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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:
- wycinki drzew,
- zaœmiecania powierzchni ziemi,
- wypuszczania œcieków do œrodowiska
- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy
i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.
Dzwoñ na ZIELONY TELEFON
pod nr 39-26-232.

Z wizyt¹ w Heide
W dniach 19-20 stycznia br., na zaproszenie Burmistrza Heide Ulfa Stecher, delegacja w sk³adzie: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Antoni Bielida oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady
Mieczys³aw Laskowski uczestniczyli w uroczystoœciach
miejskich miasta partnerskiego Heide.
Podczas tej wizyty delegacja z Nowogardu spotka³a
siê przedstawicielami w³adz miasta, Rady Miejskiej oraz
zapozna³a siê z funkcjonowaniem gminy. Burmistrz
osbiœcie wraz z honorowym obywatelem Heide Heinrichem Schultz pokazali miasto, tereny handlowe, inwestycyjne i przemys³owe. W trakcie rozmów wymieniono siê
informacjami na temat funkcjonowania gmin w zakresie
gospodarki, s³uzby zdrowia.
Wizyta ma pomóc nawi¹zaæ i rozwin¹æ wspó³pracê na
nowo, bowiem do tej pory ze wzglêdu na du¿¹ odle³oœæ
miêdzy naszymi miastami nie by³a odpowiednio wykorzystywana. Podczas spotkania przedstawiciele umówili siê
co do najbli¿szych wspólnych inicjatyw podejmowanych
przez obie gminy. Dotycz¹ one m.in. wymiany m³odzie¿y
oraz oraz rozegrania meczu w pi³kê no¿n¹ m³odzie¿y
16-18 lat.
Oprócz wy¿ej wymienionych w spotkaniach uczestniczyli równie¿ m. in.: Olof Paulsen - zastêpca burmistrza,
Franz-Helmut Pohlmann - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Reinhard Wolk – honorowy obywatel Heide, Margrit
Schlegel – przewodnicz¹ca Zwi¹zku OjczyŸnianego „Heimatverein” (Zwi¹zku by³ych mieszkañców Nowogardu),
Michael Galander - Burmistrz i Frank-Thomas Starigk
Przewodnicz¹cy Rady miasta Anklam, wspó³pracuj¹cym
z Nowogardem na niwie kulturalno-edukacyjnej.
Podczs wizyty ustalono, i¿ kolejne spotkanie przedstawicieli miast partnerskich odbêdziê siê wNowogardzie.
Terminu wizyty jeszcze nie ustalono.

Termin wa¿noœci dowodów
osobistych
Plastikowe dowody osobiste wydawane s¹ z
okreœlonym termin wa¿noœci.
Obecnie trac¹ wa¿noœæ dowody wydane w 2001 r.
Ka¿dy posiadacz dowodu osobistego mo¿e sprawdziæ
kiedy up³ywa ten termin – jest on wskazany w prawym
dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które
z³o¿y³y wniosek po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia, posiadaj¹ dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony.
O wymianê dowodu osobistego nale¿y wyst¹piæ nie
póŸniej ni¿ na 30 dni przed up³ywem terminu wa¿noœci
dokumentu.

Urz¹d Skarbowy od po³owy lutego w Nowogardzie
W wyniku rozmów z naczelnikiem Urzêdu Skarbowego w Goleniowie Wojciechem Gulbinowiczem, Burmistrz
Nowogardu informuje, i¿ od po³owy lutego do koñca
kwietnia w naszym mieœcie bêdzie funkcjonowa³ punkt
przyjmowania zeznañ podatkowych.
Punkt, w którym bêdzie mo¿na z³o¿yæ PIT mieœciæ
siê bêdzie w ratuszu, wejœcie od ty³u. Bêdzie mo¿na
tam pobraæ niezbêdne formularze, uzyskaæ informacje
niezbêdne do ich wype³nienia oraz z³o¿yæ wype³nione
zeznanie. Czynny bêdzie w trzy razy w tygodniu. O godzinach dy¿urów niebawem poinformujemy.
Podczas rozmów podjêto równie¿ kwestiê utworzenia w
naszym mieœcie sta³ego punktu obs³ugi podatników.

Burmistrz Nowogardu

- og³asza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury
oraz
- og³asza nabór na stanowisko sekretarki w wydziale
Kancelarii w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie.
wiêcej na str. 2
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Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na stanowisko sekretarki
w wydziale Kancelarii w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze
2. Minimum rok sta¿u pracy
3. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera
4. Dobra prezencja
5. Zdolnoœci komunikacyjne i organizacyjne
6. Obywatelstwo polskie
7. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych
8. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piœmie
pozwalaj¹ca na swobodn¹ komunikacjê
2. Dok³adnoœæ, obowi¹zkowoœæ, odpowiedzialnoœæ, dyspozycyjnoœæ
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Organizowanie spotkañ, narad, wyjazdów s³u¿bowych i konferencji
zgodnie z poleceniami Burmistrza i jego Zastêpcy
2. Zbieranie i opracowywanie informacji, sprawozdañ dla potrzeb Burmistrza i jego Zastêpcy na posiedzenia Rady Miejskiej
3. Prowadzenie korespondencji zwi¹zanej z prac¹ sekretariatu
4. Przyjmowanie interesantów, goœci i ich obs³uga
5. Przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych, obs³uga
urz¹dzeñ biurowych
Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie
5. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy – œwiadectwa pracy
lub zaœwiadczenie od pracodawcy je¿eli kandydat jest w stosunku pracy
6. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dodatkowe kwalifikacje:
zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkoleñ i kursów, certyfikaty jêzykowe
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci
8. Oœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na wskazanym stanowisku
9. Oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
o treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z
ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”
Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y przes³aæ w
zamkniêtych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem:
„nabór na stanowisko sekretarki w Wydziale Kancelarii”, na adres: Urz¹d
Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard lub z³o¿yæ
osobiœcie w pokoju Nr 10 w terminie do dnia 16 lutego 2011 r. do
godz. 15.30. Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹
elektroniczn¹.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie
bêd¹ rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielaæ bêdzie g³ówny specjalista
ds. kadr Dagmara Piasecka, nr tel. (091) 3926204.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie
zaproszeni na rozmowê kwalifikacyjn¹. Urz¹d Miejski w Nowogardzie
zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas
okreœlony a nastêpnie na czas nieokreœlony.
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Burmistrz Nowogardu
Og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury
z siedzib¹ Plac Wolnoœci 7, 72-200 Nowogard
I. Kandydat przystêpuj¹cy do konkursu powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
1. Wykszta³cenie wy¿sze, preferowane kulturalno-oœwiatowe
2. Co najmniej 5 letni sta¿ pracy, w tym co najmniej 3 letnie
doœwiadczenie w pracy zwi¹zanej z organizowaniem i prowadzeniem
dzia³alnoœci kulturalnej.
3. Umiejêtnoœæ kierowania zespo³em.
4. Zdolnoœci w zakresie organizacji i zarz¹dzania , w tym umiejêtnoœæ
organizowania imprez masowych.
5. Wiedza z zakresu pozyskiwania pozabud¿etowych œrodków finansowych, w tym œrodków z programów UE, na dzia³alnoœæ kulturaln¹.
6. Znajomoœæ przepisów: o samorz¹dzie gminnym, o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, a w szczególnoœci o instytucjach
kultury, o finansach publicznych , w tym zasad gospodarki finansowej
w instytucjach kultury, o zamówieniach publicznych, prawa pracy.
7. Znajomoœæ obs³ugi komputera.
8. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie
9. Niekaralnoœæ zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi.
10. Brak przeciwwskazañ zdrowotnych do zajmowania stanowisk
kierowniczych.
Kryterium dodatkowe: znajomoœæ jêzyka obcego.
II. Oferta kandydata musi zawieraæ:
1. Pisemne zg³oszenie siê do konkursu z motywacj¹ kandydata na
stanowisko dyrektora NDK
2. Sporz¹dzony na piœmie program dzia³ania NDK uwzglêdniaj¹cy
m.in.: organizacjê imprez miêdzynarodowych, sposoby i Ÿród³a pozyskiwania pozabud¿etowych œrodków zewnêtrznych na dzia³alnoœæ
i rozwój instytucji kultury
3. ¯yciorys z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy
5. Udokumentowany co najmniej 5 letni sta¿ pracy w tym co najmniej
3 letnie doœwiadczenie w prac
y zwi¹zanej z organizowaniem i prowadzeniem dzia³alnoœci kulturalnej
(zaœwiadczenia lub œwiadectwa pracy)
6. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie,
kwalifikacje zawodowe oraz odbycie szkoleñ, kursów
7. Oœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do zajmowania
stanowiska dyrektora
8. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo umyœlne
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne
9. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi
10. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych, opatrzonych
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „konkurs na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury” w kadrach Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie, (pok. nr 10) lub przes³aæ poczt¹ na adres:
Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard do
dnia 4 marca do godz. 15.30 (w³¹cznie). Oferty, które wp³yn¹ po
wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie ma mo¿liwoœci
przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ powiadomieni
telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków z³o¿onych na konkurs:
9 marca 2011r.
Przewidywany termin zakoñczenia postêpowania konkursowego: 16
marca 2011 r.
W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych
dzia³alnoœci Nowogardzkiego Domu Kultury prosimy o kontakt z Pani¹
Dagmar¹ Piaseck¹, g³ównym specjalista ds. kadr w Urzêdzie Miejskim
w Nowogardzie tel. 913926204.
Przewidywane wynagrodzenie na stanowisku dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury: 5.900 z³otych brutto.
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na m/c luty 2011
4-6.02.2011 godz. 19.00
POGRZEBANY
Thriller, Francja, Hiszpania, USA, 2010, 95 min, od 15
lat.
Cena biletu: 12 z³.
11-13.02.2011 godz. 19.00
ZWERBOWANA MI£OŒÆ
Akcja, Polityczny, Polska, 2010, 86 min, od 15 lat.
Cena biletu: 12 z³.
17, 19, 20.02.2011 godz. 16.00
ZAKOCHANY WILCZEK
Animacja, familijny, Indie, USA, 2010, 88 min, B/O.
Cena biletu: 12 z³.
19-20.02.2011 godz. 19.00
MR. NOBODY
Melodramat, Sci-Fi, Belgia, Francja 2010, 138 min, od
lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
24-27.02.2011 godz. 16.00
ZAPL¥TANI
Animacja, musical, USA 2010, 101 min, B/O.
Cena biletu: 12 z³.
25-27.02.2011 godz. 19.00
OH, KAROL 2
Komedia, Polska, 2011, 105 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£” NA 1
GODZINÊ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mog¹ ulec zmianie.

Wyjazd na badania
mammograficzne dla pañ
z terenu Nowogardu i okolic
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie
dnia 12.02.2011 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.
Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne,
- wynik badania oraz konsultacja lekarska.
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony bêdzie
bezp³atny program „Profilaktyka Wad S³uchu” przez
specjalistów.Panie Bêd¹ mog³y zbadaæ s³uch i uzyskaæ
dalsze zalecenia.
Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.3014.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po godz.14.30
tel.505393636.
Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³.
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA!
Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus
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Projekt systemowy wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo³ecznej
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia³anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytu³ projektu: „Z BEZRADNOŒCI DO AKTYWNOŒCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008
r.

NABÓR DO IV EDYCJI
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Z BEZRADNOŒCI DO AKTYWNOŒCI”
TERMIN REKRUTACJI 17.01. – 17.02.2011 r.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemowy pn. „Z BEZRADNOŒCI DO
AKTYWNOŒCI”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji spo³ecznej”, Dzia³anie 7.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt „Z BEZRADNOŒCI DO AKTYWNOŒCI” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi Oœrodkami Pomocy
Spo³ecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzêdem
Pracy w Goleniowie.
Projekt adresowany jest do osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, w tym do osób bezrobotnych
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej a tak¿e
osób niepe³nosprawnych w wieku aktywnoœci zawodowej
(15 – 64 l.), usamodzielnianej m³odzie¿y opuszczaj¹cej
rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczo - wychowawcze.
Celem ogólnym projektu jest poprawa dostêpu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym
niepe³nosprawnych, usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastêpczych lub placówek opiekuñczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pieczy
zastêpczej w powiecie goleniowskim.
W ramach projektu uczestnicy mog¹ skorzystaæ z ró¿nych
form aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, spo³ecznej.
Dzia³ania s¹ finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W styczniu 2011 roku rozpoczyna siê nabór do IV edycji
projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
udzia³u w projekcie. Szczegó³owych informacji o projekcie
udziela pracownik socjalny projektu PO KL Anna Baran.
Biuro projektu:
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30
– 15.30, tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251, e-mail: ops@
nowogard.pl, www.ops.nowogard.pl

Ferie w NDK
Nowogardzki Dom Kultury w dniach 14.02.-25.02.2011
r. organizuje Ferie Zimowe dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Istnieje mo¿liwoœæ wykupienia obiadu (drugiego dania). Koszt jednego posi³ku 5.50 z³.
Zg³oszenia do dnia 10.02.2011 r. przyjmuje Pani Barbara róbek – gabinet nr 29 w godz. od 10.00 do 15.00.
Serdecznie zapraszamy.
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Czy dokarmiaæ ptactwo
wodne?

Wiele gatunków ptaków wodnych w ostatnich czasach coraz czêœciej spêdza zimê w mieœcie. Wi¹¿e
siê to w du¿ej mierze z faktem ich dokarmiania. Poza
tym w mieœcie nie prowadzi siê polowañ, dlatego
przybywaj¹ce tu jesieni¹ kaczki s¹ du¿o bezpieczniejsze. Rozbudowuj¹ce siê miasta wch³aniaj¹ coraz wiêcej
naturalnych siedlisk, a czêœæ ¿yj¹cych w nich zwierz¹t
pozostaje i przystosowuje siê do nowych warunków. Z
tych i innych powodów pewne gatunki ptaków, nie tylko
zreszt¹ wodnych, uleg³y procesowi synantropizacji, czyli
przystosowaniu do ¿ycia w pobli¿u siedzib ludzkich.
Ulegaj¹ im najczêœciej gatunki charakteryzuj¹ce siê
du¿¹ mo¿liwoœci¹ przystosowania do ró¿norodnych i
zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiska. Najbardziej
widoczn¹ cech¹ miejskich populacji wielu gatunków ptaków jest silne zmniejszanie strachu przed cz³owiekiem
(antropofobii) i tzw. dystansu ucieczki. W³aœnie, dlatego
ptaki te mo¿emy obserwowaæ z bliska. Spoœród ptaków
wodnych najbli¿ej mo¿emy przygl¹daæ siê ³abêdziowi
niememu (Cygnus olor), kaczce krzy¿ówce (Anas platyrhynchos) i ³ysce (Fulica atra).
Wed³ug zgodnej opinii polskiej organizacji zajmuj¹cej
siê ochron¹ ptaków - Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków dokarmianie ³abêdzi w okresie od
wiosny do jesieni oraz zim¹, gdy nie ma du¿ych mrozów powinno byæ zupe³nie wstrzymane. Powoduje ono,
bowiem zanikanie u tych ptaków instynktu wêdrówki, co
mo¿e doprowadziæ do zaskoczenia du¿ych stad przez
mrozy, a to z kolei mo¿e skoñczyæ siê dla nich tragicznie. Dokarmianie ³abêdzi czy kaczek mo¿na prowadziæ
jedynie w okresie silnych mrozów, jeœli ptaki nie odlecia³y
z danego miejsca. Powinno to byæ wtedy dokonywane
w porozumieniu z ornitologami - we w³aœciwy sposób i
odpowiedni¹ karm¹. Poniewa¿ ³abêdŸ jest roœlino¿erc¹,
mo¿na mu podawaæ wy³¹cznie pokarm roœlinny. Najlepsze s¹ ziarna zbó¿, ró¿nego rodzaju p³atki zbo¿owe np.
owsiane, (ale nie s³odzone p³atki œniadaniowe) i surowe
lub gotowane bez soli, drobno pokrojone warzywa. Podawane porcje musz¹ byæ na bie¿¹co zjadane. Nie mog¹
le¿eæ, zamarzaæ czy pleœnieæ. Niestety, czêsto ³abêdziom
podaje siê resztki z posi³ków cz³owieka, zeschniêty lub
spleœnia³y chleb czy szkodliwe dla nich s³one chipsy
lub paluszki. Do wyrobu pieczywa stosowana jest w
wiêkszoœci oczyszczona bia³a m¹ka, która nie przedstawia du¿ej wartoœci od¿ywczej i jest ciê¿ko strawna.
Czêsto ludzie po prostu pozbywaj¹ siê starego, pieczywa wrzucaj¹c je do wody w du¿ych iloœciach. Nadmiar
takiego pieczywa zanieczyszcza powierzchniê wody,
a rozk³adaj¹c siê stanowi zagro¿enie dla organizmów
wodnych. Zbyt du¿e i twarde kawa³ki mog¹ powodowaæ
uszkodzenia mechaniczne przewodu pokarmowego
ptaków.
Jest to bezmyœlne dzia³anie na szkodê ³abêdzi i
powoduje powa¿ne schorzenia przewodu pokarmowego. Warto sobie uzmys³owiæ, ¿e przez Ÿle zrozumian¹
„uczynnoœæ” niektórych ludzi, zimuj¹ce w miastach
³abêdzie czêsto przez parê mroŸnych miesiêcy choruj¹.
„Zapraszanie” ³abêdzi do miast powoduje tak¿e wiele
innych specyficznych problemów. Ulegaj¹ one kolizjom z
pojazdami, liniami napowietrznymi, s¹ atakowane przez
psy, przymarzaj¹ do tafli lodu w czasie silnych mrozów.
£abêdzie przebywaj¹ce w du¿ych stadach w jednym

1.02.2011 r.

miejscu s¹ ponadto nara¿one na wzajemne zara¿anie
siê chorobami zakaŸnymi.
Pamiêtajmy, ¿e dokarmiaj¹c ptaki zwabiamy je do
miast. Bierzemy tym samym na siebie odpowiedzialnoœæ
za ich zdrowie i bezpieczeñstwo. Dla ludzi dokarmianie
³abêdzi i innych gatunków ptaków nie mo¿e byæ jedynie zabaw¹ podczas niedzielnego spaceru, bo takie
postêpowanie Ÿle siê koñczy dla ptaków.
Gmina przeznaczy³a œrodki na zakup odpowiedniej
paszy dla ptactwa wodnego oraz s³omy, która rozsypywana jest w miejscu bytowania ³abêdzi i kaczek. Dziêki
takim zabiegom, nawet podczas silnych mrozów zmniejsza siê ryzyko przymarzania ptactwa do powierzchni
lodu a odpowiednio dobrana karma u³atwi przetrwanie
trudnej zimy.
Apelujemy, wiêc o przemyœlane dokarmianie ptaków
wodnych
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ

Sukces Pi³karzy Rêcznych SP1
W dniach 14 – 16 stycznia uczniowie UKS ,,Jedyneczka” przy SP 1 brali udzia³ w Miêdzynarodowym turnieju
Pi³ki Rêcznej Ch³opców R ´99 i ´98 o Puchar Prezydenta
Miasta Szczecina.
W zawodach wziê³o udzia³ 25 zespo³ów z Polski i
Niemiec. W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali siê
szczypiorniœci klasy V R´99 ucz¹cy siê w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. W swojej grupie wiekowej, na
16 dru¿yn, zajêli III miejsce. Nasza dru¿yna wygrywa³a
mecze z zespo³ami znanymi przez kibiców szczypiorniaka: AZS Gorzów Wielkopolski, Gwardia Koszalin, Zielona
Góra, Kusy Szczecin 37, Kusy Szczecin 23, Kusy Szczecin 55, Energetyk Gryfino, Zawisza Œwidwin, SP Ko³bacz.
Pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej wywalczy³a
dru¿yna UMKS D¹bie Szczecin. Po tak dobrym wystêpie
nie oby³o siê bez nagród indywidualnych: nasz zawodnik
Patryk Ustyjañczuk zdobywaj¹c 54 bramki zosta³ najlepszym strzelcem turnieju a Kacper Królik zosta³ wyró¿niony
jako najlepszy zawodnik dru¿yny. Ca³a dru¿yna i trener
otrzymali puchar oraz medale z r¹k Zastêpcy Prezydenta
Miasta Szczecina p. El¿biety Masojæ.
Pe³ny sk³ad dru¿yny: Woroniecki Micha³, Feñczak
Pawe³, Olesiñski Patryk, Miklas Patryk, Chodor £ukasz,
Patyk Piotr, Kwieciñski Mi³osz, Konieczny Dominik, Kacper Królik, Ustyjañczyk Patryk, trener – Artur Danilewski.
W kategorii klas VI UKS ,, Jedyneczka” zajê³a IX
miejsce. Dru¿yna ta zmierzy³a siê z nastêpuj¹cymi
dru¿ynami SC Charllottennburg Berlin, Gwardii Koszalin,
Nowe Skalmierzyce, Zielonej Góra, Kusy -55 Szczecin,
D¹bie i D¹bie II Szczecin, Kusy -37 Szczecin. Najlepszym
zawodnikiem dru¿yny zosta³ Konrad Królik, oto pe³ny
sk³ad: Mañka Adam, Fedeñczak Dawid, Oraczyñski Jacek, Szulc Grzegorz, Grabowski Karol, Brewka £ukasz,
Oraczyñski Rafa³, Sprysak Jakub, Sulima Marcin, trener
– Bogdan Wawryczuk.
Uczniowie i opiekunowie dziêkuj¹ Panu Burmistrzowi
Robertowi Czapli za sfinansowanie przejazdu oraz firmie
„Cadsystem” sponsorowi UKS „Jedyneczka” Nowogard.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Uczniowie i Opiekunowie UKS „Jedyneczka”

1.02.2011 r.
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Nowogard 14.01.2010 r.
Protokó³ z przeprowadzonych konsultacji do projektu
„Programu wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”
Konsultacje spo³eczne z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych
zosta³y przeprowadzone na podstawie uchwa³y Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 r. okreœlaj¹cej szczegó³owy
sposobu konsultowania z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr
234, poz.1536) lub radami dzia³alnoœci po¿ytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci
statutowej tych organizacji.
Konsultacje spo³eczne odby³y siê w dniach od 03 stycznia 2011 do 12
stycznia 2011 roku.
Celem konsultacji by³o poznanie opinii i uwag organizacji pozarz¹dowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu
programu wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarz¹dowymi
na rok 2011.
Og³oszenie o konsultacjach oraz projekt programu wspó³pracy na 2011
rok wraz z formularzem do zg³aszania uwag i opinii zosta³y zamieszczone na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie www.
nowogard.pl w zak³adce Aktualnoœci, www.bip.nowogard.pl w zak³adce
Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego,
oraz w lokalnej prasie.
Zainteresowane podmioty mog³y przekazywaæ swoje uwagi za
poœrednictwem poczty elektronicznej pod adresem internetowym promocja@nowogard.pl, sk³adaæ osobiœcie w Biurze Obs³ugi Interesanta
pok. nr 5 lub bezpoœrednio na otwartym spotkaniu w sprawie konsultacji .
W og³oszeniu wskazano cel i przedmiot konsultacji, czas rozpoczêcia
i zakoñczenia konsultacji, formê i zasiêg terytorialny konsultacji,
oraz miejsce przeprowadzenia otwartego spotkania z organizacjami
pozarz¹dowymi.
Spotkanie otwarte z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie odby³o siê w Nowogardzkim Domu
Kultury 12 stycznia 2011 roku o godzinie 17.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego: Robert
Czapla – Burmistrz Nowogardu, Urszula Berezowska – Kierownik
Wydzia³u RLiF, Sebastian Borski – Podinspektor Wydzia³u RliF oraz
przedstawiciele nastêpuj¹cych organizacji pozarz¹dowych:
- Samorz¹dowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”;
- Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej;
- KECh Nowogard;
- KTS FLESZ Nowogard;
- Nowogardzkiego Stowarzyszenia 4x4 OFF ROAD FACTORY
- Stowarzyszenia „Serduszko” - LUKS Chrab¹szcze Nowogard
- Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej;
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o Nowogard;
- Stowarzyszenia „Nasze Szanse”;
- Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych;
- Polskiego Czerwonego Krzy¿a;
- Stowarzyszenia „¯abowiaki”;
- KTS FLESZ Nowogard
- Polskiego Towarzystwa Numizmatyków;
- LKS POMORZANIN Nowogard;
- LKS Olimpia Nowogard;
- LOK Tarcza Goleniów Sekcja Nowogard;
- Stowarzyszenia „LILA-RÓ¯”;
- Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Œrodowiska;
- NCR ISRAELI KRAV MAGA;
- Wiejskich Klubów Sportowych;
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- Akademii Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych.
Na formularzach uwag do projektu Programu wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2011 opinie i uwagi zg³osi³o
11 organizacji. Uwagi dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- Cele programu
- Zasady wspó³pracy
- Zakres przedmiotowy
- Formy wspó³pracy
- Priorytetowe zadania publiczne
Burmistrz Nowogardu uwzglêdni³ nastêpuj¹ce zmiany w zapisach projektu
programu wspó³pracy w Rozdziale 5 § 6 Priorytetowe zadania publiczne:
Dzia³ania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
- ochrona zdrowia,
- promocja zdrowia
- edukacja zdrowotna
- profilaktyka.
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- Organizacja zajêæ korekcyjnych i rewalidacyjnych.
W zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów:
- przeciwdzia³anie izolacji i samotnoœci ludzi starszych poprzez
organizacjê d³ugofalowych systematycznych i ró¿norodnych form
aktywnego spêdzania czasu wolnego (warsztaty, szkolenia, ko³a
zainteresowañ itp.),
- promowanie umiejêtnoœci, zdolnoœci i doœwiadczenia ¿yciowego osób
starszych,
- budowanie wiêzi miêdzypokoleniowych i prze³amywaniu stereotypu
cz³owieka starszego poprzez organizacjê zajêæ praktycznych z udzia³em
dzieci i m³odzie¿y,
- tworzenie grup samopomocowych i/lub grup œrodowiskowego wsparcia,
-prowadzenie dzia³añ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo osób starszych.
W zakresie wspierania i promocji przedsiêbiorczoœci wœród mieszkañców
Gminy poprzez:
- tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- diagnozowanie potrzeb oraz organizowanie szkoleñ, kursów, przekwalifikowañ i nabywania nowych umiejêtnoœci przez
przedsiêbiorców oraz osoby bezrobotne, niepe³nosprawne i wykluczone,
- udzielenie pomocy w zak³adaniu w³asnej firmy dla w/w osób.
Pozosta³e zapisy w poszczególnych Rozdzia³ach projektu programu
wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarz¹dowymi na
rok 2011 pozosta³y bez zmian. Uwagi i opinie dotycz¹ce zasad i form
wspó³pracy, sposobu i jakoœci wykonania zadañ zostan¹ uwzglêdnione
w regulaminie przy og³aszaniu otwartych konkursów ofert na poszczególne zadania.
W Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy znajduj¹ siê formularze
uwag i opinii z³o¿one przez organizacje pozarz¹dowe.
Informacje o wynikach konsultacji w postaci protoko³u zostan¹ podane
do publicznej wiadomoœci za poœrednictwem:
1. Biuletynu Informacji Publicznej :www.bip.nowogard.pl
2. Strony internetowej Urzêdu Miejskiego: www.nowogard.pl
3. Tablicy og³oszeñ urzêdu
Na tym protokó³ zakoñczono.
Protokó³ sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
Opracowa³a:
Urszula Berezowska
Kierownik WRLiFB
Zatwierdza:
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
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1.02.2011 r.
Nowogard, dnia 28.01.2011 r.

GKMiOŒ.7021.1.2011
Dotyczy: Pe³nienia obowi¹zków inspektora nadzoru
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)
na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy zapraszam do z³¿oferty cenowej na
pe³nienie obowi¹zków inspektora nadzoru w bran¿y ogólnobudowlanej tj.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
Dotyczy: pe³nienia w roku 2011 obowi¹zków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacj¹ robót budowlanych na drogach powiatowych na terenie Nowogardu, drogach gminnych i wewnêtrznych
Gminy Nowogard, infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz placach

1. Sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych na bie¿¹ce

stanowi¹cych w³asnoœæ gminy b¹dŸ zarz¹dzanych przez gminê w

roboty remontowe i utrzymaniowe w bran¿y wodoci¹gowo – kanali-

obrêbie miasta i gminy Nowogard oraz na zadaniach realizowanych

zacyjnej, us³ug komunalnych polegaj¹cych na utrzymaniu czystoœci i
wywozu odpadów, utrzymania zimowego, drobnych robót remontowych
ogólnobudowlanych, utrzymania zieleni itp.z wy³¹czeniem infrastruktury

przy udziale Gminy w zakresie remontów i bie¿¹cego utrzymania.
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.
759) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, publikuj¹c og³oszenie

drogowej i obiektów komunikacji autobusowej.

na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie (Bip) i

2. Sporz¹dzanie kosztorysów inwestorskich w celu ustalenia wartoœci

biuletynie „Wiadomoœci Samorz¹dowe” zaproszono wykonawców do
z³o¿enia oferty na pe³nienie obowi¹zków inspektora nadzoru w roku

zamówniania na wymienione wy¿ej prace.
3. Nadzorowanie iloœci i jakoœci wykonanych robót zleconych przez
gminê, o których mowa w pkt. 1.

2011 nad realizacj¹ robót budowlanych na drogach powiatowych na
terenie Nowogardu, drogach gminnych i wewnêtrznych Gminy Nowogard, infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz placach stanowi¹cych

Na roboty okreœlone w pkt. 1 Zamawiaj¹cy zamierza przeznaczyæ kwotê

w³asnoœæ gminy b¹dŸ zarz¹dzanych przez gminê w obrêbie miasta

600.000,00 z³ netto.

i gminy Nowogard oraz na zadaniach realizowanych przy udziale
Gminy w zakresie ich remontów i bie¿¹cego utrzymania.

Cenê za pe³nienie powy¿szych obowi¹zków nale¿y podaæ w % od
wartoœci netto wykonanych i odebranych robót lub w miesiêcznej kwocie

Kryterium wyboru oferty by³a cena.
Na zaproszenie odpowiedzia³o szeœciu wykonawców:

rycza³towej. Zarówno cena wyra¿ona w % jak i w kwocie rycza³towej

1. PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWLANO - DROGOWE „TRANS-

winna uwzglêdniaæ wszystkie zadania okreœlone w pkt. 1 – 3.

BUD”, Ryszard Gronkowski, ul. £u¿ycka 134G 74-100 Gryfino.
Oferta: Przy wartoœci robót do 1.000.000,00 z³ - 2%.

W przypadku podania w ofercie ceny w % od wartoœci wykonanych
robót, dla porównania i oceny z³o¿onych ofert zostanie ona przeliczona

Przy wartoœci robót powy¿ej 1.000.000,00 z³ -1,5 %.
2. PRO-TRANS, ul. Wiejska 9, 73-110 Stargard Szczeciñski.
Oferta: 1,25%.

na cenê w z³otych, przy zastosowaniu wspó³czynnika 600.000,00 (kwotê

3. PRZEDSIÊBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI Sp.zo.o., al.

planowanych wydatków netto).

Papie¿a Jana Paw³a II nr 42, 70-415 Szczecin.
Oferta: 0,698 %.
4. DROGUS - Pracownia Projektowa Irena Czarkowska, ul. Lipowa

Dokumenty jakie nale¿y dostarczyæ
1. Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do

23, 72-200 Nowogard.
Oferta: 0,5 %.

ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z data wystawienia lub potwierdze-

5. PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM, ul. So-

nia nie wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy od daty sk³adania ofert.)

snowa 6a, 71-468

2. Dokument potwierdzaj¹cy posiadanie uprawnieñ do wykonywania

Oferta: 2,5 %.

funkcji inspektora nadzoru.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ do 11.02.2011 r. do godz. 15:00 do Urzêdu Miej-

6. KOMPLET INWEST S.j. Tomasz Granops, El¿bieta Pra¿anowska
– Niebój, al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Oferta: 1,95 %.

skiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, w zamkniêtej

W dniu 28.01.2011 r. otwarcia ofert dokona³ Burmistrz Nowogardu,

kopercie opisanej:

Robert Czapla, a ich szczegó³owej analizy dokonali:

INSPEKTOR NADZORU - GKMiOŒ

Kierownik wydzia³u GKMiOŒ - Tadeusz Fiejdasz oraz podinspektor
wydzia³u GKMiOŒ – Wioletta Kamiñska.

Osobami upowa¿nionymi do kontaktów z Wykonawcami s¹:

W zwi¹zku z powy¿szym dokonano wyboru najtañszej oferty któr¹
przedstawi³a firma:

1. Anna Nowak – podinspektor Wydz. GKMiOŒ UM w Nowogardzie

„DROGUS” - Pracownia Projektowa, Irena Czarkowska, ul. Lipowa

Tel. 091-39 26 242

23, 72-200 Nowogard.

2. Tadeusz Fiejdasz – Kier. Wydz. GKMiOŒ UM w Nowogardzie
Tel. 091 39 26 243.					

Termin podpisania umowy zostanie ustalony telefonicznie.
1.Kierownik wydzia³u GKMiOŒ - Tadeusz Fiejdasz.
2.Podinspektor wydzia³u GKMiOŒ – Wioletta Kamiñska.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Burmistrz
Robert Czapla

1.02.2011 r.
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Sukces Amandy Puszcz
z SP-2 w Nowogardzie

Wtorek 25 stycznia 2011 roku na d³ugo pozostanie
w pamiêci uczennicy pi¹tej klasy Amandy Puszcz. Tego
w³aœnie dnia Amanda dowiedzia³a siê o swoim wielkim
sukcesie - zajêciu I miejsca w województwie zachodniopomorskim i III w kraju w ogólnopolskim konkursie „Alfik
Humanistyczny 2010”.
W nagrodê laureatka konkursu pojedzie na obóz
wypoczynkowo - naukowy do przepiêknie po³o¿onej
miejscowoœci nad Bugiem. W programie owego obozu,
którego koszt wynosi 800 z³., przewidziano m. in. sp³yw
kajakowy, p³ywanie, wycieczki i zajêcia z j. polskiego.
Mamy nadzieje, ¿e Amanda nie powiedzia³a ostatniego s³owa i w przysz³oœci us³yszymy o niej jeszcze wiele
dobrego.

Fundusze na
DZIA£ANIA AKTYWIZUJ¥CE
w powiecie goleniowskim,
w gminie i so³ectwie
Szkolenie na temat Programu Dzia³añ Aktywizuj¹cych
odbêdzie siê dnia 2 lutego 2011r. (œroda) o godz. 10.00
w Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci PROFIT w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3, sala nr 107 (I piêtro).
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Nowogard 25.01.2011 r.

WYKAZ
Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z
art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z póŸ. zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 5 m. Nowogard,
ul. Pocztowa, ul. Pocztowa 7.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW
nr 29546.
Nr dzia³ki - 11/13, 11/12.
Powierzchnia dzia³ek w m2-1087 m2, 1363 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci
i sposób jej zagospodarowania - dzia³ka nr 11/13 niezabudowana dzia³ka 11/12 zabudowana budynkami.
Brak planu.
Forma sprzeda¿y – bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci - 76.514,00 z³.
Stan w³adania - nabycie u¿ytkowania wieczystego
na w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres
21 dni tj. od dnia 25.01.2011r. do dnia 15.02.2011 r.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy so³tysów,
Rady So³eckie, stowarzyszenia, zainteresowanych
mieszkañców miasta i gminy Nowogard oraz m³odzie¿.
Program Dzia³añ Aktywizuj¹cych realizowany jest w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdro¿y Gmin
Powiatu Goleniowskiego z siedzib¹ w Goleniowie. Wspiera on przedsiêwziêcia, które inicjuj¹ rozwój zainteresowañ
mieszkañców i maj¹ charakter edukacyjny. Prowadzony
jest z myœl¹ o stowarzyszeniach, so³ectwach oraz grupach
nieformalnych, które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby w
ich spo³ecznoœciach ¿y³o siê ciekawiej i lepiej.
Kwota wnioskowanego wsparcia finansowego to max.
725 z³.
Wnioski o wsparcie powinny byæ z³o¿one w Biurze LGD
Stowarzyszenia Szanse Bezdro¿y Gmin w Goleniowie.
I nabór wniosków: do 04 lutego 2011 (realizacja
przedsiêwziêæ od 14.02.2011-05.06.2011r.)
II nabór wniosków: do 31 maja 2011 (realizacja
przedsiêwziêæ od 01.07.2011-15.11.2011r.)

Nowogard 26.01.2011r.

WYKAZ
Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z
art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z póŸ.zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 2 m. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW
nr 36851.
Nr dzia³ki – 553/14.
Powierzchnia dzia³ki w m2 – 277 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i
sposób jej zagospodarowania - Dzia³ka.
przeznaczona na poprawienie warunków zagospo-

Formularz wniosku, przyk³adowo wype³niony wniosek
oraz regulamin programu do pobrania na stronie www.
szansebezdrozy.pl w zak³adce Aktualnoœci.

darowania nieruchomoœci przyleg³ej.

Wiêcej informacji w biurze LGD Stowarzyszenia Szansy Bezdro¿y Gmin w Goleniowie pod numerem telefonu:
91 461 25 84, 504 062 884.

z³ – fragment budynku.

Forma sprzeda¿y – Bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci - 17.812,00 z³. - grunt 248,00
Stan w³adania – wspó³w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21
dni tj. od dnia 26.01.2011r. do dnia 16.02.2011 r.
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WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
1.02.2011 r.
Urz¹d
Miejski
w
Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 						
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej			
Zarz¹d Budynków Komunalnych 			
Biblioteka Miejska					
Biblioteka Pedagogiczna 				
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 		
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie
filia w Nowogardzie 			
						
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 			
Prawo jazdy				
Licencje					

Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -		
						
						
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor					
						
Pogotowie Ratunkowe			
999,
Stra¿ Po¿arna				
998,
Policja, komisariat 			
997,
Pogotowie elektryczne
			
Pogotowie wodoci¹gowe				
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat					
- centrala						
						
						
						

913926260
913920648
913926283

913921376
913921813
915792702
915792703
913921852
915792082
915792083
913925766
913927121
913920310
915777951
913920118
915792311
913921274
913920879
913921559
913921356
913921800
913921806
913921877

Rozk³ad jazdy poci¹gów:
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.
Informacja PKP Szczecin tel. 9436

Rozk³ad jazdy autobusów:
Nowogard - Szczecin
5.37F, 7.10F, 7.10FE, 7.36F, 7.36L, 7.45L, 8.14L, 8.40PL,
9.25F, 10.06F, 10.06F, 12.16F, 13.53F, 16.06Fm, 16.50F,
17.56Fm, 18.46Fm, 20.10L, 21.47Um.
Szczecin - Nowogard
5.45F, 6.30UEm, 7.00F, 9.15F, 10.10L, 11.30F, 11.30Fm,
13.00F, 14.00F, 14.00Fm, 15.15F, 15.30FXP, 16.00Fm, 16.00F,
18.15Fm, 19.15Fm, 20.30Lm, 22.20Um
Oznaczenia:
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - Kursuje w dni robocze
L - Nie kursuje 25-26.XII.,1.I. oraz dwa dni œwi¹t Wielkanocnych
m - Nie kursuje 24.XII. i 31.XII.
P - Kurs poœpieszny
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
X - Nie kursuje 04.06.2010r
Uwaga! W okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany
w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy.
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/38-42-494.

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. 700 Lecia 20.; 22. Sklep
„Biedronka”, ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 24. Kiosk,
skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”,
ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51; 27. Sklep
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹
31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a; 30. Hurtownia
artyku³ów spozywczych i przemys³owych, ul. Boh. Warszawy 27.

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
913926200
Fax: 						
913926206
Kadry: 					
913926204
Biuro Rady Miejskiej: 				
913926210
 Biuro Obs³ugi Interesantów 			
913926214
e-mail: boi@nowogard.pl
 Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
- kierownik 					
913926203
- dowody osobiste 				
913926215
- ewidencja ludnoœci 				
913926212
 Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika 				
913926223
- ksiêgowoœæ 					
913926222
- kasa 					
913926219
 Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik 					
913926217
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
913926220
- windykacja					
913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
913926220
- wymiar podatków i op³at 			
913926217
- kontrola podatkowa 				
913926217
- ulgi podatkowe 				
913926217
 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik 					
913926226
- z-ca kierownika 				
913926225
 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
e-mail: architektura@nowogard.pl
- kierownik 					
913926229
- z-ca kierownika 				
913926228
 Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik 					
913926230
 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego:
- kierownik 					
913926234
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
e-mail: promocja@nowogard.pl
- kierownik 					
913926293
- z-ca kierownika 				
913926293
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 		
913926233
 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
- kierownik 					
913926243
- z-ca kierownika 				
913926238
- Agenda 21 - agenda21@nowogard.pl 		
913926232
 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
e-mail: inwestycje@nowogard.pl
- kierownik 					
913926241
- z-ca kierownika 				
913926240
 Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
e-mail: oswiata@nowogard.pl
- kierownik					
913925464
- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przyjmuje 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

Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

