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Jak cię widzą
tak cię piszą...
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Punkt Urzędu Skarbowego
w Nowogardzie

Informujemy, iż od 2 marca br. do 30 kwietnia br., uruchomiony został Punkt Urzędu Skarbowego w Nowogardzie. Punkt
będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki oraz dodatkowo w
dniu 26 kwietnia (czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.00.
Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac
Wolności 1 (wejście z drugiej strony Ratusza – od szczytu).

Więziennicy wspierają
nowogardzką kulturę

Wspólnota Mieszkaniowa - 5 Marca nr 4 najlepsza!
Władze samorządowe gminy wielką wagę przykładają do wyglądu estetycznego zarówno miasta jak i wsi. Pamiętamy szereg konkursów od lat organizowanych dla gospodarstw rolnych
(„Najbardziej przyjazne środowisku”, „Dbaj o siedlisko, bo to twoje
środowisko”, „Najpiękniejsza wieś”). Konkursy z nagrodami dały
pożądany efekt – wiele gospodarstw wypiękniało, wioski zmieniły swój wygląd, widać było troskę o wygląd estetyczny. Ważny
jest również wygląd miasta, pierwsze wrażenie jakie odnosi ktoś
przyjeżdżający to przede wszystkim elewacje budynków i zagospodarowanie najbliższego otoczenia.
W chwili obecnej większość budynków to wspólnoty mieszkaniowe – mieszkańcy stają się właścicielami i sami powinni dbać
o swoje. Gdy lokatorzy budynków okażą się dobrymi gospodarzami to mieszka im się i żyje po prostu lepiej, a i miasto czyli my
wszyscy odnosimy korzyść – miasto pięknieje! W 2011 roku burmistrz ogłosił konkurs pod nazwą „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2011 roku”.
Ocenie podlegały budynki wyremontowane do końca 2011 roku
oraz zgłoszone przed jego upływem.
Udział w konkursie był dobrowolny – zgłosiły się cztery wspólnoty mieszkaniowe.
Komisja w składzie: Antoni Bielida (przewodniczący), Elżbieta
Szpilkowska i Tadeusz Fiejdasz, jako członkowie, oceniała jakość
wykonanej elewacji ocieplającej oraz otoczenie. Maksymalnie
można było otrzymać 10 pkt za elewację i 10 pkt za otoczenie.

To pierwszy tak gruntowny remont, jakby nie było, reprezentacyjnego holu Nowogardzkiego Domu Kultury. Grupa osadzonych
wykonała naprawdę dobrą robotę: usunięto niemodną boazerię oraz
podwieszone sufity pamiętające jeszcze czasy wczesnego Gierka,
czyli początek lat 70. ubiegłego stulecia, a w ich miejsce położono
starannie nowe tynki. Kolorystykę ścian zaprojektował Jan Szewczyk,
artysta plastyk ze Szczecina, sympatyk naszego miasta.
21 lutego br. zakończono wszystkie prace remontowo-malarskie.
Jest sterylnie czysto – jak co najmniej na bloku operacyjnym. Jasne,
neutralne kolory powinny stanowić odpowiednie tło do planowanych wystaw prac malarskich. Całość sprawia wrażenie jakby hol
powiększył swoją kubaturę. We wtorek, ostatniego dnia karnawału
w symbolicznym przekazaniu tego fragmentu obiektu NDK uczestniczyli:
Ze strony Zakładu Karnego - dyrektor płk. Jerzy Dudzik, rzecznik
prasowy kpt. Artur Bojanowicz, insp. ds. zatrudnienia por. Ilona Rafińska, no i oczywiście dzielna brygada osadzonych, a ze strony użytkowników – burmistrz Nowogardu i dyrektor Nowogardzkiego Domu
Kultury.
Miłym gościom zadałem tylko jedno pytanie: jak ocenia pan jakość wykonanych prac?
Płk. Jerzy Dudzik, dyrektor Zakładu Karnego:
„Jakość wykonanych prac jest bardzo dobra. Z informacji uzyskanych od pani dyrektor Drążewskiej i burmistrza, że są zadowoleni z jakości tych prac - to ja również. Natomiast dla mnie równie ważnym, a
może najistotniejszym walorem tych przedsięwzięć, czy prac osadzo-
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Więziennicy wspierają...

nych na rzecz organów samorządowych jest to, że korzyść odnoszą
dwie strony. Jak mniemam korzyść jest po stronie burmistrza gminy
Nowogard i z tego bardzo się cieszę. Jeżeli w naszym mieście znajduje się Zakład Karny, w którym przebywa kilkuset osadzonych, a jeśli ci
osadzeni pracują na rzecz miasta czy sołectw – to jest bardzo dobrze,
bo to jest jak gdyby częściowa spłata pewnego długu zaciągniętego wobec społeczeństwa, mówiąc kolokwialnie. Z drugiej strony ja
również mam satysfakcję, że oni pracują, mają poprzez to kontakt ze
światem, nie przebywają przez 24 h na dobę w celach, rozwijają się.
I to jest bardzo istotny element wszystkich działań, które nazywamy
resocjalizacją”.

Dokoñczenie ze str. 1

Jak cię widzą
tak cię piszą...
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ratuszu w dniu 22
lutego.
Laureatów prezentujemy w końcowej części artykułu
W trakcie rozmów z wyróżnionymi okazało się, że konkurs jest
dobrym pomysłem, będzie kontynuowany.
Poruszano wiele problemów nurtujących mieszkańców wspólnot. Najważniejszy to zbyt mały teren stanowiący otoczenie
bloku wspólnotowego, a to wiąże się z brakiem miejsc parkingowych dla mieszkańców ale też kłopoty z samochodami innych
użytkowników parkujących gdzie się da.
Są też kłopoty z drzewami nie będącymi we władaniu wspólnot, a przeszkadzającymi, kłopoty z nieporządkiem na terenach
przyległych, a obniżającymi estetykę otoczenia wspólnotowego.
Sprawy te będą sukcesywnie porządkowane.
Dokoñczenie na str. 3

Przed remontem

Wychowanie przez pracę! Czy tak?
„To może jest stare hasło, ale nadal aktualne. U nas, w Nowogardzie ten obszar działalności udaje nam się zagospodarować i z tego
tytułu bardzo się cieszę Chciałbym jeszcze dodać, że na tym z całą
pewnością nie poprzestaniemy. Jestem cały czas do dyspozycji, osadzeni także. Jeśli tylko będzie wola ze strony miasta – to my będziemy
wolę tę wypełniać i oby nam się udało”.
W to akurat nie wątpię, jako że współpraca między panem a burmistrzem Robertem Czaplą układa się wzorowo.
Łukasz Zaremba - osadzony i wykonawca prac remontowych:
„Do robót modernizacyjnych holu NDK przystąpiliśmy 3 tygodnie
temu i muszę powiedzieć, że od samego początku prace te miały doskonałe tempo. W celu ich usprawnienia podzieliliśmy się na 3 grupy,
zgodnie z posiadanymi umiejętnościami (murarz, elektryk,budowlaniec). Ogólnie jestem zadowolony z tego, co tutaj osiągnęliśmy, bo
nikt się nie oszczędzał, a do tego miły klimat i wspaniała współpraca.
Nasz koordynator, Paweł Lembas dobrze się spisywał, dbał o nas, żeby
wszystko zostało dopięte na ostatni guzik”.

Po remoncie
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XIV Turniej Poloneza Studniówkowego
o Puchar Burmistrza Nowogardu
Poloneza czas zacząć...
Jak co roku tradycji stało się zadość. W piątek, 24 lutego w
Nowogardzkim Domu Kultury zakończył się doroczny turniej na
najlepiej wykonanego poloneza. Roztańczona impreza na stale
zadomowiła się w naszym mieście, doczekała się już wiernych
fanów i cieszy się także względami samej Terpsychory, muzy
tańca.
Czasy się zmieniają, a wraz z nimi muzyczne upodobania:
kiedyś poloneza-nieodłącznego elementu każdego balu studniówkowego- tańczono do tęsknych fraz skomponowanych
przez księcia Michała Kleofasa Ogińskiego („Pożegnanie Ojczyzny”), dziś króluje wersja Wojciecha Kilara i jego filmowy polonez
z „Pana Tadeusza”.
Warto przypomnieć, że tak popularny obecnie wśród maturzystów polonez, jest tańcem kołowym, korowodowym w
metrum trójmiarowym. Rozwinął się z „tańca polskiego” w XVIII
wieku, a ten z kolei wywodzi się z XVII - wiecznego tańca chodzonego zwanego „pieszym”albo „chmielowym”. Nazwa polonez
pojawiła się pod koniec XVIII wieku, na miejsce”tańca polskiego”.
W tym roku nowogardzki turniej poloneza oceniało jury fachowców w składzie: Agata Kubiak - przewodnicząca, Barbara
Źróbek - członek i Mikołaj Kubiak - członek.
Zamiast własnego komentarza, oddaję głos pani Agacie Kubiak, kompetentnej przewodniczącej jury:
„Szanowni nauczyciele. Drodzy maturzyści!
W imieniu jury pragnę serdecznie podziękować za przygotowanie wspaniałych występów, które dostarczyły nam wielu
wrażeń artystycznych. Każdy zaprezentowany układ był inny,
ciekawy i oryginalny. Cieszy nas to, że po raz kolejny mogliśmy
oceniać nowe pomysły i choreografię. Jak wcześniej wspomniała
dyrektor NDK, pani Aneta Drążewska, głównym celem turnieju
jest wspólna zabawa, integracja uczestników i instruktorów oraz
chęć przedłużenia o choćby jedną małą chwilę tego wyjątkowego nastroju związanego ze studniówką. Rywalizacja i dobra
zabawa to trudne do połączenia elementy, ale Wam, drodzy maturzyści, to się udało (oklaski widowni).
Serdecznie gratulujemy!
Ocenie jury podlegały przede wszystkim:
- technika tańca – w tym wymiarze oceniane było wykonanie podstawowych figur i kroków poloneza, charakter tańca,

poziom trudności, umiejętność poruszania się na scenie i współpraca, między tancerzami,
-kompozycja czyli choreografia - ocenie podlegały tutaj
zmiany, przejścia i oryginalność zastosowanych elementów w
ogólnym rysunku tańca .Ocenione zostały także wrażenia artystyczne, a więc przekaz występu, dobór muzyki kontakt z
widownią, dynamika występu, dyscyplina zespołu, ale również
rekwizyty, makijaż i fryzura (duże oklaski).
Wyróżnienia otrzymali: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum nr 1 w Nowogardzie;
I LO, klasa 3c w Nowogardzie
Zespół Szkół Ogólnokształcących - II LO w Nowogardzie;
I LO - klasa 3a i 3 b w Nowogardzie.
Tytuł laureata XIV Turnieju Poloneza Studniówkowego
i Puchar Burmistrza Nowogardu otrzymało I LO ze Stargardu
Szczecińskiego, którego tancerze ubrani w stylizowane kostiumy rzeczywiście prezentowali się okazale. Okazały puchar zwycięskiej ekipie, wręczył osobiście, fundator burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy i kwiaty.
Niezwykle sympatycznym i niespodziewanym akcentem
kończącego się turnieju, był żywiołowo wykonany ludowy taniec turecki. Męski zespół licealistów ze Stargardu zasłużył na
niemilknące brawa.
Do zobaczenia za rok!
Tekst i zdjęcia MA Frydryk

Jak cię widzą tak cię piszą...
I miejsce i nagroda 10 000 złotych trafiła do najwyżej ocenionej Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. 5 Marca nr 4. Komisja przyznała 7 pkt za stan wykonanej elewacji i 5 pkt za utrzymanie terenów wokół budynku. Ciekawostką jest fakt, że Wspólnota rządzi
się sama – nie korzysta z usług zarządcy.
Wyróżnienie 1 000 złotych Wspólnota przy ul. 3 Maja 4. Zarządca Jerzy Furmańczyk. Punktacja – elewacja - 6 pkt, otoczenie – 3 pkt.
Wyróżnienie 1 000 złotych otrzymali mieszkańcy Wspólnoty
przy ul. 700 – lecia 8 Zarządcą jest Jerzy Furmańczyk. Punktacja –
elewacja – 5 pkt, otoczenie – 2 pkt.
Dyplom – wspólnota Kościuszki 4 - Jerzy Furmańczyk
Tekst i foto LMM

ul. 700 – lecia 8
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Rocznicowy turniej
szachowy
Z okazji rocznicy wyzwolenia Nowogardu Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS organizuje turniej szachowy dla seniorów i juniorów. Początek turnieju w niedzielę 4 marca o godz. 10.00. Zapraszamy do
świetlicy LKS Pomorzanin przy placu Szarych Szeregów 6.
Organizatorzy
(opr. LMM)

Pomóżmy, przekazując 1%
podatku potrzebującym
mieszkańcom gminy Nowogard
Informujemy, iż na stronie internetowej www.nowogard.pl
uruchomiliśmy zakładkę „Pomóżmy, przekazując 1% podatku potrzebującym mieszkańcom gminy Nowogard”, w której
będziemy umieszczać informacje dotyczące osób potrzebujących naszego wsparcia, osób okrutnie doświadczonych
przez los, zmagających się z chorobami i niepełnosprawnością, osób potrzebujących pomocnej dłoni, gestu dobrej
woli, który nas podatników nic nie kosztuje, a potrzebującym
daje tak wiele.
Osoby zainteresowane umieszczeniem danych w wykazie prosimy o kontakt na adres mailowy www@nowogard.pl.

5.03.2012 r.

Komunikat

Kombatanci i Osoby
Represjonowane
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2012 nie przewidziano środków
przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie
zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników
Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust.1-5
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz.371 ze zm.).
Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w
trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone
na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).
Informacji w powyższej sprawie udzielają także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
ul. 3 Maja 6.

DZIEŃ SENIORA w ŻABOWIE
Babciu!, dziadku, kocham Cię!!!
Ludzie są tacy, jakie czasy- mieszkańcy wsi coraz szybciej
pozbywają się kompleksów odnośnie miasta i aspiracje swoje
mają... artystyczne i kulturalne również. Na pamięć o ludziach
starszych, zwłaszcza tych serduszkom najmłodszych pociech
bliskie - nigdy nie jest za późno. 16 lutego br. w Szkole Podstawowej w Żabowie nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali
wyjątkowy Dzień Seniora. Z dużym pietyzmem,wielką serdecznością i starannością. Od kilku lat impreza ta jest pięknym
świadectwem współpracy szkoły z lokalną społecznością.
Na ten szczególny dzień w roku zapraszane są nie tylko
Babcie i Dziadkowie uczniów ze szkoły w Żabowie, ale wszyscy seniorzy z pobliskich wsi - Brzozowa, Boguszyc, Żabówka
i Maszkowa, co dobrze świadczy o dobrych relacjach międzyludzkich oraz po prostu sąsiedzkich. Impreza miała pomysłową
oprawę plastyczną - na dużej makiecie zawieszono konterfekty babć i dziadków własnoręcznie wykonane przez uczniów
.W ponadgodzinnej części artystycznej wystąpili prawie wszyscy uczniowie - od maluchów z zerówki do szóstoklasistów.
Dali z siebie wszystko, aby swoimi artystycznymi popisami
olśnić nobliwe audytorium. To był zaiste prawdziwy melanż
uwspółcześnionych wersji bajek o czerwonym kapturku, śpiącej królewnie, skeczów z miejscowymi realiami, piosenek itp.
Pomimo pewnej nieporadności, chwilowej tremy - wszyscy
doskonale się bawili,dzięki szczerości i żarliwości wypowiedzi
młodych wykonawców.
Jako, że był to „tłusty czwartek” nie zabrakło słodkiego
poczęstunku przy kawie i herbacie. Warto dodać, że każdy z
seniorów otrzymał skromny, a jakże cenny upominek - pracę
wykonaną z potrzeby serca przez wdzięczne pociechy i to własnoręcznie. Okazuje się, że zawsze warto być miłym i otwar-

tym na drugiego człowieka, dowodem czego była ta impreza,
w której miałem ogromną przyjemność uczestniczyć i najmilej
dziękuję organizatorom za zaproszenie
Tekst i foto: Marian A. Frydryk
Postscriptum
Wiemy, że co roku uroczystość ta jest przez większość seniorów ogromnie wyczekiwana. My również cieszymy się, że
zaszczycają nas swoją obecnością i jeszcze raz życzymy im
zdrowia, radości i by spełniły im się wszystkie życzenia.
Już dziś zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie w
następnym roku.
Uczniowie i grono
pedagogiczne SP Żabowo

5.03.2012 r.
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Koncert Walentynkowy w Nowogardzkim Domu Kultury
ROMANTYCZNIE I POD ZNAKIEM AMORA...
Nie wiadomo, kto pierwszy VALENTINE’S DAY czyli DZIEŃ
Św. WALENTEGO zaimportował do Polski z Wysp Brytyjskich widocznie siła przebicia była nie do przebicia, skoro zakorzenił
się na trwale w kraju nad Wisłą pod swojsko brzmiącą nazwą
„walentynek”.
Z kilkudniowym opóźnieniem, ale za to z wymiernym sukcesem frekwencyjnym i artystycznym w niedzielę, 19 lutego
br. NDK zorganizował bardzo fajny walentynkowy koncert. Nie
wiem, czy to siła tradycji, czy w Nowogardzie jest aż tylu zakochanych, że sala widowiskowa NDK wypełniona została do
ostatniego miejsca. W programie zatytułowanym „Jeżeli kochać ...”dominowała oczywiście tematyka miłosna, bez względu na rodzaj artystycznej wypowiedzi pasjonatów estrady:
piosenka, wiersz, skecz lub efektowne i dopracowane w szczegółach układy choreograficzne.

Widowisko z wdziękiem, fantazją i con amore wyreżyserowały panie: Edyta Baryliszyn-Turowska i Anet Drążewska.
Wystąpili:
- zespół CARLO i MUFINKI – p. Edyty Baryliszyn -Turowskiej
- zespół BALANCE – p. Urszuli Klimczak
- TEATR FONEM- p. Anety Drążewskiej i p. Martyny RogaliBator
- zespół AN DEOR - p. Urszuli Klimczak
- para taneczna p. Mikołaja Kubiaka
Odjazdową dekorację z nieodzownym sercem jak młyński
kamień, utrzymaną konsekwentnie w intensywnej czerwieni
wykonała plastyczka NDK, dając wyobrażenie o „piekle” miłosnych uniesień. Zapewne ku przestrodze zakochanych do
„grobowej deski”.A już myślałem, że nic mnie nie zaskoczy.
Tekst i foto MA Frydryk

Nagroda dla uczennicy SP nr 1 w Nowogardzie
w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym
Dnia 11 lutego 2012 roku odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród w
III Międzynarodowym Konkursie Artystycznym imienia Włodzimierza Pietrzaka
pt. „CAŁEJ ZIEMI JEDNYM OBJĄĆ NIE MOŻNA UŚCISKIEM”.
Organizatorem konkursu była Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Turku.
Konkurs Artystyczny imienia Włodzimierza Pietrzaka adresowany był dla
dzieci i młodzieży w wieku od 6-25 lat i podzielony na edycje fotograficzną, plastyczną oraz recytatorską. Honorowy patronat nad konkursem objęli: arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, Wiesław Alojzy
Mering biskup włocławski, Andrzej Grzyb - poseł do Parlamentu Europejskiego,
Zbigniew Bartosik- Starosta Turecki, Zdzisław Czapla - Burmistrz Miasta Turku,
Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Spośród nadesłanych 795 prac fotograficznych z Polski i Litwy jury konkursowe pod przewodnictwem profesora Janusza M. Tylmana nagrodziło uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Antosię Misiewicz II nagrodą za
walory kompozycyjne, kolorystyczne i symboliczne. Serdecznie gratulujemy!
Źródło: SP nr 1 w Nowogardzie
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Wizyta dzieci
w Ratuszu
W miniony czwartek, 23 lutego, dzieci z klasy I B Szkoły

Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, pod opieką pani Krystyny Gradzik odwiedziły budynek miejskiego Ratusza.
Podczas wizyty pierwszaki zwiedziły Salę Obrad Rady
Miejskiej, gdzie pod przewodnictwem zastępcy burmistrza, Damian Simińskiego wcieliły się w rolę radnych
Rady Miejskiej i przez kilkadziesiąt minut toczyły intensywną dyskusję na tematy związane z Gminą Nowogard.
Następnie udały się do biura rady, a także gabinetów
burmistrzów Nowogardu, po czym udały się w drogę powrotną do szkoły.

Miejsko - Gminne Koło PZW
Roczne zebranie sprawozdawcze
Dla przeciętnego mieszkańca miasta wędkarz (najczęściej
mylnie zwany rybakiem)to gość, który bierze wędki, idzie nad
jezioro lub wsiada w łódkę i … przynosi do domu ryby. Ryby
coraz droższe. Tylko pozazdrościć! Aby bliżej poznać problemy ludzi zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim trzeba
chociaż posłuchać dyskusji podczas zebrania sprawozdawczego. Takie zebranie dla członków Miejsko – Gminnego Koła
PZW zorganizowano w niedzielę, 19 lutego w stołówce Szkoły
Podstawowej nr 3.
Miejsko – Gminne Koło zrzesza aktualnie aż 659 członków i
w ciągu ostatniego roku liczebność wzrosła o 5% (w Nowogardzie jest jeszcze drugie koło o pięknej nazwie „Tęczak”). Liczby
mówią same za siebie - jest to najliczniejsza organizacja na terenie gminy. Postronny obserwator byłby zapewne zdziwiony
– na zebraniu najmniej mówiono o samym łowieniu ryb. Wędkarze łowią ryby – to fakt. Ale jako organizacja ma określone
obowiązki – to właśnie wędkarze mają obowiązek dbać o czystość wód i brzegów wód, to oni zarybiają zbiorniki wodne,
to oni walczą z kłusownictwem, to wreszcie oni uczą młodych
adeptów troski o przyrodę i łowienia ryb zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Sprawozdanie przedstawione przez prezesa Koła pana
Paszkiewicza wymienia te działania – szkółka dla młodych
wędkarzy, zawody wędkarskie i konkursy dla wędkarzy – juniorów, zawody pod nazwą Rodzina z Wędką, akcje sprzątania
jezior w Orzechowie i Karsku. Pod opiekę Koła trafiło też jezioro Kościuszki (w Olchowie) - omawiano jakie biurokratyczne
przeszkody musieli pokonać członkowie Zarządu Koła aby
przygotować warunki do budowania tam kładek wędkarskich.
Obowiązkiem PZW jest prowadzenie ochrony wód i rybostanu – działa Ochotnicza Straż Wędkarska ściśle współpracująca ze Strażą Państwową (także Leśną i Celną). Podczas
zebrania przekazano wędkarzom nowe zasady kontroli obowiązujące przy połowach.
Obecny na zebraniu przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego pan Tadeusz Sokół przedstawił główne problemy jakie
Zarząd podejmuje. Najważniejszy to akweny wodne. Wniosek
jest jeden – więcej wód dla wędkarzy nie będzie, a w dobie
komercjalizacji trzeba dbać o zachowanie stanu aktualnego
– prywatne firmy i spółki oferują większe stawki dzierżawne,
lepsze warunki zarybiania, a Związek ma związane ręce przepisami i limitami finansowymi.
Ogólne wnioski są optymistyczne – w szeregach M-G Koła

PZW w Nowogardzie jest szerokie grono bardzo aktywnych
członków, prawdziwych pasjonatów, którzy nie szczędzą osobistego czasu by nałożone na Koło zadania były właściwie realizowane .
Zarząd Wojewódzki wyróżnił najbardziej aktywnych dyplomami, a pan Henryk Szczupak otrzymał Złotą Odznakę Związku.
Uczestniczący w zebraniu burmistrz Robert Czapla podziękował za zaproszenie, pogratulował wyróżnionym działaczom
odznaki i dyplomów oraz odniósł się do kilku spraw poruszanych w dyskusji. Poinformował, iż czyni starania o pozyskanie
jeziora w Glicku, celem oddania go w użytkowanie wędkarzom, o przeznaczeniu pieniędzy w budżecie na badanie jeziora mające na celu wypracowanie skutecznej metody walki ze
zbyt gwałtownym zarastaniem wód jeziora Nowogardzkiego.
Dużo uwagi poświęcił problemom zanieczyszczania jeziora
oraz zasmiecaniu jego brzegów – nie jest to wina wędkarzy –
duża liczba mieszkańców korzysta bowiem z wypoczynku nad
wodą – nie wszyscy jednak pozostawiają po sobie porządek.
Płacimy za to wszyscy – miasto wydaje duże sumy na sprzątanie tych terenów.
Koło obchodzić będzie w tym roku jubileusz – 55 lat nowogardzkiego zorganizowanego wędkarstwa – burmistrz zadeklarował pomoc UM.
Tekst i foto LMM

5.03.2012 r.
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Uprzejmie informuję, że w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo znajdują się psy wyłapane z terenu
naszej gminy, które oczekują na swoich nowych właścicieli.
Wszystkich chcących zaopiekować się tymi zwierzętami zapraszam do odwiedzenia schroniska, gdzie uzyskają Państwo
wszelkie niezbędne informacje oraz fachową pomoc w utrzymywaniu zwierząt.
Informacje na temat możliwości kontaktu ze schroniskiem można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
Plac Wolności 5, pok. 207 u Pana Krzysztofa Zwolińskiego – inspektora Wydziału GKMiOŚ tel. 91 39 26 239.

Wykaz psów do adopcji:
TROPEK (Moshe) - pies, lat
8, mieszaniec, maść: czarnypodpalany. Trafił do schroniska
20.05.2008 roku. Pies obronny
i stróżujący. Stwarza wrażenie
agresywnego, ponieważ dużo
szczeka. Jest psem posłusznym. Posiada chip, aktualne
szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wysokość
60 cm.
MOZART - pies, lat- 6-7,
maść: czarna podpalana, trafił
do schroniska 30.04.2010 roku.
Jest to łagodny pies w stosunku
do ludzi, nie sprawiający problemów. Z tego co zdążyliśmy
zauważyć lubi dominować nad
innymi psami więc na chwilę
obecną siedzi sam w kojcu. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany.
HARRY - pies, lat 9, mieszaniec, maść: czarna. Pies trafił do schroniska 18.12.2009
roku. Pies łagodny, bardzo
przyjazny w stosunku do ludzi i zwierząt. Posiada chip,
aktualne szczepienia oraz jest
wykastrowany. Pies ma wysokość 65 cm.
CZAKI (Camelot) - pies,
lat 6, mieszaniec, maść: czarna. Pies trafił do schroniska
26.04.2007 roku. Jest to spokojny pies, lubi ludzi i zwierzęta. Posiada chip, aktualne
szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wysokość
55 cm.
CZARNA (Tammy) - suczka, mieszaniec, lat 3, maść:
czarna, trafiła do schroniska 30.04.2010 roku. Jest to
ładna, krótkowłosa, wysoka
suczka, lubi inne zwierzęta,
łagodna do ludzi. Posiada
chip, aktualne szczepienia
oraz jest wysterylizowana.
Wysokość 65 cm.

EBONY- suczka, mieszaniec, lat
3, maść: czarna, trafiła do schroniska
w 2011 r. Jest zaszczepiona przeciw
wściekliźnie, odpchlona, odrobaczona, wysterylizowana. Jest towarzyska,
lubi dużo ruchu i spacery, łagodna.

NOMI - suczka, mieszaniec,
maść: biszkoptowa, wysokośc
65 cm, wiek 10.07.2009. Suczka
trafiła do schroniska 4 stycznia
2012 roku. Suczka żywiołowa,
lubi inne psy. Nie sterylizowana.

BOBI - pies, mieszaniec,
maść: rudo-brązowa, wysokość: 50 cm, wiek ok. 6.06.2008.
Pies trafił do schroniska 4 lutego 2012 roku. Nie kastrowany.
Pies spokojny. Lubi inne psy

CZARNY - pies, mieszaniec,
maść: czarna, szorstkowłosy.
Wysokość: 60 cm, wiek ok.
5.09.2000. Pies trafił do schroniska 28 stycznia 2012 roku.
Pies spokojny lubi ludzi i inne
psiaki. Nie kastrowany.

PILOT - pies, mieszaniec, maść: czarno-brązowa,
wysokość 60 cm, wiek ok.
13.02.2007. Pies trafił do schroniska 2 stycznia 2012 roku. Pies
nieufny w stosunku do ludzi.
Dominujący. Nie kastrowany.
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Będą nowe parkingi
Burmistrz Robert Czapla z determinacją realizuje program
zwiększania miejsc parkingowych na terenie miasta. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego przyjęto uchwałę dokonującą zmiany w budżecie gminy i przeznaczono na budowę parkingu na zapleczu ratusza 22 tys. złotych oraz budowę
parkingu przy ul. 5 Marca 48 000 złotych.

Budowa parkingu przy ul. 5 Marca powinna w dalszej perspektywie doprowadzić do zmiany organizacji ruchu i umożliwić na tej ulicy ruch dwukierunkowy.
Opr. i foto LMM

Uliczka przy tylnej ścianie ratusza. - tutaj powstanie 10 miejsc parkingowych

ul. 5 Marca – rejon sklepów „Groszek” i „U Ireny”. W miejscu widocznego
żywopłotu – od jezdni (gdzie stoją widoczne pojazdy)do prowizorycznego chodnika powstanie 12 miejsc parkingowych (w tym dwa dla niepełnosprawnych).

Ile za pobyt w prywatnym żłobku
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku umożliwia podmiotom
prywatnym zakładanie żłobków lub też podejmowania działalności w roli dziennego opiekuna w klubie dziecięcym. Władze
naszej gminy zachęcają do tworzenia takich placówek i oczekują na oferty od zainteresowanych. Zgodnie ze wspomnianą
ustawą samorząd ustala wysokość maksymalnych opłat jakie
mogą być stosowane w takich placówkach, a jednocześnie samorząd dofinansowuje takową działalność dotacjami.
Na Sesji RM 29 lutego przyjęto cały pakiet uchwał regulujących te kwestie.
Ustalono, że za każdą godzinę pobytu dziecka u dziennego
opiekuna opłata wynosi 3,50 złotego, a maksymalna wysokość
opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego
opiekuna wynosi 8 złotych.
Opłata wynagrodzenia dla dziennego opiekuna w kwocie
3,50 zł za godzinę opieki nad jednym dzieckiem wypłacana

będzie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.
Burmistrz zawiera taką umowę stosując przepisy Kodeksu
Cywilnego, a wybiera opiekuna w drodze otwartego konkursu
ofert.
Na Sesji przyjęto także uchwałę o zasadach ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby
dziecięce. Dotacja wynosić będzie 250 zł miesięcznie na każde
dziecko przebywające w żłobku i 200 zł miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
Uchwała ustala jednocześnie terminy składania wniosków i
zasady przyznawania dotacji.
Władze samorządowe Nowogardu stworzyły więc wszelkie warunki, by można było w naszej gminie zwiększyć liczbę
miejsc umożliwiającą opiekę nad dziećmi do lat trzech.
Opr. LMM
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Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce
W dniu 21 stycznia 2012 r na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie rozegrane zostały
Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej
Dziewcząt. Do zawodów zgłosiły się drużyny z Gimnazjów nr
1 i nr 2 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 1 w Goleniowie oraz
Gimnazjum w Stepnicy. Wyniki spotkań:
Dziewczęta:
Gim 2 Nowogard – Gim Stepnica: 65 – 8
Gim 1 Goleniów – Gim 1 Nowogard: 24 – 32
Gim 1 Goleniów – Gim. Stepnica: 20 – 11
Gim 2 Nowogard – Gim 1 Nowogard: 51 - 22
Klasyfikacja końcowa :
1 miejsce - Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie – opiekun
J. Dzikowska
2 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun J.
Andrysiak
3 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
4 miejsce – Gimnazjum w Stepnicy
W dniu 22 stycznia 2012 r na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej Chłopców. Do
zawodów zgłosiły się 4 drużyny z powiatu goleniowskiego.
Wyniki spotkań:
Chłopcy:
Gim 3 Nowogard – Gim 2 Goleniów: 43 – 32
Gim 1 Nowogard – Gim 1 Goleniów: 41 – 44
Gim 2 Goleniów – Gim 1 Nowogard: 47 – 46
Gim 3 Nowogard – Gim 1 Goleniów: 39 - 28

Klasyfikacja końcowa :
1 miejsce - Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun
B. Sobolewski
2 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
3 miejsce - Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
4 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun J.
Andrysiak
Mistrzowie Powiatu, czyli Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
oraz Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie awansowały do Mistrzostw Regionu B. Trzymamy kciuk za sukces naszych drużyn!
Liliana Szychowska – WEZKiS

Grali o Puchar Burmistrza
Tradycja zobowiązuje...
W sobotę 18 lutego w gościnnej sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących rozegrano turniej piłkarski oldbojów o Puchar Burmistrza Nowogardu.
Z zaproszenia byłych zawodników klubu Budowlani Nowogard skorzystały zespoły Iny Ińsko, Iny Goleniów i pracownicy

firmy ENEA. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
Najlepszym zespołem okazała się Ina Ińsko (wygrała z Budowlanymi 3:2, z Iną Goleniów 3:1 i zremisowała z ENEĄ 3:3), drugie miejsce zajęli gospodarze czyli Budowlani (wygrali z Iną
Goleniów 2:1 i z Eneą 3:2). Ina Goleniów pokonała ENEĘ 2:1 i to
zwycięstwo dało jej III miejsce.
Za najlepszego bramkarza uznano Bogdana Szymańskiego z Iny Goleniów, najwięcej bramek zdobył Jan Raczyński z
zespołu ENEA, najlepszym zawodnikiem okazał się Tomasz
Skibiński z Iny Ińsko.
Głównym organizatorem turnieju był Krzysztof Sasin. Turniej wspierali Urząd Miejski Nowogard oraz firmy panów Szulejko, Dębińskiego i Kowalczyka. Za udostępnienie sali organizatorzy dziękują dyrektorowi SP nr 3 Piotrowi Kazubie.
Zespół Budowlanych wystąpił w składzie: Roman Olkowski, Zbigniew Krystkiewicz, Arkadiusz Saja, Bogdan Kaczor,
Krzysztof Sasin, Karol Sosnowski, Piotr Mazurek, Arkadiusz Gołaszewski.
Jakże sympatyczne, często wzruszające były zwierzenia zawodników podczas rozmowy z Burmistrzem Robertem Czaplą.
Klub, który fizycznie nie istnieje pozostał dla byłych zawodników spoiwem, które ich łączy do dzisiaj – to wspomnienia i
spotkania nie tylko z okazji piłkarskich turniejów, to przyjazne
więzy rodzinne.
Tekst i foto LMM
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Burmistrz Nowogardu

Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę
lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja
41 w Nowogardzie o powierzchni użytkowej
35,38m2 - na okres 5 lat.

Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych.
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym
staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni
obiektu ustala się na 5,00 zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 1,00 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 652,76 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki wywoławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO
S.A. I/O Nowogard najpóźniej do dnia 19 marca 2012 r. do
godziny 1430.
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego .
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2012 r. o godzinie 10 15 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
Plac Wolności 1 – sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociagową oraz kanalizacyjną.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie od
płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar
z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul.
700-Lecia 14.
Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Komunikacja
Miejska po
wydłużonej trasie
Wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców ulic 3 Maja,
Waryńskiego i Kilińskiego postanowiłem w uzgodnieniu z przewoźnikiem PKS Gryfice od 1 marca br
wydłużyć trasę kursowania autobusu komunikacji miejskiej o odcinek ulicy 3 Maja do parkingu przed
stacją paliw Orlen (wzdłuż ogrodzenia firmy REM), gdzie zostanie
urządzony przystanek. Wydłużona
trasa będzie testowana przez około
1,5 miesiąca.
Jeżeli z nowego przystanku będą
korzystać podróżni, wydłużona trasa autobusu pozostanie na stałe.
W załączeniu nowy rozkład jazdy
autobusu komunikacji miejskiej.
Z poważaniem Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

5.03.2012 r.

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza II przetarg nieograniczony na
dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy
ul. 3 - Maja 52 w Nowogardzie o powierzchni
użytkowej 69,28m2 - na okres 5 lat.

Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych.
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która wygra
przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 8,00 zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2045,15 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki wywoławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub
na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO S.A. I/O Nowogard najpóźniej do dnia 19 marca 2012 r. do godziny 1430.
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane
zobowiązania finansowe wobec wynajmującego .
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie
w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy
dzierżawnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2012 r. o godzinie
10 00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac
Wolności 1 – sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie od
płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z
Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul.
700-Lecia 14.

5.03.2012 r.
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Nowogard, dnia 27 luty 2012r.

Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie magisterskie prawnicze
2. Co najmniej pięć lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub co najmniej pięć lat wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym
stanowisku
3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
kodeks postępowania administracyjnego, ochronie danych
osobowych, prawo o aktach stanu cywilnego, ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej, ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwie imprez masowych,
zbiórkach publicznych, powszechnym obowiązku obrony,
opiece nad dziećmi do lat trzech
4. Umiejętność obsługi komputera (środowisko windows)
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie, jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi
posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność kierowania zespołem
2. Dobra organizacja pracy
3. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
4. Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych ze żłobkami i klubami
dziecięcymi
2. Prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków i klubów
dziecięcych
3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dziennych opiekunów
4. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki
5. Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość
6. Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych, zgromadzeń, zbiórek publicznych
7. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu rejestracji i
kwalifikacji wojskowej
8. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń
osobistych i rzeczowych
9. Nadzór nad sprawami związanymi z akcją kurierską
10. Sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych

Warunki pracy na danym stanowisku:
Podejmowanie samodzielnych decyzji, sytuacje stresowe.
Przewidywany termin zatrudnienia na wskazanym stanowisku- maj 2012r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w styczniu 2012r. wyniósł co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest
w stosunku pracy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach
7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych”
10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 marca 2012r. do godz. 15.30 w zamkniętych,
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem:
“nabór na stanowisko kierownika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich” w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania
dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne
do 4000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną
telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a
następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie.
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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej
na rozbudowę oświetlenia w ulicy Kowalskiej
w drodze gminnej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji
technicznej na rozbudowę oświetlenia w ulicy
Kowalskiej w drodze gminnej położonej na działkach nr 308/1 i 241 obręb nr 3 miasta Nowogard.

Termin składania ofert:
14.03.2012 do godz. 1200
Zapytanie cenowe wraz z załącznikami umożliwiającymi przygotowanie oferty zamieszczone
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
www.bip.nowogard.pl. (zamówienia publiczne
spoza ustawy)
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91
39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert Czapla

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej
na budowę gminnej drogi dojazdowej
wewnętrznej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji
technicznej na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej gminy położonej na działkach 804,
807/3 obręb 2 miasta Nowogard oraz nr 93,
92/12 obręb 1 miasta Nowogard.  

Termin składania ofert:
14.03.2012 do godz. 1200
Zapytanie cenowe wraz z załącznikami umożliwiającymi przygotowanie oferty zamieszczone
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
www.bip.nowogard.pl. (zamówienia publiczne
spoza ustawy)
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91
39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert Czapla

5.03.2012 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej
na rozbudowę oświetlenia przy
ulicy Zamkowej w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę
oświetlania przy ulicy Zamkowej w drodze gminnej nr 199
obręb 3 miasta Nowogard.
Zapytanie cenowe wraz z załącznikami umożliwiającymi
przygotowanie oferty zamieszczone jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie www.bip.nowogard.pl. (zamówienia publiczne spoza ustawy)
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91 39 26 243 w godz. 7:30
do 15:30.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert Czapla

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej
na budowę chodnika w drodze wojewódzkiej
nr 106 we wsi Karsk gmina Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 106 we wsi Karsk gmina Nowogard.
Zapytanie cenowe wraz z załącznikami umożliwiającymi przygotowanie oferty zamieszczone
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
www.bip.nowogard.pl. (zamówienia publiczne
spoza ustawy)
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91
39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert Czapla

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej
na rozbudowę oświetlenia
we wsi Stare Wyszomierki gmina Nowogard.
Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia we wsi Stare
Wyszomierki, gmina Nowogard.
Zapytanie cenowe wraz z załącznikami umożliwiającymi przygotowanie oferty zamieszczone
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
www.bip.nowogard.pl. (zamówienia publiczne
spoza ustawy).
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91
39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert Czapla
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WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.P.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Wg księgi

wieczystej

Działka
122/4,
obręb nr 3
nowogard,
przy ul.
Zielona
„okrąglak”

Powierzchnia
lokalu
wm

2

wywoławcza

dzierżawy

stawki
czynszu
za

Postąpienie

Stan

przetargowe

władania

0,50 Zł

Najem

1 m2

Lokal

nr

1.

Opis
nieruchomości

Cena

Forma

użytkowy

45587

172M2

wyposażony

Przetarg

wod-kan, co,

nieograniczony

w instalację:

5,50Zł.

gazową oraz
elektryczną

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. Od dnia 24 lutego 2012 r. Do dnia 15 marca 2012 r.
Nowogard 27.02.2012r.

ODWOŁANIE
PRZETARGU
Na podstawie art.38 pkt.1 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102 poz. 651 ze zm.) odwołuję ogłoszony przetarg nieograniczony na dzień 09.03.2012r. na zbycie nieruchomości
składającej się z działki nr 209/6 o pow.1052 m2 w udziale
1/2 zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 2 wraz z udziałem 1/2 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach,
położonej w obrębie Żabowo 8/2 gm. Nowogard.
UZASADNIENIE
Ogłoszony na dzień 09.03.2012r. przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości składającej się z działki nr
209/6 o pow.1052 m2 w udziale 1/2 zabudowanej lokalem
mieszkalnym nr 2 wraz z udziałem 1/2 w częściach budynku i urządzeniach, położonej w obrębie Żabowo 8/2 gm.
Nowogard nie może być przeprowadzony, gdyż wkradł się
błąd pisarski w gazecie „Wiadomości Samorządowe” - pomyłkowo podano ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości,
położonej w obrębie Dąbrowa z dołączoną mapą Żabowa
8 a winno być ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w
udziale 1/2, położonej
wogard.

w obrębie Żabowo 8/2 gm. NoBurmistrz Nowogardu
Robert Czapla

„1% podatku
dla najmłodszych
piłkarzy
Pomorzanina Nowogard”
Wszyscy
sympatycy Pomorzanina, którzy
chcą wesprzeć dalszy
rozwój grup dziecięcych
i młodzieżowych naszego Klubu mogą wreszcie
przekazać na ten cel 1%
podatku.
Osoby fizyczne, jak i firmy prowadzące działalność
gospodarczą chcące przekazać 1% podatku na LKS POMORZANIN
NOWOGARD w deklaracji podatkowej (PIT) muszą wpisać nr KRS
0000111283. Należy pamiętać o obowiązkowym wpisaniu w rubryce „dodatkowe informacje” nazwy naszego Klubu czyli LKS
POMORZANIN NOWOGARD.
Od tego roku dzięki uprzejmości Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej (KOZPN), który posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i podobnie jak Pomorzanin należy do struktur Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
(ZZPN) możliwe jest wspieranie Klubu
za ich pośrednictwem.
Zaznaczamy, że zebrane w ten
sposób środki zostaną przeznaczone wyłącznie na dalszy rozwój grup
dziecięcych i młodzieżowych – zainteresowanym przedstawimy pełny
raport finansowy.
Marcin Skórniewski
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Zdrowie Kobiet w Dzień Kobiet

2-4.03.2012 godz. 19.00
JANE EYRE
Kostiumowy melodramat, USA, Wlk. Brytania 2011, 120’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy
9-11.03.2012 godz. 16.00
MUPPETY
Familijny, Komedia, Musical, USA, 2012, 110’, B/O. Cena biletu: 12
zł, 11 zł ulgowy
9-11.03.2012 godz. 19.00
SZTOS 2
Komedia, sensacja, Polska 2012, 99’, od lat 15. Cena biletu: 12 zł,
11 zł ulgowy
16-18.03.2012 godz. 19.00
RZEŹ
Dramat, komedia, Francja, 2011, 79’, od lat 15. Cena biletu: 12 zł,
11 zł ulgowy
23-25.03.2012 godz. 19.00
CZAS WOJNY
Dramat, wojenny, USA, 2011, 146’, od lat 15. Cena biletu: 12 zł, 11
zł ulgowy.
30.03-1.04.2012 godz. 19.00
W CIEMNOŚCI
Dramat, wojenny, Francja, Kanada, Polska 2012, 145’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej
„ZDROWIE”
wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku w Nowogardzie
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy
realizację programów w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia

W dniu 03.03.2012r. w godz. 15.00 – 17.00 w Domu Kultury w Nowogardzie odbyła się akcja profilaktyczna pn. „Zdrowie Kobiet w Dzień Kobiet” zorganizowana przez Samorządową Fundację Opieki Medycznej
Zdrowie w Nowogardzie i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w
Szczecinie.
W programie:
1. Profilaktyka Raka Piersi, realizacja Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w województwie zachodniopomorskim –
mgr Alicja Pelkowska – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Zachodniopomorskim
Centrum Onkologii
2. Profilaktyka raka szyjki macicy, realizacja Populacyjnego programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim – prof. Wenancjusz Domagała – Wojewódzki
Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznych nr 1 w Szczecinie.
3. Quiz prozdrowotny z upominkami
Dodatkowo, przy stoiskach promocyjno-edukacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących Populacyjne programy wczesnego
wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy i stoisku Prewencji Pierwotnej nowotworów było można:
- zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i
placówkach, gdzie można je wykonać;
- nauczyć się samobadania piersi;
- otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki
raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy;
- zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami
Europejskiego Kodeku Walki z Rakiem;
- otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzieży.
W godz. 12.00 - 18.00 na terenie parkingu Domu Kultury w mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii były wykonywane
badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Każda złotówka zostanie przekazana na zakup
sprzętu dla nowogardzkiego szpitala.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”

KRS 0000207800

organizuje wyjazd na badania mammograficzne

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl.
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci
9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul.
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP
S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11.
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep
spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.;
16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”,
ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna”
ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22.
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 lecia 20; 24. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic
Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”,
ul. 3 maj¹ 31C; 30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich
1a.; 31. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy
„KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20;
34. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep

Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR,
ul. Gen. Bema 42.; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

dnia 17 marca 2012 r.

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 Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356
oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus
- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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