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Mieli szczęście
Porządki w Grabinie.
Remonty w Ostrzycy przeżyć wspólnie
50 lat!

W dniu 24 maja burmistrz Robert Czapla
przyjmował w restauracji Kamena niezwykłych
gości - uhonorował pary małżeńskie,
które przeżyły wspólnie 50 lat.
Czytaj na str. 2

Dyktando 2012
- pisać każdy może...
Czytaj na str. 9

Franciszek Karolewski

laureatem konkursu

„Dzieje Szczecińskich Rodzin”
Czytaj na str. 16

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie wykazów z dnia 16, 21, 25, 31 maja
2012 r. nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 913926227.

Czytaj na str. 4

Rozebrano komin

przy ul. Zamkowej w Nowogardzie
We wtorek, 22 mają br. na zlecenie gminy, a konkretnie
Zarządu Budynków Komunalnych, został rozebrany komin
zlokalizowany przy ul. Zamkowej 1a w Nowogardzie, który ze
względu na zły stan techniczny stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. 25 kwietnia br. burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej przeznaczenie na ten cel 12 700 zł. W
wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe”WOJTEX”, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę tj kwotę 6900 zł brutto.
W ten sposób zagrożenie zostało zlikwidowane. Warto dodać, że budynek jest w trakcie remontu, wspólnota mieszkaniowa podjęła się bowiem termomodernizacji. Widać, że następuje poprawa estetyki miasta.
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Mieli szczęście przeżyć wspólnie 50 lat!
W dniu 24 maja burmistrz Robert Czapla przyjmował w restauracji Kamena niezwykłych gości uhonorował pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat.
Na uroczystość wręczania Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego przybyli Państwo:
- Irena i Witold Adamek,
- Teresa i Stanisław Armata,
- Maria i Mieczysław Banasiak,
- Maria i Zygmunt Bąk,
- Aniela i Henryk Burzyńscy,
- Józefa i Kazimierz Czuba,
- Barbara i Jan Dankowscy,
- Stanisława i Zdzisław Gawlikowscy,
- Czesława i Jan Głąbeccy,
- Teresa i Stefan Gołąb,
- Zofia i Edward Iskra,
- Jadwiga i Henryk Jackowscy,
- Mirosława i Jan Kowalczykowie,
- Genowefa i Romuald Kram,
- Juliana i Edmund Langer,
- Stanisława i Zygmunt Lisowscy,
- Marianna i Eugeniusz Marcinkiewicz,

- Teresa i Jan Pawliszak,
- Anna i Teodor Siedleccy,
- Walentyna i Władysław Sierocińscy,
- Zdzisława i Leon Trojanowscy,
- Wacława i Eugeniusz Wlazły,
- Alina i Marian Wielgus,
- Ewa i Tadeusz Wołosewicz,
- Józefa i Henryk Wójcik,
- Danuta i Lucjan Żelaznowscy.
Na spotkanie nie przybyli Państwo
Czesława i Jan Kędzierscy oraz Władysława i Jan Zamela.
Było też nostalgicznie - odbioru odznaczenia nie doczekali: Pan Wacław
Druciarek (obecna była Pani Kazimiera)
i Józef Krzywania (Pani Marta nie przybyła).
Dostojnych Jubilatów powitał burmistrz Robert Czapla i towarzyszący mu
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni
Bielida oraz zastępca burmistrza Damian
Simiński.

W niezwykle ciepłych i serdecznych
słowach gospodarz gminy gratulował
życiowego szczęścia, bo jak wiadomo
życie to chwile piękne ale i chwile trudne, wyraził wszystkim uznanie za wytrwałość, za dochowanie wygłaszanych
przed laty ślubów, za wzajemne wspieranie się. Dziękował za długie, pełne pracy i wyrzeczeń życie, z owoców którego
korzystała nie tylko najbliższa rodzina
ale też my wszyscy jako społeczeństwo.
Osobiste życzenia dla każdej pary od
burmistrza podczas wręczania medali
oraz od Antoniego Bielidy wręczającego
kwiaty i Damiana Simińskiego wręczającego drobne, pamiątkowe upominki.
Potem wspólne zdjęcie, marsz Mendelsona, gromkie i chóralne “sto lat”, lampka
szampana i zaproszenie do tańca w takt
walca “Nad pięknym modrym Dunajem”.
Długich, beztroskich lat w zdrowiu i
życzliwym otoczeniu najbliższych!
Lesław M. Marek
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Internetowy Manager
Punktów Adresowych
Informujemy, iż Gmina Nowogard posiada zinformatyzowaną numerację adresową prowadzoną w systemie
IMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych). Portal mapowy służy do prowadzenia rejestru miejscowości, ulic, adresów, a także numerów porządkowych nieruchomości w postaci elektronicznej, co pozwala w prosty
sposób zlokalizować po numerze adresowym nieruchomość. Dodatkowym atutem wdrożenia systemu teleinformatycznego jest stała aktualność bazy numerów
adresowych - zmiana lub nadanie nowego adresu przez
gminę zostanie automatycznie umieszczone na mapie.
Udostępnianie danych przestrzennych drogą internetową poprzez portal może być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Aktualne adresy i ich przestrzenna

identyfikacja może być wykorzystywana przez służby
publiczne takie jak policja, straż pożarna bądź pogotowie ratunkowe. Portal również będzie pomocny dla każdego mieszkańca gminy, który chce odnaleźć nieruchomość znając jej adres.
Aplikacja wyposażona jest w wyszukiwarkę, która
umożliwia w prosty sposób lokalizację poszukiwanego
miejsca na podstawie adresu.
Aby skorzystać z możliwości portalu wystarczy wejść
na stronę www.nowogard.pl i wybrać ikonę „GMINA NOWOGARD. Internetowy Manager Punktów Adresowych”
z menu po prawej stronie.

Na mityngu wspólnoty AA
w klubie „Hania”
„Mam na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem, przyjechałem z...”. Takim ogólnie przyjętym zwrotem przedstawiali się
uczestnicy mityngu, którzy 19 maja przyjechali na coroczne
spotkanie z różnych stron Zachodniopomorskiego do zacisznego miejsca w Nowogardzie- klubu „Hania”. Wiosenne słońce sprawiło, że impreza odbyła się w plenerze, na obszernym
placu przy koliście rozstawionych stołach pod namiotami. Na
początek odczytano Kodeks HONOROWY czyli pogram 12
kroków, obowiązujący członków Stowarzyszenia AA. Sądzę,
że warto go przytoczyć wraz z preambułą: „Niezbędne warunki, aby ustanowić nowy porządek rzeczy: wiarę w potęgę
Boga, wystarczająco dobre chęci, uczciwość i pokora. Wbij do
głowy każdemu alkoholikowi, iż ozdrowić może niezależnie
od czegoś, czy kogoś. Jednym warunkiem owego ozdrowienia jest ZAUFANIE BOGU I UPORZĄDKOWANIE WŁASNEGO
ŻYCIA”.
1 Krok - Przyznaliśmy , że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu,
że przestaliśmy kierować własnym życiem;
2 Krok- Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych, może
przywrócić nam zdrowie;
3. Krok - Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy;
4 Krok - Zrobiliśmy gruntowny o odważny obrachunek moralny;
5 Krok -Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi
istotę naszych błędów.;
6 Krok - Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas
od wszystkich wad charakteru,;
7 Krok - Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął
nasze braki.;

8 Krok - Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staraliśmy się gotowi zadośćuczynić im.;
9 Krok - Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec
których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy
zraniłoby to ich lub innych.;
10 Krok - Prowadziliśmy i nadal obrachunek moralny, natychmiast przyznając się do popełnionych błędów.:
11 Krok - Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz
doskonalszej więzi z Bogiem( jakkolwiek Go pojmujemy), prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej
spełnienia.;
12 Krok - Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków,
staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te
zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Po tym bezkompromisowym credo, wszyscy ujęli się za
ręce, aby zaintonować „Barkę”- jedną z ulubionych pieśni
Jana Pawła II-go. Dobra energia promieniowała u wszystkich
uczestników mityngu, ludzi, którzy postanowili diametralnie
zmienić lub po prostu dać sobie nowe życie. Ze wszystkich
wypowiedzi przebijała żarliwa wiara w siebie.
Niektórzy obchodzili 1. rocznicę całkowitej abstynencji,
inni kolejną, aż do 25. (Tak!).
Groźna radość poważna - ten jeden wers Gałczyńskiego
doskonale oddaje charakter i klimat tego spotkania. Nastrój
ten udzielił się tak burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapli, który najserdeczniej podziękował organizatorom za zaproszenie, wręczając wiązanki kwiatów wraz z upominkami
dla „jubilatów.
Niestety, obowiązywał zakaz fotografowania i nagrywania.
Może przez to moja relacja jest jakby nieco uboga. Cóż, jak
anonimowość, to anonimowość.
Marian A. Frydryk
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Dyktando 2012
- pisać każdy może...
W sobotę 12 maja br. w gościnnych
progach Miejskiej Biblioteki Publicznej
po raz drugi, przeprowadzono otwarte
dla wszystkich chętnych (bez ograniczeń
wiekowych) dyktando i nie tylko dla miłośników ojczystego języka. Do sprawdzianu ze znajomości poprawnej pisowni
j. polskiego przystąpiło 35 uczestników, w
tym młodzież licealna, dziewięcio i dziesięciolatki ze szkół podstawowych, a nawet

Szanowni Rodzice
Uprzejmie informuje, że w ramach
realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Szkolnej na 2012 rok” uczniowie szkół
podstawowych prowadzonych przez
gminę Nowogard w wieku od 7 do
10 roku życia mogą bezpłatnie skorzystać z lakowania zębów przedtrzonowych i trzonowych. Usługa ta będzie wykonywana przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTAL-MED” mieszczący się przy placu Wolności 6 w Nowogardzie do 20 grudnia
2012 roku.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani proszę telefonicznie umawiać się
na wizytę z dzieckiem do lekarza stomatologa – Błażeja Nawary w dniach:
poniedziałek, czwartek - godz. 12.0018.00, wtorek, środa, piątek - godz. 9.0015.00, tel. 91 39 22 098
Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

niektórzy pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz goście z Kamienia Pomorskiego. Tegoroczne dyktando po usłyszeniu tekstu
w całości wydawało się pozornie łatwe, ale
w praktyce okazało się, że nie jest to wcale „bułka z masłem”, choć zabrakło w nim
językowych dziwolągów ortograficznych
typu dżdżu czy gżegżółki. Rzecz natomiast
polegała na znajomości pisowni łącznej
lub rozdzielnej połączeń wyrazów oraz
wybranych form deklinacyjnych (nazwy
kwiatów). I tu zaczęły się schody, ponieważ ich poprawna pisownia wynika często
z konkretnego wybranego kontekstu, nieodzowna w tym przypadku jest intuicja,
wyobraźnia i w końcu własna, trafna interpretacja. Wszystko też zależy od nienagannej dykcji i logicznego podania tekstu.
Mimo że osoba prowadząca starała się w
sposób bardzo czytelny przekazać treść
dyktanda piszącym, to i tak uciekały końcówki wyrazów i zakończenia pojedynczych zdań. Jednak jak się okazało nie miały z tym żadnego problemu szkolne „orły”.
Nie ulega wątpliwości, że nasz język
nieustannie ewoluuje i część dawnych,
tradycyjnych zasad pisowni jest dziś cokolwiek anachroniczna. Ktoś powiedział i miał
rację, że j. polski trudniejszy jest od suahili
(jeden z języków wschodnio-afrykańskich
rodziny bantu, używany pierwotnie w
Zanzibarze i na sąsiednich wybrzeżach).
Dla zainteresowanych podaję niektóre
wyrazy użyte w tegorocznym dyktandzie:
gryzipiórek czy gryzi piórek, hieroglify,
niebiesko/zielony, pod/nimi, misz/masz,
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nie/chybnie, nie/spełna, pół/darmo, nade/
wszystko, stąd, boży/kwiat, stamtąd, nie/
najtańszy, uznał/by, chciała/by, nie/rozentuzjazmowana, pod/nimi, nade/wszystko,
nie/mógł/by, prze/najróżniejsze, dziwięć/
sił bezłodygowy, wino/bluszcz trój/klaskowy, przetacznik ożarkowy czy orzarkowy,
szaro/bura, itp. Zachęcam państwa do
zafundowania sobie dyktanda na własny użytek. Ot tak, chociażby w ramach
walki z nudą i sprawdzenia prawidłowej
pisowni w\w określeń. Wracając do dyktanda -taka mała uwaga - należało się
również wykazać znajomością banalnej
interpunkcji, czyli we właściwym miejscu
postawić kropkę, przecinek, znak zapytania, a nawet cudzysłów i wielokropek.
Powodów do nudy raczej nie było, a i nie
był to czas stracony. Okazuje się, że stara
rzymska sentencja - Non scholae, sed vitae discimus - Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia - nic nie traci na aktualności.
A ja dodam jeszcze słowa, które miał wypowiedzieć Stefan Batory do ucznia w Zamościu: ucz się, ucz się, chłopcze, łaciny, a
zrobię cie mości panem. Dzisiaj burmistrz
mógłby powiedzieć bardziej współcześnie
- a wygrasz laptopa. Wygrała, oczywiście,
młodość, a dokładnie młodzież szkolna. I
tak:
I miejsce zajęła Barbara Pawłowska z
II LO w Nowogardzie,
II miejsce - Klaudia Rojek z I LO w Nowogardzie,
III miejsce - Justyna Wieczorkiewicz,
studentka ZUT-u w Szczecinie.
Wyróżniono także Huberta Jasińskiego
najmłodszego uczestnika dyktanda. To się
nazywa pęd do wiedzy! Fundatorami nagród byli – burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, który z satysfakcją wręczył nowoczesny laptop szczęśliwej laureatce Barbarze Pawłowskiej. Wydawca Dziennika
Nowogardzkiego Marek Słomski – nagrodę w postaci rocznej prenumeraty „Dziennika Nowogardzkiego” za zajęcie II miejsca obwieścił redaktor Jarosław Bzowy.
Collegium Balticum, a nagrodę Justynie
Wieczorkiewicz i Hubertowi Jasińskiemu
wręczyła przedstawicielka nowogardzkiej
filii uczelni.
Poprawność prac dyktanda sprawdziła
dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu
Szczecińskiego. Dyktando odbywało się
równolegle w Zakładzie Karnym. Wzięło w
nim udział 8 uczestników. Przede wszystkim oklaski dla organizatorów ze Stowarzyszenia „ Nasze Szanse” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie za kontynuację ubiegłorocznej
językoznawczej imprezy oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej z panią
dyrektor Zofią Pilarz na czele.
Tekst i foto M. A. Frydryk
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Kapela Rycha wciąż na topie!
- II miejsce – „ Swojacy „ – Zespół wokalno – muzyczny z
Mirosławca
- III miejsce – „ Kalina „ - Zespół wokalny z Kobylanki.

W dniu 19 maja 2012 roku – odbył się w Drawnie V
Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej pod Patronatem Honorowym Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego p. Wojciecha Drożdża.Przy pięknej,
słonecznej i ciepłej pogodzie w centrum miasta swój program – piosenki znane i mniej znane - przedstawiło 21 zespołów – 236 wykonawców - z terenu całego województwa
zachodniopomorskiego.

go

Jury w składzie:
dr hab. Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiemgr Tomasz Jabłecki – z Choszczna
mgr Zdzisław Bocian z Gorzowa Wlkp.

Bardzo pozytywnie oceniło prezentowany program
wskazując na konkretne osiągnięcia poszczególnych zespołów. Jury przedstawiło też trzy zespoły do wyróżnienia
i nagrodzenia:
- I miejsce – „ Kapela Rycha „ – Zespół wokalno – muzyczny z Nowogardu

Zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie
„Kapela Rycha” jest 3-pokoleniową kapelą ludową, grającą i śpiewającą już 13 lat. Występuje w strojach zachodniopomorskich. Cały czas działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.
Kapela wykonuje głównie stare utwory z Pomorza i tworzone współcześnie przez rodzimych twórców.
„Kapela Rycha” jest laureatem wielu przeglądów regionalnych i ogólnopolskich, m.in.: w Debrznie, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim, Lipianach, Łobzie, Szprotawie, Świnoujściu i Wałczu. Jest dwukrotnym laureatem
Międzynarodowego Festiwalu Kultury Współczesnej Wsi
i zdobywcą „Złotej Sowy” w Krośnie Odrzańskim (2006,
2009). Kapela brała udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych nad Iną w Goleniowie (2008, 2010,
2011) i w Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem (2001, 2010).
Jest Laureatem XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych w Szprotawie (2011).
Kapela występuje podczas różnych okolicznościowych
imprez o charakterze tradycyjnym jak: Zielone Świątki, dożynki, festyny, imprezy dobroczynne, wesela, imieniny.
Członkowie kapeli wspólne granie i śpiewanie, traktują
jako wielka przyjemność i drobny wkład w dzieło podtrzymywania tradycji i kultury ludowej.
W Drawnie kapela zaprezentowała nastepujące utwory:
- Marysieńka – z Pomorza, autor nieznany, sł. dwóch
zwrotek R. Zagórski
- Hej, morze, morze – Pomorza, autor nieznany
- Polka Bartoszka – z Pomorza Zach., sł. E. Mojsak, muz.
B.MatławskiWięcej o Kapeli Rycha – na stronie: www.folklor.
biz
opr. Lesław M. Marek
foto ze zbiorów Kapeli Rycha.

Dyktando w Zakładzie Karnym
12 mają bieżącego roku skazani z
ZK w Nowogardzie mieli okazję popróbować swoich sił w tej nieco niecodziennej (jak na więzienną rzeczywistość) umiejętności. Ośmiu z nich
zadeklarowało chęć napisania dyktanda organizowanego dla mieszkańców ziemi nowogardzkiej przez
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych
„Nasze Szanse”.
Skazani pisali dyktando w pomieszczeniu świetlicy Zakładu Karnego w Nowogardzie pod nadzorem
członków komisji konkursu przybyłych w tym celu z miasta. Najlepszy
z nich popełnił 16 błędów. Zaska-

kującym był fakt, że zgłosiło się ich
stosunkowo duża ilość i byli wysoko
zmotywowani do ortograficznej rywalizacji. Po zakończeniu dyktanda orzekli,

że liczą na główną wygraną. Co prawda zabrakło im nieco umiejętności ale
ważny też jest zapał do udziału w tak
nietypowych przedsięwzięciach jak
sprawdzian z ortografii.
Konkurs był jednym z wielu jakie
w tej dziedzinie odbywają się w całym kraju i ten trend jest jak najbardziej godny popularyzacji. Dbałość
o poprawność językową w każdej
sytuacji i w każdym środowisku jest
wyrazem szacunku dla własnej tradycji. Wypada się cieszyć, że osoby
pozbawione wolności także wpisują
się w ten sposób myślenia.
na podstawie www.sw.gov.pl”
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„Jak unijne pieniądze
opływają Nowogard”
W nawiązaniu do artykułu pt. „Jak unijne pieniądze opływają Nowogard” (DN,
8-10.05.2012 r.). autorstwa Marcina Nieradki, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy odnosi się do zawartych w artykule
informacji, wymagających wyjaśnienia, a
niejednokrotnie sprostowania, gdyż tezy
przedstawiane przez Pana Nieradkę dość
mocno odbiegają od rzeczywistości, a w
kilku przypadkach sprawiają wrażenie celowego pomijania istotnych faktów, dając
Czytelnikom fałszywy obraz specyfiki funduszy unijnych oraz roli Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie w ich pozyskiwaniu.
Otóż, Autor już w pierwszym akapicie
sugeruje, że do pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (który
notabene nie jest jedynym dysponentem
funduszy UE w województwie zachodniopomorskim, ale to drobiazg) wystarczy jedynie 25% wkład własny.
Niestety, sprawa jest dużo bardziej
skomplikowana niż się to Radnemu wydaje. Gmina, przystępując do danego konkursu, musi wykazać niejednokrotnie 100%
pokrycie środków na realizację inwestycji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
oraz mieć projekt wpisany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, co uniemożliwia
szybkie działanie w przypadku wielu konkursów. Co więcej, aby odpowiedzieć na
dany konkurs, trzeba już na etapie wniosku dysponować kompletną dokumentacją techniczną (w przypadku projektów
infrastrukturalnych), całą gamą pozwoleń,
uzgodnień, kosztorysów, co jest czasochłonne i zabiera niejednokrotnie nawet
rok przygotowań.
Urząd Miejski w Nowogardzie, poprzez
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy,
uzależniony jest zatem od aktualnie posiadanej dokumentacji. Ma rację Autor w innym akapicie, że potrzeba tu zmian systemowych, ale polegających na wytyczeniu
obszarów strategicznych w planowaniu inwestycji (przygotowanie dokumentacji na
najważniejsze projekty), tak, aby w okresie
programowania 2014-2020 móc skutecznie aplikować o fundusze unijne, które
jak głoszą media, będą jeszcze większe od
tych z alokacji 2007-2013.
W innym akapicie Autor wysnuwa
wniosek, iż obecny Burmistrz (po zaledwie
roku działalności) nie robi nic, aby poprawić sytuację wykorzystywania funduszy
unijnych przez Urząd Miasta, skoro cyt. „…

programy europejskie coraz częściej ogłaszane są na stronach Urzędu Marszałkowskiego..” Otóż jest zupełnie odwrotnie.
Zważywszy na fakt, iż ostrze krytyki Radnego Nieradki skierowane jest w
pierwszej kolejności na obecnego Burmistrza, prześledźmy jak rozwijała się sytuacja z wykorzystywaniem funduszy europejskich od samego początku.
Pierwsze środki unijne dla samorządów lokalnych w naszym województwie
zostały uruchomione dość późno, bo pod
koniec 2008 roku. Największy „boom” na
ich pozyskiwanie to lata 2009-2010. To
okres, gdzie można było pozyskać środki
na strategiczne dla Gminy cele - infrastrukturę drogową, kultury, sportu, turystyki,
edukacji, gospodarki wodno-ściekowej,
ścieżki rowerowe, ochronę zdrowia itd.
Na część z wyżej wymienionych priorytetów udało się Gminie Nowogard zdobyć
dofinansowanie.
Rok 2011, czyli pierwszy rok sprawowania władzy przez Roberta Czaplę, to już,
niestety, końcówka środków w dyspozycji
Marszałka. Przyjrzyjmy się zatem Harmonogramom naborów w 2011 r.
Jeśli chodzi o tryb konkursowy, to
ogłoszono zaledwie 5 konkursów z następujących priorytetów:
1. Działanie 4.1. Energia odnawialna i
zarządzanie energią.
2. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
3. Działanie 4.4. Ochrona powietrza
4. Działanie 4.5. Ochrona przyrody i
zapobieganie zagrożeniom - poddziałanie 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i
ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).
5. Działanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
W przypadku działań 4.1. i 4.4. głównymi beneficjentami były spółki zajmujące się wykorzystywaniem energii odnawialnej oraz przedsiębiorstwa związane z
branżą ciepłowniczą, odnośnie 4.4. – beneficjenci to podmioty zajmujące się zbiórką
i przetwarzaniem odpadów, zaś z działania
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom Gmina Nowogard została automatycznie wyłączona ze względu na brak
obszarów szczególnie chronionych na jej
terenie.
Co zatem pozostało?
Gmina Nowogard, w ramach Konkursu
nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Oś priorytetowa
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5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.5 Rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.1
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
złożyła dwa wnioski o strategicznym znaczeniu:
1. „Przebudowa infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard”
(koszt całkowity: 1 436 200,41 PLN.)
2. „Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w kierunku rekreacyjno-sportowym - zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Nowogard”
(koszt całkowity: 1 602
336,13 PLN.)
Po pomyślnym przejściu oceny formalnej, w trakcie oceny merytorycznej oba
projekty zajęły kolejno 6 i 10 miejsce na 13
umieszczonych na liście rezerwowej, i choć
szanse na dofinansowanie w trybie późniejszym mają niewielkie, to nie znaczy, że
Gmina Nowogard zrezygnowała z innych
form dofinansowania bądź kompletnego
zaniechania inwestycji.
Tak więc, można stwierdzić, że w 2011
roku Gmina Nowogard uczestniczyła jako
podmiot uprawniony w 100% konkursów
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Jak przedstawia się sytuacja z konkursami z RPO w 2012 roku? „Aż” dwa konkursy, adresowane do przedsiębiorstw. Nie
ma więc „huku”, to i nie ma „echa”.
Cały artykuł Marcina Nieradki sprawia
wrażenie mocno tendencyjnego ujęcia
sprawy, z którego wniosek jest jeden Urząd Miejski, a szczególnie Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy śpi, i na pobudkę się nie zanosi. Czy aby na pewno?
W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 pozyskano dofinansowanie w wysokości 101 246 zł , które obejmowało Małe
projekty (budowa placów zabaw w Kulicach i Orzeszu , remont świetlicy wiejskiej
w Wołowcu) oraz Odnowę i rozwój wsi (
remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Nowogardzkiej).
Kilka dni temu podpisano umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Nowogard”, współfinansowanego
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ze środków Unii Europejskiej – Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
w kwocie 441 907,08 zł.
Dodatkowo, pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Obszar Programowy: infrastruktura
domów kultury w wysokości 136 000 zł zaś
w grudniu 2011 roku uzyskano dofinansowanie budowy „Białego Orlika” w kwocie
208 000,00 zł
Skorzystano z funduszy unijnych w
przypadku projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Poddziałania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
O tych faktach w przedmiotowym artykule ani jednej wzmianki, choć są to informacje znane nowogardzkim radnym.
Radny stawia zarzut, iż np. władze zignorowały program „Mój Rynek”. Co więcej, Pan Nieradka sprawdził, iż cyt.(…) nikt
z Gminy nie pokusił się nawet o telefon do
Urzędu Marszałkowskiego, by dowiedzieć
się więcej na temat dofinansowań do remontów lokalnych targowisk. (…).
Jak się jednak okazuje, Radnego przerosło to zadanie, gdyż kontaktowano się
nie tylko telefonicznie, ale również mailowo, czego dowodem jest posiadana korespondencja, w której pracownik Wydziału
PROW Pani Karina Grzeszczyk-Wróbel była
uprzejma przesłać nawet prezentację multimedialną dotyczącą programu „Mój Rynek”.
Gdyby Szanowny Autor zadał sobie
trud zapoznania się z zasadami konkursu, stosownym Rozporządzeniem oraz
instrukcją do wniosku o dofinansowanie,
mógłby dowiedzieć się wielu ciekawych

rzeczy, z których wynika, że zgodnie z wytycznymi, na chwilę obecną Gmina Nowogard nie może skorzystać z dofinansowania projektów „Mój Rynek”. Przeszkodą są
prawne i organizacyjne rozwiązania dotyczące administrowania nowogardzkim targowiskiem, mianowicie dzierżawą przez
prywatny podmiot oraz samą strukturą
targowiska. W międzyczasie pracownicy
Urzędu Miejskiego odbyli dwa spotkania
z przedstawicielami handlowców oraz
wspólnie pracują nad koncepcją przebudowy targowiska w takiej formie, aby w
niedalekiej przyszłości skorzystać z funduszy PROW.
Inny zarzut autora, odnośnie braku
chęci tworzenia, adaptacji i doposażenia
instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla
dzieci (żłobki), można uznać za bezzasadny, ponieważ w zasobach gminy nie
ma obecnie lokalu, który można by zaadaptować na żłobek, zaś jego budowa
od podstaw to koszt zbyt wysoki jak na
możliwości finansowe gminy, co wykazała
analiza finansowa, przedłożona radnym.
Gmina Nowogard natomiast w tym zakresie udziela dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie gminy Nowogard w wys. 250
zł miesięcznie na każde dziecko objęte
opieką w żłobku oraz 200 zł miesięcznie
na każde dziecko objęte opieką w klubie
dziecięcym . W/W dotacje celowe zostały
uchwalone przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwałą Nr XV/119/12 z dnia 29 lutego 2012 roku. Pan Marcin Nieradka jako
radny powinien znać treść uchwał . Stwierdzenie Autora , że gmina Nowogard nic nie
robi w tym zakresie jest tendencyjne i mija
się z prawdą .
Na koniec, należy się odnieść do sugestii Autora co do braku listy programów, z
których będzie można uzyskać dofinanso-

Świetlica dla
sołectwa Lestkowo
„W środę, 23 maja br., burmistrz przekazał dla sołectwa Lestkowo
budynek świetlicy wiejskiej w użytkowanie na 10 lat. Stosowne dokumenty podpisał burmistrz Robert Czapla i sołtys Lestkowa pani Katarzyna Kolless w obecności członkiń Rady Sołeckiej.
Burmistrz docenił zaangażowanie mieszkańców i ich determinację
urządzania świetlicy - sami uporządkowali jedno pomieszczenie, w którym już mogą się odbywać spotkania oraz zakupili blachę na remont
dachu. Burmistrz interesował się także innymi problemami wsi, które
można rozwiązać między innymi poprzez prace grupy osadzonych. Aktualnie kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz
wraz z panią sołtys określą dokładnie zakres robót oraz kosztorys remontu budynku i wówczas podjęte zostaną odpowiednie decyzje.
Na pewno do Lestkowa trafią osadzeni a być może burmistrz przekaże też dodatkowe środki na remont
Tekst i foto LMM
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wanie w 2012 r. I znowu nie zadano sobie
trudu sprawdzenia informacji – taka lista
została sporządzona w kwietniu br. i skierowana do Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w
Nowogardzie.
Wśród źródeł finansowania, które brane są pod uwagę w bieżącym roku można
wymienić m.in.:
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (sanitarna na obszarach wiejskich, oczyszczalnie ścieków,
świetlice wiejskie, place zabaw),
2. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (dofinansowania uzbrojenia
terenu inwestycyjnego w obrębach Miętno-Wojcieszyn).
3. Norweski Mechanizm Finansowy
(modernizacja szpitala w Nowogardzie,
termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Nowogardzie).
4. Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych (prace budowlane przy
drodze dojazdowej do kompleksu boisk
Orlik w Nowogardzie).
5. Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska (termomodernizacja
w budynkach użyteczności publicznej,
edukacja ekologiczna).
Kończąc, nikt nie odmawia Radnemu
Marcinowi Nieradce i innym mieszkańcom
prawa do krytyki i wnoszenia sugestii co
do jakości pracy Urzędu Miejskiego – to w
końcu niezbywalne prawo każdego obywatela. Jednakże, jeśli występuje się na
forum publicznym i przedstawia określone
zarzuty, to należy je gruntownie zweryfikować, czego w tym przypadku nie uczyniono.
Z poważaniem Urszula Berezowska
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Funduszy
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Remonty...
Wymiana ławek przy fontannie
Zakończono prace związane z demontażem trzech starych ławek przy fontannie oraz wykonaniu nawierzchni pod nowe
ławki wraz z ich montażem.

Ławki przed i po remoncie
Remont chodników przy Placu Wolności
Dobiegły końca prace związane z remontem nawierzchni chodników położonych przy Placu Wolności 5 w Nowogardzie.
Prace wykonuje firma BRUK-LIN z Nowogardu za kwotę 25 817,70 zł brutto.

Chodnik przed i po remoncie
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Ul. 15 Lutego
Po uzgodnieniu wjazdów na posesje wspólnoty mieszkaniowej dokończenie remontu chodnika.

Chodnik na ul. 15 Lutego
Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni alejek wzdłuż murów obronnych nad nowogardzkim jeziorem.
Aktualnie wykonywane jest zrywanie dotychczasowej nawierzchni oraz cięcia korekcyjne korzeni, zabezpieczające system
korzeniowy drzew przed ułożeniem nowej nawierzchni alejek.

Remonty alejki

Porządki w Grabinie. Remonty w Ostrzycy
Trwają prace wykonywane bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Grupa „wiejska” pracowała w Grabinie gdzie wycinali krzaki i zarośla na łuku drogi
celem poprawy bezpieczeństwa, zbierali śmieci, odmalowali
dwie sławojki, wykosili teren wokół remizy i przy drodze dojazdowej do tej remizy. Ponadto uporządkowali świetlicę przygotowując ją do planowanych prac remontowych.
Obecnie wykonywany jest remont pomieszczeń świetlicy i

pomieszczeń do niej przylegających w Ostrzycy. Dzięki dobrej
współpracy (co podkreślał i sołtys i burmistrz) sołtysa Dariusza
Olejnika i mieszkańców Ostrzycy z burmistrzem Robertem Czaplą, udało się odremontować świetlicę i przygotować ją do pomalowania, doprowadzić kanalizację w pomieszczeniach sąsiadujących, położyć glazurę i terakotę oraz uruchomić toaletę a także
odmalować mur otaczający basen przeciwpożarowy.
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Nowogardzianin wygrywa w Nowogardzie!

Bałtyk - Karkonosze TOUR
W poniedziałek Nowogard żył kolarstwem. Najpierw o godz.
16.30 podziwialiśmy zmagania najmłodszych kolarzy na trasie
kryterium (o tym piszemy oddzielnie), a około 18.30 powitaliśmy
uczestników wyścigu Bałtyk - Karkonosze. Licznie zebrani kibice,
wyposażeni przez sympatyczne dziewczyny z logo BGŻ w dokładny
program wyścigu niecierpliwie wypatrywali „naszych” zawodników.
Wiadomo było, że zechce się godnie zaprezentować Wojciech Ziółkowski jadący w barwach BDC (banery tłumaczą skrót - BANASZAK
- DUDA - COMPANY) z numerem 13 - nie zawiódł oczekiwań - wygrał
lotną premię! Trzymano kciuki za zawodników BGŻ Team, bo wiadomo, ze zespół prowadzi Zbigniew Szczepkowski „nasz człowiek”.
Okazało się, że dla większości kibiców niespodziankę sprawił Grzegorz Stępniak - wychowanek Ryszarda Posackiego wygrał etap!
Niemal cały dystans niespełna 70-kilometrowego etapu z Gryfic do Nowogardu. Peleton jechał razem i walka o etapowe zwycięstwo rozegrała się na trzech końcowych rundach na ulicach
Nowogardu. Na ostatnich metrach zaciekle finiszowali najszybsi
zawodnicy peletonu, a najskuteczniejszy okazał się umiejętnie
rozprowadzony przez kolegów utalentowany sprinter ekipy CCC
- Grzegorz Stępniak. Drugi był Adam Wadecki (BDC MarcPol), a
trzeci Błażej Janiaczyk z teamu Bank BGŻ.
Podczas dekoracji zapachniało wielkim światem - dekoracje i
hostessy towarzyszące nagradzanym zawodnikom przypomniały
największe wyścigi. Puchary wręczał zastępca burmistrza Damian
Simiński oraz fundatorzy pucharów z Banku BGŻ i firmy JF Duet z
Goleniowa, a o nowogardzkich władzach, kibicach i zawodnikach
same superlatywy wypowiadał sprawozdawca TV pan Rezner.

Wyniki 2. etapu Gryfice - Nowogard (67,4 km)
1. Grzegorz Stępniak (CCC Polsat Polkowice) - 1:18.54
2. Adam Wadecki (BDC MarcPol)
3. Błażej Janiaczyk (Bank BGŻ)
4. Tomasz Smoleń (Bank BGŻ)
5. Konrad Dąbkowski (BDC MarcPol)
38.Wojciech Ziółkowki i peleton w tym samym czasie
Klasyfikacja po dwóch etapach:
1. Tomasz Kiendyś (CCC Polsat Polkowice) - 3:43.09
2. Łukasz Bodnar (Bank BGŻ) strata 5 s
3. Kamil Gradek (Cartusia Kartuzy) 9
4. Dariusz Baranowski (BDC MarcPol) 12
5. Jarosław Rębiewski (KTK Kalisz) 13
6. Grzegorz Stępniak (CCC Polsat Polkowice) 23
9. Wojciech Ziółkowski (BDC MARCPOL Team I) 30 s.

tekst i foto LMM

Kryterium uliczne Grand Prix Nowogardu

W naszym mieście zainteresowanie kolarstwem jest bardzo
duże. Przewidując, że na zakończenie etapu Bałtyk - Karkonosze
przyjdzie dużo kibiców miejscowi działacze kolarscy postanowili
umilić czas oczekiwania i zorganizowali Kryterium Grand Prix Nowogardu. Pan Henryk Sawicki prezes klubu LUKS „Chrabąszcze”, trener Ryszard Posacki i Jan Tandecki szef Miejsko - Gminnego Zrzeszenia LZS przy wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego zaprosili do
Nowogardu ponad 60 zawodników z 11 klubów. Rozegrano wyścigi w czterech kategoriach wiekowych - ŻAK, MŁODZIK i JUNIORKA
MŁODSZA, JUNIOR MŁODSZY i KOBIETY OPEN oraz JUNIOR.
Wyścigi rozpoczęli osobno klasyfikowani byli zawodnicy czyli
MASTERSI. Na trudnej trasie ulicami 15 Lutego - Młynarska - Cmentarna - Nadtorowa - Mickiewicza i meta 15 - lutego o długości 2 300
metrów trwała zacięta walka. Dobre zabezpieczenie trasy i przygotowanie zawodników sprawiło, że obyło się bez wypadków i zawody kończyły się szczęśliwie. O składach poszczególnych kategorii
i wynikach na lotnych finiszach informował Tadeusz Łukaszewicz
- wszyscy więc mogli się skupić na obserwowaniu sportowej walki i
na bieżąco śledzić sytuację na trasie.
Wyniki:
Kategoria ŻAK:
1 m - Szymon Łakomy - UKS Ratusz Maszewo,
2 m - Piotr Sowinski - LUKS Chrabąszcze Nowogard,
3 m - Wiktoria Pikulik - KK BCM NOWOTEX Uzdr. Darłowo.
Pozostali „Chrabąszcze” - Maciej Sućko - 6 m, Damian Ubych - 9
m, Jakub Lenko - 11 m.
Kategoria MŁODZIK i JUNIORKA MŁODSZA:
1 m - Karol Zadarnowski - SSPS Piast Szczecin,
2 m - Marlena Karwacka - KK BCM NOWOTEX Darłowo,

3 m - Paulina Winiarska - GK BOGO Szczecin.
Jakub Ubych zajął 9 m, Piotr Gajdzis - 14 m, Dawid Ślązak - 20 m.
Kategoria JUNIOR MŁODSZY I PANIE OPEN:
1 m - Rafał Kolasiński - LKS BASZTA Golczewo,
2 m - Karol Wypych LKS BASZTA Golczewo,
3 m - Anna Harkowska - Warmia i Mazury.
Jeden punkcik zabrakło do podium Remigiuszowi Komisarkowi
- 4 m, a Kornel Zwoliński - 9 m.
Kategoria JUNIOR:
1 m - Damian Wypych - JF DUET Goleniów,
2 m - Rafał Sadowy - JF DUET Goleniów,
3 m - Kamil Tokarczyk - JF DUET Goleniów.
Paweł Kolasiński zajął 6 miejsce.
Imprezę kończyło wręczanie pucharów, nagród rzeczowych a
dla starszych nawet kopert. Dekoracji dokonywali i gratulacje składali organizatorzy i sponsorzy. Oby więcej takich imprez!
Tekst i foto LMM
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5. WENEZUELA - BOŚNIA I HERCEGOWINA - 0:9
6. HISZPANIA - BOŚNIA I HERCEGOWINA – 0:2

Turniej eliminacyjny Mini Mundialu
2012 w Nowogardzie rozegrany!
W dniu 19 maja na nowogardzkim
Orliku było bardzo sportowo. Drużyny
piłkarskie z nowogardzkich szkół podstawowych grały w barwach Anglii, Danii, Serbii, Korei Południowej, Wenezueli,
Ekwadoru, Wybrzeża Kości Słoniowej,
Węgier, Norwegii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny oraz oczywiście Polski.
Po otwarciu turnieju o godzinie
10.00, którego dokonał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla i zaprezentowaniu drużyn, rozpoczęły się prawdziwe
sportowe emocje. Na boisku wszystkie
zawodniczki (jednym z warunków turnieju był udział minimum dwóch dziewczynek w drużynie) i zawodnicy dawali
z siebie wszystko, każdy chciał zdobyć
gola dla swojej drużyny.
Oto jak przedstawiają się wyniki meczów:
Kategoria wiekowa - klasy III - IV
1. EKWADOR – DANIA - 0:2
2. EKWADOR - KOREA PŁD. - 2:0
3. DANIA - KOREA PŁD. - 2:1
4. WENEZUELA – HISZPANIA - 1:4

GRUPA A
1. DANIA 6
2. EKWADOR 3
3. KOREA PŁD. 0
GRUPA B
1. BOŚNIA I HERCEGOWINA 6
2. HISZPANIA 3
3. WENEZUELA 0
MECZ O 5 MIEJSCE
KOREA PŁD. - WENEZUELA - 2:0
PÓŁFINAŁY
DANIA – HISZPANIA - 3:1
EKWADOR - BOŚNIA I HERCEGOWINA - 1:5
MECZ O 3 MIEJSCE
HISZPANIA – EKWADOR – 1:4
FINAŁ
DANIA - BOŚNIA I HERCEGOWINA 0:2
Kategoria wiekowa - klasy V-VI
1. ANGLIA - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ - 4:0
2. ANGLIA – SERBIA - 2:2
3. WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ –
SERBIA - 0:6
4. POLSKA – NORWEGIA - 1:0
5. POLSKA – WĘGRY - 4:1
6. NORWEGIA – WĘGRY – 3:1

11

GRUPA C
1. ANGLIA 4
2. SERBIA 4
3. WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 0
GRUPA D
1. POLSKA 6
2. NORWEGIA 3
3. WĘGRY 0
MECZ O 5 MIEJSCE
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ – WĘGRY – 3:2
PÓŁFINAŁY:
SERBIA – NORWEGIA - 2:1
ANGLIA – POLSKA – 1:2
MECZ O 3 MIEJSCE
NORWEGIA – ANGLIA – 1:0
FINAŁ
SERBIA – POLSKA – 3:1
W trakcie turnieju przeprowadzone
zostały również konkursy piłkarskie oraz
konkursy dla kibiców. Na zakończenie
drużyny zostały uhonorowane wspaniałymi pucharami i medalami. Do turnieju
finałowego, który rozegrany zostanie 9
czerwca na stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie boisko nr 2 awansowały:
Kategoria wiekowa - klasy III – I V
Bośnia I Hercegowina – Szkoła Podstawowa nr 3
Dania – Szkoła Podstawowa nr 4
Kategoria wiekowa – klasy V – VI:
Serbia – Szkoła Podstawowa nr 1
Polska – Szkoła Podstawowa nr 2
Wydział EZKiS
Trzymamy kciuki!

Wojcieszyn bogatszy o 6 tys. złotych!

II Igrzyska Sołeckie zakończone

W sobotę 26 maja rozegrano IV i zarazem ostatni turniej II Igrzysk Sołeckich
Gminy Nowogard.
Na obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano turniej piłki
nożnej, rzuty do kosza pan i panów, a na
strzelnicy sekcji strzeleckiej „Tarcza”
Przed rozpoczęciem wiadomo było,
że dwa pierwsze miejsca są niezagrożone - zdawało się, że łatwo wygra
Wojcieszyn przed Karskiem. Emocje
jednak były, bo zawodnicy Wojcieszyna
zawodzili, ale Karsk nie wykorzystał ich
potknięć. Prawdziwa walka toczyła się

o miejsce trzecie - szanse na zdobycie
4 tysięcy złotych miały trzy sołectwa
- Czermnica, Kulice i Słajsino. Okazało
się, że Kulice mogły nucić „ta sobota jest
nasza” - wygrali kolejno strzelanie, rzuty
do kosza pań i rzuty do kosza panów.
Czermnica odrobiła wprawdzie 10 punktów wygrywając turniej piłkarski ale było
to za mało. Wyniki:
Strzelanie z wiatrówki:
1. Piotrowski - Kulice - 35 pkt,
2. Sadło - Słajsino - 32 pkt,
3. Grabarek - Czermnica - 30 pkt,
4. Kwiatkowski =- Karsk - 29 pkt,
5. Saja - Wojcieszyn - 28 pkt,
6. Białczak - Orzechowo - 27 pkt.
Rzuty do kosza - panie:
1. Karpiuk - Kulice - 35 pkt,
2. Żóralska - Czermnica - 32 pkt,
3. Ogrodniczak - Karsk - 30 pkt,
4. Wiśniewska - Słajsino - 28,5 pkt,
5. Zielińska - Wojcieszyn - 28,5 pkt
Rzuty do kosza - panowie:
1. Pluta - Kulice - 35 pkt,

2. Seweryniak - Orzechowo - 32 pkt,
3. Idziak - Słajsino - 30 pkt,
4. Kubicki - Karsk - 29 pkt,
5. Rapa - Czermnica - 27,5 pkt,
5. Saja - Wojcieszyn - 27,5 pkt,
Piłka nożna:
1. Czermnica - 40 pkt,
2. Orzechowo - 35 pkt,
3. Karsk - 32 pkt,
4. Kul;ice =- 30 pkt,
5. Słajsino - 28 pkt,
6. Wojcieszyn - 26 pkt.
II Igrzyska Sołeckie - wyniki końcowe:
I m - Wojcieszyn - 535,5 pkt
II m - Karsk - 527,5 pkt,
III m - Kulice - 519,5 pkt,
IV m - Czermnica - 510,5 pkt,
V m - Słajsino - 504,5 pkt,
VI m - Orzechowo - 217,5 pkt
VII m - Błotno - 116 pkt.
Dyplomy i puchary dla najlepszych
wręczone zostaną podczas tegorocznych dożynek.
tekst i foto Lesław M. Marek
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FIESTA EKOLOGICZNA ZAKOŃCZONA

„Posłuchajmy, jak bije olbrzymie ,
zielone serce przyrody”
To były tylko trzy dni (od 14 do 16
maja br.) zagęszczone intensywnymi proekologicznymi działaniami – konkursy,
wystawy, turnieje, warsztaty plastyczne,
itp. Jednym słowem prawdziwa uczta dla
miłośników przyrody i środowiska, jak
również dla mieszkańców tego regionu.
Historia Ekofilmu sięga roku 1989, a w
1994 r. Komitet Honorowy nadał mu imię
Macieja Łukowskiego, przedwcześnie
zmarłego twórcy filmów przyrodniczych
z Łodzi. Początki były skromne, ale też
uboższa była świadomość ekologiczna
społeczeństwa. Dziś festiwal okrzepł i
na szczęście nie popadł w rutynę i tani
schematyzm. Dużym plusem imprezy był
spontaniczny w niej udział szkół i przedszkoli całej naszej gminy. Pełna też była
widownia NDK podczas projekcji filmów
konkursowych, spotkań z ciekawymi
ludźmi, m.in. z Andrzejem Borowskim z
Bieszczad, pasjonatem i obrońcą dzikich
zwierząt oraz przyrody nie skażonej cywilizacją. W ostatnim festiwalowym dniu
sporym zainteresowaniem mieszkańców
cieszył się kiermasz wyrobów ekologicznych (apetyczne wędliny, domowy
smalec, jajka oraz przetwory z jarzyn i
warzyw) gospodyń z gospodarstw agroturystycznych spod świdwińskiej wsi. Do
udziału w gali zamknięcia festiwalu zachęcała grupa kolorowo ubranych szczudlarzy. Głównym nurtem festiwalu był,oczywiście,konkurs filmów ekologicznych
twórców z całego kraju, do którego zakwalifikowano 25 filmów.
Jury w składzie:
dr Małgorzata Falencka – Jabłońska
– specjalista z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

dr inż. Mirosław Sobala – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie,
mgr inż. Artur Sawicki specjalista z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
mgr Marcin Kowalski Prezes Fundacji
Kultury i Sportu Prawobrzeże w Szczecinie przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix – Puchar Prezydenta RP i
bon towarowy na 8 tys. złotych ufundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
otrzymał film „WYJĄC Z WILKAMI”. Reż.
Dorota Adamkiewicz i Joanna Łęska. Jest
to film z cyklu „Badacze Natury”.
II miejsce – Cykl filmów pt „OBCE gatunki inwazyjne w Polsce, reż. Roman
Dębski i Mikołaj Haremski.
III miejsce - „Witalne krajobrazy Małopolski” reż. Andrzej Duda.
Nagroda Specjalna Burmistrza Nowogardu – (bon towarowy 3 tys. zł) – film
„Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy”reż. Grzegorz Karbowski.
Nagroda Specjalna i aparat fotograficzny – fundator ZCG R – XXI – film
„Ostatnia syrena” w reż. Andrzeja Misiuka.
Wyróżnienie – film „Proszę daj wody”
reż. Anna i Michał Barański.
Nagrodę za pierwsze kroki w filmie
ekologicznym otrzymał Tadeusz Baraniecki z I klasy LO im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Kętrzynie za film „Kolorowe
piórka”.
Tym razem zakończenie festiwalu
obyło się bez bizantyjskich ozdobników- skromnie, ale i -elegancko Finał

poprzedziło otwarcie wystaw w Miejskiej
Bibliotece Publicznej: -upamiętniających
patrona festiwalu Macieja Łukowskiego,
zmarłego w 1990 roku wykładowcy łódzkiej „filmówki”, -fotografii zgłoszonych na
tegoroczny konkurs w ramach festiwalu,
-fotogazetek z przebiegu akcji ekologicznych w placówkach oświatowych gminy
Nowogard. Na zakończenie, już w sali
widowiskowej NDK, burmistrz Nowogardu powiedział: „Szanowni Państwo!
To są niezmiernie smutne chwile, kiedy się
zamyka festiwal. O wiele łatwiej i przyjemniej jest go otwierać, tak jak uczyniliśmy
to w poniedziałek. Ale wiemy, że ten czas
był czasem owocnym i urozmaiconym - te
wszystkie konkursy, nawet sportowe, wiedzy ekologicznej organizowane w szkołach
i przedszkolach, a przede wszystkim festiwal filmów ekologicznych czyli trzon naszej
imprezy. Wcale się nie dziwię paniom laureatkom, że po raz drugi wgrywają festiwal i
dobrze się czują w Nowogardzie. Każdy, kto
przyjeżdża do Nowogardu dzisiaj - dobrze
się tu czuje. Zapraszamy częściej. Miasto
jest dla Państwa otwarte. Niestety przyszedł czas na wypowiedzenie tych słów: XII
Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych Ekofilm2012
uważam za zakończony. Dziękuję bardzo”.
Jeszcze tylko projekcja filmu „Wyjąc z
wilkami”, nagrodzonego Grand Prix Dobiegły końca napisy na ekranie, wygasły
światła na widowni opustoszała gwarna
sala i nagle zrobiło się jakby czego żal...
Do zobaczenia za dwa lata!
tekst M. A. Frydryk,
foto: F. Karolewski
(więcej zdjęć na stronie www.nowogard.pl)
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XII Konkurs Wiedzy Leśnej

Szkoły Podstawowe
Błotna i Długołęki najlepsze!
W środę 16 maja odbył się już po raz XII Konkurs Wiedzy
Leśnej organizowany przez Nadleśnictwo Nowogard dla
uczniów Szkół Podstawowych. Do Zielonej Kuźni w Płotkowie
przyjechało 13 zespołów - 10 ekip ze szkół gminy Nowogard
oraz Osiny, Dębic (gmina Maszewo) i Łosośnicy (gmina Resko).
Zawody otworzył główny organizator czyli nadleśniczy Tadeusz Piotrowski witając wszystkie zespoły wraz z opiekunami
oraz gości - burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie panią
dr Małgorzatę Falencką - Jabłońską i pana Artura Sawickiego, przedstawiciela Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych
pana Sławomira Kucala, przedstawiciela Zarządu Okręgu LOP
w Szczecinie pana Tadeusza Krowickiego, panią dyrektor NDK
Anetę Drążewską. Po prezentacji regulaminu zawodów oraz
losowaniu numerów startowych ekipy ruszyły na trasę na której umieszczono 8 punktów sprawdzania wiedzy leśnej.
Na każdym punkcie można było otrzymać maksymalnie 10
pkt. Jednak na 10 punktów trzeba naprawdę dużo wiedzieć znać narzędzia którymi posługują się leśnicy, rozpoznać gatunki drzew po krążkach wyciętych z ich młodych pni ( okazała się
to najtrudniejsza konkurencja - zawodnicy otrzymywali od 4 - 6
pkt), poznać owady leśne i ślady ich „działalnośći”, znać roślinne
skarby lasu i ich zastosowanie w przemyśle, poznawać rośliny rosnące wokół nas, przypisać nasiona do właściwych roślin i drzew,
rozróżniać gatunki ptaków żyjących w naszych lasach. Na koniec
należało zestrzelić z wiatrówki balonik kryjący pytania z ekologii
i ochrony przyrody i dobrze na nie odpowiedzieć. Sędzia główny
pan Rafał Maruszewski (etatowy pracownik Nadleśnictwa) wysoko ocenił przebieg konkursu, a szczególnie podkreślił liczny (najliczniejszy z dotychczasowych 12 edycji) udział szkolnych zespołów. Sponsorzy wyjątkowo dopisali więc nagród starczyło dla
wszystkich uczestników i ich opiekunów. Do zobaczenia za rok!

Wyniki:
1m - SP Długołęka (`Filip Olejnik, Adrian Krawczyk, Radosław Lewandowski, op. Bożena Piotrowska) - 71,5 pkt,
- SP Błotno ( Daria Urbaniak, Igor Gałecki, Martyna Antas,
op.Dorota Marynowska) - 71,5 pkt,
2 m - SP Osina ( Michał Czomko, Mikołaj Wąsik, Anna Guz,
op.Aneta Kulik) - 69,5 pkt.
3 m - SP Strzelewo (Kinga Milczarek, Wiktoria Jurgielaniec,
Daria Zmirowicz, op.Ewa Rapa) - 68,5 pkt.
4 m - trzy zespoły po 68 pkt;
- SP Orzechowo (Klaudia Pasik, Wiktoria Klusaczyk, Monika
Rusiniak op. Aneta Płusa)
- SP nr 1 (Jonatan Kasperczak, Eliza Kowalczyk, Szymon Sawicki, op. Romualda Rucińska)
- SP Żabowo (Adrian Popielarczyk, Malwina Stańczyk, Wiktoria Kamieniak, op.Elżbieta Popińska)
5 m - SP nr 3 (Sandra Klonowska, Jakub Znyk, Weronika Modrzejewska, op. Agnieszka Białczak) - 66 pkt,
6 m - SP Wierzbięcin (Julia Łuczak, Karolina Syjud, Hanna
Gargulińska, op. Jolanta Przybylska)- 65 pkt,
7 m - dwie drużyny po 63 pkt:
- SP Łosośnica (Sebastian Czarnecki, Kacper Figas, Jakub
Bodys, op.Jarosław Kajma),
- SP nr 2 (Wiktoria Piasecka, Weronika Walerczak, Katarzyna
Młynarska, op.Grażyna Jackowska),
8 m - SP Dębice ( Cyprian Kałamarz, Adrian Rossa, Kacper
Siepka, op.Aneta Bobrowska) - 58,5 pkt
9 m - SOS - W Nowogard (Sebastian Kurkowski, Adrian Kaliński, Klaudia Gaweł, op.Katarzyna Lembas) - 52 pkt.
tekst i foto Lesław M. Marek
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Pierwsze zawody
fingerboardowe

o Puchar Burmistrza Nowogardu
Jest deszczowy dzień 1998 roku – California, młody
Steven Asher zostaje w domu i nie może ćwiczyć tricków
sb-owych. Steven tworzy swoją pierwszą miniaturową
deskorolkę (fb). Jego ojciec, Peter, produkował zabawki.
Zobaczył co zrobił jego synek i pomyślał że to będzie dobry „interes” I tak właśnie narodziła się firma Tech Deck,
największy producent fb.
W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w
Nowogardzie odbyły się pierwsze zawody fingerboardowe o Puchar Burmistrza Nowogard „FB COMPETITION
2012”.
Uczestnicy musieli wykazać się bezbłędnie opanowaną jazdą za fingerboardzie. Turniej składał się z dwóch
części: Przejazdu oraz Best trick.
Podczas przejazdu uczestnicy musieli pokonać tor w
jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie błędów, ponieważ każde potknięcie powodowało doliczenie 5 sekund straty.
Najszybszym okazał się Maciej Luter uczeń SP1 w
Nowogardzie. Na miejscu drugim uplasował się Piotr
Marcinkowski (Gimnazjum Nr 2 Nowogard), zaś trzecie
miejsce zajął Michał Teodorczyk (SP1 Nowogard). Wyróżnienie przyznano Bartkowi Margas (SP 3 Nowogard).
Eliminacje do drugiej kategorii Best Trick miały na
celu wyłonienie 6 najlepszych zawodników i okazali się
nimi: Artur Hovsepyan (SP1 Nowogard), Jakub Cybulski

(Gimnazjum Nr 2 Nowogard), Michał Woroniecki (SP1
Nowogard), Paweł Feńczak (SP1 Nowogard), Erwin Kędzierski (Gimnazjum Nr 1 Nowogard), Axel Mitura (ZSP
Nowogard), oraz przedszkolak Max Labocha (SP1 Nowogard).
Wyniki Best Tricku: I miejsce – Jakub Cybulski, II miejsce – Michał Woroniecki, III miejsce – Axel Mitura. Wyróżniono również Pawła Feńczaka oraz Maxa Labocha, najmłodszego uczestnika zawodów.
Puchar Burmistrza trafił w ręce Michała Woronieckiego, który po zsumowaniu wyników obu konkurencji okazał się najlepszy.
Zawody sędziowali nauczyciele SP1 Nowogard – Artur Danilewski, Sebastian Szymański oraz Bogdan Wawryczuk.
Podziękowania dla Państwa Magdaleny i Mariusza
Koniecznych - OW Familijni w Dziwnówku za ufundowanie pucharów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
w Nowogardzie Sebastiana Szymańskiego za nagrody
rzeczowe, firmie CreateVision za projekt plakatu oraz
uczniom Damianowi Baca, Pawłowi Feńczak, Michałowi
Woronieckiemu, Mateuszowi Gliwka za pomoc w organizacji turnieju.
Zespół Redakcyjny SP1 Nowogard

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

Lp.

1.

Położenie

Nowogard ul.
Warszawska 10

Numer
działki

240/2

Pow.
działki
m2

848

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości

SZ10/00014786/5

Lokal
mieszkalny
nr 48

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni

Forma
sprzedaży

Bezprzetrargowo
na rzecz
najemcy

Wartość
lokalu
w zł

51.666,00

Wartość
gruntu
w zł

Pierwsza
opłata za
użytkowanie
wieczyste

568,00
w udziale
do
7/1000
części

8,52 zł
vat 1,96 zł

tj. od dnia 28.05.2012r. do dnia 18.06.2012r.

Opłata roczna
za użytkowanie
wieczyste

5,68 zł
vat 1,31 zł
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

L.p.

Położenie
nieruchomości

Obręb nr 5
m. Nowogard
ul.Boh.
Warszawy

1.

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej

46051

Nr
działki

538

Powierzchnia
2
działki w m

335 m

2

Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Forma
sprzedaży

Działka
niezabudowana
Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego
W obowiązującym
studium
Przetarg
uwarunkowań
nieograniczony
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
i miasta Nowogard
– teren zabudowy
mieszkaniowej.

Cena
wywoławcza
działki

24.900,00 zł

Stan
władania

własność

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących
warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli
złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin
złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.

jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.05.2012r. do dnia 19.06.2012r.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Nowogard
Gmina Nowogard uruchamia projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Nowogard” skierowany do mieszkańców, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę sprzyjającą
wykluczeniu cyfrowemu. Na projekt pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania 8.3.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem udzielenia wsparcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego, poprzez zapewnienie dostępu do internetu, technologii informacyjnych i wiedzy naszym mieszkańcom. Przedsięwzięcie obejmuje również przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Projekt obejmie 40 gospodarstw domowych z terenu
naszej gminy.

Nabór ruszył 1 czerwca i potrwa do 15 czerwca br. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6b i na stronie internetowej www.nowogard.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie

Oferty pracy dla mieszkańców
Gminy Nowogard
Szanowni Mieszkańcy.
Gmina Nowogard aktualnie podejmuje działania mające na celu objęcie terenów przy obwodnicy nowogardzkiej statusem
specjalnej strefy ekonomicznej.
Jest to działanie długofalowe i wymagające czasu, więc do chwili ostatecznego przygotowania terenu dla inwestorów, Gmina Nowogard stara się szukać potencjalnych pracodawców w innych lokalizacjach, m.in na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
W tym celu nawiązano współpracę z firmą sia Abrasives, zaliczaną do trzech największych producentów zaawansowanych
technologii szlifowania. Firma szczyci się ponad 130 latami tradycji, zatrudniając obecnie ponad 1200 osób i posiadając filie w
ponad 80 krajach Świata.
Firma projektuje, wytwarza i dostarcza zarówno materiały ścierne, jak też kompletne systemy szlifowania dla branży drzewnej, metalowej i ART.
Oddział firmy w Polsce to sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o. mieszcząca się w Goleniowskim Parku Przemysłowym.
Po spotkaniu z przedstawicielami UM w Nowogardzie, które odbyło się w siedzibie producenta, firma zaoferowała mieszkańcom Gminy Nowogard miejsca pracy na stanowiskach:
Specjalista ds. utrzymania ruchu / Elektryk oraz operatorów maszyn (szczegóły w ofercie).
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż prowadzone są dalsze rozmowy z kolejnymi firmami, chcącymi zatrudnić mieszkańców Gminy Nowogard.
Szczegóły podamy wkrótce na stronie www.nowogard.pl oraz na łamach „Wiadomości Samorządowych”.

1.06.2012 r.
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W związku z rozbudową linii produkcyjnych i obsługą kontraktu eksportowego firma sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy
Nasze oczekiwania:
•
doświadczenie w pracy na produkcji; mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi maszyn
•
dokładność i sumienność
•
wykształcenie minimum średnie lub wyższe – konieczne kierunki techniczne
•
miejsce zamieszkania do 50 km od siedziby firmy
•
znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
•
z uwagi na obowiązujące na terenie firmy przepisy p.poż. prosimy o kontakt tylko kandydatów niepalących
Nasza oferta:
•
etatowa praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•
cykl szkoleń związanych z procesem produkcji
•
wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
Miejsce pracy – Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 21.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy, że tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania rekrutacyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV (z dopiskiem „Technicy”) drogą elektroniczną na
adres: eu@sia.pl lub listownie na adres sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o. ul. Prosta 21, Łozienica, 72-100 Goleniów.
Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)”.

W związku z obsługą kontraktu eksportowego i planowanym wzrostem zatrudnienia firma
sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko

Specjalista ds. utrzymania ruchu / Elektryk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymanie parku maszynowego w stanie zapewniającym produkcję
zgodnie z wymogami jakościowymi oraz technologicznymi

Nasze oczekiwania:
•
wykształcenie min. średnie , preferowane kierunki techniczno-mechaniczne
•
umiejętność czytania schematów elektrycznych
•
znajomość zagadnień związanych z prostymi układami sterowania
•
prawo jazdy kat. B
•
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•
znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
•
z uwagi na obowiązujące na terenie firmy przepisy p.poż. prosimy o kontakt tylko kandydatów niepalących
Nasza oferta:
•
etatowa praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•
wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
Miejsce pracy – Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 21.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy, że tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania rekrutacyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV (z dopiskiem „Elektryk”) drogą elektroniczną na
adres: eu@sia.pl lub listownie na adres sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o. ul. Prosta 21, Łozienica, 72-100 Goleniów.
Ostateczny termin składania ofert – 20 czerwiec 2012.
Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)”.
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Franciszek Karolewski

laureatem konkursu

Wybory w sołectwie
Łęgno

„Dzieje Szczecińskich Rodzin”
We wtorek (22 bm.) w Zamku Książąt Pomorskich rozdano nagrody w najstarszej (42 edycja konkursu) imprezie
pamiętnikarskiej w kraju „Dzieje szczecińskich rodzin”.
Na konkurs, organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo
Kultury, wpłynęło w tym roku 26 prac. Jury przyznało nagrody
i wyróżnienia w sześciu działach. Nowogardzianin Franciszek
Karolewski otrzymał nagrodę „Kuriera Szczecińskiego” dla najlepszej kroniki, za pracę „Ks. Grzegorz Zaklika 1991-2010”.

W czwartek, 10 maja br, w nowo utworzonym sołectwie
Łęgno odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Uprawnionych do głosownia w sołectwie Łęgno jest 69 osób. Na zebranie przybyło 31 osób. W głosowaniu tajnym przy oddanych
31 głosach ważnych zgłoszono następujące kandydatury na
Sołtysa Sołectwa Łęgno: Józef Włochowicz – otrzymał 22 głosy
oraz Krystyna Pasuniak- otrzymała 9 głosów. Tak więc sołtysem
został Pan Józef Włochowicz.
Wybrano również 3 osobową Radę Sołecką w skład której
wchodzą: Dawid Kapuśniak, Krystyna Pasuniak, Artur Kopciuch.

źródło: http://www.24kurier.pl

Foto: Dziennik Nowogardzki

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać
w następujących punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. Wolnoœci
1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji
i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska
Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;
9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22;
11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak –
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14
Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy,
Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15
lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.;
20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul.
Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”,
ul. 700 lecia 20; 24. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie
ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spo¿ywczy
„DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C;
30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 31. Zak³ad Karny,
ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 34. Sklep Spo¿ywczo
Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak
Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.; 37. ENTER
Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3 37. HUSQVARNA, Warszawska 14

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia
9.06.2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91
3921356 wew.122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel.
505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian Simiński przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu 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

