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20 czerwca br.
od 11.00 - 12.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Walne 
Zgromadzenie 
nowogardzkiego 
Cechu

Udana 
spartakiada 
w Bodzęcinie

 Nowogardzka 
„Szkoła 
Cukrzycy” 
zakończyła  
I edycję 

s. 4 s. 6 s. 11

Ciągniki naszych rolników za-
blokowały ulice przed ANR w 
Szczecinie

Czytaj s. 3

Rolnicy z Nowogardu też protestują

Oddajcie nam  
naszą ziemię !
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Nasza Sonda 
Piłkarskie Euro 2012 dla Polski i Polaków to wspaniała  impreza,  która  zachwy-
ca  tysiące  fanów piłki nożnej,  którzy przyjechali do nszego kraju kibicować  
swoim drużynom. Naszym kibicom  do szczęścia zabrakło tylko sukcesu pol-
skiej reprezentacji, która odpadła ostatecznie po przegranym  meczu z repre-
zentacją Czech.  Dlatego tym razem spytaliśmy naszych czytelników, jak ocenia-
ją  występy “naszych “ i  czy dalej , mimo odpadnięcia  z rozgrywek  reprezentacji 
Polski, będą interesować się Euro i oglądać kolejne  mecze. 

Pan Krzysztof z córeczką Adą - Jeżeli chodzi o ogólne roz-
grywki, to impreza rzeczywiście nam się udała. Ten ostatni mecz 
naszej drużynie nie wyszedł nam tak jak powinien. Co do dalsze-
go oglądania Euro, to będę je oglądał na pewno, bo warto. A cze-
go? Bo taka impreza w Polsce jest po raz pierwszy i raczej w przy-
szłości długo się nie powtórzy. Co do ostatniego meczu, to niestety 
nie poszedł on nam dobrze. Ale uważam, że mimo wszystko le-
piej, że przegraliśmy go z Czechami niż Rosjanami.  Co do meczu 
to uważam, że mogliśmy go wygrać, ale niestety nasza drużyna 
chyba była przemęczona i za bardzo „wybiegana”. Cóż, pozostał 
żal. Co do typu na zwycięzcę, typuję drużynę niemiecką. 

Karol Grzeszczuk  z synkiem Marcelem - Zacznę od tego, że 
piłką niewiele się interesuję. Co do śledzenia i kibicowania na-
szej drużynie, to robiłem to ze względu właśnie na nią. Co do na-
szej drużyny, to mimo wszystko uważam, że chłopaki byli dziel-
ni, bo starali się grać bardzo równo, natomiast w ostatnim  meczu  
wydaje mi się, że chłopaki stracili pewność siebie i umiejętność 
wykończenia sytuacji, z których mogła paść bramka. Mimo to  
oczywiście, postaram się oglądać dalsze mecze, ale tylko te , które 
będą bardziej ciekawsze.

 

Piotr Kazuba - Jak najbardziej będę oglądał dalej Euro do ostat-
niego finałowego meczu. Jeżeli chodzi o ostatni mecz, to jestem za-
wiedziony, bo pierwszą połowę drużyna zagrała dobrze, a w tej dru-
giej, zabrakło siły, umiejętności i wiary w to zwycięstwo. W zakresie 
oceny gry  naszej reprezentacji, to nie chciałbym jej oceniać, gdyż są 
od tego specjaliści i to oni powinni prognozować i oceniać poziom 
drużyny. Co do kibicowania, to oczywiście kibicowałem w domo-
wej strefie kibica. Drużyny w finale? - to trudno jest  powiedzieć, ale 
może będzie to finał Hiszpania - Niemcy.

 Leszek Cedro - Tak się składa, że byłem osobiście na stadionie 
we Wrocławiu, gdy grały drużyny z Grecji i Czech. To jak się Polska 
przygotowała do mistrzostw pod względem organizacyjnym, okre-
ślę jednym wyrazem super i na stadionie i dworcach czy ulicach 
miasta!.  Natomiast inną sprawą jest przygotowanie naszej druży-
ny, która niestety już odpadła z EURO. Zabrakło w niej profesjo-
nalnej organizacji, którą zaprzepaścił moim zdaniem PZPN, który 
nie zapewnił odpowiednich warunków organizacyjnych, sprawy te  
były dyskutowane publicznie   w mediach i to wydaje mi się  było 
zupełnie niepotrzebne, bo dla drużyny liczył się przede wszystkim 
spokój i jak najlepszy wynik. Kolejną sprawą, która  powinna ina-
czej wyglądać,  to zbyt rzadkie zmiany zawodników i bardzo zła 
taktyka, którą opracował trener Smuda. Nie mi oceniać trenera, ale 
założenia taktyczne jego oraz sztabu szkoleniowego, były po prostu złe. Co do dalszego śledzenia Euro, 
to oczywiście będę dalej je oglądał, bo jestem prawdziwym fanem i kibicem futbolu.  

Pan Henryk - Przykro mi o tym mówić, ale jak nasza drużyna 
odpadła, to ja raczej już nie będę oglądał rozgrywek EURO. Co 
do naszej drużyny, to spisali się i grali tak jak mogli najlepiej. To 
co było możliwe to osiągnęli. A co zawiodło? Ten ostatni mecz z 
Czechami, który był zwyczajnie pechowy. Po prostu szkoda i jest 
mi żal. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
11.06.2012 r. 
Godz. 09.45  Powiadomienie 

o kradzieży roweru typu kolar-
ka z posesji znajdującej się na 
ul. Luboszan. 

Godz. 17.15  Wybicie szyby 
na działce przy ul. Ogrodowej 
przez Mateusza B.

 
12.06.2012 r.  
Godz. 08.00  Kradzież sy-

gnalizacji świetlnej na przejeź-
dzie kolejowym w Żabowie. 

Godz. 11.00  Powiadomienie 
o kradzieży cielaka z terenu 
posesji w miejscowości Karsk. 

Godz. 17.35  Kolizja drogo-
wa na ul. Wyszyńskiego, gdzie 
kierujący samochodem marki 
Opel najechał na motorower. 

13.06.2012 r.   
Godz. 07.20  Powiadomie-

nie o włamaniu do piwnicy na 
ul. Warszawskiej, zajmowanej 
przez pracowników zakładu 
budowlanego, ocieplającego 
budynek. 

Godz. 13.40   Powiadomie-
nie o oszustwie na portalu in-
ternetowym Allegro przy za-
kupie pendrive. 

14.06.2012 r. 
Godz. 12.45 Pracownik skle-

pu Intermarche powiadomił o 
zatrzymaniu sprawczyni kra-
dzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Zofię 
K. Ukarana została mandatem 
karnym. 

Godz. 16.30 Pracownik 
ochrony sklepu Lidl powiado-
mił o zatrzymaniu nieletniego 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Jakub Z. 

15.06.2012 r. 
Godz. 09.00  Włamanie do 

pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Długołę-
ka i kradzież dwóch pił moto-
rowych. Ok. godz. 17.00 Poli-
cjanci dokonali zatrzymania 

sprawców zdarzenia, Jacka Ł. 
oraz Piotra K. 

Godz. 15.30  Funkcjonariusz 
ZK w Nowogardzie powiado-
mił o ujawnieniu przy skaza-
nym suszu roślinnego w po-
staci marihuany. 

16.06.2012 r. 
Godz. 00.55  Policjanci OPI 

w trakcie kontroli drogowej 
na ul. Gen. Bema ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Michał 
A. miał 1,88 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.00 Uszkodzenie 
podstawy tablicy informacyj-
nej przy fontannie nad jezio-
rem Nowogardzkim. 

Godz. 15.50  Patrol OPI w 
trakcie kontroli drogowej po-
między miejscowościami Kuli-
ce-Jarchlino, samochodu mar-
ki Seat Cordoba, ujawnił kie-
rującego Daniela S. bez do-
kumentów samochodu, prawa 
jazdy, ubezpieczenia OC, po-
nadto tablice rejestracyjne na-
leżały do innego pojazdu. 

Godz. 15.20  Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Strze-
lewo ujawnili kierującego sa-
mochodem marki Opel Astra 
w stanie po użyciu alkoholu. 
Dominik B. miał 0,24 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.06.2012 r. 
Godz. 16.00 Uszkodze-

nie szyby tylnej w samocho-
dzie Ford Mondeo na parkin-
gu osiedlowym przy ul. Ponia-
towskiego.

Godz. 18.00 Wypadek dro-
gowy w miejscowości Żabowo. 
Kierująca samochodem mar-
ki Renault wykonując manewr 
cofania potrąciła pieszą. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
• Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę au-

tomatyczną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 
566-856

• Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wypraw-
ką tel.510-93-69-51

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309  e-mail: poligraf@post.pl
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ReklAmA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

ReklAmA

Dobrze prosperujące Gospodarstwo Rolne 
w okolicach Łobza o pow. 1200 ha,  

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe rolnicze,
- doświadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego gospo-
darstwa rolnego,
- umiejętność zarządzania  ludźmi,
- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt:  602 299 789

Dzisiaj, tj. 19 czerwca odbędzie się druga  rozprawa z powództwa Zdzisława 
Bogdańskiego, byłego kierownika Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnic-
twa w UM Nowogard, przeciwko burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapli. 

kolejna rozprawa urzędnika z burmistrzem
Czy Czapla będzie przepraszał Bogdańskiego? 

Przypomnijmy, że były 
urzędnik UM Nowogard 
oskarża burmistrza Czaplę o 
naruszenie dobrego imienia. 
Sprawa jest prowadzona z po-
wództwa cywilnego. Bogdań-
ski poczuł się urażony po tym, 
jak burmistrz zrzucił na niego 
winę za zamieszanie wywołane 
wokół próby likwidacji kapli-
cy w Wojcieszynie. Cała spra-
wa miała miejsce w kwietniu 
ubiegłego roku.

Pierwszy raz obie strony 
spotkały się na sali rozpraw 13 
marca br. Wtedy to zeznawa-
li świadkowie wskazani przez 
Zdzisława Bogdańskiego. Dzi-
siaj na sali rozpraw przesłuchi-
wani będą m.in. Antoni Bieli-
da i sołtys Błotna Danuta No-
wak. To świadkowie wyzna-
czeni przez R. Czaplę.  Z na-
szych informacji wynika, że 
sąd wezwał na rozprawę także 
kolejnego świadka wskazane-

go przez byłego podwładnego 
burmistrza. 

Jeśli Robert Czapla przegra 
sprawę, będzie musiał prze-
prosić zgodnie z treścią po-
zwu,  na łamach kilku lokal-
nych gazet, w tym DN, Z. Bog-
dańskiego „za bezpodstawne 
zarzucenie jemu samowolnego 
– bez konsultacji z burmistrzem 
– podjęcia decyzji o likwidacji 
kaplicy”, a także zapłacić za-
dośćuczynienie. MS

Rolnicy z Nowogardu też protestują

Oddajcie nam naszą ziemię !
Rolnik już nie może! Rząd mu nie pomoże?!  - to jedno z licznych haseł, jakie moż-
na  było przeczytać w poniedziałek na ciągnikach okupujących jezdnię  pod gmachem 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Od 14 czerwca protestują tutaj  rolnicy z 
województwa zachodniopomorskiego, także z Nowogardu. Mimo, że odbywające się co 
kilka godzin wyjazdy ciągników na ulice Szczecina w celu ich zablokowania i wyraże-
nia w ten sposób niezadowolenia z poczynania władz utrudnia życie mieszkańcom, to 
jednak popierają oni taką formę protestu i wykazują zrozumienie dla tej akcji - W koń-
cu chodzi tu o dobro nas wszystkich – mówi jeden z młodych mieszkańców Szczecina. 

Pośród wielu postulatów, z 
jakimi rolnicy trwają w pro-
teście, oblegając od piątku bu-
dynek ANR na Wałach Chro-
brego, jest kwestia wyprze-
daży gruntów koordynowa-
na przez wymienioną agencję. 
Jak się okazuje jej skutki będą 
opłakane dla stanu posiadania 
ziemi przez Polaków w ogó-
le, gdyż całe połacie gruntów 
w wyniku niekorzystnych de-
cyzji rządu trafią w ręce obce-
go kapitału. Na czym cała sy-
tuacja polega i o co chodzi w 
tym proteście? Oddajmy głos 
jego uczestnikom. Mówi An-
drzej Pabisiak, rolnik z Żabo-
wa – W naszym proteście cho-
dzi o rację stanu, której podsta-
wą jest m.in. posiadanie ziemi 
na własność. Dzisiaj chce się to 
nam odebrać poprzez wyprze-
dawanie ziemi obcokrajowcom. 
Sytuację komentuje również 
Artur Majchrzak, rolnik ze 
Strzelewa – Większość ziemi 
jest już rozdysponowana wśród 
cudzoziemców, którzy mają 
20-30 letnie umowy dzierżaw-
ne (np. w gminie Nowogard 
2,500 ha jest obecnie w rękach 
niemieckich) a pozostała część 
gruntów które ma w swoim po-
siadaniu ANR głównie po daw-
nych PGR jest z jakichś przy-

czyn nie do ruszenia.  Niemcy, 
Francuzi, Duńczycy, Holendrzy 
i inne zagraniczne podmioty, 
które mają wykupione u nas 
grunty, dysponują takim kapi-
tałem, który nawet trudno nam 
sobie wyobrazić. Problem sta-
nowi za duża swoboda ANR-u 
w dysponowaniu gruntami pod 
sprzedaż. Zbyt mały wpływ na 
tę kwestię mają Związki Zawo-
dowe czy Izby Rolne. Minister 
Sawicki obiecywał, że będzie 
możliwość pierwokupu grun-
tów, które rolnicy już dzierża-
wią. Niestety sytuacja się po-
gorszyła, gdyż procent kredytu 
na zakup ziemi dzierżawionej 
wynosi ponad 5 punktów, nato-
miast kredyt na wykup ziemi w 
drodze przetargu wynosi 2%. A 
więc w takiej sytuacji bardziej 
opłaca się stanąć do przetargu. 
Trzeba się zdecydować na jed-
no z podanych rozwiązań, gdyż 
ziemia ma być zabrana jeśli rol-
nik nie zdecyduje się na jej wy-
kup. Przy 100.000 PLN, 5% to 
nie jest jeszcze duża kwota, na-
tomiast przy chęci wykupienia 
ziemi za np. 1.000000 PLN bę-
dzie to już kwota, nierzadko 
nie do spłaty. Dlatego żądamy 
w związku z tym przynajmniej 
2 punktowego oprocentowa-
nia kredytów pod zakup ziemi 

w drodze pierwokupu, takiego 
jak to ma miejsce w procedu-
rze przetargu. Niestety uczest-
nictwo w przetargach też jest 
utrudnione. Wyjaśnia nam to 
Bartłomiej Leja, syn rolnika 
z Kościuszek – Są ludzie, któ-
rzy mają po paręset, paręnaście 
ha w dzierżawie; agencja sprze-
daje tę ziemię razem z rolnika-
mi, to nie w porządku. ANR 
wystawia ziemię na tzw. prze-
targ nieograniczony, w którym 
uczestniczą ludzie podstawie-
ni, którzy są przedstawicielami 
np. kapitału zagranicznego, i te 
właśnie osoby przebijają kwo-
ty wyjściowe w przetargu, w 
wyniku czego rolnika nie stać, 
aby w takiej procedurze wziąć 
udział i m.in. w ten sposób 
grunty wędrują w obce ręce. Na 
falach Polskiego Radia Szcze-
cin proceder ten wyjaśnia Ju-
lian Sierpiński, prezes Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej 
– „Grunty rolne mają służyć 
powiększeniu gospodarstw ro-
dzinnych, które produkują na 
rynek, a tak się nie dzieje. Pro-
blem jest taki, że tzw. figuran-
ci, pomimo że nie mają gospo-
darstw towarowych, stają do 
przetargów. Agencja zaś tole-
ruje takie osoby.” (fragment re-
lacji Łukasza Kolasy). 

Rolnicy podnieśli też larum 
przed zapowiadanymi obniż-
kami bezpośrednich dopłat, 
które również staną się czynni-
kiem obniżającym stopę życio-
wą polskiego rolnika: obniżka 
ma wynieść 10% za ten rok i, 
jak donoszą wiadomości z mi-
nisterialnych kuluarów, kolej-
ne 10 w roku następnym:  ... to 
będzie miało znaczący wpływ 
na osłabienie opłacalności pro-
dukcji – stwierdza Andrzej Pa-
bisiak. 

Rolnicy wyrażają również 
swój sprzeciw wobec wprowa-
dzenia podatku dochodowego, 
który również będzie stanowić 
dodatkowe obciążenie dla i tak 
już porządnie odchudzonego 
rolniczego portfela. 

Punkty zapalne stanowią 
również podwyższenie wieku 
emerytalnego do 67 roku ży-

cia i przymusowe zalesianie 
gruntów uprawnych. Rolnicy 
przedstawili również postu-
lat zwiększenia limitów zuży-
cia paliwa rolniczego na ha. a 
także sprzeciwiają się otwarciu 
furtki ustawowej na GMO.  W 
poniedziałek do Szczecina do-
jechał prezes Agencji Nieru-
chomości Rolnej w Warszawie 
Lesław Świętochowski , z któ-
rym delegacja rolników rozpo-
częła negocjacje. 

Szkoda, że minister Sawicki 
się tu do tej pory nie pojawił. 
Cały czas czekamy na jakieś de-
cyzje, ustalenia, no i protestuje-
my do skutku. Jeśli dalej tak bę-
dziemy jesteśmy gotowi wpro-
wadzić protest głodowy – doda-
je Bartłomiej Leja.

Piotr Słomski

Na zdjęciu: Zbigniew Luter z Glicka - przewodniczący komisji rewizyjnej i  
Bany Lech - wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolnej , przed negocja-
cjami z prezesem AWR.
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 Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy” zakończyła I edycję 

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”
15 czerwca 2012r. odbył się ostatni wykład oraz uroczyste zakończenie pierwszej edycji „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”, w której za-
jęcia trwały od listopada ubiegłego roku. Projekt jest formą wsparcia dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów i ma na celu 
systematyczne i uporządkowane przekazywanie wiedzy o tej chorobie, naukę właściwej samokontroli i polepszenie jakości życia diabe-
tyków.  W zakończeniu  I edycji programu oprócz jego uczestników i organizatorów wzięli udział zaproszeni goście i z-ca burmistrza 
Nowogardu Damian Simiński, Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus i Jerzy Jabłoński dyr. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości, 
„Profit” w Nowogardzie . 

Cukrzyca to bardzo groźna i 
podstępna choroba, która nie-
leczona wystarczająco wcze-
śnie i  prawidłowo, powodu-
je bardzo poważne powikła-
nia prowadzące w wielu wy-
padkach do śmierci. Jest to też 
choroba, która dotyka znacz-
ną populację ludzi. Aby uświa-
domić sobie skalę zagrożenia, 
przytoczmy kilka danych sta-
tystycznych:

- co 15 minut umiera czło-
wiek z  powodu powikłań cu-
krzycy

- co 19 min ma miejsce am-
putacja z  powodu powikłań 
cukrzycy

- co 1, 5  godziny ktoś traci 
wzrok z powodu powikłań cu-
krzycy

- co 4  godziny kolejny pa-
cjent rozpoczyna dializotera-
pię z  powodu powikłań cu-
krzycy.

Te dane dość wymownie 
określają  jak bardzo groźną 
chorobą może być Cukrzyca, 
jeżeli człowiek  nią dotknięty 
nie będzie przestrzegał  zasad 
jej leczenia w tym diety i ko-
nieczności  aktywnego życia. 
Program edukacyjny „Szkoła 
Cukrzycy” został zainicjowa-
ny  w całym kraju przed nie-
spełna rokiem. W spotkaniach 
edukacyjnych w 104 „Szkołach 
Cukrzycy” w całej Polsce brało 
udział ponad 2500 osób, w za-
jęciach nowogardzkiej szkoły , 
które odbywały się w pomiesz-
czeniach CEP Profit  uczestni-
czyło  37 osób. Przyświecała im 
myśl  diabetologa prof. Joslina:  

„chorzy na cukrzycę wiedzą-
cy najwięcej żyją najdłużej” . 
Na program szkoły składały się 
dwa segmenty tematyczne:

1. Zawał serca, udar mózgu 
- czy to też powikłania cu-
krzycy?

2. Zespół metaboliczny – 
problem społeczny XXI wie-
ku

Prelegentami byli leka-
rze specjaliści: pomysłodaw-
ca,  oraz koordynator progra-
mu „Szkoła Cukrzycy” Fede-
racji „Porozumienia Zielono-
górskiego” diabetolog Pan dr 
Andrzej Paciorkowski i  lekarz 
prowadzący „Nowogardzką 
Szkołę Cukrzycy” - dr neuro-
log Marzena Kargul. To dzię-
ki ich wiedzy, jak również ser-
decznemu podejściu, uczestni-
cy, a zarazem pacjenci naby-
wali wiedzę o chorobie, która 
została u nich zdiagnozowa-
na. Dużą rolę w koordynacji 
prowadzenia nowogardzkiej 
szkoły cukrzycy odegrał Eu-
geniusz Tworek - Prezes PSD 
Koła w Nowogardzie, któ-
ry nie szczędząc sił i zapału,  
podjął się trudu organizacyj-
nego oraz wspiera  uczestni-
ków I edycji tych spotkań. On 
też  prowadząc  uroczystość za-
kończenia,  serdecznie wszyst-
kim podziękował za przyby-
cie, a szczególnie lekarzom 
za bezinteresowną pomoc 
w organizacji i prowadzeniu 
„Szkoły cukrzycy”, zarządowi 
nowogardzkiego koła za zaan-
gażowanie,  jak również  bur-
mistrzowi za ufundowane na-

grody  dla uczestników szkoły 
cukrzycy i wspieranie koła  w 
jego realizacjach.  

Ta edukacja przyniosła  dużo  
pożytku, skłoniła  wielu do  
zmiany trybu życia  i uświado-
miła, że życie z chorobą może 
być zupełnie normalne - powie-
dział prezes E. Tworek . Głów-
ną nagrodę, rower, ufundowa-
ną przez Burmistrza Nowogar-
du  wylosowała pani Krystyna 
Bzowa, która otrzyma tę na-
grodę osobiście  z rąk burmi-
strza na najbliżej Sesji Rady 
Miasta. W trakcie tej uroczy-
stości  w bezpośrednich roz-
mowach zebrałem opinię  nie-
których uczestników na temat 
programu:

  „Nasza szkoła nie jest tyl-

ko dla ludzi z cukrzycą. Każ-
da zainteresowana osoba może 
przyjść i uczestniczyć w zaję-
ciach. Zajęcia są prowadzo-
ne nieodpłatnie dla wszystkich 
chętnych chcących uczestni-
czyć w tych szkoleniach. Jeste-
śmy pełni szacunku dla naszej 
pani dr Marzeny Kargul, ale i 
pana dr Andrzeja Paciorkow-
skigo. Mamy nadzieję, że reali-
zacja tego programu przyniesie 
każdemu z nas wiele radości, 
jak również pełnej świadomości 
o chorobie, której obecność w 
naszych ciałach nie przekreśla 
naszego życia, bo jeżeli będzie-
my postępować zgodnie z wska-
zówkami, które wypracowali-
śmy tu na spotkaniach i zaży-
wać ruchu fizycznego oraz prze-

strzegać diety, wówczas choroba 
Cukrzycy nie jest aż tak uciążli-
wa. Ukończenie szkoły cukrzy-
cy i otrzymanie świadectwa, to 
dla nas bardzo ważny krok w 
walce z chorobą – to główne 
wątki przeplatające się w wy-
powiedziach  uczestników tego 
programu. By zobrazować, że 
cukrzyca to choroba, z którą 
można żyć i prawie  normalnie 
funkcjonować poprosiłem o 
komentarz lekarza diabetolo-
ga dr Andrzeja Paciorowskie-
go,  który przyjechał ze Środy 
Wielkopolskiej na zakończenie 
I edycji „Nowogardzkiej Szko-
ły Cukrzycy” (rozmowa obok).

Jarek Bzowy

Zawody strażackie 

OSP Węgorza najlepsza 
W dniu 9 czerwca w Goleniowie odbyły się Powiatowe Zawody Pożarnicze. Spo-
śród 25 startujących drużyn najlepsza okazała się grupa z OSP Węgorza. 

Wszystkie drużyny walczy-
ły  o Puchar Komendanta Po-
wiatowego PSP w Goleniowie 
oraz o cenne nagrody. Zwycię-
żyła drużyna z OSP Węgorza, 
drugie miejsce zajęła OSP Ru-
rzyca, a trzecie OSP Maszewo. 

Nagrody zwycięzcom wręczył 
nadbrygadier Henryk Cegieł-
ka - Zachodniopomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP w 
Szczecinie, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie oraz bur-

mistrzowie i wójtowie gmin.
Warto dodać, że w OSP Wę-

gorza oprócz miejscowych 
strażaków służy także dwóch 
druhów z Bodzęcina. 

MS
foto: UM Osina  Strażacy z OSP z pucharem Komendanta Powiatowego PSP za zdobycie 

pierwszego miejsca w zawodach strażackich.
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Przy dzisiejszym 
dniu radości,

życzmy 100 lat pomyślności.
Niech Ci życie  

w szczęściu płynie,
niech Cię radość nie ominie!

Dla Mariana Jeża
z okazji urodzin  
i zbliżających się 

      imienin
życzą 

kochająca żona
i syn Mateusz

ŻYCZeNIA

Dziennik Nowogardzki: 
Panie doktorze, czym zajmu-
je się szkoła cukrzycy, która 
powołał pan do życia? 

Dr Andrzej Paciorkowski – 
Panie redaktorze „ Szkoła Cu-
krzycy” to pomysł na możliwość 
przekazania swoim pacjentom, 
czy w ogóle osobom z cukrzycą 
w miarę dostępnej wiedzy na 
temat ich  choroby. W ramach 
zajęć odbyło się  osiem spotkań 
organizowanych co miesiąc, na 
których omawialiśmy poszcze-
gólne tematy, które jako leka-
rze chcemy przekazać naszym 
pacjentom. Zaproponowaliśmy 
taką formę, ponieważ wiedza 

i świadomość chorego jest naj-
ważniejsza w procesie jego wal-
ki z chorobą. Cukrzyca  towa-
rzyszy choremu 24 godziny na 
dobę, natomiast z lekarzem jest 
on  w gabinecie zaledwie kilka-
naście minut i to raz na kilka 
miesięcy. Podczas wizyty u le-
karza nie ma czasu ani możli-
wości na przekazanie wszyst-
kich niezbędnych informacji i 
dlatego  powstała „Szkoła Cu-
krzycy”.

Może teraz chwilę poroz-
mawiamy o początkach no-
wogardzkiej Szkoły Cukrzy-
cy? 

Pomysł „Szkoły Cukrzycy” 
powstał 7 lat temu w Środzie 
Wielkopolskiej, gdzie dla swo-
ich pacjentów robiłem spotka-
nia edukacyjne na które przy-
gotowywałem specjalne pre-
zentacje multimedialne, po-
zwalające na lepsze przekaza-
nie podstawowych informacji. 
Ta inicjatywa została następ-
nie przekazana przeze mnie do 
Federacji Porozumienie Zielo-
nogórskie. Jest to ogólnopolski 

związek lekarzy, głównie leka-
rzy rodzinnych. Dzięki tej kon-
cepcji ten program edukacyjny 
został rozpropagowany w całej 
Polsce. Tematem tym zaintere-
sowaliśmy Zarząd Główny PSD 
w Bydgoszczy, z propozycją 
partnerstwa w  propagowaniu 
„Szkoły Cukrzycy” w  kołach re-
gionalnych.  Zarząd  koła w No-
wogardzie i pan Prezes Euge-
niusz Tworek podjęli tę  inicja-
tywę i stąd realizacja programu 
w waszym mieście.

Szkoła Nowogardzka nie 
mogłaby tak dobrze funkcjo-
nować, gdyby nie zaangażo-
wanie pani dr Marzeny Kar-
gul.

Tak, to prawda, że Szko-
ła świetnie była prowadzona 
właśnie przez panią dr Marze-
nę Kargul, która nie szczędziła 
swojego czasu, by zaangażować 
się w ten projekt. Sumiennie, co 
miesiąc przez 2 godziny spoty-
kała się z pacjentami i przedsta-
wiała im kolejne tematy, które 
bardzo dobrze były odbiera-
nie przez uczestników. Te spo-

tkania to  nie były tylko wykła-
dy. Uczestnicy otrzymywali też 
streszczenia omawianych te-
matów oraz rozwiązywali  spe-
cjalne testy, które  przygotowa-
łem w ramach programu „Szko-
ły Cukrzycy”. Ich istotą było 
„wypunktowanie” spraw, które  
uważałem za najważniejsze do 
zapamiętania. 

Ten symboliczny koniec no-
wogardzkiej Szkoły Cukrzy-
cy, co oznacza dla pacjenta?

Nas  jako lekarzy cieszy, że 
przekazaliśmy pacjentom  waż-
ną, podstawową wiedzę na te-
mat ich choroby. Cieszy też 
to, że pacjenci tę wiedzę chcą 
przyjmować, co czasami nie jest 
łatwe. Jako lekarze chcemy do-
brze leczyć, ale też „wciągać” 
chorego w cały proces leczenia 
choroby. Jego większa  świa-
domość, umożliwia lepsze na-
sze leczenia. Dzisiaj już wiemy, 
że to nie koniec nowogardzkiej 
edycji Szkoły Cukrzycy.  Pani 
Doktor Kargul , Prezes i Zarząd 
Koła PSD zapewniają, że Szko-
ła Cukrzycy jest bardzo potrze-

ba w tym mieście, że prowadzo-
na będzie od  jesieni jej II edy-
cja.  

Kończąc nie mogę nie zadać 
tego pytania Panu doktoro-
wi jako specjaliście odnośnie 
symptomów cukrzycy. Prze-
cież ona nie boli? 

To prawda, że ona nie boli. 
Muszę powiedzieć, że dla 
wszystkich najważniejszą spra-
wą jest rozpoznanie tej choro-
by jak najwcześniej. Czyli nie 
wtedy, gdy występują już uciąż-
liwe objawy: duże pragnienie, 
wzmożona senność, zmęczenie 
lub bardzo wysoki poziom cu-
kru, albo co jeszcze gorsze po-
wikłania cukrzycy. Przypomnę, 
że  poziom glukozy powyżej 126 
mg na czczo, to już cukrzyca. 
Kończąc pragnę serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom „Szkoły Cukrzycy. Życzę  
im zdrowia i wytrwałości, która 
jest bardzo ważna w życiu, ale 
i w walce z chorobą. Życzę też 
udanych wakacji po zakończo-
nym „roku szkolnym”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Rozmowa z dr Andrzejem Paciorkowkim 

Będzie II edycja szkoły cukrzycy

AkCJA „ZBIeRAmY kReW DlA POlSkI”  W NOWOGARDZIe
16 czerwca 2012 roku w Nowogardzie przed sklepem Intermarche przeprowadzono akcję promującą honorowe krwiodawstwo w ra-
mach V edycji akcji pod tytułem „Zbieramy Krew dla Polski”.

Akcja została poprzedzo-
na kampanią informacyjną na 
terenie miasta. Podczas akcji  
udzielano  informacji na temat 
honorowego oddawania krwi 
i procedur temu towarzyszą-
cych oraz rozdawano  ulotki i 
materiały informacyjne na te-
mat honorowego krwiodaw-
stwa. Dla najmłodszych przy-
gotowano rodzinny konkurs 
plastyczny dot. honorowego 
krwiodawstwa. Rozdawano 
także okolicznościowe balo-
niki. Natomiast dla dorosłych 
przygotowano konkurs wiedzy 
nt. honorowego krwiodaw-
stwa i zdrowego stylu życia.  Wszyscy uczestnicy konkur-

sów nagradzani byli upomin-
kami ufundowanymi przez 
Zachodniopomorski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Szczecinie i 
sklep Intermarche.

Ponadto zorganizowano sto-
isko pomiaru ciśnienia tętni-
czego, stoisko pierwszej po-
mocy z pokazami i ćwiczenia-
mi na fantomie oraz stoisko z 
malowaniem twarzy. W akcji 
wzięło udział około 300 osób. 

Spośród osób biorących 

udział w rodzinnym konkursie 
plastycznym rozlosowano 10 
nagród w postaci apteczek sa-
mochodowych. Nagrody wy-
losowali: Marta Wysokińska, 
Małgorzata Konior, Natalia 
Andrzejczak, Kamil Masłow-
ski, Karina Górnik, Kamila So-
wińska, Wioletta Fiał, Beata 
Leśniczek, Halina Jasek, Woj-
ciech Gurazdowski.

Wielką szkodą jest, że nie 
doszło do poboru krwi, gdyż 
wiele osób było zainteresowa-
nych właśnie poborem krwi na 

miejscu. Przychodziły rodzi-
ny wraz z dziećmi chcąc poka-
zać młodszym pokoleniom na 
czym polega honorowe krwio-
dawstwo. 

Największym zainteresowa-
niem cieszył bezpłatny pomiar 
ciśnienia oraz malowanie na-
rodowych barw na różnych 
częściach ciała ze względu na 
zaplanowany w ramach EURO 
2012 w danym dniu mecz piłki 
nożnej Polska – Czechy. 

Słowa podziękowania skła-
damy osobom, które poma-
gały w akcji tj. Pani Danucie 
Michalak z NZOZ Pielęgniar-
stwo w Środowisku Naucza-
nia i Wychowania w Nowogar-
dzie, Panu Władysławowi Wy-
rzykowskiemu – Zasłużone-
mu Honorowemu Dawcy Krwi 
oraz  uczennicom z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie: Joannie Kar-
skiej, Hannie Kulińskiej, Kata-
rzynie Kołcz, Jagodzie Glanc, 
Klaudii Jenicz, Klaudii Po-
źniak, Dominice Miśkiewicz. 

Ponadto serdecznie dzięku-
jemy Kierownictwu sklepu za 

miłą współpracę i przekazanie 
dodatkowych upominków dla 
uczestników konkursów.

W akcji uczestniczyły także 
media nowogardzkie: Dzien-
nik Nowogardzki, któremu 
serdecznie dziękujemy za od-
wiedzenie stoiska PCK oraz 
zainteresowanie tematyką ho-
norowego krwiodawstwa.

Z czerwonokrzyskim 
pozdrowieniem

Tekst oraz zdjęcia
Urszula Sobiesińska
Koordynator akcji w 

Nowogardzie
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Filip Olejnik 
Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej 

w Długołęce. Wychowawczyni Mag-
dalena Sawicka. Średnia ocen 4,82.

Szkolny ekolog i sportowiec, sym-
patyczny kolega. Ma na swoim koncie 
wiele osiągnięć:

I miejsce w  konkursie przyrodni-
czym „Parki Narodowe”

I miejsce w przyrodniczym kon-
kursie „Wiedza Leśna”

II miejsce w Turnieju Ekologicz-
nym.

VI  miejsce w konkursie Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego

Zakwalifikował się do finału Eko-
-konkursu

III miejsce w zawodach  sporto-
wych Unihokej i tenis stołowy.

To laureat wielu szkolnych konkur-
sów: matematycznych, sportowych, 
ekologicznych. 

Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard (część I)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materia-
łu prezentację podzieliliśmy na kilka części. Zaczynamy od szkół podstawowych - w jednym odcinku zaprezentujemy jedną szkołę podstawową z 
miasta i dwie szkoły wiejskie. Dzisiaj  najlepsi z SP nr 1, SP Orzechowo i SP Długołęka.

Klaudia Krekora VB
Wychowawca: Marzena Za-

dróżna
Średnia ocen: 5,72
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce  w miejsko-gmin-

nym konkursie recytatorskim 
„Wypłyń na głębie”- poezja Jana 
Pawła II oraz o Janie Pawle II,

- I miejsce w Międzyszkolnym 
konkursie Języka Angielskiego 
Butterfly Kategoria klasy 3,

- I miejsce w Międzyszkol-
nym konkursie ortograficznym 
„Mistrz Ortografii klas II”

-II miejsce w miejsko gminnym 
konkursie recytatorskim „Wypłyń 
na głębie”-poezja Jana Pawła II 
edycja VII,

- uczestnictwo w warsztatach 
teatralnych zorganizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie i Teatr Lalek „Pleciu-
ga” w Szczecinie

- uczestnictwo w zajęciach tań-
ca towarzyskiego VI miejsce w 

Polsko-Niemieckich Spotkaniach 
tanecznych organizowanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
kultury w Lipianach oraz uczest-
nictwo w IX Nowogardzkich Spo-
tkaniach Tanecznych o puchar 
Burmistrza Nowogardu osiągając 
5 miejsce 

Eliza Kowalczyk VB
Wychowawca: Marzena Za-

dróżna
Średnia ocen: 5,45
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce  w gminnym kon-

kursie plastycznym „Dzieciaki 
Lubią Zwierzaki” 

- I miejsce  w gminnym kon-
kursie plastycznym III-edycja „W 
świecie Legend Pomorza Zachod-
niego” w kategorii wiekowej IV-
-VI

- laureatka eliminacji gmin-
nych XIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzie-

ci pod hasłem „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą –straż przychodzi 
ci z pomocą”

- I miejsce  w gminnym kon-
kursie plastycznym IV-edycja „W 
świecie Legend Pomorza Zachod-
niego” w kategorii wiekowej IV-
-VI,

- II miejsce w gminnym kon-
kursie „Przydrożne rośliny lecz-
nicze”,

- I miejsce w gminnym konkur-
sie plastycznym „Ptaki polski”

-II miejsce w konkursie pla-
stycznym XVI edycja „Nasza Zie-
mia Nowogardzka”

- III miejsce w Międzyszkolnym 
konkursie plastycznym „Dziecia-
ki rysują zwierzaki” organizowa-
ne przez ZCDN w Gryficach

- I miejsce w Ogólnopolskim 
Międzyszkolnym Konkursie 
„Make friends with insects” orga-
nizowanym przez Szczecin Inter-
national School,

- Uczennica uczestniczyła trzy-
krotnie w zawodach pływania 
zdobywając II miejsce w VI Za-
wodach Akademii Pływania, III 
miejsce w III Zawodach Akade-
mii Pływania oraz IV miejsce w 
V Zawodach Akademii Pływania.

Antonia Misiewicz VIA
Wychowawca: Romualda Ruciń-

ska
Średnia ocen: 5,8
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce w VI Miejsko –Gmin-

nym Konkursie - Matematycznego 
Asa kl .V

- II miejsce- matematyczne Asy z 
VI klasy

- II miejsce Mały Pitagoras (mate-
matyka)

- I miejsce zespołowo – Matema-
tyczne Asy z VI klasy

- III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie  Języka angielskiego (kl. 
IV)

- II miejsce w V Trzebiatowskim 
Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej – 
zespołowo (10 osób)

- III miejsce zespołowo w konkur-
sie matematycznym „Czwóreczka”

- III miejsce w szkole w konkursie 
KANGUR w kategorii klas IV (XVIII 
edycja)

-wyróżnienie w konkursie matema-
tycznym ”Kangur 2012”

- II miejsce – Konkurs Fotograficz-
ny-III Międzynarodowy Konkurs Ar-
tystyczny im. W .Pietrzaka (2012)

 Jeździectwo konne 
- I miejsce Zawody Regionalne 

(2010)
- I miejsce Zawody Regionalne 

(2011)
- V miejsce Puchar Polski (2010)
- IV miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie  
- III miejsce Halowy Puchar Polski
- II miejsce Zawody Ogólnopolskie
- I miejsce Zawody Ogólnopolskie
- I miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie (2010)
- I miejsce Halowy Puchar Polski 

(2011)
- II miejsce Zawody Ogólnopolskie  

(2o11)
- IV miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie
- I miejsce Mistrzostwa Polski Ku-

ców i Małych Koni (2011)
- I miejsce Ranking Roczny Dzie-

ci i Młodzieży w Jeździectwie za 2011
- I miejsce Zawody Ogólnopolskie 

2011
- V miejsce Mistrzostwa Polski 

2012
Akademia Pływania
-III miejsce w IV Zawodach Aka-

demii Pływania

SP 1 w Nowogardzie

SP DługołękaSP Orzechowo

Klaudia Pasik
Klasa VI, średnia ocen 5,27, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
I miejsce w Mistrzostwach 

Gminy w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt

III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt

II miejsce w konkursie Mate-
matyczne Asy z VI klasy

Laureat w konkursie bożonaro-
dzeniowym NDK

Konrad Pasik
Klasa VI, średnia ocen 5,09, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
II miejsce indywidualnie  w 

eliminacjach powiatowych, IV 
miejsce indywidualnie  w elimi-
nacjach wojewódzkich Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego

I miejsce drużynowo w elimi-
nacjach powiatowych, II miejsce 
drużynowo w eliminacjach woje-
wódzkich Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego

I miejsce drużynowo w konkur-
sie Matematyczne Asy z VI klasy

III miejsce w konkursie „Zna-
my Ziemię Nowogardzką”

Marcin Ogiewa
Klasa VI, średnia ocen 4,72, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
I miejsce w konkursie Matema-

tyczne Asy z VI klasy
II miejsce w konkursie „Znamy 

Ziemię Nowogardzką”
I miejsce drużynowo w elimi-

nacjach powiatowych, II miejsce 
drużynowo w eliminacjach woje-
wódzkich Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowym.

Adrian Krawczyk 
Uczeń szóstej klasy Szkoły Podsta-

wowej w Długołęce. Wychowawczyni 
Dorota Klimczak. Średnia ocen 4,75.

Sympatyczny kolega, aktywny 
sportowiec i uczestnik wielu konkur-
sów. Jego osiągnięcia to:

I miejsce w przyrodniczym kon-
kursie „Wiedza Leśna”

II miejsce w Turnieju Ekologicz-
nym.

V miejsce w konkursie „Organizm 
i środowisko”

VI  miejsce w konkursie Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego

Zakwalifikował się do finału Eko-
-konkursu

III miejsce w zawodach  sporto-
wych Unihokej i tenis stołowy.

Laureat szkolnych konkursów: 
matematycznych, sportowych, eko-
logicznych.
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W sobotę (16 czerwca) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków nowogardzkiego Cechu. Podczas zebrania, tradycyjnie zorganizowanego 
w Restauracji „Barnim”, odznaczono kilku zasłużonych dla rzemiosła lokalnych przedsiębiorców, a także zaprezentowano nowy sztandar. 

Walne Zgromadzenie nowogardzkiego Cechu

Wręczyli odznaczenia i pokazali nowy sztandar
Cech Rzemieślników i Przed-

siębiorców w Nowogardzie 
zrzesza 53 członków. W ze-
szłym roku w  szeregi organi-
zacji weszło 5 nowych przed-
siębiorców.  W sobotnim wal-
nym udział wzięło 31 człon-
ków. Spotkanie rozpoczęło się 
od wręczenia oficjalnych od-
znaczeń Cechu dla zasłużonych 
działaczy. Srebrny medal imie-
nia Jana Kilińskiego otrzymali 
Dariusz Szulejko (starszy Ce-
chu) i Waldemar Pędziszczak. 
Honorowa Odznaka Rzemio-
sła trafiła do 4 nowogardzkich 
przedsiębiorców: Leszka Ce-
dro, Adama Fedeńczaka, Hen-
ryka Wiąza i Mieczysława Bu-
rzyńskiego. Pięciu kolejnych 
zostało uhonorowanych od-
znaką Zasłużonych dla Rze-
miosła Ziemi Szczecińskiej, a 
byli to: Ksenia Radecka, An-
drzej Szcześniak, Janusz Sien-
kiewicz, Jacek Cyboroń i Artur 
Kawicki. 

Zarząd nowogardzkiego Ce-
chu postanowił także wręczyć 
dyplomy gratulacyjne paniom 
Anecie Dziedzic i Mariannie 
Malinowskiej, których ucznio-
wie szkolący się w zawodach 
fryzjer i cukiernik osiągnę-
li najlepsze wyniki w nauce. 
Uczniowie Ci otrzymali wcze-
śniej, decyzją Zarządu Cechu, 
nagrody rzeczowe za swoje 
osiągnięcia. 

Kolejnym punktem zebrania 
było przyjęcie sprawozdania 
Zarządu za rok 2011. 

Aktualnie mamy 21 zakładów 
szkolących uczniów młodocia-
nych. Niepokojące jest z roku na 
rok zmniejszające się zaintereso-
wanie uczniów praktyką nauki 
zawodu. W zakładach aktual-
nie pobiera naukę 73 uczniów. 
W klasach pierwszych jest 19, 
w drugich 26, a w trzecich 28 
uczniów - mówił do zgroma-
dzonych na sali Dariusz Szu-
lejko, starszy Cechu w Nowo-
gardzie, który w imieniu całego 
Zarządu podsumowywał dzia-
łalność stowarzyszenia za rok 
2011. 

Jak wynika z podsumowa-
nia sytuacja finansowa organi-
zacji jest stabilna (rok 2011 za-
mknięto na plusie – ok. 3 tys. 
zł). Nie pozwala to jednak na 
realizację wszystkich zadań. 
Wciąż na dalszy plan odsuwa-
ny jest remont elewacji siedziby 
Cechu przy ul. 3 Maja. Z wła-
snych środków udało się wyko-
nać za to remont toalety znaj-
dującej się w piwnicy, z któ-
rej korzystają dzierżawcy po-
mieszczeń. 

Cieszy też fakt zaangażowania 
koleżanek i kolegów w rozwiązy-
wanie problemów Cechu. Szcze-
gólne podziękowania należą się  
Norbertowi Dworakowi, które-
go firma nieodpłatnie wykonała 
i zamontowała okna w piwnicy 
naszego budynku. Chcemy rów-
nież poinformować, że Zbigniew 
Feńczak wykonuje nieodpłatnie 
nowe meble do biura Cechu – 
mówił starszy Cechu. 

Nowogardzki Cech, oprócz 
stricte statutowych zadań nie 
zapomina także o pielęgnowa-
niu dobrej atmosfery panują-
cej w organizacji. Dlatego też 
w rocznym sprawozdaniu zna-
lazły się podziękowania dla 
członków Cechu, za udział w 
kilku imprezach sportowo - re-
kreacyjnych i wspólnych wy-
jazdach na uroczystości bran-
żowe. 

W kolejnym punkcie zebra-
nia członkowie głosowali nad 
przyjęciem kilku uchwał.  Jed-
na z ważniejszych dotyczy-
ła składki członkowskiej, którą 
muszą opłacać zrzeszeni w or-
ganizacji rzemieślnicy. Mimo, 
że zarząd stał na stanowisku, 
aby pozostawić składkę na do-
tychczasowym poziomie tj. 30 
zł/miesięcznie, z sali padła pro-
pozycja podniesienia tej kwoty 
o 5 zł. Nieśmiało rzucony po-
mysł został ostatecznie przyjęty 
większością głosów. 

Ostatnim punktem zaplano-
wanym w porządku obrad wal-
nego zgromadzenia była pre-
zentacja nowego sztandaru or-
ganizacji, który został uszyty 
we Wrocławiu. Płótno, które 
służyło organizacji do tej pory  
uszyte było w latach 70-tych, 
i było pod wieloma względa-
mi nieaktualne. Nowy sztandar 
został sfinansowany głównie 
z datków przekazanych przez 
przedsiębiorców zrzeszonych w 
nowogardzkim Cechu. Pienią-
dze dołożyła także  Izba Rze-

mieślnicza  w Szczecinie oraz 
Urząd Miejski w Nowogardzie 
i Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie. Wszyscy darczyńcy 
mogli przybić tabliczki ze swo-
imi nazwiskami wbijając je w 
drzewiec sztandaru za pomocą 
stuletniego młoteczka!

Udział w sobotnim zebra-
niu, obok zarządu i członków 
Cechu, wzięli zaproszeni go-
ście w osobach: Stefan Sitkow-
ski – dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie, Marek Krzywania 
– radny Nowogardzkiego Fo-
rum Samorządowego, Włady-
sław Jefremienko – prezes Izby 
Rzemieślniczej w Szczecinie 
oraz Mariusz Zalewski – czło-
nek Zarząd Powiatu Goleniow-
skiego. Na sali zabrakło przed-
stawiciela Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Wspólna fotografia – w tle nowy sztandar Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie. Płótno z jednej 
strony ma wyszyte logo Cechu. Z drugiej, na czerwonym tle znajduje się herb miasta Nowogard. fot. M. Morawski

 Waldemar Pędziszczak otrzymuje Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego. 
Wyróżnienie to otrzymał także D. Szulejko (pierwszy z lewej). 

Pamiątkową tabliczkę do drzewca nowego sztandaru Cechu przybija je-
den z fundatorów – Piotr Balejko – właściciel Restauracji „Barnim”. Po le-
wej J. Koladyński

Ksenia Radecka otrzymuje odznakę „Zasłużony dla Rze-
miosła Ziemi Szczecińskiej” z rąk Władysława Jefremien-
ko – prezesa Izby Rzemieślniczej w Szczecinie oraz Dariu-
sza Szulejki – starszego Cechu w Nowogardzie. 
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„Ostatni raz  
z moją klasą...”
Choć rok szkolny zakończy się oficjalnie 29 czerwca, szóstoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 już w zeszły  piątek (15 czerwca) podziękowali swoim nauczy-
cielom za trud jaki włożyli w ich edukację, prezentując krótką inscenizację mu-
zyczno-recytatorską. 

Delikatni, stremowani i w 
pełni świadomi kończenia 
pierwszego poważnego eta-
pu w swoim życiu, wzruszyli 
rodziców oraz grono pedago-
giczne. Pożegnali swoją szko-
łę piosenką, recytacją, tań-
cem, a także... Naganą, którą 

w humorystyczny sposób wy-
razili swoją wdzięczność na-
uczycielom oraz innym pra-
cownikom szkoły. Po przed-
stawieniu, uczniowie wraz ze 
swoimi nauczycielami udali 
się na bal do pizzerii Fantazja. 

A już we wrześniu przywi-

tają pierwszą klasę gimna-
zjum. Redakcja DN życzy już 
dziś dalszych sukcesów w na-
uce. 

Opr. MS
foto dzięki uprzejmości 

Pawła Biernackiego Art Studio. 
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

Spartakiada  
w Wojcieszynie 

sołtys, rada sołecka oraz 
Zarząd LZS Wojcieszyn 
zapraszają wszystkie chęt-

ne zespoły do wzięcia udziału 
w zawodach sportowych orga-
nizowanych na obiekcie spor-
towym w Wojcieszynie w dniu  
24.06.2012 r.  w programie otwar-
ty turniej piłki nożnej i siatkowej 
oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie Zapraszamy

Janina Cypko, lat: 63, zmarła: 14.06.2012, pogrzeb: 16.06.2012, 
pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Rogowie 

Cecylia Matros, lat: 83, zmarła: 14.06.2012, pogrzeb: 
18.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Elżbieta Grzesiak, lat: 51, zmarła: 16.06.2012, pogrzeb: 
18.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Bronisław Jarmużek, lat: 66, zmarł: 18.06.2012, pogrzeb: 
20.06.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie  

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

Zajęcie otwarte dla rodziców w przedszkolu nr 1

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dnia 13 czerwca 2012, zo-
stały zorganizowane zajęcia 
otwarte dla rodziców z Przed-
szkola nr 1 w Nowogardzie 
w najmłodszej grupie przed-
szkolnej. Rodzice mogli ob-
serwować umiejętności swoich 
pociech. Dzieci słuchały opo-
wiadania „Przygoda na ulicy.”, 
wypowiadały się na temat  tre-
ści utworu a następnie układa-
ły historyjkę  obrazkową .Po-
znały zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego m. in. prze-

chodzenia po pasach przy zie-
lonym świetle  oraz  zakazu  za-
bawy  w pobliżu jezdni. Rodzi-
ce mogli zapoznać się z metodą  
glottodydaktyki wg B. Rocław-
skiego mająca na celu  przygo-
towaniem dzieci do nauki czy-
tania i pisania. 

Jedną z ważnych elementów 
w tej metodzie jest kształtowa-
nie wymowy dziecka .W czasie 
zabaw dzieci ćwiczyły narządy 
mowy naśladując rożne pojazdy 
oraz wymawiając  samogłoski 

w izolacji .Dzieci  od  począt-
ku edukacji przedszkolnej  mają 
kontakt z literą szczególnie pi-
saną: podczas budowania z 
klocków logo, układania pocię-
tych  rozsypanek  obrazkowych 
oprócz tego w sali zawieszony 
jest  alfabet.  W trakcie zajęcia 
przedszkolaki  ćwiczyły pamięć 
wzrokową porównując i dobie-
rając takie same litery, odczy-
tując z układu narządów mowy 
głoski bez udziału  głosu  oraz 
dokonywały syntezy sylabowej 
rozwijając słuch fonemowy. 

Na zakończenie zajęcia za-
prosiłam rodziców do wspól-
nej zabawy.  Maluszki wykona-

ły na plecach rodziców masaż 
w oparciu o zabawę  „ Tu pły-
nie rzeczka „ wg Bogdanowicz 
. Bardzo ważnym elementem 
we współpracy z rodzicami jest 
włączenie ich w proces kształ-
towania małego człowieka. 

Rodzice z oddziału I przybyli 
bardzo licznie na zajęcie , byli 
zainteresowani i bardzo zado-
woleni z takiej formy współ-
pracy z przedszkolem 

Wychowawca grupy
Jolanta Jackowiak

„Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada...”– śpiewały niegdyś 
Alibabki. Słowa te nie zawsze się jednak sprawdzają. Od roku doświadcza tego kilkunastu 
działkowiczów posiadających swoje ogrody, tuż obok fabryki dywaników samochodowych.

Jak (nie) dobrze mieć sąsiada...

Działkowcy prowadzą swoje śledztwo...
Do niedawna właściciele dzia-

łek spokojnie mogli przyjeżdżać 
na swoje ogrody jedyną, pro-
wadzącą do nich drogą polną. 
Droga należy do znajdującej się 
tuż za płotem fabryki. Jej dyrek-
cja wyraziła jednak zgodę, aby 
działkowicze mogli z niej ko-
rzystać. Tym bardziej, że do jed-
nej z działek dojeżdża rodzina z 
niepełnosprawnym dzieckiem.  
Jednak od roku komuś samo-
chody i działkowcy zaczęli wy-
raźnie przeszkadzać. 

Kilka razy mieliśmy przebite 
opony w samochodach. Nie wie-

dzieliśmy co się dzieje. Dopiero 
po wnikliwym sprawdzeniu drogi 
okazało się, że ktoś umyślnie pod-
kłada wyostrzone z pręta gwoź-
dzie, maskując je skrzętnie pod 
gruzami i trawą – opowiada re-
dakcji jedna z działkowiczek. 

Myśl konstrukcyjna złośli-
wego „sąsiada” z miesiąca na 
miesiąc się rozwijała. Ostatnio 
gwoździe były wbijane w desecz-
kę, następnie owijane w folię i li-
ście, a dopiero potem układane 
pod gruzami. Działkowcy zwra-
cają uwagę, że ostre przeszkody 
zagrażają nie tylko przejeżdża-

jącym tędy kierowcom, ale tak-
że rowerzystom i pieszym. Jakby 
tego było mało, ktoś zaczął też 
wyrzucać na działkach śmieci, 
chcąc niewątpliwie zniechęcić 
ludzi do wypoczynku w tym za-
cisznym do tej pory zakątku. 

Działkowcy zapowiadają, że 
nie dadzą się stąd przegonić. Po-
stanowili walczyć z bezmyślnym 
zachowaniem. Zbierają dowody 
i faktury za wymianę przebitych 
kół. Mają też na oku podejrzane-
go. Chcą wszystkie zebrane ma-
teriały przekazać policji. 

MS
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Zbiór  
truskawek  

od 20.06.2012 
 Sąpolnica. 

91 39 25 203

Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  

lub Filii w Nowogardzie w wyniku utraty pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:

• poradnictwo zawodowe
• poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe (w ramach następujących branż: 

przetwórstwo spożywcze, handel i usługi, administracja 
biurowa, remontowo-budowlane, metalurgia, obróbka 
drewna, IT)

• szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
• Staże zawodowe
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej
• Podstawowe wsparcie pomostowe
• Przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
• stypendium za udział w szkoleniach i stażu
• podręczniki i materiały szkoleniowe
• indywidualne podejście do każdego Uczestnika
• dyplomy ukończenia szkoleń i zaświadczenia o odbyciu 

stażu

Rekrutacja od 06 do 20 czerwca 2012r.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów na stronie: www.postaw-na-siebie.

pupgoleniow.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Projekt „POSTAW NA SIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski        Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Ul. Dworcowa 1                Ul. Zakładowa 3                                              Plac Wolności 9
72-100 Goleniów             72-100 Goleniów                           72-200 Nowogard
                                               BIURO PROJekTU
             Tel. 91 418-34-95   w.36                           Tel. 91 39-21-376  w.34

Urząd Miejski w Nowogardzie • Szkoła Tańca „Flesz” • Zespół „Saran-Band”

Serdecznie zapraszamy  na 
I PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2012
W programie:
28 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od godz. 1000 do 1800;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godz. 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300 ;
Degustacja potraw regionalnych; 
29 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godzinach 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300;
Degustacja potraw regionalnych;
30 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci od godz.1600;
Degustacja potraw regionalnych; 
Możliwość zbadania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa Dia-
betyków Koło Nowogard w godz. 1600-2000 ;

Podsumowanie I PLENERU RZEŹBIARSKIEGO od godz. 1800;
Pokaz tańca o godz. 1900;
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Saran Band 

od godz.2000;

Patronat: PEKAO S.A.  w Nowogardzie     Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

IV seria  Pucharu  Polski

Komisarek walczy o Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży
W powiecie Grudziądz w dniach 16/17 czerwca odbyła się IV seria Pucharu Pol-
ski.  Nowogard reprezentował Remigiusz Komisarek, który uplasował się na 
punktowanych pozycjach. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze czy suma 
punktów jaką uzbierał nasz zawodnik, wystarczy aby zakwalifikować się na 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. 

Pierwszy wyścig rozgry-
wany 16 czerwca, był zara-
zem III Memoriałem Zdzisła-
wa Żuchowskiego i odbył się 
w miejscowości Gruta. W jeź-
dzie indywidualnej na czas na 
dystansie 10 km,  Remigiusz 
Komisarek przejechał trasę z 
czasem 13:49,94 co pozwoli-
ło mu zająć 22 miejsce w kate-
gorii junior młodszy. Następ-
nego dnia nasz reprezentant 
pojechał nieco lepiej. Tym ra-
zem wyścig odbył się w miej-
scowości Świecie nad Osą i był 

jednocześnie IX Memoriałem 
Szymona Wołocha. Zawodni-
cy po starcie wspólnym rywa-
lizowali na trasie okrężnej o 
dystansie 79,1 km (7 okrążeń 
trasy). Zawodnik LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard 
- Remigiusz Komisarek był o 
włos od przebicia się do pierw-
szej dziesiątki, jednak jego ró-
wieśnicy z Torunia dowieźli do 
mety swoją 10 i 11 pozycję, a 
kolarz z Nowogardu ostatecz-
nie zajął 12 miejsce.

KR

17 punktów w mistrzostwach europy michała kozery 

Wielki sukces młodego nowogardzianina!
W dniach 15-17 czerwca Oborniki były organizatorem VI rundy Mistrzostw 
Europy Wschodniej w motocrossie. 

Od piątku na torze panowa-
ły bardzo trudne warunki zwią-
zane z dużymi opadami w tym 
rejonie Polski. Już pierwsze-
go dnia 5 zawodników zosta-
ło odwiezionych do szpitala z 
poważnymi urazami. Patrząc 
na sprzęt którym przyjecha-
li zawodnicy z europy było wi-
dać jak wielka dzieli nas różni-
ca, lecz sport jest nieprzewidy-
walny i to jest w nim najpięk-
niejsze. Bo w sporcie nie ważne 
jest jak wyglądasz i czym jeź-
dzisz, ale jakie masz umiejęt-
ności i szczęście. Dlatego Mi-
chał Kozera może te ME zali-
czyć do najlepszych zawodów 
w swojej pięcioletniej karierze 
sportów motorowych. Nie co 
dzień zawodnicy z tak małe-
go kluby jakim jest „KM Cisy” 
mogą ścigać się w ME i zdoby-
wać punkty. Jesteśmy dumni że 
Michał z herbem Nowogardu 
reprezentował Nasze miasto na 
tych zawodach, czego życzymy 
również innym sportowcom 
Naszego miasta. Słuchając Ma-
zurka na tak wielkiej imprezie 
w Polsce i być nowogardziani-
nem to coś czego nie da się za-
pomnieć do końca życia.

Wszystkie biegi w bardzo 
trudnych warunkach nie prze-
szkadzały Michałowi bo to 

nie on liczył na wielki wynik. 
W pierwszym biegu zajął 12 
miejsce startując z odległego 
pola startowego, co było wiel-
kim wyczynem dla 17 letnie-
go ucznia technikum rolnicze-
go. Dla Michała była to pierw-
sza runda ME i nie liczyły się 
zdobyte punkty, a możliwość 
rywalizacji i satysfakcja z po-
konania rywali. Drugi bieg po 
kolejnych opadach był jeszcze 
trudniejszy. Czołówce w klasy-
fikacji generalnej ME zależało 
tylko na tym by go ukończyć i 
zdobyć jakieś punkty. Dla Mi-
chała drugi bieg to była duża 
frajda, przez co był wyluzowa-
ny, na co nie mogli sobie po-
zwolić jego konkurenci i po 

bardzo dobrej jeździe jako 11 
minął linię mety. Nawet ko-
mentator telewizji poznań-
skiej w wywiadzie udzielonym 
przez Naszego zawodnika py-
tał dlaczego nie ściga się w 
ME. Lecz budżet jaki jest po-
trzebny na objechanie jedena-
stu krajów europy (bo tyle jest 
rund) nie jest realny dla Mi-
chała i jego sponsorów. Jesz-
cze długo zostanie w Michała 
i Naszej pamięci udział w ME 
gdzie zdobył 17 punktów i za-
jął 11 miejsce.

Następne zawody to MP w 
Olsztynie, są to zawody dwu-
dniowe na których teraz musi 
się skupić.

Opracował KR

Remigiusz Komisarek (pierwszy z 
lewej) na trasie IX Memoriału Szy-
mona Wołocha
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Z okazji 
25 lecia  

małżeństwa 

Bożenie  
i Arturowi 

dużo miłości 
i radości w życiu 

małżeńskim 
życzą 

rodzice Wasylukowie.

Z okazji jakże pięknych

30 Godów 
życzymy Wam abyście dalej 
szli przez życie, trzymając 
się mocno za ręce zawsze 

uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Dla Barbary
i Jana Lipskich

składa 
Ania z mężem 

i córkami

Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych
Z wielkim w sercu

Wzruszeniem.

Dla Barbary  
i Jana
z okazji 

30 lecia małżeństwa
składają 

koleżanki z pracy 
sklep „Promyk”

Żyjcie nam przez długie lata,
niech się Wam szczęście zaplata,
Wasz słoneczny dzisiaj uśmiech

nigdy niech Wam nie uśnie!

Dla  Barbary  
i Jana Lipskich

z okazji 30 lecia 
małżeństwa
życzą rodzice, 
siostry, bracia  
z rodzinami

Wielu miodowych dni,
Wspólnych radości bez trosk,

Spełnienia wymarzonych chwil,
Oby sprzyjał Wam los!

Dla  Barbary  
i Jana Lipskich
z okazji 30 lecia 

małżeństwa

życzą dzieci 
z rodzinami 

i wnuczką Lenką

ŻYCZeNIAŻYCZeNIA ŻYCZeNIA ŻYCZeNIA ŻYCZeNIA

„Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”

Udana spartakiada w Bodzęcinie
W niedzielę (17 czerwca) o godzinie 10.00, rozpoczął się w Bodzęcinie festyn rekreacyjno - sportowy pod nazwą „Rodzinnie, zdrowo i 
na sportowo”. Spartakiada cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, gdyż rywalizowały ze sobą drużyny, aż z 4 gmin. 

Organizatorem był Rad-
ny Gminy Osina - Jerzy Sal-
wa, przy dużym wsparciu Rady 
Sołeckiej z Bodzęcina i spor-
towców z drużyny „Zryw” Bo-
dzęcin. Poza turniejem piłki 
nożnej i siatkówki, najmłodsi 
uczestnicy spartakiady mogli 
sprawdzić swoje siły w przeróż-
nych grach, konkursach i zaba-

wach. W tych konkurencjach 
w roli sędziego zaprezentowały 
się: Honorata Bojko, Joanna Je-
mioła, Renata Jakubowska. W 
otwartym turnieju piłki nożnej 
i siatkówki, do walki o zwycię-
stwo zgłosiło się 8 drużyn (pił-
ka nożna) i 9 drużyn (siatków-
ka) z 4 gmin: Goleniów, Nowo-
gard, Resko, Osina. Kapitano-

wie drużyn piłkarskich wcze-
śniej losowali swojego przeciw-
nika, gdyż turniej został roze-
grany systemem przegrywający 
odpada, zatem po pierwszym 
meczu 4 zespoły musiały po-
żegnać się z turniejem. Dodaj-
my, że mecze trwały 2x 15 mi-
nut, w przypadku remisu de-
cydowały rzuty karne. W roli 
sędziów wystąpili: Arkadiusz 
Domagała i Stanisław Rutkow-
ski. Zwycięzcą została drużyna 
Huraganu Wierzchosław, a ty-
tuł najlepszego strzelca zdobył 
piłkarz zwycięskiej drużyny - 
Daniel Sadzyński, który zdobył 
3 gole.   W rozgrywkach siat-
karskich wystąpiło 9 zespołów, 
które zostały podzielone na 3 
grupy. Zwycięzca każdej z grup 
przechodził do finału, w któ-
rym finaliści grali „każdy z każ-
dym”. Mecze rozgrywane były 
do dwóch zwycięskich setów, 
natomiast jeden set trwał do 15 
punktów, w przypadku trzecie-
go seta, tie-break rozgrywany 
był do 11 punktów. Tu o wyso-
ki poziom sędziowania zadbał 
Marcin Łukaszewski, który jest 
licencjonowanym sędzią i na co 
dzień mieszka w Goleniowie. 
Wszystkich zwycięzców nie-
dzielnej spartakiady w Bodzęci-
nie, pamiątkowymi pucharami 
i dyplomami nagradzali: Wójt 
Gminy Osina Krzysztof Szwe-
do, Radny Gminy Osina Jerzy 
Salwa i kapitan zespołu „Zryw” 
Bodzęcin - Dawid Jurek. Orga-
nizatorzy pragną podziękować 
Agnieszce Puszcz za zabezpie-
czenie gastronomiczno - roz-
rywkowe, oraz Tadeuszowi Łu-
kaszewiczowi i firmie KRAM 
za profesjonalne prowadzenie, 
nagłośnienie i oprawę muzycz-
ną podczas zawodów.

KR

Piłka nożna:
„Zryw” Bodzęcin – „Huragan” Wierzchosław 0:3
„Wena” Kikorze – „Jantar” Kościuszki 0:3
LZS Węgorzyce – Wyszomierz 2:2 – rzuty karne 2:3
Łosośnica – Sołectwo Osowo 1:0
Półfinał
„Huragan” Wierzchosław – „Jantar” Kościuszki 0:0 – rzuty karne 4:3
Wyszomierz – Łosośnica 0:2
 Mecz o 3 miejsce
„Jantar” Kościuszki – Wyszomierz 
rzuty karne- 3:1 (decyzją kapitanów rozegrano tylko rzuty karne)
Finał
„Huragan” Wierzchosław – Łosośnica 0:0 – rzuty karne 3:2

Siatkówka:
Gr. A
Kikorze – Łosośnica 0:2 (5:15, 6:15)
Kikorze – Wierzchosław 2:0 (15:12, 15:8)
Wierzchosław – Łosośnica 0:2 (4:15, 4:15)
1. Łosośnica 4pkt/sety: 4:0 
2. „Wena” Kikorze 3pkt/sety: 2:2
3. „Czarno-Czarni” Wierzchosław 2pkt/sety: 0:4
Gr. B
Bodzęcin – Kościuszki 0:2 (6:15, 5:15)
Węgorzyce – Bodzęcin 0:2 (0:15, 0:15)
Kościuszki – Węgorzyce 2:0 (15:0, 15:0)
1. „Jantar” Kościuszki 4pkt/sety: 4:0
2. „Zryw” Bodzęcin  3pkt/sety: 2:2
3. Węgorzyce 2pkt/sety: 0:4
Gr. C
Krzywice – Wyszomierz 2:0 (15:6, 15:4)
Sikorki – Krzywice 2:0 (15:13, 15:10)
Wyszomierz – Sikorki 0:2 (8:15, 7:15)
1. „Sokół” Sikorki 4pkt/sety: 4:0 
2. „Ampol” Krzywice 3pkt/sety: 2:2
3. Wyszomierz 2pkt/sety: 0:4
Finał
Łosośnica – „Jantar” Kościuszki 2:1 (11:15, 15:10, 11:5)
„Jantar” Kościuszki – „Sokół” Sikorki 0:2 (7:15, 13:15)
„Sokół” Sikorki – Łosośnica 2:0 (15:13, 15:13)
1. „Sokół” Sikorki
2. Łosośnica
3. „Jantar” Kościuszki Drużyna piłkarska - Sołectwo Osowo

Na pierwszym planie obserwujący zmagania sportowców Radny Gminy 
Osina i organizator niedzielnej spartakiady- Jerzy Salwa

Kapitanowie drużyn piłkarskich i siatkarskich, po lewej Łosośnica, po pra-
wo Kościuszki
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBReW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Jak pomnożyć 100 tysięcy złotych, czyli uczniowie ZSP w półfinałach 
Wojewódzkich Konkursu Ekonomicznego „Z KLASY DO KASY”

Konkurs „Z klasy do kasy” 
rozpoczął się 5 marca 2012 
roku i potrwa do 23 czerwca 
2012 roku.  Biorą w nim udział 
uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski. Chętni uczniowie stwo-
rzyli w swoich szkołach grupy, 
czyli Komitety Inwestycyjne, 
co było podstawowym warun-
kiem uczestniczenia w konkur-
sie. Przez 8 kolejnych tygodni 
22 Komitety Inwestycyjne, re-
prezentujące naszą szkołę, mia-
ły za zadanie skonstruowanie 
optymalnego „portfela inwesty-
cyjnego” poprzez maksymalne 
pomnożenie wirtualnej kwoty 
100 tysięcy złotych, która została 
przyznana na początku konkur-
su. Uczniowie ZSP poradzili so-

bie dobrze w pierwszym etapie, 
czego wynikiem było zakwalifi-
kowanie się dwóch  Komitetów 
do Półfinałów Wojewódzkich, 
które miały miejsce 15 czerwca 
(jeszcze nie znamy wyników). 
Reprezentacja ZSP:

Komitet Inwestycyjny „Czarne 
ogiery” w składzie: Paweł Tesar-
ski, Paweł Celmerowski, Adrian 
Kamiński, Sebastian Borowiecki 
i Maciej Forgiel. Opiekunem ze-
społu jest Pan Jarosław Chudyk.

Komitet Inwestycyjny „MiTo-
Ku” w składzie: Miłosz Igras, To-
masz Iwan i Kuba Gradus. Opie-
kunem grupy jest Pani Jowita 
Pawlak.

Na wyróżnienie zasługują tak-
że Smerfetki, czyli Komitet In-
westycyjny z klasy I TE. Koordy-

natorem konkursu jest Pani Syl-
wia Antczak.

REPREZENTACJA ZSP NA 
TRENINGU W KOŁOBRZEGU

14 czerwca grupa uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie 
uczestniczyła w treningu re-
prezentacji Danii, który miał 
miejsce na stadionie im. Seba-
stiana Karpiniuka w Kołobrze-
gu. 

Był to trening otwarty repre-
zentacji Danii, która zakwalifi-
kowała się do mistrzostw Euro-
py EURO 2012 Polska – Ukra-
ina. W wyjeździe wzięli udział 
wyróżnieni uczniowie, którzy 
reprezentują naszą szkołę w za-
wodach sportowych. Skład re-
prezentacji ZSPJ: 

Trener: Pan Dyrektor Stefan 
Sitkowski,

Kapitan: Pan Marcin Wolny,
Zawodnicy: Anita Szcześniak, 

Paula Wojnowska, Dawid Jurek, 
Paweł Łuczak, Dawid Drzewiec-
ki i Adrian Woźniak.

Anita Szcześniak

Skład reprezentacji ZSPJ

Zakończenie ostatnich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej
15 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyło się uroczyste zakończenie nauki szkolnej uczniów klas zawodowych.

W uroczystości wzięli udział 
absolwenci klas: III E, III M, II 
F oraz II M/K, dyrekcja szkoły, 
grono pedagogiczne oraz rodzi-
ce. Absolwenci szkoły zawodo-
wej mogą poszczycić się osią-

gnięciami w nauce, sporcie oraz 
innymi działaniami na rzecz 
szkoły. Poniżej prezentujemy 
uczniów, którzy zostali wyróż-
nieni za swoje osiągnięcia:

Nagrodę za bardzo dobre i do-

bre wyniki w nauce otrzymali:
Absolwenci z  klasy III E – 

Eryk Kuźma (jako jedyny otrzy-
mał świadectwo z wyróżnie-
niem), Przemysław Luter, Prze-
mysław Baranowski i Krzysztof 
Zawierucha.

Absolwenci z klasy III M- 
Marcin Idziak, Adrian Bartczak 
i Krystian Olejniczak.

Absolwenci z klasy II F – Ali-
cja Koprowska, Weronika Pole-
wiak i Ewelina Jurczak. 

Absolwent z klasy II M/K – 
Marcin Kowalczyk.

Nagrodę ufundowaną przez 
Cech Rzemiosł w Nowogardzie 
otrzymali:

Eryk Kuźma z klasy III E.
Przemysław Luter z klasy III E.
Nagrodę za godne reprezento-

wanie szkoły oraz wysokie wyni-
ki sportowe otrzymali:

Dawid Jurek z klasy III M.
Przemysław Luter z klasy III E.
Adrian Płuciennik z klasy II F. 
Dyplomy za pomoc przy pra-

cach remontowo-budowla-
nych na rzecz szkoły otrzymali 
uczniowie klasy III M.

Po rozdaniu nagród wycho-
wawcy klas wręczyli absolwen-
tom świadectwa ukończenia 
szkoły. Uczniowie otrzymali 
drobne upominki od swoich ko-
legów z niższych klas oraz wpi-
sywali się obowiązkowo do księ-
gi absolwentów. Wiele wzruszeń 
dostarczyło przemówienie We-

roniki Polewiak i Weroniki Ra-
zik, które występowały w imie-
niu absolwentów. Uroczysty 
apel zakończyły słowa prowa-
dzącej uroczystość Anity Szcze-
śniak: „W imieniu społeczno-
ści uczniowskiej mam zaszczyt 
złożyć Wam gratulacje za po-
myślne ukończenie szkoły. Że-
gnam Was słowami sympatii i 
ciepłymi życzeniami. Osiągaj-
cie w życiu to, czego pragnie-
cie. Powodzenia!”  

Dołączamy się do tych ży-
czeń!

Absolwenci z klasy III E

Absolwenci z klasy III M
 Marcin Kowalczyk po otrzymaniu 
nagrody za dobre wyniki w nauce

Eryk Kuźma otrzymuje nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce z rąk Pana 
Dyrektora Stefana Sitkowskiego i wychowawcy Pana Jerzego Ostasza
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INFORmATOR lOkAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

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

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
POkRYCIe I RemONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

R e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 07.07.2012r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

dzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

DLA PANÓW
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”

Tylko dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-

mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
07.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres ba-
dania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie

lekarskie.Szczegółowe informacje (termin badania krwi i godz badania lekarskiego) Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fun-
dacji oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 

zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogardu. 
787 122 972 

•	 Wynajmę lokal biurowy przy ul. 
700-lecia; I piętro, parking; 501  549 
818.

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wysoki 
standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obniżo-
na i do negocjacji na działce 714 m2. 662  
678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 58m2, w 
Nowogardzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, domofon, 
piwnica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
po kapitalnym remoncie, własne ogrze-
wanie na parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami zabu-
dowy usługi, handel, mieszkania. Infor-
macje Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, Po-
niatowskiego i 15 Lutego. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w Nowo-
gardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówkę 
nadająca się na sklep lub działalność z 
garażem murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu przy 
drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 m2, prąd, 
woda cena 26 000 zł. Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Banko-
wej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I piętro, 
ok. 29 m kw, bezczynszowa. Do zamiesz-
kania od zaraz. Cena 95 tys. Tel. 608 153 
767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod różnego 
rodzaju działalność. 603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Łoso-
śnicy, trzypokojowe, 64 m2, bezczynszo-
we. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra domu z 
ogrodem, 245 tys. Tel. 501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 5 
Marca w Nowogardzie za Bankiem PKO. 
510 770 263

• Nowogard ul. Górna za STW, działka o 
pow. 5864 m2, prez. W planie przemysł 
i usługi, inwestycyjna, ogrodzona, dro-
ga asfaltowa, centrum miasta, 800 m od 
głównego skrzyżowania, 270 tys. PLN 
brutto. Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyjna, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 
m2) w Nowogardzie, parter, balkon, wc 
i łazienka osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. Warszaw-
ska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe IV 
piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe na 
III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe III 
p. 69,60 m2, środkowe przy ul. Boh. War-
szawy naprzeciwko PZMot. 663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 m2. 
663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czteropo-
kojowe bezczynszowe 136 tys. w Wierz-
bięcinie lub zamienię na dwupokojowe 
w Nowogardzie. 691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu wol-
nostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. Woj-
ska Polskiego, lokalizacja vis a vis Szpita-
la. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwupo-
kojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. Nowe 
budownictwo dobra lokalizacja ume-
blowane (pralka, lodówka, zmywar-
ka) 800zł + opłaty kaucja 1200 zł. tel. 
666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatowskie-
go parter 64 m2 trzy pokoje 165 tys. tel. 
501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, dział-
ka 1100 m2, duży ogród. Wymienione 
okna, dach, ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513157166

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Osina sprzedam dom 110 m2 + podda-
sze, garaż OC gazowe + kominek, działka 
1800 m2. 696 458 110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Banko-
wej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, trzy 
pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy 
pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-handlowy pa-
saż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje w 
atrakcyjnym miejscu na domek lub 
pół bliźniaka ( z dopłatą). 603  079  260; 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

•	 www.nowogard.nieruchomosci.pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 
m2) w Nowogardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt: 608 

• Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 395.000 tys. 
Tel. 692383706

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
783 921 448

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. I 
piętro ul. Światowida cena 185 tys. tel. 
606 261 316

• Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami, garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we umeblowane 900 zł + kaucja 1500 + 
prąd, woda, gaz. 668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 47 m2, 
bezczynszowe, samodzielne, CO gazo-
we. W db stanie. 797 720 233

• Sprzedam kawalerkę. 601 927 982

• Magazyn, biuro, plac do wynajęcia.  
607 289 286

• Sprzedam prawo do mieszkania spół-
dzielczo – lokatorskie. 691 846 632

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy ul. Asnyka. 502 032 422

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupoko-
jowe mieszkanie (parter) do wynajęcia 
niedrogie. 510 936 951

• Garaż wynajmę Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam trzy pokoje + garaż murowa-
ny, ogród, działka 1000 m2 lub zamiana 
na dwa pokoje w bloku w centrum (par-
ter I piętro (z dopłatą)) 724 451 734

mOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continen-
tal Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/R15 con-
tinental conti 3; stan dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 240 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CmAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Po-
siada immobilajzer, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelgami. Cena 
22  500. Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne roz-
miary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena do 
uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 2001 
Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgodnienia. 
9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 1993, poj. 
1.9 cena do uzgodnienia. 697 400 901

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fiata Cinqu-
ecento rok prod. 1997 tel. 663 848 540; 
697 212 538

• Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, cena 
5300 do uzgodnienia. Tel. 791 561 195

• Sprzedam motocykl Suzuki Bandit 600 
cm2. 784 462 949

ROlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło 
i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i zbiór 
łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwutale-
rzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zostało 
2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mieszań-

ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 3. 
500 197 442

• Sprzedam owies. 693 344 667

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i ta-
nio z domu i pod dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + 
laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 607  
580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielkoform., 
reklama na pojazdach - odzieży, PIE-
CZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 mAlOWANIe, mONTAŻ PANelI POD-
ŁOGOWYCH I INNe DROBNe NAPRA-
WY WYkONA „ZŁOTA RĄCZkA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie 
części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

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

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 506 
323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600  121 
043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

ReGUlARNA lINIA mI kRO BU SO WA SeROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

ROZkŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia meTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYk - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZeCIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – mASZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa mASZeWO – NOWOGARD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – mASZeWO – STARGARD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZeCIŃSkI – mASZeWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepetycje  
tel. 607 545  991 www.niemieckino-
wogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601   
227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, profe-
sjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, tera-
kota fachowo i solidnie. 607 647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko tanio. 
696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  667 621 
070

• Usługi ogólnobudowlane. 508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieplenia. 
607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drewnianych 
i dachowych. 788 210 419; 722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 791 111 
749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświadcze-
nie o dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-samo-
chody, sprzęt komputerowy, itd. Leasing 
na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 692 562 306

• Przyjmę do dociepleń. 785 931 513

• BUD NAAR dachy remonty dachów ocie-
plenia budynków. 726 160 098

•	 Docieplenia budynków. 693 629 827

•	 Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 TWOJA kSIĘGARNIA INTeRNeTOWA 
WWW.kSIeGARNIACYmelIA.OSDW.
Pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł, 
604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 662 125 370

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ etatu. 
600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek de-
serowych z szypułką b. dobre , infor-
macje i kontakt. 502 616 240; 510 730 
398 

•	 Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

• Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwie rolnym z umiejętnościami obsłu-
gi maszyn rolniczych, opieka nad zwie-
rzętami z mieszkanie na gospodarstwie. 
781 295 846

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnimy doświadczonego samo-
dzielnego stolarza do mebli. 606 830 893

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

•	 Dobrego spawaczo – ślusarza przyj-
mę. 503 032 234

• Szukam opiekunki dla dwuletniego 
chłopca. 793 736 050 proszę dzwonić do 
11.00 lub po 19.00

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
mieszkaniu. 791 518 804; 501 608 701

• Przyjmę do pracy w sklepie Groszek. 
502 735 901

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+e na trasie 
Polska - Norwegia, tel. 607 585 561

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwaran-
cja + serwis, montaż na miejscu dwu-
funkcyjny cena od 1.000zl tylko ogrze-
wanie CO. cena 900zl więcej info. Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z pie-
cem węglowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 506  232 
860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 509 
702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Beiter 

250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 667  320 
054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napędem. 
Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, detal. 
502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wywrot-
ka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem tanio. 
501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeźbio-
ne używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym wy-
posażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformatorową 
lub nową może być do naprawy cena do 
500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił STIHL, 
Husqvarna. Cena 100 zł. 721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w dobre 
ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z 
podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam halę kontenerową wymiary 
17,5/6/3m. 661 923 610

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę stan 
idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 698 169 531

• Sprzedam kobiałki i kontener. 
607 403 081

• Kupię 30 płyt jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam silniki elektryczne różne (wy-
sokoobrotowe) 693 344 667

• Sprzedam opryskiwacz 400l. uszkodzo-
na pompa. Cena 800 zł. do negocjacji. 
604 731 582

• Sprzedam nowe meble ogrodowe – alu-
miniowe, sześć składanych krzeseł + stół 
o blacie z grubego szkła hartowanego. 
Cena 650 zł. 698 131 639

• Sprzedam nową trampolinę o średnicy 4 
m. solidna pełen komplet (siatka słupki, 
sprężyny, drabinka) cena 850 zł. 698 131 
639

• Kupię tralinkę lub płyty chodnikowe. 
721 668 245

• Kupię pieska rasy małej, pinczerek, york. 
607 647 240

• Sprzedam gołębie ozdobne, różne rasy. 
785 931 513

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drewno 
KMW16 na 135 m2 pow. Używany jeden 
sezon sprzedam lub zamienię na więk-
szy KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam ponton wędkarski nowy na 
gwarancji, nieużywany, zarejestrowa-
ny. Wiadomość sklep wędkarski „Tęczak” 
669 030 959

• Sprzedam wypoczynek kanapa, dwa fo-
tele, dwie pufy, wypoczynek młodzieżo-
wy kanapa i pufy i meble pokojowe cena 
do uzgodnienia. 530 994 408

•	 Śliczne pieski oddam w dobre ręce. 
504 525 966

• Sprzedam dwa foteliki do samochodu 
do 36 kg za 100 zł i fotelik do karmienia 
ze stolikiem. 787 050 120
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

SPRZeDAŻ ATRAkCYJNYCH mIeSZkAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

XVII Amatorskie mistrzostwa Polski  
w kolarstwie Górskim Family Cup 2012

Nowogardzkie podium!
W niedzielę (17 czerwiec) odbyły się amatorskie mi-
strzostwa Polski w kolarstwie górskim, znane pod nazwą 
“Family Cup 2012”. Znakomicie zaprezentowali się za-
wodnicy z Nowogardu, którzy w swojej kategorii wieko-
wej zajęli pierwsze trzy miejsca! 

Najlepszy był Piotr Sowiński, 
tuż za nim uplasował się Maciej 
Sućko, natomiast na 3 miejscu 
ukończył Damian Ubych. Rów-
nie bezkonkurencyjny co jego 
młodsi koledzy był Michał Urt-
nowski, który w kategorii Open 

zajął 1 miejsce, wyprzedzając 
sklasyfikowanego na drugim 
miejscu zawodnika ze Szczeci-
na, aż o 2 minuty. Nie zawiódł 
również Jakub Ubych, który wy-
walczył 3 miejsce pośród swo-
ich rówieśników.  KR

Nowogardzkie podium podczas Family Cup 2012

Michał Urtnowski wjeżdżający 
jako pierwszy na metę

Jakub Ubych na 3 stopniu podium w swojej kategorii 
wiekowej

„Czwartki na torze” 7 seria

Bez Komisarka i Sowińskiego
W czwartek (14 czerwca) na torze w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego, odby-
ła się 7 z 13 edycji wyścigów „Czwartki na torze.” Do 13 serii, która zarazem jest 
wielkim finałem, zostało tylko 5 edycji, zawodnicy z Nowogardu wciąż utrzy-
mują się na wysokich lokatach i liczą się w walce o zwycięstwo w finale.

Tym razem na torze zabra-
kło obecnie najlepiej prezen-
tujących się „Chrabąszczy”, w 
kategorii żak starszy, nie wy-
startował Piotr Sowiński, nato-
miast pośród juniorów młod-
szych zabrakło Remigiusza 
Komisarka. Obydwaj kola-
rze mimo wszystko utrzyma-
li swoje pozycje w generalnej 
klasyfikacji i zajmują w swo-
ich kategoriach wiekowych 2 
miejsce. W kategorii młodzik 
zabrakło również Jakuba Uby-
cha, który opuścił już 3 serie i 

ciężko będzie mu przebić się 
do czołówki. W kategorii żak 
starszy najlepiej wypadł Ma-
ciej Sućko, który był 3 w wy-
ścigu eliminacyjnym. W klasy-
fikacji generalnej miejsca 2, 3 i 
4 zajmują kolarze LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard, 
zaczynając od drugiego miej-
sca: Piotr Sowiński, Damian 
Ubych i Maciej Sućko. W kate-
gorii młodzik kolejne 7 punk-
tów dorzucił Dawid Ślązak, dla 
którego to była dopiero II se-
ria. W tej edycji będzie ciężko 

mu odegrać znaczącą rolę, ale 
na pewno to doświadczenie z 
toru zaowocuje w przyszłym 
sezonie. Nie miał w czwartek 
szczęścia wracający po kontu-
zji Paweł Kolasiński, zawodnik 
z Nowogardu nie mógł wal-
czyć o punkty z powodu prze-
ziębienia. Mimo, że Kolasiński 
opuścił 3 serie, zajmuje przy-
zwoite 10 miejsce w klasyfika-
cji generalnej, w kategorii ju-
nior młodszy. Kolejna 8 seria 
już 21 czerwca.

KR


