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Wybory parlamentarne
do Sejmu i Senatu RP
VIVAT COLLEGIUM BALTICUM,

VIVAT PROFESSORES!
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
na Szczeciñskiej Szkole Wy¿szej Wydzia³ w Nowogardzie w dniu 14 paŸdziernika br. stanowi³a efektowne
zakoñczenie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. M³od¹,
bo 10 – letni¹ Szczeciñsk¹ Szko³ê Wy¿sz¹ Collegium
Balticum wyró¿nia:
- jako jedyna uczelnia w Polsce otrzyma³a nominacjê
do god³a „TERAZ POLSKA” w kategorii us³uga;
- Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu ju¿
po raz czwarty nada³o uczelni wyró¿nienie Wiarygodna
Szko³a. Nagrodê tê otrzyma³a jako jedna z trzech uczelni w woj. zachodniopomorskim, co potwierdza wysok¹
jakoœæ us³ug oraz rzetelnoœæ oferty edukacyjnej;
- certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW”, którym mog¹
poszczyciæ siê uczelnie ³¹cz¹ce dba³oœæ o jakoœæ
kszta³cenia z edukacj¹ praktyczn¹ studentów.
Collegium Balticum jako jedyna uczelnia niepubliczna na terenie Polski pó³nocno - zachodniej otrzyma³a
nagrodê JAKOŒÆ ROKU 2010 bêd¹c¹ kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakoœci kszta³cenia studentów.
Dopracowana w szczegó³ach uroczystoœæ inauguracji
nowego roku akademickiego mia³a miejsce w siedzibie
uczelni przy ul. Zielonej w Nowogardzie.
Powia³o akademick¹ powag¹, kiedy w auli pojawi³y siê
w³adze Collegium Balticum – Jej Magnificencja Rektor
prof. dr hab. Aleksandra ¯ukrowska, dziekan dr Iwona
Korpaczewska, prodziekan mgr Mariola Kowalczyk i
kwestor Alfreda Gamrat – Kudliñska. Lokalne w³adze
samorz¹dowe reprezentowali burmistrz Robert Czapla
oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida.
Otwieraj¹c uroczystoœæ rektor prof..dr hab. Aleksandra
¯ukrowska podkreœli³a: „Wydzia³ zamiejscowy to jest bardzo wa¿na czêœæ ca³ego i coraz lepiej dzia³aj¹cego organizmu jakim jest Collegium Balticum. Chcielibyœmy, ¿eby
ten nasz zwi¹zek sta³ siê coraz silniejszy, ¿ebyœcie mieli
poczucie, ¿e to wy tutaj, wy pierwszoroczniacy i studenci
odchodz¹cy - jesteœcie nasz¹ reprezentacj¹, œwiadczycie
o nas. Powinniœmy wspólnie, je¿eli tylko bêdziemy mieli
okazjê do jakichœ spotkañ, zastanawiaæ siê nad tym jak
silniej jako uczelnia, jako wydzia³ zamiejscowy budowaæ
dokoñczenie na str. 11

Znamy wyniki wyborów do Sejmu i Senatu i znamy te¿
wyniki kandydatów z naszej gminy. Poni¿ej prezentujemy
wykresy jak kszta³towa³y siê wyniki w gminie Nowogard na
przestrzeni ostatnich lat, dla poszczególnych osób, które
startowa³y w ostatnich wyborach parlamentarnych. Kandydatów podajemy w kolejnoœci alfabetycznej.
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Burmistrz nagrodzi³
nauczycieli
LISTA OSÓB OTRZYMUJ¥CYCH NAGRODÊ
BURMISTRZA NOWOGARDU

Burmistrz
nagrodzi³
nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Robert Czapla przyj¹³ w sali Urzêdu Stanu Cywilnego
wyró¿niaj¹cych siê pracowników oœwiaty. Burmistrzowi
towarzyszyli: zastêpca Damian Simiñski, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz radni: Mieczys³aw
Laskowski i Roman Saniuk.
Zwracaj¹c siê do zebranych burmistrz powiedzia³
m. in: ”Robicie wspania³¹ robotê i nie ma s³ów, którymi
mo¿na by za ni¹ wyraziæ wdziêcznoœæ”. Do ¿yczeñ i gratulacji przy³¹czy³ siê równie¿ Antoni Bielida. Osi¹gniêcia
poszczególnych szkó³ przedstawi³a pani Marlena Marchewka, a nastêpnie wszyscy wyró¿nieni otrzymali
pisemne potwierdzenie nagród.
M. A. Frydryk

DYREKTORZY SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI:
Leszek Becela – dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Agnieszka Forgiel – dyrektor Szko³y Podstawowej w Strzelewie
Renata Fusik – dyrektor Szko³y Podstawowej w Orzechowie
Irena Juszczyk – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3
Piotr Kazuba – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3
Józef Korkosz – dyrektor Szko³y Podstawowej w Wierzbiêcinie
Danuta Kowalczyk – dyrektor Szko³y Podstawowej w ¯abowie
Anna £ysiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
El¿bieta Majchrzak – dyrektow Przedszkola nr 4
Sebastian Szymañski – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
Lidia Wiznerowicz – Gliwna – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3
Magdalena Zarêbska – Kulesza – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4
Danuta Zió³kowska – dyrektor Szko³y Podstawowej w D³ugo³êce
Tomasz ¯elazowski – dyrektor Szko³y Podstawowej w B³otnie
NAUCZYCIELE:
Beata Becela – nauczycielka jêzyka angielskiego w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
Agnieszka Bia³czak – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 3
Artur Danilewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1
Joanna Dzikowska – nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cym
Marzenna Florczak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole
Podstawowej nr 2
Katarzyna Gnaciñska – Olczyk – nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 1
Gra¿yna Jackowska – Wojtala – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 2
Agata Jakubcewicz – nauczycielka historii w Publicznym Gimnazjum nr 1
Gra¿yna Marcinkowska - wicdyrektor SP nr 3, nauczycielka matematyki
i informatyki
Anna Nowosielska – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, nauczycielka jêzyka polskiego
Bo¿ena Piotrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole
Podstawowej w D³ugo³êce
Gra¿yna Potyrañska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w
szkole podstawowej nr 2
Anita Rybus – nauczycielka jêzyka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 1
Beata Siedlecka – nauczycielka Edukacji wczesnoszkolnej w Szkole
Podstawowej nr 4
El¿bieta Szmyt – nauczycielka matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 3
Danuta Œcibor – nauczycielka jêzyka niemieckiego w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
Jolanta Tychoniec – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 2
Szanowni Pañstwo,
Dyrektorzy nowogardzkich Szkó³ i Placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy
Pracownicy Administracji i Obs³ugi
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk³adam Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia, wszelkiej pomyœlnoœci, satysfakcji z
pracy na rzecz wspólnego dzie³a, jakim jest oœwiata, radoœci
z osi¹gniêæ w pracy zawodowej, wytrwa³oœci w pokonywaniu
codziennych trudnoœci i powodzenia w ¿yciu osobistym.
Dziêki Pañstwa szczególnemu zaanga¿owaniu oraz konsekwencji w nauczaniu i wychowaniu, m³odzi ludzie s¹ coraz
lepiej przygotowywani do wyzwañ, jakie niesie dzisiejszy œwiat.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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Konkurs na naj³adniejsz¹
elewacjê

Dzieñ Edukacji Narodowej
w Nowogardzie
Od uroczystego apelu porannego na forum Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych rozpoczêto w dniu 14
paŸdziernika br. uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, czyli tradycyjnego Dnia Nauczyciela. Nie bez
powodu w³aœnie tutaj - placówka ta bowiem od lat zajmuje
czo³owe lokaty w rankingu najlepszych szkól zarówno w
skali wojewódzkiej jak i krajowej W tym roku otrzyma³a
zaszczytny tytu³ - „Szko³a Odkrywca Talentów”, przyznany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: burmistrz Nowogardu, zastêpca burmistrza Damian Simiñski, kierownik
Wydzia³u Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena
Marchewka, zaproszeni goœcie oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.
Leszek Becela, dyrektor ZSO,w krótkim wyst¹pieniu
przypomnia³ tradycje ruchu oœwiatowego siêgaj¹ce
epoki Oœwiecenia. Warto wiedzieæ, ¿e w Polsce
stanis³awowskiej Komisja Edukacji Narodowej (1773 – 94)
by³a pierwsz¹ w Europie pañstwow¹ instytucj¹ oœwiatow¹
maj¹c¹ charakter odrêbnego ministerstwa. W 1783 roku
wyda³a” Ustawy”, zbiór przepisów reguluj¹cych pracê
szkó³, zreformowa³a Akademiê Krakowsk¹ i Wileñsk¹,
zorganizowa³a szko³y wydzia³owe (pañstwowe szko³y
œwieckie), gdzie obok ³aciny uczono jêzyka polskiego,
przyrody, historii, geografii i etyki œwieckiej; stworzy³a
stan nauczycielski i wyrobi³a dla niego szacunek.
Nastêpnie burmistrz z³o¿y³ nauczycielom i wszystkim
pracownikom szko³y ciep³e i serdeczne ¿yczenia, po czym
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z okazji przyznania tej
w³aœnie placówce oœwiatowej tytu³u „Szko³a Odkrywca
Talentów .W krótkiej i zwartej czêœci artystycznej wyst¹pili
utalentowani uczniowie.
Po zakoñczeniu uroczystoœci nie omieszka³em zadaæ
organizatorom tylko jedno pytanie - jak dochodzi siê do
sukcesu? Dyrektor Leszek Becela odpowiedzia³: „Postrzegamy to jako du¿y sukces szko³y. Droga dojœcia to
przede wszystkim dobry plan w przygotowaniu procesu
dydaktycznego. Do tego jeszcze dobrze przygotowani
nauczyciele i dobra atmosfera w pracy. SUKCES JEST
KWESTI¥ CZASU. Trzeba na niego zapracowaæ. Tak
jak uczniowie sami dostrzegaj¹ – talent to jest du¿y dar,
który ka¿dy z nas posiada. Niestety, za czêsto marnotrawimy go, nie dok³adaj¹c do talentu pracy, która daje
nadziejê na sukces”
Ze swojej strony ¿yczymy wszystkim nauczycielom
wielu sukcesów i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu jakim
jest wychowanie pe³nowartoœciowego cz³onka okreœlonej
spo³ecznoœci, du¿o zdrowia, optymizmu oraz wszelkiej
¿yciowej pomyœlnoœci.
Marian A. Frydryk, foto: L. M. Marek

Uprzejmie informujê, i¿ og³aszam konkurs pt.
„Naj³adniejsza elewacja i naj³adniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2011 roku”.
Konkurs kierowany jest do w³aœcicieli budynków wielomieszkaniowych – osób fizycznych lub prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci
prawnej. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego
wygl¹du budynków po³o¿onych na terenie Miasta Nowogard oraz kszta³towanie postawy wspó³odpowiedzialnoœci
mieszkañców za estetykê i wizerunek miasta.
Z udzia³u w konkursie wy³¹czone s¹ budynki
wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Nowogard.
Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane budynki, w których
zosta³y przeprowadzone prace polegaj¹ce na przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obejmuj¹ce w swym
zakresie elewacje budynku. Zg³aszaæ mo¿na budynki,
w których te prace przeprowadzane s¹ w okresie od
1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Nagroda g³ówna dla zwyciêscy konkursu wynosi
10.000 z³. oraz dwa wyró¿nienia po 1.000 - z³.
Zg³oszenia do konkursu nale¿y sk³adaæ w terminie
do dnia 31.12.2011 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie, plac Wolnoœci 1 w Biurze Obs³ugi Interesanta (w przypadku zg³oszenia za poœrednictwem poczty
nale¿y kierowaæ na adres: Urz¹d Miejski w Nowogardzie,
plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard; za termin zg³oszenia
przyjmuje siê datê stempla pocztowego).
Kwestionariusz zg³oszeniowy oraz wzory oœwiadczeñ
dostêpne s¹ na stronie internetowej BIP Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze Obs³ugi Interesanta.
Zasady Konkursu okreœlone s¹ w Regulaminie
Konkursu przyjêtym i zatwierdzonym Zarz¹dzeniem nr
90/2011 burmistrza Nowogardu z dnia 3 paŸdziernika
2011 r. dostêpnym na stronie internetowej BIP oraz
Biurze Obs³ugi Interesanta.
Zapraszam do udzia³u w konkursie.
Burmistrz Robert Czapla

Szanowni Mieszkañcy
gminy Nowogard
Dziêkujê Pañstwu za udzia³ w wyborach parlamentarnych w dniu 9 paŸdziernika 2011r.
Dzieñ wyborów (samorz¹dowych, parlamentarnych,
prezydenckich, czy europejskich) to ka¿dorazowo
œwiêto demokracji i nasze niezbywalne prawo do
podjêcia decyzji, jakiej w³adzy chcemy. W minion¹
niedzielê frekwencja wyborcza w naszej gminie
wynios³a 43%. Oznacza to, ¿e prawie po³owa z nas
posz³a do urn wyborczych.
Jednoczeœnie sk³adam gratulacje wszystkim kandydatom do Sejmu RP z terenu Gminy Nowogard,
za osi¹gniête przez nich wyniki. Szczególne s³owa
kierujê do wybranego Pos³a na Sejm RP pana Andrzeja Pi¹taka. ¯ywiê nadziejê, ¿e Pañska praca na
rzecz gminy Nowogard bêdzie przynosiæ wymierne
efekty naszym Mieszkañcom. Zapraszam Pana Pos³a
do wspó³pracy.
Z powa¿aniem
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
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Otwarto oferty przetargowe
W poniedzia³ek 3 paŸdziernika rozpoczê³a siê procedura przetargowa – wp³ynê³o 12 ofert od firm gotowych
budowaæ zak³ad w S³ajsinie. Przez oko³o 3 tygodnie
Komisja bêdzie je analizowaæ i wy³oni trzech potencjalnych wykonawców, których zarekomenduje w³adzom
Zwi¹zku Celowego Gmin. Bior¹c pod uwagê zg³oszone
w ofercie ceny w najkorzystniejszej sytuacji jest firma
znana w Nowogardzie z budowy obwodnicy – Budimex
Warszawa zaoferowa³ wybudowanie zak³adu za oko³o
79 milionów 850 tys. z³otych. Najdro¿sza oferta opiewa
na ponad 113 milionów z³otych.
LMM

Kulice - osadzeni
udro¿niaj¹ rowy
Od kilku dni pracuj¹ w Kulicach osadzeni z ZK w Nowogardzie. Pod kierownictwem koordynatora Jaros³awa
Ho³ubowskiego wykonuj¹ prace wskazane przez so³tysa
Piotra Joñcê. Aktualnie prace polegaj¹ na czyszczeniu
rowu odwadniaj¹cego. Rów zbieraj¹cy nadmiar wód z
okolicznego lasu i pól do rzeki S¹pólnej zosta³ przez
jedn¹ grupê osadzonych udro¿niony – usuniêto z niego
ogromne iloœci nagromadzonych kamieni, ga³êzi i niestety du¿ej iloœci odpadów – widocznie s³u¿y³ niektórym
za wysypisko. Druga grupa czyœci rów z traw i krzaków
w koñcowej jego czêœci w kierunku drogi powiatowej do
Reska
W œrodê 5 paŸdziernika wykonywanie prac sprawdza³
burmistrz Robert Czapla. Wizyta okaza³a siê po¿yteczna
bowiem niektóre tereny wskazane przez so³tysa nie
nale¿¹ do gminy lub ich w³aœciciela nale¿y ustaliæ. Czyni¹
to odpowiedzialni pracownicy UM.
LMM

19.10.2011 r.

Czarnoksiêska
latarnia?
Przy ulicy Osiedlowej w Nowogardzie stoi sobie 8
– metrowa latarnia. Niby podobna do innych, a jednak
przyci¹ga wzrok jej oryginalne zwieñczenie – po³¹czenie
wiatraka z bateriami s³onecznymi.
To jednoramienna lampa hybrydowa, super ekologiczna. Pokryta pow³ok¹ antykorozyjn¹, ramiê aluminiowe,
turbina wiatrowa, tunelowa z piêcioma ³opatami – ju¿
s³aby wiatr o prêdkoœci 1,8 m/sek generuje elektrycznoœæ.
Jej g³ówne zalety to szybka i ³atwa instalacja,
niezale¿noœæ od tradycyjnych Ÿróde³ energii, oszczêdnoœæ
energii, redukcja dwutlenku wêgla, nie wymaga
przy³¹czeñ do sieci energetycznej. Posiada wy³¹cznik
zmierzchowo – regulowalny. W dzieñ ³aduje akumulator
pr¹dem z baterii s³onecznych i wiatraka, a w nocy œwieci
czyst¹ barw¹ bia³ego œwiat³a 50 watowej diody LED.
Latarnia bêdzie badana przez najbli¿sze pó³ roku - jeœli
siê sprawdzi byæ mo¿e, ze zakupione zostan¹ nastêpne
i bêd¹ instalowane na wioskach w celu oœwietlania dróg
do siedlisk po³o¿onych na oddalonych koloniach.
Burmistrzowi spadnie wówczas kamieñ z serca, poniewa¿ wiadomo jakie s¹ procedury zwi¹zane z instalacj¹
tradycyjnego oœwietlenia – stanowczo zbyt drogie w
dodatku czasoch³onne...
MA Frydryk, foto LMM
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA
MAMMOGRAFICZNE DLA PAÑ
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
dnia 05.11.2011r. 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
Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.
8.30 - 14.00 tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji (budynek laboratorium szpitala- pierwsze piêtro),
oraz u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³.
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

19.10.2011 r.
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Remont œwietlicy wiejskiej
w miejscowoœci Wo³owiec

Zgodnie z planem przebiega³ remont œwietlicy w
miejscowoœci Wo³owiec i po remoncie obiekt zmieni³ siê
nie do poznania (proszê porównaæ na foto).Prace remontowe obejmowa³y wymianê stolarki okiennej z drewnianej
na PCV wraz z obróbkami oœcie¿y i monta¿em nowych
parapetów wewnêtrznych i zewnêtrznych, wymianê drzwi
zewnêtrznych na drzwi z PCV, remont œcian wewnêtrznych
z malowaniem farbami emulsyjnymi i olejnymi, remont
pod³óg z u³o¿eniem gresu na sali g³ównej oraz remont
toalety wraz z monta¿em bia³ego osprzêtu.
Wartoœæ inwestycji – 28 954,20 z³. Gmina pozyska³a
dodatkowe œrodki z Unii Europejskiej. Zrealizowany
projekt jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dzia³anie 413
Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów . Dofinansowanie obejmuje 70 % kosztów netto
realizacji projektu czyli 16 478 z³ .
LMM
œwietlica przed remontem

Okolice obwodnicy
- co zniszczyli to naprawi¹
Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e budowniczowie
obwodnicy korzystaj¹c z ró¿nych dróg dojazdowych
niszczyli je ze wzglêdu na korzystanie z bardzo ciê¿kich,
nierzadko specjalistycznych pojazdów. Najbardziej
uci¹¿liwa sytuacja wytworzy³a siê m. in. na osiedlu Bema.
Mieszkañcy budynku przy ul. Leœnej 6b skierowali w
tej sprawie petycjê do prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Gardno” podpisan¹ przez 17 lokatorów tego¿ budynku.
W petycji prosz¹ Prezesa o interwencjê i domagaj¹ siê
postawienia ekranów wyt³umiaj¹cych ha³as, naprawy
drogi przyleg³ej do budynku oraz zadoœæuczynienia za
uci¹¿liwoœci podczas budowy obwodnicy. Prezes Jan
Smolira skierowa³ petycjê do burmistrza Roberta Czapli,
a ten prawie natychmiast doprowadzi³ do spotkania z
przedstawicielami wykonawcy obwodnicy. Na spotkaniu w dniu 29 wrzeœnia przedstawiono ¿¹dania gminy
i w drodze negocjacji kierownik budowy oraz zastêpca
kierownika kontraktu zobowi¹zali siê do naprawy drogi
w ci¹gu ul. Leœnej poprzez jej wyrównanie i utwardzenie.
Naprawione zostan¹ równie¿ odcinki drogi prowadz¹cej
od wiaduktu przy ul. Bema w kierunku na Stare Otrêby
oraz odcinek ul. Wojska Polskiego w rejonie odga³êzienia
na koloniê Smu¿yny.
Instalowanie ekranów w tym rejonie projekt budowy
obwodnicy nie przewiduje, jednak¿e obwodnica bêdzie
monitorowana i badana przez trzy lata od momentu
jej oddania do u¿ytku – jeœli badania ha³asu wyka¿¹
przekraczanie dopuszczalnych norm to ekrany zostan¹
zbudowane.
Tekst i foto LMM

Akcja bezp³atnej zbiorki
odpadów wielkogabarytowych
zakoñczona
Urz¹d Miejski informuje, i¿ akcja bezp³atnej zbiorki
odpadów wielkogabarytowych zosta³a zakoñczona
11.10.2011 r.. Mieszkañcy podczas akcji mogli
nieodp³atnie oddaæ niepotrzebne rzeczy np. stare meble,
czy sprzêt AGD, RTV. Zbiórka odbywa³a siê na zasadzie
wystawek przed posesjami. Forma taka zosta³a zaakceptowana przez spo³eczeñstwo, a ca³a zbiórka cieszy siê
pozytywnym odbiorem ze strony mieszkañców.
W zwi¹zku z zakoñczeniem akcji prosimy o niepozostawianie odpadów w miejscach sk³adowania poniewa¿
nie bêd¹ one zabierane.
kierownik WGKMiOŒ
Tadeusz Fiejasz
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Poprawia siê stan
dróg lokalnych

W dniu 11 paŸdziernika burmistrz Robert Czapla oraz
towarzysz¹cy mu Tadeusz Fiejdasz i Wojciech Szponar
z wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska dokonali odbioru wyremontowanych
lokalnych dróg gminnych. Wszystkie remonty finansowane by³y z funduszu bie¿¹cego utrzymania dróg, a
wykona³a je firma AZBUD, która wygra³a przetarg na
realizacjê tych zadañ na terenie gminy.

19.10.2011 r.

Droga do koloni Piaski przez Zak³odzie. DoraŸny remont.
Wyboje i b³otniste odcinki wype³niono frezem asfaltowym.
Na ca³kowity remont tej drogi jest ju¿ gotowa dokumentacja i
propozycja by remont ten uj¹æ w planie bud¿etu na rok 2012.
Koszt doraŸnego remontu 18 772,38 z³.

Droga od D³ugo³êki do Nowych Wyszomierek –
doraŸne wype³nienie frezem asfaltowym wybojów na
ca³ym odcinku. Nawierzchnia jest teraz równa i umo¿liwia
³atwy przejazd wszelkim pojazdom. Koszt robót 20 273,50
z³.
Tekst i foto LMM
Droga dojazdowa od drogi powiatowej tu¿ za Bochlinem do koloni Ptaszkowo wykonana zosta³a z kruszywa
³amanego. Nawierzchnia taka sprawdza siê w trudnym
terenie i stosowana jest przez Nadleœnictwo do utwardzania dróg leœnych. Koszt robót 29 282, 51 z³.

Rozpoczêto remont
murów obronnych
Droga dojazdowa od drogi wojewódzkiej do B³otnego
M³yna. Frezem asfaltowym wype³niono wszelkie wyboje
– nawierzchnia sta³a siê równa, umo¿liwiaj¹ca ³atwy i
szybki przejazd pojazdom s³u¿b ratowniczych i medycznych. Koszt robót 27 485,51 z³.

Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z odbudow¹ odcinka
muru obronnego oraz remont i renowacja muru na ca³ej
d³ugoœci przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. Prace wykonuje Zak³ad Budownictwa Ogólnego i
Utrzymania Dróg AZBUD, który w postêpowaniu z³o¿y³
najni¿sz¹ ofertê (193 625,89 z³).

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE

19.10.2011 r.

Konferencja w Kulicach

Budujemy pomosty
porozumienia

W pi¹tek 14 paŸdziernika odby³a siê w Zespole Dworsko – Parkowym Uniwersytetu Szczeciñskiego w Kulicach
konferencja polsko-niemiecka „Chcemy budowaæ pomosty porozumienia”.Organizatorem konferencji by³a pani
Margit Schlegel przewodnicz¹ca Ko³a OjczyŸnianego
By³ych Niemieckich Mieszkañców Nowogardu.
Uczestnikami byli przedstawiciele niemieckich kó³
ojczyŸnianych, pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Szczeciñskiego, reprezentanci miast, gmin i
powiatów województwa zachodniopomorskiego. Liczna
by³a grupa mieszkañców Nowogardu – burmistrz Robert
Czapla, jego zastêpca Damian Simiñski, proboszcz parafii WNMP Grzegorz Legutko, Zofia Pilarz i Kazimiera
Fecak z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Alina Ochman ze
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, Franciszek Karolewski
z Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Nowogardzkiej, Maria
Górecka z Mniejszoœci Niemieckiej, Maria Blamka, Jerzy
Furmañczyk i przedstawiciele prasy lokalnej.
Uroczystego otwarcia konferencji i powitania uczestników dokona³a Maria Schlegel po czym g³os zabra³ burmistrz Nowogardu wyra¿aj¹c zadowolenie, ¿e Nowogard
goœci tak szacowne grono uczestników i podkreœli³, ¿e
nie jest to przypadek – Nowogard jest bowiem wiod¹cym
ogniwem polsko – niemieckiego pojednania, tutaj w Kulicach rodz¹ siê nowe inicjatywy wspó³pracy, a wymiana
m³odzie¿y mo¿e byæ przyk³adem dla innych miast i gmin.
Ksi¹dz Grzegorz Legutko podkreœli³ ogromne znaczenie koœcio³a w procesie pojednania, a pocz¹tkiem tego
dzia³ania okreœli³ list biskupów polskich i s³ynne zdanie
„PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE”.
Wspomnia³ tak¿e o historycznym znaczeniu spotkania
premierów Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w
Krzy¿owej – to kamienie milowe pojednania.
Po tych wyst¹pieniach rozpoczê³y siê naukowe wyk³ady
o procesie pojednania na licznych przyk³adach jakie obserwujemy od kilku lat. Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski z
Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego wyg³osi³
odczyt pod z pozoru myl¹cym tytu³em - „Obraz przesz³oœci
regionu w polskiej literaturze turystycznej wydawanej na
Pomorzu”. Okazuje siê , ¿e literatura turystyczna wnosi
bardzo wiele do omawianego problemu – ludzie skupieni
wokó³ pisma „Wêdrowiec Pomorski” to prawdziwi pasjonaci historii Pomorza Zachodniego – dzia³aj¹ w sprawie
i opisuj¹ wydarzenia amatorsko, prezentuj¹c swoje lub
innych dokonania. Profesor udowodni³, ze od lat ludzie
ci - nawet w czasach gdy o pojednaniu nie mówi³o siê
- realizowali has³o: „przybyliœmy tutaj jako zdobywcy,
jesteœmy depozytariuszami, bêdziemy spadkobiercami”.
O budowaniu pomostów porozumienia w edukacji
szkolnej mówi³a dr Marzenna Giedrojæ z Instytutu Politologii US szeroko omawiaj¹c przyk³ady z województwa zachodniopomorskiego w tym przyk³ady wymiany uczniowskiej z Nowogardu. Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e strona
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niemiecka zwraca siê z propozycjami wspó³pracy ju¿ na
poziomie przedszkoli (we wschodnich landach niemieckich w niektórych przedszkolach przewagê liczebn¹ maj¹
polskie dzieci).
W dalszej dyskusji omawiano referowane przez
polskich i niemieckich prelegentów takie zagadnienia
jak Europejskie Dni Dziedzictwa (Anna Bartczak ze
Szczecina), dzia³alnoœæ fundacji „Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego” (Annemarie Franke), o polskich i
niemieckich lekarzach chirurgii dzieciêcej których
wspó³praca przynosi ogromne efekty wzajemnego
zrozumienia i pojednania (prof. dr hab. Kurt Gdanietz z
Berlina), o dziedzictwie i oswajaniu przestrzeni kulturowej
na przyk³adzie polskiego nazewnictwa ulic w okresie
powojennym (Jerzy Grzelak ze Szczecina)
tekst i foto LMM.

Gmina pozyskuje
pieni¹dze dla OSP
55 109 z³ pozyska³a gmina Nowogard na jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w B³otnie i w Osowie
wchodz¹ce w sk³ad krajowego systemu ratowniczogaœniczego. W 2011r. do jednostek tych zakupiono sprzêt
oraz umundurowanie na kwotê brutto – 74.443,36 z³.
Uzyskano dotacjê z zewn¹trz w kwocie – 55.109,00 z³,
natomiast pozosta³a kwota – 19.225,36 z³. zosta³a pokryta
z bud¿etu ochotniczych stra¿y po¿arnych.
„Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ niezwykle wa¿ne dla
naszej gminy” - mówi burmistrz Robert Czapla. „Wszystkie jednostki dzia³aj¹ bardzo prê¿nie, ambitnie, stale
doskonal¹ swoje umiejêtnoœci. Jestem przekonany, i¿
dodatkowe œrodki finansowe, które uda³o siê pozyskaæ
bêd¹ odpowiednio wykorzystane”.
W ramach tych œrodków dla jednostki OSP w B³otnie
zakupiono:
radiotelefon GM-360 , latarkê Adalit L2000, motopompê
TOHATSU M16/8, pompê do wody brudnej, szlamowej
DIESEL, aparaty powietrzne - butlowe AirGO szt.2,
aparat AirGO z butl¹ stalow¹ 6l.,ubranie ochronne WUS
szt.1, rêkawice stra¿ackie WUS szt.2.
Razem kwota brutto dla OSP B³otno – 52.546,36 z³.
Dotacja z MSWiA – 10.940,00 z³.
Dotacja z firm ubezpieczeniowych – 3.600,00 z³.
Dotacja z KSRG – 24.801,00 z³.
£¹czna dotacja - 39.341,00 z³.
Œrodki z bud¿etu gminy – 13.205,36 z³.
Dla jednostki OSP w Osowie zakupiono:
aparat AirGo z butl¹ stalow¹ 6l szt.2, w¹¿ t³oczny
OSW 52/20 szt.4 i OSW 75/20 szt.4, he³my stra¿aka
szt.4, mundury stra¿aka szt.4, czapka rogatywka szt.1,
dystynkcje szt.4, koszula OSP szt.1, sznur do munduru
szt.1, ubranie ochronne WUS szt.3, rêkawice stra¿ackie
WUS szt.10.
Razem kwota brutto dla OSP Osowo – 21.788,00 z³.
Dotacja z MSWiA – 4.620,00 z³.
Dotacja z KSRG – 11.148,00 z³.
£¹czna dotacja – 15.768,00 z³.
Œrodki z bud¿etu gminy – 6.020,00 z³.
Ponadto Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Goleniowie przekaza³a dla OSP w B³otnie
aparaty nadciœnieniowe Auer szt.3 oraz maski do aparatów szt.3 o wartoœci 7.386,75 z³.
Natomiast Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP w
Warszawie na dokoñczenie rozpoczêtej inwestycji
polegaj¹cej na budowie gara¿u w OSP Osowo przekaza³
kwotê 5.000,00 z³. Kwota ta zostanie przeznaczona na
zakup monta¿ bramy segmentowej do gara¿u.
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Œwietlica w D¹browie Nowogardzkiej

Bezpieczna, estetyczna,
funkcjonalna...
W dniu 7 paŸdziernika zakoñczono prace remontowe
budynku œwietlicy w D¹browie Nowogardzkiej. By³a to
najwiêksza w tym roku inwestycja na obszarach wiejskich o wartoœci 91 479, 38 z³. Firma wy³oniona w drodze
przetargu nieograniczonego ZPHU DEMGRAD – Spó³ka
Cywilna Maria i Adam Dembiñscy za tê kwotê wykona³a
wymianê pokrycia dachowego o powierzchni 380 m.
kw. wraz z wykonaniem napraw i wzmocnieñ konstrukcji dachowej, orynnowaniem i obróbkami blacharskimi,
naprawê tynków wewnêtrznych w pomieszczeniach budynku, remont podsufitki, malowanie œcian wewnêtrznych
i sufitu, rozebrano nieczynny komin, wymieniono drzwi
– zewnêtrzne wejœciowe oraz wewnêtrzne wejœciowe
na salê i korytarz na drzwi z PCV, wymieniono stolarkê
okienn¹ w przedsionku wraz z wymian¹ podokienników,
wyremontowano pomieszczenia toalet, naprawiono
posadzkê w przedsionku i wykonano ok³adziny schodowe
z p³ytek mrozoodpornych, naprawiono tynki i pomalowano elewacjê zewnêtrzn¹.
Teraz ca³y budynek wygl¹da naprawdê imponuj¹co.
Pozosta³o dokoñczyæ mocowanie instalacji elektrycznej,
któr¹ mieszkañcy wykonaj¹ we w³asnym zakresie. So³tys
poinformowa³, ¿e wiêkszoœæ mebli na wyposa¿enie sali
g³ównej i pomieszczeñ pomocniczych wieœ posiada, a
pozosta³e we w³asnym zakresie wyremontuje ( trzeba
poprawiæ ich wygl¹d). Na wyposa¿eniu bêd¹ tak¿e
ostatnio zakupione dmuchawy do ogrzewania. Jednym
s³owem planowana ju¿ dawno impreza choinkowa bêdzie
zorganizowana ju¿ w nowej, estetycznej œwietlicy.
So³tys D¹browy Zbigniew Florkowski i panie z Rady
So³eckiej dziêkowa³y burmistrzowi i Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej za spe³nienie obietnic i wydatn¹ pomoc
jak¹ wieœ otrzyma³a od Gminy, z kolei wykonawca robót
pan Dembiñski podkreœla³ wielkie zaanga¿owanie so³tysa
podczas ca³ego przebiegu prac remontowych.
Gmina Nowogard pozyska³a dofinansowanie na
realizacjê projektu z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014
Dzia³anie 413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju
„Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie obejmuje 80 %
kosztów netto realizacji projektu czyli 59 498 z³.
Tekst i foto LMM

19.10.2011 r.

Uzbroiæ tereny pod budownictwo mieszkaniowe

Uzgodnienia
z PUWiS
W dniu 4 paŸdziernika br., odby³o siê spotkanie robocze burmistrzów i urzêdników z Urzêdu Miejskiego
z kierownictwem Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i
Sanitarnych w sprawie terminów doprowadzenia sieci
wodnej i kanalizacyjnej do terenów w obrêbach Warnkowa, Wojcieszyna i Olchowa. Wi¹¿e siê to z planowanymi
zmianami przestrzennego zagospodarowania. W wyniku
wspólnych uzgodnieñ PUWiS uwzglêdni inwestycje
wodne i kanalizacyjne tych rejonów w swoim planie finansowym. Najbardziej zaawansowane s¹ ju¿ prace w
kierunku Warnkowa, nastêpny w kolejnoœci (rok 2012)
bêdzie Wojcieszyn. Po zakoñczeniu tych inwestycji przyjdzie kolej na Olchowo. Sprawa jest o tyle wa¿na, ¿e bez
gwarancji o dostêpie do sieci kanalizacyjnej inwestor nie
uzyska pozwolenia na budowê budynku mieszkalnego
ani us³ugowego.
LMM

Prace remontowe
przy ul. 3 Maja
W ramach poprawy estetyki miasta trwaj¹ roboty
remontowe nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Nowogard po³o¿onej przy ul. 3 Maja 6, polegaj¹ce
na: malowaniu elewacji oraz naprawie schodów wraz
z wymian¹ istniej¹cej balustrady na balustradê ze stali
nierdzewnej.

19.10.2011 r.
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œrednio- zaawansowanych, jêzyk niemiecki dla œrednio
–zaawansowanych, aqua aerobik, psychologia rozwoju
cz³owieka, a tak¿e pilates jako jedna z najbezpieczniejszych form aktywnoœci ruchowej.
Warto wiedzieæ, ¿e inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w Nowogardzie jest Ryszard
Zagórski, znany z licznych pasji nowogardzianin. On te¿
sprawnie poprowadzi³ oficjaln¹ czêœæ inauguracji.
W czêœci artystycznej wyst¹pili m³odzi artyœci z NDK w
krótkim, a efektownym programie wokalno – tanecznym,
jak zwykle przyjêty z aplauzem przez liczne audytorium.
W Nowogardzie powia³o o¿ywczym wiatrem i...
Marian Andrzej Frydryk

Inauguracja roku akademickiego
2011/12 na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Nowogardzie
Na naukê nigdy nie jest za póŸno! O prawdziwoœci
tego oklepanego powiedzenia œwiadczy³a wysoka frekwencja aktywnych nowogardzkich seniorów na uroczystej inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 5
paŸdziernika br.
W godzinach popo³udniowych sala widowiskowa NDK
zamieni³a siê w prawdziw¹ aulê uniwersyteck¹ ze wszystkimi atrybutami towarzysz¹cymi rozpoczêciu roku akademickiego na wy¿szej uczelni .I tak odby³a siê immatrykulacja, czyli œlubowanie przysz³ych „studentów”(ró¿nica
wieku nie mia³a ¿adnego znaczenia), z których ka¿dy
zamiast indeksu otrzyma³ stosown¹ legitymacjê .Nie
zabrak³o nawet miêdzynarodowej pieœni studenckiej –
Gaudeamus Igitur ( z ³ac. Weselmy siê pókiœmy m³odzi,
po uciesznej m³odoœci, po przykrej staroœci ( i tak) przyjmie nas ziemia), z powag¹ odœpiewan¹ przez chórzystów
pod kierunkiem Lecha Jurka. Podnios³¹ uroczystoœæ (po
raz pierwszy w Nowogardzie) zaszczyci³ prorektor ds.
kszta³cenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. dr hab. in¿. Witold Biedunkiewicz. Lokalne w³adze samorz¹dowe reprezentowa³
burmistrz Robert Czapla, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Antoni Bielida, obecni byli radni oraz przedstawiciele
miejscowych elit.
„Uniwersytet Trzeciego Wieku to jest pomys³ na ¿ycie,
aby ka¿dy dzieñ, ka¿dy tydzieñ spêdziæ na poszerzaniu
wiedzy w mi³ym towarzystwie. Tego Wam serdecznie
¿yczê” – powiedzia³ m. in. burmistrz Robert Czapla i chocia¿ ju¿ wczeœniej obj¹³ patronat honorowy nad tym godnym pochwa³y i uznania przedsiêwziêciem, zadeklarowa³
osobiste wsparcie w trakcie jego realizacji.
„Wiedza to nie jest kwestia metryki, to jest kwestia
decyzji i bardzo siê cieszê, ¿e Pañstwo tak¹ decyzjê
podjêliœcie...Uczenie siê przez ca³e ¿ycie jest jednym
z wa¿niejszych elementów ludzkiej egzystencji. Cieszê
siê, ¿e a¿ tyle osób stanowi pierwszy rok i chcia³bym, aby
te spotkania, zajêcia da³y Pañstwu pe³n¹ satysfakcjê” –
podkreœli³ w krótkim wyst¹pieniu prorektor najliczniejszej
zachodniopomorskiej uczelni. Wyk³ad inauguracyjny
wyg³osi³ prof. dr in¿ Zbigniew Zarzycki, pracownik naukowy ZUT by³y uczeñ I LO w Nowogardzie, jeszcze za
czasów nie¿yj¹cego dyrektora E. Chudziñskiego.
Trzeba przyznaæ, ¿e program Uniwersytetu Trzeciego
Wieku jest ambitny i ciekawy.
Dla przyk³adu podajê niektóre zajêcia w I semestrze:
nordic walking, jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych i

Burmistrz Nowogardu
informuje, ¿e wszczêta zosta³a procedura zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: Dostawa i monta¿ urz¹dzeñ sezonowego sk³adanego lodowiska pn: Bia³y Orlik w Nowogardzie przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych ul. Boh. Warszawy 78
Og³oszenie ukaza³o siê w Biuletynie zamówieñ publicznych pod nr
341774 - 2011; w dniu 19.10.2011 r.
ZAMAWIAJ¥CY: Gmina Nowogard, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39 26 200, faks 91 39 26 206. Adres
strony internetowej zamawiaj¹cego: www.nowogard.pl.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta¿ i demonta¿ (po sezonie)
fabrycznie nowego lodowiska sk³adanego obejmuj¹cego agregat
ch³odniczy, system zamra¿ania tafli lodowiska w systemie rur aluminiowych, bandy, chodniki gumowe, frez rêczny do pielêgnacji tafli
lodowiska, system nag³oœnienia. Szczegó³owy opis zamówienia znajduje
siê w za³¹czniku Nr 1 do SIWZ.
Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 45.21.21.40-9, 42.51.30.00-8,
45.33.12.31-4, 19.51.00.00-4, 37.40.00.00-2, 24.32.23.10-3.
Termin wykonania do 15.12.2011. WADIUM: Zamawiaj¹cy wymaga
wniesienie wadium wysokoœci 15.000 z³.
Szczegó³owe warunki udzia³u w postêpowaniu oraz wymagania
Zamawiaj¹cego dostêpne s¹ na stronie internetowej Zamawiaj¹cego
pod adresem: bip.nowogard.pl
Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub
ofert: 27.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urz¹d Miejski w Nowogardzie,
pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard - Biuro Obs³ugi Interesanta pok. nr 5.

Wybrano
³awników
Na ostatniej sesji RM podjêto uchwa³ê o wyborze
³awników. W tym roku wyj¹tkowo by³o mniej chêtnych do
pe³nienia tej funkcji – gmina Nowogard nie wykorzysta³a
przyznanego jej limitu.
W wyniku podjêtej uchwa³y ³awnikiem w rozprawach
dotycz¹cych spraw rodziny zosta³a pani Ewa Michalska.
£awnikami w sprawach pracy zostali:
- Beata El¿bieta Augustynek,
- Beata £awniczak,
- Joanna Kazimiera Owczarek,
- Urszula Pacocha,
- Helena Pietrasik,
- El¿bieta Reichert,
- Monika Natalia Saniuk – Grzelak,
- Mariola Tyrcha.
Kadencja w/w ³awników koñczy siê w dniu 31 grudnia
2015 roku.
LMM
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na m/c październik 2011
21-23.10.2011 godz. 19.00
KRET
Thriller
Francja, Polska 2011
czas: 168 min, od lat: 15
cena: biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy
28-30.10.2011 godz. 19.00
COLOMBIANA
Akcja
Francja, USA 2011
czas: 107 min, od lat: 15
cena: biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy
Niedzielne, plenerowe...

Zebranie wiejskie
w Maszkowie
W niedzielê, 9 paŸdziernika na zaproszenie
mieszkañców. burmistrz przyby³ do Maszkowa. By³o to
niezwyk³e, plenerowe zebranie zorganizowane na otwartej przestrzeni przed œwietlic¹. Niedzielny nastrój oraz
piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a niezwykle szczerym
rozmowom o sprawach, które chcieliby jak najszybciej
za³atwiæ – jak siê okaza³o – niezwykle aktywni i pe³ni
pomys³ów mieszkañcy.
Na wstêpie burmistrz wraz z so³tysem popatrzyli
gospodarskim okiem na rezultaty pracy osadzonych,
które ca³kowicie zmieni³y otoczenie placu w centrum wsi
– udro¿nienie rowów i oczyszczenie stawu spowodowa³o
odp³yw wody i uczyni³o dostêpnym du¿y teren w otoczeniu placu zabaw. Wprawdzie teren wymaga szeregu prac porz¹dkowych, ale stwarza to mo¿liwoœci
u¿ytecznego zagospodarowania. So³tys wskazywa³ na
koniecznoœæ dokoñczenia udra¿niania podziemnego
kana³u odp³ywowego..
Potem, ju¿ przy sto³ach przedstawiano burmistrzowi
œmia³e plany – remont œwietlicy, bo póki co pod nazw¹
œwietlica kryje siê w rzeczywistoœci budynek stodo³y prowizorycznie przystosowany do potrzeb „œwietlicowych”.
Przedstawiano potrzeby, których realizacja pozwoli
mieszkañcom czyniæ przygotowania do udzia³u w konkursie na estetyczn¹ wieœ, a nawet czyniæ starania o
organizacjê gminnych do¿ynek – w pierwszym rzêdzie
potrzeba oœwietlenia placu. Co ciekawe. aktywiœci prosz¹
jedynie o zainstalowanie licznika pr¹du na kartê – s³upy
oœwietleniowe i lampy zamontuj¹ we w³asnym zakresie.
Planuj¹ tak¿e zasadzenia drzewek w pobliskim parku.
Œmia³e plany dzia³ania przedstawi³o tak¿e Stowarzyszeni „Mieszko” zrzeszaj¹ce chêtnych do pracy
niepokornych mieszkañców. Burmistrz zaakceptowa³
plany oœwietlenia, zalesienia oraz pomys³y „Mieszka” i
zapewni³ pomoc w tym zakresie. Gmina pomo¿e równie¿
w wyjaœnieniu pewnych spornych kwestii dotycz¹cych
nieuregulowanych praw w³asnoœci terenów. Niestety w
tym roku nie bêdzie remontu œwietlicy – wiêksze wydatki
bud¿etowe s¹ ostro¿nie planowane ze wzglêdu na ogromne potrzeby zwi¹zane z budow¹ szpitala.
Tekst i foto LMM

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana ¯eromskiego
w Nowogardzie
zaprasza
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy siê w Bibliotece”
25 paŸdziernika br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem ANTONIM BIELID¥
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Nowogardzie

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
VIVAT COLLEGIUM BALTICUM,
Rekultywacja terenów ska¿onych
VIVAT PROFESSORES!
w Nowogardzie I etap zakoñczony

19.10.2011 r.

W czerwcu 2005 r. zaczê³y nap³ywaæ informacje o
zanieczyszczeniu powierzchni jeziora substancjami
niewiadomego pochodzenia. Na podstawie dokonanej
rewizji okolicznych studzienek kanalizacji deszczowej,
stwierdzono, ¿e zanieczyszczenia przedostaj¹ siê ze
starego ruroci¹gu nale¿¹cego do nieczynnej gazowni,
usytuowanego równolegle do sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja. Ustalono jednoczeœnie, ¿e zanieczyszczenia przedosta³y siê do jeziora w wyniku wykonanej,
na zlecenie gminy przez PUWIS Sp z o. o., przebudowy
zarwanego kana³u deszczowego, odprowadzaj¹cego
wody deszczowe ze skrzy¿owania ul. 3-go Maja
oraz 700-Lecia i w³¹czenia go do istniej¹cego kana³u
t³ocznego, który s³u¿y³ do zasilania jeziora wodami
rzeki S¹pólnej. Gmina w trybie natychmiastowym,
zleci³a kompleksowe oczyszczenie zanieczyszczonych
kana³ów deszczowych, w wyniku, czego usuniêto 15 ton
substancji smolistych zalegaj¹cych w kana³ach technologicznych. O podjêtych dzia³aniach poinformowano
Wielkopolsk¹ Spó³kê Gazownictwa Sp z o. o. w Szczecinie. Na prze³omie maja i lipca 2006 r. mia³o miejsce
ponownie pojawienie siê substancji smolistych na powierzchni jeziora. W celu ustalenia Ÿród³a pochodzenia
zanieczyszczeñ zlecono wykonanie analizy fizyko-chemicznej prób pobranych ze studni oraz zanieczyszczonych kana³ów. Badania wykonane na zlecenie gminy, w
Zak³adzie Monitoringu Œrodowiska G³ównego Instytutu
Górniczego w Katowicach wykaza³y jednoznacznie,
¿e zanieczyszczenia pochodz¹ z kana³ów technologicznych nieczynnej gazowni. O podjêtych dzia³aniach
poinformowano Wielkopolsk¹ Spó³kê Gazownictwa
Sp z o. o. w Szczecinie, która w dniu 11.12.2006 r.
powiadomi³a, ¿e rozpoczê³a procedury maj¹ce na celu
rozwi¹zanie problemu zaistnia³ych zanieczyszczeñ. W
toku postêpowania prowadzonego prze WSG Sp. z o.
o. wykonano „Projekt rekultywacji terenów ska¿onych w
wyniku wieloletniej dzia³alnoœci gazowni Nowogard” i w
dniu 27.04.20011 r. przekazano informacjê o wy³onieniu
wykonawcy na przeprowadzenie tego zadania.
10 paŸdziernika przekazano w u¿ytkowanie fragment
promenady w rejonie fontanny.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora
– Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa sp. z oo – Zak³ad
Gazowniczy w Szczecinie i wykonawcy firmy „Prote –
Technologia dla Œrodowiska”, a ze strony Urzêdu Miasta
burmistrz, kierownik WGK i OŒ Tadeusz Fiejdasz oraz jego
zastêpca Wojciech Szponar.
O zakresie wykonanych prac informowali przedstawiciele inwestora: przeprowadzono rekultywacje ska¿onego terenu poprzez wyburzenie starego ruroci¹gu i jego utylizacjê,
zlikwidowano stare przy³¹cza z których czêœæ mog³aby
powodowaæ zanieczyszczenia, poprzez wybudowanie
„sztucznej studni” na jeziorze wybrano grunt i ca³kowicie
oczyszczono ten fragment akwenu, który zaznaczony jest
bojami.
Czynnoœci powy¿sze potwierdzone s¹ badaniami i
analizami. W okresie najbli¿szych trzech lat bêd¹ kontynuowane badania monitoruj¹ce efekty rekultywacji. Badania
wód i gruntu z dna jeziora oraz gruntu z czêœci parku sk¹d
usuwano ruroci¹g wykaza³y, ze nie wystêpuj¹ ¿adne zanieczyszczenia.
Przechodz¹c popularnym deptakiem w rejon gdzie prowadzono prace nie sposób nie zauwa¿yæ odbudowanego
fragmentu murku – cembrowiny z przepustami wody, nowej
nawierzchni asfaltowej oraz polbruku przy fontannie. Dopiero wiosn¹ i latem w pe³ni odkryjemy uroki tego zak¹tka
Nowogardu.
MA Frydryk, foto LMM
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mocne wiêzi. I tak samo zwracam siê do szanownych
goœci reprezentuj¹cych w³adze miejskie, ¿eby tak¿e
pomyœleli o tym, o czym ja mówiê, ze pewien rodzaj takiej wspólnoty spo³ecznoœciowej uczelni funkcjonuj¹cej
nie w metropolii ma ogromne znaczenie. W tej chwili
odchodzi,my od pewnego stereotypu, ¿e dobra uczelnia
ma byæ tylko w du¿ym mieœcie. Nie prawda! Ludzie chc¹
mieæ uczelnie blisko miejsca swego zamieszkania. I dla
nas wszystkich spoczywa odpowiedzialnoœæ, ¿eby nikt
nigdy nie powiedzia³, ¿e jest to uczelnia (czy ten wydzia³)
w jakimœ sensie gorsza od tego co reprezentuje kadra w
Szczecinie. Tak nie jest i tak nigdy nie bêdzie w naszym
zamierzeniu. To wszystko zale¿y od nas wszystkich razem.(...). Przysz³oœæ nale¿y do wspólnot lokalnych, do
lokalnego kszta³towania rynku edukacyjnego, naukowego, takich wspólnot które chc¹ coœ wspólnie robiæ. Myœmy
to zaczêli i bêdziemy robiæ coraz lepiej, jak mniemam, a
mo¿e nawet jestem przekonana...”.
Tematem inauguracyjnego wyst¹pienia burmistrza
Roberta Czapli by³y „Inwestycje i pozyskiwanie œrodków
unijnych przez Gminê Nowogard w roku 2011” - zwiêŸle,
obrazowo i do rzeczy.
Aktowi immatrykulacji blasku dodawa³y dostojne
hymny „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus Igitur” w
wykonaniu mêsko-¿eñskiego kwartetu œpiewaczego.
Uroczystoœæ pierwszego w historii wydzia³u zamiejscowego rozpoczêcia roku akademickiego koñczy³o
spotkanie przy symbolicznej lampce szampana.
Tekst i foto M. A. Frydryk

Rajd turystyczno-przeprawowy
o puchar burmistrza Nowogardu
Organizator NS 4X4 OFF ROAD FACTORY
przy wspó³pracy z g³ównym partnerem KM“CISY”
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O przedszkolach inaczej

Na sesji w dniu 28 wrzeœnia podjêto uchwa³ê
zmieniaj¹c¹ zasady odp³atnoœci za pobyt dziecka w
przedszkolach publicznych w gminie Nowogard. Dotychczas obowi¹zuj¹ca uchwa³a z dnia 29 czerwca 2011
roku (nr IX/66/11) zosta³a zmieniona nastêpuj¹co (Zmiany
wyt³uszczono w dotychczasowej treœci):
§ 1. Uchwa³a niniejsza ustala op³aty za œwiadczenia
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminê
Nowogard
§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa bez bli¿szego
okreœlenia:
1) o przedszkolu – nale¿y przez to rozumieæ przedszkole publiczne, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Nowogard;
2) o op³acie – nale¿y przez to rozumieæ miesiêczn¹
op³atê za dziecko w przedszkolu, która przeznaczona
jest na pokrycie kosztów realizacji œwiadczeñ w zakresie
zadañ dydaktyczno – opiekuñczych i wychowawczych
wykraczaj¹cych poza podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego;
3) o podstawie programowej – nale¿y przez to
rozumieæ podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³
(Dz. U. Nr 4, poz. 17).
§ 3. 1. Przedszkole zapewnia bezp³atne nauczanie i
wychowanie w zakresie podstawy programowej.
2. Czas przeznaczony na realizacjê podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.
3. UCHYLONY CA£Y USTÊP: Œwiadczenia w przedszkolu realizowane s¹ przez piêæ dni w tygodniu, od
poniedzia³ku do pi¹tku, w tym podstawa programowa
realizowana jest w czasie ustalonym przez dyrektora
przedszkola.
§ 4. Pobiera siê op³atê za zajêcia œwiadczone przez
przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, które obejmuj¹ nastêpuj¹ce zajêcia opiekuñczo –
wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagaj¹ce rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i spo³eczny dziecka;
2) zabawy aktywizuj¹ce oraz badawczo – rozwijaj¹ce
zainteresowania otaczaj¹cym œwiatem;
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagaj¹ce rozwój
fizyczny dziecka;
4) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijaj¹ce zdolnoœci dzieci oraz pobudzanie
zainteresowañ i zaspokajanie potrzeby aktywnoœci;
5) zajêci dydaktyczne wspomagaj¹ce rozwój
myœlenia, spostrzegania, rozumowania, pamiêci, uwagi
i wyobra¿enia.
§ 5. 1. Ustala siê odp³atnoœæ rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka za œwiadczenia, o których mowa w
§ 4, za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê realizowan¹ z dzieckiem, w wysokoœci 0,17% minimalnego wynagrodzenia
za pracê, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póŸniejszymi
zmianami).
2. Zmiany w wysokoœci op³at wynikaj¹ce ze zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracê, dyrektor przedszkola wprowadza z pocz¹tkiem pierwszego miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
wesz³a w ¿ycie zmiana minimalnego wynagrodzenia
za pracê, po wczeœniejszym powiadomieniu rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka w sposób zwyczajowo
przyjêty mw danym przedszkolu.

19.10.2011 r.

3. Miesiêczna wysokoœæ op³aty za czas realizacji
œwiadczeñ ustalona jest jako iloczyn: stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców
(opiekunów prawnych) liczby dziecka w przedszkolu
ponad 5 godzin dziennie oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu.
4. BY£O: Op³ata, o której mowa w ust. 1, podlega
zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych zgodnie z zasadami
rachunkowoœci. JEST: Stawka o której mowa w ust.1
podlega zaokr¹gleniu w ten sposób, ¿e kwoty wynosz¹ce:
a – mniej ni¿ 5 groszy pomija siê,
b – wynosz¹ce 5 i wiêcej groszy zaokr¹gla siê do
pe³nych dziesi¹tek groszy.
5. Uchylono nastêpuj¹c¹ treœæ: Z chwil¹ rozpoczêcia
uczêszczania dziecka do przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) deklaruj¹ liczbê godzin korzystania w
danym roku szkolnym przez dziecko ze œwiadczeñ, o
których mowa w § 4.
6. Zakres œwiadczeñ, o których mowa w § 4 oraz
odp³atnoœæ za te œwiadczenia okreœli umowa cywilno- prawna zawarta pomiêdzy dyrektorem publicznego przedszkola
a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 6. W przypadku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu
op³ata, o której mowa w § 5 ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesi¹cu nastêpuj¹cym po
miesi¹cu, w którym dziecko by³o nieobecne za ka¿dy
dzieñ absencji w miesi¹cu poprzednim.
§ 7. UCHYLONO CA£Y PARAGRAF: W przypadku nie
odebrania dziecka w okreœlonych godzinach, zgodnie
z umow¹, o której mowa w § 5 ust. 6 op³ata za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê dodatkowych zajêæ opiekuñczo wychowawczych wynosi 10 z³otych.
§ 8. Op³ata, o której mowa w § 5 ust. 1, nie obejmuje
kosztów wy¿ywienia oraz kosztów zajêæ dodatkowych, a
w szczególnoœci nauki jêzyków obcych i rytmiki.
§ 9. Wysokoœæ op³at za korzystanie z wy¿ywienia w
przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadz¹cym.
§ 10. Op³aty, o których mowa w § 5 ust. 1, wnosz¹
rodzice (prawni opiekunowie) dziecka w terminie do dnia
15 ka¿dego miesi¹ca kalendarzowego za dany miesi¹c.
§ 11. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/220/09 Rady
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia op³aty za œwiadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminê Nowogard.
§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie Z DNIEM 1 GRUDNIA
2011 i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Opr. LMM
Komentarz:
Uchwa³a, któr¹ Rada Miejska uchwali³a w dniu 29
czerwca by³a konsekwencj¹ ustawy sejmowej, która
stanowi³a, ¿e regulamin korzystania z przedszkoli publicznych oraz zasady op³at za pobyt dziecka okreœlaj¹
gminy. Poniewa¿ ministrowie odpowiedzialni (minister
finansów i minister edukacji) nie wydali odpowiednich
rozporz¹dzeñ do ustawy, gminy interpretowa³y j¹ „po
swojemu” i w kraju zawrza³o – wielka kampania medialna
krytykuj¹ca ustawê sejmow¹. Rodzice poczuli siê oszukiwani i pos¹dzali nawet samorz¹dy o chêæ uzyskiwania
dodatkowych dochodów ich kosztem. Wojewodowie z
kolei kwestionowali legalnoœæ podejmowanych przez
samorz¹dy uchwa³.
Wszystko wróci³o do normy gdy ukaza³y siê
rozporz¹dzenia ministerialne. W Nowogardzie na wniosek burmistrza wykreœlono z uchwa³y zapis o p³atnoœci
za nieodebranie dziecka w okreœlonej godzinie (10 z³ za
ka¿d¹ godzinê).

19.10.2011 r.
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Informacja o dofinansowaniu
kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników
Urz¹d Miejski w Nowogardzie informuje, ¿e na podstawie art. 70b Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)
pracodawcy, którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami zamieszka³ymi na terenie gminy Nowogard umowy o
pracê w celu przygotowania zawodowego mog¹ uzyskaæ
dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odocianych pracowników.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników odbywa
siê w ramach dotacji celowej udzielanej gminie przez
w³aœciwego wojewodê.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Nowogardu
w drodze decyzji na wniosek pracodawcy z³o¿ony w
terminie 3 miesiêcy od ukoñczenia przez m³odocianego
pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreœlonej pracy i zdania egzaminu.
Pracodawcom przys³uguje dofinansowanie kosztów
kszta³cenia, je¿eli:
1) pracodawca lub osoba prowadz¹ca zak³ad w
imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego m³odocianych, okreœlone w
odrêbnych przepisach,
2) m³odociany pracownik ukoñczy³ naukê zawodu
lub przyuczenie do wykonywania okreœlonej pracy i zda³
egzamin, zgodnie z odrêbnymi przepisami.
Zgodnie z art. 3a rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania (Dz. U.
Nr 60, poz. 278 z póŸniejszymi zmianami) pracodawca obowi¹zany jest zawiadomiæ prezydenta miasta
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
m³odocianego o zawarciu umowy. Informacja ta pozwoli
zaplanowaæ œrodki na realizacjê zadania.
Podstawê do wyp³acenia œrodków z tytu³u dofinansowania pracodawcom kosztów kszta³cenia pracowników
m³odocianych, stanowi¹:
1. Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zawarciu
umowy z m³odocianym pracownikiem, z³o¿one przez
pracodawcê niezw³ocznie po jej podpisaniu,
2. Wniosek pracodawcy.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kopie:
1. dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie
kwalifikacji do prowadzenia kszta³cenia zawodowego
m³odocianych przez pracodawcê lub osobê prowadz¹c¹
zak³ad w imieniu pracodawcy albo osobê zatrudnion¹ u
pracodawcy na umowê o pracê (dokument potwierdzaj¹cy
zatrudnienie osoby prowadz¹cej szkolenie w imieniu pracodawcy – umowê o pracê).
2. umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego zawart¹ z m³odocianym pracownikiem,
3. œwiadectwa pracy m³odocianego pracownika,
4. dokumentu potwierdzaj¹cego z³o¿enie egzaminu
zawodowego przez m³odocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
5. dokumentu potwierdzaj¹cego ukoñczenie szko³y
przez m³odocianego pracownika.
6. zaœwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej.
Kopie dokumentów winny byæ potwierdzone za
zgodnoœæ z orygina³em.
Wysokoœæ kwoty dofinansowania kosztów kszta³cenia
jednego pracownika zale¿y od okresu kszta³cenia
wynikaj¹cego z umowy o pracê w celu przygotowania
zawodowego i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
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a) 4 587 z³ – przy okresie kszta³cenia wynosz¹cym
24 miesi¹ce,
b) 7 645 z³ – przy okresie kszta³cenia wynosz¹cym
36 miesiêcy,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania
okreœlonej pracy – 240 z³ za ka¿dy pe³ny miesi¹c kszta³cenia.
Pocz¹wszy od 1 stycznia 2005 r. wymienione kwoty
podlegaj¹ waloryzacji wskaŸnikiem wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych ogó³em, je¿eli wskaŸnik ten w
okresie roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana
by³a waloryzacja wynosi co najmniej 105 %.

3 razy podium
dla KM „Cisy”
9 paŸdziernika 2011 r., na torze motocrossowym w
Rosówku odby³a siê VII runda Mistrzostw Polski Strefy
Zachodniej. Ze wzglêdu na ma³¹ odleg³oœæ klub KM
„Cisy” reprezentowali poza dwoma kontuzjowanymi
zawodnikami wszyscy nasi zawodnicy.
W klasie 85cm3 obydwa biegi wygra³ w dobrym stylu
prowadz¹cy w klasyfikacji generalnej Pawe³ Klewicz i
stan¹³ na najwy¿szym miejscu podium.
W kategorii Junior licencja ”C” wystartowa³o trzech
Naszych zawodników. Najlepszy wynik osi¹gn¹³ Patryk
Komsa, w pierwszym biegu by³ trzeci, a w kolejnym drugi,
co da³o mu drugie miejsce na podium. Kacper w pierwszym biegu zaj¹³ 6 miejsce, a w drugim pi¹ty min¹³ liniê
mety. Najs³abiej posz³o Naszej czo³owej zawodniczce ligi
kobiet ¯anecie. W pierwszym biegu zajê³a 11 miejsce, a
w biegu drugim by³a przedostatnia.
Klasê Weteran reprezentowa³ Jaros³aw Komsa, który
w pierwszym biegu zaj¹³ 10 miejsce, a w drugim jako 11
min¹³ liniê mety.
W kategorii Quad wziê³o udzia³ dwóch naszych zawodników. O du¿ym pechu mo¿e mówiæ Dariusz Pustelnik, który w pierwszym biegu by³ 3, a w trakcie drugiego
biegu, gdy by³ drugi silnik odmówi³ mu pos³uszeñstwa.
Tomasz Jamro¿y w pierwszym biegu zaj¹³ 5 miejsce, w
drugim biegu du¿o lepsza jazda i mija liniê mety jako trzeci. W klasyfikacji generalnej Darek utrzyma³ 3 miejsce.
Klasê otwart¹ z licencj¹ „A” reprezentowa³ Micha³ Kozera który po bardzo emocjonuj¹cej walce z zawodnikiem
ze Szczecina w obydwu biegach zaj¹³ 2 miejsce, co da³o
mu równie¿ drugie miejsce na podium.
W klasyfikacji klubowej najwiêcej punktów dla naszego klubu zdoby³ Pawe³ Klewicz (50pkt.). W klasyfikacji
generalnej tych zawodów klub KM „Cisy” zaj¹³ 3 miejsce.
Ÿród³o: www.kmcisy.nowogard.pl

STRZELECTWO SPORTOWE
W dniach 30 wrzeœnia do 2 paŸdziernika 2011 roku
w Gryfinie odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Strzelectwie Sportowym.
W zawodach uczestniczy³o dwóch zawodników z Sekcji
Strzeleckiej z Nowogardu - Rafa³ Sza³kiewicz i Przemys³aw
Ostaszewski, którzy zostali sklasyfikowani:
w kategorii m³odziki - rocznik 1996-1998
karabin pneumatyczny, 30 strza³ów
pi¹te miejsce - Rafa³ Sza³kiewicz
siódme miejsce - Przemys³aw Ostaszewski
karabin sportowy, 40 strza³ów
szóste miejsce - Przemys³aw Ostaszewski
siódme miejsce - Rafa³ Sza³kiewicz
karabin sportowy, 3x10 strza³ów
drugie miejsce - Rafa³ Sza³kiewicz
czwarte miejsce - Przemys³aw Ostaszewski
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WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
Nowogard, dnia 14 paŸdziernika 2011r.

Burmistrz Nowogardu

og³asza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzêdnicze
audytor wewnêtrzny
Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu
wewnêtrznego, okreœlonych w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych
3. Minimum piêcioletni sta¿ pracy
4. Znajomoœæ problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania
administracji samorz¹dowej
5. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (œrodowisko windows)
6. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe
7. Kandydat posiada obywatelstwo polskie, jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych pañstw, którym na podstawie umów
miêdzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys³uguje
prawo do podjêcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8. Kandydat nieposiadaj¹cy obywatelstwa polskiego musi posiadaæ
znajomoœæ jêzyka polskiego potwierdzon¹ dokumentem okreœlonym w
przepisach o s³u¿bie cywilnej
9. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych.
Wymaganiadodatkowe:
1. Doœwiadczenie w pracy audytora wewnêtrznego w jednostkach
samorz¹dowych
2. Umiejêtnoœæ pracy w zespole
3. Dobra organizacja pracy
4. Umiejêtnoœc dobrej, samodzielnej organizacji pracy
5. Rzetelnoœc i obiektywizm
6. Kandydat powinien posiadaæ cechy osobowœciowe okreœlone w „Kodeksie etyki audytora wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych i Karcie audytu wewnêtrznego
w jednostkach sektora
finansów publicznych (Dz. Urz. Min Fin z 2006 r. Nr 9, poz. 70).
Do g³ównych obowi¹zków audytora wewnêtrznego bêdzie nale¿a³o
m.in.:
1. Prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie dzia³alnoœci oraz
gospodarki finansowej jednostki
2. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnêtrznego
3. Przeprowadzenie zadañ audytowych zgodnie z rocznym planem
audytu wewnêtrznego
4. Prowadzenie zadañ audytowych na zlecenie poza rocznym planem
audytu wewnêtrznego
5. Sporz¹dzanie sprawozdañ z realizacji zadañ audytowych
6. Sporz¹dzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu
wewnêtrznego
7. Prowadzenie sta³ych i bie¿¹cych akt audytu.
Warunki pracy i p³acy:
1. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku audytora wewnêtrznego
wynosi 3.000 z³ (brutto)
2. Wymiar czasu pracy ? etatu
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
6. Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji
zawodowych okreœlonych w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych
7. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem
s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe
8. Aktualne zaœwiadczenie 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 (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz.926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”.

19.10.2011 r.

Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia 28
paŸdziernika 2011r. do godz. 15.30 w zamkniêtych, opatrzonych
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko
audytora wewnêtrznego” w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Pl.
Wolnoœci 1 (pok. nr 10). 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 Skarbnik Gminy Pan
Marcin Marchewka nr tel. 91 39 26 200.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie zaproszeni na test i rozmowê kwalifikacyjn¹. Dane zakwalifikowanych kandydatów
do naboru zostan¹ umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy og³oszeñ.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia wybranego/
nej kandydata/tki na czas okreœlony a nastêpnie na czas nieokreœlony.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu

Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nie
zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 6 m. Nowogard
przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nie zabudowana o nr ewidencyjnym
141 o pow. 7217 m2 (symbol u¿ytku gruntowego – RIV i RV), po³o¿ona
w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr
SZ1O/00051445/2 i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 04.11.2011r. o godz. 1000 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 720.000,00 z³.
Przeznaczenie okreœlone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Nowogard – obrêb nr 6” zatwierdzonym Uchwa³¹ nr
XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 r. - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, symbol N6/42.MW.
Og³oszenie o przetargu zamieszczone zosta³o na stronie internetowej
www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

19.10.2011 r.

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
Burmistrz Nowogardu

Og³asza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr
216 o pow. 1000 m2 niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie D¹browa
Nowogardzka gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 216 o pow. 1000 m2 (symbol
u¿ytku gruntowego RIV b i RV) niezabudowana, po³o¿ona w obrêbie
D¹browa Nowogardzka gm. Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 47558 w S¹dzie
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza siê do w³aœcicieli, których dzia³ki bezpoœrednio przylegaj¹ do sprzedawanej nieruchomoœci w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
W przypadku, gdy nabywc¹ dzia³ki nr 216 nie zostanie w³aœciciel
dzia³ki nr 214/3, ustalona zostanie nieodp³atna s³u¿ebnoœæ gruntowa
polegaj¹ca na prawie przechodu i przejazdu przez dzia³kê nr 216 na
rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela dzia³ki nr 214/3.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4.11.2011r. o godz. 1015 w sali obrad /I
piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 8.900,00 z³.
Przeznaczenie okreœlone w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard – zabudowa zagrodowa.
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
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Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki
nie zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 7 m. Nowogard przy
ul. Rados³awa 7h.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nie zabudowana o nr ewidencyjnym
35 o pow. 0,6626 ha (symbol u¿ytku gruntowego – Bp), po³o¿ona w
obrêbie nr 7 m. Nowogard przy ul. Rados³awa 7h.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 18813 i nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich
ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.10.2011r. o godz. 1000 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 161.409,00 z³.
Przeznaczenie okreœlone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Nowogard – obrêb nr 7” zatwierdzonym Uchwa³¹ nr
XLV/386/10 z dnia 03 listopada 2010 r. - teren zabudowy us³ugowej,
dopuszcza siê lokalizacjê uzupe³niaj¹cej funkcji mieszkaniowej wy³¹cznie
na potrzeby w³asne inwestora, symbol N7/23.U.
Og³oszenie o przetargu zamieszczone zosta³o na stronie internetowej
www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
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Og³oszenie

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) dzia³aj¹ce na
terenie gminy do przedstawienia w³asnych propozycji
odnoœnie priorytetowych zadañ publicznych, zlecanych
przez Gminê Nowogard do realizacji organizacjom w
2012 roku.
Celem g³ównym rocznego programu wspó³pracy
jest umacnianie i rozwijanie partnerstwa publiczno –
spo³ecznego przy realizacji zadañ publicznych w taki sposób aby coraz lepiej zaspokajaæ potrzeby mieszkañców
Gminy Nowogard.
1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem jest umacnianie i rozwijanie partnerstwa publiczno – spo³ecznego przy realizacji zadañ publicznych
oraz wzajemne informowanie siê i wyra¿anie opinii na
temat projektu rocznego programu wspó³pracy Gminy
Nowogard z organizacjami pozarz¹dowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie na rok
2012 stanowi¹cy za³. nr 1 do og³oszenia
2.Czas rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji
* rozpoczêcie konsultacji nast¹pi od dnia 24
paŸdziernika 2011 roku
* zakoñczenie nast¹pi z dniem 4 listopada 2011 roku.
3. Forma i zasiêg terytorialny konsultacji
* w konsultacjach mog¹ uczestniczyæ organizacje
pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie Gminy Nowogard w
zakresie okreœlonym w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie
* konsultacje przeprowadza siê w formie wype³nionego
formularza stanowi¹cego za³. nr 2 do og³oszenia.
Og³oszenie jest zamieszczone na stronach: www.nowogard.pl w zak³adce Aktualnoœci, www.bip.nowogard.
pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2012 rok oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
* opinie i uwagi organizacji pozarz¹dowych przyjmowane bêd¹ równie¿ za poœrednictwem poczty elektronicznej pod adresem internetowym promocja@nowogard.pl
lub osobiœcie w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie pokój
nr 5 Biuro Obs³ugi Interesanta w nieprzekraczalnym

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. Kiosk, ul. D¹browszczaków;,
23. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).;
24. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 25. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii
Krajowej 51.; 26. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
40/8; 27. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 28. Sklep spo¿ywczomonopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 29. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa

7.; 30. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 31.
Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 32. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy
„SANDRA”, ul. Leœna 6c; 33. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen

Bema 40/a; 34; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

19.10.2011 r.

terminie do dnia 4 listopada 2011 roku do godz. 15.30.
Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami
pozarz¹dowymi jest odpowiedzialny Wydzia³ Rozwoju
Lokalnego i Funduszy Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Uzyskanie propozycji niezbêdne jest w zwi¹zku z przygotowywanym projektem rocznego programu wspó³pracy
Gminy Nowogard z organizacjami na rok 2012 i dotyczy
planowania priorytetowych zadañ publicznych w poszczególnych obszarach okreœlonych w art. 4 ust.1 cytowanej
ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e mo¿liwe jest zg³aszanie
tak¿e innych uwag, sugestii i wniosków w odniesieniu
do zapisów zawartych w projekcie rocznego programu
wspó³pracy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na formularzu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do niniejszego og³oszenia . Wype³niony
formularz nale¿y przes³aæ pod adres: Urz¹d Miejski w
Nowogardzie plac Wolnoœci 1.
72-200 Nowogard lub z³o¿yæ osobiœcie w Biurze
Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie
pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada
2011 r do godz. 15.30 z dopiskiem: „Uwagi do projektu
rocznego programu wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami na rok 2012”.
Za³¹czniki do pobrania ze strony www.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Skatepark
Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ nowogardzkiego
skateparku. Dotychczas zosta³a wykonana kanalizacja,
trwa nawo¿enie piasku i jego utwardzanie. Jak zapewni³
wykonawca, produkowane s¹ ju¿ elementy wyposa¿enia
skateparku. Przewidywany termin zakoñczenia prac to
10 listopada 2011 r.
- 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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