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Budżet 2011 najlepszy od 5 lat!
Burmistrz otrzymał absolutorium

W środę, 27 czerwca Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi
Robertowi Czapli absolutorium za wykonanie budżetu w 2011
roku. Projekt uchwały zyskał wcześniej akceptację Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz jednogłośnie Komisji Rewizyjnej –
sprawdzającej prace burmistrza. Przed sesją Komisja Społeczna oraz Finansowo – Gospodarcza wypowiedziały się w tym
temacie pozytywnie. Również kluby koalicyjne - Klub Radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Klub Radnych Polskiego
Stronnictwa Ludowego w przedstawionych oświadczeniach
bardzo wysoko oceniły realizację budżetu za rok 2011.
Należy podkreślić fakt, że po raz pierwszy przy tak
ważnym głosowaniu nie było jedności w klubie „Wspólny
Nowogard” - jeden radny był ZA, a czterech wstrzymało
się od głosu. Jeden radny niezależny głosował PRZECIW.

XVI Festiwal
„Lato z Muzami”
Warsztaty artystyczne dla młodzieży, koncerty, spektakle
teatralne, wystawy i projekcje filmowe składają się na tegoroczny program XVI Festiwalu „Lato z Muzami”. Finał imprezy
zaplanowany został na drugi weekend lipca (13-15 lipca).
Honorowym gościem tegorocznego „Lata z Muzami” będzie jedna z najbardziej oryginalnych polskich reżyserek, Dorota Kędzierzawska. Podczas trwania festiwalu artystka odbierze
Honorowy „Laur Cisowy”, a widzowie obejrzą cztery z jej nagradzanych filmów: „Jutro będzie lepiej”, „Pora umierać”, „Jestem”
i „Diabły, diabły”. Przeglądowi filmów Doroty Kędzierzawskiej
towarzyszyć będą spotkania z artystką oraz jej operatorem,
Arturem Reinhartem. Swój udział w festiwalu zapowiedzieli także dwaj popularni aktorzy młodego pokolenia Krzysztof
Czeczot oraz Wojciech Brzeziński. Pierwszy z nich zaprezentuje
na festiwalu słuchowisko audiowizualne „Jeszcze się spotkamy
młodsi” z udziałem Mariana Dziędziela, Roberta Więckiewicza i
Małgorzaty Sochy, a drugi da koncert pt. „Moje inspiracje”.

dokończenie na str. 2

Festiwal „Lato z Muzami” tradycyjnie rozpoczął się warsztatami artystycznymi dla młodzieży, które trwają od 5 lipca. Podczas ich trwania młodzi artyści szkolą się podczas warsztatów
malarskich, teatralnych, wokalnych, tanecznych, ceramicznych
i filmowych. Kulminacyjnym punktem tych wydarzeń będzie
prezentacja projektu powarsztatowego, który 15 lipca zakończy tegoroczną imprezę. Zanim to jednak nastąpi, podczas
weekendowego finału tegorocznego festiwalu odbywać się
będą plenerowe projekcje filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazy filmów niemych z muzyką na żywo, występy
teatralne i kabaretowe, a także koncerty muzyczne. Na scenie
zaprezentują się między innymi kabaret Szarpanina oraz zespoły Takayo, Sambal, The Last Ride oraz BezJahzgh.
Do tradycji festiwalu należą przedpołudniowe seanse filmowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku młodzi miłośnicy
sztuki filmowej obejrzą klasyczne polskie animacje i animowane filmy duńskie. Dla starszych widzów przygotowane zostały
projekcje w ramach cykli: „Kino przed południem”, „Kino nocne” i „Krótka piłka”, na który złożą się krótkometrażowe filmy
poświęcone tematyce sportowej. Widzowie obejrzą także klasyki kina niemego, „Podróż na Księżyc” i Psa andaluzyjskiego”, z
muzyką na żywo, a także dwa ostanie filmy Alexa de la Iglesii,
jednego z najbardziej rozpoznawalnych i kreatywnych twórców hiszpańskich, w tym prezentowany na tegorocznym MFF
w Berlinie „Życie to jest to” z Salmą Hayek w jednej z głównych
ról. Mieszkańców Nowogardu i okolic zainteresują z pewnością także pochodzące z TVP Szczecin archiwalne materiały
dotyczące Nowogardu.
Szczegółowy program imprezy na str. 4
Więcej informacji na stronie www.ndk.pl
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Wysoko oceniając wykonanie budżetu radni podkreślali
zaangażowanie burmistrza wraz z jego służbami - pracownikami Urzędu Miejskiego, a także ich wkład w realizację
zadań wynikających z założeń budżetowych.
Skarbnik Gminy Marcin Marchewka podkreślił, że jest to
najlepiej zrealizowany budżet od 5 lat. Dochody zrealizowano w 95,7 % i wyniosły 60 795 884,49 zł. Bardzo dobre były
wpływy z podatków - od osób prawnych 151,9%, od osób
fizycznych w 101,7%. Również pozostałe podatki i opłaty
były na wysokim poziomie ściągalności (przykładowo): podatek od nieruchomości - 103%, podatek leśny - 109,5%,
od środków transportu - 221%.

6.07.2012 r.

Z przedstawionego wykazu wydatków również wynika
bardzo dobrze prowadzona gospodarka - inwestycje zrealizowano w 92% (to co nie zrealizowano wynikało z przyczyn
obiektywnych od gminy niezależnych - budowa nowego
cmentarza wymaga uporządkowania własności gruntów, a
budowa chodnika do Warnkowa zależna jest od decyzji Dyrekcji Dróg Wojewódzkich). Ogólnie wydatki osiągnęły poziom 68 628 533,00 zł - w efekcie tego zmalał również planowany deficyt budżetowy z około 10 mln zł na ok. 8 mln zł.
Stanowiska klubów radnych przedstawiamy poniżej a
ocenę Skarbnika Gminy w najbliższych „Wiadomościach
Samorządowych”.

Lesław M. Marek

Stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

do wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2011 rok i udzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego po przeanalizowaniu realizacji budżetu Gminy Nowogard za rok 2011 stwierdza co nastepuje:
- dochody własne Gminy wyniosły 24 mln złotych, co oznacza
iż zrealizowane zostały na poziomie 96,3% wzgledem zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na uwagę zasługuje realizacja dochodów z tytułu podatków
i opłat lokalnych, które wykonano na poziomie przewyższającym
wartość zaplanowaną na rok 2011.
- wydatki bieżące wyniosły w 2011 roku 56 mln zł, co stanowi
95,1% planowanych w uchwale budżetowej.
- wydatki majątkowe wyniosly blisko 12,5 mln zł co stanowi
87% planowanych,
- wykonanie budżetu ogółem to kwota około 69 mln zł, czyli
94% planowanych wydatków na rok 2011.
Na terenie Gminy Nowogard wykonano w 2011 roku 42 zadania inwestycyjne. Do najważniejszych należy zaliczyć:
- modernizację Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- inwestycje drogowe,
- budowę i przebudowę chodników i placów,
- remonty i modernizacje świetlic wiejskich,
- budowę placów rekreacyjnych, sportowych i zabawowych,
- zakup sprzętu ppoż dla OSP z terenu Gminy Nowogard,
- budowę ścieżki rowerowej do Olchowa.
Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi wydano około 274
tys. zł
Zgodnie z założeniami przekazano na rzecz Organizacji Pożyt-

ku Publicznego kwotę około 1 miliona zł, co pozwoliło na rozwój
wielu dziedzin życia społecznego takich jak ochrona zdrowia,
ochrona środowiska, pomoc społeczna, wsparcie organizacji i
grup społecznych, zajęć pozalekcyjnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pomimo trudności związanych z realizacją zadań w zakresie
oświaty i wychowania, gdzie na wydatki rzędu 27 milionów złotych z budżetu państwa otrzymano w formie subwencji tylko 15
mln zł z budżetu Gminy wyasygnowano 12 mln zł i pozwoliło to
na pełne wykonanie zadań stawianych w tym zakresie.
Analizując wykonanie budżetu za ostatnie 5 lat należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie majątkowym jest najwyższe w badanym okresie.
Na dzień 31.12.2011 rok zadłużenie Gminy Nowogard wynosiło 21 mln zł, co stanowi 35% względem dochodów i świadczy o
stabilności finansowej Gminy.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone fakty Klub Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z planem
budżetowym oraz obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej. Daje to podstawę do udzielenia Burmistrzowi Nowogardu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego głosował
będzie za przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Nowogard za rok 2011 oraz o udzieleniu Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
Przewodniczący Klubu Radnych PSL
Stanisław Saniuk

Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w sprawie wykonania budżetu Gminy Nowogard za rok 2011.

Budżet Gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Miejską na Sesji w dniu 23.02.2011.
Wydatki bieżące określono na poziomie ok.59 mln zł.
Wydatki inwestycyjne określono na poziomie 14,5 mln zł.
Wykonanie budżetu kształtowało się na poziomie 94%, a wydatki majątkowe na poziomie 87%.
W trakcie realizacji budżetu wykonano 42 zadania inwestycyjne, a w szczególności:
- remont szpitala (rozbudowa),
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- inwestycje drogowe,
- budowa chodników i placów,
- budowa i remonty placów rekreacyjnych,
- zakupy sprzetu przeciwpożarowego dla gminnych OSP,
- budowa ścieżki rowerowej do Olchowa.
Ponadto na inne zadania przeznaczono:
- około 1 miliona złotych na rzecz organizacji pozarządowych,

- ok.275 tys. zł na ochronę i opiekę nad zabytkami,
- ok. 12 mln złotych wydatkowano na oświatę i wychowanie
jako dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej 15 mln zł
(łącznie ok.27 mln zł).
Dochody własne zrealizowano na poziomie większym niż zakładano tj. powyżej 100%.
Wskaźnik zadłużenia gminy do kwoty dochodu wynosi 35%
(na koniec roku 2011 jest to 21 mln zł).
Wydatki inwestycyjne są wyższe niż wyemitowane obligacje
co świadczy o fakcie inwestowania przez gminę środków z dochodów własnych.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowy
budżet był w ostatnich latach budżetem najlepszym. Świadczy to
o tym, że budżet ten był zaplanowany prawidłowo i realizowany
przez Pana Burmistrza w sposób właściwy.
Przewodniczący Klubu Radnych SLD
Roman Saniuk
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Dlaczego rząd nie wspiera samorządów?

Poseł Grzegorz Napieralski w Nowogardzie
szawie, aby pomóc panu burmistrzowi w realizacji tej inwestycji,
najważniejszej w tym miejscu”.
Krzysztof Gawkowski stwierdził, że jest pod wrażeniem
tego co tutaj zobaczył. Przyznał, że nie dowierzał posłowi Napieralskiemu gdy ten wymieniał osiągnięcia Nowogardu. „Gratuluję tego co burmistrz zrobił i życzę tego samego na następne
dwa lata kadencji”.
Burmistrz Robert Czapla dziękując za wizytę przypomniał
problemy i prosił o interwencję w poszczególnych resortach, a
już o zdrowie w szczególności Państwo powinno dbać i wspomagać samorządy.
tekst i foto LMM

W czwartek 21 czerwca poseł Grzegorz Napieralski przybył
z wizytą do Nowogardu. Towarzyszyli mu Sekretarz Generalny
SLD Krzysztof Gawkowski oraz szef struktur SLD w Szczecinie
Dawid Krystek. Nie była to wizyta kurtuazyjna - miała przekonać Krzysztofa Gawkowskiego, że samorządy robią bardzo
dużo, potrafią dobrze zarządzać pieniędzmi zaspokajając najważniejsze potrzeby lokalnej społeczności. Sztandarowym
przykładem jest szpital, który jest rozbudowywany za pieniądze z budżetu gminy, a przecież zapewnienie bezpłatnej i na
dobrym poziomie opieki lekarskiej jest obowiązkiem państwa.
Po zwiedzeniu szpitala w budowie, gotowej już kotłowni z
bateriami solarnymi oraz dużego parkingu Grzegorz Napieralski powiedział: „Jako parlamentarzysta uważam, że takie wizyty
są ważne. Taka inwestycja jak szpital jest dla ludzi nie tylko z Nowogardu i musi być wspomagana przez rząd. Ja jako parlamentarzysta i kolega sekretarz generalny będziemy zabiegali w War-

Pedagodzy szkolni bardziej dostępni
dla uczniów i ich rodziców
Podczas Sesji w dniu 27 czerwca radni zmienili uchwałę
Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 roku w ten sposób, że
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach będzie obecnie wynosił 28 godzin, a nie jak dotychczas 20 godzin.
Przed podjęciem uchwały głos zabierała pani Anna Kowalczyk - Krzywania, przewodnicząca Związku Zawodowego "Solidarność". Stwierdziła, że zmiany nikt ze związkiem nie konsultował, związek jest przeciwny zmianom, a niepokój nauczycieli
budzą nieoficjalne głosy o redukcji etatów w oświacie.
Wątpliwości rozwiała kierownik EZKTiS pani Marlena Marchewka wyjaśniając, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku znacząco
wzrastają zadania i obowiązki pedagogów szkolnych, psychologów oraz logopedów m. in. prowadzenie badań i działań
diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w
tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także

wspieranie mocnych stron uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym.
Zwiększenie liczby godzin z 20 na 28 zwiększy dostęp do
tych specjalistów i obejmie większą liczbę dzieci ich usługami.
Pozwoli to spełnić postulaty rodziców domagających się większej dostępności.
Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 21 marca 2012
roku (sygn.III PZP 2/12) ustalając, że to rada gminy, rada powiatu i sejmik samorządu województwa decyduje jako organ
prowadzący szkoły o liczbie zajęć dla pedagogów szkolnych,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Zgodnie
z art.129 ustawy kodeks pracy czas pracy tych osób może wynosić 40 godzin tygodniowo.
W Nowogardzie pozostaje czas pracy 40 godzin, a pogłoski o zwolnieniach są zwykłymi plotkami - nie ma takich planów.
LMM
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12 lipca (czwartek)
16:00 Akademia Języka Filmowego: Wprowadzenie do twórczości Doroty Kędzierzawskiej i Artura Reinharta i projekcja filmu „Jestem”(prowadzenie filmoznawca US Damian Romaniak)
(NDK)
18:00 Monodram: „Moskwa Pietuszki” w wykonaniu Jacka
Zawadzkiego (NDK)
20:00 Akademia Języka Filmowego: Polskie horrory i filmy
grozy – wykład ilustrowany fragmentami filmów (prowadzenie
filmoznawca US Damian Romaniak) (NDK)
13 lipca (piątek)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: Klasyka Animacji
Dziecięcej (NDK)
11:00 Kino w południe: „Miód” (NDK)
17:00 Inauguracja festiwalu:
- Otwarcie wystawy gości pleneru (Hol NDK)
- Powitanie gości - Wojciech Brzeziński i Krzysztof Czeczot;
- Koncert Wojciecha Brzezińskiego „Moje inspiracje”;
- projekcja filmu Doroty Kędzierzawskiej „Pora umierać”(NDK)
20:00 Oficjalne otwarcie festiwalu:
- wręczenie statuetki Lauru Cisowego Dorocie Kędzierzawskiej gościowi specjalnemu festiwalu (scena plenerowa)
20:30 Koncert: Takayo (scena plenerowa)
21:30 Krótka piłka: „L’Arbitro”, „Raging Ball” (scena plenerowa)
22:00 Koncert: BezJahzgh (scena plenerowa)
23:00 Krótka piłka: „Arrowman Sam”, „Spansko Continent”,
„The Ball” (scena plenerowa)
23:40 Filmy nieme z muzyką na żywo: „Podróż na księżyc”
(scena plenerowa)
00:10 Kino nocne: „Iron Sky”(scena plenerowa)
14 lipca (sobota)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: Animowane filmy
duńskie (NDK)
11:00 Kino w południe: „Życie to jest to”(NDK)
13:00 Spotkanie autorskie: Dorota Kędzierzawska, Artur Reinhart i projekcja filmu „Jutro będzie lepiej”(NDK)
16:00 Spotkanie autorskie: Krzysztof Czeczot i prezentacja
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słuchowiska audiowizualnego „Jutro się spotkamy młodsi”(NDK)
17:00 Spotkanie autorskie: Krzysztof Czeczot , Wojciech
Brzeziński i projekcja filmu „80 milionów”(NDK)
19:00 Kabaret: Szarpanina (scena plenerowa)
20:30 Koncert: The Last Ride (scena plenerowa)
21:30 Koncert: Sambal(scena plenerowa)
22:15 Kino plenerowe: „Macunaima” (scena plenerowa)
00:15 Filmy nieme z muzyką na żywo: „Pies andaluzyjski”
(scena plenerowa)
00:30 Kino nocne: “Hiszpański cyrk”(NDK)
15 lipca (niedziela)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: „Prawdziwa historia kota w butach”(NDK)
11:00 Kino w południe: „Powrót do domu”(NDK)
13:00 Spotkanie autorskie: Dorota Kędzierzawska, Artur Reinhart i projekcja filmu „Diabły, diabły”. (NDK)
14:30 Odsłonięcie tabliczki upamiętniającej wizytę Doroty
Kędzierzawskiej w Nowogardzie (Hol NDK)
15:00 Spektakl dla dzieci: „Czerwony Kapturek w zaczarowanym lesie”(scena plenerowa)
16:00 Koncert: „Tam za mgłą” w wykonaniu wokalistów estrady młodzieży i dorosłych Nowogardzkiego Domu Kultury
(scena plenerowa)
17:00 Koncert: Kapela Irlandzka FROM PYRITZ(scena plenerowa)
18:30 Oficjalne zamknięcie festiwalu:
- Otwarcie wystaw poplenerowych i powarsztatowych (NDK)
- Uroczyste zakończenie festiwalu oraz Młodzieżowych
Warsztatów Artystycznych i Pleneru Malarskiego (scena plenerowa)
20:00 Koncert: Green Tea (scena plenerowa)
21:30 Film & Nowogard: Premierowa projekcja filmu zrealizowanego podczas warsztatów filmowych; projekcja archiwalnych materiałów TVP Szczecin dotyczących Nowogardu i jego
mieszkańców (scena plenerowa)
22:00 Projekt powarsztatowy (scena plenerowa)
23:00 Kino nocne: „Służąca” (NDK)
LATO W ZAKŁADZIE KARNYM
14 lipca (sobota)
- Wojciech Brzeziński- aktor - spotkanie z serialem „Czas honoru”
- Krzysztof Czeczot- aktor - prezentacja słuchowiska „Jutro się
spotkamy młodsi”
15 lipca (niedziela)
- Prezentacja sztuki pt. „Wykop” w wyk. osadzonych - reż. Violina Janiszewska

Ruszyły warsztaty artystyczne
Tradycji stało się zadość. W dniu 5 lipca, podczas skromnej inauguracji warsztatów artystycznych w Nowogardzkim Domu Kultury, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla przekazał artystycznej braci symboliczne klucze od miasta. I tak rozpoczęła się ta forma bezpośredniego kontaktu ze sztuką. W tym roku w warsztatach artystycznych (teatr, taniec towarzyski, taniec współczesny, hip-hop, wokal, bębny,
kuglarstwo, ceramika, malarstwo, sztuka filmowa) uczestniczyć będzie młodzież z
Polski i Niemiec. Równolegle z warsztatami, które potrwają do 15 lipca ruszył plener
malarski w którym uczestniczą niemieccy i polscy artyści: Ilka Neuman, Otto Edel,
Jorg Abel, Urszula Szczygieł, Jan Szewczyk, Jerzy Wołoszyn, Jolanta Korsak - Kopterska, Florian Kohut i komisarz pleneru Janina Kołodzińska. Wszystkim artystom i
przyszłym artystom życzymy dużo słonecznych chwil i miłych wrażeń podczas pobytu na gościnnej ziemi nowogardzkiej.
Marian A. Frydryk, foto - LMM
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Niezwykła wystawa malarstwa:

„Strachy Polne i pejzaż Floriana Kohuta - wiatrem malowane”
Tradycyjnym zwiastunem Nowogardzkiego Festiwalu FILMU – MUZYKI – MALARSTWA
„Lato z Muzami” są młodzieżowe warsztaty artystyczne w międzynarodowej obsadzie, które
w tym roku rozpoczynają się 5 lipca. Dla miłośników sztuki prawdziwą gratką będzie otwarcie wystawy prac malarskich Floriana Kohuta,
oryginalnego twórcy z Podbeskidzia. Zauroczony Ziemią Nowogardzką już po raz czwarty będzie brał udział w plenerze malarskim w
podwójnej roli – jako wykładowca i zarazem
uczestnik. Jego obrazów nie trzeba reklamować, ani też specjalnie komplementować. Są
rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale też za
granicą, dzięki perfekcji wykonania i cieszącej wzrok urodzie ojczystych krajobrazów. Ze
sztalugą i pędzlem zwiedził kawał świata, bo i
Hiszpania, i Włochy (Sycylia i San Remo), i Węgry, a nawet Turcja. Ale Polska była zawsze dla
niego najpiękniejsza. Jest twórcą osobnym, który jako pierwszy
wprowadził na salony malarskie postać najzwyklejszego, polskiego stracha polnego przedstawianego w różnych konfiguracjach z wielką ekspresją i niczym niepohamowaną wyobraźnią,
czyniąc z rodzimego straszydła, kukły z patyków i gałganów
mających udawać człowieka – prawdziwe dzieło sztuki.
Pisząc o tej wystawie nie mogę oprzeć się refleksji, którą zapamiętałem z długich rozmów o sztuce Olka Ledóchowskiego,

przedwcześnie zmarłego wytrawnego krytyka
sztuki, wyśmienitego znawcy malarstwa oraz
dobrych win. Sens jego pięknych i mądrych
wypowiedzi sprowadza się do stwierdzenia: Rywalem biologicznej ciszy jest sztuka. Jednym z
pasm ciszy jest milczenie, jest brak słów. Milczenie to nie tylko przeciwieństwo mówienia, ale
także rodzaj niemego języka. I tak jest w życiu
i w sztuce. Cisza wyraża stan skupienia, myślenia i kontemplacji, ale także głębokie przeżycie.
Wielka boleść obywa się bez słów, i wielka radość i przejmujące doznania. Po przeczytaniu
dobrej książki, po wysłuchaniu dobrej muzyki,
po obejrzeniu dobrego filmu – potrzebujemy
chwili ciszy, aby ułożyć sobie myśli i wrażenia,
żeby powrócić do życia z podróży w inny świat.
I takich wrażeń życzę wszystkim po obejrzeniu tej niecodziennej wystawy, której otwarcie
odbyło się w Miejskie Biblioteki, w dniu 6 lipca

o godz. 17.00.
Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja zakupu obrazu bezpośrednio od twórcy, a więc bez marży jaką stosują wszystkie
galerie na świecie.
Jestem głęboko przekonany, że strach polny da się lubić, a
nawet potrafi zauroczyć i to jak!
Marian A. Frydryk
foto – Franciszek Karolewski

Piknik Emerytów
Zakładu Karnego
Niezwykle prężnie działająca organizacja emerytów Zakładu Karnego zaprosiła swych członków na piknik na plaży.
Wprawdzie przekłamana informacja prasowa zmniejszyła
liczbę uczestników ale mimo to było rodzinnie, radośnie i wesoło, jak to w zgranej grupie bywa.
Spotkanie z burmistrzem Robertem Czaplą, przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą, zawodowe i rodzinne
wspomnienia, wspólne zabawy, sprawdzanie oka w strzelaniu
z kuszy i obfitość darów dla ciała uczyniło to popołudnie niezwykle udanym.
Tekst i foto LMM

Piłkarze Pomorzanina w Wojewódzkiej Klasie Okręgowej

Gratulacje i podziękowania
od władz miasta

Uroczyście, podczas Sesji Rady Miejskiej podczas Sesji Rady
Miejskiej burmistrz Robert Czapla na ręce prezesa LKS Pomorzanin Marcina Skórniewskiego i trenera pierwszego zespołu Tomasza Surmy, złożył gratulacje dla nich i dla całej drużyny za awans
do „okręgówki” życzył dalszych sukcesów i zapewnił, że klub zawsze może liczyć na pomoc ze strony miasta. Dyplomy imienne i
dla klubu wręczali burmistrz, zastępca burmistrza Damian Simiński i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida.
tekst i foto LMM
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Odpowiedź na artykuł z Dziennika Nowogardzkiego

„Uważam, że zostałam
potraktowana jak zwykły śmieć”
Pod tak chwytliwym tytułem „Dziennik Nowogardzki” (nr 46
z dnia 15-18.06.12 r.) zachęca Czytelników do lektury o niespełnianych obietnicach władzy samorządowej Gminy Nowogard. Po
przeczytaniu całej treści jest już gorzej - tylko jednostronna wypowiedź rzekomo ciągle pokrzywdzonej Pani Ł. Tłumaczenie redaktora, że nie uzyskał stanowiska burmistrza jest prawdziwe - nie
uzyskał, bo z urzędem miejskim się nie kontaktował.
Faktem jest, że dwie rodziny mieszkające w Ptaszkowie wodociągu nie posiadają. Faktem jest też to, że kilka lat temu stwierdzono zanieczyszczenia wody w studni którą dotychczas użytkowali
mieszkańcy dwóch siedlisk tej kolonii. Pomijając to, że o studnię
nikt nie dbał (odkryta, niska i popękana cembrowina przez którą
do studni wpływały zanieczyszczenia z podwórka) władze postanowiły dowozić czystą wodę na koszt gminy i szukać rozwiązania.
Póki co nie wchodzi w grę budowa wodociągu - na tę kosztowną
inwestycję (szacunkowo ok. 1 miliona złotych) nie ma zabezpieczonych pieniędzy w budżecie gminy. Urząd Miejski proponował
budowę wspólnej studni dla wszystkich rodzin oferując pokrycie
kosztów przypadających na rodzinę Ł z budżetu. Niestety mieszkające tam rodziny nie mogą, bo nie chcą się porozumieć - sąsiad
twierdzi, że z panią Ł nie chce mieć nic wspólnego, pani Ł z kolei
twierdzi, że nie ufa sąsiadowi i jest pewna, że studnia wybudowana na jego podwórku będzie dla niej niedostępna, bo sąsiad jej
wody nie udostępni poprzez np. wyłączanie pompy. Jest jeszcze
jeden aspekt - nie ma wcale pewności, że w nowej studni będzie
woda bez żadnych zanieczyszczeń - w obecnej studni zanieczyszczenia świadczą przecież o skażeniu wód podziemnych.

Burmistrz przyznaje, że rodzina pani Ł. jest w trudnej sytuacji choroby członków rodziny, niepełnosprawność dzieci powodują,
że rodzinie trzeba pomagać. Gmina objęła rodzinę pełną pomocą
Ośrodka Pomocy Społecznej - zarówno finansową jak i rzeczową.
Rozumiejąc trudności komunikacyjne burmistrz podjął decyzję o
budowie drogi łączącej oba siedliska z drogą powiatową (oddana
do użytku w listopadzie 2011 roku. - koszt budowy 29 282 zł), w
trosce o dobro dzieci wybudowano dodatkową wiatę przy drodze
Bochlin - Grabin.
Twierdzenie pani Ł o ciężkich wiadrach z wodą też nie końca
jest prawdziwe - rodziny zamieszkujące w Ptaszkowie jako jedyne
w gminie otrzymują wodę za darmo.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że dowożona woda jest
wlewana do ... skażonej studni i przy pomocy hydroforów pobierana do domostw. Tylko wodę przeznaczoną do przyrządzania
posiłków mieszkańcy noszą w wiadrach. Nadmieniam, że gmina
dysponuje tylko jednym beczkowozem przeznaczonym do przewozu wody pitnej i pełnił on rolę środka awaryjnego na wypadek
różnych zdarzeń losowych. Obecnie jest używany wyłącznie do
dostarczania wody do Ptaszkowa, a gmina ponosi koszty eksploatacji, transportu i zakupu wody. W świetle powyższych faktów
twierdzenie pani Ł o niewłaściwym traktowaniu są nieprawdziwe
- burmistrz robi wszystko na co pozwala prawo i stan budżetu, by
ulżyć rodzinie w tej trudnej sytuacji i deklaruje, że pomoc takowa
będzie nadal udzielana.
Lesław M. Marek

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”

Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez zachęcanie do tworzenia nowych
firm i samo zatrudnienia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć działalność, zatrudnić osoby bezrobotne
lub wprowadzić nowe technologie produkcji i usług.
Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha( trenera) dla osób, które uruchomią
własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach.
Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do
50 % zniżki stawki czynszu za wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.
Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. Nabór nadal trwa.
Szczegółowe informacje (oraz formularz zgłoszeniowy) dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie
CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3,lub telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na
stronie www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !
Dyrektor CEiP „Profit’”
SzF TPP w Nowogardzie
Jerzy Jabłoński

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD
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Nowogard otrzymał dotację
na Asystenta rodziny w 2012 r.
W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ma przede
wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw.
asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach
wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Gmina Nowogard otrzymała dotację celową z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r.
Jeżeli ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o
rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad
środowiskowy w tej rodzinie. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę wówczas pracownik
socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie
asystenta rodziny. Następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.
Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną,
uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna
być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną
za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca
z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Zadaniami asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział
w zajęciach psychoedukacyjnych;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;

• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla
rodziców i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na
rzecz dziecka i rodziny,
• sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem
interdyscyplinarnym,
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
z rodziną;
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą
, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż
co pół roku i przekazanie tej oceny podmiotowi, który zlecił organizację pracy z rodziną;
• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz
pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.
Ponadto asystent rodziny ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem
i rodziną oraz poprzez samokształcenie. Liczba rodzin, z którymi
jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia jego przygotowania i doświadczenia zawodowego oraz stopnia trudności wykonywanych zadań,
łącznie nie może jednak przekroczyć 20 rodzin.
W związku z otrzymaną dotacją od 1 lipca 2012r. zatrudniony zostanie asystent rodziny na umowę zlecenie, z naboru przeprowadzonego w marcu br. w wyniku którego Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowogardzie zatrudnił 2 asystentów rodzin, których
wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie (inf. własna)

Remont świetlicy w Ostrzycy
Dobiegł końca remont świetlicy i
pomieszczeń do niej przylegających
w Ostrzycy. W ramach prac wyrównano i pomalowano ściany świetlicy, postawiono ścianki działowe w
pomieszczeniach przylegających do
świetlicy, doprowadzono do nich kanalizację oraz położono płytki. Prace
wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
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Nowogardzka Szkoła Cukrzycy

Potrzebna II Edycja!
W piątek, 15 czerwca uroczyście zakończono I Edycję
Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy. Było uroczyście ale jednak pracowicie.
Zaczęło się tak jak w listopadzie - wykładami z pokazem
multimedialnym. Prowadził je dr Andrzej Paciorkowski - wyjaśniał zagadnienie - „Zawał serca, udar mózgu - czy to też
powikłania cukrzycy”, a pani dr neurolog Marzena Kargul zaprezentowała wykład na temat: „Zespół metaboliczny - problem społeczny XXI wieku”.
Wśród słuchaczy obecni byli również zaproszeni goście zastępca burmistrza Damian Simiński, szefowa Samorządowej
Fundacji „Zdrowie” pani Lidia Bogus oraz gospodarz obiektu
pan Jerzy Jabłoński dzięki któremu Stowarzyszenie Diabetyków pod kierownictwem pana Eugeniusza Tworka mogło
bezpłatnie korzystać z sali konferencyjnej i prowadzić Szkołę
Cukrzycy. Po wykładach słuchacze wypełnili i podpisali swoje
karty uczestnictwa, by uzyskać i nakleić znaczek z literką A i ...
przystąpić do pisania testu końcowego sprawdzającego wiedzę zdobytą w Szkole (karta i zagadnienia testu także na foto).
Później było już tylko radośnie: wśród uczestników szkoły
rozlosowano nagrody - nagrodę główną ufundowaną przez
burmistrza Nowogardu wylosowała pani Krystyna Bzowy.
Nagroda wręczona będzie oficjalnie podczas najbliższej Sesji Rady Miasta. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo
uczestnictwa w wykładach Szkoły Cukrzycy i rozpoczęły się
podziękowania dla tych, którzy Szkołę zainicjowali, wsparli jej
funkcjonowanie. Szczególne wyrazy wdzięczności kierowano
do dr. Andrzeja Paciorkowskiego twórcy krajowej sieci Szkół
Cukrzycy i oczywiście dla pani dr Marzeny Kargul, która nie
szczędząc swojego czasu bezinteresownie co miesiąc spotykała się ze swoimi uczniami przekazując im bezcenną wiedzę.
Odśpiewano chóralnie „sto lat” dla twórców szkoły, gremialnie
okrzyknięto, że II Edycja jest potrzebna i... resztę wrażeń już w
małych grupkach wymieniano między sobą podczas poczęstunku zorganizowanego przez uczestników Szkoły Cukrzycy.
Tekst i foto Lesław M. Marek

Co to jest Szkoła Cukrzycy?
Pomysł powstania szkoły cukrzycy ma już 7 lat. Jest to autorski
projekt dr Andrzeja Paciorkowskiego, diabetologa z Porozumienia
Zielonogórskiego.
Idea jest bardzo prosta - im więcej wie pacjent cierpiący na
cukrzycę i jego najbliższe otoczenie o tej chorobie tym łatwiej
sobie z nią radzi, a więc spokojniej i dłużej żyje i funkcjonuje w
społeczeństwie. Kontakty z lekarzem rodzinnym i innymi specjalistami są z konieczności ograniczone w czasie, a więc i wiedza przekazywana pacjentowi tylko szczątkowa. Szkoła Cukrzycy to możliwość dogłębnego poznania choroby, jej powstawania i przebiegu,
a w konsekwencji do wypracowania określonych zachowań, diety
i stylu życia.
Pomysł został rozpropagowany w regionalnych kołach Stowarzyszenia Diabetyków - w Nowogardzie mocno zaangażował
się Prezes Koła Eugeniusz Tworek. To on pozyskał zwolenników i
rozpropagował ideę szkoły. Zyskał też pełną akceptację i poparcie
władz miasta oraz zrozumienie u dyrektora Jerzego Jabłońskiego.
Mając do dyspozycji lokal i wsparcie niezawodnej pani Marzeny
Kargul rozpoczął realizację projektu w listopadzie 2011 roku. W zajęciach uczestniczyło i Szkołę ukończyło 37 osób. Wysoka ocena
słuchaczy i prowadzących wyraźnie wskazuje na potrzebę kontynuowania tego niezwykle udanego projektu.

Nowogardzka Szkoła Cukrzycy

-Nagroda dla pani
Krystyny Bzowy
Podczas Sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca burmistrz
imieniu władz samorządowych uroczyście wręczył pani Krystynie Bzowy rower ufundowany przez Urząd Miejski za aktywne uczestnictwo w wykładach Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy.
Jak już informowaliśmy inicjatywa Nowogardzkiego Koła
Diabetyków o zorganizowaniu Szkoły spotkała się z pełną
aprobatą i poparciem władz samorządowych Nowogardu.
Uczestniczący w Sesji pan Eugeniusz Tworek prezes Koła w
swoim wystąpieniu przybliżył radnym cele szkoły i dziękował
za poparcie - 37 słuchaczy uczestniczyło w zajęciach poznając
chorobę i sposoby łagodzenia jej skutków - główny cel został
osiągnięty bowiem chorzy na cukrzycę i ludzie z ich najbliż-

szego otoczenia posiedli wiedzę, która umożliwia im normalnie zyć i funkcjonować w społeczeństwie.
tekst i foto LMM
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Szuwary 2012. Przegląd Piosenki Żeglarskiej
Z inicjatywy członków Stowarzyszenia "KNAGA" w sobotnie popołudnie 23 czerwca przeprowadzono w Nowogardzie przegląd piosenki żeglarskiej.
Przystępując do pisania tego tekstu zastanawiałem się czy
w tytule nie umieścić cyferki rzymskiej "I" - uważam bowiem,
że impreza była bardzo udana i powinna być kontynuowana.
Byłby to więc I Przegląd Piosenki Żeglarskiej Szuwary 2012!
Jak było - widać na zdjęciach - najpierw występy wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia i wypełnili karty zgłoszeniowe, potem obrady jury i wręczanie nagród, wreszcie
koncert laureatów. Wśród rozśpiewanej publiczności widzieliśmy burmistrza i przewodniczącego Rady, bowiem Urząd
Miejski poparł inicjatywę
i ufundował nagrody.
Niebieskie apaszki z napisem "SZUWARY 2012"
i książeczki z tekstami
pieśni łączyły widzów i
zachęcały do wspólnego
śpiewania. Tylko grożące
deszczem szare żeglarskie niebo trochę zmieniło program imprezy
- wcześniej się skończyła.
Ale ognisko było!
Z
kronikarskiego
obowiązku podam, że:
• I nagrodę wyśpiewał zespół CRESCENDO z Gimnazjum nr 1 w
składzie: Paula Krawczyk,

Agata Makuch, Marta Olkowicz, Natalia Kazańska, Karolina
Szponar, Mateusz Kozłowski i Karol Fijałkowski. Zwycięskie
szanty "24 lutego" i "Gdzie ta keja" przygotowano pod kierunkiem pani Ewy Sawickiej.
• II nagrodę otrzymała Weronika Lalik z NDK za piosenkę
"Sny o morzu" przygotowaną wraz z opiekunem Edytą Turowską.
• III nagrodę duet Magdalena Sarzyńska i Aleksandra Brzezińska z NDK, opiekun Edyta Turowska, piosenki "Oczekiwanie" i "Stary bryg".

tekst LMM. foto LMM i Franciszek Karolewski

Ponad tonią naszego jeziora
W czasach mojego dzieciństwa tylko kilkuletni chłopcy
ubierani byli w krótkie spodnie.
Na wiosce widok dorosłego
mężczyzny w krótkich „portkach” wzbudzał śmiech. Nawet
nad rzeką, w nurcie której nauczyłem się pływać, można było
zobaczyć dorosłych moczących
się w chłodnej wodzie bez zdejmowania kalesonów czy sukienek. Nowogardzką plażę zacząłem odwiedzać już w połowie lat pięćdziesiątych. Gęsto
zapełniona roznegliżowanymi (tak to wówczas widziałem)
plażowiczami, początkowo jawiła mi się niczym wspaniały
kurort z innego świata. Jednak dość szybko tak mocne emocje zaczęły ustępować.
Z ówczesnego mola, które kończyło się trzymetrowej
wysokości wieżą, nauczyłem się skakać do wody. Tu uzyskałem swą pierwszą kartę pływacką. Tu także, dzięki głośnikom zainstalowanym na terenie plaży, mogłem wsłuchiwać
się w muzyczny repertuar wykonywany przez piosenkarzy,
których nazwiska wymienione zostały (chociażby) w tekście
piosenki zatytułowanej „Gdzie się podziały tamte prywatki”.
Niedroga i bogato wyposażona wypożyczalnia sprzętu pły-

wającego - z kajakami na czele powodowała, że nawet dla
tych, którzy tylko gdzieś w pobliżu przechodzili, jezioro żyło!
Nastały lata, gdy nadzieje na szerokie wykorzystanie
turystycznych walorów naszego jeziora zaczęło kolidować
z produkcją największego przedsiębiorstwa. Kiedy już wydawało się, że dopompowywanie wody z tej samej rzeki, o
której wspominałem wcześniej - rozwiąże problemy, to okazało się, że pojawiły się kolejne.
Dzisiejsza rzeczywistość, choć w dalszym ciągu pod
wieloma względami nie dorównuje jeszcze tej z „tłustych”
czasów, to jednak stopniowo się ożywia. Bo przecież po kilkudziesięciu latach na jeziorze znów można ujrzeć żaglówki,
a dysponujące nimi stowarzyszenie „Knaga” zorganizowało
pierwszy przegląd żeglarskich piosenek. Brawo, brawo!
Do konkursu, choć nieco późno ogłoszonego, zgłosiła
się całkiem spora grupa solistów, a także, co dla mnie szczególnie istotne, szkolne zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Oczekując na kolejny festiwal, mam nadzieję, że
w następnym roku znacznie poszerzy się krąg odbiorców,
ponieważ dopiero to może zaświadczać, że w nowogardzkiej społeczności topnieje liczba tych, którzy określenie
jeziora jako nasze w dalszym ciągu biorą w wieloznaczny
cudzysłów!
Lech Jurek
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Zakończenie roku szkolnego
Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w ostatni piątek czerwca zakończył się rok
szkolny 2011/2012.
W każdej szkole i przedszkolu odbyły się uroczyste apele
i w każdej z tych placówek byli obecni przedstawiciele władz
samorządowych i Urzędu Miasta.
Absolwenci ostatnich klas już we wtorek, środę i czwartek świętowali zakończenie kolejnych etapów edukacji - spotykali się z nauczycielami i rodzicami, bawili się na wspólnych zabawach.
Piątek to szczególny dzień dla najlepszych uczniów i ...
ich rodziców, których rozpierała duma, gdy ich pociechy
otrzymywały nagrody, a najlepsi stypendia Burmistrza.
Po wręczeniu świadectw zaczęło się ...odliczanie - Ileż to
dni wakacji przed nami? Można to przeczytać na większości
stron internetowych jakie prowadzą szkoły.
Jaki to był rok? Dla nowogardzkiej oświaty dobry - podkreślali to dyrektorzy poszczególnych placówek, świadczy też o
tym realizacja budżetu za rok 2011 - gmina znalazła bowiem
ponad 12 mln złotych, uzupełniła bardzo ograniczoną subwencję oświatową z budżetu państwa (tylko 15 mln zł) i dzięki
temu udało się w pełni zrealizować programy nauczania oraz
wybudować nowe place zabaw, przeprowadzić niezbędne remonty i doposażyć w nowe pomoce naukowe
Poszczególni nauczyciele angażowali się w zajęcia wykraczające poza program - przygotowywali zdolnych uczniów do
udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych
osiągając sukcesy na skalę ogólnopolską, wojewódzką i regionalną. Komisja powołana przez Burmistrza, która oceniała
osiągnięcia uprawniające do stypendium w ramach regulaminu „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” miała trudny
orzech do zgryzienia - było bardzo wielu uczniów z sukcesami.
Ostatecznie stypendium w formie jednorazowej nagrody
pieniężnej przyznano dla ośmiorga uczniów wybranych spośród 8 uczniów szkół podstawowych, 9 uczniów gimnazjów i 3
uczniów liceum nominowanych do tej nagrody.
Stypendia wręczane podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego otrzymali:
- Daria Urbaniak ze Szkoły Podstawowej w Błotnie,
- Jakub Kazuba ze Szkoły Podstawowej nr 3,

- Szymon Karapuda ze Szkoły Podstawowej nr 2.
- Michalina Żelaznowska z Gimnazjum nr 2,
- Katarzyna Zawadzka z Gimnazjum nr 3,
- Mateusz Kozłowski z Gimnazjum nr 1
- Zofia Sawicka z Gimnazjum nr 2.
- Katarzyna Pastusiak z II LO.
Dla dociekliwych Czytelników podaję liczbę absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia:
- SP 1 - liczba absolwentów - 57,
- SP 2 - 49,
- SP 3 - 47,
- SP 4 - 24,
- SP Błotno - 8,
- SP Długołęka - 11,
- SP Orzechowo - 10,
- SP Strzelewo - 10,
- SP Wierzbięcin - 31,
- SP Żabowo - 10.
- Gimnazjum nr 1 - 97,
- Gimnazjum nr 2 - 138,
- Gimnazjum nr 3 - 34,
- II LO - 83.
Miłych, pełnych atrakcji, a przede wszystkim bezpiecznych
wakacji !
opr. Lesław M. Marek

Zespół Nowogardu z pucharem!

XVII Igrzyska LZS Samorządów Gminnych
W sobotę 16 czerwca rozegrano w Płotach XVII Igrzyska LZS Samorządów Gminnych Województwa Zachodniopomorskiego.
Gminę Nowogard reprezentowało 40 zawodników, którzy startowali w 20 konkurencjach podzielonych na trzy
bloki tematyczne - sportowy, strażacki i sołecki.
W bloku sołeckim było 8 konkurencji - najlepszymi w województwie okazali się nasi reprezentanci - sołtys Czermnicy
pani Monika Nagły i sołtys Kulic pan Piotr Jońca.
Również I miejsce w turnieju koszykówki zajął nasz zespół
w składzie - Paulina Osakowicz, Kinga Zawada i Katarzyna
Końka.
W zawodach strażackich Nowogard reprezentowali druhowie z OSP Szczytniki i w swojej konkurencji zajęli II miejsce.

II miejsce w rzucie lotką wywalczyła dla Nowogardu Anita
Szcześniak.
Jak zwykle nie zawiedli nasi młodzi siłacze w przeciąganiu
liny - także zajęli II miejsce.
Startowały zespoły z 11 gmin. Oto ostateczna punktacja
czołówki nagrodzona pucharami:
1 m - Białogard - 356 pkt,
2 m - Płoty - 301 pkt,
3 m - Wegorzyno - 293 pkt,
4 m - Łobez - 276 pkt,
5 m - Nowogard - 276 pkt,
6 m - Kozielice - 265 pkt.
Z Łobzem przegraliśmy, ponieważ zajęliśmy mniej pierwszych miejsc.
(inf. Jan Tandecki, opr. LMM)
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Wojcieszyn. Niezwykle udana Spartakiada LZS
W niedzielę, 24 czerwca na wzorowo przygotowanym
boisku w Wojcieszynie rozegrano kolejną spartakiadę Ludowych Zespołów Sportowych.
Na początek wystartowali najmłodsi - dwie drużyny dziecięce rozegrały wielki mecz piłkarski - piszę wielki, bo doping
był ogromny, a wysiłek swych latorośli najmocniej przeżywali
rodzice. Po meczu słodkie upominki i wspólne zdjęcie dopełniły wrażeń tego dnia. O dzieciach w Wojcieszynie pamięta się
nie tylko od święta - już na początku wakacji przeżywać będą
wielkie atrakcje.
Spartakiadowe turnieje to piłka siatkowa i piłka nożna wyjątkowo liczna obsada - aż 115 zawodników.
W turnieju piłki siatkowej wystartowało 9 ekip - drogą
losowania utworzono 3 grupy po 3 zespoły, które rozegrały
spotkania systemem „każdy z każdym”Zwycięzcy grup awansowali do finału. Oto finałowe wyniki:
Sikorki - Czermnica 0:2,
Sikorki - Dąbrowa 2:1,
Czermnica - Dąbrowa 2:0
I m - Czermnica, II m - Sikorki, III m - Dąbrowa.
Te trzy zespoły nagrodzono pucharami.

I miejsce - Wojcieszyn, II m - Łosośnica, III m - Osowo i te
drużyny nagrodzono pucharami.
Organizatorzy - Sołtys i Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn” oraz nowy przewodniczący miejscowego LZS pan Jacek Rafiński zadbali o
dobrą oprawę i sprawne kierowanie zawodami. Widać było
efekty pracy wielu mieszkańców, którym zależało na godnym
przyjęciu licznych gości. W tym miejscu wymienię Zdzisławę i
Kazimierza Głąbeckich i podziękuję za przygotowanie boiska.
Troska o radość dzieci, nowe stroje zawodników, barwy
Wojcieszyna u kibicujących czirliderek to takie niby drobne
kroczki, ale kroczki ku lepszemu. A w Wojcieszynie szczególnie
to widać!
tekst i foto LMM

W turnieju piłki nożnej do zawodów przystąpiło 7 zespołów. Wolny los dla gospodarzy, a w pozostałych wylosowanych
parach padły następujące wyniki:
Łosośnica - Maszkowo 2:0,
Słajsino - Łożnica 0:0, karne 5:4,
Osowo - Kulice 4:0.
Gry finałowe:
Łosośnica - Słajsino 2:0, Wojcieszyn - Osowo 2:1, Osowo Słajsino 2:1, Wojcieszyn - Osowo 1:0, Wojcieszyn - Łosośnica
0:0 karne 4:3.

Słajsino - kolejna spartakiada LZS
W niedzielę 1 lipca rozegrano kolejną spartakiadę zespołów LZS.
Na wzorowo przygotowanych przez miejscowych działaczy boiskach rozegrano turnieje spartakiadowe w piłce nożnej i piłce siatkowej oraz dodatkowe konkurencje - rzut lotką
i przeciąganie liny. Te emocjonującą konkurencję wygrali siłacze z Osowa.
Wyniki turnieju siatkówki:
Dąbrowa - Kulice 2:0,
Wojcieszyn - Osowo 2:0,
Sikorki - Wierzbięcin 2:0,
Sikorki - Słajsino 1:2,
Wojcieszyn - Dąbrowa 0:2,
W meczu o trzecie miejsce Sikorki pokonały Wojcieszyn
2:0, a w wielkim finale Dąbrowa pokonała Słajsino 2:0 i zajęła
I miejsce.
W turnieju piłki nożnej uzyskano następujące wyniki:
Osowo - Wierzbięcin 5:0,
Wojcieszyn - Kulice 4:0,
Osowo - Słajsino 2:1,
Wojcieszyn - Słąjsino 0:4,
Wojcieszyn - Osowo 0:1.

I miejsce zajęło więc Osowo, II m - Słajsino, III m - Wojcieszyn. Gratulujemy!

inf. Jan Tandecki, opr. LMM, foto -
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Podsumowanie szkolnych imprez sportowych
W roku szkolnym 2011/2012 szkoły gminy Nowogard brały
udział w wielu imprezach sportowych organizowanych zgodnie
z kalendarzem Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. Były to:
zawody lekkoatletyczne (trójbój, czwórbój, sztafetowe biegi przełajowe), tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna,
siatkówka oraz unihokej. W tym roku szkolnym, podobnie jak w
latach ubiegłych, prowadzone było współzawodnictwo sportowe
szkół gminy Nowogard. Pod uwagę brane były wyniki zawodów
odbywających się na szczeblach: gminnym, powiatowym, regionalnym (6 powiatów) oraz wojewódzkim. Punkty przyznawane
były za miejsce zdobyte w poszczególnych dyscyplinach sportowych - zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego
szkół gminy Nowogard.
W tym roku szkolnym klasyfikacja końcowa jest następująca:
Szkoły podstawowe:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie – 162 pkt

2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie – 148 pkt
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie – 139 pkt
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – 102 pkt
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie (1 miejsce
wśród szkół wiejskich) – 53 pkt
6 miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzelewie – 51 pkt
7 miejsce - Szkoła Podstawowa w Orzechowie – 39 pkt
8 miejsce - Szkoła Podstawowa w Długołęce – 29 pkt
9 miejsce - Szkoła Podstawowa Żabowie – 12 pkt
10 miejsce - Szkoła Podstawowa w Błotnie - 0 pkt
Szkoły gimnazjalne:
1miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – 96 pkt.
2 miejsce - Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie – 87 pkt
3 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – 40 pkt
Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym roku szkolnym!

Strzelectwo sportowe
W dniach 21-24 czerwca 2012 roku we Wrocławiu odbyły się
MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN w strzelaniach kulowych i pneumatycznych.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Klubu LOK „TARCZA”
Goleniów w tym zawodnicy z Sekcji Strzeleckiej z Nowogardu.
Nasza skromna reprezentacja klubowa zajęła:
5 (piąte) miejsce na 18 (osiemnaście) sklasyfikowanych klu-

bów w konkurencji Kpn 60 (karabin pneumatyczny 60 strzałów
na 10m);
5 (piąte) miejsce na 23 (dwadzieścia trzy) sklasyfikowane kluby
w konkurencji Kdw 60L (karabin dowolny 60 strzałów leżąc na 25m);
3 (trzecie) miejsce na 18 (osiemnaście) sklasyfikowanych klubów w konkurencji Kd 3x40 (karabin dowolny 3 razy po 40 strzałów w trzech postawach - stojąca, klęcząca i leżąca na 25m)

Odpowiedź na artykuł ws Pana Lewickiego
W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 26.06.2012 w aspekcie sytuacji mieszkaniowej
i bytowej Pana Zbigniewa Lewickiego pragniemy poinformować,
co następuje.
Pan Zbigniew Lewicki w dniu 25 kwietnia bieżącego roku
zwrócił się z podaniem do Gminy Nowogard w kwestii zameldowania i ustalenia go głównym najemcą mieszkania zlokalizowanego przy ulicy Mikołaja Reja 16/8.
Po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotu sprawy pod katem formalnym i prawnym, pismem w dniu 7 maja br poinformowano stronę o odmownym rozpatrzeniu podania ze względu na
następujące okoliczności:
•
w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego
ustalono, iż w lokalu tym Pan Lewicki nigdy nie był zameldowany, a jedynym jego adresem zameldowania niezmiennie od
28.03.1953 roku była miejscowość Żabowo;
•
lokal obciążany był przez administratora kosztami przypadającymi na jednego lokatora (mieszkańca);
•
-zmarły najemca, podpisując umowę najmu w dniu 6
czerwca 2008 roku oświadczyła, iż jest osobą samotną.
Oświadczenie to wyklucza podniesiony przez Pana Lewickiego w piśmie skierowanym do Burmistrza Nowogardu aspekt życia
ze zmarłą w konkubinacie niezmiennie przez 19 lat.
Sytuację tę potwierdza również wyrok Sądu Rejonowego w
Goleniowie w sprawie eksmisji z wcześniej zajmowanego lokalu
przez prawnego najemcę, zlokalizowanego przy ulicy Plac Wolności 4, gdzie w orzeczeniu czytamy, iż eksmisja dotyczy wyłącznie
jednej osoby lokal ten zamieszkującej, to jest prawnego najemcy.
Co więcej już wówczas Gmina Nowogard zrobiła ukłon w stronę najemcy zabezpieczając lokal socjalny, pomimo zapisu w orzeczeniu sądu o braku uprawnień pozwanej do lokalu socjalnego.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż Pan Lewicki posiadał, jak
wspomniano wyżej stały adres zameldowania, z którego dobrowolnie, na własny wniosek wymeldował się w przeddzień złożenia podania do Gminy o przyznanie lokalu po zmarłej.
Jak wynika z powyższego w żadnej dokumentacji Zarządu Budynków Komunalnych Pan Lewicki nie widnieje ani jako najemca,
ani również jako współlokator któregokolwiek z najmowanych
przez prawnego najemcę lokali.
Wykluczało to zatem możliwość uczynienia go najemcą
przedmiotowego lokalu.
Urząd Miejski oraz jego wydziały nie został ponadto poinformowany o tym, iż Pan Lewicki po opuszczeniu lokalu przy ulicy
Mikołaja Reja zamieszkał w nieprzystosowanych do celów mieszkalnych pomieszczeniach. Jednakże po powzięciu takiej wiedzy
wszelka możliwa pomoc Panu Lewickiemu została niezwłocznie
udzielona.
W wyniku działań pracownika socjalnego ww. został zarejestrowany jako osoba bezrobotna uzyskując dostęp do świadczeń
zdrowotnych, a ze względu na stan zdrowia (uskarża się na bóle
kręgosłupa i choroby tarczycy) wydane zostało skierowanie do
lekarza rodzinnego w celu ewentualnego ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Od 27 czerwca br. Pan Lewicki Zbigniew objęty został pomocą
finansową oraz pomocą niepieniężną w formie ciepłych posiłków.
Nie wyraża jednakże zgody na umieszczenie go w schronisku, mając nadzieję, że uzyska lokal mieszkalny na terenie gminy.
Sytuacja bytowa Pana Lewickiego jest jak widać przedmiotem
intensywnego postępowania administracyjnego. W najbliższym
czasie wyjaśniona zostanie również sprawa mieszkaniowa.

z wyrazami szacunku Damian Simiński
Zastępca Burmistrza Nowogardu
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Remont chodników i parkingów przy ul. Bankowej
Rozpoczęły się prace związane z remontem chodników i
parkingów przy ul. Bankowej w Nowogardzie. W ramach inwestycji podjętej przez Gminę Nowogard (która pokryje koszty
związane z remontem) oraz SM Gardno (przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej) zostaną wykonane: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy
odcinającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
dowiązaniem się do istniejącego ciągu komunikacyjnego, wykonanie parkingów dla 14 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej
oraz prace wykończeniowe: humusowanie z obsianiem trawą,
regulacje studni, zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
oznakowanie pionowe i poziome.
Nawierzchnia chodników: 398 m2;
Nawierzchnia parkingów z kostki betonowej: 181 m2;

Wartość robót 94.200,00 zł. Termin wykonania: 22 wrzesień
2012 r.
W związku z faktem, iż inwestycja realizowana jest przy
drodze powiatowej, Starostwo Powiatowe w Goleniowie zgodziło się partycypować w kosztach w wysokości 10 tys. zł.

Będzie remont ul. Kościelnej
4 lipca br., burmistrz Nowogardu ogłosił przetarg na przebudowę ul. Kościelnej w Nowogardzie. Zamówieniem objęty
jest odcinek o długości 68,65 m. Zakres robót obejmuje wykonanie poszerzeń nawierzchni parkingu, przebudowę chodników po obu stronach jezdni, wyprofilowanie nawierzchni
bitumicznej i ułożenie nowej nawierzchni jezdni oraz wyokrąglenie skrzyżowań.
Obecny stan techniczny ulicy Kościelnej jest zły i wymaga
remontu. Nawierzchnia jezdni jest mocno zdeformowana zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym. Chodniki są
nierówne, prefabrykaty z których zostały zrobione są już mocno zużyte i wymagają wymiany.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, pok. nr 208, lub pobrać ze strony
internetowej www.bip.nowogard.pl

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 09:00, miejsce:
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200
Nowogard, pok. nr 5 Biuro Obsługi Interesanta.
Szczegóły dotyczące przetargu na www.bip.nowogard.pl

Informacja o wynikach konkursów
na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. W wyniku przeprowadzonych w dniu 6 lipca br. konkursów na stanowiska
dyrektorów trzech szkół podstawowych wyłoniono następujących kandydatów:

Pani Agnieszka Forgiel w Szkole Podstawowej w Strzelewie;

Pani Danuta Ziółkowska w Szkole Podstawowej w Długołęce;

Pan Tomasz Żelazowski w Szkole Podstawowej w Błotnie.

Maszkowo - nowe pokrycie dachu kościoła
Na ostatniej Sesji radni na wniosek burmistrza przyjęli uchwałę przeznaczając 6 tys. złotych dla parafii pw. Matki
Bożej Różańcowej w Żabowie z przeznaczeniem na wymianę

pokrycia dachowego na kościele filialnym pw. św. Stanisława
Kostki w Maszkowie.
LMM
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Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej
To przyznawane już od kilkunastu lat przez Burmistrza Nowogardu stypendium dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szkół
prowadzonych przez gminę Nowogard. Komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu wyłania młode talenty zgodnie z punktacją
określoną w regulaminie przyznawania stypendium ”Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej”. Pod uwagę brane są m.in. średnia ocen,
udział w konkursach, olimpiadach oraz aktywność społeczna. Dyrektorzy zobowiązani są do udokumentowania osiągnięć swoich
uczniów na podstawie wniosków składanych wraz z dyplomami, wyróżnieniami, zaświadczeniami uzyskanymi przez danego ucznia.
W tym roku szkolnym wpłynęło od dyrektorów szkół 20 wniosków, w tym 8 ze szkół podstawowych, 9 ze szkół gimnazjalnych i 3 z
II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Po obradach komisja wyłoniła ośmioro najbardziej uzdolnionych uczniów. Oto oni:
Daria Urbaniak – uczennica Szkoły
Podstawowej w Błotnie, średnia ocen
5,4
Brała udział i zdobyła wyróżnienia w
międzyszkolnych konkursach wiedzowych i plastycznych, a najważniejsze wyróżnienia, które zdobyła to:
I miejsce w Konkursie Matematycznym „ Mały Pitagoras” organizowanym
przez Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
(2012)
I miejsce w XVI edycji Konkursu o Ziemi Nowogardzkiej organizowanego przez Urząd Miejski w Nowogardzie
I miejsce w miejsko – gminnym konkursie czytelniczym „W Krainie Polskich Legend” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr
3 w Nowogardzie (2012)
I miejsce w XII edycji konkursu „Wiedza Leśna” organizowanego
przez Nadleśnictwo Nowogard (2012)
I miejsce w X edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej Eko – Konkurs
organizowanego przez Urząd Miejski w Nowogardzie (2012)
II miejsce w VII Miejsko – Gminnym Konkursie „Matematyczne Asy
z VI klasy”. Konkurs został objęty patronatem przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
(2012)
II miejsce – w gminnym konkursie polonistycznym „Ptaki Polski”.
Konkurs organizowany jest przez Nowogardzki Dom Kultury (2012)
Jakub Kazuba – uczeń Szkoły
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
średnia ocen 5,6
Zdobył następujące wyróżnienia:
Laureat finału wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs organizowany przez Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie (2011)
III miejsce w finale wojewódzkim
Małego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs organizowany przez Zamek
Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012)
udział w XXI Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa Małego
Konkursu Recytatorskiego (2011). Festiwal organizowany przez Starachowickie Centrum Kultury.
III miejsce w VII miejsko – gminnym konkursie „Matematyczne
Asy z V klasy”. Konkurs został objęty patronatem przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty (2012)
Szymon Karapuda – Uczeń Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, średnia ocen 5,1
Brał udział w licznych konkursach
czytelniczych, ortograficznych, przyrodniczych, plastycznych i matematycznych.
Główne wyróżnienia, które uzyskał to:
I miejsce w konkursie czytelniczym „W
Krainie Gryfitów”. Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publicz-

na w Nowogardzie oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Nowogardzie
(2011)
I miejsce w gminnym konkursie literackim „Moja Baśń”. Konkurs
organizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie (2012)
tytuł Matematycznego Asa z IV klasy w VII miejsko – gminnym
konkursie „Matematyczne Asy z IV klasy”. Konkurs został objęty patronatem przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty (2011)
III miejsce w gminnym konkursie „W świecie legend Pomorza Zachodniego”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowogardzie (2011)
II miejsce w IX gminnym konkursie „Mistrz Ortografii”. Konkurs
został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Nowogardzie
(2011).

Mateusz Kozłowski – uczeń Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, średnia ocen
5,89
Mateusz ma wszechstronne zainteresowanie, brał udział w licznych konkursach
językowych (język polski, niemiecki), chemicznych, biologicznych, geograficznych,
historycznych. Zdobył m.in. następujące wyróżnienia:
bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym Alchemik (2012)
tytuł finalisty w Konkursie Chemicznym organizowanym przez
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty (2012)
Laureat w eliminacjach miejsko-gminnych oraz wyróżnienie w
Małym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Nowogardzki
Dom Kultury (2011)
tytuł finalisty w konkursie matematycznym „Pitagoras 2012”. Organizatorem konkursu jest ZSO Nowogard.
tytuł finalisty w VI edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla
uczniów szkół gimnazjalnych English is Simple (2012). Organizatorem konkursu jest ZSO Nowogard.
I miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Supergermanista”
(2012). Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.
II miejsce (etap rejonowy) w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia (2012)
Michalina Żelaznowska – uczennica Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie,
średnia ocen 5,3
Głównym
zainteresowaniem
Michaliny cieszy się język angielski
Uczestniczyła również w konkursach
biologicznych, matematyczno – fizycznych, mitologicznych. Zdobyła m.in.
następujące wyróżnienia:
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów
gimnazjum województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (2012)
Laureatka II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla
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Gimnazjalistów organizowanego prze Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie i Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu (2012)
III miejsce w konkursie języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Festiwalu Angielskiego i Kultury Krajów Anglojęzycznych „Nowy York – podbijając „Wielkie Jabłko” (2012)
II miejsce w eliminacjach szkolnych do konkursu biologicznego
dla uczniów województwa zachodniopomorskiego (2011)
Zofia Sawicka – uczennica Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, średnia ocen
5,6.
Brała udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z geografii oraz
konkursie historycznym. Zdobyła liczne
wyróżnienia, w tym:
tytuł finalistki w VI edycji Konkursu Języka Angielskiego English is Simple (2012).
Organizatorem konkursu jest ZSO Nowogard.
tytuł drugiego Wicemistrza Ortografii w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym (2012). Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Publiczne w Przybiernowie.
III miejsce w II Metropolitalnym Konkursie Papieskim (2012). Organizatorami byli: Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska, Archidiecezja
Szczecińsko – Kamieńskiej, Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska.
tytuł finalistki w IV Małej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie
pod patronatem posła do Europarlamentu prof. dr hab. Bogusława
Liberadzkiego (2012)
tytuł finalistki w IV edycji I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Społeczeństwie (2012)
II miejsce w gminnym konkursie biologicznym: Tajemnice Ludzkiego ciała”. Konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym „Aurea
Prima Sata Est Aeta” (2011). Organizatorem konkursu jest ZSO
Nowogard.
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Katarzyna Zawadzka – uczennica
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, średnia ocen 5,4.
Uczennica ma szerokie zainteresowania. Brała udział w konkursach geograficznym, matematycznym, języka angielskiego i niemieckiego, biologicznym,
fizycznym, chemicznym, polonistycznym. Zdobyła m.in. następujące wyróżnienia: II miejsce w konkursie wiedzy
ekologicznej Eko Konkurs 2012 organizowanego przez Urząd Miejski w Nowogardzie
II miejsce w konkursie wiedzy matematyczno – fizyczno – informatycznej „MatFIn 2012” organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
tytuł finalistki w Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (2011)
Laureatka Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (2012)
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Albus z chemii organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej (2011)
Katarzyna Pastusiak – uczennica
II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, średnia ocen 4,88.
Zdobyła następujące wyróżnienia:
tytuł finalistki XVI Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności organizowanej
przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności. Olimpiada przeprowadzana była w okresie od listopada
2011 r. (I etap) do marca 2012 (III ostatni etap).
Laureatka XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża
organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w
okresie od października 2011 do marca 2012. Olimpiada przeprowadzona została w trzech etapach: I etap szkolny, w którym laureatka uzyskała
I miejsce, II etap (rejonowy) gdzie Kasia uzyskała również I miejsce i III
ostatni etap, gdzie uzyskała tytuł Laureata i zdobyła I miejsce.

I Plener Rzeźbiarski w Żabowie
„Choć tak różni, jesteśmy jednością.” - Nelson Mandela
I Plener Rzeźbiarski w Żabowie odbył się w dniach 28-30
czerwca br. i jako pierwszy zapoczątkował nową tradycje dla
mieszkańców malowniczej miejscowości Żabowo.
Przez trzy słoneczne dni mieszkańcy Żabowa jak i również
z okolic mieli możliwość podziwiania pracy rzeźbiarzy:
Ryszarda Leończyka z Trzebiatowa, Lucjana Świszcz z Wardynia oraz rzeźbiarzy z Żabowa: Bogdana Niemirskiego, Daniela Dendał i Romana Wierzbickiego.
Program pleneru zawierał również warsztaty taneczne
prowadzone pod opieką instruktora ze szkoły tańca „Flesz”.
Wieczorek muzyczny każdego dnia przy akompaniamencie
zespołów muzycznych, degustacje potraw regionalnych, możliwość zbadania poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów.
Badania te przeprowadzili członkowie Polskiego Towarzystwa
Diabetyków Koło Nowogard.
Ostatniego dnia spędzony czas umiliły występy wokalne
Wiktorii Bucoń i Weroniki Lalik pod opieką Edyty Borylisz Turowskiej z Nowogardzkiego Domku Kultury.
Odwiedziło nas mnóstwo gości jak np. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Wiceburmistrz Damian Simiński.
Serdeczne podziękowania należą się tym, którzy przyjęli
patronat nad imprezą: Dziennikowi Nowogardzkiemu, Bankowi PEKAO S.A. w Nowogardzie oraz darczyńcom: Adamowi

Fedeńczak, Markowi Słomskiemu jak i zaangażowanym mieszkańcom.
I plener rzeźbiarski organizowany był w ramach Otwartego Konkursu Ofert: Rozwój wsi oraz organizacja i upowszechnianie dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie gminy
Nowogard. Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie przekazał upominki dla artystów.
Jesteśmy wdzięczni za okazanie zainteresowania niniejszym wydarzeniem. Dzięki niemu mieliśmy możliwość wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że odbędą się kolejne edycje pleneru w Żabowie.
Zarząd Stowarzyszenia „Żabowiaki”
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Samorządowiec
i działacz organizacji pozarządowych
Jerzy Jabłoński - samorządowiec i działacz organizacji
pozarządowych. W latach 19941998 radny Rady Miejskiej w
Nowogardzie. W 1995 r. podejmuje pracę na stanowisku Z-cy
kierownika Wydziału Promocji,
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji UM w Nowogardzie. W
latach 1996 – 1998 zajmuje się
realizacją projektu pod nazwą
„Promocja zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia ”TOR #
10. Efektem realizacji projektu
było uruchomienie, drugiego
w województwie(pierwszy utworzono w Szczecinie), Inkubatora Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Nowogardzie. Uroczystego otwarcia
tej placówki dokonał 13 września 1997 roku, ówczesny Prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski.
W latach 1998-2002 pełni stanowisko zastępcy Burmistrza Nowogardu i funkcję radnego powiatu goleniowskiego. W okresie tym
przeprowadzona zostaje poważna restrukturyzacja i oddłużenie szpitala powiatowego w Goleniowie. Szpital w Nowogardzie zostaje przejęty do prowadzenia przez gminę.
Dzięki temu nie doszło do jego likwidacji. Aktualnie
trwa budowa nowej części nowogardzkiego szpitala
.Wartość tej inwestycji, finansowanej przez gminę, to
blisko 20 mln złotych .
W 2001 roku jest współzałożycielem Stowarzyszenia Na Rzecz Szpitala w Nowogardzie, którego zadaniem jest wszechstronne wspieranie działalności
szpitala w tym jego modernizacji i wyposażaniu w
nowoczesny sprzęt medyczny.
W 2002 Rada Powiatu powierza mu na II kadencję 2002-2006- stanowisko Starosty powiatu goleniowskiego. W okresie tym dużym osiągnięciem
było wdrożenie programu restrukturyzacji i oddłużania Szpitala Powiatowego w Goleniowie. W 2006 r.
dobiegała końca budowa i wyposażanie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Goleniowie.
W 2007 roku, po zakończeniu działalności samorządowej, podejmuje pracę w Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości ,,Profit” Szczecińskiej Fundacji
TPP w Nowogardzie. Obecnie jest dyrektorem tej
placówki. Dzięki współpracy z Zachodniopomorskim
Forum Organizacji Socjalnych, ważne miejsce w pracy Centrum zajmuje wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych o charakterze
socjalnym.
W styczniu 2009 roku wybrany zostaje Prezesem
Stowarzyszenia Na Rzecz Szpitala w Nowogardzie
i członkiem Rady Samorządowej Fundacji Opieki
Medycznej ,,Zdrowie”- organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie wspiera realizację projektu pn
„Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych
przez Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

poprzez zakup wyposażenia medycznego” Projekt był dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Jako członek Rady Samorządowej Fundacji ,,Zdrowie” wspiera
realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz
działania socjalno- pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych,
”ludzi” chorych i w starszym wieku. Fundacja ,,Zdrowie” była inicjatorem powołania w Nowogardzie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lilla Róż” oraz Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które w 2011r. utworzyło w budynku CEiP,,Profit” ,,Szkołę
cukrzycy”. W jej zajęciach udział bierze ponad 30 osób.
Jerzy Jabłoński jest aktywnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych skupiającego
obecnie 26 organizacji. Celem Stowarzyszenia jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych w gminie poprzez organizację
szkoleń, udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego dla
osób zarządzających organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie
osób zainteresowanych działalnością społeczną.
Różnorodność zainteresowań J.Jabłońskiego oraz jego dotychczasowe doświadczenie w działalności samorządowej i NGO będą
z pewnością wykorzystane w pracach Zachodniopomorskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
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Jerzy Jabłoński
Przedstawiciel
Organizacji
Pozarządowych z
Nowogardu Członkiem
Zachodniopomorskiej
Rady Działalności
Pożytku Publicznego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wśród organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego, na 22
osoby zgłoszone do Zachodniopomorskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego,
kandydatura Jerzego Jabłońskiego- zgłoszona przez Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych została poparta
przez 13 organizacji pozarządowych. W wyniku tego głosowania znalazł się On wśród
9 osobowej grupy przedstawicieli NGO
wybranej do składu Zachodniopomorskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W skład 18 osobowej Rady wchodzi:
1- przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
4- przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
4- przedstawicieli Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
9- przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.
W załączniku: Pełna lista osób wchodzących w skład Rady zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 30
maja 2012 r., akt powołania, notka biograficzna.
Zapytany jak widzi swoją pracę w Radzie Jerzy Jabłoński powiedział: ,,Serdecznie dziękuję za głosowanie na moją osobę
wszystkim organizacjom pozarządowym.
Pragnę jednocześnie zapewnić Państwa, że
będę brał aktywny udział w pracach
Zachodniopomorskiej
Rady
Działalności Pożytku Publicznego, wspierając organizacje pozarządowe z naszego terenu w rozwiązywaniu stojących
przed nami problemów społecznych i
różnorodnych potrzeb obywatelskich.
Swoją uwagę będę chciał skupić na zadaniach publicznych zleconych do wykonania
dla NGO przez organy administracji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązywania narastających problemów społecznych
związanych z biedą i ubóstwem; brakiem
miejsc pracy, bezpieczeństwem obywateli; lepszym wykorzystaniem przez NGO
środków z funduszy unijnych i budżetów
samorządowych; szerszym dostępem do
usług zdrowotnych; wsparciem organizacji skupiających osoby niepełnosprawne;
zwiększeniem dostępu do edukacji, kultury
i sportu.”
Życzmy Panu sukcesów w pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z
14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 544
o pow. 1494 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
544 o pow. 1494 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego
Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 6972 w
Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2012r. o godz. 1000 w sali
obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 116.427,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie
podatek VAT w ustawowej wysokości.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
Przeznaczenie określone w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard – w części teren zabudowy mieszkaniowej, w części teren pod funkcje rolnicze (uprawy polowe, łąki, pastwiska).
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym
zakresie.
Działka nie posiada przeprowadzonych badań geologicznych.
Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury
technicznej tj. wodną, energetyczną i gazową.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić
na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży w wysokości 250,00 zł - za wycenę
działki, koszty kartograficzne 12,88 zł
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z
dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 11.642,70 zł należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 31.07.2012r.
do godz. 1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto urzędu, co jest warunkiem uznania,
że wpłata została dokonana w terminie.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości
oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wpłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
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2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207
poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej
zabudowanej, położonej w obrębie Wyszomierz gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna zabudowana o nr ewidencyjnym 291/1 o pow. 0,1608 ha (symbol użytku gruntowego –
B-RV-0,1608 ha), położona w obrębie Wyszomierz gm. Nowogard.
Działka zabudowana jest budynkiem produkcyjnym usługowym
i gospodarczym o numerze ewidencyjnym 178.
Budynek w zabudowie zwartej, nie podpiwniczony, parterowy z
poddaszem nieużytkowym o pow. użytkowej 79,89 m2.
Bezpośrednie otoczenie sprzedawanej nieruchomości – zabudowa zagrodowa i pola uprawne.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w instalację elektryczną.
Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny NN.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00007298/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2012r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 19.603,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki 260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z
dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.960,30 zł najpóźniej do dnia 24.07.2012r. na konto Urzędu: Grupa PEKAO S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu
Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości
oraz w określonym terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Nieruchomość została ujęta w wykazie - nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
08.06.2012r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Zmiany
godzin otwarcia
na Orliku
Godziny otwarcia kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko - Orlik 2012” w Nowogardzie
w czasie wakacji letnich
(1 lipca - 31 sierpnia 2012)
Dzień tygodnia

Godziny

poniedziałek - sobota

9.00 - 21.00

niedziela

13.00 - 21.00

13.07-15.07.2012

CENA BILETU

12 zł
11 zł ulgowy

DORWAĆ
GRINGO
Akcja, dramat,
USA, 2012, 97’

12 zł
11 zł ulgowy

27.07.2012 godz. 19.00
28.07.2012 godz. 19.00
29.07.2012 godz. 19.00

OD LAT...

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia
niepełnosprawnych kobiet
po przebytej chorobie
onkologicznej”

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl

Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami
Onkologicznymi
„Lila-róż”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Komunikat

FESTIWAL „LATO Z MUZAMI”

20.07.2012 godz. 19.00
RÓŻA
21.07.2012 godz. 19.00 Dramat, Polska,
22.07.2012 godz. 19.00
2012, 98’

Zapraszamy Panie po chorobie
onkologicznej z terenu Gminy
Nowogard i Gminy Dobra.

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się
niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

na m/c LIPIEC 2012
TYTUŁ FILMU

ZAPROSZENIE

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

Trenerzy środowiskowi nadzorujący korzystanie z kompleksu boisk: Jacek Andrysiak, Artur Gnych.

TERMIN PROJEKCJI

6.07.2012 r.
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BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ
PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok.
5; 2. sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 4. Powiatowy Urząd
Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodzielny 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
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. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida
uprzejmie informuje, że cotygodniowy dyżur dla mieszkańców
gminy Nowogard, w poniedziałek 25 lipca br. nie odbędzie się.
W sprawach pilnych kontakt telefoniczny pod nr 607 920 509

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 20 czerwca i
3 lipca 2012 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 392 62 27.

Komunikat

Ze względu na przerwę urlopową w miesiącu lipcu br.
obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie
nie odbędą się.
- 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 - 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

