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Wizyta Pana Zehethofera  
w Nowogardzie

Dnia 24.07.2012r. do Nowogardu przybył z wizytą specjalny wysłannik Burmistrza Heide Ulfa Stechera, Radny Rady 
Miejskiej Heide, Pan Josef Zehethofer. 

Szczególny charakter jego wizyty polegał na tym, że przy-
jechał on prostym, a zarazem bardzo pięknym środkiem loko-
mocji, a mianowicie rowerem!

Nasz gość został serdecznie przywitany w ratuszu przez Za-
stępcę Burmistrza Damiana Simińskiego oraz Zastępcę Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Laskowskiego, z 
którymi podzielił się swoim pomysłem na nowy obszar współ-
działania naszych miast. Pan Zehethofer chciałby wprowadzić 
w życie coroczny przejazd miłośników rowerów na trasie No-
wogard – Heide, bądź Heide – Nowogard. W tym celu poprosił 
Pana Simińskiego o kontakt z grupą rowerową z Nowogardu i 
pomoc w zorganizowaniu logistycznym tego przedsięwzięcia. 
Wiceburmistrz obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby ta cie-
kawa inicjatywa znalazła swoje miejsce w kalendarzu miejskim 
na przyszły rok.

Po spotkaniu Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mieczysław Laskowski wraz Pracownikiem Wydziału RLiF Paw-
łem Nowakiem oprowadzili gościa z Heide po naszym mieście 
i okolicach prezentując walory turystyczne Nowogardu oraz 
opowiadając o planach na kolejne lata.

Rankiem, następnego dnia Pan Josef Zehethofer wyruszył 
w dalszą podróż w kierunku trzeciego miasta partnerskiego 
Heide, Freudenstadt Łącznie przebędzie on w dwutygodnio-
wym cyklu ponad 2000 kilometrów.

Z wizytą w Heide
W dniach 13-14 lipca 2012 r. na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Heide, Ulfa Stechera, delegacja nasze-

go miasta w osobach Damiana Simińskiego - Zastępcy Burmistrza Nowogardu, Antoniego Bielidy - Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz Pawła Nowaka i Edmunda Kwietnia uczestniczyła w najważniejszym święcie miasta Heide, odbywa-
jącym się co dwa lata – Marktfireden. 

Podczas tego święta rynek Heide za-
mienia się w średniowieczne miastecz-
ko, a Burmistrz wraz z Przewodniczącym 
Rady odziani w ówczesne stroje peł-
nią funkcję jego gospodarzy. Punktem 
kulminacyjnym jest występ teatralny 
mieszkańców, do którego przygotowują 
się przez około rok. Delegacja z Nowo-
gardu wzięła udział w oficjalnej części 
Marktfrieden. Podczas przemówienia 
Zastępca Burmistrza Nowogardu, Da-

mian Simiński wręczył prezent w postaci 
artykułów biurowe od mieszkańców No-
wogardu dla Stowarzyszenia Opieki nad 
Dziećmi w Heide – Kinderschutzbund.

Wcześniej, korzystając ze sprzyjającej 
pogody delegacja udała się również na 
niezapowiedzianą wizytę na ulicę No-
wogardzką w Heide. Podczas spaceru, 
ku wielkiemu zaskoczeniu nowogardz-
kiej delegacji, mieszkańcy w ciągu kilku 

minut spontanicznie zebrali się i ser-
decznie powitali gości. Rodowici Nowo-
gardzianie zwrócili uwagę na fakt, iż wła-
ściciele posesji przy ulicy Nowogardzkiej 
samodzielnie zamontowali maszty, na 
których powiesili flagi z herbem zaprzy-
jaźnionego miasta Nowogard. Gdyby nie 
oficjalne spotkanie z władzami Heide, 
rozmowy z mieszkańcami ulicy Nowo-
gardzkiej o Nowogardzie, jego historii i 
urokach nie miały by końca.

Zamknięta droga Błotno-Trzechel
Informujemy, iż Powiat Goleniowski przystąpił do realizacji zadania pn. „Remont przepustu drogowego 

w ciągu drogi powiatowej nr 0853Z Nowogard-Błotno”. W związku z powyższym od dnia 20.08.2012 r. do 
zakończenia robót droga zostanie zamknięta. Na zamkniętym odcinku Błotno-Trzechel ustawione zostaną 
odpowiednie znaki drogowe oraz objazdy. 
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W dniu 6 sierpnia 2012 r. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla złożył Pani 
Malwinie Apanasiewicz życzenia oraz 
wręczył list gratulacyjny z okazji utwo-
rzenia pierwszego w Nowogardzie klu-
bu dziecięcego. 

W spotkaniu uczestniczyli także: Z-ca 
Burmistrza Damian Simiński, Kierownik 
Wydziału Spraw Społecznych i Obywa-
telskich Krzysztof Kolibski, Adrianna 
Styrna - opiekunka dziecięca oraz oczy-
wiście dzieci: Liliana, Ksawery, Filip i Ksa-
wery. 

Klub Malucha „Błękitna Chmurka” 
rozpoczął swoją działalność w dniu 1 
sierpnia 2012 r. Pani Malwina Apanasie-
wicz swoim staraniem uzyskała pozy-
tywne opinie Komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Goleniowie, a także spełniła 
wszystkie wymogi formalne związane 
z wpisem do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez bur-
mistrza Nowogardu. Pomieszczenia, 
zabawki i urządzenia spełniają normy 
niezbędne do zapewnienia bezpiecznej 
i higienicznej opieki nad dzieckiem. W 
początkowym okresie swojej działalno-
ści Klub obejmuje opieką od 4-6 dzieci, 
jednak docelowo ma ich być piętnaścio-

ro. Placówka tego rodzaju może sprawo-
wać opiekę nad dziećmi w wieku od 1 
do 3 lat.

Na wniosek burmistrza, Rada Miejska 
w Nowogardzie w lutym 2012 roku pod-

jęła uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecię-
ce na terenie Gminy Nowogard. Dzięki 
temu każdy zainteresowany otwarciem 
takiej placówki może uzyskać dotację 
w wysokości 250 zł miesięcznie na każ-
de dziecko objęte opieką w żłobku i 200 
zł w klubie dziecięcym. Taką też dotację 
uzyskała Pani Malwina Apanasiewicz.

Aby otrzymać dotację celową na rok 
2013 niezbędne jest uzyskanie wpisu do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
oraz złożenie wniosku o udzielenie do-
tacji do końca września 

2012 r. 
Samo spotkanie odbyło się w bardzo 

miłej atmosferze, w przytulnie urządzo-
nych pomieszczeniach Klubu Malucha 
„Błękitna Chmurka”. Dzieci otrzymały od 
przybyłych gości drobne upominki, a Pa-
nie piękne bukiety kwiatów. 

Pani Malwinie udało się stworzyć 
miejsce o niemalże domowej atmosfe-
rze, gdzie podopieczni mogą swobod-
nie zajmować się rozmaitymi grami i za-
bawami pod baczną uwagą opiekunek. 
Do zabawy zostali zaproszeni również 
goście, kórzy nie dali się długo prosić i 
skwapliwie z zaproszenia skorzystali.

Pierwszy klub dziecięcy  
w Nowogardzie



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE 524.08.2012 r.

Boisko powstało dzięki zaangażo-
waniu i współpracy: sołtysa Jerzego 
Kubickiego, który na bieżąco nadzo-
rował pracami i w nich uczestniczył, 
burmistrza Roberta Czapli (który prze-
kazał część środków finansowych w 
wysokości 2 tys. zł. Pozostałe środki to: 
wygrana w Igrzyskach sołeckich - 2 tys. 
zł., fundusz sołecki 2 tys. zł) dyrektora 
Zakładu Karnego płk. Jerzego Dudzika 
(który oddelegował do prac grupę osób 
z nowogardzkiego ZK), przedsiębiorcy 
Stefana Wyszomirskiego – który aktyw-
nie uczestniczył w pracach i udostępniał 
sprzęt budowlany, prezesowi PRD POL-
-DRÓG Krystynie Łazarz za dowiezienie 
15 ton materiału pod budowę boiska a 
także Sławomirowi Serafinowi, Roma-
nowi Pabisiakowi, Markowi Wielgusowi 
oraz Danielowi Dulajowi.

12 sierpnia br., podczas spartakiady LZS odbyło się oficjalne otwarcie bo-
iska w Karsku. Boisko przystosowane do gry w siatkówkę, na którym również 
umieszczono kosze do gry a w przyszłości ma być zamontowana siatka do gry 
w tenisa ziemnego.

Nowe boisko w Karsku

Budowa dróg 
dojazdowych 

przy  
ul. Zamkowej
Trwają race remontowe związane z 

budową dróg dojazdowych w komplek-
sie garaży przy ul. Zamkowej w Nowo-
gardzie. Jest to już IV etap realizowanej 
inwestycji. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Usługowo Produkcyjne „LECH 
- POLAND” Spółka Jawna ze Szczecina. 
Zakończenie prac nastąpi we wrześniu.

Festyn  
na Koplu

W sobotę, przy ulicy Boh. Warsza-

wy odbył się już tradycyjny „Festyn na 

Koplu”. Podczas festynu odbył się Wa-

kacyjny Turniej Piłki Nożnej, konkursy 

dla dzieci i dorosłych, wystawy twór-

czości własnej - rękodzieła, malarstwa 

i rzeźby oraz eksponatów kolekcjo-

nerskich.
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Lato, zaczekaj chwilę...
Jeszcze o Festiwalu „Lato z Muzami” - reminiscencje 

Jaki był naprawdę tegoroczny Fe-
stiwal? Wszyscy moi rozmówcy, w tym 
regionalne media, mieli pozytywne 
odczucia. Pluserm organizatorów tej 
sztandarowej dla miasta imprezy jest 
to, że wciąż poszukują uniwersalnej 
formuły tak, aby przez różnorodność 
propozycji zaktywizować całe lokalne 
społeczeństwo. Powrócono do dawnej 
lokalizacji imprez plenerowych, prze-
nosząc je z placu Szarych Szeregów 
na zejście kaskadowe przy NDK do 
którego od lat przywiązali się miesz-
kańcy. Nowym dyrektorem artystycz-
nym Festiwalu został pan Rafał Bajena 
ze Szczecina, który wpłynął korzystnie 
na wizerunek całej imprezy, łącząc 
elementy sztuki wysokiej z tzw. gór-
nej półki z segmentami szeroko rozu-
mianej kultury popularnej. Jak mawiał 
sam mistrz Fellini „kultura nigdy nie jest 
nudna i onieśmielająca, gdyż sama z 
siebie staje się spektaklem artystycz-
nym, trzeba mu tylko rozwinąć się i nie 
dokładać mu sztucznego patosu”. I to 
się chyba udało! Entuzjastom i stałym 
bywalcom brakowało zacisznego miej-
sca na bezpośrednie kontakty z artysta-
mi. Kiedyś była to galeria pani Haliny 
Pokorskiej. A dzisiaj? I jeszcze jedna 
mała dygresja - maleńkie (w porów-
naniu do Nowogardu) Ińsko posiada 
prężnie działające Stowarzyszenie na 
Rzecz Lata Filmowego, jednej z najstar-
szych imprez filmowych w Polsce i ni-
gdy nie brakuje środków finansowych 
na pokrycie kolejnych edycji festiwalu. 
A może by tak i u nas? Warsztaty arty-
styczne dla dzieci i młodzieży 

Od lat są spoiwem i podstawowym 
nurtem festiwalu. W tym roku trafną 
decyzją organizatorów było sprzężenie 
w czasie (od 5-15 lipca br.) warsztatów 
z polsko-niemieckim plenerem malar-
skim, dzięki temu młodzi adepci sztuki 
mogli podglądać warsztat pracy pro-
fesjonalnych twórców. Zwieńczeniem 
obu form były dwie wystawy poplene-
rowe- dzieci i młodzieży oraz ukształto-
wanych twórców, eksponowane w holu 
NDK na zakończenie festiwalu. Trzeba 
przyznać, że publiczności najbardziej 
przypadły do gustu prace ceramiczne 
i plastyczne młodych artystów. Nakrę-
cono także 15-minutowy film z prze-
biegu warsztatów, których autorami są 
Krzysztof Kuźnicki i Anna Wiśniewska 
ze Stowarzyszenia KAMERA. Film poka-

zywany na zakończenie festiwalu został 
nagrodzony oklaskami, a możecie go 
oglądać na stronie internetowej NDK i 
na portalu „w Nowogardzie”.

Wydarzenia artystyczne 
(duże i małe) na scenie i w plenerze 

Do najważniejszych wydarzeń na-
leżały: monodram „Moskwa-Pietuszki” 
według Wieniedikta Jerofiejewa oraz 
przegląd filmów Doroty Kędzierzaw-
skiej, gwiazdy festiwalu. Spektakl w 
wykonaniu Jacka Zawadzkiego, byłego 
aktora Teatru Kana i Teatru Polskiego w 
Szczecinie, który po 12 latach emigracji 
w Stanach Zjednoczonych powrócił do 
kraju, nic nie stracił na świeżości i ak-
tualności. Nagrodzony w 1993 r. przez 
krytyków na Międzynarodowym Festi-
walu Teatralnym w Edenburgu ( grany 
również w języku angielskim), wciąż 
zachwyca urodą słowa i mistrzowskim 
wykonaniem. Tak go zapamiętałem- 
scenę spowija całkowity mrok. Nagle 
widzą ukazuje się czarna przestrzeń 
sceniczna rozświetlona mdłą żarówką. 
Na scenie oprócz lustra, krzesła i walizki 
głównego bohatera, nie ma nic. W po-
stać Wieniedikta Jerofiejewa, narratora 
i autora opowiadania „Moskwa-Pietusz-
ki” oraz innych postaci utworu - wcielił 
się znakomicie Jacek Zawadzki. W spek-
taklu pokazana została degrengolada 
Wieni inteligentnego, i oczytanego 
mieszkańca Moskwy, który przez swój 
nałóg traci wszystko - pracę, przyjaciół, 
syna, ukochaną kobietę i wreszcie ży-
cie. To gorzka i mądra pieśń do ludzi, i 
światłości wiekuistej.. Spektakl grany 
był także w Moskwie, gdzie kumple Je-
rofiejewa popłakali się jak bobry i zgo-
towali wielką ucztę całej ekipie Teatru 
Kana. W Nowogardzie chociaż nie było 
kumpli autora, który dawno odszedł na 
drugą stronę tak samo jak reżyser spek-
taklu Zygmunt Duczyński - monodram 
przyjęto entuzjastycznie.

Dorota Kędzierzawska posługuje się 
specyficznym, jej tylko właściwym języ-
kiem filmowym. Staranie buduje ujęcie, 
zwraca uwagę na detale scenografii, 
światło i kolor, najdrobniejsze gesty i 
spojrzenia składające się na grę autor-
ską, w przemyślany sposób tworząc 
atmosferę filmowego świata i portrety 
postaci. Obraz filmowy to w jej twór-

czości sprawa pierwszorzędna, pod-
stawowa forma przekazu, słowo zaś 
używane jest z zadziwiającą oszczęd-
nością. „Sama taka jestem- diagnozu-
je reżyserka. – Mało mówię, dlaczego 
więc moje filmy miałyby być przega-
dane”?. Na ekranie w NDK pokazano 
jej najważniejsze filmy: „Jestem”, „Pora 
umierać”, „Jutro będzie lepiej”, „Diabły, 
diabły”. Oklaski po projekcjach świad-
czyły dobrze o gustach kinomanów i 
życzliwej percepcji obrazów naszego 
gościa festiwalu. Na uwagę zasługi-
wał także koncert pt.”Moje inspiracje i 
fascynację” w wykonaniu aktora Woj-
ciecha Brzezińskiego, o którym już pi-
saliśmy, tak samo jak i o wystawie pod-
beskidzkiego twórcy malarza Floriana 
Kohuta „Strachy polne i pejzaż Floriana 
Kohuta - wiatrem malowane”. W dobry 
nastrój wprowadził całą widownię wy-
stęp kabaretu Szarpanina Kabaret ist-
nieje od 2007 r. Na swoim koncie mają 
4 autorskie programy: „Wyspa”, „Krajm 
Storys”, „Pierepałki”, oraz „Wigry 3, czyli 
składak też program”. Wiadomo – potę-
ga śmiechu nie zna granic. Nie zawiódł 
także nowogardzkiej publiczności kon-
cert pod nieco nostalgicznym tytułem 
„Tam za mgłą” w reżyserii rodzimego 
muzyka Lecha Jurka. Przypomniano 
w nim popularne i lubiane piosenki 
sprzed lat, a dzisiaj wyparte przez mod-
ne rytmy. W koncercie przyjętym z za-
służonymi brawami udział wzięli bezin-
teresownie i z dużym zaangażowaniem 
wokaliści „Estrady Dorosłych i Młodzie-
ży” Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Śpiewali: Halina Frąckowiak, Jerzy Sal-
wa, Kamila Wojciechowska, Łucja We-
sołowska, Halina Berezowska, Grzegorz 
Rafiński, Zbigniew Michalak, Natalia 
Putko, akompaniowali instrumentaliści: 
Łukasz Jarych - inst. klawiszowe, Kuba 
Laskowski – trąbka, Lech Jurek – akor-
deon. Nagłośnienie: Adrian Czernicki, 
scenografia – Zofia Frydryk. Tego roku 
zdecydowanie było mniej decybeli niż 
w latach ubiegłych, w przestrzeni oko-
ło festiwalowej dominowała muzyka 
lekka, łatwa i przyjemna, a wystąpi-
ły zespoły o przedziwnych nazwach: 
„Bezjahzgh”, „Sambal”, „Takayo”, „The 
Last Ride”, „Green Tea”, Kapela irlandz-
ka „From Pyritz”. Nowością festiwalu 
były pokazy filmów niemych z muzyką 
na żywo, takie jak: „Podróż na księżyc” 
w reż. Georges Melies oraz „Pies anda-
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luzyjski” w reż. Luis’a Bunuela. A dla 
nocnych marków i osób cierpiących na 
bezsenność wprowadzono kino nocne 
gdzie można było obejrzeć głośne ty-
tuły: „Iron Sky”, „Hiszpański cyrk”, „Ma-
cunaima”, „Służąca”, „80 milionów”.

Fakty i artefakty 

Otwarcia i zamknięcia festiwalu do-
konał tradycyjnie gospodarz miasta, 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
zwięźle i do rzeczy. Nie do przecenienia 
były też krótkie wystąpienia znamie-
nitych gości burmistrza – Stanisława 
Wziątka, posła na Sejm RP, przewod-
niczącego Komisji Obrony Narodowej, 
marszałka województwa zachodniopo-
morskiego dr. Wojciecha Drożdża oraz 
radnego sejmiku zachodniopomor-
skiego Dariusza Wieczorka, którzy za-

szczycili swoją obecnością inaugurację 
festiwalu, dowartościowując organiza-
torów i mieszkańców Nowogardu. Dla 
wiarygodności pozwolę sobie zacyto-
wać słowa pana dr. Wojciecha Drożdża 
„bardzo się cieszę, że mogłem być tutaj 
w Nowogardzie. Cieszę się, że Nowo-
gard kulturą stoi. Na obecnym pozio-
mie cywilizacyjnym nie ma wzrostu 
gospodarczego bez odpowiedniego 
wzrostu kultury. I o tę kulturę należy 
zadbać i zabiegać, żeby w efekcie żyło 
się nam lepiej. Dlatego też bardzo ser-
decznie gratuluję kontynuatorom „Lata 
z Muzami”, a w szczególności na ręce 
pani dyrektor i pana burmistrza, który 
jest moim kolegą i rówieśnikiem. Życzę 
mu dalszych wspaniałych sukcesów 
na urzędzie burmistrza, a Nowogar-
dowi życzę, aby w pełni korzystał z tej 
szansy jaką jest ten festiwal. Wszystkim 

mieszkańcom, wszystkim gościom, 
którzy w tych dniach odwiedzili Nowo-
gard – wszelkiej pomyślności i udanych 
wakacji (oklaski)”. Podczas inauguracji 
statuetkę honorowego lauru cisowe-
go otrzymała Dorota Kędzierzawska, 
gwiazda festiwalu z rąk burmistrza Ro-
berta Czapli. (Na zakończenie Festiwalu 
w holu NDK odsłonieto tablicę upa-
mietniająca pobyt artystki w naszym 
mieście). W wielopłaszczyznowe dzia-
łania festiwalu znakomicie wpisuje się 
współpraca z miejscowym Zakładem 
Karnym i tak w małej salce teatralnej 
tej specyficznej instytucji spotkali się z 
osadzonymi Wojciech Brzeziński aktor 
serialu „Czas honoru” i Krzysztof Cze-
czot aktor, dramaturg prezentując słu-
chowisko audiowizualne „Jeszcze się 
spotkamy młodsi” w rolach głównych 
wystąpili : Marian Dziędziel, Robert 
Więckiewicz, Małgorzata Socha. Muzy-
ka: Stanisław Soyka. Natomiast osadze-
ni przygotowali spektakl teatralny pt. 
„Wykop”. Tak o nim informuje rzecznik 
prasowy nowogardzkiego zakładu kpt. 
Artur Bojanowicz: „Była to sztuka dla 
dorosłych o ponadczasowym charak-
terze i filozoficznym przesłaniu, zain-
spirowana tekstami Franka Farrely’ego 
i Jeffa Brandsma z książki „Terapia pro-
wokatywna” oraz Andrzeja Stasiuka z 
książki „Mury Hebronu” Należy pod-
kreślić, że osadzeni okazali się wrażli-
wymi na słowo aktorami przekazując 
trudny tekst z pełnym zrozumieniem i 
dużą ekspresją. Całość uzupełniała tzw. 
efektowana projekcja tylna, ilustrująca 
w pigułce ikony i wydarzenia współcze-
snego świata. Spektakl wyreżyserowała 
Violina Janiszewska, opiekun więzien-
nego teatru Barbakan. Publiczność 
składająca się przedstawicieli instytucji 
samorządowych oraz rodzin aktorów 
przyjęła spektakl owacjami na stoją-
co, co świadczy o tym, że i za murami 
może rozkwitać prawdziwa sztuka.”. 
Przez pierwsze dwa festiwalowe dni 
kapryśna aura w postaci dokuczliwego 
deszczu różnych wariantach i różnym 
natężeniu, skutecznie odstraszała po-
tencjalnych widzów od wzięcia udziału 
w imprezach plenerowych. Mimo tego 
wszystkie punkty programu festiwalu 
zostały zrealizowane ( oklaski dla or-
ganizatorów). Kończę słowami Pabla 
Nerudy wybitego poety chilińskiego: 
„Wyżej podnieście strop cieśle”, wie-
rząc, że w następnym roku poprzeczka 
festiwalowa zostanie podniesiona jesz-
cze wyżej.

tekst - M.A. Frydryk i LMM
foto: Franciszek Karolewski, Artur Bojanowicz, 

M.A. Frydryk



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE8
24.08.2012 r.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 2 przy ulicy Żeromskiego 14  

w Nowogardzie - II etap 
Zakończono II etap modernizacji 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Nowogardzie polegający na wykonaniu 
prac naprawczych pokrycia dachu wraz 
z kompleksową wymianą obróbek bla-
charskich murów, okapów i gzymsów 
w ilości 195 m2, montażem nowych 
rynien z blachy stalowej ocynkowanej 
w ilości 170 mb, montażem rur spusto-
wych w ilości 94 mb. W ramach inwe-
stycji zamontowano również brakujące 
podokienniki zewnętrzne oraz przepro-
wadzono badania i pomiary częściowo 
zdemontowanej i ponownie zamonto-
wanej instalacji odgromowej. Przedmiot 
zamówienia wykonano zgodnie z umo-
wą w terminie do 30.06.2012 r.

Wykonawcą robót była firma ZPUH 
DEMGRAD S.C. Maria i Adam Dembińscy 
z Nowogardu.

Wartość wykonanych prac remonto-
wych wyniosła 43.702,42 zł brutto.

Remont parkingu  
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie

W dniu wczorajszym, 16 sierpnia 
br., burmistrz Robert Czapla odebrał 
prace związane z wykonaniem par-
kingu przy ulicy Zamkowej w Nowo-
gardzie. Wartość prac w wysokości 
83 640,00 zł w całości została pokry-
ta z budżetu gminy Nowogard.

Wykonana inwestycja, dzięki 
którym powstało 31 nowych miejsc 
parkingowych, jest kolejnym kro-
kiem realizacji programu zwiększa-
nia miejsc parkingowych na terenie 
miasta Nowogard, który powstał 
podczas prac powołanego w ze-
szłym roku przez burmistrza zespołu 
konsultacyjnego.

Wykonawcą była firma Usługi 
Ogólnobudowlane z Nowogardu. 
Projekt przygotowało Biuro Usług 
Inżynieryjnych z Nowogardu.
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wymianie obróbek blacharskich (rynien 
i rur spustowych). Wykonano również 
nową opaskę żwirową wokół budynku. 
Wykonawcą robót był Roman Pabisiak 
– Zakład Ogólnobudowlany z Nowogar-
du. Wartość wykonanych robót wynio-
sła 22.661,52 zł. 

W dniu 9.08.2012 r. burmistrz Robert 
Czapla uroczyście przekazał obiekt do 
użytkowania Janowi Pasiowi - Prezesowi 
OSP w Orzechowie.

W uroczystości udział wzięli m. in. 
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Orzechowie, Naczelnik OSP w Orze-
chowie Sylwester Ciechanowski, Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnych OSP – Józef 
Dobruchowski, Komendant Gminnych 
OSP – Zygmunt Nawrocki oraz sołtys so-
łectwa Orzesze – Marian Białczak wraz z 
przedstawicielami Rady Sołeckiej.

Remont remizy OSP w Orzechowie

W Słajsinie ożywczy wieje wiatr...
29 listopada 2011 roku burmistrz Ro-

bert Czapla podpisał umowę z sołtysem 
Słajsina panem Sebastianem Żywicą w 
sprawie przekazania obiektu po byłej 
kotłowni w Słajsinie W umowie sołtys 
przyjął obiekt i zobowiązał się w imie-
niu mieszkańców do wykonania nie-
zbędnych prac adaptacyjnych w celu 
przystosowania go do potrzeb świetlicy 
wiejskiej. W środę 1 sierpnia b.r. od wcze-
snych godzin rannych jestem na placu 
budowy gdzie ma powstać nowa świe-
tlica. Moim przewodnikiem jest młody 
i energiczny Sebastian Żywica, od 5 lat 
sołtys Słajsina. W rozmowie z nim czuje 
się satysfakcję, gdy mówi z błyskiem w 

oku: Dużo i bardzo dużo się u nas dzie-
je, dzięki współpracy z gospodarzem 
Gminy panem Robertem Czaplą.Właśnie 
teraz odbywa się gruntowny remont 
kotłowni, której pomieszczenia zostaną 
przeznaczone na świetlicę tak bardzo 
potrzebną naszym mieszkańcom. Dzięki 
uprzejmości burmistrza osadzeni usu-
wają stare tynki i kładą nowe, w pomiesz-
czeniach toalety kładzione są płytki 
ceramiczne i instalowane otwory wenty-
lacyjne, naprawiane są posadzki i schody 
wejściowe. Nad sprawnym przebiegiem 
prac czuwa Jarosław Hołubowski, koor-
dynator robót publicznych. Korzystamy 
z okazji i prowadzimy remont naszej bo-

iskowej wiaty - utwardzamy tam listwy 
impregnatem drewna. Chłopcy pracują 
bardzo dobrze i wydajnie - efekty widać 
gołym okiem. Przedsięwzięcie jest finan-
sowane z funduszu sołeckiego przy czę-
ściowym wsparciu budżetu Gminy. Li-
czymy bardzo na obiecaną pomoc przy 
wyposażeniu świetlicy przez powstający 
w Słajsinie Zakład Przetwarzania Odpa-
dów”. Wszyscy mieszkańcy wsi z którymi 
miałem przyjemność rozmawiać wiążą 
duże nadzieje z tą największą w woje-
wództwie inwestycją komunalną. Szcze-
rze życzymy aktywnym mieszkancom 
sołectwa spełnienia tych oczekiwań!

tekst - M.A. Frydryk foto autora i LMM

Zakończył się remont budynku re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Orzechowie. Prace budowlane polegały 

na wykonaniu ocieplenia ścian budyn-
ku płytami styropianowymi gr. 12 cm., 
położenia wyprawy elewacyjnej oraz 
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  

niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard  
przy ul. Bohaterów Warszawy.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o 
nr ewidencyjnym 538 o pow. 335 m2 (symbol użytku – Bp), 
położona w obrębie nr 5  m. Nowogard przy ul. Bohaterów 
Warszawy.

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia  infra-
struktury technicznej tj. w instalację  energetyczną, wodną, 
gazową i i sanitarną.  

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz 
szkoła po drugiej stronie ulicy. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 
Nr 46051 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obcią-
żona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 

Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Nowogard przyjętym Uchwałą Nr 
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerw-
ca 2002 roku – teren zabudowy mieszkaniowej. 

Przetarg odbędzie się dniu 07.09.2012r. o godz. 1000 
sali obrad Komisji Rady Miejskiej 

/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolno-
ści 1.

Cena wywoławcza nieruchomości        -  24.900,00 zł 
 

postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 
250,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zo-
stanie podatek VAT w ustawowej wysokości. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę 
działki - 260,00 zł, kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowo-
gard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we 
własnym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za 
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwier-
dzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-
nie wadium w wysokości 10%wartości nieruchomości tj. 
2.490,00 zł najpóźniej do dnia 04.09.2012r. konto Urzędu: 
Grupa PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 1111 0000 4209 2470 lub 
w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na w/w konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy 
okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do prze-
targu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fi-
zyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w 
podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
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Stypendium szkolne
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie informuje, że wnioski o przyznanie 

stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 wydawane są od 16 sierpnia 2012 r. (ul. 3 Maja 6 - I piętro) w godzinach 
urzędowania tj. poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.
nowogard.pl

Stypendium szkolne przysługuje: 
a) uczniom szkół publicznych i nie-

publicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i kolegiów pra-
cowników służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i nie-
publicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7. Ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty, a także 
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z nioepełnosprawnościami 
sprzężonymi realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku na-
uki – do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nie-
posiadających uprawnień szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych - do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kole-
giów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie w szczególności, 
gdy w rodzinie występuje bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długo-
trwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo – wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna .

Miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż 351 złotych.

Termin przyjmowania w/w wnio-
sków od 1 do 15 września 2012 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument 
tożsamości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zo-
stanie na poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jedne-
go miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w 
całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia 
przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabyw-
ca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóź-
niej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości roz-
łożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając 
do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

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 interne-
towej  www.bip.nowogard.pl

 Burmistrz Nowogardu
         Robert Czapla   
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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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian 
Simiński przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy ponie-
działek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów 
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  
można otrzymać w następujących punktach:

1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolno-
ści 1, pok. 5; 2. sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 4. 
Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; 6. 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; 8. Bank Pekao 
S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; 10. „Netto” Supermarket, 
ul. 700 Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. 
Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urząd Pocztowy, 
ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; 15. Sklep 
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; 16. 
Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 
36/4; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. 
Warszawska 14; 20. „Pracownia Optyczna” ul.  Armii Krajowej 51a;  21. 
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. War-
szawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; 24. Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
25. Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 26. 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 
51.; 28. Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep 
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; 30. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. 
Chłopskich 1a; 31. Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; 32. Sklep spożywczo-
-przemysłowy „KOGUTEK”, ul. Żeromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. 
Żeromskiego 20; 34. Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 
6c; 35. Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep 
KAMAR, ul. Gen. Bema  42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3 
37. HUSQVARNA, Warszawska 14.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 

 Kobiet Stowarzyszenie
z Problemami 

Onkologicznymi 
„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD 
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

01.09.2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 , oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Ogłoszenie  
o konkursie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 
nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowe-
go w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkur-
sie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 
6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej 
niż 1 stycznia 2013 roku i trwające nie dłużej 
niż do 31 lipca 2013 roku mogą ubiegać się or-
ganizacje pozarządowe, gminne domy kultury 
i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy do-
rosłych, które chcą założyć organizację pozarzą-
dową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 
000 mieszkańców). Celem projektów realizowa-
nych w ramach Programu jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży 
w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
(13 - 19 lat) z małych miejscowości, poprzez pod-
noszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych. 

Termin składania wniosków do 10 paździer-
nika 2012 roku. Szczegółowe informacje o kon-
kursie znajdą Państwo na stronie www.rownac-
szanse.pl


