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18 Festiwal Filmu-Muzyki-Malarstwa
„Lato z Muzami” Nowogard 2014 oraz
Międzynarodowe Warsztaty ARTEria
ARTEria – warsztaty
W dniach od 4 do 13 lipca br., w ramach Festiwalu „Lato
z Muzami”, miały miejsce Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „ARTeria”, w których uczestniczyła młodzież z Trójstronnej
Wymiany Młodzieży Polsko–Niemiecko-Łotewskiej, która z rąk
burmistrza Roberta Czapli otrzymała klucze do miasta i na te
warsztatowe dni przejęli miasto w „kulturalne” władanie. Nowogard został nieoficjalną stolicą kultury na Pomorzu Zachodnim.

W sumie w ARTErii brało udział 147 osób, które spotykały
się na pograniczu języków i kultur mając okazję poznać różnorodność postrzegania świata, nawiązać nowe przyjaźnie
i poprowadzić wspólny dialog w języku sztuki. W tym roku
młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach: wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, malarskich, bębniarskich oraz tańca z ogniem. W czasie trwania warsztatów
nasze miasto odwiedziło wiele artystycznych dusz, między
innymi: Ania Szarmach, Paweł Rozmarynowski, Kuba Fiszer,
dokończenie na str. 2

Powstaną nowe miejsca parkingowe
przy ul. 15 Lutego
Mieszkańcy Nowogardu,
którzy mieszkają przy ul. 15
Lutego (naprzeciwko elewatora), zgłaszali problem
braku wolnych miejsc parkingowych, że stawiane równolegle do jezdni samochody
zagrażają bezpieczeństwu.
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, burmistrz
Nowogardu, w dniu 30 czerwca br., podpisał przetarg nieograniczony na budowę par-

kingów wzdłuż ul. 15 Lutego
w Nowogardzie.
Dzięki tej decyzji powstanie kolejne10 nowych miejsc
parkingowych (w tym 1 dla
osoby niepełnosprawnej).
W sumie, dzięki decyzjom obecnego burmistrza
Nowogardu,
mieszkańcy
pozyskali dotychczas 160
nowych miejsc parkingowych, a w najbliższym czasie
przybędą nowe (ul.700-lecia

– 14 miejsc, ul. Kowalska –
21 miejsc, ul. 15 Lutego – 10
miejsc postojowych), dzięki
którym liczba ta wzrośnie do
205, nie wspominając o kolejnych planowanych i o remontach już istniejących miejsc
parkingowych.
Termin składania ofert, w
sprawie budowy parkingu
przy ul. 15 Lutego, wyznaczono na dzień 18.07.2014 r.
opr. Piotr Suchy
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18 Festiwal Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato
z Muzami” Nowogard 2014
Damian Kurasz, którzy razem z Edytą Baryliszyn-Turowską
oraz Tomaszem Lewandowskim, prowadząc uczestników
przez świat muzycznych pejzaży: śpiewu oraz instrumentów.
Malownicze spojrzenie Floriana Kohuta pomagało odnaleźć
harmonię barw i półcieni - wkomponować się w warsztatowy
obraz, tworząc fantazyjną perspektywę. Paulina Teresa Lenart
ukazała młodzieży abstrakcyjną, teatralną przestrzeń, w której najmniejszy ruch i gest mają ogromne znaczenie. Taniec,
to siła która może porwać, uczestnicy co dnia wpadali w towarzyski wir razem z Mikołajem Kubiakiem oraz Marcinem
Zawiślakiem oraz zanurzali się w nutę współczesności razem
z Elizą Hołubowską. Dzięki Leszkowi Wiszniewskiemu poznali
szeroką gamę emocji – na afrykańskich bębnach djembe wystukując rytm swoich serc i czując tętno grupy. Ci, w których
buzował wulkan energii, każdego wieczora mieli okazję wziąć
udział w warsztatach tańca z ogniem, a zapał ten rozniecała w
nich Aleksandra Olszewska.
Goście z Niemiec, tworzący w plenerze, na pytanie o komunikację odpowiadali, że najlepiej dogadywali się w „języku
malarskim”.

12.07.2014
Występem Ani Szarmach, instruktorki warsztatów wokalnych odbywających się w ramach Trójstronnej Wymiany
Młodzieży Polsko-Niemiecko-Łotewskiej oraz „ARTerii”, zakończył się koncert młodych artystów trenujących podczas tych
warsztatów (wokalistyka, instrumenty muzyczne, bębny).

14.07.2014 r.
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Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”
09.07.2014
Dyskusja o osobowości i osobliwości Philipa Seymoura
Hoffmana zainaugurowała serię spotkań z aktorami, twórcami
i znawcami filmu. W spotkaniu wzięli udział: Rafał Stanowski,
Piotr Kletkowski oraz Wojciech Solarz. Była to rozmowa o aktorze wybitnym, który nie odgrywał swoich ról, ale się w nie
wcielał.

10.07.2014
Filmowa Młoda Polska, Wojciech Solarz Off i niekończące
się rozmowy, spotkanie z Sebastianem Stankiewiczem oraz
dyskusja - Piotra Kletowskiego, Rafała Stanowskiego, Krzysztofa Spóra i Jarosława Florczaka - wokół nieśmiertelności Kubricka. Nowogardzka publika nie po raz pierwszy udowodniła, że
jest za „pan brat” ze sztuką filmową.
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11.07.2014
Jane Jackson ze swoją grupą gospel wystąpiła podczas
Festiwalu Muzyki Filmu Malarstwa „Lato z Muzami”. Artystka
- wraz ze swoim zespołem – przyjechała z Wielkiej Brytanii.
W przerwach pomiędzy utworami usłyszeliśmy ciekawą opowieść ojca Reya, a o gościach opowiadał pastor Cezary Komisarz.

W czasie inauguracji „Lata z Muzami” miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Liście”. Jej autorką jest Dominika
Odrowąż - graficzka, fotografka i malarka, kurator pleneru malarskiego, który towarzyszył festiwalowi. (Wystawę oglądać
można w dolnym holu NDK).
Nowogard gości na festiwalu Wojtka Smarzowskiego, który
podczas otwarcia Festiwalu „Lato z Muzami” odebrał z rąk burmistrza Nowogardu honorowego Laura Cisowego za dokonania reżyserskie.
Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” zagrali dla nas m.in.: Wood&Brass
Band z Goleniowa, Kukułeczka z Łotwy oraz kapela góralska
Tekla Klebetnica.
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Projekcja filmu „Adieu” i spotkanie z autorami filmu
„Adieu” to film krótkometrażowy z serii „kina dla dorosłych”,
który widzowie zobaczyli podczas projekcji w kinie „Orzeł”. Po
seansie – spotkanie z twórcami: Krzysztofem Kuźnickim i Anią
Wiśniewską – ze Stowarzyszenia KAMERA, scenarzystami oraz
aktorami – słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy
wcielili się w główne role.

12.07.2014
Projekcja filmu: „Pod mocnym aniołem” oraz spotkanie z
reż. Wojciechem Smarzowskim, Jackiem Rzehakiem - producentem i Adam Lewandowski – autorem filmu dokumentalnego „Pod mocnym Smarzolem”
Pytania o alkoholizm, o emocje jakie towarzyszyły pracy
nad filmem poruszającym tego rodzaju tematykę, o strategię marketingową i wiele innych padło podczas spotkania z
gościem festiwalu „Lato z Muzami”, Wojtkiem Smarzowskim.
Spotkanie odbyło się po projekcji filmu „Pod mocnym aniołem”, która zgromadziła w sali widowiskowej NDK wielu fanów
twórczości reżysera, który w Nowogardzie otrzymał honorowy
Laur Cisowy za dokonania reżyserskie. Gośćmi spotkania byli
także Jacek Rzehak, producent „Pod mocnym aniołem” i Adam
Lewandowski, który na planie tego filmu nakręcił dokumentalny „Pod mocnym Smarzolem”.

Wojciech Solarz Show
Niewątpliwą atrakcja tego dnia był monodram w wykonaniu Wojciecha Solarza oparty jest na tekście Michała Walczaka.
Wojciech Solarz wcielił się w rolę bohatera, Pana Rekonstruktora, który potrafi przenosić się w czasie. Na zlecenie może
odtworzyć szczegóły każdej sytuacji, która zdarzyła się sto,
pięćset czy tysiąc lat temu. Jest ciągle w trasie. Węszy pod
Grunwaldem, biega nago nad Biebrzą, rozmawia z duchami
bohaterów narodowych, śpi pod mostem Kierbedzia. Bierze
udział w rekonstrukcjach bitew albo wczuwa się w osobę Jerzego Waldorffa na Powązkach. Stanowi połączenie detektywa, szamana i poszukiwacza Świętego Graala. Odkrywa to, co
dotąd było zakryte. Ujawnia przed widzem historie, o jakich
nikomu się nie śniło. Wskrzesza dawne obyczaje, zapomniane
języki i wojny. Odsłania najboleśniejsze polskie traumy, rozdrapuje ukryte rany. Przed nimi nic się nie ukryje. Nie istnieją dla
niego żadne wątpliwości, zagadki. Kobiety go kochają, mężczyźni mu zazdroszczą, dzikie zwierzęta ustępują mu z drogi.
Jednym słowem „Ten show jest dla ciebie. Czujesz się źle
w naszych czasach? Przenieś się do innych.” To nie było tylko
show historyczny. Rekonstruktor udzielił wielu indywidualnych porad praktycznych na przyszłość. Uczył na przykład, jak
zabezpieczyć się na wypadek wojny, jak zapalniczką rozpalić
ognisko i jak na starość zachować młodość.

14.07.2014 r.
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Konkurs na komiks
„Terapia filmowa”, komiks autorstwa Krzysztofa Skory zwyciężył w Konkursie na Krótką Formę Komiksową o Tematyce
Filmowej. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muzami” Nowogard 2014.
Prace nadesłane na konkurs oceniło jury w składzie: Rafał
Stanowski, dziennikarz i krytyk filmowy; Dominika Odrowąż,
graficzka i fotografka oraz Monika Marach, specjalista do spraw
promocji i organizacji imprez w NDK oraz szef kina Orzeł.
Drugie miejsce zajął komiks pt. „Film maluje życie” autorstwa Oskara Kowalskiego, a trzecie miejsce zdobyła Natalia
Walerzak za komiks pt. „Mariusz i extra winda”.
Wręczenie nagród - skutera dla zwycięzcy konkursu, tabletu dla laureata drugiego miejsca i odtwarzacza MP4 za miejsce
III - odbyło się podczas koncertu kończącego „Lato z Muzami”,
13 lipca 2014.

Najmłodsi
W samo południe 9 lipca br., ruszyły projekcje podczas tegorocznego Festiwalu „Lato z Muzami”. Najmłodsi mieli okazję
obejrzeć m.in. bajkę „Pan Peabody i Sherman”. 10 lipca dzieci
razem z małą kapucynką wkroczyły w świat Amazonii, zaś 11
lipca czekały na nie prehistoryczne dinozaury. Po seansach niezwykłe niespodzianki – a zabawę animowali nietypowi goście, którzy po filmach zaprosili dzieci do wspólnej zabawy. Dla
każdego znalazło się coś słodkiego, a później Plac Wolności zamienił się w plac zabaw.
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13.07.2014
Ostatni dzień 18 Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z
Muzami” Nowogard 2014
W ostatnim dniu festiwalowym, widzowie mieli okazję
zobaczyć, w sekcji „The Best of...Polska” film pt. „Chcę żyć”, a o
16.00 w sali kinowej NDK miał miejsce specjalny pokaz filmu
dokumentalnego „Był bunt”, który jest obrazem wstrząsających wydarzeń, do jakich doszło po ogłoszeniu amnestii w Polsce w 1989 roku. Ówczesne złagodzenie kar nie objęło dużej
grupy więźniów, którzy z nadzieją obserwowali zachodzące w
kraju przemiany. Liczyli oni na amnestię, którą w PRL-u ogłaszano zwykle przy okazji świąt państwowych z powodu przepełnienia zakładów karnych. Doszło wówczas do krwawych
zamieszek w Czarnem, Nowogardzie i Goleniowie.
Film wywołał 1,5 godzinną dyskusję twórców filmu Małgorzaty Kozery i Łukasza Bluszcza oraz bohaterów filmu z
publicznością, która wypełniła sale kinowa do ostatniego
miejsca. Film stał się okazją powrócenia pamięcią do tamtych
wydarzeń z lat 89, które wielu z mieszkańców pamięta i do zadumy nad tym, jak nasze miasto wówczas wyglądało.
O 19.30 miało miejsce oficjalne zamknięcie Festiwalu:
otwarcie wystawy poplenerowej i powarsztatowej, zamknięcie warsztatów ARTeria, Pleneru Malarskiego...oraz wręczenie
nagród Festiwalu. Młodzież oddała klucz do miasta (z wielką
niechęcią), a burmistrz Nowogardu ogłosił uroczyste zamknięcie 18 Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muzami” Nowogard 2014 i zaprosił za rok na kolejną edycje festiwalu w
Nowogardzie.

14.07.2014 r.

opr. Piotr Suchy
zdj. NDK, Piotr Suchy

14.07.2014 r.
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I Turniej Badmintona pod patronatem
Burmistrza Nowogardu
Silny wiatr, towarzyszący I Turniejowi Badmintona, który został rozegrany w sobotę, 5 lipca br., na korcie przy Placu
Szarych, zgromadził 16 uczestników: Lewandowska Barbara, Idziak Marcin, Saja Tomasz, Saja Błażej, Kobus Karolina,
Głąbecki Mariusz, Mazurczak Jerzy, Szczubiał Wojciech, Czernikiewicz Adam, Czernikiewicz Wojciech, Mazurczak Rita,
Kaźmierczak Jacek, Antonyk Kamil, Orpel Miłosz, Karapuda Błażej i Tretiak Weronika.
Turniej był równocześnie inauguracją kortu trawiastego,
utworzonego w miejscu starego żelbetowego podestu, obok
plaży i placu zabaw. W turnieju udział mógł wziąć każdy. Rozgrywki były prowadzone systemem pucharowym, zarówno w
kategorii indywidualnej, jak i w kategorii par.
W wyniku poszczególnych gier pierwsze miejsce zajął
Szczubiał Wojciech, drugie - Czernikiewicz Adam, trzecie – Saja
Tomasz, czwarte – Karapuda Błażej.
W deblu, zawodnicy grający w parach, uzyskali następujące miejsca: pierwsze miejsce – para Saja Błażej i Saja Tomasz
(Wojcieszyn), drugie – para Karapuda Błażej i Antonyk Kamil
(Nowogard), trzecie – para Głabecki Mariusz i Idziak Marcin
(Wojcieszyn), czwarte – para Orpel Miłosz i Tretiak Weronika
(Wojcieszyn).
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, nowym sprzętem do badmintona oraz upominkami związanymi z miastem
Nowogard, zaś najmłodszy uczestnik turnieju Miłosz Orpel, za
grę w obu kategoriach (pojedynczej i w deblu), został obdarowany lotkami.
Sędzią turnieju był Jerzy Kusiak, zaś koordynatorem turnieju Szymon Pilipczuk z wydz. RLiF.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom I Turnieju Badmintona pod patronatem Burmistrza Nowogardu i
zapraszamy na kolejne turnieje.

Nowogardzcy zawodnicy BJJ u burmistrza
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ, nazywane też Gracie Jiu-Jitsu lub po prostu jiu-jitsu, choć jest to określenie nieprecyzyjne i
może być mylone z japońskim pierwowzorem) to brazylijski sport walki, wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który
wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze.
Swą popularność BJJ zawdzięcza sukcesom zawodników,
startujących na międzynarodowych ringach w formułach takich jak Vale Tudo czy MMA (najtwardsze i najbrutalniejsze
formuły sportowe). Wielokrotnie udowodniono, ze wyszkoleni
zawodnicy BJJ potrafią zminimalizować zagrożenie ze strony
silniejszych i cięższych przeciwników, po czym zdominować
walkę, doprowadzając do wygranej.
We wtorek, 1 lipca br., burmistrz Nowogardu spotkał się z
nowogardzkimi zawodnikami BJJ, by pogratulować zdobytych
medali, tytułów i podziękować za godne reprezentowanie
Nowogardu na zawodach. Upominki oraz listy gratulacyjne
otrzymali: Borys Sobczyk – medal srebrny w kat. wiekowej 6
lat, Jan Duda – medal brązowy w kat. wiekowej 6 lat, Aleksandra Borkowska – medal srebrny w kat. wiekowej 9 lat i Jakub
Maciąg (Alsecco Cup 2 Berserkers Team Junior w Szczecinie),
Maksym Sobczyk (kategoria Junior do 60 kg) – brązowy medal
(Koszalin) i srebrny wraz z tytułem Wicemistrza Polski w kat.
Junior Młodszy (X Mistrzostwa Polski ADCC Szczecin 2014) i
Artur Pietrzycki (kategoria Senior) – brązowy medalista (Open
Baltic BJJ Cup Koszalin 2014), a zarazem szef klubu Berserker’s
Team „Fira” Nowogard. Podobne podziękowanie i upominki
otrzymał opiekun i trener nowogardzkiej filii Berserker’s Team
Bartosz Węgielnik – jako podziękowanie za pracę trenerską.
Koszaliński i szczeciński debiut nowogardzkich zawodników

BJJ, wypadł wyśmienicie zważywszy, że grupa naszych sportowców trenowała zaledwie od 4 miesięcy, to pokazuje jaki
potencjał drzemie w naszych młodych zawodnikach.
Dumy ze swoich dzieci nie kryli obecni na spotkaniu z burmistrzem rodzice. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w BJJ.

Opr./zdj. Piotr Suchy
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Nowogard sprzyja Inwestorom
13 sierpnia 2013 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmujące m. in. utworzenie Podstrefy Nowogard. 2 października 2013 r. Rozporządzenie uprawomocniło
się, a tym samym, blisko 3-letnie starania Gminy Nowogard o utworzenie na naszym terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały oficjalnie potwierdzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Sam proces utworzenia podstrefy był długi i wymagał dużych
nakładów pracy. W prasie lokalnej pojawiały się nieprzychylne komentarze i artykuły, które wieściły wszem i wobec, że podstrefy w
Nowogardzie nie ma i nie będzie. Sporo czasu zajmowało prostowanie tych informacji.
Jednak była to dla Gminy Nowogard, jak i dla Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, sprawa priorytetowa.
W sierpniu 2010 Rada Miejska w Nowogardzie wyraziła zgodę
na utworzenie podstrefy będącej częścią Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś nieruchomości ją stanowiące,
należące do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
(ANR) w Szczecinie, miały zostać przekazane Gminie Nowogard
za „symboliczną złotówkę”. Niestety, ANR odmówiła przekazania
działek, proponując w zamian sprzedaż ich Gminie Nowogard,
„po cenach rynkowych”. Szacunkowy koszt tych działek wynosi
ok. 20 milionów złotych. Oczywiście, nie trzeba dodawać, że na
takie posunięcie Gminy Nowogard zwyczajnie nie było stać. Gdy
tylko okazało się, że ANR nie przekaże Gminie działek za symboliczną opłatę, wypracowano w październiku 2011 r. nowy plan tzw.
„trzeciej drogi” – uzyskania zgody właściciela nieruchomości na
„włączenie” (nie sprzedaż czy też przekazanie) nieruchomości do
Strefy. W listopadzie 2011 r. ANR w Szczecinie wyraziła zgodę na
objęcie przedmiotowych nieruchomości statusem podstrefy, następnie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Nowogard o jej stworzenie.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów,
dopiero w grudniu 2011 r. stosowny wniosek został złożony w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a
następnie włączony do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów.
Niestety, zmiana Rozporządzenia w sprawie utworzenie podstrefy
utknęła w miejscu ze względu na znany od dłuższego czasu i nagłaśniany przez media sprzeciw ówczesnego Ministra Finansów Jacka
Rostowskiego co do zasadności istnienia stref ekonomicznych w
Polsce i ich funkcjonowania do 2026 r. Na ostateczne rozstrzygnięcie Gmina Nowogard musiała poczekać do sierpnia 2013 r.
Formalne utworzenie podstrefy to dopiero początek drogi. W
dalszym ciągu to ciężka praca, obejmująca przygotowanie terenu dla inwestorów, jak i sukcesywne ich pozyskiwanie. Aktualnie
trwają prace nad budową drogi dojazdowej wraz z kanalizacją
deszczową do terenu podstrefy, gdyż obecnie istniejąca nie spełnia wielu niezbędnych parametrów.
Planowana droga, o długości ponad 1 km, będzie miała nawierzchnię asfaltową, przeznaczoną dla samochodów ciężarowych (inny materiał, wzmocniona podbudowa, szerokość drogi
dostosowana do gabarytów poruszających się po niej samochodów) oraz chodnik z kostki betonowej. Na chwilę obecną projekty
techniczne są opracowane, przygotowywane są projekty podziałów nieruchomości (pod zbiornik- gromadzący wody opadowe, zaprojektowany jako zbiornik chłonno- odparowujący) oraz przede
wszystkim toczy się postępowanie środowiskowe, ponieważ planowane położenie drogi, może mieć potencjalnie oddziaływanie
na środowisko. W efekcie czego, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska (RDOŚ) nakazała sporządzenie analizy fauny i flory, na
terenie objętym inwestycją. W projekcie ujęto również uzbrojenie
drogi w kanalizację deszczową, przewidziano też pas techniczny,
biegnący wzdłuż drogi, w który będzie możliwość pociągnięcia
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej.
Projekt przewiduje wybudowanie drogi z wjazdem i wyjazdem

od strony Wojcieszyna, aby mieszkańcy pobliskiego osiedla Bema,
którzy mogliby obawiać się wzmożonego ruchu pojazdów ciężkich w pobliżu ich miejsca zamieszkania, nie odczuwali dyskomfortu z powodu istnienia nowogardzkiej podstrefy. Na końcu drogi przewiduje się budowę placu manewrowego, do swobodnego
zawracania samochodów dostawczych. Gdyby podstrefa została
powiększona o kolejne obszary, projekt umożliwia obsługę komunikacyjną tychże terenów. Planowany termin przygotowania dokumentacji to październik 2014 r.
Gmina Nowogard brała również udział rozmowach z operatorami mediów: ENEA (energia elektryczna – uzyskano promesę na
dostawę energii), PGNiG (gaz – otrzymano zapewnienie, że każdy inwestor może liczyć na podłączenie gazu zgodnie z własnym
zapotrzebowaniem) oraz PUWiS (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - uzbrojenie terenu inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
gminy Nowogard.
W chwili obecnej trwa podział nieruchomości i rozmowy z
przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem w Gminie
Nowogard.
Gmina Nowogard opracowała Przewodniki dla Inwestorów, w
formie papierowej i elektronicznej, w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej i duńskiej. W najbliższym
czasie, na terenie nowogardzkiej podstrefy, zostanie umieszczona
tablica informacyjna, której celem jest zainteresowanie terenem
potencjalnych inwestorów. W przygotowaniu jest nowa odsłona
strony internetowej Gminy Nowogard, poświeconej tylko i wyłącznie ofercie inwestycyjnej naszej gminy. Strona przygotowywana
jest we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie.
Oczywiście, jest to praca obliczona na lata, trzeba jasno przyznać, że w przypadku wielu stref ekonomicznych, od decyzji o jej
utworzeniu do wprowadzenia pierwszego inwestora mija średnio
3 lata. Jest to spowodowane regulacjami w prawie krajowym, które w znacznym stopniu wydłużają proces inwestycyjny w kraju.
Widać to choćby na przykładzie procedury budowy drogi dojazdowej – w przypadku samej dokumentacji termin jej wykonania
może wydłużyć się nawet do 1,5 roku. Sam przedsiębiorca również
stoi przed nie lada wyzwaniem - uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń (w tym środowiskowych), przygotowanie doku-
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mentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, podział
nieruchomości, w końcu budowa obiektów - to proces trwający
niejednokrotnie nawet 2 lata.
Jednak znaczące kroki zostały już poczynione, a efekty tych
działań zobaczymy już wkrótce.
Wypowiedź Pani Małgorzaty Saar – kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie: Współpraca pomiędzy Centrum a Gminą Nowogard została nawiązana w
grudniu 2011 r. i od razu była rzeczowa, kończąc się pierwszym dużym sukcesem - udało się wspólnie pozyskać dla Gminy Inwestora z
Holandii, który po wielu spotkaniach i negocjacjach zdecydował się
zostać w Nowogardzie i rozpocząć proces inwestycyjny w Gminie
- dało to na pewno pozytywny impuls dla jej rozwoju i sygnał dla
innych inwestorów - Nowogard to miejsce, gdzie można z powodzeniem zainwestować swój kapitał i rozwijać swoją działalność. Myślę,
że mogę polecić wszystkim zainteresowanym otwarciem działalności
gospodarczej w Nowogardzie to miejsce, które jest otwarte na inwestorów i gotowe do współpracy - Nowogard na Was oczekuje!
Wypowiedź Pana Andrzeja Kaila – Dyrektora Marketingu
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Od
samego początku współpracy z Gminą Nowogard patrzymy z uznaniem, jak sprawnie udaje się samorządowi pracować nad całym procesem pozyskiwania inwestorów dla Gminy. Tym bardziej, że organizacja strefy ekonomicznej to dla większości gmin rzecz zupełnie nowa
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- można powiedzieć, że jest to praca połączona z nauką.
Nie jest to łatwe i wymaga dużego zaangażowania oraz środków
finansowych, bo konkurencja nie śpi, a prawo i zasady inwestowania
są dosyć zmienne. Jest to również proces wyjątkowo czasochłonny
i wymagający cierpliwości. Jednak jestem przekonany, że samorząd
da sobie z tym wszystkim radę i niedługo skorzysta na tym cała społeczność Gminy Nowogard.
Wypowiedź Pana Martijn van der Maas
Widemex International jest producentem pokrowców na deski do
prasowania z główną siedzibą w Holandii. Ze względu na poszerzanie działalności firmy, zdecydowaliśmy się na otwarcie zakładu również w Polsce. I tak znaleźliśmy się w Nowogardzie.
Pierwsze spotkanie z Burmistrzem Nowogardu Panem Robertem
Czaplą miało miejsce ponad 2 lata temu. Pamiętam doskonałe przyjęcie i wszelką niezbędną pomoc udzieloną przez Burmistrza oraz
pracowników Ratusza. Od samego początku czułem się tu komfortowo, więc już w marcu 2012 r. powołaliśmy do życia firmę IronTech i
rozpoczęliśmy działalność w Nowogardzie.
Aktualnie zatrudniamy 30 pracowników i planujemy dodatkowo
kolejnych 15 w najbliższym czasie. Miejsce w którym aktualnie prowadzimy działalność jest już dla nas za małe więc zdecydowaliśmy
się na budowę kolejnego zakładu. Dzięki znakomitej współpracy z
nowogardzkim samorządem, nasze plany są już bliskie realizacji i
bardzo możliwe, że do końca 2015 r. uda nam się otworzyć nową halę.

Kolejne spotkanie sołtysów

Cykliczne spotkania burmistrza z sołtysami, stały się tradycją w naszej gminie - jest to okazja do rozmów i podzielenia się z gospodarzem gminy troskami „dnia codziennego” sołtysów i ich sołectw. Takie spotkanie miało miejsce 27 czerwca br. w Jarchlinie.
Na zebranie, którego gospodarzem była sołtys Jarchlina Aneta Kaczmarek, przybyli przedstawiciele sołectw gminy Nowogard.
Początkowo zebranie poprowadziła kierownik Wydziału nieruchomości Ewa Jakubcewicz (w zastępstwie burmistrza, który
wracał właśnie ze spotkania z dyrektor NFZ Julitą Jaśkiewicz, w
sprawie zmiany decyzji odnośnie świadczenia usług rehabilitacji
dla pacjentów z gminy Nowogard).
Głównym tematem spotkania było podpisanie umów użyczenia i aneksów, dotyczących korzystania i wynajmowania świetlic
wiejskich, placów zabaw oraz boisk sportowych.
Ewa Jakubcewicz poinformowała i wytłumaczyła sołtysom
zasady korzystania z świetlic wiejskich, kto może korzystać bezpłatnie, a kiedy trzeba uiścić opłatę za korzystanie świetlicy. Bezpłatnie mogą korzystać np. stowarzyszenia dla integracji środowiska lokalnego, sołectwo na organizację uroczystości i imprez
ogólnodostępnych na rzecz mieszkańców sołectwa, jak i innych
sołectw gminy. Osoby, które chciałyby zorganizować np. imprezy
rodzinne, imprezy o charakterze komercyjnym, prezentacje, szkolenia lub konferencje, powinny najpierw podpisać umowy najmu
z sołtysem, który jest upoważniony i działa w imieniu burmistrza.
Umowy użyczenia, podpisane zostały pomiędzy burmistrzem,
a sołtysami. W sołectwach, gdzie były wcześniej zawarte umowy,
dołączony został aneks do istniejących umów, dodający jeden
paragraf, że integralną częścią dotychczasowych umów jest regulamin w sprawie określenia zasad i trybu korzystania świetlic wiejskich, na podstawie podjętej w dniu 14 marca 2014 roku uchwały
Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Na terenie gminy Nowogard istnieje 27 świetlic wiejskich, 18
placów zabaw, 29 boisk sportowych, a już nie długo będą oddane
do użytku świetlice w miejscowości Orzechowo i Świerczewo.
Kolejnym punktem spotkania były sprawy, które przedstawili
urzędnicy UM w Nowogardzie:
Kierownik GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz poruszył kwestie bieżące,

m.in.: oświetlenie drogowe, porządkowanie terenu przy przystankach autobusowych (wiatach), wystąpił z propozycją żeby wieś we
własnym zakresie uporządkowała miejsca w których znajdują się
przystanki, poprzez wykoszenie traw dookoła terenu. W zamian
gmina zobowiąże się do zakupu paliwa do kosiarek oraz pokrycia
kosztów związanych z zakupem sprzętu potrzebnego do porządkowania terenu. Kierownik przedstawił jakie remonty w tym roku
zostały wykonane oraz zapowiedział planowany przez burmistrza
remont chodnika w miejscowości Strzelewo, który znajduje się
przy drodze drodze powiatowej (gmina wystąpiła do Starostwa
Powiatowego w Goleniowie o zgodę na remont.
Kierownik OPS Teresa Skibska poinformowała o karcie Dużej
Rodziny i o systemie zniżek dla rodzin wielorodzinnych (od 23
czerwca br., każda rodzina z co najmniej trójka dzieci na utrzymanie może złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie o wydanie takiej karty więcej tutaj).
Padło również wiele zapytań do burmistrza Nowogardu, na
które odpowiadał na bieżąco lub deklarował, że w przypadku kilku spraw przyjrzy się problemowi i jak najszybciej podejmie odpowiednie decyzje.
opr./zdj. Anna Narkiewicz
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Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, dotyczących rehabilitacji w Nowogardzie,
które rozpowszechnia Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. (szpital w Goleniowie)

Nadzieja wbrew nadziei - walczymy do końca
o punkt rehabilitacyjny w Nowogardzie
W prasie lokalnej, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. zo.o., które wygrało w konkursie NFZ na świadczenie usług rehabilitacyjnych na obszarze powiatu goleniowskiego, opublikowało informację, która w istotnej kwestii mijała się z protokołem ze spotkania,
które odbyło się w szczecińskiej siedzibie NFZ w dniu 30 czerwca br. Dlatego też, osoby wchodzące w skład tzw. nowogardzkiej delegacji
oraz osoby społecznie zaangażowane, a więc: Jolanta Bąk - Właścicielka Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie, Mieczysław Cedro - Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, Eugeniusz Tworek - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Koło Nowogard, Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu, Kazimierz Lembas - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Radny Rady Powiatu w Goleniowie i Jerzy Jabłoński - Członek Rady Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, opublikowały w prasie lokalnej i wojewódzkiej oświadczenie, w którym informują o nieprawdziwości
informacji rozpowszechnianych przez podmiot goleniowski oraz o postępowaniu Starosty Goleniowskiego wobec gminy Nowogard. Do
tej grupy dołączył się również komitet społeczny, który (nie) wystosował swój list do Starosty, a wcześniej wysłał podobny do
dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, domagając się zabezpieczenia na terenie gminy
Nowogard dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla pacjentów i mieszkańców Nowogardu.
Oto treść obu oświadczeń:
W związku z opublikowaniem przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. informacji, w sprawie rzekomych ustaleń, które miały miejsce podczas spotkania w Narodowym Funduszu
Zdrowia w Szczecinie, w dniu 30 czerwca br., odnośnie punktu rehabilitacji w Nowogardzie oświadczamy, że informacje te mijają się
z prawdą i nie są zgodne z protokołem z rozmowy, która miała
wówczas miejsce. W czasie wspomnianego spotkania, na którym
mieszkańców Nowogardu reprezentowała delegacja w składzie: Jolanta Bąk – właściciel Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii w Nowogardzie, Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu, Jerzy Jabłoński – członek Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w
Szczecinie oraz Kazimierz Lembas – dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie i zarazem radny Rady
Powiatu w Goleniowie, burmistrz zaproponował, aby goleniowskie
„podmioty, które wygrały zrzekły się części kontraktu. Propozycja dobrowolnej rezygnacji przez podmioty wygrane z części kontraktu na rzecz
podmiotu w Nowogardzie podyktowana jest prośbami mieszkańców
Nowogardu (…). Zwrócił się też z prośbą do Starosty Goleniowskiego o
„wsparcie dotyczące zrzeczenia się części kontraktu. Burmistrz wskazał,
iż przystanie na propozycję zrzeczenia się części kontraktu wpłynie na
lepsze postrzeganie władz (powiatowych), a kwota przeznaczona na rehabilitację w części na Nowogard nie jest warta konfliktowania się, natomiast pozytywna decyzja zapewni szacunek mieszkańców gmin(...).”
(na podst. protokołu spotkania). Za rozważeniem i przyjęciem tej
propozycji wnioskowała cała nowogardzka delegacja.
Ponadto, po spotkaniu w NFZ, w krótkiej rozmowie z burmistrzem Nowogardu, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski
zgodził się przemyśleć zaproponowaną przez nowogardzką stronę
propozycję (przeniesienia cesji usług rehabilitacyjnych części
nowogardzkiej na nowogardzki podmiot). Jednak w czasie ustalonej wówczas na środę (2 lipca br.), i odbytej w tym terminie telefoOświadczenie podpisali:

nicznej rozmowie z burmistrzem Nowogardu, Starosta oświadczył, że
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. będzie świadczyło dla mieszkańców Nowogardu usługi rehabilitacyjne i nie zgodził się „oddać części nowogardzkiego kontraktu” ani na rzecz pani
Jolanty Bąk, ani na rzecz nowogardzkiego szpitala, co jasno wskazuje
na intencje Starosty wobec Nowogardu i jego mieszkańców.
Tak więc, rozpowszechniane przez utworzone przez powiat Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informacje odnośnie rzekomych ustaleń, które miały miejsce podczas spotkania w Narodowym
Funduszu Zdrowia w Szczecinie, w dniu 30 czerwca br., wprowadzają
w błąd opinię publiczną i wywołują niepokój wśród dotychczasowych pacjentów Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii Pani Jolanty Bąk
oraz mieszkańców Nowogardu.
Nie może być tak, aby powołana na majątku powiatu i korzystająca z dobrodziejstwa jego budżetu, a więc pieniędzy nas wszystkich, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitalne Centrum
Medyczne w Goleniowie, niszczyła inne podmioty gospodarcze
działające na rzecz ochrony zdrowia w powiecie. A skarbnik powiatu
- główny księgowy jego budżetu, jako funkcjonariusz publiczny był
jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Ponadto, Starosta Goleniowski podjął decyzję wbrew stanowisku Rady
Powiatu, które zostało przedstawione i przyjęte uchwałą na sesji
w dniu 26.06.2014 r.
Powiat to nie tylko Goleniów, o czym najwidoczniej Starosta
Goleniowski zapomniał. W innych powiatach usługi rehabilitacyjne
mogą być, bez najmniejszych problemów, świadczone przez różne
gabinety i to w różnych miejscowościach, tylko dziwnym trafem,
Powiat Goleniowski te usługi ma ulokowane w samym Goleniowie.
I my się na to nie zgadzamy!!!

14.07.2014 r.
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W dniu 1 lipca br., również grupa społeczna, reprezentująca
mieszkańców miasta i gminy Nowogard przesłała do Tomasza
Stanisławskiego Starosty Powiatu Goleniów prośbę, o przywrócenie w Nowogardzie refundowanych przez NFZ świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. A oto treść tego pisma:
Tomasz Stanisławski - Starosta Powiatu Goleniowskiego
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
Grupa społeczna reprezentująca mieszkańców miasta i gminy Nowogard, zawiązana w związku z negatywnym rozstrzygnięciem oferty
Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii Pani Jolanty Bąk w Nowogardzie,
złożyła w NFZ w geście protestu społecznego listy z imiennymi podpisami 3254 mieszkańców Nowogardu. Pani Julita Jaśkiewicz, dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego NFZ
za pośrednictwem rzecznika prasowego NFZ w Szczecinie, Małgorzaty
Koszur ,zapewniła protestujących przed gmachem NFZ w Szczecinie
mieszkańców Nowogardu w dniu 16-06-2014, w obecności TVP Szczecin
,że w Nowogardzie będzie od 01-07-2014 funkcjonował Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii. Potraktowaliśmy zapewnienia NFZ, jako wiarygodną deklarację na podstawie której, zostało wyciszone lawinowe niezadowolenie mieszkańców gminy Nowogard i gmin ościennych, których
mieszkańcy korzystali ze świadczeń Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii Pani Jolanty Bąk. NFZ nie dotrzymał złożonej publicznie deklaracji.
Do dzisiejszego dnia, tj. 30 czerwca 2014r., nie otrzymaliśmy również
odpowiedzi z NFZ w Szczecinie na naszą petycję. Od dnia 01-07-2014r.,
mieszkańcy Nowogardu nie mają możliwości korzystania ze świadczeń
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Takie postępowanie czynników
odpowiedzialnych za zapewnienie gwarantowanej nam przez konstytucję RP opieki medycznej, skutecznie pozbawia dostępności do świadczeń, znaczną część mieszkańców powiatu goleniowskiego. Dojazd
pacjentów z dysfunkcjami zdrowotnymi do Goleniowa, drastycznie ob-
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niża możliwości skorzystania z dostępu do gwarantowanych świadczeń
zdrowotnych, powodując utratę bezpieczeństwa zdrowotnego.
W świetle tych działań, które zostały podjęte przez decydentów,
gwarantowany przez RP dostęp do świadczeń zdrowotnych w tym zakresie, staje się fikcją! Pozbawianie ludzi chorych należnej im opieki medycznej, bądź ograniczanie jej zakresu nie znajduje zrozumienia w instytucjach oraz wśród osób odpowiedzialnych za godny poziom życia osób
chorych. Jest to działanie na szkodę społeczeństwa i powoduje wzrost
niepokoju społecznego wynikającego z obawy, że w założeniach polityki
zdrowotnej naszego państwa są ważniejsze priorytety niż dobro chorego. Jest nam wiadomo, że podjęcie decyzji o udostępnieniu świadczeń
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie Nowogardu w szeroko
rozumianym interesie około 35 tys. mieszkańców powiatu goleniowskiego, jest w gestii pana Starosty. W związku z powyższym, zwracamy się
do Pana o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
W przypadku nie spełnienia naszej prośby, może dojść do nie kontrolowanych protestów mieszkańców Nowogardu i okolic.
Korespondencję proszę kierować na adres:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
Pod listem podpisali się: Eugeniusz Tworek, Zygmunt Knasiak,
Maria Knasiak, Zofia Ardan, Ewa Żytko, Grażyna Kwiecień, Danuta Rogozińsk, Józef Olender.
Ruch społeczny informuje również, że od poniedziałku (7 lipca
br.) będzie zbierał podpisy pod protestem, skierowanym do Starosty
Goleniowskiego. Na prośbę ruchu, każdy może pobrać listy do podpisu z naszej strony, przy pomocy tego linku. Listy z podpisami prosimy
dostarczać do siedziby Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy ul.
Wojska Polskiego 7 (przyszpitalne ambulatorium).
opr. Piotr Suchy

Kolejna droga gminna będzie
wyremontowana
Od kilku dni, przy ul. Wojska Polskiego, między budynkiem szkoły a szpitalem, trwa remont drogi prowadzącej do Przychodni Medyk. Jest to droga wewnętrzna gminna stanowiąca równocześnie dojazd do posesji przy ul. Wojska Polskiego
oraz do Przychodni.
Jest to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy
mieszkańcami, właścicielami budynków a gminą Nowogard.
Właściciele Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Gabinetów Lekarskich „MEDYK” S.C. Danuta Wiatrowicz – Więcek i Andrzej
Więcek za sumę 7.500 zł zobowiązali się wybudować deszczówkę, zaś gmina Nowogard położy nową nawierzchnię na
wspomnianą drogę. Sama droga dojazdowa wykonana zostanie z ażurowej kostki betonowej, która umożliwi wsiąkanie
wody, zaś chodnik będzie wykonany z normalnej pełnej kostki
typu Polbruk.
Remont ten jest niezbędny, ponieważ w czasie większych
opadów deszczu, woda spływała w dół, zalewając drogę do
przychodni i posesje leżącą dalej, co było problemem nie tylko
dla mieszkańców, ale i również dla pacjentów, korzystających
z usług Przychodni .
Przewidziany termin zakończenia remontu to 21 lipca br.
Opr./zdj. Piotr Suchy
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„Bocianie gniazdo” i inne atrakcje przy ul. Zielonej
To chyba najpiękniejszy plac zabaw, który powstał na terenie naszego miasta. Choć oficjalnie 2 lipca br. został oddany do
użytku, to został już przetestowany przez najmłodszych mieszkańców Nowogardu – małych inspektorów nadzoru budowlanego, jak określił dzieci burmistrz Nowogardu. I jak to było widać w czasie uroczystego otwarcia, choć nikt nie informował o
tym wydarzeniu, plac zabaw tętnił życiem czyli został przez jej
użytkowników uznany za miejsce godne do zabawy. Wszystkie dzieci wraz z rodzicami, którzy byli obecni w tym czasie na
nowym placu zabaw, zostali obdarowani przez burmistrza Roberta Czaplę i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Mieczysława Laskowskiego cukierkami.
Plac zabaw ma powierzchnię 500 m2, na którym ustawionych zostało 12 urządzeń zabawowych. Obok standardowych
huśtawek i bujaczków, plac został wyposażony również w piramidę linową zwaną linarium. Ciekawostką jest również zamontowana huśtawka nazywana „bocianim gniazdem”. Jej
konstrukcja jest oparta na tradycyjnej konstrukcji huśtawki
wahadłowej, jednak nietypowe siedzisko sprawia, że urządzenie to jest ciekawym produktem integracyjnym, ponieważ
mogą z niego korzystać dzieci niepełnosprawne, ale pozwala
również na wspólną zabawę dzieci w różnym wieku. Dodatkowym atutem placu, oprócz jego doskonałej lokalizacji, jest
zaprojektowana zieleń. Jego prawdziwy urok, miejmy nadzieję, poznamy wiosną przyszłego roku. Wokół placu posadzono

ozdobne drzewa owocowe (16 szt. w tym grusza, jabłoń i śliwa wiśniowa), a wewnątrz placu ozdobne krzewy (łącznie 280
szt.). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 152.009 zł.
W otwarciu placu zabaw przy ul. Zielonej (obok parkingu
przy restauracji „Przystań”) burmistrzowi towarzyszyli: wiceprzewodniczący RM Mieczysław Laskowski, radni: Lech Jurek,
Czesław Kozieł, Rafał Paśko i Cezary Marcinkowski, przedstawiciel i wykonawca), projektant, pracownicy wydziału IiR, inspektor nadzoru budowlanego oraz dziennikarze: Ryszard
Zagórski (portal wnowogardzie.pl) oraz Marcin Gręda z radia
Plus z Gryfic.
opr./zdj. Piotr Suchy

Wakacyjne zajęcia czytelnicze dla dzieci
W poniedziałek, 7 lipca br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie rozpoczęły się WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA DZIECI w wieku od 5 do 11 lat ,
które będą trwać do 14 sierpnia. Podczas pierwszego tygodnia
dzieci będą się zastanawiać jak i czym zacząć swoją wakacyjną
podróż. Pomimo pięknej słonecznej pogody frekwencja dopisała. Podczas zajęć, które odbywają się od godz. 12.00 do 14.00
proponujemy: głośne czytanie, bajkowe łamigłówki, zajęcia
plastyczne i literackie, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym
KLANZA, zabawy w ogrodzie biblioteki oraz magiczne chwile z
teatrzykiem japońskim KAMISHIBAI. Szczegółowy program w
Bibliotece i na stronie internetowej biblioteki www.nowogard.
naszabiblioteka.com. Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz wyremontuje kolejną świetlicę
Gmina Nowogard, jeżeli chodzi o świetlice wiejskie, jest chyba jedną z nielicznych gmin, gdzie prawie na każdej już wiosce, miejscowa społeczność, takowe pomieszczenia posiada.
8 lipca br. w Strzelewie, burmistrz dokonał przeglądu odzyskanego budynku, który jeszcze jakiś czas temu był miejscem dyskotekowym, do którego zjeżdżali młodzi mieszkańcy naszego miasta. Sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek, podczas spotkania, ustaliła
z burmistrzem i z kierownikiem wydziału IiR Adamem Czernikiewiczem, harmonogram działań, na który składa się przede wszystkim remont pomieszczeń i adaptacja ich na świetlicę.
Dużą część prac porządkowych wykonają sami mieszkańcy.
Dzięki dużemu zaangażowaniu sołtys Jolanty Bednarek, jej najbliższych i osób, którym zależy na posiadaniu przez wieś ładnej
świetlicy, jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, to otwarcie wyremontowanego budynku będzie miało miejsce już w listopadzie
tegoż roku.
opr./zdj. Piotr Suchy

14.07.2014 r.
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Porządkowanie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem. W czerwcu wykonano m. in.:
- koszenie terenu wokół jeziorka przy osiedlu Radosława
- oczyszczanie jeziora z glonów oraz śmieci (na zdjęciu 1)
- oczyszczanie placu oraz schodów za pomnikiem
- oczyszczanie z chwastów alejek nad jeziorem
- odchwaszczanie chodników przy ul. Kilińskiego, Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego (na zdjęciu 2)
- odchwaszczanie chodników ul. Rataja

- pielęgnacja drzew przy promenadzie i plaży
- remont elewacji budynku toalet na plaży miejskiej (na
zdjęciu 3)
- sprzątanie przy ul. Zielonej
- usuwanie starych fundamentów w parku przy ul. Bankowej (na zdjęciu 4)
- zakończony remont elewacji budynków na plaży miejskiej

1

2

3

4

Koloniści w Ratuszu
Ratusz o godzinie 10.00 rozbrzmiał głosami kolonistów ze Szkoły Podstawowej nr 1, których gościł burmistrz, wcielający się w rolę przewodnika. Młodzi ludzie byli ciekawi miejsc, do których raczej wcześniej nigdy nie zaglądali.
Dzięki tym odwiedzinom, koloniści mieli okazję poznać poszczególne wydziały, osoby tam pracujące i zadania, którymi
się zajmują. W sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie goście
na moment wczuli się w role radnych i w jednomyślnym głosowaniu przyjęli ustawę, której treść brzmiała: „Przyjmujemy
uchwałę następującej treści, by słońce świeciło nam przez całe
wakacje. Żadnego deszczu i pochmurnych dni”. Przyjęcie uchwały, uderzeniem młotkiem, zatwierdził „nowy” przewodniczący.
W wydziale finansów, królestwie skarbnika gminy Nowogard,
goście zostali poczęstowani przez burmistrza Nowogardu cukierkami. Był też czas na wspólne zdjęcia.
opr./zdj. Piotr Suchy
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Warnkowo - „Dwie prawdy”
„Dwie prawdy” to tytuł codziennego programu na żywo w TVN, w którym publicyści - Jan Wróbel i Roman Kurkiewicz
- biorą pod lupę najgorętsze współczesne spory światopoglądowe, obyczajowe i polityczne. Takie nowogardzkie szoł
(ang. show), które mogłoby nosić podobną nazwę, mamy 2 razy w tygodniu dzięki Dziennikowi Nowogardzkiemu. Z tą
jednak różnicą, że redakcja (w tym sam redaktor naczelny), nie kryjąc wręcz swej niechęci do obecnej władzy, przedstawiają swoją „prawdę”, tak przygotowaną, by ta niechęć sprytnie zawoalowana, sączyła się jak jad... powoli, powoli, aż
zaatakuje serce i umysł czytelnika. Jednak tym razem, w sprawie Warnkowa, redakcja DN przesadziła.
By nie być gołosłownym, w formie tabeli, przedstawiona zostanie „prawda” wg redaktora naczelnego (będącego równocześnie autorem artykułu) odnośnie Warnkowa i stan rzeczywisty.
„Prawda” wg Dziennika Nowogardzkiego
Prawda wg stanu rzeczywistego
Na temat rocznego sprawozdania burmistrza Roberta Czapli i zawartej w nim informacji
1. Fakt – taka informacja pojawiła się w sprawozdaniu z
Przedstawienie burmistrza przez red. naczelnego jako nie módziałalności burmistrza za rok 2012 (pojawiła się w styczniu
wiącego prawdy (!).
Na początek fragment informacji, jaką do mieszkańców napisał 2013 roku, a nie, jak informuje red. Simiński – pod koniec
pod koniec 2012 roku, składając roczne sprawozdanie, burmistrz roku 2012).
Robert Czapla: „29 lutego 2012 r. na Sesji Rady Miejskiej uchwa- 2. Fakt – podczas sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, w
lono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodocią- dniu 29 lutego 2012, radni uchwałą nr XV/122/12 przyjęli
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodogowych i Kanalizacyjnych. Co to oznacza dla inwestorów? Najciągowych i Kanalizacyjnych na terenie gminy Nowogard,
prościej mówiąc będą mogli rozpoczynać budowy w rejonie
gdzie PUWIS wpisał kontynuację prac związanych z budoWarnkowa i Wojcieszyna – PUWiS będzie mógł wydawać stową sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnkowie.
sowne zaświadczenia potrzebne do otrzymania zezwolenia na
3. Jednak PUWIS, we wcześniejszym Wieloletnim Planie
budowę.
Rozwoju z 10 marca 2010 r. (uchwała nr XXXIX.321/10), zaZ planu wynika, że w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia
planował, że w 2010 r. wykona dokumentację dotyczącą ka2013 roku budowana będzie kanalizacja sanitarna Nowogard
– Warnkowo kosztem 500 tysięcy złotych. W tym samym czasie nalizacji, zaś w 2011 odnośnie wodociągów w Warnkowie.
kosztem 230 tysięcy złotych opracowana będzie dokumentacja Ponadto, we wspomnianym planie, są uwzględnione 2 etana budowę sieci kanalizacyjnej od ul. Armii Krajowej w kierunku py budowy sieci w Warnkowie – I etap budowy przewidziano na rok 2011, a II na 2013.
Wojcieszyna, a w roku 2014 rozpocznie się realizacja tej inwestycji. Budowa kanalizacji w kierunku Wojcieszyna będzie także 4. Tak więc informacja upubliczniona przez burmistrza była
ważnym krokiem zbrojenia terenów pod przyszły Park Przemy- prawdziwa i podparta przyjętymi uchwałami przez radnych.
5. Nasuwa się tu istotne pytanie – dlaczego red. Simiński nie
słowy. Opracowany przez PUWIS i przyjęty przez radnych plan
przyspieszy możliwości rozwoju budownictwa jednorodzinnego ma pretensji do władz miasta poprzedniej kadencji, która
w tych obrębach”. (jak skomentował to red. naczelny? Tyle bajek) przez 16 lat, umiejętnie ten problem odsuwała w czasie?
Pani Urszula,bohaterka artykułu, która
kupiła działkę w roku
2010, stwierdza, że
nasze działki leżą na
terenie ochrony wód.
Z tym, że wszyscy
dookoła dostają zezwolenia na studnie.

Czy w ogóle ktoś dostał zezwolenie w Warnkowie na studnię?
Drukując ten fragment, bez odpowiedniego wyjaśnienia, redakcja dopuściła się manipulacji informatycznej. Poruszony w tekście teren leży w obszarze chronionym i zgodnie z decyzją administracyjną Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, nie można na nim wiercić studni. Obszar ten powstał
w roku 2013. Tylko jedna osoba tę studnie posiada, ale nie jest to osoba, która został opisana w dalszej
części artykułu. Jedyną osobą, która dostała zezwolenie, jeszcze przed rokiem 2013, na wywiercenie studni jest pan Mańkowski i to dzięki decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo on również nie
otrzymał wcześniej zgody na wywiercenie studni. Ponadto ten pan swoją działkę nie posiada w obszarze
Warnkowo, tylko w obszarze nr 1 Nowogard, gdzie nie ma planów przestrzennego zagospodarowania.
To kolejny dowód na manipulacje faktami, którego dopuścił się redaktor Dziennika Nowogardzkiego.

Co ma z tym wszystkim rozporządzenie ZGW w Szczecinie z roku 2013?
Kolejna manipulacja dziennikarza z DN: „Żeby
To nie jest decyzja urzędników miejskich z Nowogardu. Jest to zgodnie z debyło zabawniej, na wszystkich działkach otrzy- cyzją administracyjną wydana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
mano pozwolenia na budowę przydomowych
w Szczecinie, że w Warnkowie mogą być budowane tylko zbiorniki bezodoczyszczalni. Zdaniem urzędników, nie koliduje pływowe na ścieki. Ponadto zostało to uwzględnione w planach przestrzento z ochroną wód, która, przypomnijmy, unienego zagospodarowania i to tylko dzięki determinacji pana Stróżewskiego
możliwia wybudowanie inwestorom studni
oraz częci ówczesnych radnych z SLD (w tym Roberta Czapli) i z PO (protokół
wodnych?”
z sesji Rady Miejskiej z października i z listopada 2010 roku).
My jesteśmy tutaj. Staramy się
o wydanie warunków technicznych, a za płotem widzimy, że ludzie w ciągu kilku
miesięcy otrzymują stosowne
zgody na budowę i możliwość
przyłączenia się do studni.

Kto wydaje warunki techniczne? Jeżeli nie gmina, to kto?
Warunki techniczne nie wydaje gmina lecz PUWIS. Wszyscy otrzymują takie same warunki techniczne, ponieważ odnoszą się one do planowanej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez
PUWIS, a nie dotyczą one budowy studni głębinowej. Kilka domów w Warnkowie leży poza
strefą ochronną i tam nie ma tych obostrzeń, które mają miejsce w przypadku strefy ochronnej,
która jest źródłem wody dla połowy mieszkańców Nowogardu i okolicznych wsi m.in. Olchowa,
Karska, Kulic, Ostrzycy i innych.
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No i największy
przekręt faktami,
którego dopuścił
się redaktor naczelny Dn, pisząc
artykuł pt. „Budowlany absurd
w Warnkowie”,
a mianowicie w
sprawie pana
Krzysztofa Stróżewskiego (podtytuł: Sąsiad ma
układy?)

„Dlaczego Pani
Urszula, mimo
uzyskania najpierw warunków
zabudowy, a
później pozwolenia na budowę,
do tej pory nie
może zamieszkać
w swoim domu,
bo Gmina nie
zapewniła jej
dostępu do infrastruktury wod.-kan.?”
Tylko burmistrzowi do
śmiechu...
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Nie ważne jak, nie ważne kto...ważne by uderzyć w osobę burmistrza.
1. Gdyby informacja o tak dobrych układach była faktem, to pan Krzysztof nie sądziłby się w 3 sprawach z
gminą w sądzie.
2. Pan Krzysztof Stróżewski nie mógł wozić lawetą czy przyczepą banerów z twarzami lokalnego SLD z
dwóch powodów: po pierwsze nie posiadam prawa jazdy na lawetę ani na przyczepę, a co najlepsze to na
swoim stanie i na stanie firmy nie posiadam lawet czy przyczep, które by można było wykorzystać w tym
celu.
3. W rozmowie pan Stróżewski stwierdził jasno, że z obecnym burmistrzem nie łączą go żadne inne relacje,
tym bardziej towarzyskie, poza tymi, które dotyczą jego działalności gospodarczej, świadczonej na rzecz
gminy.
4. „Pana Roberta Czaplę poznałem w 2010 roku dzięki temu, że chodziłem od jednego do drugiego radnego
w sprawie moich uwag i poprawek, które zgłaszałem odnośnie planów przestrzennego zagospodarowania,
nad którymi merytorycznie odpowiadał wydział ABPP i ówczesny jego zastępca kierownika Marek Antczak
(protokoły z sesji z października i listopada 2010 r.). - na wszystko zresztą posiadam stosowne dokumenty
– a które nie były radnym na sesji przedstawione”.
5. Rzecz najważniejsza, bo sugerowana w artykule – Pan Stróżewski, tak jak pozostali mieszkańcy Warnkowa, nie posiada na swej działce studni. Jak powiedział Pan Krzysztof - „Nie miał i nie ma studni, bo nie ma
takiej możliwości”.
PUWIS a sieć wodno-kanalizacyjna w Warnkowie - fakty
Firma PUWIS w obecnym kształcie powstała w roku 1992. Gmina wówczas podpisała umowę na eksploatację i utrzymanie sieci (dzierżawę), która przewidywała rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa
ta nie zawierała kar z tytułu niewykonania zadania inwestycyjnego (prawo na to nie pozwalało, aby takie
zabezpieczenie zawrzeć w umowie). I mimo że umowa ta była wielokrotnie modyfikowana, to nigdy temat
kar nie został podjęty. W chwili obecnej, jakikolwiek operator sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy
Nowogard będzie zobligowany, do wykonania zadania inwestycyjnego pod rygorem wysokich kar finansowych (zgodne z przepisami ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym czyli PPP, takie zabezpieczenie
jest zgodne z prawem). 10 marca 2010 i 29 lutego 2012 roku, PUWIS w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie gminy Nowogard, który uchwałami radnych
został przyjęty, zobowiązał się do wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnkowie. Prawda jest taka, że
to PUWIS nie dotrzymał terminów realizacji inwestycji. Gdyby firma była własnością gminy, to sprawa sieci
w Warnkowie zostałaby szybko rozwiązana – najprawdopodobniej rozliczeniem osób odpowiedzialnych za
terminową realizacje inwestycji.

Kiedy problem wodno-kanalizacyjny w Warnkowie zostanie rozwiązany?
Złośliwość i wrogość DN wobec obecnego burmistrza Nowogardu są mieszkańcom miasta dobrze znane. Burmistrzowi nie jest do śmiechu, bo gdyby miał na to jakiś wpływ, to już dawno problem wody i odbioru ścieków
w Warnkowie zostałby rozwiązany.
Podczas spotkania w marcu 2014 roku w ratuszu z radnymi i osobami zainteresowanymi rozwiązaniem tego
problemu, prezes PUWISu poinformował zebranych, że prace nad dokumentacją zostały zakończone i wysłano
je do akceptacji przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZZDW) i następnie projekt zostanie
dostarczony na ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji) i do Starostwa w celu wydania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia PUWIS niezwłocznie przystąpi do realizacji inwestycji.
PUWISowi w tej chwili bardzo zależy na realizacji tej inwestycji, bo wykonując tę sieć wodno-kanalizacyjną w
Warnkowie, podniesie się wartość rynkowa firmy, co w rozstrzygniętym konkursie na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy, jest dla tej firmy bardzo ważne.

Taka to oto jest prawda w wydaniu Dziennika Nowogardzkiego. Ksiądz Tischner na temat rodzajów prawd się wypowiedział.
Mówił, że „są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i g.... prawda” (Józef Tischner „Historia filozofii po góralsku”). Czytając te
przemyślenia filozoficzne księdza profesora, odnośnie tych „prawd”, dochodzi się do wniosku,i to po kolejnej lekturze artykułu w
DN, że redaktor naczelny lubi tę ostatnią prawdę, którą uparcie lansuje wszem (i) wobec (Wszystkim wobec i każdemu z osobna,
komu to widzieć należy, oznajmujemy... (Volumina legum, 1732, S.B. Linde).
Nowogardzkie show pt „Dwie prawdy” wg Dziennika Nowogardzkiego posiada tylko jedną prawdę - ińszą prawdę, czyli najogólniej mówiąc - burmistrz jest „be”.
Po raz kolejny Dziennik Nowogardzki udowodnił mieszkańcom, że zrobi wszystko, aby przy pomocy insynuacji, półprawd,
kłamstwa „obrzucić błotem” burmistrza i osobę, która będąc miejscowym przedsiębiorcą, znalazła się, z powodu swej działalności gospodarczej, zbyt blisko. Wcześniej DN pisał o rzekomym niszczeniu przedsiębiorców przez władze w Nowogardzie, i DN
pokazał jasno, kto kogo i w jaki sposób w Nowogardzie niszczy. Czy to się DN opłaciło? Czas pokaże.
Opr. Piotr Suchy
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KOMPROMIS

Chroń nas Boże od jednomyślności i… i właśnie dlatego wspomagaj dysputy - kulturalne dysputy! Wszak kompromis to nie to
samo co jednomyślność, a nawet przyjęcie (czegoś) przez aklamację, też mało kiedy oznacza, że jednomyślnie. Dlatego ciągle
mam nadzieję, że tak właśnie jest, że taka „ochrona” i jednoczesne „wspomaganie” jest „na co dzień”, jednak to MY (ludzie)
wciąż mamy z tym wielki problem. Przecież gdyby było inaczej,
to… Ilu z nas jeszcze się nad tym zastanawia?
Jest wiele pytań typu: Czy jajo było pierwsze, czy
kura? Niemal każdy z nas potrafi utworzyć pytanie
podobne lub choćby tylko przytoczyć takie zasłyszane wcześniej, jednak pod warunkiem, że zastanowi
się choćby przez chwilę nad tym pierwszym. Zapewne też niewielu dorosłych nie próbowało nad tym
podumać, jednak dopiero przy próbie znalezienia
sensownej odpowiedzi zaczynają się „schody”. No cóż…
Historia dziejów ludzkości oprócz faktów obficie raczy nas różnorodnymi legendami, przypowieściami czy mitami. Nawet gdyby udało
się nam prawidłowo wyselekcjonować fakty, to i tak odpowiednie ich
zinterpretowanie nie należy do łatwych zadań. W bardzo wielu przypadkach zmuszeni jesteśmy komuś uwierzyć, a wówczas…
Ludzki konformizm, który jest wprost konieczny do zbudowania
jakiejkolwiek wspólnoty społecznej, ma też drugą „twarz” prowadzącą do utraty lub sprzedania swoich poglądów, swej samodzielności.
Zatem tak naprawdę prowadzi do utraty wolności, a przynajmniej jej
części. I co…? „Diabeł tkwi w szczegółach” – mówi przysłowie – zapewne proporcje należą do tych najistotniejszych!
Mamy aż nadto wiele przykładów korzystania tylko z jednego źródła „prawdy” – i to niekoniecznie z przymusu – przecież dla wielu z nas
jest to bardzo wygodne, przecież zwalnia od odpowiedzialności, a raczej tylko takie mamy złudzenie. No, ale…
Często słyszymy, że brakuje nam autorytetów – czy to prawda? Z
pewną dozą złośliwości można by się z tym nie zgodzić, ponieważ bardzo wielu z nas właśnie siebie tam widzi. Pod tym względem edukacja
społeczna ostatniego ćwierćwiecza osiągnęła niewątpliwy sukces.
Ale do rzeczy! Autorytet, oprócz tego, że zaistniał z jakiegoś powodu, to powinien się jeszcze utrwalić. My tymczasem żyjemy w okresie
ogromnego przyspieszenia cywilizacyjnego, które występuje nie tylko
w Polsce. Niedawne autorytety już nie przystają do współczesności i
najczęściej sami je obalamy. Taka karuzela wciąż przyśpiesza. Co robić?
Zacząć od siebie. Nawet jeśli ktoś wierzy, że tylko cud może nas
uszczęśliwić, to i tak szczęściu warto pomagać. Jak pomagać? Oto jest
pytanie! Ale na pewno warto nauczyć się odróżniać bezgraniczny upór
od konsekwentnego działania. Przyjmijmy, że nawet dobór prasy, lektury czy filmu – to już działanie polityczne. Jeśli nie uczestniczymy w
wyborach, to też głosujemy. Najwięcej polityków (jeśli by uprzeć się,
że nie wszyscy) uzyskało „szlify” dzięki nam!
Bardzo dziś nieczytelny podział na prawicę i lewicę należałoby
(moim zdaniem) zastąpić innym podziałem: na tych, którzy są zdolni
(w odpowiednim momencie) do kompromisu i tych, których na to nie
stać. Reszta to sztuka, o której pisze J. Makowski - w kontekście książki
A. Graff „Matka feministka” – kiedy w podsumowaniu artykułu „Matka
Polka (nie) feministka” stwierdza: „Tak czy inaczej, dopóki katolicyzm i
feminizm będą toczyć bratobójczą (siostrzaną) wojnę, ręce może zacierać dziki kapitalizm”.
Zatem...?
Lech Jurek

Urząd Miejski informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 9 lipca 2014r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 3926227

14.07.2014 r.

Burmistrz Nowogardu
ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność
gminy Nowogard
– szczegóły na bip.nowogard.pl
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 56/6 o pow. 0,5 ha (grunty rolne, symbol użytku gruntowego – RV, RVI), położona w obrębie Wojcieszyn gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
48784 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2014r. o godz. 1000
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu
ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność
gminy Nowogard
– szczegóły na bip.nowogard.pl
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 85/2 o pow. 0,25 ha (grunty rolne, symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa, RV), położona w obrębie Sikorki gmina
Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
48382 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2014r. o godz. 1015
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu
ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność
gminy Nowogard
– szczegóły na bip.nowogard.pl
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 102/2 o pow. 0,3382 ha (grunty rolne, symbol użytku
gruntowego – RIVa), położona w obrębie Długołęka gmina
Nowogard z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
11282 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2014r. o godz. 1030
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.
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KOMUNIKAT BURMISTRZA NOWOGARDU
Na podstawie § 6 uchwały nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy podaję wyniki konsultacji, których celem było ustalenie liczby głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się włączeniu działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 411/14, 411/15,
411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w
granice administracyjne miasta Nowogard.
Konsultacje odbyły się w terminie od 17 do 30 czerwca 2014 roku. Miały zasięg ogólnogminny i były przeprowadzone w
formie:
otwartego spotkania z mieszkańcami sołectwa Miętno, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku wyrażenia opinii
poprzez odpowiedź na pytanie: czy jesteś za włączeniem działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16,
411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w granice
administracyjne miasta Nowogard?. Odpowiedź na powyższe pytanie można było udzielać w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
Wyniki konsultacji:
Lp

Jednostki pomocnicze gminy Nowogard

1.
2.
3.
4.
5.

Sołectwo Błotno
Sołectwo Boguszyce
Sołectwo Brzozowo
Sołectwo Czermnica
Sołectwo Dąbrowa
Nowogardzka
Sołectwo Długołęka
Sołectwo Glicko
Sołectwo Grabin
Sołectwo Jarchlino
Sołectwo Karsk
Sołectwo Konarzewo
Sołectwo Krasnołęka
Sołectwo Kulice
Sołectwo Lestkowo
Sołectwo Łęgno
Sołectwo Maszkowo
Sołectwo Miętno
Sołectwo Olchowo
Sołectwo Orzechowo
Sołectwo Orzesze
Sołectwo Osowo
Sołectwo Ostrzyca
Sołectwo Sąpolnica

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Liczba
osób
uprawnionych
do
głosowania
256
93
58
171
275

Liczba
osób,
które
wzięły
udział w
konsultacjach
0
0
0
0
0

Liczba
głosów
popierających

Liczba
głosów
przeciwnych

Liczba
głosów
wstrzymujących
się

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

281
52
114
179
239
134
78
219
64
72
135
210
211
122
51
426
249
65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Płatny staż w gminie
Nowogard dla mężczyzn
powyżej 50 roku życia
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o możliwości
płatnego stażu w gminie Nowogard. Na staż zapraszamy mężczyzn powyżej 50 roku życia, mamy do dyspozycji 8 stanowisk
pracy – prace porządkowe lub ogólnobudowlane. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pokój 201 (kadry).

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sołectwo Sikorki
Sołectwo Słajsino
Sołectwo Strzelewo
Sołectwo Szczytniki
Sołectwo Świerczewo
Sołectwo Trzechel
Sołectwo Wierzbięcin
Sołectwo Wierzchy
Sołectwo Wojcieszyn
Sołectwo Wołowiec
Sołectwo Wyszomierz
Sołectwo Żabowo
Sołectwo Żabówko
Osiedle nr 1 w
Nowogardzie
38. Osiedle nr 2 w
Nowogardzie
39. Osiedle nr 3 w
Nowogardzie

155
128
230
95
188
162
426
64
156
200
246
190
93
7015

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5011

0

0

0

0

1528

22

22

0

0

Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji:
Liczba osób uprawnionych

19 641

do głosowania
Liczba osób, które wzięły
udział
w konsultacjach

36

w tym:
a) za
b) przeciw
c) wstrzymało się

35
1
0
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Zarząd Budynków
Komunalnych przypomina!
Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia
14.05.2012 r. umożliwia spłatę zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Nowogard.
Osoby zainteresowane taką formą spłaty zadłużenia winne
zgłosić się do Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 14 przedstawiając dokumenty świadczące o ich obecnej sytuacji materialnej i życiowej.
p. o. Kierownika, Grażyna Grosicka
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Nowogardu
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Olchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie nr XVI/139/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olchowo oraz w związku z art.
29, art. 39 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a s i ę,
że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.07.2014 r. do 14.08.2014 r. w
godzinach od 12ºº do 14ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy pl. Wolności 5, pokój nr 204
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności 1 w sali nr 104 (1 piętro) o godz. 11.00,
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy
składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu w Urzędzie Miejskim przy pl. Wolności 1 z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 1 września 2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do wyłożonego projektu
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Burmistrza Nowogardu w Urzędzie Miejskim przy pl. Wolności 1
w terminie do dnia 1 września 2014 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres boi@nowogard.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogardu
Burmistrz Nowogardu
Jeśli jesteś osobą, która ma Jednoczesne uszkodzenie
wzroku i słuchu lub znasz taką osobę,
zgłoś się do Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z przedstawicielem jednostki gminnej
w Nowogardzie. Pan Kaczor Zbigniew
tel. 697 311 327 więcej informacji na stronie
www.tpg.org.pl
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl.
Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego;
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel
Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka
Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto”
Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA”
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a;
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”,
ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej
51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep
spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna
Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety
Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj.
Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518)

Urząd Miejski informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na
okres 21 dni wykazu z dnia 03.07.2014r., nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w
godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie
skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:
bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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