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Mur nowy jak stary
To nie omy³ka w tytule, ani ¿aden lapsus jêzykowy
– tak naprawdê wygl¹daj¹ mury po renowacji.
W poniedzia³ek, 5 grudnia br., burmistrz Robert Czapla
w towarzystwie pracowników UM dokona³ odbioru wyremontowanych zabytkowych murów obronnych, których fragment
nadwyrê¿ony zêbem czasu zawali³ siê w marcu 2010 roku.
Ju¿ w tym samym roku wy³oniono wykonawcê dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na „Remont murów obronnych w
Nowogardzie”. Projekt wykona³ mgr in¿. Zbigniew Przybysz
ze Szczecina za kwotê 26 000 z³otych. Zadanie obejmowa³o
oprócz wykonania dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowê i nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji.
Przypomnijmy historiê zabytku, która siêga po³owy XIV wieku. Wtedy to rozpoczêto budowê murów obronnych i otoczono
nimi ca³y teren miasta. W dolnej partii wzniesiono je z kamieni
granitowych, w górnej z ceg³y ceramicznej. Wysokoœæ murów
wynosi³a oko³o 6 metrów. Po roku 1945 mury by³y kilkakrotnie
remontowane – najpierw w latach 60-ych ubieg³ego wieku
obni¿ono znacznie ich wysokoœæ, a nastêpnie w 1973 przekuto
w murze kilka pó³koliœcie zakoñczonych arkad.
W bud¿ecie na 2011 rok, na wniosek burmistrza Rada
Miejska przeznaczy³a kwotê 250 tys. z³otych na wykonanie
tego zadania. Wojewódzki Konserwator Zabytków na remont
przydzieli³ kwotê 20 tys. z³otych.
Po uniewa¿nionym I przetargu (brak by³o ofert), w drugim
przetargu wy³oniono wykonawcê prac – zosta³a nim firma
Zak³ad Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD”
za kwotê 193 625,89 z³ brutto.
Zakres prac obejmowa³:
1. Konserwacjê muru wykonanego z kamieni naturalnych
(otoczaków granitowych bez obróbki), ceg³y gotyckiej i ceg³y
nowo¿ytnej o ró¿nej gruboœci i ró¿nej gruboœci spoin.
2. Odbudowê uszkodzonego odcinka muru – usuniêcie
gruzu z wyj¹tkiem kamieni, które mo¿na wykorzystaæ do od-
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budowy, usuniêcie z krawêdzi muru luŸnych, nie zwi¹zanych
czêœci muru i zapraw,
3. Remont i renowacja murów – usuniêcie porostów z
korony i œcian, odgrzybienie na odcinkach po porostach,
spodów sklepieñ na przejœciach, zabezpieczenie korony muru,
jego spoinowanie, a w wypadku potrzeby wype³nienie warstw
wewnêtrznych murów. Jak powiedzia³ wykonawca Zdzis³aw
Ajs wszystkie prace zosta³y wykonane zgodnie z projektem.
Odbudowa muru, usuniêcie z niego roœlinnoœci, zabezpieczenie przed dalsz¹ degradacj¹ przez pokrycie murów zapraw¹
wodoszczeln¹ by³o na bie¿¹co nadzorowane poprzez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który uzna³, ze zadanie
zosta³o wykonane bardzo dobrze i sumiennie.
M. A. Frydryk, foto LMM

Wszystkim Mieszkañcom Gminy Nowogard
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
piêknych, pe³nych ciep³a i magii,
niezapomnianych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
które przynios¹ radoœæ i wzruszenie oraz
wzajemn¹¿yczliwoœæ i optymizm
w nadchodz¹cym Nowym Roku
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Antoni Bielida

Burmistrz
Nowogardu
Robert Czapla

Zastêpca
Burmistrza
Damian Simiñski

Wigilijna wieczerza
Burmistrz Nowogardu, Parafia pw. WNMP oraz
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zapraszaj¹ potrzebuj¹cych,
bezdomnych i samotnych na wigilijn¹ wieczerzê w
niedzielê, 18 grudnia godz. 14.00 na plac Wolnoœci.
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S¹ pieni¹dze
na usuwanie azbestu

24 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska w Szczecinie podpisano umowê
na dotacjê zadania pod nazw¹ „Usuwanie wyrobów
zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy Nowogard – I etap”.
W efekcie podpisanej umowy gmina otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 39 102,80 z³. Okres realizacji
zadania do 16 grudnia 2011 r. Dziêki temu uzyskany
zostanie efekt ekologiczny w postaci usuniêcia wyrobów i materia³ów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy
Nowogard.
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Drogi do REM i TOYOTY
przebudowane

W czwartek, 1 grudnia br., burmistrz Nowogardu w towarzystwie kierownika wydzia³u GKMiOŒ Tadeusza Fiejdasza i jego zastêpcy Wojciecha Szponara odebra³ wykonane zadanie pod nazw¹ „Przebudowa drogi wewnêtrznej
gminy do firm REM i TOYOTA w Nowogardzie”.
Zakres prac obejmowa³: roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, elementy ulic w
postaci ustawienia krawê¿ników na ³awie betonowej,
odwodnienie liniowe i roboty wykoñczeniowe.
Jedyn¹ firm¹, która z³o¿y³a ofertê na wykonanie tego
zadania i je wykona³a, by³o PRD POL-DRÓG Nowogard
S.A. za kwotê 179 263,88 z³ brutto.
Szczególne podziêkowania dla pana Jana Czarkowskiego, który spo³ecznie nadzorowa³ wykonawstwo
zadania.
Opr i foto LMM

Umowê podpisali burmistrz Robert Czapla i skarbnik
gminy Marcin Marchewka. WFOŒ reprezentowa³a Dyrektor Biura Agnieszka Sobolewska.
M. A. Frydryk

Nowogardzka biblioteka
w czo³ówce krajowej

W rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsz¹ czytelniê
w Polsce w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz
miast maj¹cych mniej ni¿ 20 tys. mieszkañców, Miejska
Biblioteka Publiczna uplasowa³a siê na 18 miejscu.
Pierwsze miejsce zajê³a biblioteka w CzechowicachDziedzicach, woj. œl¹skie. Uroczyste og³oszenie wyników
rankingu odby³o siê 23 listopada br. podczas Targów
GMINA w Poznaniu. Imprezie towarzyszy³a debata „Biblioteka gminna-m¹dra inwestycja w kulturê”. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e dla naszej biblioteki znalezienie siê w

pierwszej dwudziestce wœród tysiêcy z ca³ej Polski, jest
du¿ym sukcesem. Co sk³ada siê na ten sukces mówi
Zofia Pilarz, dyrektor biblioteki: „To przede wszystkim
intensywna i ¿mudna praca wszystkich pracowników +
ksi¹¿ka + lokal + czytelnicy = sukces. Trzeba nieustannie staraæ siê o pozyskiwanie nowoœci wydawniczych,
poniewa¿ ich brak powoduje automatycznie zmniejszanie siê osób korzystaj¹cych z biblioteki. Du¿¹, jeœli nie
najwiêksz¹ liczbê czytelników, stanowi¹ najm³odsi – s¹
to dzieci od dwóch lat i wy¿ej. Tak wiêc obni¿y³a siê
granica wieku korzystaj¹cych z biblioteki. Jest to tak¿e
zas³uga du¿ej œwiadomoœci rodziców. Nasza biblioteka
od samego pocz¹tku jest bardzo mocno zaanga¿owana
w akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Spe³nia równie¿
rolê œwietlicy dla dzieci. Organizujemy ferie dla dzieci, wakacje z ksi¹¿k¹ i tym podobne akcje doraŸne. Doskonale
uk³ada nam siê wspó³praca ze szko³ami z ca³ej gminy,
docieramy te¿ indywidualnie do czytelnika. Wszystkie te
czynniki sk³adaj¹ siê na to zaszczytne wyró¿nienie lub
jak pan woli sukces”.
Dyrekcji i wszystkim pracownikom Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Nowogardzie
sk³adamy serdeczne gratulacje.
M. A. Frydryk
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na m/c grudzień 2011
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Ulica Kowalska
piêknieje

BABY S¥ JAKIEŒ INNE
16-17.12.2011 godz. 19.00
dramat, Komedia
Polska, 2011
czas: 90 min
od lat: 15
cena: biletu: 12 z³, 11 z³ - ulgowy
IMMORTAL. BOGOWIE I HEROSI
28-30.12.2011 godz. 19.00
Fantasy, Akcja
USA, 2011
czas: 110 min
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.

Kort tenisowy gotowy

Od 1 grudnia br., boisko wielofunkcyjne (kort tenisowy
i boisko do gry w siatkówkê) czeka na pierwszych zawodników. W tym dniu burmistrz Robert Czapla odebra³
prace polegaj¹ce na remoncie nawierzchni istniej¹cego
w rejonie placu Szarych Szeregów boiska.
Prace realizowa³a firma PRD POL-DRÓG Nowogard
wy³oniona w drodze zapytania ofertowego spoœród trzech
z³o¿onych ofert za kwotê 62 770,72 z³ (oferty firmy BULLAIT z Elbl¹ga i Speed Sport sp. z o.o z Warszawy by³y
dro¿sze).
W ramach realizacji zadania:
- wyrównano powierzchnie terenu i rozebrano
istniej¹ce s³upki, wyremontowano istniej¹c¹ nawierzchniê
bitumiczn¹,
- wykonano dojœcie do boiska z kostki POLBRUK i
odprowadzenia wód opadowych,
- zamontowano ogrodzenie panelowe o wysokoœci
3 m na bokach krótszych i 2 m na bokach d³u¿szych
wyposa¿one w bramê wjazdow¹ i furtkê dla pieszych.
Boisko wyposa¿ono w s³upki do siatek, wymalowano
regulaminowe linie boiska, ustawiono 2 ³awki i kosz na
odpadki.
Siatkê do tenisa mo¿na nieodp³atnie wypo¿yczyæ z
Pizzeri Neptun po okazaniu dokumentu (np. dowodu
osobistego lub legitymacji szkolnej)
Opr. i foto LMM

Wspólnota Mieszkaniowa zajmuj¹ca budynek nr 1 przy
ul. Kowalskiej postawi³a na estetykê. Po ociepleniu budynku
i wybudowaniu nowych schodów burmistrz za aprobat¹
Rady Miejskiej zadba³ o chodnik i parking. 28 br. listopada nast¹pi³ odbiór prac przewidziany w I etapie czyli
przebudow¹ chodnika.
Prace polega³y na rozbiórce istniej¹cego krawê¿nika
z ³aw¹, chodnika i obrze¿a betonowego oraz u³o¿eniu
nowego chodnika z kostki betonowej, krawê¿nika betonowego i obrze¿a betonowego.
Prace wykona³o Przedsiêbiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA za kwotê 29 880,13 z³.
(Na zapytanie ofertowe „Przebudowa chodnika przy
ul. Kowalskiej” wp³ynê³y trzy oferty – Nowogardzkie
Centrum Budowlane, firma KUGA i ISOBAU-POLSKA).
Lada dzieñ rozpocznie siê budowa parkingu.
LMM

Ad vocem
podatku rolnego
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do redakcji „Wiadomoœci
Samorz¹dowych” pytaniami dotycz¹cymi wysokoœci podatku rolnego, uchwalonego przez Radê Miejsk¹ w Nowogardzie, szczególnie porównanie naszej gminy do gmin
okolicznych, przedstawiamy Pañstwu dane dotycz¹ce
podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012:
1. Gmina Karnice - 69 z³
2. Gmina Dobra - 62 z³
3. Gmina Osina - 50 z³
4. Gmina Maszewo - 50 z³
5. Gmina Przybiernów - 50 z³
6. Gmina Stepnica - 50 z³
7. Gmina Goleniów - 50 z³
8. Gmina Nowogard - 50 z³
Ponadto informujemy, ¿e Zachodniopomorska Izba
Rolnicza w Szczecinie wystosowa³a wniosek do gminy, by
podstawê obliczenia podatku rolnego na rok 2012 obni¿yæ
o co najmniej 20% tj.: z kwoty 74,18 z³ za 1dt ustalonej
przez Prezesa GUS do co najmniej 59,34 z³ za 1dt.
Jak mo¿ecie Pañstwo z powy¿szych danych
wywnioskowaæ stawka podatku rolnego w Nowogardzie
nale¿y do jednej z najni¿szych w okolicy oraz jest zgodna
z sugesti¹ Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
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Wojcieszyn - œwietlica
symbolem aktywnoœci
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oœwietlenie, precyzyjnie wykonane malowanie œcian,
kilka nowych mebli, piec buchaj¹cy ciep³em i bardzo
wa¿ne – na spotkanie przyby³a liczna grupa mieszkañców
– tych mieszkañców, którym bardzo zale¿y na poprawie
warunków ¿ycia w so³ectwie. Pobyt burmistrza jest zawsze okazj¹ do podzielenia siê sukcesami, ale te¿ przedstawienia tego co utrudnia codzienne ¿ycie. W tej chwili
g³ówne uci¹¿liwoœci rodzi budowa obwodnicy – s¹ k³opoty
z dojazdem do wsi, ale ciesz¹ imponuj¹ce zmiany – wieœ
po³¹czona z koloni¹ piêknym wiaduktem, budowane s¹
chodniki. Problem? - brak oœwietlenia tej drogi. No có¿ –
¿ycie rodzi nowe oczekiwania, które mieszkañcy kieruj¹
do w³adz samorz¹dowych. Podrêczny notes burmistrza
zape³nia siê problemami do rozwi¹zania.
tekst i foto LMM

Jak ju¿ informowaliœmy, w dniu 30 lipca br., burmistrz oficjalnie przekaza³ pani so³tys Wojcieszyna
œwietlicê po remoncie dachu wykonanym przez firmê
KUGA. Wtedy to ze strony mieszkañców us³yszeliœmy
s³owa podziêkowania i zapewnienia, ¿e dalsze prace
wykoñczeniowe mieszkañcy wykonaj¹ sami. S³owa
dotrzymali i aby to potwierdziæ zaprosili burmistrza
na spotkanie w czwartek, 24 listopada br. Wnêtrze
œwietlicy wygl¹da imponuj¹co – nowa instalacja i nowe

Kolejne dojazdy do gara¿y ukoñczone
i czterema wpustami ulicznymi wraz z przykanalikami.
Etap III to dokoñczenie rozpoczêtej w II etapie budowy
odcinka drogi o d³ugoœci 72 metry oraz kana³u deszczowego miêdzy dwoma studniami i wpustem ulicznym z
przykanalikami.
Wykonawc¹ robót by³ Zak³ad Budownictwa Ogólnego i
Utrzymania Dróg AZBUD wy³oniony w drodze przetargów
nieograniczonych. Koszt wykonania robót to kwota 418
536, 45 z³ (etap II – 269 840 z³ i etap III – 148 696, 45 ¿³).

W dniu 22 listopada br., burmistrz podpisa³ protokó³
odbioru dróg wewnêtrznych i kanalizacji deszczowej w
kompleksie ok 400 gara¿y przy ul. Zamkowej realizowanych w II i III etapie tego zadania.
Etap II to trzy odcinki dróg miêdzygara¿owych o
d³ugoœci 16 metrów ka¿dy, oraz jeden odcinek o d³ugoœci
78 metrów. Dla odwodnienia dróg wewnêtrznych wykonano sieæ kanalizacyjn¹ miêdzy 8 studniami po³¹czeniowymi

W uzupe³nieniu informujê, ¿e w bud¿ecie przewidziano
na II etap kwotê 400 tys. z³otych. Okaza³o siê, ze w przetargu wy³oniono wykonawcê za 269 840 z³otych. Pozosta³e
pieni¹dze przeznaczono wiêc na budowê kolejnych odcinków dróg, a Rada Miejska propozycjê burmistrza popar³a
i przeznaczy³a dodatkowe 18 536,45 z³.
Tym sposobem utwardzono i odwodniono niemal
po³owê dróg dojazdowych tego terenu.
W projekcie bud¿etu na 2012 burmistrza zabezpieczy³
œrodki na kolejny etap inwestycji w wysokoœci 400 tys. z³.
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e radni zag³osuj¹ nad uchwaleniem bud¿etu na najbli¿szej sesji, 28 grudnia i kolejna
grupa z ponad 400 uzytkowników gara¿y bêdzie mia³a
porz¹dne drogi dojazdowe.

Nowogard na 39. miejscu w rankingu „Wspólnoty”
Nowogard znalaz³ siê wœród najbardziej oszczêdnych
samorz¹dów pod wzglêdem wydatków na administracjê.
W rankingu bran¿owego pisma „Wspólnota” zaj¹³ 39
miejsce w Polsce w swojej kategorii.
„Wspólnota” przeprowadzi³a tê klasyfikacjê ju¿ po raz
ósmy. W ustaleniu ostatecznej kolejnoœci pod uwagê
zawsze bierze siê te same kryteria dla wszystkich, a
Ÿród³em danych s¹ oficjalne sprawozdania finanso-

we gmin. Podstawowym wskaŸnikiem jest wysokoœæ
wydatków na administracjê w przeliczeniu na jednego
mieszkañca rocznie. Wed³ug danych za 2010 rok w
Nowogardzie koszty administracyjne wynios³y 215,54 z³
na jednego mieszkañca, co pozwoli³o gminie zaj¹æ 39
miejsce w kategorii miasta powy¿ej 15 tys. mieszkañców.
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Plac zabaw

i radoœæ dzieci

W ostatni dzieñ listopada burmistrz wraz z
Wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej p. Mieczys³awem
Laskowskim oficjalne przekazali pani Joannie Gêbali so³tysowi Orzesza plac zabaw.
Gdy patrzymy na nowy obiekt placu zabaw pokryty
warstw¹ piaskow¹ o gruboœci 30 cm o powierzchni 500
m. kw., wyrównane otoczenie placu o powierzchni 300
m. kw z przeznaczeniem na boisko do siatkówki wierzyæ
siê nie chce, ¿e w tak krótkim czasie tyle zrobiono.
Teren zosta³ oczyszczony z gruzowiska po dawnym
sklepie i stawie przeciwpo¿arowym, usuniêto korzenie
po dawno wyciêtych drzewach, zdjêto warstwê darniny,
wyrównano pod³o¿e, dowieziono ziemi urodzajnej.
Teren przeznaczony bezpoœrednio pod plac zabaw
zosta³ wykorytowany, ob³o¿ony specjaln¹ geow³óknin¹
oddzielaj¹c¹ nawierzchniê piaszczyst¹ od gruntowej
Zamontowano drewniane urz¹dzenia zabawowe:
zestaw zabawowy z wie¿yczk¹ i zje¿d¿alni¹ metalow¹,
bujak sprê¿ynowy pojedynczy i podwójny, huœtawkê
podwójn¹ dla dzieci starszych, huœtawkê podwójn¹ dla
dzieci ma³ych i huœtawkê wa¿kê. Plac wyposa¿ono w
dwie ³awki drewniane z oparciem, kosz na odpadki i
tablicê z regulaminem.
Zgodnie z umow¹ prace trwa³y od 7 paŸdziernika do
21 listopada. br.
Zadanie wykona³a firma PPHU „JULKA”.
Koszt inwestycji – 24 648,01 z³ brutto. Gmina z³o¿y³a
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – wdra¿anie
strategii ma³ych projektów pozyska³a 13 948,20 z³.
Otwarcie placu zabaw przerodzi³o siê w prawdziwe
œwiêto - dzieci ochoczo wkroczy³y na nowy plac, a Rada
So³ecka sprawi³a najm³odszym dodatkow¹ atrakcjê –
ufundowa³a im miko³ajkowe prezenty, które wrêczali
burmistrz Robert Czapla i wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Mieczys³aw Laskowski.
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Kulice

Plac zabaw pe³en dzieci
W czwartek, 8 grudnia br., burmistrz oficjalnie przekaza³ so³tysowi Kulic Piotrowi Joñca zagospodarowan¹
dzia³kê i plac zabaw, na którym zamontowano urz¹dzenia
zabawowe – wie¿yczkê ze zje¿d¿alni¹ metalow¹, bujak
sprê¿ynowy pojedynczy i podwójny, huœtawkê podwójn¹
dla dzieci starszych, huœtawkê podwójn¹ dla ma³ych
dzieci oraz huœtawkê wa¿kê. Na placu umieszczono
dwie ³awki z oparciami, kosz na odpadki oraz tablicê z
regulaminem.
Sprawa placu zabaw rozpoczê³a siê na pocz¹tku br.
Wówczas radni koalicji uchwalili bud¿et gminy na rok
bie¿¹cy, w którym znalaz³y siê œrodki na budowê placów
zabaw na terenie wiejskim. Nastêpnie gmina przyst¹pi³a do
pozyskiwania œrodków z UE, a w tym wypadku z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przy wspó³pracy z mocno
zdeterminowanym so³tysem Piotrem Joñc¹, ustalono, ¿e
so³ectwo przeznaczy na budowê placu zabaw wiêkszoœæ
funduszu so³eckiego, dodatkowe œrodki pochodziæ bêd¹
z bud¿etu gminy oraz z funduszu PROW. Burmistrz z
so³tysem ustalili, zebranie wiejskie zmieni³o fundusz
so³ecki, gmina pozyska³a œrodki unijne i nie pozosta³o
nic innego, jak budowa placu.
Przed monta¿em urz¹dzeñ zabawowych teren
oczyszczono z gruzu, usuniêto zbêdn¹ warstwê darniny,
plac wykorytowano i ob³o¿ono warstw¹ geow³ókniny,
oddzielaj¹c¹ warstwê piaszczyst¹ od gruntu i uzupe³niono
warstw¹ piasku o gruboœci 30 cm. Ca³y zagospodarowany teren ma powierzchniê 800 metrów kwadratowych
(sam plac zabaw 500 m. kw.). Prace zgodnie z projektem
wykona³a firma PPHU „Julka”.
Koszt inwestycji – 24.622,03 z³. Dofinansowanie
projektu 14.956,48 z³ z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 – wdra¿anie lokalnych
strategii dla ma³ych projektów.
W dniu 8 grudnia oficjalnie odebrano inwestycjê, a
nastêpnie burmistrz przekaza³ stosownym protoko³em
plac so³tysowi i mieszkañcom. Starsi i m³odsi mieszkañcy
so³ectwa gromadzili siê przy ognisku i kie³baskach, a
po oficjalnym przekazaniu inwestycji dzieciaki posz³y
korzystaæ z urz¹dzeñ zabawowych, a doroœli, korzystaj¹c
z obecnoœci burmistrza dzielili siê swoimi uwagami,
spostrze¿eniami i oczywiœcie przedstawiali swoje
propozycje. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e najwa¿niejsz¹
bol¹czk¹ jest brak chodnika wzd³u¿ drogi Nowogard –
Resko. Problem w tym, ¿e nie jest to droga gminna. Jej
w³aœcicielem jest powiat goleniowski. Po wyjaœnieniach
burmistrza, który omówi³ krok po kroku ca³¹ procedurê
budowy chodników, mieszkañcy postanowili rozpocz¹æ
czynnoœci, jakie musz¹ wykonaæ sami, mianowicie ustalenie przebiegu chodnika. Nastêpnie odbêd¹ siê rozmowy
ze starost¹, którego wszyscy maj¹ nadziejê przekonaæ
co do zasadnoœci inwestycji. Je¿eli starosta zdecyduje
siê wybudowaæ chodnik, to burmistrz zadeklarowa³, ¿e
koszt przygotowania dokumentacji technicznej mog³aby
wzi¹æ na siebie gmina.
Tekst i foto Les³aw M. Marek
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Osoby osadzone
porz¹dkuj¹ gminê
Nowogard

14.12.2011 r.

Saja - so³tys Wojcieszyna – kosi³a i oczyszcza³a pasy
drogowe oraz dojazd do przejazdu kolejowego.

Trwaj¹ prace porz¹dkowe w Nowogardzie, wykonywane bezp³atnie przez osoby osadzone w nowogardzkim
Zak³adzie Karnym. Grupa miejska sprz¹ta³a ulicê Wojska
Polskiego w Nowogardzie oraz oczyszcza³a nowogardzkie jezioro z glonów.
Grupa „wiejska” natomiast, na proœbê pani And¿eliki

Za murami tak¿e czysto...
Gdy mury po remoncie nabra³y blasku (tak mówili
przechodnie) przysz³a kolej na ich otoczenie. Grupa
osadzonych porz¹dkuje najbli¿ej murów po³o¿one tereny.
Oczyszczaj¹ pasy ziemi miêdzy alejk¹ a murem oraz
..to co za murami – œmieci, liœcie, po³amane ga³êzie i
opakowania po napojach.
Robi siê naprawdê estetycznie. Doœwiadczenie uczy,
¿e w czyste miejsca ludzie œmieci nie wyrzucaj¹..Czy
sprawdzi siê to w Nowogardzie?
Tekst i foto LMM
Nowogard 08.12.2011r.

Burmistrz Nowogardu
Og³asza drugi 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 13.01.2012r. 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.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 1.615,00 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.
Do wylicytowanej ceny nieruchomoœci doliczony zostanie podatek
VAT w ustawowej wysokoœci.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki 250,00 z³, oraz koszty kartograficzne 12,78 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard
z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomoœciami komunalnymi).
Dzia³ka nie u¿ytkowana, poroœniêta traw¹, dzikimi krzewami i
drzewami.
Na granicy dzia³ki przebiega linia energetyczna.
Dzia³ka nie posiada przeprowadzonych badañ geologicznych.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego 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 zamieszczono na stronie internetowej
www.nowogard.pl. oraz www.bip.nowogard.pl

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE

14.12.2011 r.

Nowogard 7.12.2011 r.

WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art. 13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb Glicko gm. Nowogard
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW nr 47898
Nr dzia³ki - 164/3
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0,25 ha
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania - Dzia³ka niezabudowana. Przeznaczenie okreœlone
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard: uprawy polowe.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 25.000,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 07.12.2011r. do dnia 28.12.2011r.

Nowogard 7.12.2011r.

WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art. 13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - B³otno gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - SZ1O/00047220/8
Nr dzia³ki - 114/8
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0,1456 ha
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania - Dzia³ka nie zabudowana. Przeznaczenie okreœlone w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Nowogard przyjêtym Uchwa³¹ Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w
Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – cele rolne – uprawy polowe.
Forma sprzeda¿y- Przetarg nieograniczony
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 5.000,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 07.12.2011r. do dnia 28.12.2011r.
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To trzeba zobaczyæ – NDK, 18 grudnia, godz. 17.00

CHÓR W KONCERCIE
KOLÊD I PASTORA£EK!
W 2004 roku przypad³o mi
po raz pierwszy wyre¿yserowaæ
i poprowadziæ w sali NDK, koncert kolêd i pastora³ek. Przygotowania do koncertu, który
ostatecznie odby³ siê dopiero
18 stycznia, rozpoczê³y siê
kilka miesiêcy wczeœniej, czyli
jeszcze w 2003 roku. Wprawdzie w poprzednich latach
koncertowaliœmy ju¿ z repertuarem kolêd i pastora³ek w
wykonaniu akordeonistów AKKAMELEON w nowogardzkim
koœciele, ale w pomieszczeniu Nowogardzkiego Domu
Kultury jeszcze nie!
Przygotowania rozpoczê³y siê od wspó³pracy z dwoma
zespo³ami œpiewaczymi: „Weso³a Ferajna” i „Nowogardczanie” - dzia³aj¹cymi wówczas w NDK. Wokaliœci mieli œpiewaæ
do akompaniuj¹cych im akordeonistów. W miêdzyczasie
powsta³ pomys³ wzmocnienia akompaniamentu przez grupê
instrumentów dêtych. Rolê tê wspaniale wype³nili trzej bracia
Zaj¹cowie, z wojcieszyñskiego zespo³u „Bursztyny”: Pawe³ –
tr¹bka, Daniel – klarnet i Grzegorz – saksofon tenorowy. By³
to bardzo udany koncert, bardzo ciep³o - aby nie powiedzieæ,
¿e entuzjastycznie - przyjêty przez nowogardzian. Prasa
lokalna okrzyknê³a go nawet mianem: „Koncert niezwyk³y”.
W kolejnych latach coroczne prezentacje kolêd i
pastora³ek przenios³y siê na Plac Wolnoœci i mia³y ju¿
formê widowisk. Instrumentaliœci i wokaliœci pozostali
wprawdzie, ale na pierwszy plan wysz³a fabu³a i gra sceniczna, oczywiœcie na odpowiednio udekorowanej scenie
plenerowej.
Od pewnego czasu powróci³a jednak poprzednia forma
i obecnie do takiego w³aœnie koncertu siê przygotowujemy. Ze wzglêdów oczywistych œciœle okreœlony repertuar
bo¿onarodzeniowych prezentacji stanowi pewien gorset,
ale na pewno bêdzie to koncert, jakiego w ostatnich latach
nowogardzianie jeszcze nie s³yszeli, a to choæby za spraw¹
inauguracyjnego - w takim repertuarze - wystêpu chóru!
Z wieloma jeszcze innymi nowoœciami bêd¹ mogli
zapoznaæ siê ci mieszkañcy naszej gminy, którzy osiemnastego (!), ale grudnia zawitaj¹ o godzinie siedemnastej
do Nowogardzkiego Domu Kultury.
Nie zapomnieliœmy równie¿ o tych, którzy rozsmakowali siê w poprzednich prezentacjach, dlatego niektóre
fragmenty pozostan¹ bardzo podobne.
Do zobaczenia i us³yszenia!
Lech Jurek
Wierzchy

Starania o so³ectwo

Miejscowoœæ Wierzchy tak¿e chce byæ so³ectwem –
mieszkañcy chc¹ sami decydowaæ o rozwoju wsi. Maj¹
ju¿ ambitne plany – chc¹ mieæ plac zabaw i œwietlicê. Póki
co nie ma ¿adnego lokalu w którym mogliby siê spotkaæ
i porozmawiaæ. Grupa aktywnych obywateli poprosi³a
burmistrza o spotkanie, by zapoznaæ go ze swoimi zamierzeniami. Aby zapewniæ odpowiedni¹ frekwencjê
spotkanie wyznaczyli na godzinê 17.00, co przy tej porze
roku oznacza³o spotkanie w mroku. Okaza³o siê, ¿e we
wsi nie ma wolnego terenu gminnego – grunty nale¿¹
do Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Urzêdnicy gminni
zapoznali mieszkañców z obowi¹zuj¹cymi w tej materii
przepisami i wyjaœnili proces przejmowania gruntów. Jak
powiedzia³ burmistrz: „razem stajemy na pocz¹tku drogi

Tak bêdzie wygl¹da³a sala œlubów...

Remont
Urzêdu Stanu Cywilnego
W dniu 23.11.2011r. nast¹pi³o og³oszenie o zaproszeniu wykonawców do sk³adania ofert na remont
pomieszczeñ sali œlubów i sali bankietowej w budynku
administracyjnym przy placu Wolnoœci 5 w Nowogardzie.
Wp³ynê³y 4 oferty, firma Kompleksowe Us³ugi Budowlane „ABC” ze Szczecina, firma PUH „TMD” z
Nowogardu, firma Nowogardzkie Centrum Budowlane
z Nowogardu oraz firma PPHU KUGA z Nowogardu.
Prace zrealizuje firma PPHU KUGA, która z³o¿y³a
najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹, na kwotê brutto
60900z³. W dniu 5 grudnia br., nast¹pi³o podpisanie
umowy. Zakoñczenie robót planowane jest na 16 marca
2012 r.

A tak wygl¹da w stanie obecnym

ale wierzê, ¿e wspólnym wysi³kiem i determinacj¹ uda siê
nam doprowadziæ inicjatywê uruchomienia placu zabaw do
szczêœliwego fina³u”. Gmina wyst¹pi do ANR z proœb¹ o
przekazanie dzia³ki (któr¹ wybrano i oznaczono na mapie z
pomoc¹ latarki kieszonkowej). Gdy bêdzie grunt to dopiero
wtedy bêdzie mo¿na rozmawiaæ o placu zabaw.
Mimo, ¿e wieœ nie ma jeszcze so³tysa to bardzo aktywny na tym terenie jest p. Patryk Ruszkiewicz, który od
kilku miesiêcy wspólnie z burmistrzem rozmawia o problemach miejscowoœci. Za zgod¹ burmistrza, do czasu
oficjalnych wyborów so³tysa Wierzchów, p. Ruszkowski
bêdzie reprezentowa³ wieœ na zebraniach so³tysów. Na
pierwszym ju¿ by³ obecny i aktywnie zachêca³ Starostê
Goleniowskiego do naprawy drogi powiatowej oraz wybudowania na niej dwóch wzniesieñ z przejœciami dla
pieszych, które spe³nia³yby rolê spowalniaczy. Trzymamy
kciuki.
LMM

14.12.2011 r.
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Œwiatowy
Dzieñ Seniora

W kalendarzu pojawia siê coraz wiêcej dni, które
maj¹ stanowiæ okazjê do celebrowania dojrza³ego czy
starszego wieku: 1-go paŸdziernika Miêdzynarodowy
Dzieñ Osób Starszych, 15-go czerwca to Œwiatowy Dzieñ
Praw Osób Starszych, a 14 listopada przypada Œwiatowy
Dzieñ Seniora.
Dni tego rodzaju zyskuj¹ sobie coraz wiêksz¹
popularnoœæ, choæ impet ich obchodów nie jest jeszcze
imponuj¹cy. Wkrótce bêd¹ siê cieszy³y coraz wiêkszym
powodzeniem, ze wzglêdu na proces starzenia siê
spo³eczeñstw. Dziœ na œwiecie ¿yje oko³o 600 milionów
ludzi maj¹cych powy¿ej 60 lat, do 2025 roku ich liczba
siê podwoi, zaœ w 2050 roku na œwiecie bêdzie ¿y³o oko³o
2 miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce seniorzy
stanowi¹ obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powy¿ej 65 roku ¿ycia stanowiæ bêd¹ jedn¹ trzeci¹
populacji.
Nowogard 30.11.2011 r.

WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art. 13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - D¹browa Nowogardzka gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW nr 47546.
Nr dzia³ki – 290.
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0.03 ha.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób
jej zagospodarowania - Przeznaczenie okreœlone w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogard: cele rolne.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci - 3.600,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 30.11.2011r. do dnia 21.12.2011 r.

Dni poœwiêcone zagadnieniu starzenia siê s¹
okazj¹ do intensywniejszego propagowania postulatów
maj¹cych na celu poprawê sytuacji osób dojrza³ych, walki
z dyskryminacj¹, zapobiegania niepe³nosprawnoœci,
zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udzia³u w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym
spo³eczeñstw.
W Nowogardzie tak¿e pamiêtano o tym Dniu.
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów pod przewodnictwem
niezast¹pionej Aliny Ochman zorganizowa³ spotkanie
w restauracji „Przystañ”, na które przysz³o ponad 100
cz³onków Zwi¹zku.
Dyplomy i kwiaty dla najbardziej aktywnych Seniorów wrêczyli burmistrz Robert Czapla i przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Antoni Bielida, który wyg³osi³ tak¿e
okolicznoœciowe przemówienie ¿ycz¹c wszystkim spokoju, zdrowia i…kolejnego spotkania za rok w tym samym
pe³nym gronie. By³ uroczysty obiad, rozmowy wœród
znajomych i oczywiœcie tañce. A tak piêknie i z pe³n¹
gracj¹ potrafi¹ tañczyæ tylko seniorzy!
Tekst i foto Les³aw M. Marek
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Józefy Szukalskiej -”odpowiednie daæ rzeczy-s³owo”.

Spotkajmy siê
w bibliotece

14.12.2011 r.

Musia³ to byæ cud - cud to by³,
¯e chwyci³em siê belki spróchnia³ej...
(A gwóŸdŸ w niej tkwi³
Jak w ramionach krzy¿a!...) - uszed³em ca³y! Lecz unios³em... pó³ serca - nie wiêcej Weso³oœci?... zaledwo œlad!
Pomin¹³em t³um, jak targ bydlêcy;
Obmierz³ mi œwiat...
Muszê dziœ pójœæ do Pani Baronowej,
Która przyjmuje bardzo piêknie,
Siedz¹c na kanapce at³asowej Có¿ powiem jej...

Ci, którzy przyszli na kolejne spotkanie do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w dniu 22 listopada br. - z pewnoœci¹
siê nie zawiedli. Co prawda, zgodnie z wczeœniejsz¹
zapowiedzi¹ mia³o byæ o poezji Anny Œwierszczyñskiej,
a by³o o poezji w ogóle, a tak¿e o sposobie jej asymilacji
i to na przyk³adzie C. K. Norwida. A wszystko za spraw¹
Józefy Szukalskiej, goœcia biblioteki, wype³niaj¹cego
wtorkowe popo³udnie, by³ej niekonwencjonalnej polonistki I LO, osoby na tyle znanej lokalnej spo³ecznoœci, ¿e
ka¿dy komentarz na jej temat uwa¿am za zbyteczny. Ju¿
na wstêpie zainteresowa³a audytorium kilkoma celnymi
refleksjami i dygresjami na temat codziennoœci ludzkiej
egzystencji, niekoniecznie w poetyckich klimatach.
Udowodni³a, ¿e nie boi siê trudnych wyzwañ.
I choæ znamy siê od ponad 30 lat, nie przypuszcza³em,
i¿ „rasowa” polonistka, maj¹ca do tej pory stycznoœæ
raczej z m³odzie¿¹ szkoln¹, bardzo szybko znajdzie
wspólny jêzyk z gronem sympatycznych acz nobliwych
seniorów. Dokonuj¹c obrazowej analizy wiersza Norwida
pt.”Nerwy”, znalaz³a w³aœciw¹ œcie¿kê - jak dotrzeæ do
istoty trudnej w odbiorze poezji.
Jak j¹ ogarn¹æ i czytaæ ze zrozumieniem, jak dozowaæ
sobie poetyckie strofy niczym lek na ca³e z³o, jak je
w¹chaæ i smakowaæ.
Myœlê, ¿e w³aœnie taki plastyczny sposób objaœniania
norwidowskiej myœli wystarczy³ s³uchaczom za ileœ tam
uczonych, akademickich wyk³adów na temat poezji.
Choæ poetê odkry³ dla wspó³czesnoœci m³odopolski
twórca Zenon Przesmycki (Miriam) wci¹¿ pozostaje
niedoceniony przez szersze krêgi czytelników. Przypomnijmy zatem:
Cyprian Kamil Norwid (1821 – 1883) – wybitny choæ
doceniony dopiero w okresie M³odej Polski twórca
póŸnego romantyzmu. Poeta i dramaturg, przez ca³e
¿ycie zajmowa³ siê tak¿e malarstwem, grafik¹ i rzeŸb¹.
Od 1842 roku mieszka³ poza granicami kraju, g³ównie w
Stanach Zjednoczonych i w Pary¿u, gdzie zmar³ w nêdzy
i osamotnieniu. Jako autor dramatów, prozy poetyckiej,
poematów i wierszy przejawia³ nowatorstwo stylistyczne
i formalne, które by³o powodem niezrozumienia przez
wspó³czesnych, lecz przynios³o uznanie potomnych.
NERWY
By³em wczoraj w miejscu, gdzie mr¹ z g³odu Trumienne izb ogl¹da³em wnêtrze:
Noga powinê³a mi siê u schodu,
Na nie obrachowanym piêtrze!

...Zwierciad³o pêknie,
Kandelabry siê skrzywi¹ na realizm
I wymalowane papugi
Na plafonie - jak d³ugi Z dzioba w dziób zawo³aj¹: „Socjalizm!”
Dlatego usi¹dê z kapeluszem
W rêku - - a potem go postawiê
I wrócê milcz¹cym faryzeuszem
- Po zabawie.
Marian A. Frydryk

Œwiatowy Dzieñ Walki
z Cukrzyc¹
W sobotnie popo³udnie 19 listopada br., sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury zape³ni³a siê
ludŸmi, którym cukrzyca nie jest obojêtna. Dobrze, ¿e
przyszli nie tylko chorzy ale tacy, którzy o tej chorobie
chc¹ wiedzieæ jak najwiêcej. I cel ten osi¹gnêli. Dzia³acze
Nowogardzkiego Ko³a Stowarzyszenia Diabetyków
przygotowali bowiem program, który powinien zadowoliæ
wszystkich. By³y wyk³ady fachowców, mo¿liwoœæ badania
poziomu cukru po spo¿yciu miodu, by³y wystêpy artystyczne i by³y te¿ wyró¿nienia dla aktywnych cz³onków
nowogardzkiego Ko³a.
Przemawiaj¹c do zebranych burmistrz Robert Czapla
wyrazi³ wielkie uznanie dla diabetyków za ich walkê z
chorob¹ i umiejêtnoœæ normalnego ¿ycia. Podkreœli³, ¿e
ludzie Ci nie tylko walcz¹ z w³asn¹ chorob¹ ale potrafi¹
pomagaæ innym i dziêki takim aktywistom, nowogardzkie
Ko³o nale¿y do najlepszych w województwie o czym
œwiadcz¹ wyró¿nienia przyznane przez Zarz¹d Wojewódzki w Szczecinie. Podkreœli³, ¿e takim osobom nale¿y
pomagaæ i w³adze samorz¹dowe bêd¹ to czyniæ.
Odznaczenie Stowarzyszenia otrzyma³ Prezes Ko³a
Diabetyków pan Eugeniusz Tworek, a dyplomy uznania
najbardziej zaanga¿owane w dzia³alnoœci na rzecz zdrowia panie: Miros³awa Tadeja, El¿bieta Lubczyñska, Maria
Skowroñska, Wioletta Ziêciak i Bo¿ena Szajkowska.
Dobrze siê sta³o, ¿e organizatorzy wiele elementów
przedstawiali na weso³o – dziêki temu powa¿ne referaty
przedstawiane przez doœwiadczon¹ pielêgniarkê pani¹
Dorotê Herman i pani¹ dr n. med. Katarzynê Homa nie
wzbudza³y lêków, a wrêcz odwrotnie – napawa³y nadziej¹,
¿e z cukrzyc¹ da siê ¿yæ - trzeba tylko chcieæ j¹ poznaæ
i dostosowaæ do jej wymogów swój styl ¿ycia.
Tekst i foto LMM
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Edukacja

„Wczesnoszkolna
indywidualizacja
- wysokiej jakoœci edukacja”
Gmina Nowogard realizuje projekt systemowy
na sumê 413 433,00 pln w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Gmina Nowogard w roku szkolnym 2011/2012 realizuje Systemowy Projekt Unijny Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki „Wczesnoszkolna indywidualizacja –
wysokiej jakoœci edukacja”. Projekt skierowany jest dla
dzieci klas I-III dziesiêciu szkó³ podstawowych gminy Nowogard. Szko³y realizuj¹ zajêcia dodatkowe, wspieraj¹ce
indywidualizacjê procesu dydaktycznego na podstawie
opracowanych przez zespo³y nauczycieli programów
indywidualizacji zajêæ uwzglêdniaj¹cych problematykê
i kontekst p³ci odbiegaj¹cych od stereotypów. Swoim
dzia³aniem obejmuje 388 uczniów. W projekcie zajêcia
realizowane s¹ w 93 grupach æwiczebnych.
Zadanie 1: Zajêcia dla dzieci z trudnoœciami przyswajaniu wiedzy i umiejêtnoœci.
Na zajêcia doskonal¹ce umiejêtnoœci pisania i czytania uczêszcza ³¹cznie 90 uczniów w tym 42 dziewczynki
i 48 ch³opców podzielonych na 19 grup zajêciowych.
Objêci s¹ oni zajêciami wyrównawczymi maj¹cymi na
celu wyrównanie braków i dysproporcji dydaktycznych
w zakresie czytania i pisania.
W zajêciach doskonal¹cych liczenie uczestniczy 90
uczniów w tym 42 dziewczynki i 48 ch³opców podzielonych na 19 grup zajêciowych. Objêci s¹ oni zajêciami
wyrównawczymi maj¹cymi na celu wyrównanie braków
i dysproporcji dydaktycznych w zakresie liczenia.
Zadanie 2: Zajêcia korekcyjno- kompensacyjne
Na zajêcia kompensacyjne uczêszcza 69 uczniów w
tym 22 dziewczynki i 47 ch³opców podzielonych na 23
grupy zajêciowe. Objêci s¹ oni zajêciami kompensacyjnymi skierowanymi na wspomaganie ogólne rozwoju
poprzez kompensowanie braków rozwojowych(wady
wzroku, s³uchu, mowy).
Na zajêcia korekcyjne uczêszcza 94 uczniów w tym
34 dziewczynki i 60 ch³opców podzielonych na 17 grup
zajêciowych. Objêci s¹ oni zajêciami korekcyjnymi przeznaczonymi dla uczniów z zaburzeniami koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
Zadanie 3: Zajêcia dla dzieci zdolnych rozwijaj¹ce
zainteresowania
Zajêcia te maj¹ce na celu rozwijanie pasji,
zainteresowañ, umiejêtnoœæ pokazania wykorzystania
informacji. Rozwój talentów poprzez zg³êbianie wiedzy
i umiejêtnoœci pokazuj¹ce mo¿liwe do wyboru œcie¿ki
¿yciowe niezale¿ne od p³ci .£¹cznie bierze w nich udzia³
45 uczniów w tym 22 dziewczynki i 23 ch³opców podzielonych na 15 grup æwiczebnych.
Projekt prowadz¹ z ramienia gminy kierownik ZEAS
w Nowogardzie p. Magdalena Pêdzik i Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie p. Piotr Kazuba.
Projekt opiewa na sumê 413 433,00 pln ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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Unihokej

Mistrzostwa Gminy Szkó³ Podstawowych w Unihokeju Dziewcz¹t i Ch³opców W dniach 15 i 16 listopada w
Szkole Podstawowej w Wierzbiêcinie rozegrane zosta³y
Mistrzostw Gminy w Unihokeju Dziewcz¹t i Ch³opców.
Do zawodów zg³osi³o siê 6 dru¿yn dziewcz¹t i 7 dru¿yn
ch³opców. Zespo³y zosta³y podzielone na 2 grupy. W
ka¿dej grupie mecze rozegrano systemem „ka¿dy z
ka¿dym”. Nastêpnie dru¿yny z drugiego miejsca w grupie rozegra³y mecz o 3 miejsce, a dru¿ny z pierwszych
miejsce w grupie mecz o 1 miejsce. Tak oto przedstawia
siê klasyfikacja koñcowa:
Dziewczêta:
1.miejsce – Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
– opiekun Jaros³aw Jesionka
2.miejsce - Szko³a Podstawowa w Wierzbiêcinie –
opiekuj Józef Korkosz
3.miejsce - Szko³a Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
– opiekuj Jacek Cieœlak
4.miejsce - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce – opiekun Rafa³ Urtnowski
5.miejsce - Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
– opiekun Wies³aw Buczyñski oraz Szko³a Podstawowa
w Orzechowie – opiekun Rafa³ Urtnowski.
Ch³opcy:
1.miejsce – Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
– opiekun Wies³aw Buczyñski
2.miejsce - Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
– opiekun Grzegorz Górczewski
3.miejsce - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce – opiekun Rafa³ Urtnowski
4.miejsce - Szko³a Podstawowa w Wierzbiêcinie –
opiekun Józef Korkosz
5.miejsce - Szko³a Podstawowa w Orzechowie – opiekun Rafa³ Urtnowski, Szko³a Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – opiekuj Jacek Cieœlak i Szko³a Podstawowa nr
1 w Nowogardzie – opiekun Artur Danielewski.
Mistrzowie i Wicemistrzowie gminy awansowali do
Mistrzostw Powiatu, które rozegrane zostan¹ 7 grudnia w
Mostach. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy powodzenia!
WEZKiS Liliana Szychowska

Halowe Ligi LZS
Pi³ka no¿na
W œrodê, 23 listopada br., rozegrano kolejne mecze
w ramach Halowej Ligi LZS.
Zanotowano nastêpuj¹ce wyniki:
Wojcieszyn – Karsk 1:1,
ZSP nr 2 – Kulice 3:2,
Miêtno – S³ajsino 1:4,
ZSP nr 1 – Wierzbiêcin 2:6.
Pi³ka siatkowa
W sobotê 26 listopada uzyskano wyniki:
ZK – Nadleœnictwo 3:2,
Oldboj – S³ajsino 3:0,
Czermnica – D¹browa 3:0.
Inf. Jan Tandecki
opr. LMM
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Miko³ajkowy Wyœcig
Prze³ajowy i MTB
W sobotê 3 listopada rozegrano V Miko³ajkowy
Wyœcig Kolarski i MTB. Impreza wpisuje siê w kalendarz
kolarskich imprez i przyci¹ga coraz wiêcej zawodników.
W tym roku startowa³o ich ponad 50 – ciu zg³oszonych
przez 8 klubów. Tradycyjnie byli zawodnicy ze Szczecina,
Goleniowa, Nowogardu, Strzelc Krajeñskich i Maszewa.
Dopisali zawodnicy znani w ca³ym kraju, a nawet za jego
granicami – Piotr Gawroñski z CCC Polkowice, nasz
najlepszy obecnie zawodnik Wojciech Zió³kowski, piêknie
rozwijaj¹cy karierê Tomasz Kudelski z MKS BOLMET
TREK Legnica i nasz wychowanek z kolarskiej rodziny
Komisarków – Patryk, uczeñ Szko³y Mistrzostwa Sportowego reprezentuj¹cy obecnie barwy Stali Grudzi¹dz. Dopisali tak¿e mastersi ze Zbigniewem Szko³ud¹ Mistrzem
Polski w tej kategorii wiekowej, Jackiem Rzepk¹, Dariuszem Masalem i Micha³em Urtnowskim. Wœród kibiców
widzieliœmy „Króla kolarstwa” Rajmunda Zieliñskiego.
Na plus trzeba zapisaæ grupê a¿ 9 naszych m³odych zawodników z LUKS Panorama- Chrab¹szcze Nowogard.
Na starcie stanê³o a¿ 13 zawodniczek – szkoda, ¿e
w Nowogardzie panie na rowery nie wsiadaj¹.
Przyjezdni gratulowali wzorowo i bezpiecznie przygotowan¹ trasê i sprawny przebieg imprezy. Wyœcigi uda³o
siê zakoñczyæ przed deszczem, ale nastroje zawodników
i licznych kibiców biegaj¹cych wzd³u¿ leœnej trasy (bo tam
jest najciekawiej) psu³o przenikliwe zimno.
Oto wyniki:
¯AK:
1 – Weronika Kuczyñska UKS Ratusz Maszewo,
2 – Aleksander Or³owski – Chrab¹szcze Nowogard,
3 – Wiktoria Turowska – TUROWSKI Szczecin.
M£ODZICZKA:
1. Izabela Pucha³a Strzelce Krajeñskie,
2. Nikola Stankiewicz – Piast Szczecin,
3. Aleksandra Jasnowska – Piast Szczecin.,
JUNIORKA M£ODSZA:
1. Marika Kuczyñska – UKS Ratusz Maszewo,
2 Paulina £akoma – UKS Ratusz Maszewo,
3. Paulina Winiarska – GK BOGO Szczecin..
ORLICZKA:
1. Natalia Jedrzejczyk,
2. Anna Kubaczkowska,
3. Sabina Napieralska – wszystkie z klubu BOGO
Szczecin.
¯AK
1. Szymon £akomy UKS Ratusz Maszewo,
2. Piot Sowiñski – Chrab¹szcze Nowogard,
3. Damian Ubych – Chrab¹szcze Nowogard.
4. Maciej Suæko – Chrab¹szcze Nowogard.
M£ODZIK:
1. Filip Szczepanioak,
2. Damian BlaŸniak,
3. Kamil Sp³awski – wszyscy POM Strzelce Krajenskie.(nasi – 8 – Jakub Ubych, 12 – Dariusz Œl¹zak).
JUNIOR M£ODSZY:
1.Remigiusz Komisarek- Chrab¹szcze Nowogard, 2.
Leon Mieczkowski – POM Strzelce Krajeñskie, 3. Kornel
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Zwoliñski – Chrab¹szcze Nowogard.
JUNIOR:
1.Pawe³ Kolasiñski (goœcinnie Chrab¹szcze Nowogard),
2. £ukasz Gugulski JF DUET Goleniów,
3.Szymon Simiñski GK BOGO Szczecin.
ORLIK:
1. Tomasz Kudelski – MKS BOLMET TREK Legnica,
2. Krzysztof Janicki – JF DUET Goleniów,
3. Patryk Komisarek (goœcinnie Chrab¹szcze Nowogard).
Remigiusz Komisarek otrzyma³ okaza³y puchar
dla najlepszego zawodnika LUKS PANORAMACHRAB¥SZCZE Nowogard w sezonie 2011.Puchar
ufundowa³ Ryszard Bonda.
Organizatorzy: LUKS Panorama Chrab¹szcze Nowogard, UM Nowogard, NDK Nowogard, Dom Pomocy
Spo³ecznej Nowogard, MDZ LZS Nowogard, LKS Pomorzanin Nowogard, LUKS FJ DUET Goleniów Zawody
nag³aœnia³ i komentarzami ubarwia³ pan Tadeusz £ukaszewicz. Zabezpieczenie medyczne zapewni³ SPSR
Nowogard.
Zawody mog³y siê odbyæ i mieæ odpowiedni¹ oprawê
dziêki sponsorom:
Urz¹d Miasta Nowogard, ER JOT – krawiectwo
IMPORT – EKSPORT Jerzy Brzost, Sklep sportowy –
Ma³gorzata Kubicka, Bank BGZ, Hurtownia Materia³ów
Biurowych – Danuta ¯etecka, Andrzej Lipka, Rada
Wojewódzka i Miejsko-Gminna LZS, LKS „Pomorzanin”
Nowogard, JF DUET Goleniów, Sklep Rowerowy – M.
Turowski Szczecin, BIKE – MULTI – SPORT Marek
G¹sior Goleniów.
Opr. i foto LMM.
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Pe³ne emocji II Mistrzostwa
Nowogardu na ergometrach
wioœlarskich

II Miêdzyszkolne Zawody na Ergometrze Wioœlarskim
o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, które
odby³y siê na sali gimnastycznej I LO w Nowogardzie
w miniony pi¹tek, 25 listopada br. uœwietnili znakomici
goœcie. Pojawi³a siê prawie ca³a elita polskich wioœlarzy:
Konrad Wasielewskim i Marek Kolbowicz, mistrzowie
olimpijscy z Pekinu oraz tegoroczni mistrzowie Europy
z P³owdiw w Bu³garii, prowadzeni przez trenera Wojciecha Jankowskiego. M³odzie¿ z nowogardzkich szkó³
œrednich i gimnazjów, gor¹co dopingowana przez pe³n¹
salê, wykaza³a hart ducha i wolê walki na ergometrach
wioœlarskich,wymagaj¹cych sporej krzepy fizycznej.
Dzielnie sekundowali im nasi mistrzowie Europy. I
chocia¿ nie dysponujemy jeszcze pe³n¹ list¹ zwyciêzców
do wybijaj¹cych siê zawodników nale¿eli Oskar Bonda i
Justyna Kolless. Dru¿ynowo zaœ bezkonkurencyjni byli
m³odzi sportowcy z I LO i I Gimnazjum. Najlepsi otrzymali puchary z r¹k burmistrza, a wszyscy uczestnicy
pami¹tkowe dyplomy.
Sukces rodzi sukces – gdy Oskar Bonda zacz¹³ odnosiæ
sukcesy i zdobywaæ medale mistrzostw Polski jako zawodnik AZS Szczecin grzechem by³oby nie wykorzystaæ
mo¿liwoœci do zaprezentowania wioœlarstwa – tak te¿
uczyniono i dziêki temu Nowogard do³¹czy³ do miast, kt
óre takie zawody organizuj¹. Dziêki przychylnoœci dyrekcji
I LO , osobiœcie pani dyrektor Kariny Surmy i zainteresowaniu w³adz samorz¹dowych impreza nabiera rozmachu – œwiadczy o tym obecnoœæ wybitnych zawodników.
Czasami trzeba zadowoliæ nawet zwyczajn¹ pró¿noœæ i
porozmawiaæ z mistrzem olimpijskim. A gdy Mistrz okazuje
siê cz³owiekiem mi³ym, otwartym i serdecznym rozmowa
jest dodatkow¹ przyjemnoœci¹...
Który z licznych sukcesów najbardziej pana cieszy?”
Marek Kolbowicz – „Z perspektywy czasu, jak siê spojrzy wstecz, faktycznie troche siê tego nazbiera³o. Myœlê,
¿e prze³omowy by³ rok 2005 po nieudanych Igrzyskach
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Olimpijskich, powiedzmy nieudanych – czwarte miejsce to
jest fenomenalne miejsce, ale jednak czwarte i te siedem
setnych sekundy... I w tym samym roku prze³omowe regaty – to taki klucz, który otworzy³ nam bramê do niebios i
który pokaza³, ze mo¿na naprawdê w bardzo fajny sposób
spêdzaæ wolny czas. (tutaj œmiech). Wyjaœniam, ¿e by³y
to Mistrzostwa Œwiata w Gifu, w Japonii”.
Czy wed³ug pana wioœlarstwo jest widowiskow¹
dyscyplin¹ sportu?
MK - „Tak , oczywiœcie, pod warunkiem, ¿e umiejêtnie
siê je poka¿e Je¿eli realizator bêdzie pokazywa³ od startu
do mety rozgrzewki, i przerwy miêdzy regatami - to nie!
I jeszcze w trakcie zamiast opowiadaæ fajne historyjki
bêdzie wymienia³ nazwiska z chiñskiej ósemki, o których
nawet my nie mamy pojêcia – to jest nudne. Ale je¿eli
wyœcig trwa 6 minut i jak go poka¿¹ w pó³torej minuty
to gdyby go pokazywa³ dynamicznie, ze zwolnieniami
(technika jest totalna). To ka¿dy powie ja pierdzielê, jakie
to jest œwietne., naprawdê. Ale mo¿na te¿ siê zniechêciæ:
jada , p³yn¹, wcale siê nie mêcz¹, bo nie widaæ tego
zmêczenia, a ja bym pokaza³, ze to jest fenomenalna
dyscyplina sportu”.
Panie Marku, na sali ustawiono zamiast lustra
wody ergometry. Czy to jest dobra forma popularyzacji sportów wodnych?”
MK – „To jest nieodzowny element naszej dyscypliny
sportu. Symulacyjny ergometr wioœlarski symuluje absolutnie ruch wioœlarza, anga¿uj¹c wszystkie partie miêœni.
Podkreœlam, ¿e nie jest to urz¹dzenie tylko dla wioœlarza
ale dla ka¿dego kto chcia³by zadbaæ o swoj¹ kondycjê, o
zdrowie,ewentualnie pozbyæ siê balastu w postaci tkanki
t³uszczowej.To drugie zawody (dobrze, ¿e jest kontynuacja) rozgrywane tutaj w I LO w Nowogardzie).Myœlê, ¿e
jest bardzo sympatycznie, bo to daje takie pole do gimnastyki i stanowi dla uczestników przedsmak prawdziwych
zawodów wioœlarskich”.
Jakie szczególne cechy fizyczne i psychiczne powinien mieæ prawdziwy mistrz sportu jak np. Marek
Kolbowicz?
MK – „Cierpliwoœæ i tolerancja dla innych”.
Proszê rozwin¹æ.
MK – „Je¿eli ktoœ posiada okreœlone predyspozycje w
danej dziedzinie, jest sumienny, cierpliwy i m¹drze pracuje
z m¹drymi ludŸmi to wczeœniej czy póŸniej osi¹gnie wynik
sportowy, mo¿e nie na takim poziomie jak nam siê uda³o,
ale taki jak to w ¿yciu bywa…”.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
MK - „9 miesiêcy , a jak niektórzy mówi¹ 242 dni zosta³o
do Igrzysk. To jest mój plan na ten i przysz³y rok”.
Czego Panu ¿yczyæ na koniec naszej mi³ej rozmowy?
MK - „Replaya! (œmiech), powtórki z rozrywki, dla siebie
i dla tych, którzy nas ogl¹daj¹”.
M. A. Frydryk
Foto: F. Karolewski, M,A.Frydryk, LMM
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Burmistrz Nowogardu

Og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej,
po³o¿onej w obrêbie nr 2
m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 4a.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka zabudowana o nr ewidencyjnym
747/7 o pow. 306 m2 (symbol u¿ytku gruntowego – Bi), po³o¿ona w
obrêbie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego 4a.
Dzia³ka zabudowana jest budynkiem innym niemieszkalnym o nr ewidencyjnym 626 o pow. u¿ytkowej 135,58 m2. Budynek w zabudowie
zwartej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Sk³adaj¹cy siê z
oœmiu pomieszczeñ w tym jedno gara¿owe, jedno WC.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr
SZ1O/00040915/8 w S¹dzie Rejonowym w Goleniowie.
Nieruchomoœæ posiada dobr¹ lokalizacjê – strefa œródmiejska miasta.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5.01.2012r. o godz. 1000 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 57.000,00 z³ w tym:
cena dzia³ki - 31.686,00 z³
cena budynku - 25.314,00 z³
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.
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
nowogard.pl. oraz www.bip.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

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¿ywczoprzemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka
„NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki
36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z
o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej
51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”,
ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 lecia 20; 24. Kiosk, ul.
D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep
Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 30.
Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 31. Zak³ad
Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”,
ul. ¯eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 34. Sklep
Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep Spo¿ywczy

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

- 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. 17.0018.30.
- 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

