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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:

- wycinki drzew,

- zaœmiecania powierzchni ziemi,

- wypuszczania œcieków do œrodowiska

- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy

i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.

Dzwoñ na ZIELONY TELEFON 

pod nr 39-26-232.

13 g³osami za, burmistrz Nowogardu uzyska³ swoje 
pierwsze absolutorium z wykonania bud¿etu za ubieg³y 
rok, podczas wczorajszej (25 maja br.) sesji Rady Miejskiej 
w Nowogardzie.

Podczas sesji dosz³o do mi³ego akcentu, w któ-
rym Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida 
podziêkowa³ zarówno obecnemu burmistrzowi jak i 
poprzedniemu – Kazimierzowi Ziembie - za wykonanie 
bud¿etu Gminy Nowogard za rok 2010.

Burmistrz dziêkuj¹c za udzielenie absolutorium, 
podziêkowa³ równie¿ za dobr¹ wspó³pracê zarówno Ra-
dzie Miejskiej, Skrabnikowi Gminy a tak¿e pracownikom 
Urzêdu Miejskiego i jednostek podleg³ych za pomoc w 
realizacji zadañ zapisanych w bud¿ecie.

Pierwsze absolutorium
burmistrza

Roberta Czapli

Osoby skazane porz¹dkuj¹
gminê Nowogard

Trwaj¹ prace porz¹dkowe, wykonywane bezp³atnie 
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie Kar-
nym. W Czermnicy, jedna z dwóch grup oczyszcza³a rów 
melioracyjny oraz karczowa³a krzewy i krzaki a obecnie 
prace prowadzone s¹ w Karsku. Grupa ta nastêpnie 
przeniesie siê do Nowych Wyszomierek a póŸniej do 
Boguszyc.

Natomiast druga grupa skazanych porz¹dkuje teren 
wokó³ jeziora w ramach przygotowañ do sezonu letniego. 
W ramach prac wymieniono m.in. siatkê przy szpitalu oraz 
pomalowano ogrodzenie przy pla¿y miejskiej.
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W dniu 16 maja br.,  w Centrum Edukacji  i 
Przedsiêbiorczoœci „PROFIT” w Nowogardzie odby³o 
siê zakoñczenie projektu „Akcja Kwalifikacja”. W uro-
czystym zakoñczeniu projektu udzia³ wzi¹³ Burmistrz 
Nowogardu, wrêczaj¹c paniom, które ukoñczy³y kurs 
certyfikaty. Projekt obejmowa³: dostarczenie wiedzy i 
praktycznych wskazówek dot. pracy z wykorzystaniem 
komputera, pos³ugiwanie siê edytorem tekstu, arkuszem 
kalkulacyjnym, tworzenie baz danych, prezentacji i pracê 
z wykorzystaniem narzêdzi internetowych. Projekt by³ 
skierowany do os. bezrobotnych, zamieszka³ych na 
terenie woj. zachodniopomorskiego, których stosunek 
pracy zosta³ rozwi¹zany z przyczyn dotycz¹cych zak³adu 
pracy w okresie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy przed dniem 
przyst¹pienie do projektu. W projekcie trwaj¹cym dwa 
miesi¹ce wziê³o udzia³ dziesiêæ pañ, w tym 8 z gminy 
Nowogard.

Akcja Kwalifikacja
szkolenia

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkanców 
Nowogardu podj¹³em decyzjê o czasowym (na próbê) 
wyd³u¿eniu linii komunikacji miejskiej. 

Od 23 maja 2011 r. autobus komunikacji miejskiej  
kursuje dodatkowo po nastêpuj¹cych ulicach:

- Wojska Polskiego – przystanek na parkingu przed 
stadionem miejskim,

- Poniatowskiego – przystanek przy Zespole Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie im. Stanis³awa 
Staszica

- Ogrodowej,
- Armii Krajowej – plac manewrowy przed Firm¹ Auto-

neum A.G. Nowogard dawny Rieter Automotive Poland. 
W tym czasie przewoŸnik bêdzie monitorowa³ iloœæ 

pasa¿erów wsiadaj¹cych do autobusu na nowych przy-
stankach. Zadowalaj¹ca frekwencja spwoduje kursowa-
nie autobusu po nowej trasie na sta³e.

Wyd³u¿enie kursów wymusi³o zmiany i korekty w 
dotychczasowym rozk³adzie jazdy autobusu. W zwi¹zku 
z powy¿szym na stronie www.nowogard.pl umieœciliœmy 
nowy rozk³ad jazdy.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Wyd³u¿enie sieci
komunikacji miejskiej

Szanowni Rodzice
Urz¹d Miejski w Nowogardzie uprzejmie informuje, 

¿e w ramach realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej na 2011 rok” ucznio-
wie szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê 
Nowogard w wieku od 7 do 10 roku ¿ycia mog¹ bezp³atnie 
skorzystaæ z lakowania zêbów przedtrzonowych i trzono-
wych. Us³uga ta bêdzie wykonywana przez Niepubliczny 
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „DENTAL-MED” mieszcz¹cy 
siê przy placu Wolnoœci 6 w Nowogardzie w okresie od 
16 maja do 20 grudnia 2011 roku.

Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani proszê tele-
fonicznie umawiaæ siê na wizytê z dzieckiem do lekarza 
stomatologa – B³a¿eja Nawary w dniach:

poniedzia³ek, czwartek – godz. 12:00 – 18:00
wtorek, œroda, pi¹tek - godz. 9:00 – 15:00
tel. 91 39 22 098

Z powa¿aniem
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

 

Bezp³atne
lakowanie zêbów

Informujemy, i¿ zosta³ wyznaczony kolejny etap prac 
zwi¹zany z budow¹ dróg dojazdowych do gara¿y na 
ulicy Zamkowej. Obecnie na ukoñczeniu jest dokumen-
tacja przetargowa. Sam przetarg zostanie og³oszony w 
najbli¿szym czasie. Szczegó³y dostêpne bêd¹ na stronie 
www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

Budowa dróg dojazdowych
do gara¿y przy ul. Zamkowej
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W sobotê, 21 maj¹ br., w Szczytnikach odby³y siê 
uroczystoœci zwi¹zane z z Gminnym Dniem Stra¿aka. W 
imprezie wziêli udzia³ m. in.: Burmistrz Nowogardu, Pre-
zes Powiatowy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Kazimierz 
Ziemba, Kapelan Powiatowy Stra¿aków OSP ks. Janusz 
Zachêcki, prezes Zarz¹du Miejsko – Gminnego OSP 
w Nowogardzie Józef Dobruchowski, so³tys Szczytnik 
Marek Gaj oraz jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z 
terenu naszej gminy.

Uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenia nagród i 
odznaczeñ za trud w ochotniczej s³u¿bie.

Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzyma³:
Jan Modrzejewski - OSP Ostrzyca

Gminny Dzieñ Stra¿aka

Daniel Kubski - OSP Ostrzyca
Wies³aw Koœmider - OSP Ostrzyca  
Srebrny Medal za zas³ugi dla Po¿arnictwa: 
Marcin R¹pa³a - OSP Osowo
Marian Je¿ - OSP Osowo  
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa 
Marcin Jakubiuk - OSP Osowo
Maciej Go³dyn - OSP Wyszomierz
Piotr Wójcik - OSP Wyszomierz
Dawid Pa³czyñski - OSP Wyszomierz
Tomasz Piszczek - OSP Orzechowo
Rafa³ Ciechanowski - OSP Orzechowo
Dawid Pluta - OSP B³otno
Krzysztof Borowski - OSP Osowo 
Wzorowy Stra¿ak:
Dariusz Osuch - OSP B³otno
Piotr Bia³czak - OSP Orzechowo
Patryk Knyspel - OSP Ostrzyca
Rados³aw Solarski - OSP Wyszomierz
£ukasz Bartosik - OSP B³otno
Krzysztof Czerwiñski - OSP B³otno
Marcin Gadzaliñski - OSP Ostrzyca
Przemys³aw Mizera - OSP Szczytniki  
Odznaki za wys³ugê lat:
Stanis³aw Dynarski - OSP Osowo - 50 lat
Tadeusz Kubski - OSP Ostrzyca - 45 lat
Edmund Nowacki - OSP Wyszomierz - 40 lat
Miros³aw Purul - OSP Osowo - 40 lat
Andrzej WoŸniak - OSP Szczytniki - 30 lat
Zbigniew Karaœ - OSP Szczytniki - 30 lat
Adam Krzywañski - OSP Szczytniki - 25 lat
Sylwester Ciechanowski - OSP Orzechowo - 20 lat
Tomasz Paœ - OSP Orzechowo - 15 lat
Grzegorz Gurazdowski - OSP Orzechowo - 15 lat
Grzegorz Owczarek - OSP Szczytniki - 15 lat
Krzysztof Rybak - OSP Szczytniki - 15 lat
Bogdan Szuster - OSP Wyszomierz - 15 lat
Zbigniew Skowroñski - OSP Wyszomierz - 15 lat
Rafa³ Ciechanowski - OSP Orzechowo - 10 lat
Tomasz Piszczek - OSP Orzechowo -10 lat
Piotr Knyspel - OSP Ostrzyca - 10 lat
Tomasz Pietrzyk - OSP Ostrzyca - 10 lat
B³a¿ej Gar³o - OSP B³otno - 10 lat
Cezary Owczarek - OSP Szczytniki - 10 lat
Marcin Jakubiuk - OSP Osowo - 5 lat
Pawe³ Seweryniak - OSP Orzechowo - 5 lat
£ukasz Seweryniak - OSP Orzechowo - 5 lat
Dawid Pluta - OSP B³otno - 5 lat
Dawid Pa³czyñski - OSP Wyszomierz - 5 lat
Bogdan Pelc - OSP Wyszomierz - 5 lat 

na m/c czerwiec 2011
2-5.06.2011 godz. 17:00 

ARTUR I MINIMKI 3
Francja 2010, Animacja - 101 min, B/O

Cena biletu: 12 z³ (grupowy 10 z³)

3-5.06.2011 godz. 19:00
JESTEM BOGIEM

USA 2011, thriller, sci-fi - 105 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³

10-12.06.2011 godz. 19:00
MA£A MATURA 1947

Polska 2011, Dramat historyczny - 108 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³

17-19.06.2011 godz. 19:00
AGENT XXL

USA 2011, komedia - 107 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³

24,26.06.2011 godz. 19:00
¯ONA DOSKONA£A

Francja 2011, komedia - 103 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM 

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie. 
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Po przeczytaniu artyku³u rad-
nego Bogumi³a Ga³y (Wspólny 
Nowogard) zastanawiam siê, czy 
autor wie, w jakiej gminie ¿yje i 
jest radnym. Jego tekst poka-
zuje, ¿e nie zna mechanizmów 
funkcjonowania gminy i kom-
pletnie nie wie nad czym g³osuje 
na sesjach. Pisz¹c, ¿e burmistrz 
Czapla d¹¿y do oszczêdnoœci 
kosztem mieszkañców wsi, rad-
ny mija siê z prawd¹.

1. W pierwszy dzieñ swojej pracy burmistrza Nowo-
gardu zawar³em porozumienie z dyrektorem Zak³adu 
Karnego w Nowogardzie p³k. Jerzym Dudzikiem ce-
lem skierowania do bezp³atnych prac na teren gminy 
wiêŸniów. Nie wiem, czy Pan radny Ga³a wie, ale od 
kilku miesiêcy dziêki tej wspó³pracy udro¿niono rowy 
melioracyjne i gruntownie odwodniono Maszkowo. 
Wspó³dzia³anie z bardzo aktywnym So³tysem da³o efekt 
w postaci uporz¹dkowania terenu w centrum wsi. Dodat-
kowo znalaz³y siê œrodki, aby przenieœæ przystanek auto-
busowy w miejsce, gdzie wnioskowali mieszkañcy i nie 
wiedzieæ czemu nie mo¿na by³o tego wczeœniej zrobiæ.

WiêŸniowie wykopali te¿ rów melioracyjny w Trzechlu, 
o który prosili mieszkañcy, dziêki czemu droga nie bêdzie 
wreszcie zalewana i niszczona.

Obecnie skazani pracuj¹ w Czermnicy, gdzie pod 
gospodarskim okiem nowej Pani So³tys praktycznie na 
nowo odtwarzaj¹ melioracjê. Jeszcze do koñca tygodnia 
bêd¹ wykonywaæ tam prace, co przyczyni siê do tego, 
¿e droga po opadach deszczu bêdzie wreszcie przejezd-
na. Wed³ug informacji mieszkañców, te rowy nie by³y 
udra¿niane przez prawie 20 minionych lat. Nastêpne 
prace porz¹dkowe bêd¹ wykonywane w Boguszycach, 
Szczytnikach, Olchowie, B³otnie, D³ugo³êce, Wierzbiêcinie 
i Œwierczewie. Gdy wp³yn¹ do mnie kolejne wnioski 
so³tysów, tam bêd¹ kierowani osadzeni z nowogardz-
kiego ZK. Taka szeroko zakrojona akcja porz¹dkowania 
terenów wiejskich nie by³a prowadzona od niepamiêtnych 
czasów.

2. Ponadto przy wspó³pracy z powiatowym urzêdem 
pracy na teren wiejski zosta³o skierowanych 18 osób do 
tzw. prac spo³ecznie-u¿ytecznych. S¹ to osoby bêd¹ce 
w trudnej sytuacji materialnej, korzystaj¹ce na co dzieñ 
ze wsparcia Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Dziêki tym 
dzia³aniom reperuj¹ swoje skromne bud¿ety rodzinne i 
wykonuj¹ prace na rzecz poszczególnych wiosek: Siko-
rek (3 osoby), Jarchlina (2 os.), D¹browy (2 os.), Kulic (2 
os.), ¯abowa (1 os.), Wierzbiêcina (2 os.), Maszkowa (1 
os.), Karska (1 os.), S³ajsina (2 os.) i Strzelewa (2 oso-
by). Takich prac Panie radny Ga³a, Urz¹d Miejski nigdy 
wczeœniej nie prowadzi³.

3. Na tereny wiejskie, z³o¿y³em wnioski aplikacyjne o 
pieni¹dze zewnêtrzne do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW), dok³adaj¹c œrodki z bud¿etu gminy na 
wk³ad w³asny. Wspólnie z So³tysami i Radami So³eckimi 
bêdziemy wymieniaæ dach œwietlicy w D¹browie (ponad 
100 tysiêcy z³otych), remontowaæ œwietlicê w Wo³owcu 
(ponad 30 tysiêcy z³otych) oraz budowaæ dwa nowe 
place zabaw: w Orzeszu (39 tysiêcy z³otych) i Kulicach 
(26 tysiêcy z³otych).

4. Wspólnie z by³¹ Pani¹ So³tys Wojcieszyna 
podjêliœmy siê wymiany dachu œwietlicy wiejskiej. 
Mieszkañcy przeznaczyli czêœæ w³asnych œrodków z 
funduszu so³eckiego, a ponad dwa razy tyle do³o¿y³em do 
tego zadania z bud¿etu gminy. Dziêki temu ze œwietlicy 
zniknie wreszcie szkodliwy dla zdrowia mieszkañców 
eternit, a nowe pokrycie bêdzie s³u¿y³o przez wiele 
d³ugich lat.

5. Przez kilka miesiêcy tego roku uda³o siê ponadto:
- odwodniæ tereny w Karsku, gdzie woda z powodu 

braku melioracji zalewa³a szkó³kê leœn¹,
- wspólnie z mieszkañcami osiedla w Wierzbiêcinie 

uruchomiæ, nieczynne od lat, oœwietlenie przy blokach 
(dzia³aj¹ ju¿ 3 z planowanych 4 lamp),

- rozpocz¹æ remont drogi do gospodarstw domowych 
w Nowych Wyszomierkach,

- wyremontowaæ zdewastowany przystanek autobu-
sowy w Osowie. Lada dzieñ bêd¹ ustawiane nowe przy-
stanki w: S¹polnicy, Wierzbiêcinie, Kulicach i D¹browie 
Nowogardzkiej.

6. Wreszcie bud¿et i fundusz so³ecki. 23 lutego br. 
zachêca³em radnych do g³osowania za bud¿etem gminy 
na rok bie¿¹cy, gdzie ujête s¹ poni¿sze zadania do wy-
konania na terenach wiejskich. Przeciwko temu g³osowa³ 
radny Ga³a:

- remont dróg wiejskich – 200 tysiêcy z³otych,
- budowa drogi w Warnkowie – 100 tysiêcy z³otych,
- projekt chodnika z Nowogardu do Warnkowa – 30 

tysiêcy z³otych,
- doposa¿enie œcie¿ki spacerowo-dydaktycznej w 

Parku Gminnym w B³otnie – 12.500 z³,
- projekt budowy chodnika w B³otnie – 60 tysiêcy 

z³otych,
- budowa drogi w Wojcieszynie – prawie 160 tysiêcy 

z³otych
- zmiana planu przestrzennego zagospodarowania 

dla obrêbu S³ajsino – 50 tysiêcy z³otych,
- przebudowa œwietlicy w Trzechlu – 450 tysiêcy 

z³otych,
- budowa placu zabaw przy SP w Orzechowie - prawie 

130 tysiêcy z³otych,
- budowa oczyszczalni œcieków w Konarzewie – 500 

tysiêcy z³otych,
- projekt oczyszczalni œcieków w Osowie – 33 tysi¹ce 

z³otych,
- projekt budowy kanalizacji do Olchowa – 60 tysiêcy 

z³otych,
- poprawa melioracji na wsi – 10 tysiêcy z³otych,
- ochotnicze stra¿e po¿arne – prawie 320 tysiêcy 

z³otych,
- place zabaw na wioskach – 110 tysiêcy z³otych,
- utrzymanie cmentarzy wiejskich – ponad 50 tysiêcy 

z³otych,
- diety dla so³tysów – 30 tysiêcy z³otych,
- 33 fundusze so³eckie – tysi¹ce z³.
Nie wspominam tu o œrodkach na opiekê spo³eczn¹, 

dowozy dzieci do szkó³, dodatki mieszkaniowe oraz 
konserwacjê oœwietlenia ulicznego, z których tak¿e 
korzystaj¹ mieszkañcy terenów wiejskich. Przeciw tym 
wszystkim wydatkom, które tym roku realizujê g³osowa³ 
radny Ga³a.
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W nawi¹zaniu do artyku³u z dnia 13 maja 2011r. autor-
stwa Pana Bogumi³y Ga³y pod tytu³em „Co z funduszem 
so³eckim” opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim 
nr 36 uprzejmie wyjaœniam.

Bezsprzecznym faktem jest, ¿e Rada Miejska w No-
wogardzie nie podjê³a uchwa³y o wyodrêbnieniu funduszu 
so³eckiego w bud¿ecie gminy na rok 2012 zgodnie z 
art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o fundu-
szu so³eckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420). Dotychczasowa 
praktyka funkcjonowania funduszu so³eckiego ujawnia 
kilka mankamentów rozwi¹zañ prawnych, w zwi¹zku z 
tym Senat RP przyj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu 
so³eckim oraz niektórych innych ustaw. W przepisach 
przejœciowych proponowanej nowelizacji ustawy jest 
zapis, który statuuje zasadê, ¿e w przypadku braku 
podjêcia jakiejkolwiek uchwa³y wyodrêbniaj¹cej fundusz 
so³ecki b¹dŸ jego nie wyodrêbnienie domniemywa siê 
wyodrêbnienie funduszu so³eckiego. Obecnie projekt 
ustawy zosta³ skierowany do Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego Sejmu RP.

Nowelizacja ustawy spowoduje, i¿ nie bêdzie musia³a 
byæ podjêta uchwa³a Rady gminy do 31 marca roku 
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy o wyodrêbnieniu 
œrodków pieniê¿nych na fundusz so³ecki, a œrodki 
pieniê¿ne bêd¹ uwzglêdniane w bud¿ecie gminy bez 
podjêcia odrêbnej uchwa³y.

Z-ca Kierownika Wydzia³u Gospodarki
Nieruchomoœciami Geodezji i Rolnictwa

Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
Ewa Jakubcewicz

W sprawie funduszu
so³eckiego

7. Ponadto w bud¿ecie gminy, wraz z koalicj¹ SLD-
PSL przeznaczyliœmy œrodki na prowadzenie i utrzymanie 
szkó³ na terenie wiejskim, tj.:

- Wierzbiêcin – 1.482.405 z³
- B³otno – 994.184 z³
- Strzelewo – 788.157 z³
- ¯abowo – 801.274 z³
- Orzechowo – 834.643 z³
- D³ugo³êka – 774.472 z³
Szanowni Pañstwo, przeciwko tym wydatkom, ujêtym 

w bud¿ecie gminy Nowogard na rok 2011, równie¿ 
g³osowa³ radny Ga³a.

Jednoczeœnie pragnê uspokoiæ wszystkich 
mieszkañców terenów wiejskich: pieni¹dze na Fundusze 
So³eckie w poszczególnych so³ectwach zosta³y zabez-
pieczone przez koalicjê SLD-PSL w bud¿ecie gminy na 
rok bie¿¹cy (przy g³osie przeciwnym radnego Ga³y). S¹ 
one prawid³owo przez so³tysów realizowane, a faktury 
na bie¿¹co przeze mnie podpisywane. Oœwiadczam, 
¿e nic nie zagra¿a wydatkom z funduszy so³eckich, 
wiêc mieszkañcy mog¹ dalej je wykonywaæ. Informujê 
jednoczeœnie, ¿e wbrew temu co pisze radny Ga³a, fun-
dusz so³ecki bêdzie dostêpny dla mieszkañców terenów 
wiejskich tak¿e w roku przysz³ym, jak i kolejnych

Z powa¿aniem,
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla 

Szanowni Pañstwo, uprzejmie informujê, ¿e Kolegium S¹du Okrêgowego 
w Szczecinie ustali³o liczbê ³awników z terenu gminy Nowogard dla 
potrzeb S¹du Rejonowego w Goleniowie na kadencjê 2011 – 2015 
 w iloœci:
1) 2 ³awników dla spraw rodzinnych,
2) 10 ³awników dla spraw pracy.

Kandydatów na ³awników, radom gmin mog¹ zg³aszaæ prezesi s¹dów, 
stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców 
i inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z 
wy³¹czeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli maj¹cych 
czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy. 
Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy mog¹ zg³aszaæ jedynie zwi¹zki zawodowe oraz organizacje 
pracodawców. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto: 
1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i 
obywatelskich,
2.jest nieskazitelnego charakteru,
3.ukoñczy³ 30 lat,
4.jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co naj-
mniej od roku,
5.nie przekroczy³ 70 lat,
6.jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków 
³awnika,
7.posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ: 
1.osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz 
w prokuraturze,
2.osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na 
¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska 
zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.duchowni,
7.¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8.funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9.radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.
Zg³oszenia kandydatów dokonuje siê na karcie zg³oszeniowej, któr¹ mo¿na 
pobraæ ze strony internetowej www.nowogard.pl lub w pokoju nr 7 Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard.

Do karty kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ: 
- 3 aktualne fotografie,
- informacjê z Krajowego Rejestru Karnego,
- oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko kandydatowi postêpowanie 
karne,
- zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do 
wykonywania funkcji ³awnika.
Do karty z³o¿onej przez grupê obywateli do³¹cza siê listê osób 
popieraj¹cych kandydata. Lista osób, zawiera imiê (imiona), nazwi-
sko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i 
w³asnorêczny podpis ka¿dej z dwudziestu piêciu osób zg³aszaj¹cych 
kandydata (do pobrania ze strony www.nowogard.pl). 

Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz 
op³aty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ³awnika. Zg³oszenia 
kandydatów, które nie bêd¹ spe³niaæ wymogów formalnych lub które 
wp³yn¹ do Rady Miejskiej w Nowogardzie po up³ywie w/w terminu 
pozostawia siê bez rozpatrzenia. 

Wszelkich informacji na temat wyborów ³awnika mo¿na uzyskaæ w 
Wydziale Kancelarii Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, tel. 91 3926210

Termin zg³aszania kandydatów na ³awników do S¹du Rejonowego w 
Goleniowie up³ywa 30 czerwca 2011 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
Antoni Bielida 

WYBORY £AWNIKÓW
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Po raz kolejny przyst¹piliœmy do piêknej i po¿ytecznej 
akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom. Dla dzieci z nowo-
gardzkich przedszkoli i szkó³ czytaæ bêd¹: 

- 30 maja (poniedzia³ek), godz. 10.00 – Pan Antoni 
Bielida Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie

31 maja (wtorek), godz. 10.00 – Pani Renata Stasiak 
Przedszkole nr 1

1 czerwca (œroda), godz. 10.00 – Pani Zofia Pilarz 
Dyrektor Biblioteki Publicznej

2 czerwca (czwartek), godz. 10.00 – Pani Ewa Wró-
bel Dyrektor Przedszkola nr 3

3 czerwca (pi¹tek), godz. 10.00 – Pani El¿bieta Maj-
chrzak Dyrektor Przedszkola nr 4

6 czerwca (poniedzia³ek), godz. 10.00  – Pan Robert 
Czapla Burmistrz Nowogardu

7 czerwca (wtorek), godz. 9.00 – uroczyste podsu-
mowanie i zakoñczenie X Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom oraz wystêp Grupy Teatralnej Jacka 
Piotrowskiego PROLOG ze Szczecina.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. S. ¯EROMSKIEGO W NOWOGARDZIE

zaprasza na
X OGÓLNOPOLSKI

TYDZIEÑ CZYTANIA DZIECIOM
30 maja – 7 czerwca 2011

Spotkanie w ¯abowie

Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie informuje, ¿e dnia 10 czerw-
ca 2011 r. mija termin przyjmowania rachunków i faktur 
stanowi¹cych dowód zakupu w ramach stypendium szkol-
nego przyznanego na rok szkolny 2010/2011.   

Ostatnia wyp³ata stypendium odbêdzie siê dnia 15 
czerwca 2011 r.

Informacja dla osób
pobieraj¹cych stypendium 

szkolne

Urz¹d Miejski w Nowogardzie
Stowarzyszenie ¯ABOWIAKI
So³ectwo ¯abowo
Szko³a Podstawowa w ¯abowie
Szko³a Tañca Flesz
Zespó³ COMBO 
Serdecznie zapraszaj¹ 19 czerwca 2011 na festyn 

wiejski w ¯abowie bêd¹cy kulminacj¹ projektu “Od in-
spiracji do integracji”  

Rozpoczêcie festynu godzina 15.00 – wiejskie boisko 
sportowe. Imprezie towarzyszyæ bêd¹:

- gry i zabawy sportowe dla dzieci, m³odzie¿y i 
doros³ych

- plac Rozrywki MIKROBIL
- degustacja potraw regionalnych
- wystawa prac powsta³ych podczas warsztatów 

rzeŸbiarskich
- prezentacja zdobytych umiejêtnosci na warsztatach 

wokalnych  i tanecznych
- wystêpy artystyczne uczniów ze Szko³y Podstawo-

wej w ¯abowie
- pokaz tañców towarzyskich w wykonaniu pary ta-

necznej z  zespo³u Flesz z Nowogardu
- rozstrzygniêty zostanie konkurs gastronomiczny na 

“Najlepszy wyrób pierogowy “ (zg³oszenia do konkursu 
przyjmowane s¹ do 14.06.2011, tel. 913910683)

- wrêczenie Statuetek “¯abki” dla zas³u¿onej dla 
¯abowa firmy, osoby prywatnej

- mo¿liwoœæ badania ciœnienia, poziomu cukru, chole-
sterolu I trójglicerydów – badania przeprowadzaæ bêd¹ 
cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Diabetyków Ko³o 
Nowogard

- zabawa taneczna – przy zespole muzycznym COMBO
Inicjatywa dofinansowana z bud¿etu Gminy Nowo-

gard. Zadanie realizowanew ramach Otwartego Kon-
kursu Ofert w zakresie Rozwój wsi oraz organizacja i 
upowszechnianie dóbr kultury w spo³ecznoœci wiejskiej 
na terenie Gminy Nowogard. 

Od inspiracji
do integracji

26 maja br., w ¯abowie odby³o siê spotkanie z 
mieszkañcami tej wsi. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: 
burmistrz Robert Czapla, kierownik Wydzia³u GKMiOŒ 
Tadeusz Fiejdasz oraz inspektor Wydzia³u GKMiOŒ 
Adam Aniuksztys, ze strony GDDKiA Leszek Maik z-ca 
Kierownika Rejonu DKiA w Nowogardzie oraz So³tys wsi 
¯abowo Ma³gorzata Stañczyk.

G³ównym tematem by³ remont chodnika przy drodze 
krajowej nr 6. By³o to drugie spotkanie w tej sprawie i 
mia³o na celu przekazanie informacji o postêpie prac 
zwi¹zanych z jego przebudow¹. Podczas pierwszego 
spotkania, które odby³o siê 27 grudnia ubieg³ego roku, 
przedstawiciel GDDKiA zobowi¹za³ siê do usuniêcia 
problemów zaistnia³ych przy remoncie chodnika, dlatego 
drugie spotkanie by³o okazj¹ do omówienia co zosta³o 
w tym czasie poprawione a co jeszcze trzeba wykonaæ.

Oprócz spraw zwi¹zanych z chodnikiem, podczas 
spotkania poruszono równie¿ bie¿¹ce problemy ¯abowa.



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 7
1.06.2011 r.

W sobotê 14 maja br., w Klubie Abstynenta „Hania” 
w Nowogardzie odby³ siê turniej bilardowy o Puchar 
Burmistrza Gminy Nowogard. Kilkunastu zawodników 
walczy³o o zwyciêstwo.

Bezkonkurencyjny okaza³ siê Czes³aw Olbrych, który 
jak przyznaje przygodê z bilardem rozpocz¹³ ju¿ kilka 
lat temu. Zwyciêzca odebra³ z r¹k burmistrza puchar 
i nagrodê g³ówn¹, czyli aparat fotograficzny. Drugie 
miejsce wywalczy³ Wies³aw Filpczak, a trzecie Wojciech 
Bia³czak. Nagrodami za zajêcie miejsca na podium by³y 
gustowne portfele i gad¿ety promocyjne gminy Nowo-
gard. Turniej przebieg³ w atmosferze rywalizacji fair play, 
a na zakoñczenie imprezy odby³o siê wspólne grillowanie.

Turniej bilardowy
o Puchar Burmistrza

Od 9 do 13 maja br., drzwi biblioteki by³y szeroko 
otwarte dla wszystkich chêtnych aby pog³êbiæ swoj¹ 
wiedzê, zrelaksowaæ siê na wystawie, pos³uchaæ 
wyk³adu, wzi¹æ udzia³ w lekcji bibliotecznej lub po prostu 
posiedzieæ w czytelni z czasopismem. Odwiedza³y nas 
grupy zorganizowane z LO nr 1, gimnazjum nr 1, SP nr 1, 
SP w D³ugo³êce, maluszki z Poranków Malucha, seniorzy 
i czytelnicy indywidualni.

Dwa pierwsze dni przebieg³y pod has³em miejsko-
gminnych konkursów czytelniczych zorganizowanych 
wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 w Nowogardzie. 
Tematem konkursów by³y legendy o Nowogardzie oraz 
legendy dotycz¹ce Pomorza Zachodniego. 

Laureaci konkursu czytelniczego dla kl. II - III  „W 
krainie Gryfitów”.

I miejsce - Szymon Karapuda - SP nr 2, Julia Dolot 
- SP nr 3.

II miejsce - Maja Kowalska - SP nr 4, Szymon Za-
krzewski - SP D³ugo³êka.

III miejsce Weronika Garguliñska - SP Wierzbiêcin,  Julia 
Husarz - SP Wierzbiêcin, Jakub Majchrzak - SP nr 2. 
Laureaci konkursu czytelniczego dla kl. IV-VI – „W krainie 
legend Pomorza Zachodniego”.

I miejsce    Julia £uczak - SP Wierzbiêcin
II miejsce  Micha³ Têb³owski - SP nr 3 
III miejsce Aleksandra Puœcian - SP Wierzbiêcin, 

Karolina Pawliszak - SP D³ugo³êka, Marcin Ogiewa - SP 
Orzechowo.

Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe zakupione 
przez bibliotekê oraz gad¿ety ( koszulki, czapeczki, 
d³ugopisy) ufundowane przez Urz¹d Miejski w Nowo-
gardzie.

Wtorkowe popo³udnie zdominowali „aktywni senio-
rzy” na spotkaniu poœwiêconym Panu Stanis³awowi 
Œwirskiemu, który mimo obietnic nie dotar³ do Nowogar-
du, no có¿ choroba nie wybiera miejsca ani czasu. Dziêki 
Panu F. Karolewskiemu obejrzeliœmy pokaz multimedial-
ny poœwiêcony Stanis³awowi Œwirskiemu. Wspominkom 
nie by³o koñca. 

Bardzo ciekawe by³y prelekcje przygotowane przez 
kuratora s¹dowego Pana Paw³a Nowaka dla m³odzie¿y 
gimnazjalnej i licealistów. Temat spotkania „Czy jestem 
bezkarny?” zaciekawi³ nie tylko m³odzie¿.

Goœciliœmy równie¿ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Pana Antoniego Bielidê (na zdjêciu). 
Jako d³ugoletni i doœwiadczony samorz¹dowiec mia³ 
do przekazania m³odzie¿y wiele spraw zwi¹zanych z 
funkcjonowaniem urzêdu miejskiego, rady miejskiej, 

Biblioteka zawsze po drodze
– nie mijam wchodzê

prawami i obowi¹zkami radnych oraz szeroko pojêtym 
samorz¹dem terytorialnym. 

Odwiedzili nas tak¿e uczniowie kl. V i VI SP w 
D³ugo³êce. Wziêli udzia³ w lekcji bibliotecznej - Z ksi¹¿k¹ 
przez kontynenty – Japonia.

W pi¹tek – kl. II ze SP nr 1 przysz³a na spotka-
nie w Œwiecie Muminków. Dzieci przynios³y piêkne 
podziêkowania za wspó³pracê podpisan¹ przez dyrekcjê 
szko³y. My równie¿ dziêkujemy i zapraszamy ponownie.

Cieszy nas, ¿e biblioteka w Nowogardzie jest miej-
scem, do którego wiêkszoœci jest po drodze. Dziêkujemy 
tym wszystkim, którzy poœwiêcili swój cenny czas i wspar-
li nasze dzia³ania w promowaniu ksi¹¿ki i czytelnictwa.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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W czwartek 12 maja, w Ostrzycy, odby³o siê spo-
tkanie w zwi¹zku z planami utworzenia w pobli¿u ich 
miejscowoœci fermy norek. Tak jak pisaliœmy w po-
przednim wydaniu „Wiadomoœci Samorz¹dowych” plany 
utworzenia takiej fermy podj¹³ jeden z nowogardzkich 
przedsiêbiorców. Wywo³a³o to wiele kontrowersji. Zebra-
nie mia³o na celu zaprezentowanie stanowisk: inwestora 
i mieszkañców pobliskich miejscowoœci a tak¿e wyjaœniæ  
ewentualne zagro¿enia.

Podczas spotkania g³os zaj¹³ m.in. Dariusz Olej-
nik - so³tys Ostrzycy i Jan Koz³owski so³tys S¹polnicy, 
przedstawiaj¹c informacje z prasy i Internetu o 
zagro¿eniach jakie mog¹ takiej inwestycji towarzyszyæ. 
Przekazali te¿ stanowisko mieszkañców swoich 
miejscowoœci, którzy nie zgadzaj¹ siê z planami bu-
dowy takiej inwestycji. Inwestor w celu przekona-
nia mieszkañców zaproponowa³ wyjazd na jedn¹ z 
istniej¹cych ferm gdzie, jak przekonywa³, mo¿na w prak-
tyce przekonaæ siê o domniemanej uci¹¿liwoœci tego typu 
inwestycji. Mieszkañcy nie chcieli skorzystaæ z wyjazdu 
i ca³e spotkanie odby³o siê w œwietlicy.

Na zakoñczenie spotkania g³os zabra³ burmistrz 
Nowogrdu, który dziêkuj¹c za spotkanie, powiedzia³ 
i¿ mia³o ono na celu zebranie, jak najwiêkszej iloœci 
informacji dotycz¹cych inwestycji oraz us³yszenie od 
samych mieszkañców ich obaw. Potwierdzi³ równie¿, 
¿e przes³a³ kartê informacyjn¹ przedsiêwziêcia, w której 
zawarta jest charakterystyka planowanej inwestycji, do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, z proœb¹ o wyra¿enie 
opinii, co do koniecznoœci przeprowadzenia oceny 
oddzia³ywania na œrodowisko. W przypadku wyra¿enia 
opinii co, do koniecznoœci przeprowadzenia tej oceny, 
burmistrz stwierdzi ten obowi¹zek w drodze postanowie-
nia oraz zobowi¹¿e inwestora do sporz¹dzenia raportu 
oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko, jako jednego z 
elementów oceny.

Po spotkaniu w Ostrzycy zg³osi³ siê do nas Jan 
Koz³owski - so³tys S¹polnicy, (z którym nie uda³o siê nam 
skontaktowaæ przygotowuj¹c poprzedni artyku³ dotycz¹cy 
fermy norek) i stwierdzi³, i¿ zarówno on, jak i mieszkañcy 
S¹polnicy s¹ przeciwni planowanej inewstycji.

Spotkanie w sprawie
fermy norek

W dniu 20 maja br. odby³o sie spotkanie burmi-
strza Roberta Czapli z so³tysami. Podczas spotkania 
burmistrz podziêkowa³ so³tysom ustêpuj¹cym z funkcji 
so³tysa, wrêczaj¹c im podziêkowania za dotychczasow¹ 
pe³n¹ poœwiêcenia pracê na rzecz so³ectwa, ¿ycz¹c 
jednoczeœnie odchodz¹cym so³tysom realizacji dalszych 
zamierzeñ w pracy na rzecz wsi, sukcesów zadowolenia 
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz zawodowym.

Podczas spotkania poinformowano o mo¿liwoœci 
skorzystania z dodatkowych pieniêdzy jakie bêd¹ 
przewidziane na poszczególne so³ectwa naszej gminy. 
Jedynym warunkiem pozyskania funduszy jest udzia³ i 
zajêcie premiowanego nagrod¹ miejsca w Igrzyskach 
Sportowo-Rekreacyjnych So³ectw Gminy Nowogard 
organizowanych wspólnie z Ludowymi Zespo³ami Spor-
towymi. Pula nagród w Igrzyskach wynosi 21 tys z³. 
Pieni¹dze bêdzie mo¿na przeznaczyæ na dowolny cel 
zwi¹zany z potrzebami danego so³ectwa.

W dalszej czêœci spotkania g³os zabrali zaproszeni 
goœcie: Leszek Olech z ARiMR, kóry  przedstawi³ temat 
dotycz¹cy dop³at bezpoœrednich dla rolników, Zdzis³aw 
Czerwiñski - Lekarz Powiatowy Weterynarii poinformowa³ 
so³tysów o nowo otwartym laboratorium, które mieœci 
siê w siedzibie biura weterynarii przy Placu Wolnoœci 9.

Na spotkaniu zosta³ wybrany na 4-letni¹ kadencje 
Konwent So³tysów. W tajnym g³osowaniu do  Konwentu 
So³tysów wybrani zostali; Jolanta Bednarek, Zbigniew 
Florkowski, Andrzej Kania,  Zbigniew Litwin i Krystyna 
Maciejewska.

Spotkanie
z so³tysami
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W poniedzia³ek 23 maja br. goœciliœmy w ratuszu 
dwudziestoosobow¹ grupê m³odzie¿y wraz z opiekuna-
mi z miasta partnerskiego Veles z Macedonii. M³odzie¿ 
ze szko³y zawodowej „Kole Nedelkovski” przyby³a po 
raz pierwszy do naszego miasta w ramach wymiany 
m³odzie¿y na zaproszenie dyrektora Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Nowogardzie. W ratuszu powita³ 
ich Damian Simiñski zastêpca Burmistrza Nowogardu, 
który zapozna³ goœci z histori¹ miasta oraz z funkcjo-
nowaniem urzêdu i Rady Miejskiej. Krystyna Dwornik z 
Wydzia³u RLiF w prezentacji multimedialnej opowiedzia³a 
m³odzie¿y o reprezentatywnych miejscach, które warto 
zobaczyæ oraz o imprezach, które odbywaj¹ siê cyklicznie 
w naszym mieœcie. 

M³odzie¿ w ci¹gu tygodniowego pobytu oprócz 
zwiedzania miasta ma w planie wyjazd do Szczecina, 
Wolina, Miêdzyzdrojów, Kulic, Aquaparku w Gryfinie 
oraz Gospodarstwa Agroturystycznego pana Jerzego 
Furmañczyka w Ostrzycy.

Gmina Nowogard podpisa³a umowê partnersk¹ z 
gmin¹ Veles w w czerwcu ubieg³ego roku.

Opracowa³a:
Krystyna Dwornik

M³odzie¿ z Macedonii
zawita³a do Nowogardu

- wizyta w ratuszu

W dniu 10 maja br., odby³o siê spotkanie burmistrza 
Nowogardu z Apoloniuszem Kurylczyk cz³onkiem pre-
zydium Specjalistycznego Stowarzyszenia – Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie organizacji i zabez-
pieczenia ratowniczego na rok 2011 r. pla¿y miejskiej w 
Nowogardzie.

Na spotkaniu omówiono i ustalono, i¿ w okresie 
wakacyjnym nad bezpieczeñstwem czuwaæ bêdzie 4 
ratowników, którzy bêd¹ pracowaæ w godzinach 10-18. 
Przed rozpoczêciem sezonu wyremontowane zostanie 
molo, k³adki na jeziorze, natryski oraz toalety. Ponadto, w 
ci¹gu sezonu odbêd¹ siê dwukrotnie zawody p³ywackie.

Sezon k¹pielowy na pla¿y miejskiej w Nowogardzie 
rozpoczyna siê od dnia 22 czerwca 2011 r.

Pla¿a bêdzie bezpiecznaZgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami wykonawca 
Rekultywacji terenów œrodowiska gruntowo-wodnego 
zanieczyszczonego w wyniku wieloletniej dzia³alnoœci 
Gazowni Nowogard, poinformowa³ o przyst¹pieniu 
do realizacji przedmiotowego zadania. Rekultywacjê 
prowadziæ bêdzie firma PROTE Technologie dla 
Œrodowiska Sp z o. o. z Poznania. Pierwszy etap prac 
bêdzie polega³ na oczyszczeniu dna jeziora. W strefie 
brzegowej zostanie zakotwiczona szczelna œcianka 
zamykaj¹ca powierzchniê oko³o 45m2, z której zostanie 
wypompowana woda oraz wybrany zanieczyszczony 
grunt, natomiast z przylegaj¹cego terenu zieleni zostanie 
usuniêty ruroci¹g i zalegaj¹ca wzd³u¿ niego ska¿ona 
ziemia. 

Jak ju¿ Pañstwa wczeœniej informowaliœmy konieczna 
bêdzie czasowa zmiana organizacji ruchu na alejach 

Rekultywacja jeziora
rozpoczêta

spacerowych usytuowanych bezpoœrednio przy jezio-
rze i w okolicach fontanny. Specyfika prowadzonych 
prac wymaga wykorzystania odpowiedniego sprzêtu, 
którego stosowanie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla osób 
przebywaj¹cych w jego s¹siedztwie, w zwi¹zku z czym 
teren prowadzonych prac zosta³ wygrodzony. Maj¹c na 
uwadze zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañców 
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o dostosowanie siê do 
istniej¹cych warunków i korzystanie z alei usytuowanych 
bezpoœrednio przy murach. Jednoczeœnie przepraszamy 
za wynik³e utrudnienia i prosimy o wyrozumia³oœæ. Wyko-
nawca zak³ada, ¿e prace przy jeziorze potrwaj¹ najwy¿ej 
ok. 2 m-cy i zostan¹ zakoñczone do koñca czerwca.

O postêpie prac rekultywacyjnych bêdziemy Pañstwa 
systematycznie informowaæ za poœrednictwem strony 
internetowej i lokalnej prasy.

Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ
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Dnia 17 kwietnia br., na torze motocrossowym w 
Olsztynie odby³a sie pierwsza runda Pucharu Polski 
w Motocrossie. Nowogardzki Klub Motorowy „Cisy” 
reprezentowa³o dwóch zawodników Micha³ Kozera i 
Krzysztof £abuda klasa MX2.

Jak na pierwszy start trening dowolny poszed³ naszym 
zawodnikom ca³kiem dobrze, trochê nerwowoœci ale 
czasy wysz³y ca³kiem dobre: Micha³ by³ na 9 miejscu, 
Krzysztof na 10, trening kwalifikacyjny skoñczyli kolejno: 
Micha³ 10, Krzysztof 14.

Niestety do wyœcigu móg³ przyst¹piæ tylko Krzysztof 
ze wzglêdu na du¿¹ liczbê startuj¹cych (chêtnych by³o 
63 zawodników), Micha³ Kozera ze wzglêdu na zajêcie 
miejsca w pierwszej dziesi¹tce w ubieg³ym sezonie 
musia³ daæ szanse wystartowaæ s³abszym kolegom i 
zmuszony by³ pauzowaæ.

Krzysztof skoñczy³ pierwszy wyœcig na miejscu 14, 
drugi na 11, co da³o 12 miejsce w klasyfikacji general-
nej, jak na pierwsze zawody tego zawodnika to genialny 
wynik.

Dnia 2 maja 2011 r. zawodnicy  klubu KM „Cisy”: 
¯aneta Zacharewicz, Pawe³ Klewicz - klasa m³odzik i 
Dariusz Pustelnik - klasa Quad, wziêli udzia³ w Mistrzo-
stwach Polski Strefy Zachodniej, które odby³y siê na torze 
motocrossowym w Nekli.

Pierwszy start w tym sezonie i ogromna niespo-
dzianka! W treningu kwalifikacyjnym Pawe³ przyjecha³ 
z pierwszym czasem a zaraz za nim z drugim czasem 
zameldowa³a siê ¯aneta. Wyœcig pierwszy równie¿ 
fascynuj¹cy i zaciêty. I znowu sukces. Zawodnicy nowo-
gardzkiego klubu dojechali kolejno: Pawe³ na drugim a 
¯aneta na trzecim miejscu. Wyœcig drugi by³ analogiczny 
do pierwszego Pawe³ z ¯anet¹ zameldowali siê na me-
cie ca³o i zdrowo na wspania³ych miejscach Pawe³ - 2, 
¯aneta - 3. Dwa puchary trafi³y w rêce zawodników KM 
„CISY” Gratulacje!!

Nasz Quadowiec Darek Pustelnik trening kwalifika-
cyjny skoñczy³ na 9 miejscu. W pierwszym biegu jako 
trzeci przekroczy³ liniê mety. W drugim wyœcigu zdoby³ 
ponownie trzecie miejsce, co da³o w klasyfikacji gene-
ralnej zawodów kolejne podium.

Dzieñ póŸniej (3 maja br.) kolejny start. Tym razem 
Micha³ Kozera w Che³mnie startowa³ w Mistrzostwach 
Polski w Motocrossie

Starty w najmocniejszych wyœcigach w Polsce jakimi 
s¹ Mistrzostwa Polski nie nale¿¹ do naj³atwiejszych, ale 
trening dowolny napawa³ optymizmem, ósme miejsce na 
torze o zupe³nie innej charakterystyce ni¿ ten na którym 

æwicz¹ nasi zawodnicy to ca³kiem niez³y wynik. Trening 
kwalifikacyjny - 13 miejsce - mówi o silnej konkurencji w 
klasie MX2 junior. Jest to klasa motocykli o pojemnoœci 
125 cm3 i wiek zawodników od 15 do 19 roku ¿ycia. 
Wyœcig pierwszy skoñczony na miejscu 12, wyœcig drugi 
na miejscu 14 co da³o Micha³owi 12 miejsce w kwalifikacji 
generalnej.

Po czterech dniach odpoczynku Micha³ Kozera 
zameldowa³ sie na kolejnej rundzie Mistrzostw Polski 
klasy MX2 Junior tym razem w Olsztynie i znowu ciê¿ka 
walka, trening dowolny - miejsce 5, kwalifikacyjny ju¿ 
gorzej - 13. Po zmianie przepisów przez PZM zawodni-
kom trochê ciê¿ko przestawiæ siê do nowych zasad, otó¿ 
trening dowolny i kwalifikacyjny odbywaj¹ sie razem. 
Podzielone s¹ po dziesiêæ minut jazdy dowolnej i 15 
min czasówki. Pierwszy bieg po dobrym starcie i Micha³ 
d³ugo utrzymywa³ siê na bardzo dobrym 8 miejscu, lecz 
w ostatnich siedmiu minutach zabrak³o mu si³ i Micha³ 
dojecha³ na miejscu 12. W drugim wyœcigu start znowu dobry 
d³ugo utrzymywana 8 pozycjê i znowu brak si³ spowodowa³, 
¿e Micha³ dojecha³ 11 co pozwoli³o mu utrzymaæ w klasyfikacji 
generalne bardzo dobre 12 miejsce.

Tego samego dnia odby³ siê pierwszy w tym sezo-
nie Puchar Polski Kobiet w motocrossie. Do Olsztyna 
przyby³o 11 zawodniczek z ca³ego kraju, aby rywalizowaæ 
o najlepsze miejsca. W tym gronie nie zabrak³o naszej 
reprezentantki ̄ anety Zacharewicz. Walka by³a zaciêta, 
trudne warunki atmosferyczne i b³oto na torze .Jednak 
dziewczyny twardo walczy³y. Najlepiej pojecha³a Joan-
na Miller, która by³a pierwsza na linii mety. Po zaciek³ej 
walce ¯anety z Sylwia Siebielec z klubu z Olsztyna, 
dziewczyny przekroczy³y liniê mety kolejno: Sylwia - 2, 
¯aneta - 3 co zagwarantowa³o jej miejsce na podium.

Micha³ Warkalewicz

SEZON MOTOCROSSOWY
ROZPOCZÊTY

W odbywaj¹cych siê w Grajewie (woj. Podlaskie) w 
dniach 4 – 8 maj 2011 r Mistrzostwach Polski Kadetów, 
Sebastian Jemilianowicz – LUKS TOP Wierzbiêcin zdo-
by³ srebrny medal w mixcie.

Sebastian zachwyci³ swoj¹ gr¹ wytrawnych znawców 
tenisa sto³owego w ca³ej Polsce. Gra³ bardzo profesjo-
nalny, widowiskowy tenis zdobywaj¹c rzesze kibiców. 
Jest tzw. pierwszoroczniakiem – gra³ ze starszymi o rok 
zawodnikami i jest to dotychczas najwiêkszy jego sukces. 
Jednoczeœnie w grze deblowej zaj¹æ V miejsce a wraz 
z Danielem Zubrzyckim wygra³ strefê i zaj¹³ w dru¿ynie 
XIII miejsce.

Sebastian Jemilianowicz
wicemistrzem Polski
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.) 
oraz Rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów z dnia   14 wrzeœnia  2004r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na 
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia  2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki 
nr 166/2 o pow. 783 m2 zabudowanej, po³o¿onej  w obrêbie nr 6 m. 
Nowogard przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego 84.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka  nr 166/2 o pow. 783 m2za-
budowana budynkiem - parterowy barak murowany przeznaczony 
do rozbiórki, po³o¿ona w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego 84.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 30439 w 
S¹dzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi pra-
wami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 17.06.2011r. o godz.1000 sali obrad 
komisji Rady Miejskiej   /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 70.822,00 z³. 
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 710,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa³¹ XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 
r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 22 MN.
Na dzia³ce zlokalizowany jest budynek - parterowy barak murowany 
przeznaczony do rozbiórki.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia robót 
zgodnie z technologi¹ rozbiórki oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
prawa budowlanego. 
Dzia³ka posiada dobry dostêp do drogi publicznej. 
Inwestycja obejmuje realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostoj¹cej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 
2 lat a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 5 lat. Oba te terminy biegn¹ od dnia 
zawarcia umowy notarialnej. 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zap³aci karê 
w wysokoœci 70.900,00 z³  terminie jednego miesi¹ca licz¹c od daty 
dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary. 
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku 
nie rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w 
art. 594 kodeksu cywilnego. 
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
tj. wodn¹, energetyczn¹, gazow¹ i sanitarn¹. 
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte 
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie 
posiadanych dokumentów prawnych.   
Dzia³ka nie posiada przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie. 
Do ceny dzia³ki doliczone bêd¹ koszty przygotowania nieruchomoœci 
do sprzeda¿y w wysokoœci 250,00 z³ – wycenê dzia³ki, koszty karto-
graficzne - 18,78 z³ (podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej 
Nowogard z dnia  20 lutego 2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10%wartoœci  dzia³ki tj.7.082,20 z³. kasie Urzêdu Miejskie-
go najpóŸniej  do dnia 14.06.2011r. do godz.1430 na konto: Grupa 
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w/w konto.  
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu. 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy nota-
rialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie 
powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia 
przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226. 
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Nowogard 12.05.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póŸ. zm.) oraz 
Rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 wrzeœnia  2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia  2004r. Nr 207 poz.2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr 

168 o pow. 200 m2, po³o¿onej  w obrêbie D¹browa gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 168 o pow. 200 zabudowana 
budynkiem innym niemieszkalnym (gospodarczym), po³o¿ona w obrêbie 
D¹browa gm. Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 47862 w S\¹dzie 
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ³adnymi prawami rzeczo-
wymi, prawami osób trzecich  ani hipotekami.
Budynek niemieszkalny (gospodarczy) o nr ewidencyjnym 68 o pow. 
u¿ytkowej ca 100,0 m2 znajduje siê w zabudowie zwartej z budynkiem 
nr 71, nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem u¿ytkowym.
Nabywca nieruchomoœci wykona œcianê wewnêtrzn¹ oddzielaj¹c¹ (parter i 
poddasze) budynek o nr ewidencyjnym 68 od budynku o nr ewidencyjnym 
71 oraz wejœcie do budynku od strony szczytowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17.06.2011 r. o godz.10 sali obrad ko-
misji Rady Miejskiej  /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 10.000,00 z³.
w tym:
cena dzia³ki - 3.087,00 z³.
cena budynku niemieszkalnego - 6.913,00 z³ (gospodarczego).
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100, 00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Mo¿liwoœæ uzbrojenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tj. 
elektryczn¹ i wodn¹.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte 
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posia-
danych dokumentów prawnych.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci 250,00z³ - za wycenê dzia³ki, 
za wycenê budynku - 120,00 z³ oraz koszty dokumentacji kartograficznej 
– 24,78 z³. (podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard 
z dnia  20 lutego 2003 r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10% wartoœci  nieruchomoœci  tj. 1.000,00 z³. nale¿y wp³aciæ 
kasie Urzêdu Miejskiego najpóŸniej do dnia14.06.2011 r. do godz.14.30 
na konto: Grupa  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 
4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych 
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców, je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia przeprowadzonego przetargu. 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wp³acone 
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, 
wp³aconego wadium nie zwraca siê. 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu za-
warcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)  39-26-226.        
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Nowogard, dnia  20.05.2011 r.

GKMiOŒ.271.6.2011
Uczestnicy postêpowania
Dotyczy: Opracowania „Dokumentacji technicznej na:
przebudowê chodnika w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie,
przebudowê parkingu w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie”.

Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113,  poz. 759 ze zm.) na 
podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy zapraszam do  z³o¿enia oferty cenowej na 
wykonanie: „Dokumentacje techniczne na przebudowê chodnika i parkingu 
w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie ”.
Opracowaniami nale¿y obj¹æ: przebudowê istniej¹cego chodnika z p³yt 
betonowych 50 x 50 x 7 przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 
1 przy ul. Kowalskiej o d³ugoœci ok 90 m i szerokoœci œrednio 2 m oraz 
przebudowê istniej¹cego przed tym blokiem parkingu w celu uzyskania 
maksymalnej iloœci miejsc postojowych.
Now¹ nawierzchniê chodnika nale¿y zaprojektowaæ z kostki betonowej 
typy POLBRUK.
Projekty budowlane winne uwzglêdniaæ  odprowadzenie wód opadowych.
W za³¹czeniu  kopia  mapy w skali 1:500 przedstawiaj¹ca przebieg chodnika 
i usytuowanie parkingu oraz dokumentacja fotograficzna. 
Zakres ka¿dego z opracowañ winien obejmowaæ:
1)Projekt budowlany i wykonawczy – min. po 4 egz. na ka¿de z zadañ,
Szczegó³owe specyfikacje techniczne – po 1 egz.,
Kosztorys inwestorski – po 1 egz. - oddzielnie dla ka¿dego zadania,
Przedmiary robót – po 1 egz. dla ka¿dego zadania,
Kosztorysy œlepe – po 1 egz.,
2)Projekty sta³ej organizacji ruchu,
3)Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania poszcze-
gólnych zadañ.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca bêdzie zobowi¹zany 
do uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnieñ i pozwoleñ, 
umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadañ objêtych projektem budowlanym.
Do opracowanych  dokumentacji projektowych bêdzie równie¿ wymagane 
ich wersje elektroniczne.
Terminy realizacji zamówienia: 
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowê chodnika do dnia  
31.08.2011r.
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parkingu do dnia 
30.09.2011 
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z dat¹ wystawienia lub potwierdzenia 
nie wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy od daty sk³adania ofert).
Ofertê nale¿y z³o¿yæ do dnia 03.06.2011 r. do godz. 12 00 w Urzêdzie 
Miejskim w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1, pok. nr 5,  lub przes³aæ poczt¹ 
na adres Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, Plac 
Wolnoœci 1, w terminie jak wy¿ej,  W  ZAMKNIETEJ, OPISANEJ KOPER-
CIE: NIE OTWIERAÆ PRZED 03.06.2011 R. GODZINA 1210 - OFERTA  
NA: „DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA PRZEBUDOWÊ CHODNIKA 
ORAZ  PARKINGU W ULICY KOWLSKIEJ W NOWOGRDZIE”.
Osoby upowa¿nione do kontaktu: 
1. Tadeusz Fiejdasz  tel. 091 39 26 243
2. Wojciech Szponar tel. 091-39 26 238
Za³¹czniki (formularz oferty i mapa dostêpne na stronie www.nowogard.pl)

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Nowogard, dnia 26.05.2011 r.

Urz¹d Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolnoœci 1

72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze.

Stanowisko pracy: referent w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze – preferowane techniczne,
2. Minimum 2-letni sta¿ pracy,
3. Znajomoœæ problematyki z zakresu zamówieñ publicznych, prawa 
budowlanego, Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
4. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (WORD, EXCEL),
5. Obywatelstwo polskie
6. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni z 
praw publicznych,
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo 
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Organizowanie i przygotowanie procesu robót inwestycyjnych i 
remontowych,
2. Przygotowywanie dokumentów przetargowych i innej dokumentacji 
formalno-prawnej dla zadañ ujêtych w bud¿ecie gminy,
3. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji
4. Rozliczenie finansowe inwestycji,
5. Przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoœci w zakresie prowadzo-
nych inwestycji.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. ¯yciorys – curriculum vitae,
3. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy: œwiadectwa pracy 
lub zaœwiadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie,
5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie
6. Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do 
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
7. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem 
s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub 
umyœlne przestêpstwo skarbowe,
8. Oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o 
treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”,
9. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ do 
czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”.

Przewidziane wynagrodzenie miesiêczne na stanowisku referenta w 
Wydziale Inwestycji i Remontów wynosi 2400 z³ brutto.
Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia 14 
czerwca 2011 r. do godz. 15.00 w zamkniêtych opatrzonych imieniem 
nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko referenta w 
Wydziale Inwestycji i Remontów” w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, 
Pl. Wolnoœci 1 (pok. nr 5). Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów 
drog¹ elektroniczn¹.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie 
bêd¹ rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielaæ bêdzie kierownik Wydzia³u 
Inwestycji  i Remontów P. Adam Czernikiewicz nr tel. (091)3926241.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie 
zaproszeni na test i rozmowê kwalifikacyjn¹. Dane kandydatów zakwa-
lifikowanych do naboru zostan¹ umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy og³oszeñ.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia 
wybranego/nej kandydata/tki na czas okreœlony, a nastêpnie na czas 
nieokreœlony.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
          tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian 
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek 
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje 
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa 
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na 
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:

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

Nowogard, dnia 18 maja 2011 r.
GKMiOŒ.7045.4.2011

Wszyscy wykonawcy
Dotyczy: prac pielêgnacyjno – porz¹dkowych na cmenta-
rzach komunalnych po³o¿onych na terenie gm. Nowogard w 
miejscowoœciach: B³otno, D¹browa Nowogardzka, Grabin, 
Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, 
Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbiêcin, Wo³owiec, Wyszo-
mierz, ¯abowo.
W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zapraszam do z³o¿enia oferty cenowej 
na prace pielêgnacyjno – porz¹dkowe na cmentarzach komunalnych 
po³o¿onych na terenie gm. Nowogard w miejscowoœciach: B³otno, 
D¹browa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orze-
chowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbiêcin, 
Wo³owiec, Wyszomierz, ¯abowo.
Zamówienie obejmuje:
1. Koszenie trawy i chwastów na cmentarzu i przy ogrodzeniu od strony 
wejœcia na jego teren w terminach: do 30 czerwca br., 31 sierpnia br., 
21 paŸdziernika br.
2. Wywóz odpadów z boksów na sk³adowisko odpadów, które przyjmu-
je tego typu odpady w terminach: do 17 czerwca br., 27 paŸdziernika 
br., 30 grudnia br.
3. Bia³kowanie boksów na œmieci w terminie do 28 paŸdziernika br.
4. Usuwanie odroœli z pni lip w terminie do 21 paŸdziernika br. na 
cmentarzach w Wyszomierzu i Sikorkach.
Przy ocenie ofert pod uwagê bêdzie brana cena za wykonanie us³ugi.
Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2011 r.
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
- Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie 
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej poœwiadczonego za zgodnoœæ 
z orygina³em.
Wype³niony formularz oferty.
- Kopiê zezwolenia na transport odpadów wydanego przez w³aœciwy 
organ poœwiadczon¹ za zgodnoœæ z orygina³em lub oœwiadczenie 
o transporcie odpadów za poœrednictwem podmiotu posiadaj¹cego 
powy¿sze zezwolenie, poœwiadczone przez ten podmiot.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie do dnia 7 czerwca 2011 r. 
do godz. 12.00 w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 
1, Biuro Obs³ugi Interesanta pok. Nr 5 z dopiskiem:
„Oferta na prace pielêgnacyjno – porz¹dkowe na cmentarzach komu-
nalnych po³o¿onych na terenie gm. Nowogard w miejscowoœciach: 
B³otno, D¹browa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszko-
wo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, 
Wierzbiêcin, Wo³owiec, Wyszomierz, ¯abowo.

NOWOGARD 31-05-2011

Konkurs ofert na wy³¹cznoœæ
Handlowo – gastronomiczn¹

podczas festynu przy zawodach
Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej

w Motocrossie
Nowogard 19-06-2011

Klub Motorowy „CISY” og³asza konkurs ofert na wy³¹cznoœæ handlowo 
– gastronomiczn¹ przy organizowanych Motocrossowych Mistrzostw 
Polski Strefy Zachodniej w dniu 19-06-2011 Miejsce: Tor motocrossowy 
Smoczak w Nowogardzie.

Oczekiwania wobec oferenta:
1. Wykonawca zobowi¹zany jest do posiadania odpowiednich 
pozwoleñ na prowadzenie tego typu dzia³alnoœci oraz pozwolenia na 
sprzeda¿ piwa  Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
przez obs³uguj¹cego w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowogardzie) 
2. Zabezpieczyæ:
-min. 2 punkty sprzeda¿y piwa
-min. 2 stoiska gastronomiczne oferuj¹ce min: szasz³yk, kie³basê, frytki, 
hamburgery, pizze i inne
-namioty, stoliki  parasole i miejsca siedz¹ce dla oko³o 200 osób w 
tym czêœæ pod zadaszeniem
3. Wykonawca zobowi¹zany jest do zabezpieczenia swojego sprzêtu 
podczas trwania festynu i dbania o porz¹dek w bezpoœrednim 
s¹siedztwie swoich stoisk.

Wiêcej na stronie www.nowogard.pl

NOWOGARD 31-05-2011

Konkurs ofert na wy³¹cznoœæ
Handlowo – gastronomiczn¹

podczas festynu przy zawodach
Puchar Polski  w Motocrossie

Nowogard 26-06-2011
Klub Motorowy „CISY” og³asza konkurs ofert na wy³¹cznoœæ han-
dlowo – gastronomiczn¹ przy organizowanych Pucharu Polski w 
Motocrossie w dniu 26-06-2011 Miejsce: Tor motocrossowy Smoczak 
w Nowogardzie.

Oczekiwania wobec oferenta:
1. Wykonawca zobowi¹zany jest do posiadania odpowiednich  
pozwoleñ na prowadzenie tego typu dzia³alnoœci oraz pozwolenia na 
sprzeda¿ piwa. Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwole-
nia przez obs³uguj¹cego w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowogardzie) 
2. Zabezpieczyæ:
-min. 2 punkty sprzeda¿y piwa
-min. 2 stoiska gastronomiczne oferuj¹ce min: szasz³yk, kie³basê, 
frytki, hamburgery, pizze i inne
-namioty, stoliki  parasole i miejsca siedz¹ce dla oko³o 200 osób w 
tym czêœæ pod zadaszeniem
3.  Wykonawca zobowi¹zany jest do zabezpieczenia swojego sprzêtu 
podczas trwania festynu i dbania o porz¹dek w bezpoœrednim 
s¹siedztwie swoich stoisk.

Wiêcej na stronie www.nowogard.pl


