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Dokoñczenie na str. 2

IV Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka

Sportowcy polubili 
Nowogard

Po wioślarzach odwiedzili nasze miasto miłośnicy strzelec-
twa sportowego – gimnazjaliści z całej Polski. Organizatorem 
imprezy był KSS LOK „Tarcza” Goleniów Sekcja Sportowa w No-
wogardzie.

Na zawody strzeleckie odbywające się 10 marca w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogar-
dzie przyjechało ponad 100 zawodników wraz z trenerami z 
różnych części kraju. O godzinie 9.10 Przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej Kazimierz Chojnacki dał sygnał do rozpoczęcia 
zawodów.

Zabezpieczenie medyczne zawodów zorganizowała Grupa 
Zabezpieczenia Medycznego RESCUE TEAM „CHAOS” z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury.

W międzyczasie o specyfice tej dyscypliny rozmawiam z Jo-
lantą Jarczewską – wiceprezesem UKS z Białegostoku.

„Strzelectwo jest specyficznym sportem, który najczęściej 
rozgrywa się w klubach i wiąże się z dużym nakładem kosz-
tów, bo trzeba mieć odpowiedni sprzęt, strzelnicę, na której 
mogliby trenować zawodnicy.6 lat temu zaczęliśmy w woje-
wództwie podlaskim organizować własną Gimnazjadę Strze-
lecką. Jeździliśmy po małych i dużych miejscowościach wo-
jewództwa, propagując tę ideę, a 4 lata temu wpadliśmy na 
pomysł aby zorganizować Ogólnopolską Gimnazjadę Strzelec-
ką. Zgłosiło się 14 województw, a 3 pierwsze edycje odbywały 
się w Białymstoku. Obecnie postanowiliśmy, żeby je „sprzedać” 
Polsce. Na naszą propozycję odpowiedział Michał Buniak, szef 
klubu „TARCZA” z Goleniowa. To dzięki niemu Gimnazjada jest 
tutaj. Strzelectwo to jest taki sport, który mogą uprawiać dzie-
ci nie mające predyspozycji do innych dyscyplin np. ktoś nie 
umie szybko biegać albo jest zbyt niski na siatkówkę itd.

Pamiętna rocznica

5 marca 1945 - Nowogard 
polskim miastem

Wszystko wska-
zuje na to, że dzień 
5 marca znalazł 
właściwą nazwę 
– obchodzić bę-
dziemy w tym dniu 
rocznicę polskości 
Nowogardu. W tym 
dniu , 67 lat temu 
Niemcy oddali mia-
sto Armii Czerwo-
nej, miasto kom-
pletnie (zaznaczyć 
trzeba bezmyślnie i niepotrzebnie) zniszczone, opuszczone 
przez uciekających mieszkańców. Nowogard stał się polskim 
miastem i zaczął się nowy rozdział w jego historii. I o tych 
pierwszych latach polskości, o ludziach, którzy tutaj przyjeż-
dżali ze Wschodu i Zachodu powinniśmy pamiętać. 

O tym między innymi mówił zastępca burmistrza Damian 
Simiński podczas uroczystego składania wieńców pod Pomni-
kiem Kombatantów na placu Wolności.

Były poczty sztandarowe kombatantów i kilku szkół, dele-
gacje pionierów, władz miasta, SLD, PSL i uczniów. Było zniko-
me niestety zainteresowanie mieszkańców.

Część druga 
uroczystości to 
zwiedzanie wysta-
wy w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej 
– stare fotografie 
dokumentują wi-
doki miasta sprzed 
wojny. Pięknego 
miasta. Zachęcam 
do oglądania.

Tekst i foto LMM
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W strzelectwie każdy może się sprawdzić, bo najbardziej li-
czy się wytrwałość. Każdego można nauczyć strzelać „dziesiąt-
ki” i nie wzrok jest najważniejszy ale koncentracja i siła umysłu.

Jak widzę w Nowogardzie zorganizowano wspaniałe zawo-
dy – pierwsze wrażenia są doskonałe. Wszystko jest świetnie 
zorganizowane, także dojazdy, noclegi i posiłki. Jest super – 
zobaczymy co będzie dalej”.

Długie oczekiwanie na wyniki poszczególnych konkurencji 
uprzyjemniała grupa taneczna Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry prezentując nowoczesne. układy choreograficzne. Zawody 
odbywały się pod honorowym patronatem Burmistrza Nowo-
gardu, a sponsorami byli:

UM Nowogard, UM Goleniów, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwa Nowogard, Gole-
niów, Kliniska i Rokita, , Sklep Ogrodniczy Państwa Laskow-
skich, FHUP MICHLAS, ELEKTRA, ZUK HUBERTUS, Zakład Wyro-
bów Budowlanych Strzelewo, Studio Reklamy VIZART.

Wyniki:
Karabin pneumatyczny dziewczęta:
(34 zawodniczki z 14 klubów) 
1 m – Karolina Myślińska z PG20 Białystok, 2 m – Daria Ko-

walska PG20 Białystok, 3 m – Oliwia Żebrowska PG Suchy Las.
Karabin pneumatyczny chłopcy: 
(38 zawodników z 14 klubów)
1 m – Konrad Hekiert PG Biedrusko, 2 m – Paweł Porwisiak – 

PG Białystok, 3 m – Bartosz Malinowski – PG Białystok
Przemek Ostaszewski i Rafał Szałkiewicz z PG1 Nowogard 

zajęli 9 i 10 miejsca, zawodnicy z PG2 Nowogard w drugiej i 
trzeciej dziesiątce.

Pistolet pneumatyczny dziewczęta:
(14 zawodniczek z 8 klubów)
1 m – Aleksandra Kiereta ZS1 Piła, 2 m – Kornelia Dembiń-

ska – PG2 Lębork, 3 m – Patrycja Święcka – PG& Białystok.

Pistolet pneumatyczny chłopcy:
(9 zawodników z 7 klubów)
1 m – Michał Kulesza PG7 Białystok, 2 m – Jakub Bołdak 

PG2 Goleniów, 3 m – Kornel Kozicki PG Myślibórz
(Maciej Pietrzycki z PG1 Nowogard – 5 m, Jakub Garbacki 

PG2 Nowogardzie – 8 m)
Klasyfikacja drużynowa dziewczęta:
1 m – Gimnazjum nr 20 Białystok, 2 m – Gimnazjum w Je-

dlińsku, 3 m – Gimnazjum w Bestwinie
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
1 m – Gimnazjum nr 7 Białystok, 2 m – Gimnazjum w Bie-

drusku, 3 m – Gimnazjum w Suwałkach (G nr 1 w Nowogardzie 
– 5 miejsce, G nr 2 – 8 miejsce )

Późnym popołudniem zakończył kilkugodzinny maraton 
strzelecki, Leszek Becela i Roman Saniuk wręczyli puchary i 
dyplomy najlepszym strzelcom, a. puchary zwycięskim dru-
żynom wręczył burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który 
podziękował gościom i organizatorom imprezy, a w szczegól-
ności Michałowi Buniakowi.

Tekst – MA Frydryk i LMM, foto MA Frydryk

Sportowcy polubili Nowogard
Dokoñczenie ze str. 1

Rocznicowy Turniej Szachowy
Tradycyjnie co roku dla upamiętnienia dnia 5 marca 1945 

roku Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS organizuje turniej sza-
chowy - puchar funduje burmistrz Nowogardu.

W tym roku najlepszym zawodnikiem (także tradycyjnie) 
okazał się Paweł Taberski. Oprócz pucharu otrzymał najlepsze 
gratulacje za szczęśliwy powrót do zdrowia i podziękowania 
za kontynuację działalności w szachowym życiu Nowogardu.

Drugie miejsce zajął Krzysztof Studniak, a trzecie Eryk We-
sołowski.

W zabawowym turnieju warcabowym nagrody wywalczyły 
Joanna Studniak i Gabriela Mądrowska.

Gratulujemy! 
Tekst i foto LMM
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Myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość dla osób zamie-
rzających zmienić swój stan cywilny. Firma „Kuga” dokonała 
prawie „benedyktyńskiej” pracy remontując gruntownie salę 
ślubów USC mieszczącą się w budynku dawnego komitetu 
partii.

Pomieszczenia pamiętające jeszcze ostatnie narady ostat-
niego partyjnego sekretarza, a zamykającego historyczną epo-
kę „realnego socjalizmu” (1989 lub 1990), w końcu doczekała 
się zasłużonej renowacji. Chociaż oficjalnego odbioru prac nie 
było, ale powodowani ciekawością sprawdziliśmy wraz z bur-
mistrzem Robertem Czaplą, jak obecnie prezentuje się miej-
sce będące dla wielu symbolicznym początkiem nowej drogi 
życiowej. Wesołe „dzień dobry” mówią nowe, szerokie drzwi; 
ściany opalizują jasnymi, starannie i bez żadnej fuszerki poło-
żonymi kolorami,a dodatkowej urody dodaje im wykładzina 
z naturalnego „kamienia hiszpańskiego”. Posadzki wykonano 
z płytek satynowych i z połyskiem. Efektownie prezentują się 
marmurowe parapety w beżowym odcieniu i drewniane obu-
dowy grzejników c.o. Do pełni szczęścia brakuje gustownego 
oświetlenia (jeszcze nie zamontowano lamp, aczkolwiek wy-
mieniono całą instalację elektryczną) i odpowiednich mebli. 

Diabeł jak wiadomo „tkwi w szczegółach”  Pierwsze śluby za-
planowano na koniec marca. W takim estetycznym otoczeniu 
aż się chce powiedzieć sakramentalne „tak”.

Marian A. Frydryk 

Osoby osadzone porządkują gminę

Remont chodnika przy ul. 15 Lutego

Trwają prace wykonywane bezpłatnie przez osoby osadzo-
ne w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Jedna z grup wykonu-
je remont pomieszczeń Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i 

Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Ośrodka Po-
mocy Społecznej, druga natomiast porządkuje teren nad no-
wogardzkim jeziorem.

Wraz z nadejściem pierwszych oznak wiosny, ruszają re-
monty. Na wniosek radnego Czesława Kozieł, burmistrz zlecił 

wykonanie remontu chodnika przy ulicy 15 Lutego. Prace wy-
konuje firma AZBUD z Nowogardu.

Jak się żenić, to się żenić!
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W dniu 4 marca, tak trochę wiosennie, trochę z myślą o 
Paniach artyści estrady dorosłych i młodzieży działającej w 
Nowogardzkim Domu Kultury zaprezentowali widowisko pod 
wspomnieniowym tytułem – Niebo z moich stron. 

Zapowiadający się pogodny nastrój nabrał powagi – witając 
licznie zebraną publiczność pani Aneta Drążewska - dyrektor 
gościnnego Domu Kultury poprosiła o minutę ciszy dla uczcze-
nia ofiar tragicznej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.

Stosownie do tytułu słowo wiążące wygłaszał ten , kto 
dobrał i popracował repertuar i widowisko wyreżyserował 
czyli Lech Jurek. Jego słowa wymawiane z pasją recytatora i 
odpowiednio intonowane współgrały z tym co prezentowali 
artyści – gdy licznie zgromadzeni widzowie wsłuchani w słowa 
narratora zaczęli wspominać swoje rodzinne strony i to niebo 
z tamtych lat w ucho wpadały znane melodie i pogłębiały no-
stalgię.- przecież to już było! Jeżeli taki był zamysł twórcy wi-
dowiska to trafił w dziesiątkę! 

Okazuje się, że i nasi artyści wiele potrafią. Trzeba wiedzieć, 
ze mają nie tylko talent ale i pasję – nie jest bowiem łatwo 
pogodzić obowiązki zawodowe z licznymi próbami koncertu, 
próbami w najprzeróżniejszych godzinach.

Kto nie był niech żałuje – zdjęcia dają obraz ale nie śpiewa-
ją i nie tańczą..A to stanowi o przeżyciach widza.

Tekst i foto LMM 

 W koncercie śpiewali: Halina Frąckowiak, Zofia Pilipczuk, 
Halina Berezowska, Halinka Leśniczek, Łucja Wesołowska, Ur-
szula Rak,Jerzy Salwa, Zbigniew Michalak, Grzegorz Rafiński, 
Andrzej Przybysz, Natalia Putko i Kamila Wojciechowska. Po-
czynania zespołu wspierał akordeonem i śpiewem Aleksander 
Śmigiel, akompaniamentem darzył zespół AK KAMELEON – 
Dominik Syjud – gitara, Kamil Fedak – gitara basowa, Łukasz 
Jerych – instrument klawiszowy, Kuba Laskowski trąbka.

Scenografię przygotowała Zofia Frydryk, oświetlenie Łukasz 
Saran i Krzysztof Kujawski, nagłośnienie – Adrian Czernicki. 

Bardzo uroczystą oprawę miało zakończenie szeregu 
przedsięwzięć i konkursów organizowanych w szkole pod 
wspólną nazwą Ambasador Kultury. Głównym punktem pod-
sumowania akcji w dniu 1 marca była prezentacja wiedzy zdo-
bytej przez uczniów wszystkich klas – tematem przewodnim 
był savoir–vivre.

Powagę konkursu podkreślili znamienici goście – senator 
Sławomir Preiss, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastęp-
ca burmistrza Damian Simiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Zofia Pilarz, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kul-
tury Aneta Drążewska, przedstawicielka firmy PUWiS (sponso-
ra) Elżbieta Sobieralska. Wszyscy goście zasiedli w szacownym 
jury, by sprawiedliwie oceniać wiedzę klasowych delegacji. 
Poziom wiedzy – zarówno teoretycznej jak i praktycznej był 
wysoki – miejmy więc nadzieję, że zasady dobrych manier na 
dobre zagoszczą wśród uczniów.

O skali przedsięwzięć realizowanych przez szkołę świadczą 
liczne konkursy, które w tym dniu rozstrzygnięto. Oto wyniki:

Konkurs na hasło „Z kulturą na ty”:
Klasy I – III:
1 m – Wojciech Jarząb z I b, 2 m – Igor Śliwiński z II b, 3 m – 

Aleksandra Raczkiewicz z II a.
Klasy IV – VI:
1 m – Natalia Jesionka z V b, 2 m – Nicola Torun z V b, 3 m – 

Karol Płaczek z V b.
Najciekawsza gazetka klasowa:
Wyróżniono klasy: I a, II b, VI b.
Ambasador Kultury – najlepsze scenki:
1 m – klasa I a, 2 m – klasa IV a, 3 m – klasa IV b.
„Ambasador Kultury”
Klasy I – III: 1 m – Karolina Lesner z l a, 2 m – Aleksandra 

Raczkiewicz z I a i Kryspin Fedak z II b, 3 m – Wojciech Jarząb 
z I b.

Klasy III i IV: 1 m – Sandra Jarochowicz z IV b, 2 m – Anna 
Głębocka z 4 a, 3 m – Natalia Mazurek z III a.

Klasy V i VI: 1 m – Weronika Walerczak z V b, 2 m – Wiktoria 
Piasecka z VI a, 3 m – Mateusz Szarek z VI .

„Album Dobrych Manier”
1 m – klasa I b, 2 m – klasa II a, 3 m – klasa IV b.
Imprezę kończono radośnie – zawsze jest przyjemnie gdy 

otrzymuje się nagrodę!
Wielkie podziękowania za pomysłowość i ogrom pracy 

otrzymują:
Maria Jędrusiak i Bożena Bartoszewska z Technikum Ży-

wienia, nauczyciele z „dwójki”: D. Marcinkiewicz, J. Machocka, 
J. Modrzejewska, J. Jesionka, M. Florczak, U. Zajda, B. Żurak, A. 
Buczyńska. Specjalne podziękowania dla firmy PUWiS.

Tekst i foto LMM 

Szkoła Podstawowa nr 2

Ambasador Kultury zagościł na dobre

Sentymentalny koncert w Nowogardzkim Domu Kultury

Niebo z moich stron
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Nowogard w budowie...
Tytuł nie jest propagandowym hasłem na wzór sloganu Platformy Obywatelskiej. Na początku każdej Sesji Rady Miejskiej 

burmistrz przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Przedstawiam niektóre punkty sprawozdania na 
sesję w dniu 29 lutego.

Dokumentacja na budowę ul. Ogrodowej.
W dniu 31 stycznia br. upłynął termin składania ofert. Wpły-

nęło 9 ofert – najdroższa 38 849,45 zł, najtańsza 11 193 złote. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 14 000 zł. Wybrano ofertę naj-
tańszą i w dniu 14 lutego podpisano umowę z firmą Projekt 
Infrastruktura Biuro Projektów Drogowych – Kamil Jaworski 
ze Szczecina. Termin wykonania dokumentacji 8 miesięcy od 
dnia podpisania.

Budowa Budynku Komunalnego – dokumentacja
W dniu 24 lutego podpisano umowę z pracownią projekto-

wą PORTAL ze Szczecina na adaptację dokumentacji projekto-
wo - kosztorysowej budynku mieszkalnego 12 – rodzinnego. 
Zakres prac obejmuje także zaprojektowanie przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych, projekt dróg 
dojazdowych i chodników, oświetlenia terenu i odprowadze-
nie wód gruntowych. Wykonawca zobowiązany jest także do 
uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji pozwalającej na bu-
dowę. Wartość umowy 49 876,50 złotego, termin wykonania 
dokumentacji 24 sierpnia, a termin uzyskania pełnomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę wrzesień bieżącego roku.

Remont pomieszczeń sali ślubów
Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziało czterech 

przedsiębiorców. Najdroższa oferta to 98 018 zł, najtańsza 60 
900 złotych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KUGA – 15 
lutego podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia prac 
upływa 16 marca 2012 r.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.
Plac budowany będzie w ramach programu Radosna Szko-

ła. W dniu 31 stycznia rozstrzygnięto konkurs na który wpły-
nęło aż 15 ofert. Najdroższa oferta 13 087,20 zł, najtańsza 3 
013,50 zł. Gmina przeznacza la na ten cel 14 200 zł. Wybrano 
najkorzystniejszą ofertę i w dniu 14 lutego podpisano umowę 
z Pracownią Projektową VIOLET – ARCH ze Stargardu Szczeciń-
skiego. Termin wykonania zadania to 3 miesiące od momentu 
podpisania umowy.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dłu-
gołęce

Termin składania ofert upłynął 31 stycznia br. Wpłynęły 
oferty od 17 firm. Wybrano najkorzystniejszą ofertę od firmy 
CIVIL CONSTRUCTION z Pabianic opiewającą na kwotę 2538 zł 
(najdroższa oferta 10 824 zł). Termin wykonania 3 miesiące.

Na rozstrzygnięcia czekają aktualnie zapytania ofertowe na 
wykonanie dokumentacji następujących zadań:

- oświetlenie ulicy Zamkowej.
- oświetlenie we wsi Stare Wyszomierki,
- budowa chodnika wzdłuż drogi nr 106 we wsi Karsk,
- oświetlenia ulicznego w ul. Kowalskiej,
- budowa drogi wewnętrznej na działkach w obrębie nr 1 i 

obrębie nr 2.
O innych inwestycjach piszemy osobno na tej stronie oraz 

w Wiadomościach Samorządowych. - parkingi, kanalizacja, 
świetlica w Sikorkach, remonty w SP 2.

Opr. LMM 

Dobra wiadomość dla budujących domy  
w rejonie Warnkowa i Wojcieszyna

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodocią-
gowych i Kanalizacyjnych uchwalony!

Na XV Sesji Rady Miejskiej uchwalono w/w plan. Co to 
oznacza dla inwestorów?

Najprościej mówiąc będą mogli rozpoczynać budowy w re-
jonie Warnkowa i Wojcieszyna – PUWiS będzie mógł wydawać 
stosowne zaświadczenia potrzebne do otrzymania zezwole-
nia na budowę. 

Z planu wynika, że w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 
2013 roku budowana będzie kanalizacja sanitarna Nowogard 
– Warnkowo kosztem 500 tysięcy złotych. W tym samym cza-

sie kosztem 230 tysięcy złotych opracowana będzie dokumen-
tacja na budowę sieci kanalizacyjnej od ul. Armii Krajowej w 
kierunku Wojcieszyna, a w roku 2014 rozpocznie się realizacja 
tej inwestycji.

Budowa kanalizacji w kierunku Wojcieszyna będzie także 
ważnym krokiem zbrojenia terenów pod przyszły Park Tech-
nologiczny.

Opracowany przez PUWiS i przyjęty przez radnych plan 
przyspieszy możliwości rozwoju budownictwa jednorodzin-
nego w tych obrębach.

Opr. LMM

Spotkanie z wykonawcą przebudowy  
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W dniu 6 marca 2012 r. Burmistrz Nowogardu spotkał się 
z przedstawicielami firmy ELJOT, wykonawcą przebudowy ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Placu Szarych Sze-
regów, ul. Blacharskiej i Wyszyńskiego. Po przeprowadzonej 

wizji na obszarze realizowanych prac, wykonawcę zobowiąza-
no do uporządkowania terenu. Wykonawca zapewnił, że roz-
pocznie prace porządkowe niezwłocznie po ustabilizowaniu 
się warunków atmosferycznych. 
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Gmina Nowogard realizuje projekt systemowy na sumę 413 433,00 pln
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Gmina Nowogard w roku szkolnym 2011/2012 realizuje Systemowy  Projekt Unijny Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  „Wczesnoszkolna indywidualizacja –wysokiej jakości edukacja”. Projekt skierowany jest dla dzieci klas I-III  dzie-
sięciu szkół podstawowych gminy Nowogard . Szkoły realizują zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację proce-
su dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespóły nauczycieli  programów indywidualizacji zajęć uwzględ-
niających  problematykę i kontekst płci odbiegających  od stereotypów. Swoim działaniem obejmuje 388 uczniów. W 
projekcie zajęcia realizowane są w 93 grupach ćwiczebnych. 

 Zadanie 1: Zajęcia dla dzieci z trudnościami przyswajaniu wiedzy i umiejętności
Na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania uczęszcza łącznie  90 uczniów  w tym 42 dziewczynki i 48 chłopców 

podzielonych na 19 grup zajęciowych. Objęci są oni zajęciami wyrównawczymi mającymi na celu wyrównanie braków i dyspro-
porcji  dydaktycznych w zakresie czytania i pisania.

W zajęciach doskonalących  liczenie uczestniczy  90 uczniów  w tym 42 dziewczynki i 48 chłopców podzielonych na 19 grup 
zajęciowych. Objęci są oni zajęciami wyrównawczymi mającymi na celu wyrównanie braków i dysproporcji  dydaktycznych w 
zakresie liczenia.

 
 Zadanie 2:  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Na zajęcia kompensacyjne uczęszcza  69 uczniów w tym 22 dziewczynki i 47 chłopców podzielonych na 23 grupy zajęciowe. 

Objęci są oni zajęciami kompensacyjnymi skierowanymi na wspomaganie ogólne rozwoju poprzez kompensowanie braków 
rozwojowych(wady wzroku, słuchu, mowy). 

Na zajęcia korekcyjne uczęszcza 94 uczniów w tym 34 dziewczynki i 60 chłopców podzielonych na 17 grup zajęciowych. 
Objęci są oni zajęciami korekcyjnymi przeznaczonymi dla uczniów z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 
Zadanie 3:  Zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające zainteresowania 
 Zajęcia te  mające na celu rozwijanie pasji, zainteresowań ,umiejętność  pokazania wykorzystania informacji. Rozwój talen-

tów poprzez zgłębianie wiedzy i umiejętności pokazujące możliwe do wyboru ścieżki życiowe niezależne od płci .Łącznie bierze 
w nich udział 45 uczniów w tym 22 dziewczynki i 23 chłopców podzielonych na 15 grup ćwiczebnych.

 
Projekt prowadzą z ramienia gminy kierownik ZEAS w Nowogardzie p. Magdalena Pędzik i Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 

3 w Nowogardzie p. Piotr Kazuba. Projekt opiewa na sumę 413 433,00 pln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na podstawie iNformacji przekazaNych przez dyrektora sp 3 paNa piotra kazubę

M.A.Frydryk

4X4 KM CISY NOWOGARD zaprasza 
wszystkich amatorów jazdy terenowej na imprezę 

o charakterze przeprawowo-turystycznym 
SZLAKAMI NOWOGARDU 

Impreza odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2012 

Miejsce: Nowogard 
Baza: „Sarni Las” ul. Wojska Polskiego (za stadionem po le-

wej stronie) 
Zapisy prosimy kierować na: 
kmcisy.nowogard@vp.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy z podziałem na klasy:
• turystyk
• wyczyn
• ekstrem
• quad 
Koszt uczestnictwa:  120 zł od załogi (kierowca + pilot) 
   100 zł quad 
Możliwość wynajęcia domku 4 osobowego w cenie 150 zł 

za dobę. 

Koszt imprezy obejmuje: 
• przygotowanie trasy 
• materiały nawigacyjne 
• pozwolenia na przejazd 
• koszulki + naklejki na auto
• ciepły posiłek na terenie bazy 
Otwarcie biura: Sobota 14 kwietnia 2012 godzina 6.30 
Zdanie kart: 14 kwietnia 2012 do godziny 18.00 
Możliwość przyjazdu w piątek 13 kwietnia w godzinach 

popołudniowo-wieczornych po wcześniejszych ustaleniach z 
organizatorem. e-mail: kmcisy.nowogard@vp.pl 

tel. kontaktowy 663 500 501, 500 266 963 
Zapisy i opłaty w dniu rozpoczęcia rajdu 14.04.2012 od go-

dziny 6.30 (biuro rajdu na terenie bazy) 
Organizator: 4X4 KM Cisy Nowogard, www.kmcisy.nowogard.pl  
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Radni nie przyjęli uchwały podwyższającej opłaty za wodę 
i ścieki. Żadna z Komisji Rady projektu nie poparła, dyskusji nie 
było, w głosowaniu ani jeden radny nie poparł projektu, 5 rad-
nych było przeciwnych, 10 wstrzymało się od głosu.

Co to oznacza? Oznacza to, że ceny wody i ścieków będą 
wyższe, takie jakie zaproponował PUWiS przedstawiając je do 
weryfikacji burmistrzowi (burmistrz stawki zweryfikował i po-
dał pod obrady Rady). Tak stanowią obowiązujące przepisy.

Uchwałę Rady Miejskiej zatwierdza organ nadzoru – w tym 
przypadku wojewoda i tak:

- jeżeli wojewoda stwierdzi nieważność uchwały Rady o 
zatwierdzeniu taryf to czas obowiązywania dotychczasowych 
taryf przedłuża się o 90 dni,

- jeżeli wojewoda stwierdzi ważność uchwały Rady Miej-
skiej o odmowie zatwierdzenia wyższych taryf okres obowią-
zywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni,

- jeżeli wojewoda stwierdzi nieważność uchwały o nieza-
twierdzeniu wyższych taryf, taryfy zweryfikowane przez bur-
mistrza wchodzą w życie po upływie 14 dni (czas w każdym 
przypadku liczy się od dnia doręczenia decyzji PUWiS-owi).

Nowe stawki taryf podamy po otrzymaniu decyzji wojewody. 
Opr. LMM

         Burmistrz Nowogardu
 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

w udziale 1/2,  położonej  w obrębie Żabowo 8/2 
gm. Nowogard.

  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, położona 
we wsi  Żabowo nr 8 gm. Nowogard  składająca się z:

− działki   o numerze ewidencyjnym 209/6 o pow. 1052 
m2 w udziale 1/2 (symbol użytku gruntowego B-RIVa, płaska 
o kształcie foremnym, z dobrym dostępem i dojazdem – dro-
gą utwardzoną,

− lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem 1/2 w czę-
ściach wspólnych budynku (o nr ewidencyjnym 127) i urzą-
dzeniach.

 Budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygna-
cyjny z nieużytkowym poddaszem, nie podpiwniczony. 

 Lokal mieszkalny nr 2 składa się z trzech pokoi, kuchni, 
korytarza, komórki, spiżarki.

Położony na parterze budynku.
Powierzchnia użytkowa lokalu 53,78 m2.
Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki.
Nieruchomość objęta jest wykazem zabytków ujętych w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
  Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 

SZ1O/00028706/0 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich  ani hipotekami.

Przetarg   odbędzie się w dniu 20.04.2012r. o godz. 
1000 w sali obrad komisji Rady Miejskiej   /I piętro/ Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

  Cena wywoławcza nieruchomości  -  5.600,00 zł w 
udziale 1/2      

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 inter-
netowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

 Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Mimo sprzeciwu Rady Miejskiej

Ceny wody i ścieków rosną!

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
wykazów z dnia 14, 15 marca 2012 r. 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości 

można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie 

- pokój nr 207 tel. 913926227. 
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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

- 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. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. 
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publicz-
na, 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 Hor-
niak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. War-
szawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep 
spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 
16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, 
ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Ap-
teka „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 le-
cia 20; 24. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic 
Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska 
Polskiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep 
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, 
ul. 3 maj¹ 31C; 30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 
1a.; 31. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy 
„KOGUTEK”, ul. ̄ eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ̄ eromskiego 20; 
34. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep 
Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, 
ul. Gen. Bema  42.; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

16-18.03.2012 godz. 19.00
RZEŹ
Dramat, komedia, Francja, 2011, 79’, od lat 15. Cena biletu: 12 zł, 

11 zł ulgowy
23-25.03.2012 godz. 19.00
CZAS WOJNY
Dramat, wojenny, USA, 2011, 146’, od lat 15. Cena biletu: 12 zł, 11 

zł ulgowy.
30.03-1.04.2012 godz. 19.00
W CIEMNOŚCI
Dramat, wojenny, Francja, Kanada, Polska 2012, 145’, od lat 15. 

Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

2 marca br., burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą bur-
mistrza Damianem Simińskim dokonali odbioru wyniesienia 
przejścia dla pieszych przy ulicy Księcia Racibora I w Nowo-
gardzie. Wykonanie prac związanych z wyniesieniem przejścia 
zostały zlecone przez burmistrza na wniosek mieszkańców 

o spowolnienie ruchu przy ww. ulicy. Prace wykonała firma 
AZBUD z Nowogardu, wyłoniona w przetargu na roboty re-
montowe dróg gminnych i powiatowych, za kwotę 13 tys. zł 
brutto.  

Spowolnienie ruchu  
przy ul. Księcia Racibora I w Nowogardzie

Klub Hania

Pamiętali o swoich paniach!
Spóźnione ale szczere życzenia dla pań. W dniu 11 marca 

panowie zrzeszeni w Klubie Hania zorganizowali święto z oka-
zji Dnia Kobiet.

Gościem honorowym był burmistrz Robert Czapla, który 
przybył samochodem pełnym kwiatów. Dla żadnej z pan nie 
zabrakło. Były życzenia – życzenia szczere i podziękowania za 
trwanie przy swoich małżonkach w najtrudniejszych chwilach. 

Sam biję się w piersi – wielokrotnie pisząc o Klubie zazna-
czałem heroiczną walkę panów o powrót do normalności. W 
niedzielę uświadomiłem sobie, że to panie zasługują na szcze-
gólny szacunek, bo to one dźwigają ciężar utrzymania rodziny 
i domowego ogniska.

Niezwykle trafnie ujął to burmistrz mówiąc, że o swoich 
paniach powinniśmy pamiętać każdego dnia, a nie tylko od 
święta – dzień kobiet to każdy dzień roku!

Dobrze, że klubowicze zorganizowali skromne, ale radosne 
spotkanie, a uśmiechy widoczne na fotografiach tylko to po-
twierdzają.

Tekst i foto Lesław M. Marek 


