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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.

Urz¹d Miejski w Nowogardzie przypomina
wszystkim przedsiêbiorcom prowadz¹cym

sprzeda¿ napojów alkoholowych
o obowi¹zku wniesienia w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. I raty op³aty 
za korzystanie z posiadanych zezwoleñ. 

Niedokonanie op³aty w ustawowym terminie 
i w nale¿ytej wysokoœci skutkowaæ bêdzie 

wygaœniêciem zezwolenia. 

UWAGA!

14 stycznia br., Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
wzi¹³ udzia³ w uroczystym otwarciu dwóch domów w któ-
rych zmieszkaja wychowankowie placówki opiekuñczo-
wychowawczej w Mostach. W domach tych, znajduj¹cych 
siê przy ulicy Jana Paw³a II w Nowogardzie, zamieszka 
w sumie 28 wychowanków. W ka¿dym z domów znajduj¹ 
siê pokoje dwuosobowe, salon z aneksem kuchennym, 
zaplecze socjalne, ³azienka i toaleta.

Inwestorem jest Starostwo Powiatowe natomiast Gmina 
Nowogard przekaza³a grunty pod budowê domów.

Otwarcie domów dziecka

Przypominamy, i¿ bie¿¹ce informacje znajd¹ Pañstwo 
na oficjalnej stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w 
Nowogardzie www.nowogard.pl

Ju¿ po raz dziesi¹ty Kapitu³a „Lauru Cisowego” za-
prasza do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji honorowych 
wyró¿nieñ. W tym roku mo¿liwe jest uhonorowanie 
osób indywidualnych, zespo³ów, stowarzyszeñ, firm i 
instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szcze-
gólne osi¹gniêcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej 
na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za 
granic¹ w dwóch kategoriach:

Biznes i gospodarka 
Dzia³alnoœæ spo³eczna 
Kapitu³a mo¿e przyznaæ równie¿ honorowe 

wyró¿nienie Specjalny „Laur Cisowy” osobom indywidu-
alnym, zespo³om, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, 
tak¿e z zagranicy, za szczególne zas³ugi dla miasta i 
gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. 

Kandydatury do wyró¿nienia mog¹ zg³aszaæ 
mieszkañcy gminy Nowogard, zespo³y, stowarzyszenia, 
firmy oraz instytucje dzia³aj¹ce na terenie miasta i gminy 
Nowogard. Wymagane jest uzasadnienie zg³oszonej 
kandydatury na Wniosku o przyznanie honorowego 
wyró¿nienia „Laur Cisowy”. Wybór laureatów nast¹pi na 
posiedzeniu Kapitu³y w dniu 25.01.2011 r.

Wniosek nale¿y z³o¿yæ do dnia 21 stycznia 2011 r. 
do godz. 15.30 w Biurze Obs³ugi Interesanta, pok. nr 5 
Urzêdu Miejskiego lub przes³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d 
Miejski w Nowogardzie, pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowo-
gard, z dopiskiem „Laur Cisowy ”. 

Wszelkich informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
91 39 26 233, e-mail: promocja@nowogard.pl, pok. nr 
210, plac Wolnoœci 5. 

Formularz Wniosku dostêpny jest w Biurze Obs³ugi 
Interesanta oraz na stronie www.nowogard.pl.

Zapraszamy
na www.nowogard.pl

Honorowe wyró¿nienie 
„LAUR CISOWY” za rok 2010
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Poni¿ej drukujemy list, jaki wp³yn¹³ do nas w odpowie-
dzi na artyku³ „Kogo sparzy „efekt szklarni” zamieszczony 
w Dzienniku Nowogardzkim z 11 stycznia 2011 r.

Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego
Szanowny Panie Redaktorze!
W numerze 3 z 11 stycznia 2011 roku ukaza³ siê ar-

tyku³ pt „Kogo sparzy „efekt szklarni”. Zgodnie z dobrym 
zwyczajem prawa do przedstawienia swojego stanowiska 
uprzejmie prosimy o wydrukowanie poni¿szych uwag 
pracowników szpitala.

1/. Artyku³ nie jest podpisany, czy¿by Autorowi 
zabrak³o cywilnej odwagi firmowania swoim nazwiskiem 
rzeczonego dzie³a?

2/. Ju¿ pierwsze zdanie „ szpital to Titanic, na któ-
rym ³adnie gra ju¿ tylko orkiestra” wywo³a³o oburzenie 
pracowników szpitala. Autor nie zada³ sobie trudu aby 
zapoznaæ siê z sytuacj¹ finansow¹ i medyczn¹ naszej 
jednostki. Pomawia pracowników o brak dzia³ania statu-
towego (inaczej siedz¹ i nic nie robi¹ a bior¹ pieni¹dze) 
co jest oczywistym oszczerstwem. Nale¿y g³oœno i 
publicznie powiedzieæ, ¿e szpital nie jest deficytowy 
w bie¿¹cej dzia³alnoœci, czyli nie generuje d³ugów. 
Utrzymuje siê z w³asnej dzia³alnoœci medycznej. 
Dziêki sta³emu uzupe³nianiu sprzêtu (m.in. z pieniêdzy 
gminnych i unijnych) nale¿y do najlepiej wyposa¿onych 
ma³ych szpitali w województwie. Za³oga stale podnosi 
kwalifikacje i poszerza zakres oferowanych mieszkañcom 
Miasta i Gmin us³ug medycznych. Porównanie z Titani-
kiem jest prymitywne i zupe³nie nie trafione. Gdyby Autor 
mia³ dosyæ cywilnej odwagi powinien przyjœæ do szpitala 
i przeprosiæ pracowników.

3/. Cytujê: „ Od nowego roku poœwiêci³em czas 
na zapoznanie siê z tematem modernizacji szpita-
la itd.”. Dziennik z artyku³em ukaza³ siê 11 stycznia, 
czyli Autor z³o¿y³ tekst w przeddzieñ tj 10 stycznia, 
zatem na zapoznanie siê z tematem i konsultacje ze 
szczeciñskimi ekspertami mia³ 9 (s³ownie dziewiêæ) 
dni. Czytelnikom chcia³em przypomnieæ, ¿e materia³y 
w sk³ad, których wchodz¹: projekt architektoniczny, bu-
dowlany, opracowania bran¿owe, uzgodnienia, opinia 
instytucji kontrolnej (PROMIS), szczegó³owy kosztorys, 
opracowanie przetargu budowlanego to kilkaset stron. 
Nawet najwiêkszy ekspert w zakresie budownictwa nie 
jest w stanie zapoznaæ siê z takim materia³em w tak 
krótkim czasie, tym bardziej nie móg³ dokonaæ tego 
Autor, którego pojêcie o sprawach szpitala i budownictwa 
jest ¿adne.

4/. Je¿eli Autor powo³uje siê na: ”kilku szczeciñskich 
ekspertów w dziedzinie budownictwa” powinien wymieniæ 
ich z nazwisk. Osobiœcie uwa¿am, ¿e ¿aden ekspert nie 
wypowie siê w ww. sprawie bez szczegó³owego zapozna-
nia siê z materia³ami, którymi przecie¿ nie dysponowali 
– czyli jest to kolejne nadu¿ycie Autora.

5/. Kilka uwag odnoœnie wymogów stawianych firmom 
maj¹cym przyst¹piæ do przetargu:

a/. przypominam, ¿e jedynym kryterium jest cena, 
to warunki postawione w przetargu mia³y na celu od-
siew firm nie maj¹cych doœwiadczenia w budownictwie 
szpitalnym. Jest zabezpieczenie stosowane rutynowo w 
ca³ej Unii. Je¿eli chcê wybudowaæ elektrowniê to nie 
dopuszczam do przetargu firm specjalizuj¹cych siê w 
budowie stadionów sportowych. Takie postêpowanie 
œwiadczy jak najlepiej o odpowiedzialnoœci Burmistrza i 
Jego S³u¿b.

b/. „jeœli w ogóle istnieje budownictwo szpitalne” 
– to ju¿ wo³a o pomstê do Nieba, ignorancja Autora jest 
bezgraniczna. Informujê, ¿e od kilkudziesiêciu lat w ca³ej 
Europie istniej¹ biura projektowe i specjalistyczne firmy 
buduj¹ce obiekty s³u¿by zdrowia, budowa szpitala jest 
tak ró¿na od zwyk³ego budownictwa, ¿e do prawid³owej 
realizacji potrzebne s¹ specjalistyczne firmy.

c/. „no chyba, ¿e gmina bêdzie chcia³a „daæ 
zarobiæ” itd. – a to ju¿ jest zwyk³e pomówienie 
kwalifikuj¹ce siê do wszczêcia postêpowania na drodze 
prawnej, decyzja bêdzie nale¿a³a do Pana Burmistrza. 
Je¿eli oficjalna komisja otwiera zalakowane oferty 
jednoczeœnie w tym samym czasie (spe³niaj¹ce warunki 
formalne) a decyduj¹cym kryterium jest cena to gdzie tu 
jest miejsce na „daæ zarobiæ”?

6/. Uwagi dotycz¹ce kosztorysu: 
Tutaj wychodzi fakt, ¿e Autor nie zapozna³ siê jed-

nak dok³adnie z materia³ami co skutkuje kompletn¹ 
ignorancj¹, i tak:

a/. „zmiana praktycznie ca³ej konstrukcji dachu” 
- zgodnie z opini¹ biura projektowego i PROMISU (nad-
zorcy inwestycji) istniej¹cy dach nie odpowiada obecnym 
standardom a poza tym jest nieocieplany, zmiana jest 
konieczna w œwietle przepisów.

b/. „pog³êbienie piwnic” w piwnicach bêd¹ szatnie, 
centralna sterylizatornia, stacja mycia i dezynfekcji ³ó¿ek, 
pomieszczenia te musz¹ odpowiadaæ szczegó³owym 
przepisom unijnym, nie jest to tylko takie sobie 
pog³êbienie,

c/, „powiêkszanie otworów okiennych” oraz 
„specjalistyczne szk³o” „koszty klimatyzowania 
pomieszczeñ w lecie” – znowu k³ania siê ignorancja 
Autora: w poprzednim czêœciowo zrealizowanym projek-
cie ju¿ wtedy otwory okienne by³y za ma³e – niezgodnie 
z przepisami, obecne wymagaj¹ odpowiednio wiêkszych 
okien, wymiana jest nieunikniona, istniej¹ce okna nie 
spe³niaj¹ nowych standardów, te same przepisy reguluj¹ 
jakiego szk³a nale¿y u¿yæ w budynku szpitalnym, Autor 
nie wie, ¿e klimatyzacja pracuje ca³y rok – w zimie grzeje, 
latem ch³odzi, w szpitalu klimatyzowane bêd¹ Intensyw-
na terapia, bloki operacyjne (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami),

d/. „radosnej twórczoœci przygotowuj¹cego kosz-
torys” - a tutaj Autor pomawia biuro projektowe i firmê 
PROMIS, które to przygotowa³y i sprawdza³y kosztorys.

7/. „podzieliæ inwestycjê na mniejsze” – realizacja 
kilku mniejszych przedsiêwziêæ w rezultacie zawsze 
okazuje siê dro¿sze i d³u¿ej trwaj¹ce ni¿ jedna du¿a 
inwestycja,

Czytelnikom nale¿y przypomnieæ, ¿e nie bêdzie prze-
niesienia szpitala do „nowego budynku”. Ten jest za ma³y, 
dotychczasowy szpital pomieœci oddzia³ pediatryczny – 
przeniesiony z drugiej strony ulicy, rehabilitacjê, oddzia³ 
opiekuñczy, diagnostykê obrazow¹, pracowniê endosko-
pii, poradnie specjalistyczne dusz¹ce siê w budynku dy-
rekcji. Wszystko to wymaga adaptacji. W ³¹czniku miêdzy 
budynkami bêdzie izba przyjêæ i oddzia³ ratunkowy z 
prawdziwego zdarzenia. Proszê pamiêtaæ, ¿e pomimo 
budowy szpital musi dzia³aæ w ruchu ci¹g³ym. Spada na 
nas obowi¹zek takiego dzia³ania aby prace budowlane nie 
by³y utrudnieniem dla pacjentów. Trudno to zapewniæ przy 
realizacji mniejszych inwestycji ci¹gn¹cych siê latami.

Podsumowuj¹c zwracamy siê do mieszkañców miasta 
i gminy Nowogard i oœciennych, które korzystaj¹ z us³ug 
szpitala. Nie pierwszy raz próbuje siê wci¹gaæ szpital 
w rozgrywki polityczne z ewidentn¹ szkod¹ dla niego. 
Szpital nie jest dla jego pracowników monet¹ przetar-
gow¹. Wiele lat starañ i ciê¿kiej pracy doprowadzi³o do 
postawienie szpitala na obecnym wysokim poziomie 
medycznym. To powód do dumy nie tylko dla nas ale i 
dla Pañstwa. Przebudowa szpitala zgodnie z unijnymi 
standardami pozwoli na jego dalszy rozwój z korzyœci¹ 
dla wszystkich.

Teraz pojawia siê Autor i pisze: „ nasz statek o na-
zwie szpital tonie od kilku lat”

JAKIE TO MA£E, SMUTNE I NIKCZEMNE!
Pozostajemy z powa¿aniem

w imieniu pracowników szpitala
zca dyrektora ds. medycznych i rzecznik prasowy

dr nauk medycznych Marek Kowalczyk
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na m/c styczeń 2011
21-23.01.2011 godz. 19.00

SKRZYDLATE ŒWINIE
Komedia, Polska 2010, 99 min., od lat 15.

Cena biletu: 12 z³.

28-30.01.2011 godz. 19.00
ESSENTIAL KILLING

Thriller wojenny, Irlandia, Norwegia, Polska, Wêgry 
2010, 83 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.

Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 11/2011 Burmistrza No-
wogrdu z dnia 11 stycznia, Miros³awa Przyby³ek zosta³a 
odwo³ana ze stanowiska dyrektora Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Odwo³anie jest równoznaczne z wypowiedze-
niem umowy o pracê w trybie ustawowym ze skutkiem 
rozwi¹zania umowy na dzieñ 30 kwietnia 2011 r. 

Podczas spotkania burmistrza Roberta Czapli z pra-
cownikami NDK, zosta³a wybrana (przez pracowników) 
osoba tymczasowo obejmuj¹ca obowi¹zki dyrektora. 
Zosta³a ni¹ Kamila Ratajczak – dotychczasowa asystent-
ka Miros³awy Przyby³ek. Bêdzie pe³niæ ona obowi¹zki do 
czasu wy³onienia nowego dyrektora w konkursie, który 
zostanie og³oszony najprawdopodobniej na prze³omie 
stycznia i lutego.

Dyrektor NDK
odwo³ana

W dniach od 3 do 12 stycznia br.,  zosta³y przeprowa-
dzone konsultacje spo³eczne z przedstawicielami organizacji 
pozarz¹dowych dotycz¹ce rocznego programu wspó³pracy 
z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2011. Og³oszenie o 
konsultacjach oraz projekt programu wspó³pracy na 2011 
rok wraz z formularzem uwag i opinii zosta³ zamieszczo-
ny na stronach internetowych: www.nowogard.pl, www.
bip.nowogard.pl, tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Nowogardzkie oraz w lokalnej prasie. Oprócz tego 
w dniu 12 stycznia 2011 roku, w Nowogardzkim Domu 
Kultury odby³o siê otwarte spotkanie z organizacjami 
pozarz¹dowymi zorganizowane przez Urz¹d Miejski w 
Nowogardzie. Celem spotkania by³o poznanie opinii i 
uwag organizacji pozarz¹dowych na temat projektu pro-
gramu wspó³pracy Gminy Nowogard na 2011 rok.

W spotkaniu uczestniczy³ Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla oraz 28 osób reprezentuj¹cych organizacje 
pozarz¹dowe gminy Nowogard.

Podczas spotkania wp³ynê³y uwagi i opinie dotycz¹ce 
poszczególnych zagadnieñ rocznego programu 
wspó³pracy.

Po przeanalizowaniu zasadnoœci wszystkich uwag i 
opinii zosta³y one zamieszczone do projektu programu 
wspó³pracy i przedstawione Burmistrzowi Nowogardu do 
zaakceptowania oraz Radzie Miejskiej na sesji w dniu 26 
stycznia br.

Konsultacje spo³eczne
w sprawie wspó³pracy

z organizacjami pozarz¹dowymi

7 stycznia br., burmistrz Robert Czapla wrêczy³ nomi-
nacje na stopieñ nauczyciela mianowanego pedagogom z 
nowogardzkich placówek oœwiatowych. Otrzyma³y je trzy 
panie (od lewej): Edyta Banasiak - nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzbiêcinie,  
Anita Rybus - nayczycielka jêzyka niemieckiego z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1, Agnieszka Dziekanowska 
- nauczycielka fizyki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie.

Nowogard 7.01.2011 r.
WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z 
art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 z póŸ. zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 5 m. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej – 49327.
Nr dzia³ki - 183/32.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 92 m2
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci  i sposób 
jej zagospodarowania - Dzia³ka zabudowana gara¿ami (w tym 
gara¿ nr 1) wzniesiony ze œrodków w³asnych osoby fizycznej.
Forma sprzeda¿y – bezprzetargowo.
Cena nieruchomoœci w udziale 1/3 - 16.333,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ  dzia³ki wraz z przeniesieniem 
w³asnoœci gara¿u.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni

tj. od dnia 07.01.2011 r. do dnia 28.01.2011 r.

Nominacje na stopieñ
nauczyciela mianowanego
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W dniu 10 stycznia odby³o siê spotkanie z zarz¹dcami 
osiedli mieszkaniowych, na którym omówiono kwestie 
zimowego utrzymania chodników, dojœæ do klatek i 
dróg wewnêtrznych bêd¹cych w zarz¹dach spó³dzielni 
mieszkaniowych. Przedmiotem dyskusji by³ równie¿ 
system koordynacji prac zimowych na drogach gminnych 
na terenie miasta i poza nim. Na stronie internetowej 
ww.nowogard.pl oraz w Wiadomoœciach Samorz¹dowych 
zamieszczony zostanie wykaz dróg gminnych i powiato-
wych, za utrzymanie, których odpowiada gmina. Zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, za odœnie¿anie chodników 
bezpoœrednio przyleg³ych do nieruchomoœci odpowie-
dzialny jest jej w³aœciciel, jednak¿e uczestnicy spotkania 
zadeklarowali gotowoœæ do podjêcia wspó³pracy w za-
kresie usuwania skutków zimy na drogach i chodnikach 
usytuowanych w obrêbie osiedli mieszkaniowych. 

Informujemy, ¿e o wszelkich utrudnieniach w ruchu 
drogowym spowodowanych panuj¹cymi warunkami 
atmosferycznymi (oblodzenia jezdni, chodników, podto-
pienia itp.) nale¿y zawiadamiaæ pracowników wydzia³u 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie pod nr 
tel. 913 926 242 lub 43 w godzinach pracy urzêdu (7.30-
15.30). Poza godzinami urzêdowania oraz w dni wolne od 
pracy prosimy o kontakt z dy¿urnym Komisariatu Policji w 
Nowogardzie pod numerem telefonu 112 lub 997, który w 
danej sprawie zainterweniuje bezpoœrednio u w³aœciwego 
zarz¹dcy terenu lub drogi.

Zimowe utrzymanie dróg

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami mieszkañców gminy 
w sprawie aktów prawnych reguluj¹cych sposób odpro-
wadzania wód opadowych z terenu swojej nieruchomoœci 
informujemy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
tj. Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,dzia³ka 
budowlana, na której usytuowane s¹ budynki powinna 
byæ wyposa¿ona w kanalizacjê umo¿liwiaj¹c¹ odprowa-
dzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. 
W przypadku braku mo¿liwoœci w³¹czenia nieruchomoœci 
do kanalizacji deszczowej np. brak istniej¹cej sieci lub 
odmowa w³aœciciela sieci (zarz¹dcy drogi) na w³¹czenie 
siê do kanalizacji, nale¿y zagospodarowaæ wody opadowe 
na w³asnym terenie, kieruj¹c je do do³ów ch³onnych lub 
do zbiorników retencyjnych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e 
dokonywanie zmiany naturalnego sp³ywu wód opadowych 
w celu kierowania ich na teren s¹siedniej nieruchomoœci 
jest zabronione. Reasumuj¹c, zagospodarowanie wód 
opadowych (deszczowych, roztopowych) pochodz¹cych z 
terenu nieruchomoœci nale¿y do obowi¹zków w³aœciciela. 

Tadeusz Fiejdasz
Kierownik wydzia³u GKMiOŒ

Jak zgodnie z prawem
zagospodarowaæ wody

opadowe?Wykaz
dróg publicznych (ulic) na terenie m. Nowogard wg ich kategorii 

oraz nazw i adresów ich zarz¹dców 

A. Ulice krajowe zarz¹dzane przez Rejon Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Nowogardzie ul. Górna 2/2 , 72-200 Nowogard, tel. 39 21 
730. Kierownikiem RDKiA w Nowogardzie jest in¿. Jan Czarkowski:
ulice krajowe: 700 Lecia na odcinku od skrzy¿owania z ul. 3-go Maja 
do ul. Warszawskiej, Warszawska, Armii Krajowej, 3 Maja.
B. Ulice wojewódzkie zarz¹dzane przez Rejon Dróg Wojewódz-
kich w Stargardzie Szczeciñskim, 73-110 Stargard, ul. Bydgowska 
13/15, tel. 57 86 340.
Kierownikiem RDW w Stargardzie Szczeciñskim jest p. Józef Skro-
banowski.
W imieniu RDW w Nowogardzie dzia³a Obwód Dróg Wojewódzkich 
z siedzib¹ przy ul. D¹browszczaków - tel. 39 25 474. Kierownikiem 
Obwodu Dróg Wojewódzkich w Nowogardzie jest p. Janusz Kamiñski.
Ulice wojewódzkie: Tadeusza Koœciuszki, Ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego, Bohaterów Warszawy, 700 - Lecia - na odcinku od 
skrzy¿owania z ul. 3-go Maja do przejazdu kolejowego.
C.  Ulice powiatowe, których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu 
Goleniowskiego, 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 - tel. 91 418 05 
12. Bezposrednim zarz¹dc¹ dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Goleniowskiego jest Wydzia³ Dróg Powiatowych Starostwa Powia-
towego w Goleniowie.
Naczelnikiem Wydzia³u jest p. Bogus³aw Zaborowski – tel. 91 407 

10 80.
W imieniu ZPG ulicami powiatowymi w obrêbie miasta Nowogard na 
mocy porozumienia zarz¹dza Burmistrz Nowogardu.
Osobami odpowiedzialnymi za sprawy zwi¹zane z utrzymaniem dróg 
powiatowych w Nowogardzie s¹: Tadeusz Fiejdasz - Kierownik Wydz. 
GKMiOŒ UM w Nowogardzie – tel. 39 26 243,  Wojciech Szponar - 
z-ca kier. Wydz. GKMiOŒ UM w Nowogardzie – tel. 39 26 238.
Ulice powiatowe to: Kard. Stefana Wyszyñskiego,  Koœcielna,  Wojska 
Polskiego, 15 - go Lutego,  Adama Mickiewicza, Nadtorowa, Cmen-
tarna, Miko³aja Reja,  W³adys³awa Reymonta,  Polna, M³ynarska,  
Magazynowa,  Henryka Sienkiewicza,  Wartcka,  Stefana ¯erom-
skiego,  Luboszan,
 Blacharska, Wiejska,  Teodora Roosevelta, Gen. Józefa Bama, 
Zamkowa, D¹browszczaków,  Bankowa, Batalionów Ch³opskich, 
Stanis³awa Rzeszowskiego, Dworcowa, 5 - go Marca,  Romualda 
Traugutta, Jaros³awa D¹browskiego, Marsz. Józefa Pi³sudskiego, 
Stolarska,  Rados³awa.
D. Ulice gminne zarz¹dzane przez Burmistrza Nowogardu.
Osobami odpowiedzialnymi za sprawy zwi¹zane z zarz¹dzaniem i 
utrzymaniem ulic gminnych s¹, tak jak w przypadku ulic powiatowych 
- Tadeusz Fiejdasz i Wojciech Szponar.
Ulice gminne: Plac Wolnoœci, Plac Szarych Szeregów, Kochanow-
skiego, Kasprowicza, Juliusza S³owackiego, Stefana Czarnieckiego, 
Brzozowa, Œwierkowa, Lipowa, Stefana Grota – Roweckiego, Jesio-
nowa, Dêbowa, Górna, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryñskiego, 
Jana Kiliñskiego, Pocztowa, Zielona, Osiedlowa, Lutyków, Obodry-
tów, S¹dowa, Kowalska, Wileñska, Promenada,  Leœna, Krótka, 
£¹kowa, Zaciszna, Ogrodowa, Kwietniowa, Kosynierów, Macieja 
Rataja, Cypriana Kamila Norwida, Gen. Józefa Wybickiego, Barto-
sza G³owackiego, Stanis³awa Staszica, Szkolna, Rac³awicka, Gen. 
Leopolda Okulickiego, Pocztowa, Gen. W³adys³awa Sikorskiego, 
Adama Asnyka, 
Monte Cassino, Ksiêcia Racibora I
oraz drogi przejête od SM Gardno i Agencji Nieruchomoœci Rolnej 
oraz by³ego Zak³adu Przemys³u Ziemniaczanego:
- drogi w osiedlu mieszkaniowym Rados³aw,
- drogi w osiedlu mieszkaniowym Waryñskiego,
- drogi w osiedlu mieszkaniowym Warszawska – równoleg³a do ul. 
Armii Krajowej,
- drogi w osiedlu mieszkaniowym Gryfitów,
- drogi w osiedlu mieszkaniowym – ul. Zielona,
- drogi w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Boh. Warszawy – za by³ym 
POM-em.
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W grudniu 2010r. podczas kiermaszu œwi¹tecznego 
zorganizowanego przez cz³onków Stowarzyszenia „Na-
ugarder Kreis e.V” na ulicy Nowogardzkiej (Naugarder-
straße) w Berlinie w obecnoœci mieszkañców Nowogardu 
i ulicy Nowogardzkiej oficjalnie podpisano porozumienie 
o wspó³pracy partnerskiej ze stowarzyszeniem. Podpisa-
nie porozumienia jest realizacj¹ podjêtej przez radnych 
poprzedniej kadencji uchwa³y z dnia 10.11.2010r.      

Od wiosny tego roku stowarzyszenie rozpoczê³o 
wspó³pracê z w³adzami naszego miasta. Po kilku 
spotkaniach i rozmowach postanowiono o oficjalnym 
podpisaniu porozumienia o partnerskich kontaktach i 
regionalnej wspó³pracy miêdzy gmin¹ Nowogard a sto-
warzyszeniem. Za³o¿ono, i¿ podstaw¹ wspó³pracy bêd¹ 
bezpoœrednie kontakty organizacji, instytucji, zwi¹zków, 
stowarzyszeñ oraz firm, przy czym szczególnie wa¿ne 
bêd¹ bezpoœrednie kontakty mieszkañców. 

Podczas kiermaszu œwi¹tecznego by³y promowa-
ne i sprzedawane w³asnorêcznie wykonane produkty 
zwi¹zane ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Produkty 
zosta³y wykonane przez uczniów Specjalnego Oœrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, dzieci 
uczestnicz¹cych w warsztatach ceramicznych w Nowo-
gardzkim Domu Kultury oraz przedsiêbiorcê z Nowo-
gardu. Wyroby podoba³y siê odwiedzaj¹cym, niestety 
niesprzyjaj¹ca aura i padaj¹cy deszcz uniemo¿liwi³y 
t³umne odwiedzenie naszych stoisk. W Nowym Roku 
planuje siê nowe wspólne przedsiêwziêcia i wierzymy w 
to, ¿e z udzia³em aktywnych i kreatywnych cz³onków Sto-
warzyszenia Naugarder Kreis uda siê je zorganizowaæ.

Stowarzyszenie Naugarder Kreis e.V. za³o¿one zosta³o 
w 2009 roku przez przedsiêbiorców i mieszkañców, którzy 
prowadz¹ dzia³alnoœæ i mieszkaj¹ na ulicy Nowogardzkiej 
w Berlinie w dzielnicy Pankow. Ulica ma ok. 350 m d³ugoœci 
i bezpoœrednio skierowana jest w kierunku Nowogardu. 
Zosta³a nazwana ulic¹ Nowogardzk¹ 12 maja 1910r. 
Cz³onkami Stowarzyszenia oprócz mieszkañców ulicy s¹ 
przedsiêbiorcy, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ us³ugowo-
handlow¹ m.in. w³aœciciele restauracji, klubu, ksiêgarni, 
szko³y jazdy, zak³adu fryzjerskiego i optycznego, sklepu 
muzycznego, sklepów kosmetycznych i chemicznych, 
adwokaci oraz doradcy gospodarczy. Cz³onkowie sto-
warzyszenia zadeklarowali chêæ wspó³pracy z naszymi 
przedsiêbiorcami i mieszkañcami w zakresie wymiany 
doœwiadczeñ, us³ug, szkoleñ, spotkañ kulturalno-integra-
cyjnych, prze³amuj¹cych uprzedzenia i stereotypy. Kilku 
przedsiêbiorców z naszej gminy ju¿ zadeklarowa³o chêæ 
wspó³pracy z przedsiêbiorcami z ulicy Nowogardzkiej.  

Przedsiêbiorcy i mieszkañcy naszej gminy, któ-
rzy chcieliby wspó³pracowaæ z przedsiêbiorcami i 
mieszkañcami z ulicy Nowogardzkiej w Berlinie proszeni 
s¹ o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z Kry-
styn¹ Dwornik z Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, pok. 210, Plac 
Wolnoœci 5, tel. +48 91 39 26 233, e-mail: kdwornik@
nowogard.pl.

Opracowa³a:
Krystyna Dwornik

Wydzia³ RLiF

Podpisanie porozumienia
o wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
z ulicy Nowogardzkiej w Berlinie

Nowogard, dnia 7.01.2011 r.

GKMiOŒ-5540/1/2011

Uczestnicy Postêpowania
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., nr 113, poz. 756 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 
8 tej ustawy, zapraszam do z³o¿enia oferty cenowej na 
pe³nienie w roku 2011 obowi¹zków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nad realizacj¹ robót budowlanych na 
drogach powiatowych na terenie Nowogardu, drogach 
gminnych i wewnêtrznych Gminy Nowogard, infrastruk-
tury komunikacji zbiorowej oraz placach stanowi¹cych 
w³asnoœæ gminy b¹dŸ zarz¹dzanych przez gminê w 
obrêbie miasta i gminy Nowogard oraz na zadaniach re-
alizowanych przy udziale Gminy w zakresie ich remontów 
i bie¿¹cego utrzymania. 

Cenê za pe³nienie powy¿szych obowi¹zków nale¿y 
podaæ w % od wartoœci netto wykonanych i odebranych 
robót.

Na rok 2011 na realizacjê robót budowlanych, o któ-
rych mowa na wstêpie Gmina planuje przeznaczyæ ok. 
1.000.000 z³. (s³ownie: jeden milion z³otych).

Ofertê nale¿y z³o¿yæ do dnia 27.01.2011 r. w Urzêdzie 
Miejskim w Nowogardzie plac Wolnoœci 1, pok. nr 5. w 
ZAMKNIETEJ, OPISANEJ KOPERCIE: NIE OTWIERAÆ 
- INSPEKTOR, lub przes³aæ poczt¹ na adres Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie , 72-200 Nowogard, Plac 
Wolnoœci 1, w terminie jak wy¿ej. 

Do oferty nale¿y za³¹czyæ:
- aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo 

zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej ( z dat¹ wystawienia lub potwierdzenia nie 
wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy od daty sk³adania ofert).

- kserokopiê stwierdzenia przygotowania zawodo-
wego do pe³nienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie w zakresie nadzorowania i kontrolowania 
budowy i robót w specjalnoœci drogowej,

- aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Izby 
In¿ynierów Budownictwa i posiadanym wymaganym 
ubezpieczeniu od odpowiedzialnoœci cywilnej.

Osobami upowa¿nionymi do kontaktów z wykonaw-
cami s¹: 

1. Tadeusz Fiejdasz – Kier. Wydz. GKMiOŒ UM w 
Nowogardzie tel. 91 39 26 243.

2. Wojciech Szponar – z-ca kierownika GKMiOŒ 
UM w Nowogardzie tel. 91 39 26 238.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Informacja Nieruchomoœci – sprzeda¿ dzier¿awa, negocjacje
Wykaz – Obrêb nr 3 Nowogard, przy ul. 700-Lecia 14

Nieruchomoœci przeznaczone do dzier¿awy zgodnie z art. 
13 i 35 ust nr 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 

nieruchomoœciami (Dz .U. z 2004 r Nr 261 , poz 2603 z póŸ.zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 miasta Nowogard dz nr 228/2.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej – 23131.
Powierzchnia lokalu w m? - 186,00.
Opis nieruchomoœci - Lokal u¿ytkowy. Przeznaczenie: Dzia³alnoœæ 
magazynowa, us³ugowo-handlowa.
Forma dzier¿awy - Na okres 6 lat.
Cena wywo³awcza za 1 m? - 6 z³.
Post¹pienie przetargowe - 1 z³.
Stan w³adania - Trwa³y zarz¹d.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni tj. od dnia 
10 stycznia 2011 do 30.stycznia 2011 r.

Autor dokumentu: Gra¿yna Grosicka 
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Nowogard, dnia 5 stycznia 2011r. 
Urz¹d Miejski w Nowogardzie

Pl. Wolnoœci 1 
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na wolne stanowisko
urzêdnicze audytora wewnêtrznego

Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze
2. Zdany egzamin na audytora wewnêtrznego z³o¿ony 

przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹  przez Ministra 
Finansów b¹dŸ posiadanie kwalifikacji zawodowych do 
przeprowadzania audytu  wewnêtrznego, okreœlonych 
w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

3. Minimum piêcioletni sta¿ pracy
4. Znajomoœæ problematyki finansów publicznych i 

zasad funkcjonowania administracji samorz¹dowej
5. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (œrodowisko win-

dows) 
6. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem 

s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z  oskar¿enia 
publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe 

7. Kandydat posiada obywatelstwo polskie jest 
obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych 
pañstw, którym na podstawie umów miêdzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego przys³uguje prawo 
do podjêcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

8. Kandydat nieposiadaj¹cy obywatelstwa polskiego 
musi posiadaæ znajomoœæ jêzyka polskiego potwierdzon¹ 
dokumentem okreœlonym w przepisach o s³u¿bie cywilnej

9. Posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych 
oraz korzysta z pe³ni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
1. Doœwiadczenie w pracy audytora wewnêtrznego 

w jednostkach samorz¹dowych
2. Umiejêtnoœæ pracy w zespole
3. Dobra organizacja pracy

Do g³ównych obowi¹zków audytora wewnêtrznego 
bêdzie nale¿a³o m.in.:

1. Prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie 
dzia³alnoœci oraz gospodarki finansowej jednostki

2 .  Przygotowanie  rocznego p lanu audytu 
wewnêtrznego.

3. Przeprowadzenie zadañ audytowych zgodnie z 
rocznym planem audytu wewnêtrznego.

4. Prowadzenie zadañ audytowych na zlecenie poza 
rocznym planem audytu wewnêtrznego.

5. Sporz¹dzanie sprawozdañ z realizacji zadañ au-
dytowych.

6. Sporz¹dzanie sprawozdania z wykonania rocznego 
planu audytu wewnêtrznego.

7. Prowadzenie sta³ych i bie¿¹cych akt audytu.
      

Warunki pracy i p³acy:
1. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku audy-

tora wewnêtrznego wynosi 3.000 z³ (brutto)
2. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu
Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj¹cych siê o 

zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie
5. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy
6. Kserokopia dyplomu potwierdzaj¹cego zdanie 

egzaminu na audytora wewnêtrznego lub kserokopie 
dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych 
okreœlonych w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach 
publicznych.

7. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³ skazany pra-
womocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo 
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne 
przestêpstw skarbowe.

8. Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ 
zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym 
stanowisku.

9. 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 2002r. 
Nr 101, poz.926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 li-
stopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. 
Nr 223, poz.1458)”.

10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam 
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystam 
z pe³ni praw publicznych”.

Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y 
sk³adaæ do dnia 21 stycznia 2011r. do godz. 15.30 w 
zamkniêtych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem ko-
pertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko audytora 
wewnêtrznego” w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. 
Wolnoœci 1 (pok. nr 10). 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 
Skarbnik Gminy Pan Marcin Marchewka  nr tel. 
(091)3926200.

Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, 
zostan¹ telefonicznie zaproszeni na test i rozmowê 
kwalifikacyjn¹. Dane zakwalifikowanych kandydatów 
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 internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH 
W NOWOGARDZIE

OG£ASZA KONKURS
NA TRENERA ŒRODOWISKOWEGO 

W RAMACH PILOTA¯OWEGO PROJEKTU
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
„ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”

w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 
2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
Na czas od 01.03.2011-30.11.2011
Godz.: Poniedzia³ek – pi¹tek 16:00-21:00
            Sobota 9:00-13:00; 15:00-21:00
            Niedziela 13:00-21:00
Wynagrodzenie: 2000 z³ brutto (dwa tysi¹ce z³)
1. Wymagania niezbêdne:
a) ukoñczy³(a) 18 rok ¿ycia i posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych,
b) posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) nie by³(a) karany(a) za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
d) cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹,
e) ukoñczy³(a) studia wy¿sze na kierunku wychowanie fizyczne lub tury-
styka i rekreacja ze specjalnoœci¹ instruktorsk¹, w wymiarze co najmniej 
80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 
2007 Dz. U.Nr 226 poz. 1675 z póŸn. zm. ) oraz rozporz¹dzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia  27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifi-
kacji, stopni i tytu³ów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz 
szczegó³owych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr 738 z póŸn. zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
mile widziana jest udokumentowana praca z dzieæmi lub m³odzie¿¹ na 
stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) szerzenie i popularyzacja zajêæ sportowych i rekreacyjnych na terenie 
gminy,
b) dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu przeciwdzia³anie patologiom 
spo³ecznym jak równie¿ ujemnym skutkom niedostatecznej aktywnoœci 
fizycznej,
c) organizacjê imprez, turniejów, mistrzostw,
d) w³¹czenie innych instytucji i organizacji dzia³aj¹cych w œrodowisku do 
wspomagania merytorycznego realizowanych zadañ na terenie dzia³ania 
programu pilota¿owego Animator Moje Boisko Orlik 2012,
e) wspó³pracê z nauczycielami przedszkoli, szkó³ podstawowych i gim-
nazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych 
od nauki,
f) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej œrodowiska, 
organizowanie szkoleñ wolontariuszy,
g) zwiêkszenie aktywnoœci stowarzyszeñ sportowych,
h) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
i) koordynowanie prac porz¹dkowych,
j) doskonalenie umiejêtnoœci poprzez uczestnictwo w ró¿nych formach 
szkoleniowych,
k) prowadzenie wymaganej dokumentacji.
4. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) opisana koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Zespole 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie, (oraz proponowany zakres 
zajêæ i zawodów  sportowych realizowanych w trakcietrwania programu 
w postaci  szczegó³owego harmonogramu zajêæ przeprowadzanych w 
tygodniu od poniedzia³ku do niedzieli  na za³¹czonym druku stanowi¹cym 
za³¹cznik nr 1 do oferty)
d) kserokopia dyplomów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie oraz 
uprawnieñ trenerskich i instruktorskich,

e) kserokopia œwiadectw pracy lub zaœwiadczenie z zak³adu pracy,
f) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejêtnoœciach oraz listy referencyjne,
g) oœwiadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia zwi¹zanego z re-
alizacj¹ innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki (za³¹cznik nr 2),
h) oœwiadczenie o niekaralnoœci,
i) oœwiadczenie o dobrym stanie zdrowia,
j) oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzy-
stania z pe³ni praw publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe CV 
(z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny 
byæ opatrzone klauzul¹: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w se-
kretariacie.
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie w godzinach pracy 
szko³y lub poczt¹ na adres szko³y (Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  
ul. Boh. Warszawy 78, 72-200 Nowogard). 
Zarówno aplikacje z³o¿one bezpoœrednio, jak i przes³ane poczt¹ winny 
byæ z³o¿one   w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: Animator 
Moje Boisko Orlik 2012 do dnia 01 lutego 2011 roku do godz. 9.00 
Aplikacje, które wp³yn¹ do szko³y po wy¿ej okreœlonym terminie nie 
bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej 
gminy Nowogard www.bip.nowogard.pl.

Nowogard, dnia 10.01.2011 r.

Urz¹d Miejski w Nowogardzie  w trybie art. 4 pkt. 
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych zaprasza do 
z³o¿enia oferty cenowej w zakresie prowadzenia Punktu 
Konsultacyjnego mieszcz¹cego siê przy placu Wolnoœci 
1 w Nowogardzie dla osób z  problemem alkoholowym, 
wspó³uzale¿nionych i ofiar przemocy w rodzinie. 

Cel i zakres zadania
1. Udzielanie informacji o mo¿liwoœciach uzyskania 

pomocy w rozwi¹zywaniu problemów osób uzale¿nionych 
i wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie, 
wstêpne motywowanie do terapii. 

2. Zadanie wykonywane bêdzie 2 razy w tygodniu po 
dwie godziny.

Kwalifikacje do realizacji zadania 
1.Osoba prowadz¹ca Punkt Konsultacyjny powin-

na posiadaæ kwalifikacje do realizacji zadañ punktu - 
wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe: psycholog, pedagog, 
pracownik socjalny.

2. Ukoñczone kursy i szkolenia w zakresie pracy punk-
tu potwierdzone stosownymi dyplomami, œwiadectwami 
i certyfikatami.

Wybrana oferta cenowa obowi¹zywaæ bêdzie od 01 
lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

Ofertê wraz z kopiami dokumentów o kwalifikacjach 
nale¿y z³o¿yæ pisemnie do dnia 25 stycznia 2011 roku 
do godziny 14.00 w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu 
Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1,  72-200 
Nowogard pok. 5.

Ofertê zatytu³owaæ „Prowadzenie Punktu Konsulta-
cyjnego od 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku”.                                                                                

Formularz oferty dostêpny na stronie www.nowogard.
pl.                                                                                

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat:      913926200
Fax:       913926206
Kadry:      913926204
Biuro Rady Miejskiej:     913926210

 Biuro Obs³ugi Interesantów    913926214
       e-mail: boi@nowogard.pl
 Wydzia³ Spraw Obywatelskich:

- kierownik      913926203
- dowody osobiste     913926215
- ewidencja ludnoœci     913926212

 Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
   e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika     913926223
- ksiêgowoœæ      913926222
- kasa      913926219

 Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik      913926217
- ksiêgowoœæ podatkowa    913926220
- windykacja     913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych   913926220
- wymiar podatków i op³at    913926217
- kontrola podatkowa     913926217
- ulgi podatkowe     913926217

 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik      913926226
- z-ca kierownika     913926225

 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
  e-mail: architektura@nowogard.pl
- kierownik      913926229
- z-ca kierownika     913926228

 Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik      913926230

 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
      i Zarz¹dzania Kryzysowego:

- kierownik      913926234
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:

  e-mail: promocja@nowogard.pl
- kierownik      913926293
- z-ca kierownika     913926293
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej   913926233

 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
- kierownik      913926243
- z-ca kierownika     913926238
- Agenda 21  - agenda21@nowogard.pl   913926232

 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
  e-mail: inwestycje@nowogard.pl
- kierownik      913926241
- z-ca kierownika     913926240

 Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
  e-mail: oswiata@nowogard.pl
- kierownik     913925464Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na 

otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:

Pozosta³e instytucje:
ZEAS       913925947
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej   913926289
Zarz¹d Budynków Komunalnych    913926265
Biblioteka Miejska     913926260
Biblioteka Pedagogiczna     913920648
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl   913926283
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie 
 filia w Nowogardzie    913921376
      913921813
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie 
 Rejestracja pojazdów    915792702
 Prawo jazdy    915792703
 Licencje     913921852 

Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -  915792082
      915792083
      913925766
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
 - dyrektor     913927121
      913920310
Pogotowie Ratunkowe   999, 915777951
Stra¿ Po¿arna    998,  913920118 
Policja, komisariat    997,  915792311
Pogotowie elektryczne    913921274
Pogotowie wodoci¹gowe    913920879
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat     913921559
- centrala      913921356
      913921800
      913921806
      913921877

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 przyjmuje 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 

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 
9; 5.  Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. 
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, 
Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., 
Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef So-
snowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. 
Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep 
„Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, 
Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, 
ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. 
Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. 
Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. 
Sklep „Biedronka”,  ul. 700 Lecia  20.; 22. Sklep „Biedronka”,  ul. War-
szawska 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.

Nowogard - Szczecin
5.37F, 7.10F, 7.10FE, 7.36F, 7.36L, 7.45L, 8.14L, 8.40PL, 
9.25F, 10.06F, 10.06F, 12.16F, 13.53F, 16.06Fm, 16.50F, 
17.56Fm, 18.46Fm, 20.10L, 21.47Um.
Szczecin - Nowogard
5.45F, 6.30UEm, 7.00F, 9.15F, 10.10L, 11.30F, 11.30Fm, 
13.00F, 14.00F, 14.00Fm, 15.15F, 15.30FXP, 16.00Fm, 16.00F, 
18.15Fm, 19.15Fm, 20.30Lm, 22.20Um

Oznaczenia:
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - Kursuje w dni robocze
L - Nie kursuje 25-26.XII.,1.I. oraz dwa dni œwi¹t Wielkanocnych
m - Nie kursuje 24.XII. i 31.XII.
P - Kurs poœpieszny
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
X - Nie kursuje 04.06.2010r
Uwaga! W okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany 
w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy.
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/38-42-494.

Rozk³ad jazdy poci¹gów:

Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.
Informacja PKP Szczecin tel. 9436

Rozk³ad jazdy autobusów:


