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WSPANIA£Y JUBILEUSZ
SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 2 W NOWOGARDZIE
Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam
Têsknota w serce siê wgryza,
Oczy mam pe³ne ³ez.
Julian Tuwim
To by³o prawdziwe Œwiêto Szko³y. 28 paŸdziernika
br. popularna nowogardzka „dwójka” obchodzi³a 50-lecie swojej dzia³alnoœci. Jak na czcigodn¹ jubilatkê nie
wygl¹da na swój wiek, dziêki liftingowi jaki zafundowa³y jej
lokalne w³adze samorz¹dowe w postaci remontu kapitalnego pomieszczeñ – schludna, kolorowa, lœni¹ca czystoœci¹.
O godz. 12.00 sala gimnastyczna szko³y wype³ni³a
siê do ostatniego miejsca. Zamiast pompatycznych
oracji, uczniowska para dowcipn¹ rymowank¹ powita³a
znamienitych goœci, a przyby³o tak wielu, ¿e wszystkich
nie sposób wymieniæ. Obecni byli gospodarze Nowogardu:burmistrz Robert Czapla z zastêpc¹ Damianem
Simiñskim, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida
oraz radni, wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz,
radnych powiatowych reprezentowa³ Kazimierz Lembas,
sponsorzy, dyrektorzy szkó³, emerytowani nauczyciele,
regionalne media i wielu, wielu innych.
dokoñczenie na str. 2

Œwiêto Odzyskania
Niepodleg³oœci
Burmistrz Nowogardu oraz Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej serdecznie zapraszaj¹ na uroczystoœci zwi¹zane
z 93. rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci, które odbêd¹
siê w dniu 11 listopada 2011 r. o godz. 12.00, pod
Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolnoœci. Po
uroczystoœciach na placu, w Nowogardzkim Domu Kultury
odbêdzie siê spektakl: „Zagrajcie nam wszystkie srebrne
dzwony”, natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej
nast¹pi otwarcie wystawy dotycz¹cej gen. Stanis³awa
Maczka.
Serdecznie zapraszamy.

Niezwyk³a jubilatka
Stanis³awa Sosnowska
jedyna stulatka!

W poniedzia³ek 24 paŸdziernika mia³a miejsce
niezwyk³a uroczystoœæ – do mieszkania w którym aktualnie mieszka pani Stanis³awa Sosnowska zapuka³
burmistrz Nowogardu Robert Czapla i przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Antoni Bielida. Powód by³ prosty – pani
Stanis³awa koñczy³a w³aœnie 100 lat nie³atwego ale
piêknego i bogatego ¿ycia.
By³ kosz pe³en przeró¿nych delikatesów, kwiaty, list
gratulacyjny od w³adz miasta i list gratulacyjny od premiera. By³a te¿ dodatkowa emerytura przyniesiona przez
przedstawicielki ZUS.
Przy symbolicznej lampce szampana, kawie, herbacie
i s³odyczach by³y wspomnienia o m³odoœci w wielodzietnej rodzinie w okolicach Sieradza, o wojnie i powojennej
wêdrówce na Ziemie Odzyskane, o pracy i ¿yciu na
gospodarstwie w Karsku...
Pani Stanis³awa zaprezentowa³a niezwyk³¹ pamiêæ. przez 5 minut recytowa³a wiersz o przysiêdze Koœciuszki
na Krakowskim Rynku, a na dok³adkê przypomnia³a zebranym swój wystêp w teatrzyku szkolnym prezentuj¹c
jednoczeœnie swoj¹ rolê i drug¹ jej scenicznej partnerki.
Mieszka obecnie u córki – rodzina jest dumna z nestorki rodu, która codziennie czyta ksi¹¿ki i gazety, potrafi
nawet czytaæ napisy na tzw. telewizyjnym pasku.
Bez najwiêkszego wysi³ku zdmuchnê³a œwieczki na
dokoñczenie na str. 3
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Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ patronki szko³y Marii Konopnickiej, w któr¹ to postaæ z wyczuciem stylu i ducha epoki
pozytywizmu wcieli³a siê jedna z uczennic.
Na slajdach przypomniano historiê szko³y w pigu³ce, której oficjalne otwarcie nast¹pi³o 14 paŸdziernika 1960 roku.
629 dzieci rozpoczê³o wtedy edukacjê, a w roku szkolnym
1960/61 mury szko³y opuœci³o 41 absolwentów.
Pierwszymi kierownikami, a póŸniej dyrektorami
placówki byli w kolejnoœci: Antoni Rudawski, Adolf Suprynowicz, Czes³aw Czernikiewicz, Janina Ruszkiewicz,
Barbara Mucha. Obecnie dyrektorem szko³y jest Lidia
Wiznerowicz - Gliwna.
Przez pó³ wieku dzia³alnoœci szko³y 177 nauczycieli
edukowa³o tysi¹ce dzieci, a wœród absolwentów znajduj¹
siê osoby pe³ni¹ce dzisiaj wa¿ne funkcje w ¿yciu publicznym miasta i kraju.
Owacj¹ na stoj¹co przyjêto wdziêczny program
artystyczny zaprezentowany przez uczniów szko³y, w
którym dominowa³y oczywiœcie w¹tki literackie i postaci
z twórczoœci patronki szko³y.
Clou uroczystoœci to gratulacje, ¿yczenia i pami¹tkowe
upominki sk³adane na rêce pani dyrektor przez licznych
benefaktorów – od starosty i burmistrza do szeregowych
nauczycieli.
„Pozwólcie Pañstwo, ¿e w imieniu w³adz
samorz¹dowych podziêkujemy przede wszystkim
za to co do tej pory, przez 50 lat w tej szkole zrobiono: 177 nauczycieli, wielu pracowników szkolnych,
ponad 3 tysi¹ce absolwentów, wœród nich kwiat
nowogardzkiego spo³eczeñstwa.(...) Nie sposób
wymieniæ wszystkich, ale szko³a ta zawsze wnosi³a i
wnosi istotny wk³ad w ¿ycie spo³eczne Gminy Nowogard. Chcia³bym tym wszystkim, którzy siê do tego
przyczynili bardzo serdecznie i gor¹co podziêkowaæ
(oklaski)... Chcia³bym ¿yczyæ pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szko³y dalszych sukcesów w jej rozwoju, kszta³towaniu wiedzy i postaw
spo³ecznych wœród m³odych ludzi, którzy za jakiœ
czas zast¹pi¹ nas w ró¿nych instytucjach i urzêdach
miasta. Niech siê sprawdzaj¹ i s³u¿¹ spo³eczeñstwu.
Wszystkiego, wszystkiego dobrego” - powiedzia³ burmistrz Robert Czapla wrêczaj¹c pani dyrektor symboliczny
bon wartoœci 60 000 z³otych na wyposa¿enie szko³y.
Po tej d³ugiej ale wzruszaj¹cej, ¿yczeniowej czêœci
uroczystoœci, goœcie udali siê na zwiedzanie starannie przygotowanych w klasach lekcyjnych ekspozycji
ilustruj¹cych 50 – letni dorobek szko³y.
Na koniec, przy zastawionym smacznymi przek¹skami
szwedzkim stole, przy kawie, herbacie i ciastkach d³ugo
wspominano „bezgrzeszne” lata. W koñcu to jedyna
okazja, ¿eby raz jeszcze spotkaæ siê w gronie znajomych
i odbyæ sentymentaln¹ podró¿ do krainy dzieciñstwa
lub m³odoœci, do poczciwej starej budy po prostu. Bo
przecie¿:
Choæ tyle siê zdarzy³o,
To do przodu siê wyrywa g³upie serce,
Ale to ju¿ by³o, znik³o gdzieœ za nami,
Choæ w papierach lat przyby³o To naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy sami...
I tacy byli moi rozmówcy, nauczyciele i organizatorzy
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tego „ca³ego zgie³ku”, których zapyta³em o pierwsze,
gor¹ce wra¿enia.
Lidia Wiznerowicz – Gliwna: „Do tej pory jeszcze
nie opad³am z emocji. Chyba wszyscy widzieli jaka
by³am zdenerwowana, czy wszystko siê uda, bo
jednak pracy by³o sporo, no i widzia³ pan, ¿e sprzêt
te¿ potrafi zawodziæ Mam nadziejê, ¿e wszystko
siê uda³o, ¿e siê podoba³o, ¿e wszyscy bêd¹ nas
wspominaæ przez najbli¿szy okres. Cieszê siê równie¿, ¿e otrzymaliœmy du¿o prezentów, które przydadz¹ siê szkole. Burmistrz przekaza³ nam 60 tysiêcy
z³otych na umeblowanie, tak ¿e bêdziemy jeszcze w
tym roku zmieniaæ szko³ê na ³adniejsz¹”.
Anna Buczyñska: „Ca³a uroczystoœæ jest dla mnie
wielkim œwiêtem, poniewa¿ to jest moja szko³a do
której chodzi³am. W niej pracujê ju¿ 28 lat, wiêc jest
to podró¿ do wspomnieñ, wielka feta, tym bardziej, ¿e
szko³a jest moj¹ rówieœniczk¹ i razem z ni¹ obchodzê
swoje urodziny”.
Krystyna Gradzik: „Dzisiejsza uroczystoœæ jest dla
mnie ogromnym prze¿yciem, poniewa¿ pracujê 31
rok w tej szkole. Ca³e swoje serce poœwiêcam zawsze
dzieciom i cieszê siê niezmiernie z tego powodu,
¿e nasze dzieci siê zaprezentowa³y, ¿e mogliœmy
wspólnie pokazaæ Pañstwu te piêkne obchody, które
na pewno zaowocuj¹ w nastêpnych latach”.
Lech Jurek: „Bardzo sympatyczna uroczystoœæ.
32 lata pracy w tej szkole – zaczyna³em tu jako
niespe³na dwudziestoletni ch³opak, a doczeka³em
siê tutaj emerytury. Z takim baga¿em sentymentu,
z ¿yczliwoœci dla tej szko³y, czy mo¿na mieæ inne
wra¿enia? Tutaj dusza ko³acze, raduje siê, choæ cia³o
daje ju¿ ostrze¿enia, ale ona wci¹¿ jest taka sama”.
My równie¿ sk³adamy najlepsze ¿yczenia dyrekcji, nauczycielom i pracownikom – nastêpnych 50 lat w pokoju
i spokoju, dobrego zdrowia, pe³nej satysfakcji w pracy i
z pracy oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
M.A. Frydryk
LMM
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na m/c listopad 2011
10-13.11.2011 godz. 17.00
14-15.11.2011 godz. 9.00 (zbiorowy)
MNIAM
Animacja, Komedia, Malezja, 2011, 78’, B/O
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy, 10 z³ - zbiorowy
11-13.11.2011 godz. 19.00
PORWANIE
Thriller, Akcja, USA, 2011, 106’, od lat 15
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy
18-20.11.2011 godz. 19.00
O PÓ£NOCY W PARY¯U
Komedia rom., Fantasy, Hiszpania, USA, 2011, 100’,
od lat 15
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy
25-27.11.2011 godz. 19.00
DRIVE
Akcja, USA 2011, 100’, od lat 15
Cena biletu: 12 z³, 11 z³ ulgowy
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.

Nowe ³awki
w Nowogardzie
W miesi¹cu paŸdzierniku wymieniono na nowe, kolejne ³awki na terenach zieleni nad nowogardzkim jeziorem.
Jest to ten sam typ ³awek, jakie by³y umieszczanie w
miesi¹cach letnich wzd³u¿ g³ównej alei spacerowej nad
jeziorem. Na wniosek mieszkañców, dwie nowe ³awki
zamontowano równie¿ na wczeœniej uporz¹dkowanym
zieleñcu przy ul. 700-Lecia 27 (za sklepem Sezam).
£awki, które zosta³y zdemontowane z terenów spacerowych poddano zabiegom konserwacyjnym i bêd¹ one
sukcesywnie umieszczane w ró¿nych miejscach miasta
i gminy. Dwie odnowione ³awki zosta³y przeznaczone na
zieleniec przy osiedle na ul. Waryñskiego, kolejne ko³o
stawku przy ul. Bohaterów Warszawy w s¹siedztwie
ogródków dzia³kowych. Zaplanowano równie¿ systematyczne przekazywanie w przysz³oœci dotychczasowych
³awek do Karska, Olchowa i Boguszyc
Tadeusz Fiejdasz
Kierownik wydzia³u GKMiOŒ

Niezwyk³a jubilatka.
Stanis³awa Sosnowska
jedyna stulatka!

dokoñczenie ze str. 1

okolicznoœciowym torcie, a nam przydarzy³a siê gafa –
bo jak tu œpiewaæ tradycyjne „sto lat, sto lat”? Szybko
poprawiono na dwieœcie!
Ani Jubilatka, ani cz³onkowie rodziny nie byli w stanie podaæ recepty na d³ugowiecznoœæ – pewnie trochê
pomog³y geny (cz³onkowie rodu do¿ywaj¹ osiemdziesi¹tki
i wiêcej), ale te¿ praca i racjonalne, bo ch³opskie, gospodarskie, naturalne po¿ywienie.
Tekst i foto LMM

A tak wygl¹da³a ³awka przed wymian¹
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Zanim „szóstka”
bêdzie gminna

Poprawiæ bezpieczeñstwo na drogach wojewódzkich

Spotkanie z dyrektorem
Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich
W dniu 27 paŸdziernika burmistrz przyj¹³ w ratuszu
dyrektora Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pana Roberta Krawczyka. Burmistrzowi towarzyszy³ kierownik wydzia³u GKMiOŒ Tadeusz
Fiejdasz oraz skarbnik Marcin Marchewka. Rozmowy
dotyczy³y wa¿nych przedsiêwziêæ na drogach wojewódzkich jakie gmina zamierza przeprowadziæ w roku 2012.
Omawiano problemy i procedury zwi¹zane z budow¹
ronda u zbiegu ulic ksiêcia Poniatowskiego i Bohaterów
Warszawy, budow¹ chodników w miejscowoœci B³otno
oraz mo¿liwoœciami ograniczenia prêdkoœci na ulicach
Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy.
Dokumentacja na budowê ronda jest ju¿ gotowa
(zosta³a wykonana na zlecenie gminy). Obecnie trwaj¹
procedury przekazania gruntów inwestorowi (czyli
Zarz¹dowi Dróg Wojewódzkich) oraz zabezpieczenie w
bud¿ecie po³owy œrodków na pokrycie kosztów budowy
czyli ok.700 tys. z³. Po spe³nieniu tych warunków mo¿emy
liczyæ na to, ¿e w roku 2012 rondo powstanie.
Niestety Zarz¹d Dróg Wojewódzkich nie bêdzie mia³
œrodków finansowych, aby w roku 2012 wybudowac
chodniki w B³otnie oraz z Nowogardu do Warnkowa. Te
zadania z przyczyn niezale¿nych od gminy bêda musia³y
poczekaæ.
Aby wymusiæ spowolnienie prêdkoœci pojazdów na
ulicach Poniatowskiego i Boh. Warszawy Zarz¹d rozpatruje dwa warianty – albo bêd¹ budowane oznakowane
przejœcia dla pieszych z wysepkami zwê¿aj¹cymi jezdniê
albo wyniesione skrzy¿owania.
Dyrektor ponadto zobowi¹za³ siê do przekazania
kostki polbrukowej na wykonanie chodnika przy ulicy
Poniatowskiego.
Tekst i foto LMM

Prace nad budow¹ obwodnicy Nowogardu dobiegaj¹
koñca – prawdopodobnie ju¿ w grudniu gmina Nowogard
przejmie na swój „garnuszek” drogê krajow¹ nr 6 na odcinku Olchowo – Wojcieszyn. Utrzymanie drogi bêdzie
kosztowne, dlatego burmistrz Robert Czapla czyni usilne
starania by omawiany odcinek drogi przyj¹æ w jak najlepszym stanie. W tym celu czterokrotnie spotyka³ siê z
przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad panem Czarkowskim i za ka¿dym razem
uda³o mu siê za³atwiæ usuniêcie wskazywanych przez
gminê usterek.
W efekcie tych rozmów GDDKiA zleci³a stosownym
firmom naprawê chodników w rejonie placu Wolnoœci i
wzd³u¿ ulicy 3 Maja. Pomalowano równie¿ barierki ochronne przy ul. 3 Maja i Armii Krajowej, a co najwa¿niejsze
firma Budimex odpowiedzialna za bie¿¹ce utrzymanie tej
drogi po³o¿y³a now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na jednym
pasie ul. Armii Krajowej oraz usunê³a nierównoœci, fa³dy i
garby na odcinkach jezdni ul. 3 Maja, poprzez po³o¿enie
miejscowych „³at” asfaltowych.
Wed³ug zapewnieñ pana Czarkowskiego usuniête
zostan¹ ga³êzie i krzewy utrudniaj¹ce widocznoœæ na
tej drodze. Oznakowanie pionowe i poziome bêdzie
dostosowane do nowych wymogów a znaki i wysepki na
przejœciach dla pieszych zostan¹ odnowione.
tekst i foto LMM

Og³oszenie o przetargu

na Przebudowa parkingu
ulicy Kowalskiej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu og³asza przetarg nieograniczony na przebudowê parkingu ulicy Kowalskiej w
Nowogardzie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
za³¹cznikami umo¿liwiaj¹cymi przygotowanie oferty oraz
kompletne og³oszenie o zamówieniu zamieszczone jest
na stronie internetowej Urzêdu Zamówieñ Publicznych
w Biuletynie Zamówieñ, na stronie g³ównej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
www.bip.nowogard.pl.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91 39 26 243 w godz.
7:30 do 15:30. Termin sk³adania ofert do 18 listopada.
Serdecznie zapraszamy do sk³adania ofert.
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Inwestycje i remonty

Trwaja prace zwi¹zane z remontem chodnika ³¹cz¹cego
ul. 700 Lecia i 5 Marca w Nowogardzie. Wp³ynê³y dwie oferty,
z których najtañsza od Nowogardzkiego Centrum Budowlanego z Nowogardu. Koszt zadania to 22.363,91 z³ brutto.

***
Trwaj¹ 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 przetargu nieograniczonym
z³o¿y³ najni¿sz¹ ofertê (193 625,89 z³).
***
Na 10 listopada zaplanowano odbiór prac zwi¹zanych
z budow¹ skateparku. Przyponijmy, i¿ zakres robót do
wykonania obejmuje wykonanie p³yty betonowej skate
parku o powierzchni 1367,00 m2, alejek o nawierzchni z
betonu asfaltowego w iloœci 630,00 m2, kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym terenu, dostawê i
monta¿ urz¹dzeñ skate parku, monta¿ elementów ma³ej
architektury: ³awki, stojaki na rowery, kosze na œmieci,
tablica informacyjna, plantowanie skarp i poboczy,
humusowanie z obsianiem traw¹ w iloœci 830,00 m2.
Wykonawca robót jest firma BULLAIT z Elbl¹ga. Wartoœæ
robót budowlanych wg. umowy 749.808 z³.
Obecnie trwa monta¿ urz¹dzeñ
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ROZŒPIEWAÆ NOWOGARD!
te¿ na by³ych cz³onków zespo³ów instrumentalnych, które
prowadzi³em.

W³aœciwie, dlaczego nie? Tym bardziej, ¿e takiego
ambitnego zadania podj¹³ siê znany nowogardzki muzyk,
radny miejski Lech Jurek. A poza tym œpiew od wieków
towarzyszy³ cz³owiekowi we wszystkich momentach
¿ycia. Opowiada³ o rzeczach ma³ych i sprawach wielkich bez wzglêdu na szerokoœæ geograficzn¹, bowiem
na ca³ym œwiecie ludzie jednakowo œmiej¹ siê i jednakowo p³acz¹. Œpiew ma zatem wartoœæ uniwersaln¹. W
dobie powszechnego konsumpcjonizmu i komercjalizacji
¿ycia codziennego brakuje postaw kreatywnych, takich
lokomotyw, które mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹ bierne,
wyczekuj¹ce, czasami nawet apatyczne jednostki.
Lech Jurek jest osob¹ na w³aœciwym miejscu
Ogarniêty ide¹ rozœpiewania nowogardzian – szuka
sprzymierzeñców. Popieraj¹c cenn¹ inicjatywê prezentujemy jego sylwetkê.
O sobie
Jestem nowogardzianinem od urodzenia, pedagogiem z wykszta³cenia. Zatrudniony w NDK od 2001
roku Zainteresowania – historia i polityka oraz relacje
miêdzyludzkie. Moja praca jest moim hobby.
I choæ to brzmi ¿artobliwie - mówi szczer¹ prawdê.
S³ynie z tego, ¿e ca³kowicie oddaje siê muzyce, wczuwa
w rolê dyrygenta, prowadz¹c w swoim czasie szkolne
chóry i zespo³y instrumentalne, a w NDK zespó³ akordeonowy „AK Kameleon I i II”.
W przygotowywanych przez siebie programach znanych nowogardzkiej publicznoœci, wybiera piosenki, w
których coœ go wzruszy, przypomni z sentymentem minione lata albo te¿ rozœmieszy. W rozmowie da siê wyczuæ
u mojego interlokutora nieco filozoficzne podejœcie do
otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
O kulturze
Definicji kultury jest bardzo du¿o, ale w moim odczuciu
i w odniesieniu do spo³ecznoœci, w której ¿yjê – kultura
jest odzwierciedleniem otwarcia na drugiego cz³owieka,
oczywiœcie w skrócie i du¿ym uproszczeniu.
O utworzeniu chóru miêdzypokoleniowego
Chcia³bym przekonaæ ludzi, ¿e potrafi¹ wiêcej ni¿
o sobie myœl¹, w³aœnie przez muzykê, która wyzwala
emocje, a emocje wyzwalaj¹ motywacje.
Przede wszystkim chcia³bym przekonaæ, ¿e warto
dokonaæ czegoœ wiêcej „wspólnym gromadzkim trudem”.
I choæ w obecnej rzeczywistoœci jest to mozolna praca –
jeszcze nie tracê nadziei.
Liczê na pomoc œwiat³ych umys³ów. Do chóru zmierzam poprzez zajêcia, które prowadzê pod has³em
„poœpiewajmy sobie”. Liczê na nap³yw moich by³ych
chórzystek, choæ dzisiaj to s¹ ju¿ panie maj¹ce ustabilizowane ¿ycie rodzinne, ale wierzê, ¿e pasja wspólnego
muzykowania jeszcze siê w nich tli. Jestem zwolennikiem powiedzenia „dla chc¹cego nic trudnego”. Liczê

O zajêciach
Zajêcia w ramach „poœpiewajmy sobie” odbywaj¹ siê
codzienne w dni robocze od godz.10.00 do 17.00, a w
poniedzia³ki i czwartki od 17.00 do 19.00.
Popieraj¹c ideê rozœpiewania mieszkañców Nowogardu, ju¿ teraz w imieniu Lecha Jurka zapraszamy wszystkich chêtnych od 20. lat wzwy¿, bez ¿adnych ograniczeñ
wiekowych, do czynnego uczestniczenia w zajêciach w
NDK, które maj¹ na celu przygotowanie potencjalnych
chórzystów.
Marian A.Frydryk
Foto: L.M.Marek

Pose³ Andrzej Pi¹tak
w ratuszu

W dniu 20 paŸdziernika burmistrz goœci³ w ratuszu
nowo wybranego pos³a Ziemi Nowogardzkiej Andrzeja
Pi¹taka. W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ zastêpca
burmistrza Damian Simiñski. Na wstêpie burmistrz z³o¿y³
pos³owi gratulacje z okazji wyboru i ¿yczy³ sukcesów
w pracy parlamentarnej. Andrzej Pi¹tak przekaza³ z
kolei swoje wra¿enia z kampanii wyborczej, pierwsze
wra¿enia z pobytu na Wiejskiej, podzieli³ siê najnowszymi wiadomoœciami o pracy klubu Ruchu Palikota oraz
opowiedzia³ o... przygodach i niezwyk³ych spotkaniach z
przedstawicielami mediów centralnych.
Robert Czapla wyrazi³ przekonanie, ¿e wspó³praca z
pos³em bêdzie ci¹g³a, œcis³a i owocna, bowiem sytuacja
samorz¹dów staje siê coraz trudniejsza. W tym miejscu
burmistrz wymieni³ najbardziej dotkliwe (bo godz¹ce w
bud¿et gminny) ustawy Sejmu i rozporz¹dzenia ministrów.
Po oprotestowanym ju¿ obowi¹zku przejmowania odcinków dróg krajowych po wybudowaniu obwodnicy, oraz
ponoszenia kosztów oœwietlania obwodnicy dochodz¹
nowe obowi¹zki – zmniejszono w³aœnie o 20% subwencjê
z bud¿etu pañstwa na zasi³ki sta³e i okresowe, oraz
na³o¿ono obowi¹zek pokrywania kosztów rodzicielstwa
zastêpczego. Wszystkie te zadania pañstwo narzuci³o
na samorz¹dy i nie przekaza³o na ten cel pieniêdzy. Burmistrz prosi³ pos³a o wnikliwe analizowanie przez niego
kolejnych zakusów rz¹du do zrzucania swoich zadañ na
samorz¹dy bez wsparcia finansowego na ich realizacjê.
Ustalono, ¿e pose³ otrzyma na piœmie wszystkie postulaty
jakie opracowa³ nasz nowogardzki samorz¹d, a tak¿e postulaty wypracowane przez konwent wójtów, burmistrzów,
prezydentów i starostów.
Tekst i foto LMM
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Uroczyste œlubowanie
klasy policyjnej
I LO w Nowogardzie
S³onecznym choæ ch³odnym przedpo³udniem w
dniu 21.10.br. licznie zgromadzeni na pl. Wolnoœci
mieszkañcy Nowogardu byli œwiadkami niecodziennego wydarzenia. Z ciekawoœci¹ ogl¹dano jak od ul.
Wyszyñskiego w kierunku pl. Wolnoœci zmierza dziarskim, defiladowym krokiem zwarta grupa m³odych
ludzi, w jednolitych czarnych uniformach, dowodzona
przez podkomisarza Marcina Kraszewskiego, aby za
chwilê stan¹æ w idealnym szeregu na centralnym
placu miasta.
I chocia¿ wygl¹dali bojowo, nie by³a to ¿adna jednostka antyterrorystyczna, lecz 31 osobowa mieszana klasa
policyjna (z przewag¹ dziewcz¹t), która wkrótce z³o¿y
œlubowanie.
To szczególne wydarzenie dla ca³ej lokalnej
spo³ecznoœci, otwiera bowiem now¹ kartê w historii I LO
w Nowogardzie. Na mocy porozumienia zawartego przez
dyrektora Szko³y Karinê Surmê oraz komendanta Policji
Powiatowej w Goleniowie insp. Krzysztof Targoñskiego,
uzyskano zgodê na uruchomienie klasy objêtej szkoleniem
policyjnym.
Po wci¹gniêciu flagi pañstwowej na maszt, wprowadzeniu pocztu sztandarowego szko³y i wys³uchaniu hymnu narodowego, dyrektor I LO powita³a zgromadzonych
wyg³aszaj¹c kurtuazyjn¹ laudacjê.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: starosta Tomasz
Stanis³awski, wicestarosta Tomasz Kulinicz, burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, zastêpca burmistrza Damian
Simiñski, komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp.
Krzysztof Targoñski, komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie nadkomisarz Leszek Nowak, sekretarz powiatu
szczecineckiego Zofia Bia³kowska, naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie Renata Chomiñska, zastêpca dyrektora Zak³adu
Karnego w Nowogardzie mjr Pawe³ Kowalski, przedstawiciele zaprzyjaŸnionej szko³y w Bia³ym Borze: dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. Oskara Langego Andrzej Pastuszek i
wicedyrektor Renata Piszcz, dyrektorzy lokalnych szkó³,
rodzice uczniów, sympatycy szko³y oraz przedstawiciele
mediów.
Z powag¹ wys³uchano uroczystego œlubowania
przysz³ych stró¿ów porz¹dku publicznego:
„Ja, uczeñ I LO w Nowogardzie, œwiadom podejmowanych obowi¹zków uczniów klasy policyjnej œlubujê:
staæ na stra¿y godnoœci, honoru i dobrego imienia szko³y.
Strzec honoru ucznia, wykonuj¹c powierzone mi zadania.
Œlubujê przestrzegaæ prawa i dyscypliny s³u¿bowej oraz
wykonywaæ polecenia prze³o¿onych. Tak mi dopomó¿
Bóg!”
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Nie sposób przytoczyæ wszystkich przemówieñ zaproszonych goœci komplementuj¹cych tê wyj¹tkow¹
uroczystoœæ, jednak aby wiernie oddaæ jej klimat, ograniczê
siê do tych istotnych. Starosta Tomasz Stanis³awski:
„Dzisiaj mamy historyczn¹ chwilê, poniewa¿ jesteœcie
pierwszym rocznikiem, który rozpoczyna edukacjê o
nowym profilu. Bêdziecie te¿ tym rokiem, który jako
pierwszy ukoñczy klasê policyjn¹ (...). ¯yczê Wam
wytrwa³oœci. Dziêkujê jeszcze raz pani dyrektor, gronu
pedagogicznemu oraz zaanga¿owanym w to policjantom, bo jest to wa¿ny etap w oœwiacie powiatowej i
czekam na dalsze pomys³y”.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla: „Chcia³bym
serdecznie pogratulowaæ inicjatywy i pomys³u utworzenia klasy policyjnej w Nowogardzie, jedynej takiej
klasy w powiecie goleniowskim. W³aœnie tu, w naszym mieœcie... Dziêkujê serdecznie i gratulujê pani
dyrektor, panu komendantowi Powiatowemu Policji
oraz komendantowi Komisariatu Policji w Nowogardzie. Gratulujê serdecznie decyzji panom starostom
i dziêkujê za wyra¿enie zgody na utworzenie tutaj
w³aœnie takiej klasy. I wreszcie gratulujê Wam, drodzy uczniowie, ¿e podjêliœcie siê trudu kszta³cenia w
policyjnej klasie...”.
Komendant Powiatowy Policji inspektor Krzysztof
Targoñski: „Oczy mi siê raduj¹, kiedy patrzê na
m³odych uœmiechniêtych ludzi, którzy s¹ w mundurach, którym musztra wychodzi bardzo dobrze.
Chcia³bym podziêkowaæ za wk³ad pracy panu komisarzowi Kraszewskiemu i oczywiœcie pani dyrektor,
którzy razem przyszli do mnie i taki pomys³ rzucili. Ja
go podchwyci³em, i nie ¿a³ujê. Wy jesteœcie zadowoleni i ja te¿ siê cieszê, bo ju¿ otrzymujê telefony od
ludzi, ze tyle policji w Nowogardzie nagle siê pojawi³o,
chyba szkó³ka policyjna ze S³upska przyjecha³a. Pan
komendant Komisariatu te¿ otrzymuje takie telefony”.
Po defiladzie koñcz¹cej ceremonia³ œlubowania na placu, ju¿ w sali widowiskowej NDK zakoñczono uroczystoœæ
wrêczeniem pami¹tkowych dyplomów uczniom l klasy
policyjnej i krótkim programem artystycznym w wykonaniu
uczniów z I LO.
M. A Frydryk
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Osoby osadzone w ZK
porz¹dkuj¹ Karsk...

7.11.2011 r.

i ¯abowo
W ramach prac wykonywanych przez osoby osadzone, w ¯abowie udro¿niane s¹ rowy melioracyjne, zosta³
oczyszczony basen przeciwpo¿arowy, wokó³ którego
wymieniono siatkê i j¹ pomalowano. Ponadto wyremontowano przydro¿n¹ kapliczkê.
Najpilniejsze potrzeby mieszkañców ¯abowa wskazuje pani so³tys Ma³gorzata Stañczyk, która podkreœlaj¹c
bardzo dobra wspó³pracê z burmistrzem oraz z koordynatorem prac, chwali prace wykonywane przez osoby
osadzone, zaznaczaj¹c i¿ gdyby nie ta pomoc, to samymi
„rêkami wsi” tych prac nie uda³oby siê wykonaæ.

Trwaj¹ prace porz¹dkowe, wykonywane bezp³atnie
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie
Karnym. Grupa porz¹dkuj¹ca teren wiejski remontuje
murek na oko³o koœcio³a w Karsku. „Jako so³tys jestem
zadowolony z postêpu i tempa prac wykonywanych
przez osoby osadzone” - mówi so³tys Jerzy Kubicki.
„Wystarczy dobrze pokierowaæ pracami i widaæ
tego efekty. Równie¿ bardzo dobrze uk³ada siê
nam wspó³praca z burmistrzem Robertem Czapl¹,
który na bie¿¹co reaguje na potrzeby naszej wsi”.
Po uzupe³nieniu ubytków w murze grupa wiejska zajmie
siê przygotowaniem terenu na basen przeciwpo¿arowy
w Karsku.

Remont chodnika
przy ul. 5 Marca

Zakoñczono prace zwi¹zane z remontem chodnika
przy ul. 5 Marca 4 w Nowogardzie. Prace wykona³a firma KUGA z Nowogardu, która jedyna z³o¿y³a ofertê na
og³oszone zapytanie. Koszt remontu wyniós³ 6.990,00
z³ brutto.
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Nowogardzka gastronomia
– bez kompleksów

Hotel „Przystañ”
Obiekt atrakcyjnie po³o¿ony, w odleg³oœci 35 metrów od jeziora, sk¹d o wszystkich porach roku mo¿na
podziwiaæ ptactwo wodne i zmieniaj¹ca siê taflê urokliwego akwenu.
Oprócz dwóch gwiazdek w „herbie”, posiada certyfikat nadany przez Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie.
Wykszta³cona kadra kucharska proponuje wyœmienite
dania polskiej kuchni, a dla kawoszy specjalna kawa
w³oska „Caffe Vergnano 1882” (ma³e i du¿e espresso
oraz latte).
Bezp³atny dostêp do internetu WI-FI, w ka¿dym miejscu na terenie obiektu.
Kadra przeszkolona w ramach unijnego programu
„Kapita³ Ludzki”.w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i znajomoœci jêzyka angielskiego. Hotel dysponuje kawiarni¹ i restauracj¹ (patrz zdjêcia), czynny ca³odobowo
dla hotelowych goœci.
Bar „U Ryœka”, ul. Rzeszowskiego 1A
Typowe dania barowe, tanie i smaczne. Podawana
jest kawa jacobs i nescafe – po turecku i rozpuszczalna.
Bezp³atny dostêp do internetu. Czynny codziennie od
9.00 do 23.00
Pizzeria „Fantazja”, ul. 15 Lutego
Poleca kawê espresso, latte i milky way. Przytulne, oryginalne wnêtrza. Specjalnoœci¹ zak³adu jest
oczywiœcie pizza z ró¿nymi dodatkami, które mo¿na
zamówiæ telefonicznie do domu.
Czynna od poniedzia³ku do czwartku w godzinach od
12.00 do 23.30. W pi¹tki, soboty i niedziele od godz.11.00
do 23.00. Bezp³atny internet bezprzewodowy WI-FI.
Hotel i Restauracja „Oskar”, ul. 3 Maja 15
Tradycyjne dania popularnej kuchni, kawa parzona,
rozpuszczalna i cappuccino.
Ogólnodostêpny internet. Lokal ca³odobowy dla goœci
hotelowych, dla pozosta³ych do 23.00
Hotel i Restauracja „Kamena”, ul. 3 Maja
Oprócz tradycyjnych dañ, serwowana jest kawa
rozpuszczalna i po turecku. Tu równie¿ mo¿na uzyskaæ
po³¹czenie internetowe w sieci WI-FI, has³o Kamena64.
Czynna codziennie od godz. 7.00 do 19.00, za wyj¹tkiem
sobót i niedziel.
Pizzeria „Neptun”
S¹siaduje z pla¿¹ miejsk¹, tu¿ przy jeziorze. Bezp³atny
internet.
Mo¿liwoœæ korzystania ze sto³u bilardowego. Oprócz
pizzy, tak¿e kawa jacobs i nescafe.
Czynna od poniedzia³ku do soboty od godz. 13.00 do
24.00, a w niedzielê od godz.11.00 do 23.00.
Restauracja „Cafee Piwnica” pod Ratuszem
Bogaty asortyment kaw: cappuccino, cafe latte macchioto, kawa z adwokatem, kawa po irlandzku, cafe au
lait, kawa szwarcwaldzka, bailey,s cafe.
Specjalnoœci¹ zak³adu jest w³oski deser tiramisu, a
tak¿e smaczne dania kuchni domowej. Bezp³atny dostêp
do internetu WI-FI.
Zak³ad organizuje przyjêcia okolicznoœciowe oraz
przeró¿ne koncerty
Czynny od poniedzia³ku do czwartku w godz. 11.00
do 23.00, w pi¹tki i soboty w godz. 11.00 do 24.00, a w
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niedziele od godz. 12.00 do 23.00.
Koñcz¹c krótki rekonesans po najbardziej reprezentacyjnych lokalach miasta, dochodzê do wniosku, ¿e nie
mamy siê czego wstydziæ, ani przed turystami krajowymi ani nawet wytrawnymi globtroterami. Ka¿dy z lokali
zachêca estetycznym wnêtrzem do spêdzenia w nim
kilku wolnych chwil, a jeœli posiada siê notebook czyli
popularny laptop – ³¹cznoœæ z ca³ym wirtualnym œwiatem
ma siê zapewnion¹ gratis. Czego chcieæ wiêcej?

Olchowo

Kolejne owocne zebranie
W poniedzia³ek 24 paŸdziernika, o godzinie 18.00
zape³ni³a siê œwietlica w Olchowie. Na zapowiedziane zebranie przyby³a liczna grupa mieszkañców by dyskutowaæ
kolejny ju¿ raz o planie przestrzennego zagospodarowania tego obrêbu. O wadze problemu œwiadczy liczna ekipa z Urzêdu Miasta – przyby³ bowiem burmistrz, zastêpca
burmistrza, skarbnik gminy i kierownik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska
Tadeusz Fiejdasz. Zjawi³a siê tak¿e – co rzadko siê zdarza – liczna grupa radnych: Jerzy Kubicki, Rafa³ Paœko,
Micha³ Bociarski, Robert Augustynek, Pawe³ Kolanko i
miejscowy Mieczys³aw Laskowski. Zebranie prowadzi³a
pani so³tys El¿bieta Laskowska.
Szybko za³atwiono punkt dotycz¹cy podzia³u pieniêdzy
z funduszu so³eckiego w roku 2012 – propozycje pani
so³tys przesz³y przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê –
pieni¹dze pójd¹ na polbruk ko³o koœcio³a oraz na budowê
placu zabaw (nale¿y siê tutaj wyjaœnienie – mieszkañcy
musz¹ siê porozumieæ co do lokalizacji placu – we wsi
nie ma bowiem odpowiedniego terenu gminnego i trzeba
bêdzie miejsce pod plac zabaw wydzier¿awiæ od osoby
prywatnej).
Burmistrz poinformowa³ o pracach nad bud¿etem na
rok 2012 i zapewni³, ¿e mieszkañcy otrzymaj¹ ³awki na
rekreacyjny teren nad jeziorem.
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Program Gminnych Obchodów
Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹
dnia 19 listopada 2011 godzina 11:00
w Nowogardzkim Domu Kultury

„Cukrzyca Powstrzymaæ Epidemiê XXI wieku ”.
- Uroczyste otwarcie obchodów
- Wyst¹pienia zaproszonych goœci
- Wyst¹pienie pielêgniarki Pani Doroty Herman
- Wystêpy artystyczne (Czy cukrzycy mog¹ jeœæ miód?
- Badania poziomu cukru)
- Program edukacyjny specjalisty chorób wewnêtrznych
i diabetologii Pani dr n. med. Katarzyny Homa.
- Wystêpy artystyczne (Czy cukrzycy mog¹ jeœæ miód?
- Badania poziomu cukru)
- Program edukacyjny dietetyka z Kliniki Diabetologicznej w Policach Pani mgr Ma³gorzaty Napiera³a
- Wystêpy artystyczne (Czy cukrzycy mog¹ jeœæ miód?
- Badania poziomu cukru)
- Zakoñczenie.
- Poczêstunek
W trakcie obchodów bêd¹ prowadzone badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy.
Honorowy patronat obchodów:
Burmistrz Nowogardu.
Patronat naukowy:
prof. Dr hab. N med. Lilianna Majkowska.
Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Ko³o Nowogard
ZAPROSZENIE
„Cukrzyca-Powstrzymaæ Epidemiê XXI wieku ”.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Nowogard
zaprasza wszystkich mieszkañców Nowogardu oraz
okolic w sobotê dnia 19 listopada 2011 do domu Kultury
w Nowogardzie na uroczyste obchody Œwiatowego Dnia
Walki z Cukrzyc¹ w Nowogardzie
Œwiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹, obchodzony corocznie w dniu 14 listopada, jest kampani¹ maj¹c¹ na
celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której
corocznie Miêdzynarodowa Federacja Diabetologiczna
podejmuje nowy temat zwi¹zany z problemami œwiatowej
spo³ecznoœci zwi¹zanej z cukrzyc¹.
Tematem przewodnim Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹ na lata 2009-2013 jest „Edukacja i prewencja w
cukrzycy”. Has³o kampanii w 2011 roku brzmi: „CukrzycaPowstrzymaæ Epidemiê XXI wieku ”.
Koœció³ œw. Józefa w Orzechowie

Bêd¹ odnowione
zabytkowe drzwi
Podczas Sesji RM w dniu 26 paŸdziernika radni
podjêli uchwa³ê o przyznaniu dotacji celowej dla parafii
w Sikorkach. 10 tysiêcy z³otych bêdzie wykorzystane na
remont empory i drzwi z XVIII wieku w koœciele filialnym
p. w. œw. Józefa w Orzechowie.
Przypominamy, ¿e gmina udziela dotacji na remont
i renowacjê obiektów sakralnych wpisanych do rejestru
zabytków. Zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹ w dniu 14 listopada
2007 roku (nr XII/75/07)
LMM

„Nowogardzka
Szko³a Cukrzycy”

7.11.2011 r.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o w Nowogardzie rozpoczyna nabór osób zainteresowanych
cyklem spotkañ edukacyjnych przeznaczony dla osób z
cukrzyc¹, cz³onków ich rodzin i osób zainteresowanych
profilaktyk¹ zdrowotn¹ w kierunku cukrzycy. Program
edukacyjny” Szko³a Cukrzycy” wpisuje siê w ogólnopolsk¹ akcje Federacji Zwi¹zków Pracodawców Ochrony
Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego.
Prawie sto lat temu prof. Joslin gdy nie znano jeszcze
insuliny i leków doustnych w leczeniu cukrzycy powiedzia³ „chorzy na cukrzycê wiedz¹cy najwiêcej ¿yj¹
najd³u¿ej” Niech te s³owa bêd¹ refleksj¹ i zachêtom do
wziêcia czynnego udzia³y w spotkaniach edukacyjnych
„Nowogardzkiej Szko³y Cukrzycy”. Bowiem pomimo
ca³ego rozwoju medycyny wiedza o tej chorobie jak¹
posiada chory z cukrzyc¹ ma bardzo istotny wp³yw na
d³ugoœæ i jakoœæ ¿ycia bez powik³añ cukrzycowych.
Zapisy osób zainteresowanych odbywaj¹ siê w:
Siedzibie PSD Ko³a Nowogard ul. Wojska Polskiego 7
Telefonicznie pod nr.: 500 553 190, 606 457 102
Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Ko³a Nowogard

Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Rozstrzygniêto przetarg na I etap robót umo¿liwiaj¹cy
rozdzia³ sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Powy¿sze zadanie realizowane bêdzie w Nowogardzie w obrêbie ulic Kardyna³a Wyszyñskiego, Stolarskiej,
Blacharskiej i placu Szarych Szeregów.
Przetarg wygra³a firma „ELJOT” ze Szczecina – roboty
zaplanowane do wykonania w tym roku kosztowaæ bêd¹
436 650 z³otych. Dalsze etapy robót planowane s¹ na
najbli¿sze lata.
G³ównym celem inwestycji jest rozdzia³ kanalizacji
deszczowej od kanalizacji sanitarnej poprzez budowê
separatorów oraz modernizacja istniej¹cej sieci. Docelowo wyeliminuje to ca³kowicie wyp³ywanie œcieków
sanitarnych na terenach przyleg³ych do jeziora podczas
obfitych opadów deszczu i zwi¹zany z tym nieprzyjemny
zapach.
LMM
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Zespó³ Interdyscyplinarny
walczy z przemoc¹
w rodzinie
Realizuj¹c za³o¿enia Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê o powo³aniu Zespo³u Interdyscyplinarnego i okreœlaj¹c¹ jego ramowe zadania.
W myœl tej uchwa³y burmistrz Nowogardu powo³a³ Zespó³ w sk³ad którego weszli: Teresa Skibska – kierownik
OPS, Dorota Maœlana – specjalista Pracy Socjalnej w
OPS, Tomasz Macul – kierownik kuratorów zawodowych
przy S¹dzie Rejonowym w Goleniowie, Leszek Nowak
– komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, Ewa
Krzak – Pedagog z Zesp0o³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
Agnieszka Mojsiewicz – Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Goleniowie, Teresa Zió³kowska – koordynator
Gminnego Zespo³u Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Maria Cedro – NZOZ - pielêgniarka œrodowiskowa,
Piotr Golema – zawodowy kurator – Wydzia³ Rodzinny
i Nieletnich, Cyryla Skibska – Specjalista Psychoterapii
Uzale¿nieñ, Marcin Kraszewski – Kierownik Referatu
Kryminalnego, Barbara Pakulska – Specjalista Pracy
Socjalnej.
Zespó³ bêdzie realizowa³ nastêpuj¹ce zadania:
1 – koordynowaæ dzia³ania podmiotów i specjalistów
w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie a w
szczególnoœci:
a/ diagnozowaæ problemy w rodzinie,
b/ podejmowaæ dzia³ania w œrodowisku zagro¿onym
przemoc¹ w rodzinie i przeciwdzia³aæ temu zjawisku,
c/ inicjowaæ interwencje w œrodowisku dotkniêtym
przemoc¹ w rodzinie,
d/ rozpowszechniaæ informacje o instytucjach, osobach i mo¿liwoœciach udzielenia pomocy w œrodowisku
lokalnym.
2 – Koordynowaæ i realizowaæ programy szkoleniowe
dla osób pierwszego kontaktu (nauczycieli, lekarzy, policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów s¹dowych)
w zakresie ujawniania, zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie,
3 – Prowadziæ edukacje prawno-psychologiczn¹
spo³ecznoœci Gminy Nowogard w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
4 – opracowaæ harmonogramy dzia³añ dla instytucji i
osób stykaj¹cych siê z przemoc¹ w rodzinie,
5 – Diagnozowaæ problemy przemocy w rodzinie.
6 – Oceniaæ stan faktyczny i mo¿liwoœci podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu udzielenie pomocy ofiarom
przemocy,
7 – Monitorowaæ przypadki przemocy w rodzinie.
Adresatami dzia³añ podejmowanych przez Zespó³ s¹:
1 – rodziny w których zdarzaj¹ siê przypadki stosowania przemocy wobec dzieci lub wspó³ma³¿onka,
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2 – Rodziny w których dzieci s¹ zaniedbywane
(niedo¿ywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji
obowi¹zku szkolnego),
3 – Rodziny w których u¿ywane s¹ narkotyki,
nadu¿ywany jest alkohol,
4 – Rodziny w których wystêpuj¹ konflikty pomiêdzy
rodzicami a dzieæmi,
5 – Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy
szczególnie wobec ma³oletnich.
Do realizacji tych zadañ niezbêdne jest œcis³e
wspó³dzia³anie cz³onków zespo³u ju¿ powo³anych
zarz¹dzeniem burmistrza z przedstawicielami innych
organizacji – szko³ami podstawowymi, gimnazjalnymi i
ponadgimnazjalnymi, lekarzami rodzinnymi, koœcio³ami,
so³tysami i innymi organizacjami pozarz¹dowymi.
Przedstawiciele wy¿ej wymienionych instytucji i organizacji spotkali siê w ratuszu w dniu 24 paŸdziernika,
by oficjalnie potwierdziæ swój udzia³ w dzia³aniach na
rzecz walki z przemoc¹ w rodzinie i podpisaæ porozumienie z burmistrzem. Strona podpisuj¹ca porozumienie
zobowi¹zuje siê do oddelegowania do pracy w Zespole
swojego przedstawiciela.
Oddelegowanych burmistrz powo³a w sk³ad Zespo³u
Interdyscyplinarnego.
Regulamin Zespo³u umo¿liwia powo³ywanie tzw. grup
roboczych, które zajmowaæ siê bêd¹ rozwi¹zywaniem
konkretnych jednostkowych przypadków przemocy w
rodzinie.
LMM

AZBEST 2011
W zwi¹zku ze z³o¿onym wnioskiem o dofinansowanie
usuwania azbestu z terenu gminy Nowogard – etap I,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie poinformowa³ o przyznaniu na ten
cel dotacji we wnioskowanej kwocie tj. 39 102,80 z³.
Trwa procedura maj¹ca na celu wy³onienie wykonawcy na realizacjê powy¿szego zadania w trybie ustawy
Prawo zamówieñ publicznych. Azbest zostanie usuniêty
z 7 nieruchomoœci zlokalizowanych na terenie gminy
Nowogard (6 budynków gospodarczych nale¿¹cych do
osób fizycznych oraz budynek gospodarczy Zak³adu
Karnego w Nowogardzie). W³aœciciele tych obiektów
z³o¿yli stosowny wniosek o dofinansowanie tego zadania.
Ca³oœciowy koszt demonta¿u, transportu i utylizacji azbestu pokryje gmina ze œrodków pozyskanych z WFOŒiGW
w Szczecinie.
W roku 2012 prowadzony bêdzie nabór wniosków na
II etap usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu
gminy Nowogard.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ
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Daleko od szosy III

Walczyli o Puchar
burmistrza Nowogardu

Do motocrossowych imprez z jakich s³ynie Nowogard
do³¹czyli entuzjaœci rajdów terenowych, którym jazda w
ekstremalnych warunkach sprawia niewys³owion¹ wrêcz
radoœæ.
23 paŸdziernika br. zakoñczy³a siê trzecia z kolei
edycja rajdu, którego organizatorami byli: NS 4X4 OFF
ROAD FACTORY przy wspó³pracy z KM „CISY”.
W tym roku zrezygnowano z klasy ekstrem na rzecz
dwóch klas wyczynowych tj. wyczyn bez wyci¹garki i
wyczyn z wyci¹gark¹, natomiast w³¹czono do programu
klasê turystyk i quad. Trasa tegorocznego rajdu turystyczno - przeprawowego liczy³a ok. 100 km i bieg³a po malowniczych bezdro¿ach,wertepach, skarpach tudzie¿ innych
uroczyskach gminy Nowogard. 90 ekip(sic!) z zachodniopomorskiego i oœciennych województw wystartowa³o 22
paŸdziernika br. w godzinach porannych ze stadionu klubu pi³karskiego LKS Pomorzanin, aby dnia nastêpnego
w tym samym miejscu zakoñczyæ rajd, oczywiœcie po
zaliczeniu przejazdu toru offroadowego w Nowogardzie.
Organizatorzy zadbali o wszystkie szczegó³y: ka¿dy z
uczestników otrzyma³ stosown¹ koszulkê i jeden pakiet
startowy na pojazd, a tak¿e zapewniono im w trakcie
rajdu suchy prowiant,wieczorem gor¹cy posi³ek oraz
herbatê i kawê.
W niedzielê 23 bm. na stadionie LKS Pomorzanin
odby³o siê oficjalne zakoñczenie rajdu, podczas którego
burmistrz Nowogardu wrêczy³ zwyciêskim ekipom puchary
i dyplomy oraz skromne nagrody rzeczowe, dziêkuj¹c
uczestnikom za wytrzyma³oœæ i pokonanie ca³ej trasy o
niema³ym stopniu trudnoœci.
Ceremoniê zakoñczenia oraz podawanie wyników
prowadzi³a sprawnie, serdecznie i z poczuciem humoru
Beata Brodzka.
Oto wyniki:
Kategoria wyczyn z wyci¹gark¹:
1 m – Przemys³aw Baranowski - kierowca i Szymon
Fernholc – pilot,
2 m – Przemys³aw Chmura – kierowca i Krzysztof
Kostecki – pilot,
3 m – Pawe³ Hapanowicz – kierowca i Piotr Maik – pilot
Kategoria wyczyn bez wyci¹garki:
1 m – Robert Piechnik – kierowca i £ukasz PoŸniak
– pilot,
2 m. - Marian Nowak – kierowca i Karol Szymkiewicz
- pilot
3 m – Zbigniew Marcinkowski – kierowca i Pawe³
Fr¹ckowiak – pilot.
Kategoria turystyk:
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1 m – Roman Zaj¹c – kierowca i Marcin B¹k – pilot,
2 m – Dominika Sroczyñska – kierowca i Pawe³ Grzybowski – pilot,
3 m – Marcin Zarzyka – kierowca i Agata Zarzyka –
pilot.
Kategoria quady:
1 m – Przemys³aw Kuczyñski,
2 m – Andrzej Zaj¹c ,
3 m – Tomasz Szerszenowicz.
Specjalne nagrody:
Fair Play - Jaros³aw Baran – kierowca i Jacek Garlicki – pilot.
Najm³odszy Uczestnik – Micha³ Mañkowski – lat 13.
Tekst – M. A. Frydryk,
foto - LMM

Pawe³ Klewicz mistrzem
Strefy Zachodniej
W³adze samorz¹dowe Nowogardu doceniaj¹
osi¹gniêcia sportowe miejscowych zawodników.
Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 paŸdziernika
burmistrz, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i zastêpca
burmistrza uhonorowali dyplomem, kwiatami i nagrod¹
w postaci uniwersalnej kierownicy Paw³a Klewicza,
zawodnika KM „Cisy” za zdobycie tytu³u mistrza Strefy
Zachodniej w motocrossie.
Zawodnikowi towarzyszyli tak jak podczas zawodów
– najbli¿sza osoba czyli prze¿ywaj¹ca ka¿dy start mama
- pani Iza Klewicz oraz trener, prezes klubu Wies³aw
Smietjuch.
Pawe³ przez dwa i pó³ roku pi¹³ siê coraz wy¿ej w
klasyfikacjach, a¿ wreszcie osi¹gn¹³ pe³ny sukces. Od
nowego sezonu przechodzi do innej kategorii – bêdzie
zawodnikiem je¿d¿¹cym na motocyklu o pojemnoœci
silnika 125 ccm. Wierzymy, ¿e i w tej kategorii osi¹gnie
znacz¹ce sukcesy czego mu serdecznie ¿yczymy!
Tekst i foto LMM
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Nowogard 17.10.2011 r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póŸ. zm.) oraz
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Og³asza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
sk³adaj¹cej siê z lokalu u¿ytkowego nr 1 wraz z pomieszczeniem
przynale¿nym oraz udzia³em 347/10000 w czêœciach wspólnych budynków i dzia³ce o nr ewidencyjnym 140/1 o pow. 288 m2, po³o¿onej w
obrêbie nr 3 m. Nowogard przy ul. Stolarskiej 1.
Przedmiotem sprzeda¿y jest nieruchomoœæ sk³adaj¹ca siê z lokalu
u¿ytkowego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynale¿nym oraz udzia³em
347/10000 w czêœciach wspólnych budynków i dzia³ce o nr ewidencyjnym 140/1 o pow. 288 m2, po³o¿ona obrêbie nr 3 m. Nowogard przy ul.
Stolarskiej 1.
Lokal u¿ytkowy zlokalizowany jest w budynku o numerze ewidencyjnym
303.
Powierzchnia u¿ytkowa lokalu 8,94 m2.
Powierzchnia u¿ytkowa pomieszczenia przynale¿nego 1,25 m2.
Uzbrojenie – instalacja elektryczna.
Budynek posiada dobr¹ lokalizacjê - strefa centralna miasta.
Budynek w zabudowie wolnostoj¹cej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr SZ1O/00025543/8
w S¹dzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê: wodn¹, sanitarn¹, energetyczn¹,
gazow¹, telefoniczn¹ i deszczow¹.
Przetarg ogranicza siê do wspó³w³aœcicieli dzia³ki nr 140/1.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.11.2011 r. o godz. 1000 w sali obrad
komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 3.800,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przetarg bêdzie wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników przetargu,
a rozstrzygniêcie jego pozytywne, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Przeznaczenie okreœlone w obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard uchwalonym przez Radê Miejsk¹ w Nowogardzie Uchwa³¹ NR XLIV/345/02 z
dnia 27.06.2002r.: tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
funkcji uzupe³niaj¹cych.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci 250,00 z³ - za wycenê dzia³ki
oraz koszty kartograficzne – 32,64 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 10% wartoœci dzia³ki tj. 380,00 z³. nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego najpóŸniej do dnia 21.11.2011r. do godz.1430 lub
na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolnoœci
1, tel. (91) 39-26-225.
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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WYKAZ

Nowogard 20.10.2011r.

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.).

Komputer
dla „Hani”

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 2 m. Nowogard ul. Wojska
Polskiego 4a.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - SZ1O/00040915/8 .
Nr dzia³ki – 747/7.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 306 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej
zagospodarowania - Dzia³ka zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym (by³a pralnia).
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci - 57.000,00 z³ w tym: cena dzia³ki - 31.686,00
z³, cena budynku - 25.314,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 20.10.2011r. do dnia 10.11.2011 r.

W sobotê, 29 paŸdziernika br., burmistrz przekaza³
komputer do Klubu Abstynentów „Hania”. Komputer
pomo¿e w przygotowaniu wniosków, sprawozdañ oraz
dyplomów, które wrêczane s¹ podczas licznych imprez
organizowanych przez klub.

WYKAZ

Nowogard 20.10.2011r.

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 3 m.Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - K.W. SZ1O/00042144/6.
Nr dzia³ki - 227/71.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 42 m2.
Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania - Dzia³ka
zabudowana fragmentem budynku. Przeznaczenie okreœlone w studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i
Miasta Nowogard zatwierdzonym Uchwa³¹ XLIV/345/02 Rady Miejskiej
w Nowogardzie: tereny us³ug.
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo
Cena nieruchomoœci - 1.577,00 z³
Stan w³adania - nabycie u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 20.10.2011 r. do dnia 10.11.2011 r.

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.

- 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

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,

