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dokończenie na str. 2

Sprostowanie dot. artykułu prasowego z dnia 27.11.2012 pt. 

„Czapla śmieci policzył,  
a ludzie zapłacą podwójnie”

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią przywołanego wy-
żej materiału prasowego Pana radnego Nieradki, zgodnie z 
prawem prasowym wnoszę o zamieszczenie poniższego spro-
stowania. 

Po pierwsze informuję, iż nie jest zgodnym z prawdą 
stwierdzenie jakoby to Burmistrz Czapla, jak to ujęto w przy-
toczonym artykule ustalał metodę naliczania opłat za odpady 
komunalne. Autorem zarówno treści uchwał, wyboru i reko-
mendacji metody naliczania opłat, jak i wyliczonych  i zapro-
ponowanych wysokości opłat za odpady komunalne (przy 
udziale zewnętrznego, wykwalifikowanego audytora) jest 
powołany przez Burmistrza zespół do spraw opracowania i 
wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w składzie Tadeusz Fiejdasz, Agnieszka Biegańska 
Sawicka, Joanna Krępa oraz moja osoba, który nad tym bardzo 
trudnym tematem pracuje już od kilku miesięcy. 

Po drugie informuję, iż nie jest zgodnym z prawdą posta-

wienie zarzutu odnoszącego się do przygotowania materiałów 
w ścisłej tajemnicy. Zespół swoje czynności wykonuje jawnie, 
a radni Rady Miejskiej, mają prawo uczestniczyć i uczestni-
czą w efektach naszej pracy, czego dowodem jest podjęcie w 
miesiącu czerwcu uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu 
Budynków Komunalnych przekazującej ZBK zadania z zakresu 
gospodarowania odpadami, a w miesiącu wrześniu uchwał o 
podziale gminy na sektory, ustalenia miejsca, terminu i czę-
stotliwości wnoszenia opłaty oraz objęcia systemem odbioru 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od 1 lipca 2014 

roku. Kolejne prace były następstwem podjętych wcześniej 
uchwał, a ich efekty przekazane zostały Burmistrzowi, a dalej 
Radzie Miejskiej. 

Tak też zostało to przedstawione na poniedziałkowym po-
siedzeniu Komisji Społecznej, której Pan radny jest członkiem. 
Gmina nie ucieka od zorganizowania spotkania z mieszkań-
cami i nic nie robi za ich plecami , co zostało potwierdzone 
faktem zdjęcia przez Burmistrza Nowogardu z obrad środowej 
sesji Rady Miejskiej pakietu uchwał dotyczących gospodarki 
odpadami komunalnymi i przełożenie ich na kolejne, grudnio-
we posiedzenie, celem przeprowadzenia w tym czasie kon-
sultacji z mieszkańcami. Odbyło się to na wniosek radnych i 
mieszkańców.

Po trzecie informuję, iż nie jest zgodnym z prawdą stwier-
dzenie, iż zarekomendowana przez zespół metoda ustalenia 
opłaty  oparta jest na liczbie osób zameldowanych w danej 
nieruchomości.  Jest ona oparta o liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, a to jest zasadnicza różnica. Tę informację 
każdy właściciel nieruchomości samodzielnie poda w stosow-
nej deklaracji, którą Rada Miejska przyjmie w drodze uchwały. 
Ewentualne zmiany ilości osób zamieszkujących nierucho-
mość aktualizuje się przy pomocy złożenia kolejnej deklaracji. 

Uwaga

Uprzejmie informuję o możliwości wydzier-
żawienia stanowisk na Placu Wolności, działka 
nr 144/6 obręb 3 miasta Nowogard z przezna-
czeniem na sprzedaż ozdób świątecznych i 
wyrobów pirotechnicznych na okres od dnia 
15.12.2012r. do dnia 31.12.2012r.

W związku z powyższym zainteresowanych wydzierża-
wieniem stanowisk proszę o składanie wniosków w pokoju 
nr 5 Urzędu Miejskiego do dnia 10.12.2012r.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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O tym fakcie również informowaliśmy radnych zarówno na 
komisji finansowo – gospodarczej, jak i na poniedziałkowym 
posiedzeniu komisji społecznej.

rzewodniczący zespołu do spraw opracowania i wdrożenia 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Damian Simiński - Zastępca Burmistrza Nowogardu

Obok sprostowania, które ujęto powyżej, jako, iż procedu-
jemy, podobnie jak większość polskich gmin nad tą proble-
matyką od dłuższego czasu,  jesteśmy skłonni zweryfikować i 
szerzej wyjaśnić przytoczone w treści artykułu tezy i wnioski, 
co poniżej prezentujemy.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż to nie gmina jest pomy-
słodawcą i autorem treści Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku, a organy władzy państwowej, których propozycje 
zaakceptował Parlament.

My, jako gmina musimy teraz te przepisy zrealizować z na-
leżytą starannością, respektując i podporządkowując się po-
stanowieniom Ustawy.

Musimy zatem zbudować system gospodarowania odpa-
dami, wdrożyć go, zapewnić obsługę administracyjną, prze-
prowadzić przetargi w celu wyłonienia firm, które świadczyć 
będą usługę odbioru i wywożenia na składowisko odpadów 
komunalnych ze wszystkich posesji znajdujących się na tere-
nie gminy.

Dotychczasowy system był prosty i przejrzysty. Każdy wła-
ściciel posesji mógł zawrzeć umowę z uprawnioną do tego 
celu firmą, która odbierała od niego odpady i wystawiała mu 
fakturę za wykonaną usługę, a wartość ta była tożsama z wiel-
kością wyprodukowanych w danym momencie odpadów. 

Jednakże wskutek wejścia w życie przepisów znowelizowa-
nej ustawy od 1 lipca 2013 roku ten system przechodzi do hi-
storii. Od tego momentu bowiem całość gospodarki komunal-
nej spoczywać będzie na gminie. Od tego też dnia to z gminą, 
a nie z firmami komunalnymi rozliczać się będą mieszkańcy. 
To na gminie spoczywał będzie obowiązek odbioru odpadów 
i ich utylizacja. I gmina do tego musi się niestety odpowiednio 
przygotować.

Wysokość opłaty ujmować będzie zatem zarówno koszt 
składowania odpadów komunalnych na składowisku (który od 
przyszłego roku niestety wzrośnie w porównaniu z obecnymi 
kosztami), koszt odbioru i wywozu odpadów na składowisko, 
koszty administracyjne obsługi systemu, ale również takie do-
datkowe elementy, jak zorganizowanie Punktów Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (o czym mowa niżej).

Wobec powyższego  gminy mają obowiązek wprowadzić 
kompleksowy system gospodarowania odpadami, którego 
naczelnymi przesłankami są:

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem 
na poszczególne frakcje, takie jak m.in. szkło, papier, plastik, 
metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegrado-

walne, odpady zielone, wielkogabarytowe, elektro oraz wiele 
innych;

objęcie bez wyjątku systemem wszystkich mieszkańców 
gminy;

utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), w których mieszkańcy nieodpłatnie 
dostarczać będą mogli takie odpady, jak: opony, gruz, odpady 
niebezpieczne, etc.;

uzyskanie przez Gminy w każdym roku działania systemu 
ściśle określonych wskaźników odzysku surowców wtórnych 
– odpadów selektywnie zbieranych u źródła, tj w gospodar-
stwach domowych i w PSZOK (w przypadku nie uzyskania 
tychże wskaźników gmina obciążona zostanie ustawowymi 
karami).

Pochodną wprowadzenia systemu gospodarowania odpa-
dami jest odpłatność, która należało będzie uiszczać na rzecz 
gminy (a nie tak jak dotychczas do przedsiębiorców, z którymi 
zawarta jest umowa o odbiór odpadów komunalnych). 

Odpłatność ta naliczana może być według czterech metod, 
z których gminy wybrać mogą tylko jedną. Metodami tymi są:

zryczałtowana opłata od gospodarstwa domowego;
opłata od powierzchni nieruchomości zamieszkałej;
opłata liczona według ilości zużycia wody;
opłata liczona według ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość.
Po dokładnym, szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji 

dotyczącej gminy Nowogard, zespół zarekomendował zasto-
sowanie metody naliczania opłaty według ilości osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość.

Dlaczego akurat ta metoda? 
Po pierwsze metoda liczona jako zryczałtowana opłata od 

gospodarstwa domowego jest absolutnie nieadekwatna do 
ilości produkowanych przez różne gospodarstwa domowe 
odpadów. Nie można bowiem prawidłowo uśrednić ilości od-
padów produkowanych przez różne gospodarstwa domowe, 
gdyż inną ilość śmieci produkowało będzie 2 osobowe go-
spodarstwo domowe, a inną 7 osobowe, podczas gdy stawka 
zryczałtowana wprowadziłaby dla każdego z nich taką samą 
wysokość opłaty.

Po drugie opłata liczona od powierzchni nieruchomości 
zamieszkałej, podobnie, jak w pierwszym przypadku również 
jest absolutnie nieadekwatna do ilości produkowanych odpa-
dów. Pewnym jest to, iż dwie osoby zamieszkujące 30 metrów 
kwadratowych i dwie osoby zamieszkujące 90 metrów kwa-
dratowych produkowały będą podobne ilości odpadów, a 
wedle stawki liczonej od powierzchni płaciłyby skrajnie różne 
opłaty.

Pozostały nam zatem w rozważaniach dwie metody – 
stawka naliczana od zużycia wody oraz stawka liczona od ilo-
ści osób zamieszkujących nieruchomość. 

Pierwsza z nich, liczona według ilości zużytej wody wyda-
wała się zespołowi dużo bardziej atrakcyjna i adekwatna do 
produkowanej ilości odpadów, jednakże wyłącznie dla po-
dobnych do siebie obszarów, to jest albo miejskiego, 

dokończenie ze str. 1

Sprostowanie dot. artykułu prasowego z dnia 27.11.2012 pt. 

„Czapla śmieci policzył,  
a ludzie zapłacą podwójnie”
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albo wiejskiego. Nie da się bowiem porównać tychże te-
renów. Na terenie wiejskim, a w szczególności rolniczym 

ogromna, przeważająca ilość zużywanej wody przeznaczana 
jest na cele prowadzenia działalności rolniczej, podczas gdy 
na terenie miejskim wodę zużywa się w przeważającej ilości 
do celów bytowych. Ustawodawca w tym przypadku nałożył 
obowiązek rozliczania całkowitego zużycia wody, co w kon-
sekwencji bardzo mocno rzutowałoby na zwiększone koszty 
gospodarowania odpadami na terenach wiejskich, a nadmie-
nić należy, iż tereny wiejskie stanowią 1/3 ilości mieszkańców 
gminy Nowogard. Dodatkowo negatywnym aspektem dla tej-
że metody jest brak pełnego opomiarowania zużycia wody na 
terenie gminy Nowogard oraz brak jej pełnego zwodociągo-
wania, a w szczególności brak sieci wodociągowej dla takich 
miejscowości, jak Bochlin, Piaski, Błotny Młyn, itp.

Po dokładnej analizie poruszonych problemów jedyną 
możliwą do zarekomendowania dla Gminy Nowogard metodą 
jest zatem metoda naliczania opłat według ilości mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość i taką właśnie re-
komendację nasz zespół przedłożył Burmistrzowi, a Burmistrz 
Radzie Miejskiej. 

Należy podkreślić również to, iż przytoczone w przywoła-
nym artykule proponowane stawki opłat dla nieruchomości 
zamieszkałych przez:

1-2 osoby wynoszą 19,50 zł miesięcznie od mieszkańca,
3-4 osoby wynoszą 14,30 zł miesięcznie od mieszkańca
5-6 osób wynoszą 11,70 zł miesięcznie od mieszkańca
7 osób i więcej wynoszą 9,10 zł miesięcznie od mieszkańca
dotyczyć mają wyłącznie odpadów komunalnych zmiesza-

nych (te opłaty z mocy prawa są wyższe) i wystąpią wówczas, 

jeżeli właściciel posesji i jej mieszkańcy odpady komunalne 
gromadzić będą w jednym pojemniku, nie selekcjonując ich 
na odpowiednie frakcje (wspomniane wcześniej szkło, papier, 
plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biode-
gradowalne, odpady zielone, wielkogabarytowe, elektro, etc).

Natomiast jeśli zdecydują się je selekcjonować, do czego 
system ten dąży, wówczas proponowane opłaty są znacząco 
obniżone i wynoszą odpowiednio: 

1-2 osoby wynoszą 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
3-4 osoby wynoszą 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca
5-6 osób wynoszą 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca
7 osób i więcej wynoszą 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Bez wątpienia mamy do czynienia z bardzo trudną i skom-
plikowaną procedurą, w której napotykamy na więcej proble-
mów i niejasności, niżeli spraw klarownych, jasnych i przejrzy-
stych. Ustawa nie tylko naszym zdaniem, ale również zdaniem 
ekspertów nie jest doskonała i budzi wiele kontrowersji. Jed-
nakże na dzień dzisiejszy obowiązuje, a gmina zobligowana 
jest dostosować się do jej zapisów.

Najlepszym naszym zdaniem rozwiązaniem byłoby udo-
skonalenie przez władzę państwową obecnego systemu go-
spodarowania odpadami i uszczelnienie strumienia odpadów 
trafiających do środowiska (lasy, łąki, rowy…), aniżeli budowa-
nie nowego, nieznanego nikomu, nieprzejrzystego i nieodpo-
wiadającego faktycznej ilości produkowanych odpadów syste-
mu opartego na zbiorowej odpowiedzialności. Jednakże na tę 
decyzję wpływu bezpośredniego nie mamy…

Damian Simiński

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 8 grudzień 2012 r. organi-
zuje 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 Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 
tel.91 3921356 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MU-
SISZ ZADBAĆ SAMA!

zapraszam Lidia Bogus

Karsk dziękuje...
Podziękowania od mieszkańców Karska dla 

burmistrza Nowogardu - Roberta Czapli, szefa 
Ochotniczych Straży Pożarnych - Zygmunta 
Nawrockiego, OSP Błotno i OSP Osowo za 

pompowanie wody w ramach ćwiczeń oraz 
sprawdzenie sprzętu strażackiego.

Sołtys Jerzy Kubicki 
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Realizacja placów zabaw w Szczytnikach i Ostrzycy
 Nowogard, dnia 02.11.2012 r.
W związku z informacją w Dzienniku Nowogardzkim w 

dniu 26.10.2012 r. dotyczącym budowy placu zabaw w Ostrzy-
cy wyjaśniam, że na początku roku dokonano wyboru sołectw, 
w których zostaną zbudowane place zabaw. Głównym kryte-
rium wyboru była wysokość środków jakimi sołectwa mogły 
partycypować w kosztach budowy. Mieszkańcy Szczytnik 
przekazali 60% swojego funduszu sołeckiego tj. kwotę w wy-
sokości 4.500,00 zł. Mieszkańcy Ostrzycy zadeklarowali kwotę 
w wysokości 10.000,00 zł. W związku z powyższym wybrane 
zostało sołectwo Szczytniki i sołectwo Ostrzyca. 

W budżecie gminnym – burmistrz przeznaczył na każdy 
plac zabaw środki w wysokości ok. 40 tys. zł, ze środków tych 
została przygotowana dokumentacja techniczna i kosztoryso-
wa. Przed rozpoczęciem prac projektowych, rodzaj urządzeń 
zabawowych jakie mają być zamontowane na placu zabaw 

został uzgodniony z sołtysem (Szczytniki) i osobą z Rady So-
łeckiej (Ostrzyca). 

W oparciu o wycenę szacunkową, zgodnie z którą dopo-
sażenie placu zabaw w Ostrzycy oszacowano na kwotę 26 
774,58 zł, budowę placu w Szczytnikach na kwotę 38.070,91 
zł, wszczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy 
robót. W rezultacie złożonych ofert rzeczywisty koszt budowy 
placu zabaw w miejscowości Szczytniki wyniósł 31.897,47 zł, 
a doposażenie placu zabaw w Ostrzycy wyniosło 15.975,98 zł. 

W związku z powstaniem oszczędności w wyniku złożo-
nych ofert i zaproponowanych przez wykonawców cen bur-
mistrz uwolnił środki funduszu sołeckiego Ostrzycy pozosta-
wiając go do dyspozycji mieszkańców.

 Kierownik Wydz. Rozwoju Lokalnego i Funduszy - Urszula Berezowska
Kierownik Wydz. Inwestycji i Remontów - Adam Czernikiewicz

 

Żyją wśród nas. Regina Bejma dostojna Jubilatka
W dniu 29 października pani Alina Ochman zorganizowała specjalne zebranie Związku Emerytów i Rencistów - okazja 
była wyjątkowa: Pani Regina Bejma obchodziła 90 - te urodziny!

Na zebranie przybyli również burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla i jego zastępca Damian Simiński by Dostojnej Jubilat-
ce złożyć serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności, podzię-
kować za długoletnią aktywność społeczną oraz życzyć wielu 
jeszcze lat w otoczeniu najbliższych.

Była lampka szampana, chóralne „sto lat” i rymowane ży-
czenia okolicznościowe - nasi seniorzy naprawdę potrafią się 
bawić!

Regina Bejma od zakończenia II Wojny Światowej miesz-
kała we wsi Lestkowo gdzie wraz z mężem prowadzili go-
spodarstwo rolne. Jako osoba wrażliwa angażowała się w 
rozwiązywanie problemów ludzi mieszkających na wsi. To 
doprowadziło Ją do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
a po latach aktywności w tej partii do ław sejmowych - w 1969 
wygrała wybory i została posłem ówczesnej V kadencji Sejmu. 
Jak sama powiada w tamtych czasach wszystko załatwiało się 
na słowo - więc pani Regina wykorzystywała pobyt w Warsza-
wie by poprzez osobiste kontakty z ministrami „załatwić” coś 

dla Nowogardu. Dzięki Jej „załatwieniu” zbudowano u nas 
dużą mleczarnię. 

O ciekawym życiu Jubilatki można wiele przeczytać w in-
ternecie - wystarczy wpisać hasło Regina Bejma - polecam.

tekst i foto Lesław M. Marek

Wycięto topole przy ulicy Boh. Warszawy  
w Nowogardzie

Zakończono wycinkę topoli przy ulicy 
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. Prace 
zostały zlecone przez Rejon Dróg Wojewódz-
kich na prośbę burmistrza Nowogardu, który 
w imieniu mieszkańców oraz radnych, zwró-
cił się w dniu 10.11.2011 r., z pismem do Rejo-
nu Dróg o przycięcie konarów i gałęzi drzew 
rosnących w pasie drogi ze względu na za-
grożenie jakie stwarzają dla przechodniów i 
samochodów.

W wyniku dalszych rozmów Rejon Dróg 
Wojewódzkich zwrócił się z wnioskiem do 
burmistrza Nowogardu o wydanie zezwole-
nia na całkowite usunięcie 31 drzew, na co 
burmistrz wyraził zgodę.
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Remont ulicy 
Blacharskiej

Trwa remont ulicy Blacharskiej w No-
wogardzie. Zakres robót obejmuje: wy-
konanie nowej nawierzchni chodników i 
zjazdów do posesji po stronie prawej jezd-
ni, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej i ułożenie nowej nawierzchni 
jezdni, utwardzenie rumoszem asfaltowym 
pobocza po stornie lewej jezdni.

Na ul. Kowalskiej bajkowo...
W dniu 2 listopada burmistrz Robert Czapla z grupą rad-
nych (Mieczysław Laskowski, Lech Jurek, Czesław Kozieł, 
Rafał Paśko, Paweł Kolanek) w obecności odpowiedzial-
nych za inwestycję urzędników oficjalnie odebrał zakoń-
czoną inwestycję - oświetlenie ul. Kowalskiej. Inwestycję 
realizowała firma FUH ARKA, która jako jedyna odpowie-
działa na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie in-
ternetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z projektem wzdłuż ul. Kowalskiej ustawiono 6 
latarni typu parkowego (każda o mocy 72 W) za cenę 31 000 

złotych. Producenci oświetleniowej instalacji zapewniają jej 
odporność na warunki atmosferyczne i niskie koszty eksplo-
atacji. Miastu przybył cichy, urokliwy zakątek ...

To już kolejna inwestycja oddana w tym roku związana z 
programem „ciemnych zaułków” zwiększającym bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej gminy i czyniąca miasto ładniej-
szym. W tym roku programem tym została również objęta ul. 
Zamkowa w Nowogardzie oraz Stare Wyszomierki a w przy-
szłym roku dokończona zostanie ulica Kowalska.

Za poparcie tych planów i głosowanie za takim właśnie 
kształtem budżetu

burmistrz dziękował radnym koalicji
tekst i foto LMM

Remont chodnika przy ul. Stolarskiej i Wyszyńskiego
Dobiegły końca prace zlecone przez gminę Nowogard, 

związane z remontem chodnika przy ulicy Stolarskiej. W ra-
mach prac wykonano remont chodnika wraz z jego nowym 
umiejscowieniem (bliżej jezdni) przy ulicy Wyszyńskiego (od 
ul. Kościelnej do Stolarskiej) oraz chodnik po prawej stronie 

przy ulicy Stolarskiej (do ul. Warszawskiej).  
Przy przejściach dla pieszych chodnik obniżono aby sku-

tecznie zmniejszać bariery architektoniczne, z którymi na co 
dzień borykają się osoby niepełnosprawne.
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Nowe wiaty przystankowe
Przy ulicy Warszawskiej i Tadeusza Kościuszki gmina usta-

wiła nowe wiaty przystankowe. Producentem wiat typu „Eos” 
jest Spółka z o.o. z  Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt zakupu, 
transport i montaż wyniósł 9.000 zł za dwie wiaty. Obiekty wy-

konane są z blachy ocynkowanej lakierowanej, szyby są harto-
wane o grubości 8 mm.

Kierownik wydziału GKMiOŚ
Tadeusz Fiejdasz

Ulica Lipowa wypiękniała
16 listopada burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towa-

rzystwie zastępcy Damiana Simińskiego dokonał odbioru wy-
remontowanej nawierzchni ul. Lipowej. Obecni byli radni Lech 
Jurek, Jan Tandecki i Rafał Paśko.

Remont obejmujący mechaniczne plantowanie i zagęsz-
czanie podłoża, utwardzenie powierzchniowe poprzez potrój-
ne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem oraz wyregulowanie 
studni kanalizacyjnych wykonała firma S-PROBUT ze Stargardu 
Szczecińskiego. Łączna powierzchnia remontowanej drogi to 
795 metrów kwadratowych - koszt remontu wyniósł 30.649,64 
zł. Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji na wykonane 
prace budowlane.

tekst i foto LMM

Tak było przed..

...a tak wygląda po remoncie
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Radni głosują, 
komputer liczy głosy

Na Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 30 paździer-
nika oficjalnie uruchomiono nowoczesny, mikroprocesorowy 
system nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głoso-
wania. Urządzenie wyświetla na ekranie aktualnie rozpatrywany 
punkt porządku obrad, a podczas dyskusji informuje kto aktual-
nie przemawia i wskazuje kolejność zapisanych do dyskusji.

Obsługą systemu zajmować się będzie jeden z zastępców 
Przewodniczącego Rady.

tekst i foto Lesław M. Marek

Internetowe 
konsultacje

Przed podjęciem ważnej dla lokalnej społeczności de-
cyzji władza samorządowa powinna ową decyzję przed-
stawić obywatelom i zasięgnąć ich opinii.

Co przedstawiciele lokalnej władzy mają robić gdy na zapo-
wiadane zebrania konsultacyjne obywatele nie przychodzą?

Dotychczas stosowano tzw. drugi termin tzn. jeśli zebranie 
nie było ważne o godzinie 17-tej ze względu na małą frekwen-
cję to przesuwano czas rozpoczęcia, wysyłano „umyślnych” by 
przypominali o zebraniu i po określonym czasie nadchodził 
„drugi termin” i bez względu na frekwencję zebranie było waż-
ne. Jednakże zarówno urzędnicy z Gminy jak i mieszkańcy bez 
potrzeby i w nerwach tracili czas.

Aby temu przeciwdziałać gmina Nowogard postanowiła 
zmienić sposób przeprowadzania konsultacji i zapropono-
wano konsultacje elektroniczne - obywatele wypowiadają się 
w danej sprawie przy pomocy łączy internetowych. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej taki sposób prowadzenia konsul-
tacji przedstawiła Agnieszka Biegańska-Sawicka.

Radnym opozycji projekt nie spodobał się - niektórzy 
przedstawiali uwagi, że taki zapis może w przyszłości być wy-
korzystany do prywatnych celów. Czyich? Nie wiadomo.

Projekt popierał burmistrz Robert Czapla argumentując to 
przykładami wiejskich zebrań naszej gminy. Strony pozosta-
ły przy swoich stanowiskach - projekt uchwały poparli radni 
SLD-PSL (12 głosów „za”), opozycja była innego zdania (7 gło-
sów „przeciw”).

Lesław M. Marek 

Komu sportowe 
stypendium?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radni 
przyjęli projekt uchwały proponowany przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoniego Bielidy w 
sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym.

Wg przyjętej uchwały Wysokość stypendium wyniesie do 
1000 złotych miesięcznie i będzie przyznawane na okres nie 
dłuższy niż 1 rok

Kandydatami do stypendium niewątpliwie są: Ewa Durska, 
Mateusz Zaremba oraz Żaneta Zacharewicz. 

Mniej za pobyt  
w przedszkolu

Podczas ostatniej Sesji radni wyjątkowo zgodnie głosowali za 
nowymi stawkami niektórych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Według przyjętego projektu obniża się opłatę za drugie dziec-
ko w przedszkolu o 50%, o 25% obniżą się opłatę za pobyt dziecka 
z zasiłkiem pielęgnacyjnym i o 75% za pobyt drugiego dziecka je-
żeli jest ono objęte zasiłkiem pielęgnacyjnym. Według wspomnia-
nego projektu z opłaty za pobyt w przedszkolu zwolnione będzie 
trzecie dziecko z tej rodziny. 

Według aktualnych szacunków mowa uchwała dotyczyć bę-
dzie ok. 20 osób rocznie i zwiększy wydatki budżetu o ok.25 000 zł.

Lesław M. Marek 

Zmiana okresu pobierania 
zasiłku od 2013 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów informujemy, iż 
przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2012 r. w kraju 
wynosi 12,3%, a na obszarze powiatu goleniowskiego wynosi 15,6 
%. (Monitor Polski z dnia 8 października 2012 r. poz. 710).

W związku z tym okres pobierania zasiłku na obszarze działania 
tut. Urzędu dla osób bezrobotnych, które nabędą do niego prawo 
od 01 stycznia 2013 r. wynosi 6 miesięcy, a dla osób spełniających 
warunki określone w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b i c wynosi 12 miesięcy.

Art. 73 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy stanowi, iż okres pobierania zasiłku wynosi:

6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobie-
rania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym 
obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia 
prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezro-
bocia w kraju 

12 miesięcy – dla bezrobotnych: 
powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co naj-

mniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub 
którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 

do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotnym i utra-
cił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po 
dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. 

(art. 73 ust. 2) Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie 
ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana 
miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on 
mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu 

(art. 73 ust. 3) W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okre-
sie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po 
jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który 
przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macie-
rzyński. 

(art. 73 ust. 4) Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych 
oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawo-
dowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługi-
wałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których 
mowa w art. 75 ust. 1-3 

Jednocześnie informujemy, iż ostatnim dniem rejestracji na 
dotychczasowych zasadach dla osób uprawnionych do zasiłku 
12-miesięcznego będzie 21 grudnia 2012 r. 

Szczegółowe informacje, można uzyskać na stronie interneto-
wej Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie www.pupgoleniow.
pl, tablicach ogłoszeń ww. Urzędu oraz pod nr tel. 91 418 34 95, 
Zielona Linia 19524
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Gminne Obchody Światowego  
Dnia Walki z Cukrzycą

Życie z cukrzycą przypomina trudną wędrówkę po kamienistej górskiej drodze, której kolejny etap pozostaje dla nas niewiadomą... 

 W sobotę, 17 listopada w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
pod hasłem „Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość”. Tradycyjnie miały one na celu edukowanie i wyczulenie społeczeń-
stwa na temat przyczyn, objawów oraz sposobu leczenia tej choroby, która stałą się epidemią XXI wieku.

Uroczystego otwarcia obchodów oraz przywitania wszyst-
kich przybyłych gości dokonał prezes PSD Koła Nowogard 
– Eugeniusz Tworek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in: Sekretarz Zarządu Krajowego PSD Prezes PSD Zarządu 
Wojewódzkiego w Szczecinie- Zbigniew Kędzierski, burmistrz 
Nowogardu - Roberta Czapla, liczni przedstawiciele struktur 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Województwa Zachod-
niopomorskiego, koordynator krajowej Szkoły Cukrzycy- dr 
Andrzej Paciorkowski, lekarz prowadzący Nowogardzką Szko-
łę Cukrzycy - dr Marzena Kargul, przedstawiciele stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy Nowogard, kierowniczka Apte-
ki Niebieskiej w Nowogardzie -  Małgorzata Kędziora, dyrektor 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Jerzy Jabłoński.  Na-
stępnie głos zabrał 
Sekretarz Zarządu 
Krajowego PSD 
Prezes PSD  Zarzą-
du Województwa 
w Szczecinie- Zbi-
gniew Kędzierski. 
Po jego przemó-
wieniu uhonoro-
wano dyplomem 
uznania burmistrza 
Nowogardu Rober-
ta Czaplę za dzia-
łalność oraz pomoc 
na rzecz PSD Koła 
Nowogard. Specjal-
ne podziękowania, 
dyplom i kwiaty 
za współprace oraz 
zaangażowanie otrzymali również m. in.: Bożena Szajkowska- 
skarbnik PSD Koła Nowogard oraz Dziennik Nowogardzki.

Burmistrz w swoim przemówieniu  życzył przede wszyst-
kim zdrowia oraz zapewniał dalsze wsparcie oraz pomoc fi-
nansową gminy dla dalszego rozwoju nowogardzkiego koła.

Organizatorzy uroczystości przygotowali bogaty i ciekawy 
program. Wszystkie przybyłe osoby, którym cukrzyca nie jest 
obojętna mogły wysłuchać wykładów oraz prelekcji fachow-
ców na temat cukrzycy. Ponadto pielęgniarki: Mirosława Ta-
deja oraz Krystyna Piasecka prowadziły badania przesiewowe 
w kierunku cukrzycy oraz pomiary ciśnienia tętniczego, nato-

miast Tomasz Kowalski  prowadził badania stopy cukrzycowej. 
Nie zabrakło również występów artystycznych w wykonaniu 
uczestników NDK. Na zakończenie obchodów można było 
spróbować specjałów dietetycznych przygotowanych przez 
uczniów z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie. 

Tekst i foto: Elwira Pietrzykowska
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Rusza II edycja nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy
Chorzy na cukrzyce wiedzący 

najwięcej żyją najdłużej! Polskie Sto-
warzyszenie Koła Diabetyków w Nowo-
gardzie serdecznie zaprasza wszystkie 
osoby chcące przybliżyć sobie zagad-
nienia związane z cukrzycą do Nowo-
gardzkiej Szkoły Cukrzycy. Pierwsze 

Spotkanie II edycji programu odbyło się w czwartek 29 listo-
pada w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości w Nowo-
gardzie o godz. 16.00.

Co to jest Szkoła Cukrzycy? W wyniku nawiązania współ-
pracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i Fe-
deracją Porozumienie Zielonogórskie wdrożono  ogólnopol-
ski program pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”. Koordynatorem 
programu jest kierownik Poradni Diabetologicznej, opiekun i 
inicjator Średzkiej Szkoły Cukrzycy lekarz diabetolog Andrzej 
Paciorkowski. Taka szkoła jest  przede wszystkim możliwością 
przekazania osobom z cukrzycą (i nie tylko) dostępnej wiedzy 
na jej temat, ponieważ wiedza i świadomość jest najważniej-
sza w procesie walki z chorobą. Cukrzyca towarzyszy chore-
mu 24 godziny na dobę, natomiast z lekarzem przebywa w 
gabinecie zaledwie kilkanaście minut i to raz na kilka mie-
sięcy. Podczas wizyty u lekarza nie ma czasu ani możliwości 
na przekazanie wszystkich niezbędnych informacji i dlatego 
właśnie powstała „Szkoła Cukrzycy”.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem Nowogardzkiej 
Szkoły Cukrzycy? Cukrzyca to bardzo groźna i podstępna 
choroba naszej cywilizacji, która nieleczona wystarczająco 
wcześnie i prawidłowo, powoduje bardzo duże powikłania 

prowadzące w wielu wypadkach do śmierci. W ciągu ostat-
nich lat obserwuje się znaczny wzrost zachorowań. Dotyka 
ona zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.  Zatrważający 
jest fakt, że co 10 sek. na świecie diagnozuje się cukrzycę u 
dwóch osób, a jedna osoba umiera. Najnowsze dane wska-
zują, że liczba osób żyjących z cukrzycą wzrośnie z 366 milio-
nów do 552 mln do 2030 r.  Natomiast w Polsce liczba chorych 
przekroczyła już 3 mln. IDF również szacuje, że aż 183 milio-
nów ludzi nie wie, że choruje na cukrzycę. Można więc mó-
wić o groźbie epidemii cukrzycy. Dane te są przerażające, lecz 
właściwa profilaktyka, edukacja zdrowotna, wczesne leczenie 
a także zapewnienie szerokiego dostępu do opieki i wiedzy 
diabetologicznej może doprowadzić do zahamowania fali 
nowych zachorowań oraz występowania różnych powikłań 
cukrzycy w obliczu światowej epidemii. 

Nowogardzka Szkoła Cukrzycy jest idealną formą wspar-
cia dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz opiekunów 
i ma na celu systematyczne, uporządkowane przekazywanie 
wiedzy o tej chorobie, uczy właściwej samokontroli oraz służy 
polepszaniu jakości życia.

Przypominamy, że uczestnikiem Szkoły Cukrzycy 
możne być każda osoba. Wykłady będą prowadzone raz 
w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich 
uczestników są bezpłatne. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala), 
telefonicznie pod nr.: 500 553 190;  660 238 483; 606 457 
102 lub e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

Opr.: Elwira Pietrzykowska

dokończenie na str. 8

Uroczystość  Służby Więziennej z okazji  Święta Niepodległości
W czwartek, 15 listopada br. Nowogardzki Dom Kultury był miejscem uroczystych obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości  związanych z wręczaniem awansów służbowych, oraz uhonorowaniem wyróżniających się funkcjonariuszy 
Służby Więziennej okręgu szczecińskiego.

Po złożeniu meldunku i odegraniu Hymnu Państwowego, dy-
rektor Zakładu Karnego w Nowogardzie- płk Jerzy Dudzik przy-
witał wszystkich gości oraz funkcjonariuszy i pracowników SW. 
Wśród przybyłych gości  znaleźli się m.in.: dyrektor okręgowy SW 
w Szczecinie – płk. Andrzej Pędziszczak , burmistrz Nowogardu - 
Robert Czapla, zastępca burmistrza Płot- Sławomir Nowak, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie – Antoni Bielida, przed-
stawiciele służb mundurowych, instytucji oraz przedsiębiorstw z 
którymi współpracuje SW , przedstawiciele duchowieństwa.

Święto było także okazją do podkreślenia więzi i współpracy 
pracowników Służby Więziennej z przedstawicielami organów 
władz samorządowych i instytucji cywilnych. Wyjątkowo dobrze 
układa się współpraca w Nowogardzie co mocno i z wdzięczno-
ścią podkreślali to w swoich wystąpieniach płk Jerzy Dudzik i płk 
Andrzej Pędziszczak oraz burmistrz Robert Czapla omawiając 
różne przykłady współdziałania. W ciągu dwóch lat, dwie grupy 
osób osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym m. in.: brali 
udział w pracach porządkowych na terenie całej gminy, oczysz-
czali jezioro z wodorostów, odnowili murek przy ulicy Zielonej, 
wyremontowali świetlice w SP nr 1 w Nowogardzie, w okresie 
wakacyjnym i ferii zimowych remontowali szkoły, w okresie zi-
mowym zajmowali się odnśnieżaniem chodników, brali udział 
w przygotowaniach do dożynek w Maszkowie, oczyszczali dro-
gi wiejskie zwiększając ich przejezdność, remontowali świetlice 
wiejskie, czyścili rowy i przycinali krzewy.

Awanse na wyższe stopnie służbo-
we otrzymało 108 funkcjonariuszy z 
całego okręgu szczecińskiego, w tym  
56 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego 
w Nowogardzie. 

Wyróżnienia za zasługi w pracy 
penitencjarnej w postaci złotych, 
srebrnych oraz brązowych odznak 
otrzymało 24 funkcjonariuszy. Spo-
śród pracowników Zakładu Karnego 
w Nowogardzie srebrną odznaką wy-
różniony został ppor. Robert Olszo-
wy- kierownik działu kwatermistrzowskiego, natomiast brązową 
odznakę otrzymał sierż. Rafał Krzysztoszek – starszy oddziałowy 
działu ochrony  oraz pan Marek Nawara starszy asystent ZOZ. Po-
nadto wyróżnienie oraz nagrodę 5 dni urlopu  za wzorowe wy-
konywanie obowiązków służbowych oraz inicjatywę w służbie 
otrzymali:  kpt Artur Bojanowicz- specjalista ds. organizacyjno – 
prawnych oraz sierż. sztab. Arkadiusz Siewior – starszy oddziało-
wy działu ochrony, który zdobył również wicemistrzostwo Polski 
Weteranów w Kulturystyce.

Uroczystość ta była na pewno doskonałą okazją, by docenić 
wysiłek oraz ciężką i często niedocenianą  pracę pracowników 
SW, pełniących służbę za więziennymi murami.
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Wszystkim awansowanym i nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy! Lista 56 awansowanych funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w 
Nowogardzie:
STOPIEŃ - PODPUŁKOWNIKA Służby Więziennej otrzymał:
Mjr Paweł Kowalski, Zastępca dyrektora
STOPIEŃ - MAJORA Służby Więziennej otrzymali:
Kpt.  Krzysztof  Lebiecki, Zastępca dyrektora
Kpt.  Piotr  Łysiak, Starszy wychowawca działu penitencjarnego
Kpt. Beata Owczarek-Kowalczyk, Starszy wychowawca działu terapeutycznego
STOPIEŃ - KAPITANA Służby Więziennej otrzymali:
Por. Jacek Budzich, Zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego
Por. Sebastian Orłowski, Starszy inspektor działu finansowego
Por. Jacek Pędziszczak, Starszy wychowawca działu penitencjarnego
Por. Krzysztof Żylak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w 
Szczecinie
STOPIEŃ - PORUCZNIKA Służby Więziennej otrzymali:
Ppor. Dominika  Gibas, Starszy inspektor działu finansowego
Ppor. Krzysztof  Malarczyk, Wychowawca działu penitencjarnego
Ppor. Anna  Możejko, Inspektor działu ewidencji
Ppor.  Marian  Wolak, Starszy inspektor ds. informatyki
Ppor.  Jacek  Zieliński, Starszy inspektor ds. kadr
STOPIEŃ – STARSZEGO CHORĄŻEGO Służby Więziennej otrzymali:
chor Arkadiusz Trojanowski, Młodszy inspektor działu ewidencji
STOPIEŃ – STARSZEGO SIERŻANTA SZTABOWEGO Służby Więziennej otrzymali:
Sierż. sztab  Piotr Buta, Starszy oddziałowy działu ochrony 
Sierż. sztab Jacek  Łysiak, Starszy oddziałowy działu ochrony 
Sierż. sztab Marek Nizioł, Technik działu ewidencji 
Sierż. sztab Mirosław  Nowosielski, Starszy oddziałowy działu ochrony 
Sierż. sztab Janusz  Rossa, Starszy oddziałowy działu ochrony 
Sierż. sztab Andrzej Seweryniak, Starszy oddziałowy działu ochrony 
Sierż. sztab Andrzej Tobolski, Starszy oddziałowy działu ochrony 
STOPIEŃ –  SIERŻANTA SZTABOWEGO Służby Więziennej otrzymali:
st. sierż. Marek Dobrzański, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Jacek Jankowski, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Grzegorz Jońca, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Grzegorz Konopacki, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Artur Kwiatkowski, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Marek Lisowski, Technik działu kwatermistrzowskiego 
st. sierż. Marek Noryca, Starszy magazynier działu kwatermistrzowskiego 
st. sierż. Piotr Ruć, Technik ds. łączności 
st. sierż. Arkadiusz Siewior, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Krzysztof  Szpilski, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Tomasz  Wojciechowski, Starszy kierowca działu kwatermistrzowskiego  
st. sierż. Andrzej Załęcki, Starszy oddziałowy działu ochrony 
st. sierż. Piotr Zawadzki, Starszy oddziałowy działu ochrony 
STOPIEŃ – STARSZEGO SIERŻANTA Służby Więziennej otrzymał:

Sierż. Dariusz Kraszewski, oddziałowy działu ochrony 
STOPIEŃ –  SIERŻANTA Służby Więziennej otrzymali:
Plut. Piotr Kałuża, oddziałowy działu ochrony 
Plut. Krzysztof  Maniewski, oddziałowy działu ochrony 
STOPIEŃ – PLUTONOWEGO Służby Więziennej otrzymali:
st. kpr. Łukasz  Jemilianowicz, Starszy strażnik działu ochrony 
st. kpr. Dawid Krata, Kierowca działu kwatermistrzowskiego 
STOPIEŃ – STARSZEGO KAPRALA Służby Więziennej otrzymali:
Kpr. Roman Babiarz, Kierowca działu kwatermistrzowskiego 
Kpr. Andrzej Hrynkiewicz-Sudnik, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Przemyslaw Jankowski, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Daniel Kaput, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Krzysztof  Miklas, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Piotr  Ostrowski, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Patryk  Pich, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Grzegorz  Rompel, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Pawel Słaby, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Daniel Szymański, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Filip Wieczorek, Starszy strażnik działu ochrony 
Kpr. Jerzy Wojtyszyn, Starszy strażnik działu ochrony 
STARSZEGO SZEREGOWEGO Służby Więziennej
Szer. Maciej Barciuk,  Strażnik działu ochrony 
Szer. Jakub Kondraciuk, Strażnik działu ochrony 
Szer. Anna Martynowicz-Czudiak, Kierownik ZOZ 
Szer. Rafał Nowak, Młodszy wychowawca działu penitencjarnego 
Szer. Rafał Szproch ,Strażnik działu ochrony 

Tekst i foto Elwira Pietrzykowska

dokończenie ze str. 7
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Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie

Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom 
zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. 
Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, 
ale także edukacją młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń 
jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie 
wyniki. Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obo-
wiązują zasady współpracy. Zdrowie, czyli doskonałe samopo-
czucie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, nauczycieli, 
pozostałych pracowników, jak również rodziców było naszym 
podstawowym celem działania. Dzięki promocji zdrowia 
chcieliśmy przekonać całą społeczności szkolną i lokalną, że 
warto inwestować we własne zdrowie i traktować je jako loka-
tę na przyszłość. 

Edukacja prozdrowotna jest w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie ważnym elementem programu pracy dydak-
tyczno - wychowawczej. W związku z prowadzonymi w szkole 
działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz aktywnego i 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego zrodził się pomysł 
zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie: ,,Szkoły Promujące 
Zdrowie”.

Zgłoszenia naszej szkoły do Zachodniopomorskich Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie dokonaliśmy w czerwcu 2008 
roku.

Główny cel działań dyrekcji i nauczycieli tej szkoły to stwo-
rzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia, 
zapewniającej mu wszechstronny rozwój. Przedstawiony cel 
jest spójny z założeniami programu wychowawczo- profilak-
tycznego naszej szkoły. 

Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu SzPZ był 
(trwający 1rok) okres przygotowawczy, w którym:

• Nawiązano kontakt z wojewódzkim koordynatorem sieci 
szkół promujących zdrowie.

• Złożono pisemną deklarację w tej sprawie.
• Zapoznano radę pedagogiczną i radę rodziców z koncep-

cją, strategią i modelem tworzenia SzPZ; uzyskano przychyl-
ność na realizację projektu.

• Powołano szkolny zespół i koordynatora.
• Podjęto systemowe działania w zakresie promocji zdro-

wia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
• Opracowano program SzPZ i harmonogram działań.
• Opracowano raport działań dla wojewódzkiego koordy-

natora SzPZ.

Po spełnieniu wszystkich wymogów dnia 9 listopada 2012r 
nasza szkoła otrzymała z rąk Pana Krzysztofa Rembowskiego - 
Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Pani Anny 
Mieczkowskiej - Członka Zarządu Woj. Zachodniopomorskie-
go Certyfikat przynależności do zachodniopomorskich sieci 
SzPZ. Uroczystość która miała odświętny charakter odbyła się 
w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Znaleźliśmy się w 
gronie czterech szkół województwa zachodniopomorskiego, 
które uzyskały ten certyfikat. Jest to wielki zaszczyt i wyróżnie-
nie dla naszej szkoły .

Nasze hasło: 
Zdrowy Styl Życia – Szkoły Jedynki Zwyczaj!
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Uroczyste obchody 65-lecia  
Koła Łowieckiego „LIS” Błotno w Nowogardzie        

3 listopada w hotelu „Willa Zbyszko” odbyła się uroczystość jubileuszowa Koła Łowieckiego „LIS” Błotno w Nowogar-
dzie, które obchodziło w tym roku swoje 65-lecie.

Sobotni wieczór pozostanie długo w pa-
mięci gości przybyłych na uroczystość 65-lecia 
Koła Łowieckiego „LIS” Błotno w Nowogardzie. 
Na wyjątkowość obchodów składało się nie tyl-
ko uczczenie tak pięknej rocznicy, ale przede 
wszystkim uroczyste nadanie sztandaru Kołu. 
Wśród bardzo licznie przybyłych gości byli my-
śliwi z żonami, a także goście zaproszeni przez 
Zarząd m.in. burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, wicewojewoda zachodniopomorski 
Ryszard Mićko, nadleśniczy Nadleśnictwa No-
wogard Tadeusz Piotrowski, przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZŁ Wiesław Dobrze-
niecki oraz prezes Okręgowej Rady Łowieckiej 
Zygmunt Leszczyński. Uroczystość poprowadził sekretarz Koła – 
Andrzej Pędziszczak. Prezes Koła Jerzy Postawa przywitał wszyst-
kich przybyłych oraz wygłosił przemówienie, podczas którego 
przedstawił rys historyczny Koła oraz omówił jego osiągnięcia w 
dziedzinie gospodarki łowieckiej.

Prezes przypomniał zebranym o początkach działalności 
Koła, które przypadały na okres powojenny – Koło Łowieckie „LIS” 
Błotno zostało utworzone 20 kwietnia 1947 roku przez 7 myśli-
wych-pionierów, którymi byli: Józef Miklas, Franciszek Pawlak, 
Jan Rojek, Czesław Smolny, Zygmunt Starecki, Stanisław Zaremba 
i Franciszek Zimny. Bez wątpienia Koło posiada wspaniałą i dłu-
gą historię, początki – choć trudne –położyły solidny fundament 
pod jego późniejszą działalność. Wraz z upływem czasu zmieniał 
się sposób funkcjonowania Koła wynikający ze zmieniającej się 
rzeczywistości. Obecnie Koło liczy 57 osób, w skład Zarządu Koła 
Łowieckiego „LIS” Błotno wchodzą: łowczy – Jan Styrna, prezes 
– Jerzy Postawa, sekretarz – Andrzej Pędziszczak, skarbnik – Ro-
bert Bielski i podłowczy – Mieczysław Jędrzejewski. Dzierżawiony 
przez Koło obwód nr 84 ma wielkość 18.012 ha (4673 ha zajmują 
lasy) i położony jest na północ i północny-wschód od Nowogar-
du. Prężna działalność myśliwych została wielokrotnie dostrzeżo-
na zarówno przez Polski Związek Łowiecki, jak i społeczeństwo, 
o czym najlepiej świadczą liczne odznaczenia – w 2003 roku Ka-
pituła Odznaczeń Łowieckich nadała Kołu Złoty Medal Zasługi 
Łowieckiej, zaś w ciągu całego okresu działalności członkowie 
Koła zostali uhonorowani Medalami Zasługi Łowieckiej ogółem 
56 razy, w tym przyznano 36 brązowych medali, 13 srebrnych 
oraz 7 złotych. Jerzy Postawa podkreślił w swoim przemówieniu, 
że mimo wszystkich zmian, które zachodziły w czasie działalno-
ści Koła, jedno pozostaje niezmienne – zaangażowanie członków, 
dzięki którym Koło może poszczycić się wieloma sukcesami. 

Bez wątpienia na szczególny charakter jubileuszu złożyło 
się uroczyste nadanie sztandaru Kołu Łowieckiemu „LIS” Błotno. 
Prace nad ustanowieniem sztandaru rozpoczęły się już wiosną – 
zarząd powołał Komitet Organizacyjny, który miał zająć się reali-
zacją zadania. Efektem starań Komitetu było powstanie pięknego 
ręcznie szytego sztandaru wykonanego przez Danutę Młodzik 
według projektu Krzysztofa Żylaka. Po odczytaniu „Aktu ufun-
dowania” sztandaru przez rodziców chrzestnych – Henryka Jac-
kowskiego i Alicję Berezowską – odbył się symboliczny akt wbicia 
gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru oraz dokonanie 
wpisu w księdze przez poproszonych gości. Po zaprezentowaniu 
sztandaru przez poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili: 

Robert Bielski, Arkadiusz Huget i Stanisław Machocki odbyła się 
uroczysta ceremonia odnowienia ślubowania przez myśliwych 
Koła Łowieckiego „LIS” Błotno, którzy ślubowali:

„Przyjmując ten sztandar, symbol prawego łowiectwa, ślubuje-
my uroczyście:

Przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
Chronić przyrodę ojczystą,
Dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.”
Ważnym punktem uroczystości był apel za zmarłych Kole-

gów myśliwych, podczas którego z głębokim żalem i szacunkiem 
wspominano tych, którzy już odeszli.  

Tradycyjnie przyznano również odznaczenia zasłużonym 
członkom Koła –decyzją z dnia 12 września 2012 roku Kapituła 
Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego nadała:

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Krzysztofowi Pędziszczakowi
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Mirosławowi Marksowi 

oraz Adamowi Podolanowi
Uwieńczeniem części oficjalnej spotkania był występ dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Marleny Kubackiej, któ-
ry został oczywiście ciepło przyjęty przez widownię. Prowadzący 
Andrzej Pędziszczak, kończąc część oficjalną spotkania, zaprosił 
wszystkich w imieniu Zarządu do obejrzenia wystaw: dokumen-
talno-fotograficznej przygotowanej przez Waldemara Pędzisz-
czaka oraz wystawy trofeów myśliwskich przygotowanej przez 
Edwarda Bartosa, Krzysztofa Pędziszczaka i Mirosława Marksa. Po 
obejrzeniu wystaw przez gości wykonano wspólne zdjęcie pa-
miątkowe. Biesiada myśliwska rozpoczęła część nieoficjalną spo-
tkania, którą umilał gościom zespół muzyczny „DANER”. 

Obchody 65-lecia Koła Łowieckiego „LIS” Błotno w Nowogar-
dzie przebiegały w podniosłej i zarazem rodzinnej atmosferze – 
członkowie Koła tworzą dobrze zorganizowany zespół, znają się 
często od bardzo wielu lat, nie tylko razem polują, ale także dbają 
o zwierzynę leśną, dzielą się swoimi myśliwskimi doświadczenia-
mi, wspólnie obradują, bawią się na myśliwskich imprezach, a 
przede wszystkim kultywują tradycję polskiego łowiectwa, które-
go historia sięga aż do okresu staropolskiego.

Kołu Łowieckiemu „LIS” Błotno z okazji tak wspaniałego jubi-
leuszu życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście dalszych suk-
cesów łowieckich. 

Darz Bór!
Fotografie i tekst: Katarzyna Bielas
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska.”
         Józef Piłsudski
Słowa marszałka Piłsudskiego można uznać za motto 

przewodnie uroczystości upamiętniającej kolejną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Niedzielne obchody 
rozpoczęły się tradycyjnie od Mszy Świętej za Ojczyznę, która 
została odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie. O 12.00 pod Po-
mnikiem Kombatantów RP zebrali się wszyscy, którzy chcieli 
uczcić 94. rocznicę odzyskania niepodległości. W patetycznym 
nastroju odbyło się złożenie wieńców i kwiatów przez dele-
gacje kombatantów, władz samorządowych i powiatowych, 
nowogardzkich szkół, Komisariatu Policji w Nowogardzie oraz 
Zakładu Karnego w Nowogardzie. Część oficjalną uroczystości 
zakończyło przemówienie okolicznościowe wiceburmistrza 
Nowogardu Damiana Simińskiego.

Z okazji rocznicy w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło 
się spotkanie muzyczne pt.: „CUD NIEPODLEGOŚCI”, podczas 
którego zebrani śpiewali wspólnie pieśni legionowe. Wielkie 
brawa należą się Lechowi Szponowi, który po mistrzowsku 
zagrał na fortepianie. Tego dnia na widowni nie zabrało nowo-
gardzkich muzyków – Ryszarda Zagórskiego, Lecha Jurka, „We-
sołej Ferajny” i „Błyskawiczek”. Zebrani – młodsi i starsi – chęt-
nie śpiewali wspólnie pieśni z minionych czasów, co najlepiej 
świadczy o ich sile i popularności. Bez wątpienia melodie, któ-
re zabrzmiały w sali NDK łapały za serce i przywiodły na myśl 
niejedno wspomnienie z przeszłości. 

Ostatnim punktem niedzielnych obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości było otwarcie wystawy pt.: „Generał 

Stanisław Sosabowski 1892-1967 – dowódca I Polskiej Bryga-
dy Spadochronowej”, którą można było obejrzeć w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Dyrektor biblioteki, Zofia Pilarz, opowie-
działa zebranym o kolejach życiowych generała Sosabowskie-
go – doskonałego przywódcy i niezwykłego człowieka, który 
do końca życia pozostał wierny swoim zasadom. To właśnie 
jego niezwykła odwaga i bezkompromisowość – szczególnie 
w stosunku do wojsk alianckich – sprawiły, że zaczęto nazy-
wać go „niepokornym generałem”. Za swoją postawę zapłacił 
wysoką cenę – został niesłusznie oskarżony o niepowodzenie 
operacji „Market-Garden”, która w wyniku nieudolności alian-
tów zakończyła się wielką klęską. Przez długie dziesięciolecia 
generał pozostawał właściwie zapomniany i dopiero XXI wiek 
rzucił na tę postać nowe światło. Proces przywracania genera-
łowi dobrego imienia trwa – Sosabowski jest patronem szkół 
i jednostek wojskowych, przyznano mu pośmiertnie odzna-
czenia, na jego cześć powstają pomniki i tablice pamiątkowe. 
Po wysłuchaniu wykładu przybyli na spotkanie mogli obejrzeć 
ekspozycję książek oraz wystawę poświęconą Stanisławowi 
Sosabowskiemu. 

Niedzielne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
były doskonałą okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed 
kilkudziesięciu lat – tak odległymi, a zarazem tak bliskimi.

Tekst i fotografie: Katarzyna Bielas
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Organizacje pozarządowe nagrodzone
2 października br., w Kołobrzegu odbyło się spotkanie w 

ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. 
NGO podsumowujące ogłoszony w kwietniu br. konkurs pn. 
„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012’’. Gmina Nowo-
gard zajęła II miejsce i uzyskała tytuł Laureata Konkursu 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. ,,Sa-
morzadowy Lider Współpracy z NGO 2012’’ w kategorii 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie. 

W dniu 6 listopada burmistrz Robert Czapla i kierownik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urszula Berezowska 
przyjęli przedstawicieli Organizacji Pozarządowych w ratuszu 
by oficjalnie wręczyć im otrzymany w Kołobrzegu rzutnik i ży-
czyć im kolejnych sukcesów.

W spotkaniu uczestniczyli prezes Zarządu NFOP Mieczy-
sław Cedro, skarbnik Tadeusz Hołubowski i członek Zarządu 
Eugeniusz Tworek.

Oprócz „ciepłych” rozmów z okazji nagrody rozmawiano 
o planach na najbliższy rok. Zakończyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące Projektu Programu Współpracy Gminy No-
wogard z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.Uchwała 
dotycząca przyjęcia Programu zostanie przedłożona do za-
twierdzenia na posiedzeniu Rady Miejskiej w listopadzie br. 
Planuje się ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla organi-
zacji pozarządowych w grudniu br.

Warunkiem otrzymania dotacji w ramach otwartych kon-
kursów ofert na realizację zadań w 2013r., będzie złożone 
terminowo i prawidłowo rozliczone sprawozdanie z realizacji 
zadania realizowanego w 2012 r.

tekst i foto Lesław M. Marek tekst i foto Lesław M. Marek 

Osadzeni pracują  
w Świerczewie

Od poniedziałku, 19 listopada grupa osadzonych pracuje w Świer-
czewie. Główne zadanie grupy to ułożenie chodnika wzdłuż drogi 
prowadzącej do świetlicy wiejskiej, oczyszczenie drogi w kierunku 
Karska oraz uporządkowanie nieczynnego obecnie cmentarza.

Pani sołtys, Urszula Armata jest bardzo zadowolona z przebiegu 
prac, wyraża podziękowanie burmistrzowi Robertowi Czapli za zro-
zumienie potrzeb mieszkańców wsi, cieszy ją zaangażowanie i dys-
cyplina jaką prezentują pracujący skazani.

tekst i foto LMM

Gmina Nowogard laureatem konkursu ,,Przyjazna wieś”
W ubiegłym roku Gmina Nowo-

gard pozyskała dofinansowanie w 
wysokości 59 498 zł na projekt pn. 
,,Remont świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Dąbrowa Nowogardzka’’ z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013. W ramach 
realizacji projektu wykonany został 
gruntowny remont świetlicy, który 
obejmował m. in. wymianę pokry-
cia dachowego, malowanie elewacji, 
odnowienie dużej i małej sali, toalet, 
kuchni. Mieszkańcy Dąbrowy No-
wogardzkiej po remoncie uzyskali estetyczny i funkcjonalny 
obiekt do aktywnego spędzania wolnego czasu, organizowa-
nia spotkań i imprez kulturalnych.

We wrześniu br. Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi za pośred-
nictwem Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Barzkowicach ogłosił 
konkurs ,,Przyjazna wieś’’ na najlep-
szy projekt w zakresie infrastruktury 
zrealizowany na terenach wiejskich 
przy wsparciu środków unijnych. 
Gmina Nowogard przygotowała 
dokumenty i zgłosiła w/w projekt 
do konkursu.

Nowogard zajął II miejsce w ka-
tegorii infrastruktura techniczna na 

etapie regionalnym (woj. zachodniopomorskie) i otrzymał na-
grodę pieniężną w kwocie 2 500 zł.

Urszula Berezowska, Kierownik Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy
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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 z póź. zm.)

L.p.
Oznaczenie 

nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
Stan władania Warunki 

płatności Forma zbycia 

1.

Obręb nr 3
m. Nowogard

  

działka nr 227/87
o pow. 180 m2 

SZ1O/00019247/8 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone 
w Studium uwarunkowań 

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 
gminy Nowogard – tereny 

usług, Symbol U.

24.431,00 zł współwłasność 

Jednorazowo 
przed 

zawarciem  
aktu  

notarialnego

Bezprzetargo-
wo na

poprawienie 
warunków 

zagospodaro-
wania 

nieruchomości 
przyległych

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 wnio-
sek 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 19.11.2012r. do dnia 10.12.2012r.

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 z póź. zm.)

L.p.
Oznaczenie 

nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg księgi 
wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 

Stan 
władania 

Warunki 
płatności Forma zbycia 

1.

Obręb nr 3
m. Nowogard

ul.Dąbrowszczaków  8d

działka nr 218/1
o pow. 186 m2 

KW 23872 Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone 
w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard – ogrody działkowe, 

sady.

9.900,00 zł własność 

Jednorazowo 
przed 

zawarciem  aktu  
notarialnego

Przetarg 
ograniczony

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 wnio-
sek 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 19.11.2012r. do dnia 10.12.2012r.       
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 Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych  
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

W dniach 12 i 14 listopada w gościnnej Szkole Pod-
stawowej w Wierzbięcinie odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn 
dziewcząt oraz 9 drużyn chłopców. Drużyny składały się 
z trzech zawodników (2 grających + 1 rezerwowy). Zada-
niem drużyn było rozegranie między sobą meczów singlo-
wych oraz deblowych. 

Oto klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta
1 miejsce – SP w  Wierzbięcinie – opiekun Józef Korkosz
2 miejsce – SP w Strzelewie – opiekun Justyna Barczak
3 miejsce – SP w Orzechowie – opiekun Rafał Urtnow-

ski
4 miejsce – SP nr 1 w Nowogardzie – opiekun Artur Da-

nielewski 
5 miejsce:
SP nr 2 w Nowogardzie – opiekun Jarosław Jesionka 
SP nr 3 w Nowogardzie – opiekun Jacek Cieślak
SP w  Długołęce –  opiekun Rafał Urtnowski

Chłopcy:
1 miejsce – SP w  Wierzbięcinie – opiekun Józef Kor-

kosz
2 miejsce – SP w Strzelewie –  opiekun Justyna Barczak
3 miejsce – SP nr 1 w Nowogardzie – opiekun Bogdan 

Wawryczuk 
4 miejsce – SP w Orzechowie – opiekun Rafał Urtnow-

ski
5 miejsce – SP nr 3 w Nowogardzie – opiekun Jacek 

Cieślak

6 miejsce – SP nr 4 w Nowogardzie – opiekun Wiesław 
Buczyński 

7 miejsce – SP w  Długołęce –  opiekun Rafał Urtnowski
8 miejsce – SP w  Żabowie –  opiekun Anna Kucharczyk
9 miejsce – SP nr 2 w Nowogardzie – opiekun Grzegorz 

Górczewski

Awans do finału mistrzostw powiatu, który odbędzie się w 
dniach 22 listopada (chłopcy) i 23 listopada (dziewczęta) w 
Osinie i Dębicach, wywalczyły SP w  Wierzbięcinie i SP w Strze-
lewie.

Tekst  WEZKiS
Foto Rafał Urtnowski

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych  
w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

W dniach 08 i 09 listopada na hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie rozegrane zostały Mi-
strzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Koszykówce Dziew-
cząt i Chłopców. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny dziewcząt 
oraz 4 drużyny chłopców. 

Oto wyniki i klasyfikacja końcowa zawodów.
Dziewczęta:
Wyniki spotkań:
SP nr 4 w Nowogardzie – SP nr 1 w Nowogardzie: 41 - 11
SP nr 3 w Nowogardzie – SP w Strzelewie: 19 - 10
o 3 miejsce: SP nr 1 w Nowogardzie - SP w Strzelewie: 18 - 28
o 1 miejsce: SP nr 3 w Nowogardzie – SP nr 4 w Nowogardzie: 
22 - 24

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – SP nr 4 w Nowogardzie – opiekun Wiesław Buczyń-
ski 
2 miejsce – SP nr 3 w Nowogardzie – opiekun Jacek Cieślak
3 miejsce – SP w Strzelewie – opiekun Justyna Barczak
4 miejsce – SP nr 1 w Nowogardzie – opiekun Artur Danilewski
Awans do mistrzostw powiatu wywalczyły drużyny ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Chłopcy:
Wyniki spotkań:
SP nr 1 w Nowogardzie – SP nr 4 w Nowogardzie: 10 – 14
SP nr 2 w Nowogardzie – SP nr 3 w Nowogardzie: 10 – 14
SP nr 3 w Nowogardzie – SP nr 4 w Nowogardzie: 12 – 23
SP nr 1 w Nowogardzie – SP nr 2 w Nowogardzie: 10 – 28
SP nr 2 w Nowogardzie – SP nr 4 w Nowogardzie: 30 – 8
SP nr 1 w Nowogardzie – SP nr 3 w Nowogardzie: 24 – 8

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – SP nr 2 w Nowogardzie – opiekun Grzegorz Gór-
czewski
2 miejsce – SP nr 4 w Nowogardzie – opiekun Wiesław Buczyński 
3 miejsce – SP nr 1 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Waw-
ryczuk
4 miejsce – SP nr 3 w Nowogardzie – opiekun Piotr Kazuba
Awans do mistrzostw powiatu wywalczyły drużyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.

Wydz. EZKiS 
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NOWOGARDZCY OFF-ROADOWCY NA CZELE
W sobotę 17-11-2012 klub 4X4 CISY NOWOGARD organi-

zował rajd dla pojazdów terenowych . Imprezy takie ostatnio 
cieszą się bardzo dużą popularnością co przełożyło się na fre-
kwencję zawodników, których przyjechało do Nowogardu aż 
57 załóg. Wystartowali oni w czterech klasach Turystycznej, 
Wyczynowej, extrem i quad, jako dodatek odbyła się konku-
rencja  KRÓL BŁOTA.  Już od wczesnego ranka bo od godziny 
szóstej rano zawodnicy zgłaszali się do biura zawodów w celu 
pobrania map i kart startowych. Trasa perfekcyjnie przygoto-
wana przez organizatora była bardzo zróżnicowana od piasz-
czystych żwirowni po bagienne tereny, zaopatrzona w sie-
demdziesiąt pięć punktów kontrolnych co sprawiało, że rajd 
stał na bardzo wysokim poziomie. Najmniej problemów z tra-
są okazało się mieli quadowcy, którzy na mecie z kompletem 

punktów stawili się już około godziny trzynastej. Samocho-
dom niestety nie poszło tak dobrze i niektórzy zdawali karty 
startowe tuż przed końcem rajdu czyli osiemnastą. Wyniki za-
skoczyły nawet samego organizatora, gdyż czołowe miejsca w 
trzech klasach TURYSTYK; WYCZYN; EXTREM zajęli zawodnicy 
naszego klubu 4X4 CISY NOWOGARD jak i w konkurencji KRÓL 
BŁOTA. Po wręczeniu pucharów przez Burmistrza Nowogardu 
Pana Roberta Czaplę zawodnicy z rodzinami przy ognisku jesz-
cze długo wspominali i przeżywali tak miło spędzony dzień. 
Zarząd Klubu Motorowego „CISY” dziękuje zawodnikom i ich 
rodziną za uczestnictwo w rajdzie wszystkim wygranym gratu-
luje, a organizatorowi życzy dalszych sukcesów w organizacji 
tak wspaniałych imprez. 

Wyniki: 
KLASA TURYSTYK 
1. MARAS WOJCIECH  
   PIOTR SZCZYGIEŁ 
2. TOBISZEWSKI DOMINIK
   RADOMIR  
3. SZATKOWSKI ANDZREJ
   MARYŃCZAK MARCIN
4. PŁOZ PIOTR 
   KRZYSZTOF DOMANOWSKI
5. SULEJEWSKI BOGDAN
   WYRĘBSKI WOJCIECH
6. TOMASZ ROSIAK 
   KRZYSZTOF NOWAK 
7. KWAŚNIAK ZBIGNIEW
   KRYSTIAN SYSKA
8. TOMASZ KLUPŚ   
   TOMASZ DZIUBANOWSKI
9. GRZGORZ BERK 
   SŁOWIKOWSKI KRZYSZTOF
    TOMASZ LISOWSKI 
10. KOŁTUNIAK PAWEŁ 
   KOŁTUNIAK ZBIGNIEW
11. KRZYSZTOF BIAŁEK
   OLAF PAŁYS

KLASA WYCZYN 
1. TOMASZ MIŚKIEWICZ 
   ANTEK  
2. NOWAK MARIAN 
   SZYMKIEWICZ KAROL
3. GIEC DARIUSZ 
   KOMPERDA ROMAN       
4. WIĘCŁAWSKI RYSZARD 
   SŁAWOMIR SYBIS
5. BARAN JAROSŁAW
    GARLIŃSKI JACEK
6. STĘPNIEWSKI TOMASZ
    DZIKOWSKI DANIEL
7. RAK JAROSŁAW
    BARBACKI ROMAN
8. LALIK WIESŁAW
    PRZEMYSŁAW ŚLIPEK
9. TUNKIEWICZ WOJCIECH
    ZIĘTARSKI PAWEŁ 
10. GRABOWSKI MARCIN
    WALKOWIAK GRZEGORZ
11. CHOJECKI MARCIN
    CHOJECKA BEATA
12. TUNKIEWICZ ŁUKASZ
   TROJANOWSKI TOMASZ
   KOŁECKI MIKOŁAJ
13. STĘCLIK MICHAŁ
   STĘCLIK RAFAŁ

14. MIECHOWICZ PIOTR
    MIECHOWICZ ŁUKASZ
15. HRYNCEWICZ PIOTR
    MASINKIEWICZ ARKADIUSZ
16. RAKUS BOGUMIŁ
    SZYMAŃSKI STANISŁAW
17. MĘCIŃSKI MIKOŁAJ
    WATOROWSKI MAREK
18. ROMAN KIEŻUN
    KUBERA RADOSŁAW
    KUBERA ŁUKASZ
19. HOPE JERZY
    JAROSIŃSKI MARIUSZ

KLASA EXTREM
1. CICHECKI WOJCIECH
   MARCINKOWSKI ZBIGNIEW
2. JAROSZ ROBERT
   GORZAŁA SEBASTIAN
3. DZIĘGIELEWSKI DARIUSZ
    DZIĘGIELEWSKA ANIA
4. MISZUŁOWSKI BARTOSZ
    MISZUŁOWSKA PATRYCJA
5. KOWALSKI ANDRZEJ
    ADAMUS DOMINIK
6.SZUMSKI JAROSŁAW
   SZUMSKI PATRYK

 QUAD
1. KOLASŃSKI KRZYSZTOF
2. DĘBIŃSKI TOMASZ
3. ŻYGADŁO ARKADIUSZ
4. KUTROWSKI MARCIN
5. PANEK GRZEGORZ
6. KSIĄŻEK MARIUSZ
7. KULIK WOJCIECH
    TARNOWSKI KAMIL
8. OSIKA DARIUSZ
9. MARZEC TOMASZ
10. OWCZAREK RAFAŁ
11. SYREK RAFAŁ
12. NYCZ PIOTR
13. TERKA SŁAWOMIR
14. STYŚ PAWEŁ
15. CHARCZUK MARIUSZ
16. PODGÓRSKI ROBERT
17. RAFAŁ GÓRNIACKI
    JULIA GÓRNIACKA

KRÓL BŁOTA
TOMASZ MIŚKIEWICZ
ANTEK

Turniej siatkówki z okazji Święta Niepodległości
W niedzielę 11 listopada w hali sportowej Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w Nowogardzie rozegrano turniej piłki siatkowej 
z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez Miejsko 
- Gminny Zarząd LZS Nowogard.

W rozgrywkach wzięły udział 3 drużyny: Nadleśnictwo No-
wogard, Szczytniki oraz Wojcieszyn.

Nad prawidłowym przebiegiem meczów oraz przestrzega-
niem zasad gry czuwał sędziujący Jerzy Kusiak. Mecze rozgry-
wane były systemem „każdy z każdym”.

Zawodnicy z Wojcieszyna nie dali szans pozostałym druży-
nom zajmując I miejsce w turnieju, II miejsce przypadło dru-
żynie Nadleśnictwa Nowogard, natomiast III miejsce zajęły 
Szczytniki.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Wojcieszyn – Nadleśnictwo 3:1
Nadleśnictwo – Szczytniki 3:1
Wojcieszyn – Szczytniki 3:0

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
Tekst i foto Elwira Pietrzykowska
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  
można otrzymać w następujących punktach:

1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wol-
ności 1, pok. 5; 2. sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 
4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; 
6. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; 
8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; 10. 
„Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; 12. Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 
102; 13.  Urząd Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul. Boh. 
Warszawy 103; 15. Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, 
ul. Boh. Warszawy 44; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; 17. Apteka 
„NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; 
19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 20. „Pracownia Optycz-
na” 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. Dąbrowszczaków; 25. Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. 
Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 
4; 27. Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spożywczy 
„DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; 
30. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; 31. Zakład 
Karny, ul. Zamkowa 7; 32. Sklep spożywczo-przemysłowy „KOGUTEK”, 
ul. Żeromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; 34. Sklep 
spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; 35. Sklep spożywczy 
Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3 37. HUSQVARNA, 
Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Sklep 
„U DANUTY” ul. Boh. Warszawy 69A.

- 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 po-

niedziałek 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 

Gmina wypłaca 
pieniądze dla rolników

Pragnę poinformować Mieszkańców naszej gminy, że w 
roku bieżącym wypłaciliśmy naszym rolnikom ponad 850 ty-
sięcy złotych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Są 
to pieniądze, które pozyskujemy z budżetu państwa, a więc 
gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.

Corocznie z tych pieniędzy korzysta około 300 rolników. 
Natomiast podatników podatku rolnego w naszej gminie jest 
1200. Stąd wniosek, że być może jeszcze nie wszyscy rolnicy 
wiedzą o istniejącej możliwości zwrotu podatku akcyzowego.

Dlatego też uprzejmie informuję i jednocześnie zachęcam 
wszystkich rolników w gminie Nowogard, którzy dotychczas 
nie korzystali z tych pieniędzy, do składania wniosków o środ-
ki finansowe z tego tytułu

Szczegółowe informacje, jak otrzymać fundusze uzyska-
cie Państwo w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa u pani 
Krystyny Bakalarczyk, pok. 207, tel. (91) 39-26-227 od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-15.30

Jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich rolników z gminy 
Nowogard do odbierania pieniędzy ze zwrotu podatku akcy-
zowego.

Z poważaniem,
Robert Czapla

Burmistrz Nowogard

Burmistrz Nowogardu informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów  

z dnia 21 i 26 listopad 2012r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości 

można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa w 

Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 913926227

UKS  
„Olimpijczyk 09”   

dziękuje...

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 09” przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie im. Polskich 

Olimpijczyków składa serdeczne podziękowania dla 
burmistrza Roberta Czapli za pomoc.

W imieniu zarządu klubu  
– Rajmund Zieliński


