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BEZROBOCIE SPADA!!!
Na terenie gminy Nowogard w latach 2011 – 2014, czyli za kadencji obecnego burmistrza Nowogardu, liczba osób bezrobotnych sukcesywnie spada, co najlepiej obrazuje poniższa tabela.

Dane wg PUP w Goleniowie (stopa % na pierwszy dzień danego miesiąca)
dokończenie na str. 2

Remont zabytkowego kościoła w Olchowie
Olchowo z roku na roku staje się coraz piękniejsze. W chwili
obecnej prowadzone są prace remontowe w kościele, związane z naprawą elewacji, wymianą istniejącego pokrycia zawieszenia wieży kościoła, wzmocnienie elementów konstrukcji
oraz izolacji fundamentów kościoła.
W środę 16 lipca br., ks. proboszcz Grzegorz Legutko wraz
z burmistrzem Nowogardu w obecności Mieczysława Laskowskiego wiceprzewodniczącego RM, dokonali kontroli postępu
prac związanych z remontem kościoła.
Remont
kościoła możliwy jest dzięki
uchwale, którą burmistrz
wniósł na czerwcową sesję Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie
na rok 2014, zabezpieczając środki w wysokości 70.000 zł na remont
kościoła filialnego p. w.
Św. Apostołów Piotra i
Pawła w Olchowie, który
należy do parafii WNMP
w Nowogardzie (propozycje burmistrza radni
poparli jednogłośnie).
Prace remontowe

kościoła, wykonywane są w stałym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, (obiekt sakralny wpisany jest do rejestru zabytków) przy finansowym wsparciu gminy, która w ten sposób
stara się chronić zabytki, zlokalizowane na terenie gminy Nowogard, przed zniszczeniem, aby zachować je dla przyszłych
pokoleń.
Anna Narkiewicz
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Reasumując: od początku kadencji do dnia dzisiejszego
(dane z PUP na maj 2014 r.) liczba osób bezrobotnych spadła o
40% czyli z 2235 osób do 1353.
Oczywiście systematyczny spadek bezrobocia w naszej
gminie nie wziął się z niczego. Wpływ na to ma wiele czynników, wśród których należy wymienić następujące:
• Powstanie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który dał pracę 150 osobom;
• Rozpoczęcie działalności przez holenderską firmę Irontech
Sp. z o.o., będącą producentem pokrowców na deski do prasowania, która zatrudnia obecnie 30 osób, ale przymierza się
do rozbudowy hal produkcyjnych, a przez to planuje zwiększenie zatrudnienia;
• Powstanie w ciągu ostatnich 4 lat nowych podmiotów gospodarczych w liczbie 751 (łącznie na terenie gminy działa
2.598 podmiotów gospodarczych - wg raportu gminnego
CEIDG o przedsiębiorcach działających na terenie gminy).
Wśród tych nowych firm jest m.in. FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MAGDALENA KONIECZNY, która prowadzi Ośrodek
„Familijny” w Dziwnówku i zatrudnia w większości ludzi z
Nowogardu w liczbie koło 20 osób. Każda nowa firma to kolejne miejsca pracy;
• Rozbudowa firm już istniejących na terenie gminy, m.in.:
BONO FUR FARM Sp. z o.o., która na chwilę obecną, na stałe,
zatrudnia z gminy Nowogard 50 osób (w sezonie do 80);
• Utworzenie na naszym terenie podstrefy Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE) i terenu,

•
•
•

•
•

•

który w przyszłości stanie się parkiem przemysłowym, gdzie
powstaną nowe zakłady, które zatrudnią w przyszłości kilkaset osób;
Rozpoczęcie przez duńską firmę, w najbliższym czasie, produkcji mebli na terenie gminy Nowogard, która planuje zatrudnić w przyszłości nawet 300 osób;
Start nowogardzkich firm w przetargach na prace zlecane
przez gminę Nowogard, dzięki którym te firmy zatrudniają
nowych pracowników;
Współpraca gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy, dająca mieszkańcom możliwość, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zatrudnienie w Urzędzie
Miejskim;
Udział mieszkańców w kursach podnoszących kwalifikacje, a
tym samym zwiększające szanse na rynku pracy;
Szukanie pracy przez samych mieszkańców poza miejscem
swego zamieszkania (w Goleniowie, Szczecinie, wyjazd zagraniczny w celu zarobkowym czy szukanie pracy w innych
regionach Polski);
Rozwiązywanie problemu bezrobocia to długotrwały proces, który musi być prowadzony na wielu płaszczyznach.
Czy dotychczasowe działanie przyniosą pozytywne skutki i
spadek liczby bezrobotnych będzie jeszcze większy? – Czas
pokaże. Na dziś pewne jest to, że systematycznie, z roku na
rok, liczba bezrobotnych spada i oby ta tendencja utrzymała
się w gminie Nowogard jak najdłużej, a szanse na to są.
Opr. Piotr Suchy

Trwa budowa boisk wielofunkcyjnych
na Osiedlu Bema w Nowogardzie
W kwietniu br, burmistrz Robert Czapla
podpisał z wykonawcą ze Szczecina umowę na wykonanie boisk wielofunkcyjnych
na osiedlu Bema. Planowany kompleks boisk będzie składał się z boiska: do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i kortu tenisowego. Będzie też możliwość grania w piłkę
nożną. Zespół boisk zostanie wyposażony
w bramki, słupki do siatki i kosze oraz w
trybuny przenośne na 76 miejsc, i będzie
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla i nie tylko.
W środę, 16 lipca br., burmistrz Nowogardu wraz z kierownikiem IiR Adamem
Czernkiewiczem, zastępcą kierownika Ritą
Mazurczak, dokonali kontroli postępu dotychczasowych prac związanych z w/w boisk. Wykonawcą robót jest firma EKO-GLOB
Mirosław Taborski ze Szczecina.
Przypominamy że, cała inwestycja od początku była zagrożona. Radni z opozycji, w dniu 28 stycznia br., w czasie II czytania budżetu i składania poprawek do budżetu, ustami radnego Szpilkowskiego ze Wspólnego Nowogardu przedstawili
wniosek, pod którymi podpisali się radni: Wiatr, Szpilkowski,
Gała, Kania, Szafran, Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski,
Augustynek, aby wycofać 500.000 zł na budowę boiska wielo-

funkcyjnego na osiedlu Bema. Jednak dzięki głosom radnych
(Kolanek, Laskowski, Bielida, Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki,
Wolny, Paśko, Marcinkowski, Kubicki), wniosek ten został odrzucony, a inwestycja uratowana, co naocznie można zobaczyć na osiedlu Bema.
Anna Narkiewicz
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Złożenie listów protestacyjnych w Starostwie
W związku z zaistniałą sytuacją, która ma miejsce od 1 lipca br., na
terenie gminy Nowogard, a dotyczy ona świadczenia usług rehabilitacji i fizjoterapii, grupa społeczna, w czwartek 17 lipca br., udała się
do Starosty Goleniowskiego Tomasza Stanisławskiego. W czasie spotkania zostało przedstawione stanowisko mieszkańców oraz złożono
listy protestacyjne, które podpisało imiennie 6704 osób. Starosta zaprosił wszystkich obecnych, którym przedstawił swoje stanowisko w
sprawie punktu rehabilitacji na terenie gminy Nowogard. Z rozmowy
wynikło, że Starosta za całą zaistniałą sytuację wini NFZ i inne osoby.
Ponadto w czasie spotkania padła informacja ze strony Starosty, że
zostało już znalezione miejsce, gdzie będzie znajdowała się filia Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. (Starosta nie
przewidział innej alternatywy, twierdząc cały czas, że takowej nawet
nie ma). Pytany przez delegację Starosta nie wyjawił miejsca. Nam się
jednak udało ustalić to miejsce. Z otrzymanych informacji wiemy, że
goleniowski podmiot podpisał umowę dzierżawy pomieszczeń od
państwa Laskowskich (ul. Magazynowa).
Podsumowując to spotkanie wyłania się jeden istotny wniosek:
choć Starosta ma kompetencje w tej sprawie (zgodnie z ustawa o
samorządzie) i ma możliwość dokonania cesji części nowogardzkiej
umowy na podmiot nowogardzki (protokół ze spotkania w NFZ - sło-

wa dyrektor), to broni się twierdząc, że to inni zawinili, a on nic nie
może w tej sprawie zrobić. Nasuwa się więc pytanie - po co istnieje
taki twór jakim jest powiat i do czego nam jest potrzebny?
W skład delegacji grupy społecznej wchodzili: Eugeniusz Tworek,
Zygmund Knasiak, Maria Knasiak, Zofia Ardan, Ewa Żytko, Grażyna
Kwiecień, Danuta Rogozińska oraz Józef Olender.
Zapraszamy do wersji elektronicznej artykułu na stronę www.nowogard.pl gdzie umieściliśmy nagranie ze spotkania ze Starostą.
Anna Narkiewicz

Według Starosty „wszystkiemu winny jest NFZ”
W czasie zwołanego przez Starostę Goleniowskiego spotkania, które miało miejsce w środę (23 lipca br.), w siedzibie
Starosty, o godz. 12.00, to zdanie „Wszystkiemu winny jest NFZ”, padało kilka razy.
W spotkaniu tym wzięli udział: ze strony Powiatu: Tomasz Stanisławski - Starosta Powiatu Goleniowskiego, Elżbieta Kasprzak - Prezes
Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie, Zbigniew
Mazur - Skarbnik Powiatu Goleniowskiego oraz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego
ze strony gminy Nowogard: Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu,
Kazimierz Lembas - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie, Radny Rady Powiatu w Goleniowie,
Jolanta Bąk - Właścicielka Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie oraz przedstawiciele komitetu społecznego na czele z Eugeniuszem Tworkiem - Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Koło Nowogard oraz zaproszeni dziennikarze.
Spotkanie trwało 1,5 godziny i wyłania się z niej następujący obraz:
- Wszystkiemu winny jest NFZ (słowa Starosty)
- Jolanta Bąk nie chciała (za przysłowiową złotówkę) wydzierżawić sprzętu Centrum Medycznemu (słowa Elżbiety Kasprzyk)
- Utrudniano Powiatowi Centrum Medycznym uruchomienie
punktu rehabilitacji (Starosta, Prezes)
- Podmiot prywatny w Nowogardzie został „wyrugany” przez podmiot publiczny za pieniądze publiczne...również pochodzące z gminy
Nowogard (Burmistrz Nowogardu)
- Wywołali państwo swoją decyzją i postępowaniem bardzo ostry
konflikt społeczny (Burmistrz Nowogardu)
- Szpital w Nowogardzie był chętny do podjęcia rozmów, ale podejmowane działania z państwa strony przeczą chęci porozumienia
się (Kazimierz Lembas)
O zamiarach i prawdziwych intencjach, jak bardzo Powiat i Centrum chciał „dogadać” się ze szpitalem, świadczy fakt, że najpierw
Starosta osobiście szukał miejsca na punkt (był nawet w DPSie na
Piłsudskiego w tej sprawie), a gdy go nie znalazł i przedsiębiorcy z
Nowogardu nie chcieli mieć nic wspólnego z Goleniowem, na samym
końcu zwrócił się do dyrektora nowogardzkiego szpitala o udostępnienie pomieszczeń (list Prezes Centrum z dn. 15 lipca br.).

Ponieważ nikt z nowogardzkich właścicieli nie chciał zawrzeć
umowy z podmiotem goleniowskim, zlecając wynajęcie potrzebnych pomieszczeń w Nowogardzie biuru nieruchomości, Centrum
Medyczne podpisuje umowę z nieświadomym całej sytuacji właścicielem.
- Zapomniano o pacjencie, a liczy się tylko kasa i zarobek (Eugeniusz Tworek)
Mimo rozmów w NFZ ze wszystkimi stronami w sprawie rehabilitacji w Nowogardzie i składanych deklaracji, pozostają mieszkańcom
Nowogardu i pacjentom Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii Jolanty
Bąk następujące wyjścia:
- jeździć do Goleniowa na rehabilitację (bo na goleniowski punkt
w Nowogardzie przyjdzie nam poczekać jeszcze 2-3 miesiące - oby
nie dłużej) korzystać z usług prywatnych świadczonych przez Jolantę
Bąk lub wyzdrowieć.
W tym miejscu dziękujemy za pomoc, którą udzielali mieszkańcy
i przedsiębiorcy z Nowogardu w tej ważnej dla lokalnej społeczności
sprawie. To jeszcze nie koniec. Bitwa może na dziś jest przegrana, ale
zwycięstwo będzie po naszej stronie.
Zapraszamy do wersji elektronicznej artykułu na stronę www.nowogard.pl gdzie umiesciliśmy nagrania z tej konferencji.
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Nowogard ma pierwszą siłownie plenerową
To pierwsza tego typu siłownia na terenie naszego miasta. Siłownia usytuowana jest na skwerze przy ul. Waryńskiego
w cichym zakątku miasta, z dala od ruchliwych ulic, w sąsiedztwie jeziora, gdzie można dostać się zarówno pieszo, rowerem jak i swobodnie dojechać samochodem. Można tu zarówno uprawiać aktywny wypoczynek jak i relaksować się
na ławce w cieniu drzew.
Otwarcia siłowni w dniu 16 lipca br., dokonał burmistrz Nowogardu w towarzystwie mieszkańców, wiceprzewodniczącego RM Mieczysława Laskowskiego, radnego Czesława Kozieła,
Rafała Paśko i Cezarego Marcinkowskiego, przedstawicieli stowarzyszenia Diabetyków oraz Fundacji „Zdrowie”. Przecięcia
wstęgi dokonali: burmistrz, radni oraz najmłodsi mieszkańcy
Nowogardu.
Sposób działania urządzeń siłowni zademonstrowali
przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Sportu „Szansa” Artur Pietrzycki i Kamil Strzeszewski oraz omówili jak korzystać
bezpiecznie z poszczególnych urządzeń.
Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowane w
Polsce w Nowej Wsi Książecej, wykonane są ze stali o wzmocnionej konstrukcji, posiadają zabezpieczenie antykorozyjne
oraz wymagane certyfikaty. Rozmieszczono je z zachowaniem
stref bezpieczeństwa, a o sposobie ich użytkowania informują
zmieszczone tabliczki z instrukcją użytkowania. Siłownia plenerowa przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych,
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, a z niektórych urządzeń mogą bezpiecznie korzystać osoby niepełnosprawne. Ćwiczenia na siłowni pomagają zachować kondycję
fizyczną, utrzymać sprawność ruchową, mogą także służyć do
wykonania rozgrzewki przed treningiem czy różnego typu zawodami. Zamontowane urządzenia wspierają pracę różnych
partii mięśni: ramion, przedramion, barków, pleców, klatki
piersiowej, brzucha miednicy i nóg. Wykonywanie ćwiczeń
jest intuicyjne, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jest bez-

pieczne a przede wszystkim daje dużo radości i przyjemności z
przebywania na łonie natury, wśród przyjaciół czy znajomych.
Siłownia wyposażona jest w następujące urządzenia:
Podciągacz - wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej
i pleców
Wypychacz – rozbudowuje mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców
Twister – wzmacnia mięśnie brzucha, pracę stawów biodrowych, poprawia koordynacje ruchową
Wahadło – wzmacnia mięśnie pasa biodrowego
Duże koło TAI CHI – poprawia pracę ramion i mięśni pleców
Ławka do brzuszków – wzmacnia i buduje mięśnie brzucha
Orbitrek – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo oddechowy
Małe koło TAI CHI – aktywują pracę nadgarstków, łokci i ramion
Prasa nożna – wzmacnia mięśnie brzucha i nóg, rozbudowuje mięsień czworogłowy uda, poprawia pracę stawów i krążenia
Drabinka z podciąganiem – wzmacnia mięśnie ramion,
brzucha i pleców, działa rozciągająco
Wioślarz – wzmacnia i buduje mięsnie kończyn, klatki piersiowej i brzucha, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Rowerek klasyczny – wzmacnia mięśnie kończyn dolnych,
poprawia krążenie
Opr.zdj. Anna Narkiewicz

Pomoc w zakresie dożywiania
Na mocy porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 8 lipca 2014 Burmistrz Nowogardu
pozyskał środki finansowe w wysokości 347.092,00zł na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Środki te przeznaczane są na sfinansowanie posiłków szkolnych dla dzieci oraz na żywność
dla rodzin najuboższych. Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 1.220 osób, w tym z posiłków szkolnych 419 dzieci i 81 osób dorosłych. Gmina przeznaczyła środki finansowe na wkład własny
w wysokości 320.000 zł , które w całości zabezpieczą potrzeby w tym zakresie.
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Konwent sołtysów zdecydował:

Dożynki będą na Bema
Sołtysi są najstarszą instytucją Państwa Polskiego, istniejącą od XIII wieku. Są przedstawicielami lokalnej społeczności
wiejskiej, na czele której stoją. Również spośród siebie sami
sołtysi wybierają swoich przedstawicieli, do bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami władz samorządowych, którzy
tworzą tak zwany konwent sołtysów. W gminie Nowogard
konwent sołtysów stanowią: Zbigniew Litwin (Miętno), Zbyszek Florkowski (Dąbrowa), Jolanta Bednarek (Strzelewo) oraz
Andrzej Kania (Wyszomierz).
W piątek, 18 lipca br., w nowogardzkim ratuszu, odbyło się
spotkanie konwentu sołtysów z burmistrzem Nowogardu, w
którym uczestniczyli również: kierownik GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz, kierownik GNGR Ewa Jakubcewicz i pracownik wydziału
Beata Wojewoda.
Głównym tematem spotkania był wybór miejsca tegorocznych dożynek gminnych oraz omówienie spraw bieżących.
Swoje kandydatury, jako miejsca dożynek, zgłosiło dwóch
przedstawicieli: sołectwo Wyszomierz oraz Rada Osiedla
Bema. Po przedstawieniu przez kandydatów swoich propozycji oraz argumentów, odbyło się głosowanie. Konwent, dwo-

ma głosami za Osiedlem Bema, jednym głosem za Wyszomierzem, przy jednym głosie wstrzymującym się zadecydował,
że gospodarzem Dożynek Gminnych 2014, które odbędą się
6 września br., będzie Rada Osiedla Bema w Nowogardzie, na
które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, z całej
gminy Nowogard.
Anna Narkiewicz

Spotkanie sołtysów w Wyszomierzu
Cykliczne spotkania burmistrza z sołtysami stały się już tradycją w naszej gminie. Jest to niewątpliwie okazja do rozmów i podzielenia się z burmistrzem troskami „dnia codziennego” sołtysów i ich sołectw.
Takie spotkanie miało miejsce 25 lipca br. w Wyszomierzu, gdzie wszystkich sołtysów z gminy przywitał gospodarz
miejsca Andrzej Kania, będący nie tylko sołtysem, ale i radnym
Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu, który poinformował zebranych, o decyzji podjętej przez konwent sołtysów, odnośnie organizacji tegorocznych dożynek gminnych,
które będą miały miejsce 6 września br., na osiedlu Bema w
Nowogardzie.
Następnie była okazja, by sołtysi dowiedzieli się od Ewy
Fedeńczak, głównej księgowej gminy Nowogard, o tegorocznych zmianach, które dotyczą funduszy sołeckich.
Po części oficjalnej, nastąpiła część mniej oficjalna, ale równie ważna, bo dająca możliwość rozmów nie tylko we własnym
gronie, ale również z burmistrzem i przedstawicielami Urzędu

Miejskiego. Na zakończenie rozegrany został mecz w piłkę
nożną - panie sołtyski pokazały, że też mają „ducha walki”.

opr./zdj. Piotr Suchy

Urząd NIE skąpi na dzieci niepełnosprawne
W miesiącu lipcu br, wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych, w sprawie dowozu
na zajęcia specjalistyczno – terapeutyczne, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku z siedzibą w Radowie Wielkim.
Mając na uwadze fakt, że zaspokojenie podPo spotkaniu z burmistrzem prezes
stawowych potrzeb dzieci niepełnosprawnych
powiedziała: „Jestem bardzo zadowolona z
wymaga większych środków finansowych, 25 liptakiego obrotu sprawy, że burmistrz wsparł
ca br., w ratuszu odbyło się spotkanie, w czasie
nasze Stowarzyszenie i że dzięki pokryciu koszktórego burmistrz wręczył prezes Stowarzyszenia
tów dowozu, dzieci podczas wakacji będą mo„Serduszko” pani Dorocie Banach, pismo potwiergły korzystać z rehabilitacji. Pomimo, iż gmina
dzające, że gmina w całości sfinansuje koszty donie miała obowiązku wspierać nas to jesteśmy
wozu dzieci do Radowa Wielkiego, na zajęcia spebardzo wdzięczni i liczymy na dalszą współcjalistyczno – terapeutyczne. W czasie przekazania
pracę z panem burmistrzem”.
Anna Narkiewicz
burmistrz zadeklarował dalszą swą współpracę
oraz pomoc dla dzieci niepełnosprawnych.
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Inwestorzy polecają Gminę Nowogard
Jednym z inwestorów, który ostatnio zdecydował się zainwestować Nowogardzie, jest firma Widemex International
B.V. z holenderskim kapitałem (produkcja tkanin na deski do
prasowania).
Co prawda utworzona przez Widemex spółka IronTech nie
ulokowała się na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej, ale otworzyła działalność na terenie miasta, co jest dla
gminy najważniejsze.
Wypowiedź Martijna van der Maas - Prezesa firmy Widemex International B.V.
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.
Powyższa opinia to znaczący sygnał dla innych inwestorów
- Nowogard to miejsce, gdzie można z powodzeniem zainwestować swój kapitał i rozwijać swoją działalność.

„Srebrna Czapla” dla Czapli
Na półce z pucharami w gabinecie burmistrza Nowogardu
pojawiła się osobliwa nagroda. Może nie było by nic w tym
dziwnego gdyby nie fakt, że ta nagroda nosi w swej nazwie
nazwisko naszego burmistrza. Nagrodę te przywieźli przedstawiciele zespołu „KAPELA RYCHA” z Nowogardu, którą zdobyli
za zajęcie II miejsca w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Biesiadnej o „Złotą Czaplę Czaplinka 2014”.
W środę 23 lipca br., podarowali oni „Srebrną Czaplę” burmistrzowi Robertowi Czapli jako podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, życzliwość, wraz z życzeniami wszelkiej
pomyślności.
Anna Narkiewicz
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Kolejne remonty nad jeziorem
Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni
alejek spacerowych, przy jeziorze Nowogardzkim, od skrzyżowania z ul. Zieloną w obrębie restauracji „Przystań”, w kierunku
ulicy Jana Kilińskiego. Wzmocniona zostanie konstrukcja istniejących alejek oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
W dniu 24 lipca br., postęp tych prac sprawdzał burmistrz Robert Czapla.
Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i

Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.
Przypomnijmy, iż w ubiegłych dwóch latach wyremontowane zostały alejki poprzeczne między murami obronnymi
a jeziorem. Natomiast w ubiegłym roku został wykonany remont na odcinku skrzyżowania ulicą Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Lutyków. Tym samym zostały wyremontowane
wszystkie alejki znajdujące się bezpośrednio przy murach.

Alejki przed

i w trakcie remontu

Anna Narkiewicz

Na święcie miasta partnerskiego Heide
W dniach 18-21 lipca 2014 r., delegacja naszej Gminy w składzie Antoni Bielida - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, Mieczysław Laskowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, Karol Brzeczek – Zastępca Kierownika w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
oraz Szymon Pilipczuk – Inspektor w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, uczestniczyła w najważniejszym dla miasta Heide, odbywającym się co dwa lata święcie – Marktfireden.
W trakcie tego święta największy rynek w Niemczech staje się średniowiecznym miasteczkiem, w którym obywatele
Heide przebierają się za dawnych mieszkańców regionu Dithmarschen, przyodziewając historyczne stroje. W tym okresie
Burmistrz Heide – Ulf Stecher wraz z Przewodniczącym Rady
Heide – Franzem Helmutem Poohlmanem, odziani w ówczesne stroje pełnią funkcję jego gospodarzy. Delegacja z Nowogardu wzięła udział w oficjalnej części Marktfrieden. Podczas
przemówienia Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Antoni Bielida podziękował władzom miasta Heide za zaproszenie na niezwykłe święto i życzył w imieniu Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli oraz wszystkich jego mieszkańców
radosnych obchodów święta, które wspomina czasy wywalczenia przez mieszkańców Dithmarchen wolności. Życzenia
te potwierdziły się m. in. w pogodzie. W regionie słynnym z
silnego wiatru morza północnego i często kapryśnej pogody
podczas obchodów tegorocznego Marktfrieden panowało
słońce i upał.
Podczas pobytu delegacja Nowogardu poznała nie tylko
historię miasta Heide ale również regionalną kulturę, gdyż
członkowie delegacji naszej Gminy wzięli udział w ceremonii
zaślubin i chrztu w średniowiecznym klimacie gospodarskim
jakim jest Bauernhochzeit.
Dodatkowym elementem tak barwnego spotkania było
przekazanie przez przedstawicieli Nowogardu prac malarskich
oraz certyfikatów niemieckiej młodzieży z Heide, która brała
udział w plenerze malarskim organizowanym w ramach „Lata z
muzami” w dniach 4.07.-13.07.2014 r. w Nowogardzie. Władze

miast Heide i Nowogardu doszły do jednomyślnego wniosku,
że dalsza współpraca w zakresie wymiany i rozwoju talentów
młodzieży polsko-niemieckiej jest niezbędna i będzie kontynuowana. Po za tym, delegacja z Nowogardu miała okazję
zwiedzić sąsiednie miasto Büsum.
Burmistrz Heide- Ulf Stecher oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Heide – Franz Helmut Poohlman przekazują najserdeczniejszych pozdrowienia dla mieszkańców Nowogardu
- Pozdrowienia od przyjaciół z Heide !!!

Szymon Pilipczuk
Inspektor w wydziale RLFKiS
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Nowe schody i chodnik
przy ul. Kazimierza Wielkiego
„Doczekałam
się
w końcu remontu tych
schodów. Po tylu latach
czekania będę mogła
bezpiecznie od dziś
schodzić nad jezioro.
Choć mam już swoje
lata i jestem żywiołową osobą, to przed remontem, ze względu na
zły ich stan, musiałam
schodzić bardzo ostrożnie. Dzięki burmistrzowi
od dziś to zejście nad
jezioro, będzie o wiele
łatwiejsze nie tylko dla
mnie, ale i dla wszystkich mieszkańców naszej ulicy.

Tak dziękowała 90 letnia, pani Irena, mieszkanka z ulicy Kazimierza Wielkiego gospodarzowi miasta, za remont schodów
prowadzących nad jezioro, których zakończenie prac remontowych, odebrał wraz z pracownikami UM, w czwartek, 24 lipca br.,
W czasie remontu wymieniono istniejącą nawierzchnie
schodów (z płytek chodnikowych na kostkę betonową), wykonane zostały zjazdy dla rowerów i wózków oraz montaż balustrady stalowej wzdłuż zejścia nad jezioro. Ponadto wykonano
również remont nawierzchni odcinka chodnika oraz wjazdów
na posesje. Wykonawcą wszystkich wymienionych prac była
firma PPHU KUGA Krzysztof Stróżewski z Nowogardu.
Zejście przy ul. Kazimierza Wielkiego jest kolejnym wyremontowanym za tej kadencji. Dotychczas wyremontowano
dwa zejścia przy ulicy 3 Maja, przy ul. Osiedlowej, Waryńskiego i Kilińskiego.

Tak wyglądały schody przed remontem...

...a tak wyglądają obecnie

Anna Narkiewicz

Orzechowo doczekało się nowej świetlicy
Dobiegł końca remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w
Orzechowie. Dlatego też burmistrz wraz z pracownikami udał
się do Orzechowa, aby naocznie, wraz z sołtysem Marianem
Białczakiem, zobaczyć efekt zakończonych prac.
Wszyscy obecni stwierdzili, że po Trzechlu jest to kolejna

tak pięknie wyremontowana świetlica, i to dzięki funduszom
europejskim, pozyskanym przez gminę Nowogard na świetlicę w Orzechowie w kwocie 296 387 zł.

Anna Narkiewicz

31.07.2014 r.
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Świetlica w Świerczewie coraz ładniejsza
Trwa remont i przebudowa świetlicy w Świerczewie.
Zakres wykonywanych przez Firmę Usługowo-Handlową
HYDRO-BUD Leon Pacholski z Kamienia Pomorskiego obejmuje przebudowę świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowę schodów zewnętrznych i pochylni, rozbudowę budynku o
klatkę schodową, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych
i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, budowę 3 miejsc postojowych, drogę dojazdową i zjazd
z działki. W ramach prac budowlanych zostanie zmieniony
układ funkcjonalno-użytkowy, powstanie aneks kuchenny, toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych, duża sala ze sceną, pomieszczenie rekreacyjne na poddaszu. Do zakresu prac
należy również wymiana pokrycia dachu, docieplenie dachu i
stropów.
Wartość tej inwestycji, w 80% dofinansowywanej przez
Urząd Marszałkowski w Szczecinie, w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-

2013 „Odnowa i rozwój wsi”, wynosi 422.345 zł brutto.
Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września
br.
opr./zdj. Piotr Suchy

Remont drogi w Olchowie
Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont drogi wewnętrznej w miejscowości Olchowo, przy kościele, na odcinku
od skrzyżowania z drogą asfaltową do skrzyżowania z drogą
brukową. 16 lipca br. burmistrz dokonał kontroli postępu prac
związanych z remontem wspomnianej drogi, która otrzyma
nową nawierzchnię. Obecny przy tym był również Mieczysław
Laskowski wiceprzewodniczący RM wraz z mieszkańcami.

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i
Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z , w ramach bieżącego utrzymania dróg przez gminę Nowogard.
Z pewnością wyremontowana droga w znaczny sposób
ułatwi dojazd mieszkańców do kościoła oraz do swoich posesji.
Anna Narkiewicz

Kulice – kolejne sołectwo z solarnym
oświetleniem drogowym
Już niedługo, mieszkańcy Kulic, będą mogli się cieszy nowym solarnym oświetleniem drogowym, co w znaczny sposób polepszy warunki i bezpieczeństwo mieszkańców. W poniedziałek, 14 lipca br., burmistrz Nowogardu ogłosił przetarg
nieograniczony na budowę drogowego oświetlenia solarnego
w miejscowości Kulice.
Przypomnijmy, że 26 czerwca br., burmistrz Robert Czapla
podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej”. Pozyskane środki w wysokości 37.802 zł
(suma ta pokrywa 75% środków przeznaczonych przez gminę
na tę inwestycję) w całości przeznaczone są na budowę oświetlenia solarnego w Kulicach.
Podobne oświetlenie postawione zostało pod koniec ubiegłego roku w Żabówku, również dzięki pozyskanym przez
gminę funduszom w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita wartość inwestycji w Żabówku wyniosła 119.325,00 zł.
opr. Piotr Suchy
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Kolejny odcinek drogi dojazdowej
do garaży na Zmkowej - wyremontowany
Utwardzono kolejny odcinek drogi dojazdowej do garaży
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie oraz wykonano kanalizację deszczową. Jest to już VII odcinek systematycznie utwardzanych dróg garażowych. Odbioru, 23 lipca br., dokonał burmistrz Nowogardu w towarzystwie: wykonawcy, inspektora
nadzoru Tadeusza Siembidy, Wojciecha Szponara zastępcy
kierownika wydziału GKMiOŚ UM, radnych Jana Tandeckiego i
Rafała Paśko, Stanisława Szałagana oraz właścicieli garaży.
Wyremontowany odcinek ma długość ponad 132 m, wykonany jest z kostki betonowej typu POLBRUK (koloru szarego).
Inwestycja obejmowała również wybudowanie kanalizacji odwadniającej tereny przyległe do garaży o długości 24 m, budowę studni rewizyjnej oraz budowę studzienek ściekowych. Wyeliminuje to uciążliwe podtapianie garaży w czasie ulewnych
deszczy oraz pozwoli kontynuować kolejne etapy utwardzania
dróg dojazdowych. Większość kosztownych robót a mianowicie wybudowany system odwodnienia jest niewidoczny – jest
wbudowany w grunt.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.
O to jakie były początki aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana i jak mieszkańcy odebrali przeprowadzony remont,
zapytaliśmy Stanisława Szałagana jednego z właścicieli garaży
przy ul. Zamkowej: „Pomysł, aby taka inwestycja powstała, zrodził się już w latach 90 XX w. To wtedy, jako Przewodniczący Rady
Osiedla,, wystąpiłem z taką inicjatywą,i wnioskiem do ówczesnej
Rady Miejskiej i burmistrza o utwardzenie i odwodnienie tego
terenu. Niestety nie uzyskało to żadnego rezultatu. Taki wniosek
składałem co roku, ale za każdym razem otrzymywałem negatywną odpowiedź, że są ważniejsze sprawy do zrobienia w mieście i gminie.

Dopiero uchwała, którą radni na wniosek SLD wprowadzili
oraz zapis do statutu gminy pozwalający, aby nie tylko radni czy
burmistrz, ale również grupy społeczne mogły składać wnioski
do Rady Miejskiej, otworzyła przed nami szansę, z której bardzo
szybko skorzystałem. Aby taki wniosek złożyć potrzebne było
poparcie minimum 250 podpisów z tej grupy garażowiczów, co
udało się uzyskać. Następnie wspólnie z kilkoma właścicielami
garażów, wystąpiliśmy z pismem do RM i burmistrza o wyremontowanie dróg dojazdowych do garaży. Ale niestety, nie wszyscy
z ówczesnych radnych, byli nam przychylni. Była grupa radnych,
sprzeciwiający się realizacji tej inwestycji mówiąc, że jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dziś okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Nie spotkałem się do tej pory ze słowami krytyki ze strony tych
ludzi, którzy maja tam garaże, by to co zostało zrobione, było źle
wykonane i nie było potrzebne. Cieszy mnie fakt, że burmistrz,
jako osoba, która urzęduje przez okres 3,5 roku, jest przychylny
nam i sprzyja tej inwestycji, którą wspólnie rozpoczęliśmy, i mam
nadzieje że wspólnie doprowadzimy do końca”.

Tak wyglądało przed remontem...

...a tak wygląda obecnie

Oczyszczanie
jeziora
Stażyści zatrudnieni przez Urząd Miejski w Nowogardzie
oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Nowogardzie oczyszczają
dno jeziora z zalegających nieczystości w postaci gruzu, kawałków asfaltu, trelinki, odłamków dachówek, butelek itp.

opr./zdj. Anna Narkiewicz
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Gmina inwestuje w
nowogardzką oświatę
Trwają wakacyjne remonty w szkołach na terenie naszej gminy.
Choć rok szkolny za nami, a wakacje trwają, to w murach
szkół gminy Nowogard wiele się dzieje. W Gimnazjum nr 1,
Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej w Strzelewie
trwają remonty. Wszystkie prace wykonywane są przez osoby
osadzone dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem
nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.
opr. Piotr Suchy

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/2 o pow. 1404 m2 (symbol użytku gruntowego RV), położona w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2014r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 70.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.000,00
zł najpóźniej do dnia 25.08.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Polnej 2a.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 99 o pow. 676 m2, położona w obrębie nr 5 m.
Nowogard przy ul. Polnej 2a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczyste KW Nr
11293 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2014r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 56.200,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.620,00
zł najpóźniej do dnia 01.09.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 o pow.
55 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp) i 157/40 o pow. 387
m2 (symbol użytku gruntowego – RVI), położona w obrębie nr
4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00036768/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2014r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 36.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.600,00
zł najpóźniej do dnia 18.08.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 104/1 o pow. 247 m2 (symbol użytku gruntowego – Bz), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
KW Nr SZO/00047570/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2014r. o godz.
1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki

- 20.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 2.000,00 zł najpóźniej do dnia 11.08.2014r. na konto
Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do
godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 3926-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 414/10 o pow. 506 m2 niezabudowana (symbol użytku
gruntowego Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00029054/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2014r. o godz.1000 w
sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 40.600,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 4.060,00
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 01.09.2014r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. K. J. Poniatowskiego.
Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewidencyjnym 488 o pow. 1528 m2 (symbol użytku gruntowego
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. K. J. Poniatowskiego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00045389/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2014r. o godz. 1030 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 99.800,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 9.980,00
zł najpóźniej do dnia 25.08.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 18.07.2014r.
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
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. T. Kościuszki.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/1 o pow. 1301 m2 (symbol użytku gruntowego RIIIb - 669 m2, RV – 632 m2), położona w obrębie nr 1 m.
Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2014r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 65.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.500,00
zł najpóźniej do dnia 25.08.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 187 o pow. 450 m2 (symbol użytku gruntowego
– Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
28752 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2014r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki
- 21.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.100,00
zł najpóźniej do dnia 11.08.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Zaproszenie na turniej piłki siatkowej
na plaży miejskiej
Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS Nowogard zaprasza
wszystkich chętnych fanów siatkówki na cykl turniejów plażowej piłki siatkowej zespołów dwuosobowych, które będą rozgrywane w każdą sobotę w miesiącu sierpniu o godz.10.00 na
plaży miejskiej w Nowogardzie.

Zapisy zespołów do rozgrywek będą przyjmowane bezpośrednio przez zawodami u organizatora, system rozgrywek
będzie ustalany przed rozpoczęciem każdego turnieju w zależności od ilości zgłoszonych par zawodników.
Przewodniczący MGZ LZS NowogardJan Tandecki,
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SZTUKA, ROZRYWKA, BIESIADA…
Zarówno rozrywka jak i biesiada, którą można potraktować (też)
jako element rozrywki, są oczywistymi elementami kultury. Natomiast z szeroko pojmowanej kultury zwykle potrafimy wyłonić „coś”,
co zechcemy nazwać sztuką!
Dżentelmeni – jak głosi jedno z
porzekadeł - nie o wszystkim chcą
dyskutować, ale MY (ludzie), którzy potrafimy umiejscowić owych
dżentelmenów na właściwym IM, przynajmniej zdaniem niektórych, miejscu - już powinniśmy!
Zapewne tylko młodym (ewentualnym) czytelnikom należy się wyjaśnienie, że oparłem się na starym dowcipie o staruszce, która widząc tylko zajęte miejsca w tramwaju spytała
głośno: czy są tu dżentelmeni? Blisko siedzący młodzian natychmiast, i jeszcze głośniej, wyjaśnił jej, że dżentelmeni i owszem są, tylko wolnych miejsc brakło. No…!
Każdą epokę charakteryzują specyficzne niuanse, które dla
jednych są tak oczywiste jak poranne śniadanie, a dla drugich
nawet po dodatkowych wyjaśnieniach mogą okazać się niezrozumiałe. No bo ilu dzisiejszych dwudziestolatków (a nawet
tych w nieco bardziej zaawansowanym wieku) łączy jeszcze
elitarność z grzecznością? A ponadto, czy dżentelmeni korzystają jeszcze ze środków masowej komunikacji?
Sztuka od zawsze była (i jest) elitarna. Ta elitarność często
bywa zabójcza dla niej samej. Dla jednych staje się niebezpieczna, z bardzo różnych powodów, z niezależnością twórców na czele; a dla innych obca. Co gorsze???
Na to ostatnie pytanie odpowiedź musi być złożona. Po

pierwsze: nie każdy posiada odpowiednią osobowość (bożą
iskrę), aby być twórcą czy odtwórcą, a tych, którzy ponadto
potrafią zachować niezależność, jest naprawdę niewielu. Na to
prostej rady raczej nie znajdziemy. Po drugie jednak – a to bardzo ważne - odbiorcą (świadomym) może być niemal każdy,
ale potrzebna jest odpowiednia edukacja - a ta kosztuje!
Gdyby polski system edukacji nie traktował po macoszemu
roli świadomego (czyli przygotowanego) odbiorcy, to intensywniej mogłoby zadziałać wolnorynkowe prawo popytu i podaży nakierowane na kreatywnych twórców. Ale może właśnie
dlatego działa to tak, jak działa?
Sponsorów (mecenasów sztuki) nie wymyślono współcześnie, historia wspomina o nich od zawsze. Czy to monarcha,
czy mecenat państwowy, czy inne instytucje, z religijnymi na
czele - a nawet poszczególni obywatele - różnie są pod względem opieki nad artystami oceniani. Jednak zwykle, gdy władza centralna „odpuszczała”, to powstawały sytuacje niczym z
porzekadła o sześciu kucharkach!
Dotarliśmy zatem do wydolności ekonomicznej, a pośrednio do celów, jakimi mogą kierować się poszczególni sponsorzy. Jakże wymownym przykładem historycznym jawi się tu
postać Jana Zamoyskiego, a przecież to przykład tylko jeden z
wielu. Natomiast współcześni sponsorzy… No cóż!
Jeśli by przyjąć, że hojność sponsorów świadczy też o zasobności społeczeństwa, wśród którego prowadzą swą działalność gospodarczą, to jawi się dość ponury obraz „zaklętych
kręgów”, gdzie bogaci stają się coraz bogatsi - pod wieloma
względami, także mentalnie - a biedni…
Jak w takiej wizji jawi się nam nowogardzkie?

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; „Wszystko Dla Domu” ul. Bankowa, Sklep Spożywczo-Monopolowy ul. 3 Maja 42; Firma
Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund
Szukalski ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA” ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36

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.

Lech Jurek

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
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 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

