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Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Nowogard oraz
gości, poczty sztandarowe oraz delegacje stowarzyszeń,
szkół i zakładów pracy na gminne obchody:
Międzynarodowego Święta Pracy,
które odbędą się w dniu 1 maja br., o godz. 12.00, przy pomniku Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie.

Święta Konstytucji Trzeciego Maja,

które rozpoczną się w dniu 3 maja br o godz. 11.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Rafała
Kalinowskiego, którą celebrował będzie ks. kanonik dziekan dekanatu Nowogard - Kazimierz Łukjaniuk.

O godz. 12.30 nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
pod Pomnikiem Niepodległości przy ulicy 3 Maja
(Uwaga zmiana miejsca i godziny składania wieńców!).
Podczas obchodów w dniu 1 i 3 maja br zostaną wygłoszone
okolicznościowe przemówienia przez przedstawicieli władz samorządowych.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Damian Simiński
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida

Budowa parkingu
Trwa budowa nowego
przy Ratuszu Miejskim
pomostu na plaży
Zakończono prace związane z budową parkingu przy Ratuszu Miejskim w Nowogardzie. Jest to kolejny etap realizacji programu zwiększania miejsc parkingowych na terenie
miasta Nowogard, który powstał podczas prac zespołu konsultacyjnego, powołanego w 2011 roku przez burmistrza.
Realizując program wybudowano łącznie 75 nowych miejsc
parkingowych oraz wyremontowano 72 istniejące miejsca.

Trwają prace montażowe nowych, betonowych pali pomostu na plaży miejskiej. Stare molo zostało wyburzone, a dno
po nim oczyszczone. W to miejsce powstaje nowy pomost w
kształcie litery „U”. Molo powstaje, nie tak, jak dotychczasowe
na drewnianych, lecz na betonowych palach. Zapewni to trwałość budowli na co najmniej kilkadziesiąt lat. Dzięki nowej inwestycji kąpielisko miejskie będzie poszerzone. Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, upływa 18.06.2013 r.
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2 maja dniem sportu!
Podczas tegorocznej Majówki miłośnicy sportu będą mogli
obejrzeć 3 turnieje sportowe. Już od godziny 10.00 zapraszamy fanów tenisa ziemnego na kort przy skateparku na Turniej
Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza Nowogard (regulamin
turnieju w załączeniu). Również o tej samej godzinie na ska-

teparku rozegrany zostanie Turniej o Deskę Burmistrza Nowogardu.
Natomiast miłośników strongmenów zapraszamy na godzinę 17.00 na boisko „Na Dolnym”, na którym odbędzie się
„Puchar Czterech Stron Polski Par STRONGMAN 2013”.
Informacja WEZKiS

Gmina pozyskała 400 tysięcy złotych
na pomoc uczniom
W poniedziałek, 15 kwietnia br. burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z Marią Borecką Kuratorem Oświaty na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard.
Gmina Nowogard pozyskała na ten cel prawie 400 tysięcy
złotych. Przyznane środki finansowe stanowią 80% kosztów
realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy
Nowogard.
Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin
ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i umożliwienie im
lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych zadań jest zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dzięki takim działaniom biedniejsze
dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin. Pomoc o
charakterze socjalnym jest przyznawana w formie stypendium
szkolnego w wysokości 850,00 zł lub 910,00 zł na rok szkolny i
w formie zasiłku szkolnego w wysokości 530,00zł.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a
także gdy rodzina jest niepełna .
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od wrzesnia do czerwca w danym roku szkolnym. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą
od 1 do 15 września 2013r. w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urządu Miejskiego w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6
– 1 piętro, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek - piątek
od 7.30 do 15.30. tel. 91 39 25 867.
Katarzyna Szmit

Rozmowa z radnym

Planować odważnie, realizować
konsekwentnie...
Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca złożył
ślubowanie i objął mandat radnego Jacek Rafiński. Do
wyborów startował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Członkiem SLD nie jest - pracy zawodowej (kierownik
Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym) nie można
łączyć z członkostwem żadnej partii politycznej.
Żonaty, dwie córki - Klaudia i Marta. Mieszka w Wojcieszynie i znany jest z aktywności - przewodniczący Rady Sołeckiej,
organizator okolicznościowych imprez dla mieszkańców i zawodów sportowych LZS, pasjonat piłki siatkowej.
Uważa, że aktywny człowiek wyznacza sobie cel i konsekwentnie dąży do jego realizacji.
Lesław M. Marek - Uczestniczył Pan w pierwszych posiedzeniach Klubu Radnych SLD i w pierwszej Sesji Rady Miasta. Jakie
wrażenia?
Jacek Rafiński - Posiedzenie Klubu w nastroju powagi spowodowanej odejściem kolegi Romana Saniuka. Wybraliśmy
przewodniczącego Klubu - został nim Marcin Wolny, ja jako
nowy zadowoliłem się członkostwem Komisji Rewizyjnej
Przygotowanie do Sesji podobało mi się - było rzeczowe..
O przebiegu Sesji Rady nie chcę się zdecydowanie wypo-

wiadać, ale doświadczenie zawodowe podpowiada mi kilka
rozwiązań. Czy je wprowadzę? -zobaczymy po odczuciach z
kolejnych Sesji.
LMM - Radny reprezentuje swoich wyborców, poznaje ich
problemy i bolączki, a następnie poprzez kontakty z przedstawicielami UM oraz uchwały Rady Miejskiej dąży do ich rozwiązywania Czy według Pana zmiany jakie wprowadzono do ordynacji
wyborczej ułatwią pracę radnego?
JR - Zmiany przywiązują radnego do swoich wyborców.
Powinno to przynieść obustronne korzyści. Według mnie
wybrany radny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ten
mały kawałek gminy, którego mieszkańcy mu zaufali. Ja planuję szereg spotkań z potencjalnymi wyborcami. Wierzę, że
poprzez częsty kontakt będę wiedział „co w trawie piszczy”,
dogłębnie poznam problemy i jako radny poznam możliwe
sposoby ich rozwiązania. Mam zamiar startować w kolejnych
wyborach - moja aktywność w tej kadencji dobrze przygotuje
mnie do przyszłej roli radnego.
Dziękuję za rozmowę. Życzę wytrwałości w realizacji ambitnych planów ku zadowoleniu wyborców.
Lesław M. Marek
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Powstaje świetlica w Sikorkach
Trwają prace remontowe, zlecone przez gminę Nowogard, budynku pod świetlicę wiejską w Sikorkach.
Zakres prac obejmował rozbiórkę starego zadaszenia budynku i wykonanie nowego wraz z obróbkami blacharskimi.
Wykonanie nowej ściany frontowej, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonana zostanie nowa posadzka wewnątrz
budynku i dodatkowo obiekt zostanie ocieplony. Koszt prac
remontowych wynosi 85.986,18 zł. Wykonawcą robot jest firma PUH DEMGARD z Nowogardu.
Postęp robót (widoczny) sprawdzał burmistrz Robert Cza-

pla wraz z kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem.
Świetlica po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania oraz coroczne imprezy sołeckie co pozytywnie wpłynie na rozwijanie aktywności społeczeństwa i integrację mieszkańców.
Termin zakończenia prac 13 czerwca br.
Anna Narkiewicz

Świetlica przed remontem

Świetlica przed remontem

Świetlica po remoncie

Świetlica po remoncie

Konwent Sołtysów z Burmistrzem
W dniu 24.04.2013r. odbyło się spotkanie Konwentu Sołtysów z Burmistrzem Nowogardu w sprawie przyjęcia wniosków
na organizacje tegorocznych dożynek gminnych. Ustalono iż
w roku 2013 dożynki gminne odbędą się 31 sierpnia br.

Wpłynęły trzy wnioski sołectw o organizację tegorocznych
dożynek gminnych. Konwent Sołtysów nie ustalił miejsca tegorocznych dożynek.
Decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Komunikat
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nowogardu z dnia 14.05.2012 r., nr 146/2012 informuje się
najemców lokali komunalnych, że nadal istnieje możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie ul. 700 Lecia 14 w godzinach od 7.00 do 14.00.
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Łęgno będzie miało plac zabaw
Po stworzeniu wielu placów zabaw na terenie całej gminy Nowogard przyszedł czas na Łęgno – mieszkańcy wsi już
wkrótce będą cieszyli się z obiektu, który zapewni najmłodszym aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Środowe spotkanie (24 kwietnia) otworzył sołtys Łęgna
Pan Józef Włochowicz witając wszystkich przybyłych, wśród
których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta w Nowogardzie – burmistrz Nowogardu Robert Czapla, kierownik
Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz oraz
radny Paweł Kolanek. Głównym tematem zebrania było omówienie stopnia zaawansowania prac związanych z budową
placu zabaw. Adam Czernikiewicz poinformował mieszkańców o działaniach podejmowanych w związku z realizacją
inwestycji, które na tym etapie dotyczą głównie uzyskiwania
pozwoleń (po otrzymaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń

zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę obiektu). Mieszkańcy mogli zapoznać się z materiałami zawierającymi opis wyposażenia, które będzie znajdowało się na terenie placu zabaw, a także podyskutować na tematy związane
z przyszłym funkcjonowaniem obiektu – rozmawiano więc o
ogrodzeniu placu, ewentualnym doprowadzeniu wody oraz
lokalizacji. Zgodnie z ustaleniami projekt placu zabaw ma
być gotowy do końca czerwca. Inwestycja finansowana jest
z budżetu gminy oraz z środków unijnych.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

W rocznicę zbrodni katyńskiej

Byśmy nigdy nie zapomnieli...
W piątek 12 kwietnia, w rocznicę mordów dokonanych na polskich oficerach, więźniach obozów jenieckich w Katyniu,
Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje spotkali się pod pomnikami na cmentarzu członkowie Związku Sybiraków, władze
samorządowe, delegacje młodzieży nowogardzkich szkół, mieszkańcy miasta.
Rocznicowe spotkanie na które zapraszały przewodniczące obu związków sybirackich
prowadziły panie Maria Dembińska i Franciszka Kobylińska. Przemówienia obu pań
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy przypominały tragiczny los oficerów Wojska Polskiego będących w sowieckiej niewoli, setki tysięcy obywateli polskich
zesłanych na Syberię, ale też o obowiązkach
współczesnych pokoleń Polaków - pamiętać
o heroizmie tamtego pokolenia, oddawać mu
należną cześć ale też pamiętać o zobowiązaniach wobec obecnej niepodległej Ojczyzny.
Wyrazem pamięci są również modlitwy,
które odmawiano z ks. kanonikiem Kazimierzem Łukjaniukiem i ks. Grzegorzem Legutko, tematyczny program poetycki, kwiaty
składane przez delegacje szkolne i obywateli
miasta.
tekst i foto LMM
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Spotkania dotyczące nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 3 do 18 kwietnia w miejscowościach: Jarchlino, Wierzbięcin, Ostrzyca, Trzechel, Żabowo, Orzechowo, Błotno, Strzelewo, Długołęka, Olchowo, a także w Nowogardzie w Szkole
Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Nowogardzkim
Domu Kultury oraz w Centrum Edukacyjnym Zielona odbyły
się spotkania dotyczące nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Budynków
Komunalnych udzielali odpowiedzi na szereg pytań zadawanych przez obecnych na spotkaniach mieszkańców oraz
członków zarządów Wspólnot Mieszkaniowych związanych z
nowym systemem. W trakcie zebrań można było skorzystać
z pomocy przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oświadczeń na
potrzeby sporządzenia deklaracji.
Najczęściej zadawane pytania podczas spotkań:
1. Kto ma obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu
mieszkańców deklarację wypełni i złoży do gminy zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający
odpady.
2. Co się stanie w przypadku niezłożenia deklaracji?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji gmina
określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Co w przypadku niepłacenia za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił
ją w wysokości niższej od należnej, gmina określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
4. Czy należy płacić za osoby zameldowane, a niemieszkające na danej posesji (studenci, pracujący za granicą,
itp.)?
Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących
(wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych.
Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba
pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości.
Urząd oczywiście będzie sprawdzał te oświadczenia.
5. Jaki będzie nadzór, czy faktycznie segregowane są
odpady, zgodnie z deklaracją?
Firma wywozowa będzie zobowiązana informować gminę
o nieprawidłowościach w tym zakresie. (wg art. 9f ustawy). W
przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o
tym gminę.
6. Co należy zrobić z obecnie obowiązującą umową na
wywóz odpadów?
W tym wypadku należy zweryfikować zapisy podpisanej
umowy i wypowiedzieć samodzielnie w/w umowę zgodnie z
podanymi w jej treści warunkami, aby od 1 lipca 2013 r. nie
płacić podwójnej opłaty (jednej do gminy, drugiej dla firmy
odbierającej odpady). Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina.
Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi
odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
7. Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na
inne cele?
Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte
z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.
8. Czy mieszkańcy budynków wielolokalowych mają
obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają
deklaracji indywidualnie do gminy, lecz zobowiązani są do
złożenia Oświadczenia – ZOP 1 – na potrzeby sporządzenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do swoich zarządców budynków: Spółdzielni
Mieszkaniowej, Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.
9. Co w przypadku zadeklarowania przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej segregowania odpadów, a pomimo to część mieszkańców bloku
nie będzie tego robić?
Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników
do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady
zmieszane).
10. Do kiedy należy składać deklaracje?
Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowogard upłynął
31 marca 2013 r., w związku z czym przypominamy tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, o obowiązku jej złożenia.
Deklaracje są nadal przyjmowane w Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 Nowogard.
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Konferencja delegatów ROD
im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie
6 kwietnia (sobota) odbyło się walne zebranie sprawozdawcze ROD im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie, podczas
którego dyskutowano na tematy ważne dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w obliczu zachodzących
zmian.
Na rozpoczynające się o godzinie 11.00 spotkanie przybyło
49 spośród 60 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach
ROD w Nowogardzie. Wśród zaproszonych gości byli również
przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, komendant Policji w Nowogardzie Małgorzata Figura oraz
członek Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Teresa Smolich.
Walne zebranie otworzył wiceprezes Stanisław Szałagan,
który przedstawił zebranym regulamin konferencji oraz porządek obrad. Pierwsza część spotkania została poświęcona
odczytaniu sprawozdań za rok 2012 – prezes ROD w Nowogardzie Ryszard Wajk przedstawił sprawozdanie merytoryczne i
finansowe z działalności zarządu, odczytano również sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej oraz komisji rozjemczej.
Bardzo ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat
spraw związanych z funkcjonowaniem ogródków działkowych
na terenie Nowogardu. Delegaci chętnie zgłaszali swoje wnioski, uwagi oraz pytania – rozmawiano więc o zagospodarowaniu odpadów pochodzących z ogródków, bezpieczeństwie na
terenie ogródków (monitoringu, patrolach, identyfikatorach),
zaśmiecaniu terenów graniczących z działkami oraz obecnej

sytuacji działkowców, którzy stanęli w obliczu likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Komendant Policji Małgorzata
Figura odpowiadała na pytania dotyczące problemów, z jakimi
borykają się działkowcy m.in. w związku z kradzieżami oraz zadeklarowała współpracę, która będzie polegała na diagnozie
problemów oraz ich rozwiązywaniu. Antoni Bielida wytłumaczył zebranym na jakich zasadach odpady będą odprowadzane z terenu ogródków działkowych oraz poinformował o tym,
że ogrody– znajdując się w planie przestrzennego zagospodarowania – nadal pozostaną ogrodami działkowymi. Tego dnia
podjęto uchwały w sprawach: wysokości i terminu wnoszenia
opłaty na rzecz ogrodu, wysokości i terminu wnoszenia opłaty
energetycznej, wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,
planu inwestycji i remontów, planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 rok oraz innych dotyczących działalności
ogrodu. Wiele miejsca poświęcono omówieniu sytuacji, w jakiej znalazły się w ostatnim czasie rodzinne ogrody działkowe
– delegaci długo dyskutowali nad ich przyszłością w związku z
zachodzącymi zmianami.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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XXXVI Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W piątek, 19 kwietnia 2013 roku na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie odbył się XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowanego przez Komendę Powiatową w Goleniowie, przy udziale Stowarzyszenia „Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego”. W organizacji wziął również udział Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla którego reprezentowała Barbara Sroka.
Inauguracje turnieju rozpoczął prezes Klubu Motorowego
CISY Tadeusz Hołubowski, wraz z przybyłymi gośćmi m. in.:
Starostą Powiatu Goleniowskiego Tomaszem Stanisławskim,
wicestarostą Tomaszem Kuliniczem, Komendantem Powiatowej Policji w Goleniowie insp. Krzysztofem Targońskim, Burmistrz Maszewa Jadwigą Ferensztajn, Wójtem Osiny Krzysztofem Szwedo, zastępcą Wójta Przybiernowa Lilią Ławicką oraz
zastępcą kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i
Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Barbarą Sroką.
Do turnieju przystąpili uczniowie z szkół podstawowych i
gimnazjalnych powiatu goleniowskiego.
Uczestnicy startowali indywidualnie i drużynowo. Łącznie
wystartowało 25 drużyn i składał się z czterech etapów:
- testy z zakresu wiedzy przepisów o ruchu drogowym
- z zakresu udzielenie pierwszej pomocy
- umiejętność przejechania po torze przeszkód
- jazda na terenie miasteczka ruchu drogowym
Uczniowie mieli okazję do wykazania swoich umiejętności
i posiadanej wiedzy o rzepisach ruchu drogowego. Konkurencje jakie były do pokonania nie były łatwe, a rywalizować było
o co. Nagrodami bowiem były dwa rowery górskie, akcesoria
rowerowe oraz sprzęt sportowy.
W konkurencji indywidualnej szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Kacper Radawiec ze Szkoły Podstawowej
z Maszewa, drugi był Patryk Łuczak ze szkoły w Orzechowie,

trzecie miejsce zajął Karol Paterak ze Szkoły Podstawowej w
Rożnowie.
Zespołowo turniej wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rożnowie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Orzechowie a trzecie uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie.
W kategorii drużynowej gimnazjów pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, drugie miejsce Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, a trzecie zajęło Gimnazjum z Klinisk
Wielkich.
W indywidualnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych najlepszy
okazał się Konrad Pasik z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, drugie miejsce zajął Marcin Ogiewa z tego samego gimnazjum, a
trzecie Maciej Kuberski z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.
Organizatorzy czuwali aby turniej przebywał w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy mogli posilić się przygotowaną
dla nich grochówką i pączkami. Całość turnieju zakończono
gratulacjami i wręczeniem nagród przez zaproszonych gości.
Anna Narkiewicz
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„Wyzwania i szanse ekonomii
społecznej w Powiecie Goleniowskim”
9 kwietnia 2013r. w Nowogardzie odbyła się pierwsza z cyklu - Debata Lokalna zat.: „Wyzwania i szanse ekonomii społecznej w
Powiecie Goleniowskim”. Gospodarzami wydarzenia, które zgromadziło ponad 40 osób w tym m.in.: przedstawicieli lokalnych
władz, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych podmiotów ekonomii społecznej,
partnerów społeczno - gospodarczych, byli Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Aktywa Plus Emilia Kowalska.

Debatę rozpoczął i uroczyście powitał uczestników oraz
gości - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Pan Antoni Bielida, jednocześnie ciepło odnosząc się do realizacji na
terenie powiatu goleniowskiego - projektu Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES).
Jako pierwsze w programie Debaty, przewidziano wystąpienia inaugurujące, które zaprezentowali Kierownik merytoryczny Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Pani Emilia
Kowalska, reprezentująca jednocześnie Lidera Projektu Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Prezes Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie - Pan
prof. dr hab. Henryk Babis, również realizator projektu OWES.
Pierwsza prezentacja wprawiała uczestników Debaty w założenia i etapy realizacji projektu OWES na terenie Powiatu Goleniowskiego, druga zaś miała na celu przedstawienie ekonomii
i przedsiębiorczości społecznej.
W części poświęconej potencjałowi podmiotów ekonomii
społecznej jako przyszłej sile regionu - Pani Małgorzata Kuncewicz - Główny specjalista wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprezentowała zgromadzonym - Raport z badań JST
na temat współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim.
Następnie Pani Urszula Witkowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, omówiła działania ustawowe
i niestandardowe Urzędu skierowane do osób bezrobotnych i
do lokalnych przedsiębiorstw. Następnie przedstawiła dotychczasowe doświadczenia Urzędu Pracy w Goleniowie w zakresie
tworzenia spółdzielni socjalnych, akcentując przy tym ustawowe możliwości wsparcia członków grup inicjatywnych jakimi
dysponuje Urząd. Pani Krystyna Jaworska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, zaś przybliżyła uczestnikom Debaty zadania PCPR w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Skupiła się również na doświadczeniach Centrum zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnych, gdzie w wyniku wielu działań powstała Spółdzielnia
socjalna w Przybiernowie, dofinansowana ze środków EFS w
ramach projektu prowadzonego przez zewnętrzną firmę. Pani
Dyrektor dodała także iż na przełomie VI i VII. 2013 r. planuje
się powstanie drugiej Spółdzielni socjalnej (w tym przypad-

ku również przy udziale środków EFS w ramach projektu zewnętrznego).
W kolejnym wystąpieniu Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - Pani
Urszula Berezowska powiedziała o współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Nowogard, poczynając od tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
powoływaniu komisji opiniujących otwarte konkursy ofert (w
których skład wchodzą m.in. 3 przedstawiciele NGO), po obszary działań w ramach których ogłaszane są konkursy. Dodała także, że dobra współpraca Gminy z organizacjami, została
doceniona przez Urząd Marszałkowski, gdyż Gmina Nowogard
zdobyła II miejsce w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z
NGO 2012” w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
Ostatnim wystąpieniem w tej części Debaty była prezentacja Członka Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin
Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania - Pana Mieczysława Bździuch, który przedstawił działania aktywizujące
mieszkańców terenów objętych działaniami LGD. Opowiedział
o historii powstania LGD, najważniejszych projektach oraz
przedstawił obecne możliwości wsparcia, wymienił potencjalnych wnioskodawców i procedury wyboru najlepszych projektów.
Po przerwie - w części dot. relacji podmiotów ekonomii
społecznej z otoczeniem, pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław
Cedro - Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, który przedstawił fakty z zakresu integracji środowiska organizacji pozarządowych Gminy Nowogard sięgające
2005 r. Stowarzyszenie Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, zaś powstało w 2007 r. Obecnie w Nowogardzie
zarejestrowanych jest 50 organizacji pozarządowych z czego
27 organizacji należy do NFOP. Celem Forum jest wspieranie
organizacyjne, informacyjne i szkoleniowe organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nowogard oraz współpraca z Urzędem Miejskim, wobec którego Forum jest także reprezentantem interesów organizacji.
Drugim wystąpieniem w tej części Debaty była prezentacja
Pani Anny Łukomska - Dziedzic - Kierownik Projektu Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Aktywa Plus Emilia Kowalska
zat.: „Relacje podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem
w aspekcie wsparcia finansowego PES”. Po krótkim wprowadzeniu dot. liczby podmiotów ekonomii społecznej w województwie i poszczególnych jego powiatach, najważniejszych
problemach nurtujących sektor, zaprezentowała wybrane
możliwości finansowe PES wraz z tzw. mechanizmami zwrotnymi. Na każdym etapie Debaty, uczestnicy dyskutowali,
zadawali pytania, brali czynny udział w spotkaniu. Debatę
podsumowała i zamknęła Pani Emilia Kowalska, dziękując jednocześnie zgromadzonym za czynny udział i zapraszając na
lunch.
Kierownik Projektu OWES
Anna Łukomska - Dziedzic
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

1.

Położenie
Oznaczenie
nieruchomości nieruchomości wg
księgi wieczystej
Obręb nr 5 m.
Nowogard

Opis
nieruchomości

SZ1O/00045288/8 Przedmiotem
sprzedaży
jest działka
niezabudowana
o nr
ewidencyjnym
444/10
o pow. 0,0051 ha

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i
gminy Nowogard – działka
zlokalizowana jest w strefie
zabudowy istniejącej
wielofunkcyjnej z dominacją
mieszkaniowej.

Cena
Stan
nieruchomości władania
6.500,00 zł

Warunki
płatności

własność Jednorazowo
przed
zawarciem
aktu
notarialnego

Forma zbycia

Przetarg
ograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24.04.2013 r. do dnia 15.05.2013r.
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Turniej brydża sportowego LZS

Rozumieją się bez słów
Uwierzą w pechową trzynastkę te pary brydżystów, które
podczas rozgrywanego w dniu 13.04.2013 r turnieju sukcesów nie zanotowały. W przytulnej świetlicy LKS Pomorzanin
do sportowej rywalizacji przystąpiło 6 par, by rozegrać ujęty w
kalendarzu imprez Zrzeszenia LZS turniej brydża sportowego.
Po blisko dwóch godzinach zmagań ogłoszono wyniki i
wręczono statuetki dla najlepszych.
Oto wyniki:
I m - Jerzy Przybyłek i Józef Zwierzyński
II m - Jan Tandecki i Kazimierz Lembas
III m - Sebastian Hnat i pan Wołejszo.

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

L.p.

1.

Położenie
nieruchomości

Obręb nr 5
m. Nowogard

Oznaczenie
Powierzchnia
Nr
nieruchomości
działki w m2
działki
wg księgi wieczystej

KW nr
SZ1O/00029457/6

269/1

492 m2

Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Forma sprzedaży Cena działki

Działka zabudowana
budynkiem innym
bezprzetargowo
niemieszkalnym

Forma zbycia

Bezprzetargowa
sprzedaż działki
na własność wraz
z przeniesieniem
32.000,00 zł
własności budynku z
zaliczeniem nakładów
poniesionych na jego
wybudowanie

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1. rzysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może
być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24.04.2013r. do dnia 15.05.2013r.
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE”
wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku
w Nowogardzie
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Każda złotówka zostanie przekazana na zakup sprzętu dla
nowogardzkiego szpitala. KRS 0000207800

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; Sklep spożywczy ul. Woj. Polskiego 4; 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”
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,
Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; Salon fryzjerski
M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
Osób Niepełnosprawnych
„NASZE SZANSE”
działające przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nowogardzie
zaprasza wszystkich do wzięcia udziału
w III Nowogardzkim Konkursie
Ortograficznym,
który odbędzie się 11.05.2013 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
i pozwoli wyłonić kolejnego
Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej.
To dobra okazja, aby sprawdzić swoje
umiejętności i jednocześnie pomóc osobom
niepełnosprawnym, bo wpisowe zostanie
przeznaczone na ich potrzeby. Dzięki Waszej
obecności zmagania ortograficzne mogą być
ciekawe i pełne emocji.
Konkurs ten odbywa się cyklicznie. Fundatorem
nagrody – w postaci laptopa – jest Burmistrz
Nowogardu, a patronem medialnym Dziennik
Nowogardzki.
Dokładnych informacji prosimy szukać na stronie:
www.soswnowogard.republika.pl
oraz pod tel.: 663 366 399
- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni
Bielida przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w
godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I
piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy
Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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

