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Z ostatniej chwili

Nowogard – Zachodniopomorskim Liderem Ekologii
Pod koniec ubiegłego roku gmina Nowogard przystąpiła do konkursu „Zachodniopomorski Lider Ekologii” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14 maja 2012 r. konkurs rozstrzygnięto. Nagrody przyznawane były gminom najbardziej zaangażowanym w działania na rzecz
ochrony środowiska. O zwycięstwo walczyły w czterech kategoriach: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz edukacji ekologicznej. Nasza gmina wzięła udział i została
laureatem w kategorii „Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania
odpadami”. Podczas uroczystej gali na ręce burmistrza Roberta Czapli obok zaszczytnego miana Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii złożono czek na 100.000 zł oraz statuetkę zwycięzcy.
Komisja konkursowa, postanowiła nagrodzić działalność gminy związaną z selektywną zbiórką odpadów i zapobieganiem nie-

legalnego pozbywania się odpadów. Poniżej
przedstawiamy skrócone informacje na temat
systemu gospodarowania odpadami w gminie.
W celu zmniejszenia ilości zmieszanych
odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych, na terenie gminy funkcjonuje powszechny
program selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórką objęte są odpady
z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. W chwili obecnej 362 pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów rozmieszczone
są na obszarze całego miasta oraz na terenie wszystkich sołectw.
Selektywnie gromadzone odpady przekazywane są do firm recyklerskich, które zajmują się ponownym przetwarzaniem odpadów.
Wzrost świadomości ekologicznej wymusił podjęcie działań w zakresie bezpiecznego dla środowiska pozbywania się odpadów problemowych. Obiekty użyteczności publicznej oraz szkoły zostały
wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii, zakupiono 5 tzw. „konfiskatorów”, czyli specjalistycznych pojemników, do których można
bez szkody dla środowiska wrzucać przeterminowane lub niewykorzystane leki i art. medyczne. Na terenie miasta utworzono także
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych.
Mieszkańcy mogą w nim zdeponować zużyty sprzęt RTV i AGD. W
celu zapobiegania tworzenia dzikich wysypisk śmieci, gmina raz w
roku prowadzi akcję nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Od półtora roku gminę na bieżąco uwalniają z odpadów
także osadzeni z nowogardzkiego Zakładu Karnego.

30 kwietnia - Dzień Nowogardu
W dniu 30 kwietnia obchodziliśmy Dzień Nowogardu. W tym właśnie dniu zbiegły się dwie ważne rocznice – stulecie
Ratusza Miejskiego i czterdziestolecie Nowogardzkiego Domu Kultury.

Cały blok towarzyszących tym wydarzeniom imprez rozpoczął się w sali Ratusza gdzie Burmistrz Robert Czapla bardzo

serdecznie przywitał zaproszonych gości, a szczególnie ciepło goszczącą w Nowogardzie delegację z zaprzyjaźnionego
miasta Heide w osobach burmistrza Ulfa Stechera, zastępczyni Przewodniczącego Rady Miejskiej Telse Schirk, honorowego obywatela miasta Nowogard – Reincharda Woelka wraz z
małżonką, oraz pana Heinricha Schulza Marktmeistera, mistrza
rynku (organizuje coroczny jarmark w stylu XIX wieku). Tłumaczem była Anna Krauss. Gorąco została powitana delegacja
mieszkańców ul. Nowogardzkiej w Berlinie (Naugarder Kreis)
– przewodniczący Hans – Jurgen Prillwitz z małżonką Karin Hoffman, członek zarządu Bernhard Casar, z małżonką Naraa.
Historię ratusza z projekcją multimedialną przedstawiła sekretarz UM Agnieszka Biegańska – Sawicka po czym wszyscy
goście udali się do Nowogardzkiego Domu Kultury na kolejne
imprezy okolicznościowe (szczegóły obok i na stronie 2)
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Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów...

					Alfred Tennyson

GALA ZA GALĄ - 40-LECIE
NOWOGARDZKIEGO DOMU KULTURY
Podobno każdy dzień tworzy historię, ale ostatni poniedziałek kwietnia br. ilością wrażeń i artefaktów przebił wszystkie tej wiosny. Oprócz 100-lecia Ratusza Miejskiego w Nowogardzie, gali rozdania Laurów Cisowych za rok 2012, radośnie
i spontanicznie świętowano 40 lat Domu Kultury Oddany do
użytku w 1972 roku, jeszcze za czasów PRL-u i powiatu nowogardzkiego nowoczesny (jak na tamte czasy) obiekt kultury,
doczekał się godnego jubileuszu, a nawet pewnego renesansu. Organizatorzy - dyrekcja i wszyscy pracownicy NDK uroczystość przygotowali bardzo starannie, za co zasługują na szczególne słowa uznania. Już na holu budynku dostojnych gości
witały liczne wystawy:
- prac ceramicznych dzieci i młodzieży z pracowni pani Katarzyny Gnacińskiej- Olczyk,
- prac plastycznych dzieci i dorosłych z kół prowadzonych
przez panią Zofię Frydryk,
- fotografii pana Franciszka Karolewskiego, ilustrujących historię działalności Domu Kultury w minionych latach
- prac malowanych na szkle podopiecznych pani Janiny
Kołodzińskiej.
Na potrójną galę przybyli prawie wszyscy znamienici obywatele miasta - władze samorządowe z burmistrzem Robertem Czaplą, przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą
i wiceburmistrzem Damianem Simińskim. Dopisali także radni, sponsorzy i zaproszeni liczni byli instruktorzy i pracownicy NDK, których przez 40 lat przewinęło się ok. stu. Gośćmi
specjalnymi byli nasi niemieccy sąsiedzi z zaprzyjaźnionego
miasta Heide i Naugarden Kreis z Berlina Życzeniom pełnych
dobrych i ciepłych słów wraz z prezentami nie było końca. Ze
sceny składali je na ręce dyrektor NDK, pani Anecie Drążewskiej – burmistrz Robert Czapla, burmistrz Heide Ulf Stecher,
przewodniczący Naugarden Kreis Hans Jurgen Prillvitz, który
za łamaną polszczyznę mówioną szczerze i od serca, zyskał
sympatię publiczności. Natomiast entuzjazm wzbudziła malownicza postać Heinricha Schulza, mistrza rynku w Heide,
przypominająca bohaterów z powieści Dickensa, który trzykrotnym uderzeniem dzwonka dał sygnał do rozpoczęcia
głównej uroczystości.
Na wstępie nagrodzono Jolantę Mielewczyk, pracowitą wychowankę Zofii Frydryk, która wygrała konkurs na plakat okolicznościowy z okazji 40-lecia NDK. Po czym pani dyrektor placówki zaprosiła na scenę byłych dyrektorów NDK: Mariana A.

Frydryka, Ryszarda Zagórskiego, Mirosławę Przybyłek i Mariannę Mielewczyk, oraz wszystkich obecnych na sali byłych instruktorów i pracowników NDK. Zabrakło jedynie nieżyjącego Czesława Meissnera, pierwszego dyrektora Domu Kultury w budowie i
Małgorzaty Kaczanowskiej przebywającej w Nowym Yorku.
Miłym i wymownym gestem ze strony burmistrza było
uhonorowanie dyrektorów symbolicznymi 40-oma różami.
Ponadto wszyscy byli pracownicy otrzymali kwiaty, a zamiast
„Roleksów” gustowne deszczułki z rozebranej boazerii, stanowiącej obudowę holu od samego początku. Oryginalną pamiątkę opatrzono logo NDK. Drzemią w niej dźwięki i odgłosy
tych, którzy przewinęli się przez te wszystkie minione niepojęte czasy. Serdeczne podziękowania każdemu z osobna składali
przedstawiciele lokalnych władz.
To były naprawdę wzruszające chwile i myślę, że zostaną
na długo w pamięci wszystkich wyróżnionych, bo każdy z nich
zostawił w tych murach kawałek swojego życia i serca, w co
nie wątpię.
W imieniu zaproszonych podziękowania dla organizatorów
złożyły panie: Lidka Walasek, jedna z pierwszych instruktorek
artystycznych i Mirosława Przybyłek. Łzę uronić, nic więcej.
dokończenie na str. 3
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W koncercie „40 lat minęło”, przygotowanym w rekordowo
krótkim czasie przez Anetę Drążewską i Jolantę Gornowską
(scenariusz) szaleństwa było niewiele, ale za to nie brak było
sensu i w ogóle uważam, że koncert był świetny. Niech inni
mówią co chcą. W pierwszej części wystąpiła stara i obecna
kadra NDK. Najbardziej, oczywiście podobał mi się początek
- hejnał i piosenka o Nowogardzie w wykonaniu Ryszarda Zagórskiego (śpiew, klarnet) oraz Aleksandra Śmigla (akordeon).
Melodie z przeszłości i te z niedawnych lat runęły na publiczność znienacka i od razu jak pierwszy wiosenny deszcz.
A wystąpili: „Starsi Leszkowie dwaj” Lech Jurek i Lech Szpon,
śpiewająca dyrektor Aneta Drążewska, i soulowa Edyta Baryliszyn – Turowska, Agata Kubiak, Barbara Źróbek, Andrzej
Lubczyński, Ryszard Ścibor, Tomasz Lewandowski, a nawet
wokalizujący urzędnik Paweł Nowak. Choreografię do niektórych piosenek robiły aktualne instruktorki Wiktoria Domańska
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i Urszula Klimczak, a narrację w klimacie refleksyjno-liryczno-nostalgicznym prowadziła para nobliwych byłych dyrektorów
Marianna Mielewczyk i Marian A. Frydryk. Wszyscy występujący to profesjonaliści w różnych dziedzinach ale ich także nie
opuściła trema i napięcie co jest zrozumiałe gdy chce się pokazać od jak najlepszej strony przed wymagająca publicznością.
Mądry dobór ludzi, wszystko to bardzo, bardzo było dobre i
nikt nikogo nie udawał.
W drugiej części koncertu scenę zawładnęła niepodzielnie
młodość w kolorowym, roztańczonym programie. Zaprezentowały się chyba wszystkie zespoły taneczne z NDK, a na finał,
oczywiście, „40 lat minęło..” wielki szlagier ubiegłego wieku
zaśpiewany przez wszystkich wykonawców. Nie zabrakło także okazałego okolicznościowego tortu i symbolicznej lampki
szampana...
Marian A. Frydryk.

Folklor muzyczny? Oczywiście! Tylko... Jaki?
Już w samej nazwie „folklor” zawarta jest kwintesencja
zagadnienia, które chciałbym
poruszyć. Zacznę od tego, że angielskie pochodzenie określenia
twórczości ludowej danego narodu, nie dotyczy tylko polskiej
twórczości i niepotrzebnie denerwuje niektórych zagorzałych
obrońców naszej mowy.
No cóż! Niech sobie używają
takich określeń, jak chociażby
„ludowizna”. Nie w tym jednak
problem, bo główny problem – przynajmniej moim zdaniem –
dotyczy relacji: twórcy – odbiorcy! Teraz rodzi się pytanie o to,
jakie te relacje obecnie są?
Już od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, ilu mamy
jeszcze odbiorców folkloru bezpośrednio nawiązującego do
danego regionu Polski, czyli tych zafascynowanych pieśniami
śpiewanymi tzw. białym głosem i bez jakiegokolwiek akompaniamentu instrumentalnego? Ponadto... Ilu z nas potrafi jeszcze z lubością wsłuchiwać się w prezentacje ludowych wokalistów, którym akompaniują muzykanci grający np. na gęślach

– zamiast skrzypiec czy na harmonii pedałowej – zamiast akordeonu, aby nie wspominać o wielu jeszcze innych zapomnianych (najczęściej) instrumentach ludowych. Zdarzyło mi się
kiedyś słyszeć takich autentycznych artystów ludowych w ich
naturalnym środowisku, czyli na weselu w rodzinnej wiosce,
w okolicy Tarnowa. Po pewnym czasie zobaczyłem ich w TVP,
i… podstawowy niedosyt, jaki wówczas odczułem, to brak tak
pełnej gamy relacji z odbiorcami jak w pierwszym przypadku!
A jak te relacje przedstawiają się dziś na terenie zachodniopomorskiego Nowogardu.? Zgadzam się z dr B. Matławskim,
który już 40 lat wstecz dopatrzył się na Pomorzu Zachodnim
końca pewnego etapu procesu integracji kulturowej wśród
grup regionalnych i stwierdził, że można mówić o uformowaniu się nowej, pomorskiej już muzyki ludowej. Tylko co z tego
wynika? Dlaczego tak nikły procent młodych odbiorców należy do grupy fanów „ludowizny”? Odpowiedzi na te ostatnie
pytania poszukałbym w sferze językowej, gdzie mieszanka
kultur – a więc i gwar – doprowadziła do prymatu języka narodowego. No tak, tylko, że dzięki odpowiedniej edukacji społeczeństwa.
A jak funkcjonuje nasza edukacja muzyczna w ostatnich
dziesięcioleciach?
Lech Jurek
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Laury Cisowe 2011 w godnych rękach!
Jednym z najważniejszych punktów obchodów Dnia
Nowogardu 30 kwietnia była uroczystość wręczania nagrody honorowej Laur Cisowy za osiągnięcia w roku 2011.
Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej
Nowogardzkiego Domu Kultury burmistrz Nowogardu Robert Czapla powitał zebranych i zaprezentował najważniejsze osiągnięcia i zmiany jakie nastąpiły w mieście i gminie
w 2011 roku. Po wystąpieniu burmistrza sceną zawładnęli
przedstawiciele delegacji z Heide i Berlina, którzy zaakcentowali przedstawiane przez burmistrza zmiany podkreślając, ze po każdym przyjeździe do nas są mile zaskakiwani
pozytywnymi zmianami – miasto pięknieje! Podziwiali skate

park i alejki nad jeziorem, estetyczne chodniki wzdłuż ulic.
Największy podziw wyrazili na temat rozbudowy szpitala,
według nich odważna decyzja o rozbudowie może budzić
tylko szacunek. Dla tego pragnąc dołożyć i swoją cegiełkę
wręczyli dary dla dzieci przebywających w szpitalu.
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur
Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu
Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego. Laury
Cisowe przyznawane już po raz 11-ty tym razem według nowego regulaminu - w dziedzinie „biznes i gospodarka” oraz
„działalność społeczna”. Kapituła przyznała również Specjalny Laur Cisowy.

W kategorii „działalność
społeczna”
wyróżniono
osiągnięcia pana Mariana
Siwego w dziedzinie „Sport”.
Marian Siwy to Mistrz Międzynarodowy Brydża Sportowego, posiadacz Złotej
Odznaki Zasłużonego Działacza Brydża Sportowego,
oraz medalu honorowego
50-lecia Polskiego Związku
Brydża Sportowego. Wielokrotny Mistrz Województwa
w brydżu sportowym parami, zwycięzca prestiżowych
turniejów w Stargardzie i Szczecinie. Od 1964 roku (kiedy to
reaktywował sekcję brydża sportowego klubu Pomorzanin)
kieruje poczynaniami nowogardzkich brydżystów do dzisiaj –
przekazując swoją wiedzę i pasję młodym adeptom brydża i
organizując turnieje o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

W kategorii „biznes i
gospodarka” Laur Cisowy
wręczono panu Leszkowi
Cedro, przedsiębiorcy z Nowogardu,. Prowadzi hurtownię materiałów budowlanych
BUDMAT. Wyróżniony brązową nagrodą PUZEL GHB w
2005 roku, złotym PUZLEM
w 2008 roku za dynamikę
sprzedaży oraz brązową EUROFALĄ – „Największa sprzedaż produktów” w 2011 r. Od
1995 roku aktywnie działa
w Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców, Zasłużony Rzemieślnik Ziemi Szczecińskiej.
Od 20 lat wspiera liczne wydarzenia kulturalne (m.in.: Lato z
Muzami), uczestniczy w odbudowie obiektów sakralnych, W latach 2010/2011 realizował wspólnie z ZSP projekt „Elokwentny
Techniczny Absolwent Teraz ETAT”. Prezes Zarządu Deweloperskiej Spółki INWEST – DOM realizującej budownictwo mieszkaniowe w Reczu i Wrzosowie.

W kategorii „działalność społeczna – kultura”
Laurem Cisowym uhonorowano Mikołaja Kubiaka,
dyplomowanego instruktora tańca, posiadacza najwyższej międzynarodowej
klasy tanecznej S. Od 10 lat
upowszechnia w naszym
mieście taniec, a w samym
tylko 2011 roku pod jego
nadzorem trenowało taniec
ponad 200 dzieci. Prowadzone przez pana Mikołaja
taneczne pary z Nowogardu
odnoszą sukcesy na turniejach ogólnopolskich. Pomysłodawca i organizator cyklicznych
„Nowogardzkich Spotkań Tanecznych”, które zyskały charakter
międzynarodowy. Współpracował z Operą na Zamku w Szczecinie, jest wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku
Tańca Sportowego oraz członkiem Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Twórca i
właściciel szkoły Tańca „Flesz”, prezes Nowogardzkiego Klubu
Tańca „Flesz”. Pomyślnie rozwija się współpraca nowogardzkich tancerzy z duńską szkołą tańca w Silkeborgu.

Wyróżnienie Specjalny
Laur Cisowy otrzymał płk
Jerzy Dudzik Dyrektor zakładu Karnego w Nowogardzie.
Kieruje tym największym
w Nowogardzie i jednym
z największych w regionie
zakładem od 2010 roku. Od
samego początku aktywnie
włącza się w działania lokalnych społeczności. Jego
inicjatywy wykraczają poza
zakres statutowych obowiązków dyrektora tego typu placówki. Przykładem może być
współpraca z Urzędem Miejskim, przygotowanie osadzonych
do nieodpłatnej pracy na rzecz miasta i gminy. Zakład Karny
w Nowogardzie jest najbardziej aktywną placówka pod względem zatrudniania osadzonych oraz wyjątkowo bogatej działalności kulturalno – oświatowej. Inicjatywy resocjalizacyjne znane są w całym kraju, a na koncerty do ZK przyjeżdżają czołowe
zespoły – Lombard, Pectus, Czerwone Gitary czy Closterkeller.
Opr. i foto – Leslaw M. Marek
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delegacje partii politycznych i organizacji a także mieszkańcy
Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod
Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności (w sumie prawie 20 delegacji). Po złożeniu kwiatów, Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla wystąpił z przemówieniem okolicznościowym.

Foto: Franciszek Karolewski

1 maja - Święto Pracy
1 maja o godz. 12:00 na Placu Wolności w Nowogardzie odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Świętem
Pracy. W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych,
Burmistrz Heide, przedstawiciele stowarzyszenia z Berlina,

Święto Konstytucji 3 Maja
W nastroju powagi i skupieniu mieszkańcy Nowogardu
uczcili to majowe święto. W 221.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja , zgodnie z wieloletnią tradycją przed pomnikiem
Kombatantów RP wiązanki kwiatów złożyły delegacje :
- władz samorządowych Nowogardu na czele z burmistrzem Robertem Czaplą,
- Rady Powiatu Goleniowskiego,
- Klubu Radnych PSL-u.,
- nowogardzkiej Platformy Obywatelskiej,
- Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
- Służby więziennej,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Komisariatu Policji w Nowogardzie z komisarzem Leszkiem Nowakiem,
– Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Nowogard,
wszystkich miejskich szkół i gminnych SP z Błotna, Długołęki, Orzechowa, Wierzbięcina oraz nowogardzkich gimnazjów
i ZSO.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceburmistrz Damian Simiński

Wieńce i kwiaty składano przy licznie przybyłych mieszkańcach miasta i gminy.
Wiceburmistrz Damian Simiński zwięźle i rzeczowo przypomniał rolę i znaczenie Konstytucji 3 maja. „Ustawa rządowa”
uchwalona 3.V.1791 roku na Sejmie Czteroletnim, wprowadziła zasadę dziedziczenia tronu, usuwając wolne elekcje, rewizję
konstytucji co 25 lat przez sejm, złożony z wybieranych na dwa
lata 204 posłów i 24 plenipotentów miejskich; utrzymując w
zasadzie dotychczasowy podział stanowy, rozszerzyła znacznie prawa mieszczan i chłopów, zniosła unię polsko-litewską,
przeprowadzając całkowitą unifikację państwa. Władzę wykonawczą oddała „Straży Praw”, złożonej z króla, prymasa i pięciu ministrów, odpowiedzialnych przed sejmem. To pierwsza
taka konstytucja w Europie, druga na świecie (po konstytucji
Stanów Zjednoczonych). Była wielkim, postępowym dziełem
odradzającego się narodu, przełomową chwilą w społecznym i
politycznym życiu kraju. Obalona została w 1792 r. przez interwencję rosyjską wojsk Katarzyny II i konfederację targowicką.
Marian A. Frydryk, foto: Franciszek Karolewski
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XVI Sesja Rady Miejskiej

14.05.2012 r.

Pieniądze, pieniądze, pieniądze...
W środę 25 kwietnia odbyła się w ratuszu XVI Sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze punkty obrad to uchwały w sprawie zmian
budżetu gminy, zmiany w budżecie oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olchowo.
Zadowolenie mieszkańców Olchowa.
Od dnia 14 stycznia 2011 roku obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miejską 3 listopada 2010 roku. Zgodnie z tym planem na terenach tego obrębu
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową istnieje obowiązek odprowadzania ścieków do kanalizacji ściekowej w drogach.
Tymczasem na terenie całego obrębu Olchowo brak jest sieci
kanalizacji sanitarnej (ze względu na duży obszar – prawie 832
hektary oraz rozproszony charakter zabudowy budowa sieci jest
inwestycją czasochłonną i kosztowną). Dopóki obowiązuje aktualny plan żaden inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Postanowiono więc zmienić plan i wprowadzić zapisy zezwalające na odprowadzanie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni.
Według szacunków UM opracowanie zmian potrwa kilka miesięcy i kosztować będzie ok. 70 tys. złotych. Dla ścisłości dodam, ze
przeciwny podjęciu tej uchwały był tylko radny Marek Krzywania
broniąc planu uchwalonego w czasie gdy był on przewodniczącym Rady Miejskiej. Jego argumenty nie przekonały mieszkańców Olchowa – ich przedstawiciel przemawiając na Sesji ostro
skrytykował sam plan oraz proces jego konstruowania.
Drogi nie płaczą, ale...
Przez wiele lat pracy dziennikarskiej słyszałem powiedzenie
„drogi nie płaczą”. Tak twierdzili urzędnicy ze starostwa, którym
pieniądze przeznaczane na drogi obcinano i przeznaczano na
inne cele, cele podobno ważniejsze. Niestety patrząc na współpracę władz gminy Nowogard ze starostwem hasło jest nadal
aktualne. O poprawę stanu dróg powiatowych w mieście musi
się nadal martwić przede wszystkim burmistrz. Podczas ostatniej
Sesji udało się znaleźć pieniądze na przebudowę ul. Kościelnej

(160 000 zł), na remont publicznych dróg gminnych na terenach
wiejskich (180 000 zł), na budowę parkingów przy ul. 15 Lutego
( 173 000 zł) oraz na przebudowę ul. Zielonej w okolicy „Przystani” 16 000 zł. Przyznano także kwotę 550 tys. złotych jako dotację
celową dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika na odcinku Warnkowo – Nowogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”.
O innych inwestycjach napiszemy oddzielnie.
Ministerstwo tnie pieniądze na oświatę
„Z cudzego konia zsiada się na środku rzeki” - ostrzega przysłowie. Zapewne w myśl tej zasady Ministerstwo Oświaty obniżyło przyznaną wcześniej i ujętą w budżecie subwencję oświatową
o kwotę prawie 700 tys. złotych. Gdzie znaleźć takie pieniądze
by zapewnić finansowanie zaplanowanych i ujętych w budżecie przedsięwzięć szkolnictwa gminnego? Pracownicy urzędu i
dyrektorzy szkół szukali i... nie znaleźli całej sumy. Udało się „zaoszczędzić” czyli zrezygnować z wydatków na kwotę ok. 335 tys.
złotych. Pozostałe brakujące pieniądze znaleziono w budżecie
gminy, rezygnując z innych zaplanowanych przedsięwzięć w innych niż oświata dziedzinach. To że podobny los spotkał wszystkie gminy w Polsce nie zmienia faktu, że rząd zrzuca na samorządy
wciąż nowe zadania nie zapewniając finansowania. Otwartym pozostaje więc pytanie o sprawność państwa.
Opr. i foto LMM

Trudne negocjacje z PKP
W dniu 8 maja miało miejsce kolejne już spotkanie burmistrza Roberta Czapli z przedstawicielami PKP. Tym razem gościem burmistrza był Mariusz Jankowski, zastępca dyrektora
do spraw handlowo - inwestycyjnych Oddziału Gospodarki
Nieruchomościami w Poznaniu. W rozmowach uczestniczył
kierownik Wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz.
Pierwsze poruszane zagadnienie to budynek gospodarczy
obok dworca, w którym mają siedzibę lokale dzierżawione na
tzw. rampie. Mieszkańcy wskazują na jego obskurny wygląd psujący estetykę miasta oraz na stan zagrażający bezpieczeństwu
użytkowników i przechodniów. Pan Jankowski poinformował, że
obiekt przygotowywany jest do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego. Trwają przygotowania, termin nie jest jeszcze
ustalony - potrzebna jest akceptacja decydentów w Warszawie. u.
Kolejnym ważnym dla Nowogardu problemem jest uzyskanie
nieruchomości gruntowej wzdłuż torów od dworca do ul. 700 - lecia. Jest dobra wiadomość - są już zaawansowane przygotowania
do przekazania tych gruntów gminie Nowogard.

Podobne oczekiwania ma burmistrz również do terenów położonych miedzy torowiskiem, a targowiskiem miejskim. Aktualnie droga obok targowiska i parking są przez miasto dzierżawione od PKP. Gmina chciałaby je przejąć.
W tej sprawie nie ma jeszcze decyzji ze strony Zakładu Gospodarki Nieruchomościami. Zaplanowane są natomiast kolejne
spotkania i rozmowy.
opr. i foto LMM
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XVI edycja konkursu wiedzy dla
uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej
W dniu 3 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Stefana Żeromskiego w Nowogardzieo odbyły się finały gminne XVI edycji konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej dziejów oraz zagadnień współczesnych.
Do konkursu przystąpiło 26 uczniów ze szkół podstawowych oraz 14 z gimnazjów. Po zakończeniu I etapu składającego się z 20 pytań, Komisja Konkursowa powołana przez
Burmistrza Nowogardu, zakwalifikowała do następnej części
konkursu 19 uczniów rywalizujących w kategorii szkół podstawowych oraz 8 konkurujących na poziomie gimnazjów. Po
II etapie, złożonym z 10 pytań, wyłoniono laureatów trzech
pierwszych miejsc w obu kategoriach.
Eliminacje gminne w kategorii szkoły podstawowe wygrali następujący uczniowie:
I miejsce – Daria Urbaniak ze Szkoły Podstawowej w Błotnie
II miejsce – Marcin Ogiewa ze szkoły Podstawowej w Orzechowie
III miejsce – Konrad Pasik ze szkoły Podstawowej w Orzechowie
Eliminacje gminne w kategorii gimnazja wygrali następujący uczniowie:
I miejsce – Wiktoria Kiryk z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
II miejsce – Cezary Niziński z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
III miejsce – Michalina Konieczna z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
Miejska Biblioteka Publiczna była tego dnia również miejscem zakończenia części plastycznej konkursu o Ziemi Nowogardzkiej, który odbywa się w czterech kategoriach:

Konkurs
dla organizacji
pozarządowych
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa do udziału w konkursie MAGIA
WSPÓŁPRACY. Celem konkursu jest zachęcenie organizacji
pozarządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw o
znaczeniu lokalnym.
Organizacje, które zgłoszą się do konkursu mogą uzyskać
drukarkę laserową lub urządzenie wielofunkcyjne. W konkursie obdarowane zostaną wszystkie pomysły, które przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej, angażowania w
życie podwórka, działania na rzecz innych. Jedyny warunek
to partnerstwo, chęć współpracy i podpisane porozumienie.
Podpisane porozumienia trzeba dostarczyć do siedziby
Sektora3 w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro. Nagrody będą rozdawane do wyczerpania zapasów. Ilość
drukarek ograniczona!
Regulamin konkursu, treść porozumienia oraz więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.sektor3.
szczecin.pl/magia-wspolpracy-wygraj-drukarke-dla-swojejorganizacji/

oddziały „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach,
szkoły podstawowe kl. I-III,
szkoły podstawowe kl. IV-VI,
gimnazja.
Do tej części konkursu przystąpiło 11 placówek oświatowych z terenu gminy Nowogard. Na konkurs wpłynęło ogółem
309 prac. Po dokonaniu ich oceny Komisja Konkursowa wyłoniła autorów - laureatów w poszczególnych kategoriach.
Dzieci z oddziałów „0” szkół podstawowych i przedszkoli:
I miejsce – Julia Koc z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
II miejsce – Kamil Pakulski ze Szkoły Podstawowej nr 4
III miejsce – Iga Ptaszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie
Wyróżnienie – Julia Florczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Nowogardzie
Uczniowie kl. I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Mateusz Wyczkowski ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Nowogardzie
II miejsce – Oliwia Dwornik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Nowogardzie
III miejsce – Michał Machocki ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
Wyróżnienie – Hanna Nikratowicz z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
Uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Aleksandra Szcześniaki ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Nowogardzie
II miejsce – Eliza Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Nowogardzie
III miejsce – Wiktoria Bogatkowska ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nowogardzie
Uczniowie gimnazjów:
Wyróżnienie – Jakub Baran z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
Ponadto Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wyróżniła nagrodą specjalną dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie: Alicję Kaczmarek z kl. I oraz Klaudię
Dobosz z kl. III.
Laureaci wszystkich kategorii konkursu zostali wyróżnieni
pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody, które wręczył Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
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Wizyta delegacji z Heide i Berlina

30 kwietnia 2012r. o godz. 10 w nowo wyremontowanej
sali ślubów USC, odbyła się konferencja prasowa Burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli, zastępcy Burmistrza Nowogardu
Damiana Simińskiego, Burmistrza Heide Ulfa Stechera oraz
Przewodniczącego Stowarzyszenia Naugarder Kreis z Berlina
Pana Hansa Jürgena Prillwitza.

Uczestnikami konferencji byli goście z Niemiec - przedstawiciele miasta Heide, stowarzyszenia Naugarder Kreis z Berlina.
W trakcie spotkania na ręce Burmistrza Nowogardu, Burmistrz Ulf Stecher przekazał książki od swoich radnych z Heide.
Następnie w imieniu czytelników nowogardzkiej Biblioteki
(która zorganizowała zbiórkę), burmistrz Nowogardu przekazał książki na ręce Burmistrza Heide dla tamtejszej biblioteki”
W czasie konferencji została przypomniana historia długoletniej współpracy pomiędzy Nowogardem a Heide oraz krótka
ale owocna współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem z ulicy
Nowogardzkiej w Berlinie.
Następnie goście z wraz z przedstawicielami urzędu udali
się na zwiedzanie Zakładu Karnego oraz Szpitala w Nowogardzie. W trakcie zwiedzania goście z Niemiec jak i gospodarze
przekazali sobie okolicznościowe pamiątki. Dyrektor Zakładu Karnego płk. Jerzy Dudzik przekazał obrazy namalowane
własnoręcznie przez jednego z więźniów. Natomiast goście z
Niemiec w trakcie zwiedzania szpitala przekazali na oddział
dziecięcy zabawki dla naszych najmłodszych pacjentów.

XII Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy
Festiwal Filmów Ekologicznych
EKOFILM ‚2012 im. Macieja Łukowskiego

W związku z kolejną edycją festiwalu, który rozpoczął
się dnia 14 maja br. o godz.16 w NDK, uważam za stosowne
przypomnieć nigdzie nie publikowany wywiad z Jackiem Bławutem, przewodniczącym jury ostatniego EKOFILMU sprzed
dwóch lat.
Jacek Bławut, reżyser wielokrotnie nagradzanych filmów
dokumentalnych, scenarzysta. Autor zdjęć do znanych filmów
fabularnych, m.in. „Dzień świra” Marka Koterskiego i „Dekalog”
Krzysztofa Kieślowskiego. Za film fabularny (debiut) „Jeszcze
nie wieczór” otrzymał Srebrne Lwy na FPFF w Gdyni. Jest wykładowcą w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Andrzeja Wajdy. Od
2003 roku członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Krótko o blaskach i cieniach tegorocznego festiwalu i
co trzeba w nim zmienić, aby zyskał renomę na miarę eko-

logicznego Cannes.
O blaskach mogę mówić, a o cieniach to Wy najlepiej wiecie.
No, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby ten festiwal rósł w siłę. Co
byś zrobił jako długoletni animator kultury?
Wygrać w lotto i sponsorować ekologiczną imprezę.
Zaprosić paru renomowanych twórców jak Werner Herzog... Poza tym wydaje mi się, że kultura z tzw. górnej
półki stacza się po równi pochyłej.
Najlepsze lata w sztuce i filmie polskim mamy za sobą. Żyjemy w takim okresie schyłkowym, ale po ciemności następuje jasność. Musi coś upaść, żeby narodziło się coś nowego.
To kruchy optymizm.
Może to jest okres przejściowy. Teraz jest nowy rodzaj komunikacji, myślenia, opowiadania. Dla nas jest szokiem, że można
robić filmy, nie mając w ogóle sprzętu. Możemy wejść w internecie
na „second life” i w tym wirtualnym świecie można tworzyć filmy
ludziom potrzebne, znaleźć swoje miejsce. To są zupełnie inne czasy- taki rozmydlony okres, ale z niego coś się wyłania, Ja to czuję.
Jest inny sposób myślenia, odczuwania. W tej chwili przechodzimy
jakąś rewolucję, może nieodczuwalną przez większość, ale jednak
ona nadchodzi-nowe techniki, 3D. Można nakręcić film telefonem
komórkowym i wysłać, gdzie chcesz. Mamy you tube i praktycznie każdy ma szanse stać się twórcą. Obecnie inaczej dociera się
do ludzi. Można b. mocno zaistnieć w internecie. To ma także odniesieni do tego festiwalu Dobra promocja w internecie mogłaby
wiele zdziałać. Trzeba mieć tylo dynamikę działania, bo wszystko
biegnie szybciej. I przede wszystkim stawiać na młodych, którzy
„siedzą” w internecie. Pozwól, że takim właśnie optymistycznym
przesłaniem zakończmy naszą miłą jak zwykle miłą rozmowę, za
którą serdecznie dziękuję.
M.A.Frydryk
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Byłam nawet burmistrzem Nowogardu

Fotel burmistrza Nowogardu wylicytowała Aleksandra
Muszak, mieszkanka Polic, korzystając za aukcji na serwisie allegro podczas finału 20. edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
I chociaż od Owsiakowego szaleństwa minęło kilka miesięcy, dopiero niedawno zdecydowała się na realizację wygranej.
27 kwietnia br. w piątek burmistrz Nowogardu z uśmiechem i
kurtuazją przekazał swój fotel sympatycznemu gościowi, wręczając na powitanie wiązankę kwiatów.
„Urzędowanie” i pracowity dzień nowa pani burmistrz rozpoczęła od porannej kawy w towarzystwie władz samorządo-

wych - wiceburmistrza Damiana Simińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy. Burmistrz obszernie
zapoznał sympatycznego gościa z pracą Urzędu, oprowadzając po całym ratuszu. Kolejnym miejscem wizyty była Miejska
Biblioteka Publiczna, po której rolę cicerone pełniła z gracją i
erudycją dyrektor Zofia Pilarz. Nowogardzka „książnica” zrobiła
duże wrażenie na zwiedzającej, a szczególne zainteresowanie
wzbudził unikalny egzemplarz „Kodeksu Napoleona” z początków 1. poł. XIX wieku.
Podczas napiętego harmonogramu dnia, nie mogło zabraknąć dłuższych „lustracji” Zakładu Karnego i szpitala w
trakcie przebudowy. Zwieńczeniem dnia była popołudniowa
konferencja z udziałem miejscowych mediów, na którym dowiedzieliśmy się, że nasz miły gość kończy resocjalizację na
Uniwersytecie Szczecińskim, a spośród zainteresowań preferuje dobrą książkę, muzykę i podróże. Na pytania lokalnych
mediów, jak się czuła w roli jednodniowego burmistrza- odpowiedziała skromnie: „Dużo wrażeń. Fajna i niefajna zarazem
jest praca burmistrza, bo dużo spraw do załatwienia, dużo
decyzji, które musi przemyśleć i podjąć, wiedzieć co mądrze
sfinansować, a czego nie. Na dzień dzisiejszy nie byłabym w
stanie podjąć się pełnienia funkcji burmistrza, bo za dużo obowiązków i za wielki ciężar odpowiedzialności. A jednak warto
było wylicytować ten fotel, aby przekonać się, że burmistrz to
wcale nie jest lukratywna posada, jak niektórzy myślą”.
Na koniec Robert Czapla, zdetronizowany na krótko burmistrz, podziękował pani Aleksandrze, wręczając jej stosowny
certyfikat i komplementując, że całkiem przyjemnie jest mieć
takiego szefa.
Tekst i foto Marian A. Frydryk i Paweł Nowak

Z sołtysami integracyjnie
W dniu 26 kwietnia burmistrz zaprosił sołtysów gminy Nowogard na kolejne cykliczne spotkanie. Tym razem było jednak inaczej - spotkanie odbyło sie nie w ratuszu, a w Zielonej
Kuźni w Płotkowie.
Oprócz stałych tematów takich spotkań - czyli omówienia
najwazniejszych problemów z jakimi borykają sie sołtysi, przekazaniem przez kierowników poszczególnych wydziałow UM
najnowszych przedsięwzięć jakie podejmuje Urząd w sprawach dotyczących wsi (usuwanie azbestu, możliwości pozyskiwania środków na aktywne przedsięziecia czy nowe przepisy sanitarne dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi
(przedstawił powiatowy lekarz weterynarii) były tez nowości
- sołtysi zapoznali sie z działaniami Nadleśnictwa w dziedzinie
ochrony środowiska i ścisłej współpracy z młodzieżą szkolną
gmin Nowogard, Osina, Dobra, Maszewo i Resko, o zadaniach
jakie realizuje Zielona Kuźnia. Ważnym punktem spotkania
było sadzenie drzewek przez wszystkich uczestników spotkania, na terenie przygotowanym przez Nadleśnictwo pod powstający Ogród Dendrologiczny (na zdjęciu obok).
Bardzo ciekawe i korzystne dla Słajsina i okolicznych wsi
informacje przekazał Antoni Bielida prezes Zarządu Związku
Celowego Gmin R-XXI. Otóż budowa Zakładu Przetwarzania
Odpadów przebiega planowo i będzie terminowo ukończona.
Oznacza to między innymi nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, oraz nowe inwestycje infrastrukturalne w
samym Słajsinie. Wielkim zainteresowaniem cieszyło sie wystąpienie przedstawicieli Straży Granicznej z placówki Szcze-

cin - Goleniów. Oprócz wyczerpujących informacji o zadaniach
i metodach pracy Straży Granicznej uczestnicy spotkania zobaczyli jak w praktyce działa odpowiednio wyszkolony pies podczas pokazu zaprezentował się sympatyczny Bigel, który
bezbłędnie wskazał miejsce ukrycia ładunku wybuchowego.
opr. i foto Lesław M. Marek

PS. obszerną relację foto można oglądać na stronie internetowej UM Nowogard.
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Sukcesy kolarzy LUKS „Chrabąszcze”
Liga torowa.
Po sukcesach na szosie w Ciechanowie (Remigiusz Komisarek wywalczył awans do finałowych zawodów Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, oraz na torze we Wrocławiu - Remek
awansował do OOM na torze) zawodnicy startują w regionie.
Na szczecińskim torze rozgrywane są tzw. czwartki kolarskie
zaliczane do Ligi Torowej - po dwóch rundach nasi są w czołówce.
Druga edycja:
ŻAK STARSZY:
W wyścigu na czas 400 m indywidualnie zwyciężył Piotr

Sowiński, a Maciej Sućko był czwarty. W wyścigu „duńskim”
Sowiński zajął II miejsce, a Sućko III miejsce. W punktacji po II
serii Piotr Sowiński jest drugi, Maciej Sućko czwarty, a Damian
Ubych piąty.
JUNIOR MŁODSZY:
W wyścigu „duńskim” zwyciężył Remigiusz Komisarek, a
Kornel Zwoliński zajął miejsce trzecie. W wyscigu punktowym
drugi był Kornel, a trzeci Remek.
W punktacji po II serii na czele tabeli jest Remigiusz Komisarek, a miejsce piąte zajmuje Kornel Zwoliński.
opr. LMM, foto Ryszard Posacki.

Turniej brydża sportowego
W niedzielę 6 maja, w świetlicy LKS Pomorzanin przy
pl. Szarych Szeregów rozegrano turniej brydża sportowego parami. Organizatorem i sponsorem oryginalnych statuetek brydżowych był Zarząd Miejsko - Gminny Zrzeszenia LZS w Nowogardzie. Do sportowej rywalizacji stanęło
5 par
Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszą parą okazali
się Kazimierz Lembas i Stanisław Mosiniak. Oni też otrzymali
okazałe statuetki za zwycięstwo. Kolejne statuetki wywalczyli
Czesław Sasin i Sebastian Hnat za II miejsce oraz Marian Siwy i
Jan Tandecki za III miejsce.
Startowali także Jerzy Przybyłek i Roman Szlachetka oraz
goście ze Szczecina Ryszard Litwińczuk i Tadeusz Wolanin.
Tekst i foto LMM

Deska Burmistrza pojechała
do Goleniowa!
Przy pięknej pogodzie i licznej rzeszy kibiców rozegrano na
skateparku pierwsze oficjalne zawody. Zawodnicy wykazywali
niezwykłe zaangażowanie i wolę walki, niestety z umiejętnościami bywało różnie. Trema także paraliżowała wykonywanie
trudnych ewolucji. Po prawie godzinnej rywalizacji wyłoniono
najlepszych – pierwsze miejsce, puchar i nagrodę główną z
rąk fundatora czyli burmistrza odebrał mieszkaniec Goleniowa Alex Kuchciak. Drugie miejsce i puchar wywalczył Damian
Górecki „Mleko”, a puchar za trzecie miejsce otrzymał Erwin
Kędzierski. Zawodnik o ksywie „Mleko” czyli Damian Górecki

wygrał następną konkurencję Best Trick i do kolekcji dołączył
kolejny puchar.
Nowy obiekt, pięknie wkomponowany w przyległy teren
okazuje się niezwykle potrzebny – rzesza młodych użytkowników ciągle rośnie, a park tętni życiem do późnych godzin
wieczornych.
Tekst i foto LMM
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Mini regaty o puchar Burmistrza Nowogardu

Żagle na nowogardzkim jeziorze już na stałe!
W niedzielę 6 maja rozegrano na jeziorze mini regaty
żeglarskie o puchar burmistrza Nowogardu w klasie Optymist. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie KNAGA, które za punkt honoru przyjęło na siebie obowiązek
reaktywowania żeglarstwa na naszym akwenie.
Prawdziwe żeglarstwo to sport i sposób na życie. Niestety
przygoda to elitarna – elitarna, bo nie każdego stać na drogi
sprzęt i drogie rejsy. Stowarzyszenie KNAGA postanowiło mit
elitarności obalić i sprowadzić go do jednego tylko warunku –
wystarczy mieć pasję żeglarstwa i podstawowe zdolności do
jego uprawiania. Członkowie Stowarzyszenia zakupili bowiem
łodzie i udostępniają je bezpłatnie każdemu kto pragnie i potrafi żeglować.
„Optymisty” zakupiły znane ze społecznikowskich inicjatyw firmy PUW i S, PRAXIS i TOYOTA Kozłowski. Dwie łódki zakupił Urząd Miasta i tak powstała mała flotylla.
Na starcie pierwszych regat
stanęło pięcioro zawodników.
Wiatr nie był zbyt łaskawy co
paradoksalnie uatrakcyjniło zawody. Walka trwała do ostatnich
metrów – ostatecznie pierwszy
na metę dopłynął Jacek Meksa.
Drugi był Dacjan Kijowski. Trzecie miejsce zajął 13-letni Jan Rybka - najmłodszy zawodnik regat.
Czwarta była Daria Dawidowska,
która straciła szansę na podium
na ostatnich metrach. Piąty dopłynął Michał Dawidowski.
Puchary wręczał Robert Czapla wyrażając przekonanie, że te
regaty to dobry początek, a żagle będą już trwałym elementem
krajobrazu jeziora.
Tekst i foto LMM

Tenisiści walczyli „O rakietę Burmistrza”
Do rywalizacji na nowym wielofunkcyjnym boisku stanęło
6 tenisistów. Po rozegraniu pełnych emocji pojedynkach do
finałowej walki stanął pan Piotr Wochna i rewelacja turnieju
małoletni Bartek Gajda. Bartek prowadził już 2:0. ale niestety
przegrał 2:3 w setach i nagroda główna czyli rakieta tenisowa
ufundowana przez burmistrza powędrowała do pana Piotra
Wochny.
Trzecie miejsce zajął Szymon Dobrowolski, a na 4-tym
miejscu sklasyfikowano Adama Hoppe, Przemysława Opowicza i Pawła Paczyńskiego. Nagrody wręczyła pani Liliana Szychowska z Urzędu Miejskiego. Sędziował pan Jerzy Kusiak.
Pół godziny po zakończeniu turnieju kortem zawładnęli
kolejni zawodnicy – stwierdzili, że nie mogli brać udziału w
turnieju ponieważ musieli pracować. Na pewno zagrają przy
następnej okazji.
Tekst i foto LMM
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Niebywałe wyczyny najsilniejszych
Najwięcej publiczności w dniu 3 maja zgromadziły pokazy strongmanów i trzeba przyznać, że pomysł sprowadzenia tych ludzi na majówkę był trafiony w dziesiątkę.
Wszak nie spotyka się na ulicy człowieka ciągnącego potężną ciężarówkę!
Dzięki wszechstronnej pomocy Urzędu Miejskiego zawodnicy zrzeszeni w Lubuskiej Federacji Strong Man mogli
zaprezentować swoje ogromne możliwości aż w pięciu konkurencjach. Oprócz wspomnianego martwego ciągu ciężarówki
zmagali się z przenoszeniem ponad 100 kilogramowych metalowych „walizek”, podnosili 130 kg belki, przenosili 350 kg
„kołki”, a na zakończenie martwy ciąg platformy obciążonej
samochodem osobowym toyota.
Widzowie zgromadzeni na trybunach boiska piłkarskiego
z bliska oglądali zmagania zawodników, a bardzo dobre nagłośnienie i fachowa konferansjerka pozwala rozumieć arkana
każdej konkurencji. Zawody były jedną z eliminacji Pucharu
Polski więc zawodnicy dawali z siebie wszystko, by osiągnąć jak
najlepszy widok. Było więc na co popatrzeć... Gdy „zawodowcy”
odpoczywali po poszczególnych konkurencjach organizatorzy
zapraszali do zabawy miejscowych strongmenów i odważne
panie.
Widownia aplauzem dziękowała za wspaniałe pokazy, a

zastępca burmistrza Damian Simiński i przewodniczący Rady
Miejskiej Antoni Bielida wręczali puchary najlepszym.
1 miejsce zajął Przemek Karwański, drugi był Sławek Rychłowski, a trzeci Przemysław Marczewski. Ponadto startowali:
Damian Sieradzki, Maciej Potrykus, Krzyś Gruchot, Wiesław Kowalski, Mariusz Bałka, Marek Olczak i Maciej Przybył.
Lubuskiej Federacji także Nowogard się spodobał – burmistrz Robert Czapla i zastępca burmistrza Damian Simiński
otrzymali plakietki z podziękowaniami.
Tekst i foto LMM

Remonty chodników

oraz przy ulicy Nadtorowej po prawej stronie od zejścia z przejazdu na
Trwają remonty dróg i chodników na terenie naszej gminy.
wysokość wejścia na cmentarz. WykoPo przeprowadzonym remoncie
przyszedł czas na chodnik przy ulicy nawcą robót jest firma AZBUD z Nowochodnika biegnącego wzdłuż budynku
gardu, która wygrała przetarg na tego
Rzeszowskiego
sklepu Media Expert przy placu Wolności,
typu prace.

Chodnik przy ulicy Cmentarnej przed...
Chodnik przy Placu Wolności w trakcie... 		 -Tak wyglądało przed...					
		

...i po remoncie

...a tak po remoncie

...i po remoncie

14.05.2012 r.

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE

13

Zawody, które trzeba kontynuować!
W dniu 2 maja miłośnicy piłki kopanej mieli naprawdę
wielki dzień. Dzięki aktywnym działaczom klubu „Olimpia” i
pomocy Urzędu Miasta Nowogard odbył się wielki turniej piłkarski. Używam słowa „wielki”, bo i drużyn było dużo i kibice
dopisali – zagrzewali zawodników od godz. 10.00 do…18.30.
Zaczęło się losowaniem par turnieju dla szkół podstawowych – startowały 4 zespoły o egzotycznych i nic nie mówiących nazwach. Najbardziej na wyniku zależało... rodzicom niektórych zawodników. Gdy nie wystarczał zwyczajny doping,
wywierano presję na sędziów – sędziów odpornych na krytykę
i dzięki temu wyniki nie zostały wypaczone. Wygrał Żbiku Elektryku – 12 pkt. drugie miejsce dla zespołu Teletubisie (Hardcorowe Teletubisie!) – 9 pkt. Trzeci był Black Stras – 3 pkt. Groźna
nazwa Złowieszcze Kleszcze nie pomogła – zespół przegrał
wszystkie spotkania i był czwarty. Puchar najlepszego strzelca powędrował w ręce Patryka Miklasa, a najlepszym bramkarzem turnieju został Dominik Kubacki. Była też nagroda dla
najmłodszego uczestnika turnieju Patryka Kałużki.
O godzinie 12.00 do walki stanęło aż 14 zespołów w kategorii OPEN. Byli goście z Mostów, Osiny i Goleniowa, a niektóre
nazwy skojarzą się Państwu z rozgrywkami NALP czyli zawodnicy z niejednego pieca chleb jadali. I tak też było. Mecze eliminacyjne rozgrywano w dwóch siedmiozespołowych grupach
– mecze o wszystko, bo porażki eliminowały z turnieju. Presje
najlepiej wytrzymali w grupie pierwszej Pędzące Trampki (15
pkt) i Mastodontersi (15 pkt.) Odpadł rutynowany BTCH.
W półfinałach Mastodontersi wygrali z Pingwinami 1:0, a
Pędzące Trampki pokonały Parasol 2:0.

W meczu o trzecie miejsce Parasol – Pingwiny 1:3.
Finałowy mecz rozstrzygnął się dopiero w ostatniej minucie dogrywki - wtedy to Paweł Niezborała przepięknym strzałem zza pola karnego trafił do bramki rywala i Mastodontersi
zostali zwycięzcami V edycji Turnieju na Dolnym.
Nagrody indywidualne otrzymali - Dawid Langnera (Król
strzelców) i Marcin Buczkowski (Najlepszy bramkarz). Nagroda za promowanie gry fair play przypadła zespołowi z Kulic –
„Przestań się mazać”.
Foto i opr. LMM

Wizyta delegacji byłych mieszkańców
Nowogardu
Dnia 8 maja 2012r. w Ratuszu Miejskim gościła z wizytą delegacja byłych mieszkańców Nowogardu, obecnie
mieszkających w okolicach Heide. Goście zostali przyjęci
przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidę oraz Zastępcę
Burmistrza Nowogardu Damiana Simińskiego.
Podczas spotkania burmistrz opowiadał o planach rozwojowych Nowogardu, przedstawiał obecne inwestycje realizowane w naszym mieście oraz zapraszał byłych mieszkańców
Nowogardu do odwiedzania naszego miasta podkreślając, że
wszyscy jesteśmy jego obywatelami.
Ze strony związku ojczyźnianego „Heimatverein” głos zabrała przewodnicząca Pani Margrit Schlegel podkreślając
wielkie zmiany jakie obserwują byli mieszkańcy corocznie
odwiedzający nasze miasto oraz gościnność i przyjacielskość
mieszkańców z jaką spotykają się w Nowogardzie. Mówiła o
wielu przyjaźniach, które kwitną mimo odległości jaka dzieli nasze miasta oraz o sentymencie i nadziei jakie żywią byli
mieszkańcy dla rozwijającego się Nowogardu.
Pani Sekretarz Agnieszka Biegańska przedstawiła i opowiedziała historię Ratusza Miejskiego od XVI wieku po dzień
dzisiejszy.
Na koniec jeszcze raz zabrała głos Pani Margrit Schlegel zapewniając Burmistrza o pełnym poparciu ze strony ich związku
dla wszelkich inicjatyw łączących nasze miasta. Gratulowała

odwagi i życzyła wytrwałości w największej w historii Nowogardu inwestycji jaką jest rozbudowa szpitala oraz była pełna
podziwu za dotychczasowe działania zmierzające ku wizualnym upiększaniu naszego miasta.
Burmistrz Nowogardu dziękując złożył na ręce Pani Schlegel życzenia dla całego związku „Heimatverein” oraz zapewnił
o jego pełnym poparciu dla wspólnych projektów i otwarciu
na dialog dotyczący spraw wspólnej historii i upamiętniających jej pomników i tablic.
Paweł Nowak
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Doroczne święto
druhów - strażaków
Ci, którzy codziennie są gotowi do niesienia pomocy w najprzeróżniejszych sytuacjach mieli w dniu 4 maja swoje święto
- Dzień Strażaka. Strażak kojarzy się z ogniem i pożarem. Tymczasem obecny strażak ochotnik musi być przygotowany do
działania w razie klęsk żywiołowych, wypadków drogowych,
zabezpieczać masowe imprezy. Wymaga to od druha ochotnika odpowiednich predyspozycji, umiejętności i poświęcenia
najczęściej kosztem własnego czasu. Również od władz samorządowych, którym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
podlegają wymaga codziennej troski o ich zabezpieczenie,
wyszkolenie i wyposażenie w niezbędny sprzęt. Nakłady na
poszczególne jednostki co roku wzrastają, bo też zadań przybywa - ochotnicy coraz częściej wchodzą w kompetencje zawodowych strażaków.
W Nowogardzuie święto obchodzono w dniu 3 maja przybyli druhowie ze swoim sprzętem, by pokazać, że są
coraz lepiej wyposażeni i zabezpieczeni. Trud strażaków docenili i na uroczystosci przybyli burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Damian Simiński, przewodniczący Rady
Miejskiej Antoni Bielida, komendant PSP w Goleniowie Bogusław Tunkiewicz, zastępca dowódcy JRG w Nowogardzie
Andrzej Husarz, prezes Powiatowych OSP Krzysztof Wasiluk,
członek Zarządu Powiatowych OPS Kazimierz Ziemba oraz
na codzień współpracujący z OSP pracownicy UM - inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Joanna
Centała - Kosakiewicz, inspektor Wydziału Spraw Społecz-

nych i Obywatelskich Barbara Szymaniak oraz kierownik
Referatu Obrony Cywilnej Stanisław Pietrzycki. Był również
Jan Bąk, właściciel Hurtowni Materiałów Budowlanych nigdy nie odmawiający pomocy... strażackim remizom.
Święto to również okazja do podsumowań minionego
roku i omówienie perspektyw na kolejny rok. Tak tez było u
nas - nie szczędzono słów uznania i podziękowań. budujące były również zapewnienia burmistrza, ze na niezbędną
pomoc pieniądze zawsze się znajdą. Uroczysty moment to
wręczanie medali i odznak (pełną listę wyrównionych podajemy osobno).
Święto to również okazja dla mieszkańców -mają sposobność poznać sprzęt i strażackie wyposażenie, a także
porozmawiać o blaskach i cieniach ochotniczego działania.
Aktualne wciąż jest powiedzenie o mundurze i sznurach
panien, bo było ich dużo, a strażacką pasję przejmuje się
w genach, o czym świadczą całe rodzinne klany na liście
wyróżnionych.
tekst LMM, foto Marian A. Frydryk i LMM

ps. Więcej zdjęć na stronie UM Nowogard
Oto pełna lista wyróżnionych:
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Szczecinie przyznało medale:
dokończenie na str. 15
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dokończenie ze str. 14

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa;
- Mariusz Paś z OSP Orzechowo,
- Witold Olejnik z OSP Wyszomierz.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- Artur Maślak z OSP Wyszomierz,
- Zbigniew Skowroński z OSP Wyszomierz,
- Bernard Gołdyn z OSP Wyszomierz.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
-Piotr Seweryniak z OSP Orzechowo,
- Robert Michalak z OSP Wyszomierz.
Prezydium Zarządu Powiatowego OSP RP w Goleniowie
uhonorowało
Odznaką Wzory Strażak:
- Remigiusz Osuch z OSP Błotno,
- Tomasz Pietrzyk z OSP Ostrzyca,
- Krystaian Karaś z OSP Szczytniki,
- Hubert Wielgus z OSP Szczytniki,
- Łukasz Karaś z OSP Szczytniki.
Zarząd Miejsko - Gminny OSP RP w Nowogardzie wyróżnił
Odznaką za Wysługę Lat:
- Jan Owsiński z OSP Ostrzyca - za 45 lat,
- Marian Jeż z OSP Osowo - za 40 lat,
- Bronisław Gołdyn z OSP Wyszomierz za 35 lat,
- Henryk Dzierżawski z OSP Wyszomierz za 35 lat,

15

- Bernard Gołdyn z OSP Wyszomierz za 35 lat,
- Adam Kutowicz z OSP Osowo za 35 lat.
- Włodzimierz Knyspel z OSP Ostrzyca za 30 lat,
- Mirosław Kromiszewski z OSP Ostrzyca za 30 lat,
- Marian Wlaźlak z OSP Szczytniki za 30 lat,
- Staniasław Szczygielski z OSP Szczytniki za 30 lat,
- Wacław Jeżykowski z OSP Szczytniki za 30 lat,
- Stanisław Pajewski z OSP Szczytniki za 30 lat,
- Ryszard Wlaźlak z OSP Szczytniki za 30 lat,
- Wiesław Kosmider z OSP Ostrzyca za 25 lat
- Mariusz Paś z OSP Orzechowo za 20 lat
- Jan Modrzejewski z OSP Ostrzyca za 20 lat,
- Daniel Kubski z OSP Ostrzyca za 20 lat,
- Mariusz Wasilewski z OSP Osowo za 15 lat,
- Grzegorz Gurazdowski z OSP Orzechowo za 15 lat,
- Błażej Garło z OSP Błotno za 15 lat,
- Krzysztof Gołdyn z OSP Wyszomierz za 10 lat,
- Robert Michalak z OSP Wyszomierz za 10 lat,
- Artur Maślak z OSP Wyszomierz za 10 lat,
- Maciej Gołdyn z OSP Wyszomierz za 10 lat.
- Łukasz Bartosik z OPSP Błotno za 5 lat,
- Remigiusz Osuch z OSP Błotno za 5 lat,
- Krzysztof Czerwiński z OSP Błotno za 5 lat,
- Dariusz Maślak z OSP Wyszomierz za 5 lat,
- Błażej Pałczyński z OSP Wyszomierz za 5 lat,
- Mariusz Krawczyński z OSP Wyszomierz za 5 lat,
- Radosław Solarski z OSP Wyszomierz za 5 lat,
- Patryk Knyspel z OSP Ostrzyca za 5 lat,
- Mariusz Kolibowski z OSP Ostrzyca za 5 lat,
- Daniel Krzywański z OSP Szczytniki za 5 lat.

Sołtys Czermnicy, Monika Nagły
motywuje mieszkańców wsi!

Na zebranie z udziałem burmistrza do świetlicy wiejskiej
w Czermnicy, mimo późnego niedzielnego popołudnia (6.05.
br) przyszli najbardziej zainteresowani i aktywni mieszkańcy.
Miejscowość głównie znana nowogardzkim grzybiarzom, boryka się z wieloma trudnościami, choć część z nich została usunięta przez osadzonych, zatrudnionych przy robotach publicznych. Temperaturę zebrania podnosiła kwestia wydatkowania
funduszu sołeckiego na budowę ogrodzenia placu zabaw.

Pani Monika Nagły należy do najbardziej aktywnych sołtysów
spośród 35 sołectw naszej gminy, za co otrzymała pochwałę
od burmistrza. To właśnie ona „wydeptała” u władz samorządowych ubiegłoroczny gruntowny remont świetlicy, którego
zakończenie (wymiana podłogi) nastąpi jeszcze w tym roku,
o czym zapewnił burmistrz. „Mam dużo energii i pomysłów,
aby nam się lepiej żyło”- powiedziała pani sołtys, motywując
tym samym swoich sąsiadów i mieszkańców do intensywniejszych działań. Po krótkiej dyskusji ostatecznie przegłosowano
wykorzystanie funduszu sołeckiego na budowę ogrodzenia
rekreacyjnego placu (6,5 tys zł), jego skromnego doposażenia
w niektóre elementy (ok. 2 tys. zł) oraz organizację Dnia Dziecka (ok. 1 tys. zł), co zadowoliło zebranych. Na koniec burmistrz
precyzyjnie i obrazowo wyjaśnił zebranym mechanizm i zasady funkcjonowania całego budżetu gminy oraz jego priorytetowe zadania. Zapoznał też ze strategią działania na rzecz sołectw w najbliższej przyszłości – jedna, ale dobra, przemyślana
i solidna inwestycja w każdym sołectwie, raz na dwa lata „Trudno w jednym roku odrobić narosłe przez długie lata zaległości.
Robimy wszystko, co jest możliwe na dziś, kierownicy UM są
do dyspozycji przez 24 godz. na dobę i na co pozwalają nam
skromne środki budżetowe.” - powiedział z przekonywującą
szczerością burmistrz. A wniosek z tego zebrania jest jeden i to
o niełatwym optymizmie - „zróbmy coś, co by od nas zależało”.
Tekst i foto: Marian A. Frydryk
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Burmistrz Nowogardu przedłuża termin naboru wniosków
na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu

Podstawa ogłoszenia:
1. Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowogard.
2. Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: do 31.05.2012 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. Nr 5.
Druk wniosku oraz załączniki można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Plac Wolności 1, pok. Nr 5, w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. nr 208 lub ze
strony internetowej www.nowogard.pl zakładka AZBEST 2012.
Informacje i kontakt:
Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232
Aneta Włochowicz – podinspektor w wydziale GKMiOŚ, te. 913 926 232
Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208,
Realizacja zadania planowana jest w terminie do 15 września 2012 r.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
BURMISTRZ NOWOGARDU Robert Czapla

Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu
prognozy oddziaływania na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie nr
III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard wraz
z projektem prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od
08.05.2012 r. do 08.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 5, pokój 205 w godz. 8.00-14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 25.05.2012 r o godz.
10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1,(Sala Obrad) pokój 104.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nowogard.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2012 r.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Konkurs na „Najładniejszą elewację i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych”
20 marca br, Burmistrz Nowogardu ogłosił konkurs pt. „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2012”. Jest to już druga edycja konkursu, który kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Jego celem
jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy
współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta.
Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku. Zgłaszać można budynki, w których te prace
przeprowadzane są w okresie od 1 stycznia 2012 r. Do 31 grudnia 2012 r. Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi
10.000 zł. oraz zostaną przyznane dwa wyróżnienia po 1.000 zł.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy kierować
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wolności 1, 72-200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę stempla
pocztowego).
Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!
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Burmistrz Nowogardu

Ogłasza III przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu
użytkowego położonego przy ul. 3 - Maja 52 w Nowogardzie
o powierzchni użytkowej 69,28m2 - na okres 5 lat.
Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych.
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym
staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 6,00 zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1533,86 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki wywoławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO S.A. I/O
Nowogard najpóźniej do dnia 04 czerwca 2012 r. do godziny 1430.
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. o godzinie 10 00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
Plac Wolności 1 – sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie od
płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul.
700-Lecia 14.
Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
Oznaczenie
Położenie
nieruchomości
L.p.
nieruchomości wg księgi wieczystej

1.

Obręb nr 5
m. Nowogard

Opis nieruchomości
Powierzchnia
Przeznaczenie
działki w m2
Nr działki
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

KW SZ1O/00049327/2 183/32

92 m2

Cena
nieruchomości Stan władania
w udziale 1/3
Sprzedaż działki
na własność wraz
z przeniesieniem
Działka zabudowana
lokalu użytkowego nr
budynkiem garażowym
2 (garażu) w związku
(w tym lokalem użytkowym
z zaliczeniem na
nr 2 (garażem)
14.666,00 zł
Bezprzetargowo
poczet ceny nakładów
(środków własnych)
poniesionych na
jego wybudowanie
– stanowiących jego
równowartość
Forma
sprzedaży

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel. (91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.05.2012r. do dnia 28.05.2012r.
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WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p.

1.

Położenie
nieruchomości
Obręb Wyszomierz
gm. Nowogard

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi wieczystej

KW SZ1O/00007298/3

Nr działki

291/1

Powierzchnia
działki w ha

0,1608 ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania
Działka zabudowana
budynkiem produkcyjnousługowym i gospodarczym

Forma
sprzedaży

Cena wywoławcza
nieruchomości

Przetarg
nieograniczony

19.603,00 zł

Stan władania

Sprzedaż na własność
nieruchomości
zabudowanej

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1.

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel. (91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.04.2012r. do dnia 18.05.2012 r.
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WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej

Nr działki

Powierzchnia
Opis nieruchomości
2
działki w m Przeznaczenie nieruchomości i sposób Forma sprzedaży
jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza
działki

Stan władania

Działka niezabudowana
Brak planu.
Obręb nr 2
m. Nowogard
ul. Wojska Polskiego 55A

1.

KW 28703

Pierwszeństwo w nabyciu
ww nieruchomości, z zastrzeżeniem
art.216a, przysługuje osobie, która
spełnia jeden z następujących
warunków:
1.

2.

przysługuje jej roszczenie
o nabycie nieruchomości z
mocy niniejszej ustawy lub
odrębnych przepisów, jeżeli
złoży wniosek o nabycie
przed upływem terminu
określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.
1; termin złożenia wniosku
nie może być krótszy niż
6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu;
jest poprzednim właścicielem
zbywanej
nieruchomości
pozbawionym
prawa
własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobiercą,
jeżeli złoży wniosek o nabycie
przed upływem terminu
określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1;
termin złożenia wniosku
nie może być krótszy niż
6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.

Dodatkowe
informacje
można
uzyskać
w
Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie,
pokój nr 204, tel.(91) 39-26225.
Wykaz podano do publicznej
wiadomości na okres 21 dni tj. od
dnia 27.04.2012r. do dnia 18.05.2012
r.

813/1

2
863 m

W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Nowogard – teren
zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg
nieograniczony

80.000,00 zł

Sprzedaż działki
na własność
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Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym!
KINO ORZEŁ - zaprasza
TERMIN

TYTUŁ FILMU

18.05.2012
godz. 19.00
19.05.2012
godz. 19.00
20.05.2012
godz. 19.00

BÓG ZEMSTY
Akcja, dramat,
thriller, USA, 2012,
108’

25.05.2012
godz. 19.00
26.05.2012
godz. 19.00
27.05.2012
godz. 19.00

I ŻE CIĘ NIE
OPUSZCZĘ...
Melodramat,
Niemcy, USA 2012,
104’

01.06.2012
godz. 16.00
02.06.2012
godz. 16.00
03.06.2012
godz. 16.00

01.06.2012
godz. 19.00
02.06.2012
godz. 19.00
03.06.2012
godz. 19.00

CENA BILETU

12 zł
11 zł ulgowy

12 zł
11 zł ulgowy

OD LAT

15

15

ALVIN I
WIEWIÓRKI 3
Animacja,
Familijny, USA,
2012, 87’

12 zł
11 zł ulgowy

15

PRZETRWANIE
Dramat,
przygodowy, USA,
2012, 117’

12 zł
11 zł ulgowy

15

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że w dniu 21
maja 2012 r. (poniedziałek) między godziną 15.00 a 21.00
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy ul. 15
Lutego, Młynarska, Cmentarna, Nadtorowa, Mic-

kiewicza.
Utrudnienia spowodowane będą organizacją II etapu

XX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk –
Karkonosze Tour oraz Kryterium Grand Prix Nowogardu
pod Patronatem Burmistrza Nowogardu.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 4, 9
maja 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.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina

Bilety do nabycia w kasie kina „Orzeł” na 1 godzinę przed seansem
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać
w następujących punktach:
1. 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 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. 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.
Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”,
ul. 700 lecia 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 37. HUSQVARNA, Warszawska 14

wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012 r. II raty opłaty za
korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat
w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować
będzie wygaśnięciem zezwoleń.
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 19
maja 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne
do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91
3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian Simiński przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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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

