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Dwutygodnik Nr 1(240)/2014

BEZROBOCIE
W NASZEJ GMINIE SPADA
Z analizy zgromadzonych danych wynika, że na terenie Gminy Nowogard w latach 2011 – 2013 zjawisko bezrobocia
ulega znacznemu zmniejszaniu.
Bezrobocie w gminie Nowogard pod koniec listopada
2013 roku wynosiło 9,6%. Porównując to do roku 2011 gdzie
bezrobocie wynosiło 13,2 %, to jest duży spadek i świadczy,
o dynamicznym rozwoju gminy oraz przedsiębiorstw rozwi-

jających aktywność osób bezrobotnych. Osoby te nie pozostają bezczynne w poszukiwaniach pracy, korzystają z różnorodnych kursów podnosząc swoje kwalifikacje, a tym samym
dokończenie str. 3

bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia w Nowogardzie w 2011-2013 r.
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard do korzystania z „Białego Orlika” (lodowisko) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie (Boh. Warszawy 78)
Nowogardzkie lodowisko funkcjonować będzie do 28 lutego 2014 r. i czynne jest: poniedziałek – piątek: 15.30-20.00 weekendy, święta oraz ferie: 10.00-21.00 (z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)
Osobami nadzorującymi korzystanie z lodowiska, na kompleksie boisk Orlik, są panowie: Artur Gnych i Władysław Pilipczuk.
Życzymy udanej zabawy.
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Rata za alkohol
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. I raty opłaty za korzystanie
z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie
wygaśnięciem zezwoleń.
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Będą: świetlica w Krasnołęce oraz
boiska w Błotnie i w Glicku
W piątek, 3 stycznia 2014 roku o godz. 13.00 podczas spotkania w ratuszu z sołtysami z terenu gminy Nowogard, burmistrz Robert Czapla podpisał umowy użyczenia:
BŁOTNO - działki pod boisko sportowe – rozwiązał się klub
sportowy, który korzystał z boiska sportowego. Na wniosek
sołtys Błotna, boisko zostało przekazane umową użyczenia
tamtejszej społeczności. Umowa została zawarta na 10 lat tj
do 2 stycznia 2024 r.;
GLICKO została zawarta umowa użyczenia działki z przeznaczeniem na boisko sportowe. Umowa została zawarta na
okres 10 lat tj do dnia 2 stycznia 2024 r.;
KRASNOŁĘKA - budynku przeznaczonego na małą świetlicę wiejską, położonego, przy placu zabaw. Właścicielem
działki jest gmina Nowogard. W/w działka była wynajmowana
(umową dzierżawy) osobie fizycznej, która wygasła w dniu 17
grudnia 2013 roku. Następnie umową użyczenia z dnia została przekazana na bezpłatne używanie dla sołectwa. Umowa
została zawarta na okres 10 lat tj. do dnia 2 stycznia 2024 r. z
przeznaczeniem na małą świetlice wiejską.
Dzięki dobrej współpracy burmistrza z sołtysami, powstaną kolejne miejsca rekreacyjne dla mieszkańców, których tak
bardzo brakowało we wspomnianych miejscowościach.
Opr./foto: Piotr Suchy

Nowa świetlica w Żabówku
W piątek, 10 stycznia br., o godz. 15.00 w Żabówku, burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z sołtysem Żabówka
Henrykiem Gibkim dokonali otwarcia nowej świetlicy.
Jarosław Hołubowski – koordynator prac wykonywanych
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym
przedstawił zebranym mieszkańcom zakres prac remontowych,
w ramach których dokonano adaptacji starego budynku oraz
jego odnowienie. Po rozebraniu starego dachu, wykonano nowy,
dokonano montażu łat i ułożenia blachodachówki. Wzmocniony
został również komin oraz zrobiono nową podbitkę.
Dodatkowo zostało dobudowane zadaszenie przed wejściem. Skuto stare tynki i wykonano styropianowe ocieplenie
całości budynku wraz z jego pomalowaniem. Założone zostały
nowe rynny, wymieniono okna i drzwi. Wewnątrz zaś budynku
naprawiono tynki i pomalowano ściany. Koszty materiałowe
zostały pokryte z funduszu sołeckiego (4 tys. zł) i gminnego
(ok. 10 tys. zł).
Przy kawie, była możliwość rozmowy burmistrza z mieszkańcami o nowych wyzwaniach, które stoją przed społecznością Żabówka. Była to też okazja, aby powspominać czasy, gdy

w Żabówku istniała duża świetlica, która dawno nią przestała być, a dziś czeka ją już tylko rozbiórka (zawaliły się ściany i
dach).
Jest to kolejna świetlica, która w ostatnim czasie powstała
na terenie gminy Nowogard, na potrzeby danej
społeczności. Jest to
również kolejny dowód
na to, że burmistrz realizuje obietnice, które
złożył 3 lata temu, w
czasie kampanii wyborczej.
Opr./foto: Piotr Suchy
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22 finał WOŚP

Zebrano 30 tys. zł

22 Finał nowogardzkiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowogardzie przeszedł już do historii. Hasłem tegorocznego finału było: Na ratunek. Środki zebrane podczas niedzielnego finału zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Ze zbiórki w naszym
mieście konto WOŚP wspomoże kwota w wysokości około 30 tysięcy PLN. Ile dokładnie udało nam się zebrać podczas
tegorocznego finału w Nowogardzie, okaże się po tym, jak pieniądze zliczy Fundacja Wielkiej Orkiestry.
Przez cały niedzielny dzień, 52 wolontariuszy na ulicach
miasta zapełniało swoje puszki, dzięki ofiarności mieszkańców
Nowogardu. Impreza towarzysząca 22 Finałowi WOŚP rozpoczęła się o godz. 14:00. w NDK, gdzie można było również m.
in. zbadać poziom cukru i zmierzyć ciśnienie, a także nauczyć
się samobadania piersi na specjalnym fantomie oraz wziąć
udział w kursie pierwszej pomocy. Na scenie zaprezentowali
się wykonawcy związani z NDK, Wesoła Ferajna, Błyskawiczka,
Kapela Rycha, Rones oraz zespół wokalny Grazioso z Maszewa.
Na Placu Wolności stały samochody członków Klubu Motorowego Cisy, które można było zobaczyć z bliska, zaś chętni
mogli wylicytować jeden z dziesięciu biletów na przejażdżkę bezdrożami Nowogardu wraz z członkami Sekcji 4x4 Cisy
Nowogard. Jedną z najciekawszych licytacji jest walka o fotel
burmistrza, która odbywa się za pośrednictwem portalu Alle- Urząd Miejski w Nowogardzie
gro. Na godz. 19:30 aktualna cena licytacji wynosiła 406 zł – i
- Gmina Osina
jest szansa, że cena będzie wyższa w momencie zakończenia
- Samorządowa Fundacja „Zdrowie”
licytacji (licytacja zakończy się 22 stycznia o godz. 09:11). Za- Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
chęcamy wszystkich, którzy chcą choć na jeden dzień zostać
- Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi
burmistrzem naszego miasta – bez konieczności startowania „Lila Róż”
w wyborach samorządowych. Na sali NDK odbywała się rów- Klub Motorowy „Cisy” Nowogard Sekcja 4x4
nież licytacja przedmiotów, zebranych przez wolontariuszy w
- Zakład Karny w Nowogardzie
nowogardzkich sklepach i instytucjach, które zwiększą sumę
- Komisariat Policji w Nowogardzie
uzbieraną w czasie tegorocznego finału WOŚP przez nowo- Sekcja Pierwszej Pomocy NDK
gardzki sztab.
- SP 1
O godz. 20:00, na placu Wolności, wszyscy nowogardzia- SP 3
nie mogli uczestniczyć w tradycyjnym „Światełku do nieba”, a
- ZSO
po nim, na zakończenie nowogardzkiego finału WOŚP zagrała
- Przedszkole nr 4
punkowa kapela z Chociwla - V.I.N.O.
opr/foto: Piotr Suchy
Współorganizatorami tegorocznego 22 finału WOŚP byli:

BEZROBOCIE W NASZEJ GMINIE SPADA
dokończenie ze str. 1

zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Mieszkańcy naszej
gminy w ostatnich latach korzystali z dofinansowań instrumentów rynku pracy m. in. z dotacji do rozwoju firm.
Strukturę bezrobocia możemy analizować pod względem
różnych kryteriów. Do najważniejszych z nich zależy zaliczyć:
bezrobocie według wieku, poziom wykształcenia, stażu pracy
oraz czasu pozostawienia bez pracy. Nie można zapominać
również o osobach, które wyjechały szukać pracy za granicą,
choć trzeba pamiętać, że nie wszystkie wyrejestrowały się w
Powiatowym Urzędzie Pracy i nadal figurują w statystykach.
Oczywiście systematyczny spadek bezrobocia w naszej
gminie nie wziął się z niczego. Przyczyn jest co najmniej kilka.
Po pierwsze firmy, które kilka lat temu otworzyły się w gminie
Nowogard, systematycznie rozbudowywały swoje zaplecze i
zatrudniały (i nadal zatrudniają) nowych pracowników. Przykładem jest wybudowanie w ostatnim roku Regionalnego
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gdzie 150

osób zostało zatrudnionych. Również mniejsze firmy mają
swój udział w spadku bezrobocia. A dzięki współpracy gminy
Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy mieszkańcy mogli
ramach prac interwencyjnych i robót publicznych podjąć zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.
Działania jakie burmistrz podjął na początku swojej kadencji niewątpliwie przyczynią się do spadku bezrobocia. Stanie
się to dzięki powstałej 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 nawet kilkaset
osób.
Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Ich celem
jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m. in. przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.
Anna Narkiewicz
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Przywitanie Nowego Roku na Placu Wolności
Tradycyjnym miejscem sylwestrowych spotkań Nowogardzian jest Plac Wolności. Również w tym roku, przed północą,
pojawili się Ci, którzy chcieli przywitać rok 2014 w centrum miasta.
Przy muzyce płynącej z głośników, ustawionych w Nowogardzkim Domu Kultury, zgromadzeni na Placu Wolności pożegnali 2013 i przywitali 2014 rok, życząc sobie przede wszystkim zdrowia. Życzenia noworoczne złożyli również wszystkim
mieszkańcom burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą.
W tym miejscu warto wspomnieć czasy, gdy na Plac Wolności przychodziły tłumy, niestety wybryki chuligańskie (rzucanie pustych butelek po winie musującym w tłum) spowodowały, że mieszkańcy co raz mniej licznie świętowali Nowy Rok
w centrum miasta, bojąc się o zdrowie własne jak i dzieci, które
towarzyszyły rodzicom. Jest jednak szansa, że tradycja wspólnego noworocznego świętowania powróci do tego miejsca,
bo mimo wszystko brakuje nam tamtej atmosfery i okazji, aby
spotkać się i złożyć życzenia tym, z którymi z różnych powodów dawno się nie widzieliśmy.
Foto i tekst: Piotr Suchy

SPROSTOWANIE
Drodzy Mieszkańcy gminy Nowogard,
W nawiązaniu do artykułu z Dziennika Nowogardzkiego z
dnia 13 grudnia 2013 r. pt. „W Osinie więcej na inwestycje niż
w Nowogardzie”, pragnę Was poinformować, że w budżecie na
rok 2014, zabezpieczone środki na inwestycje, w większości
dotyczą zadań związanych z budową i rozbudową już istniejącej infrastruktury technicznej gminy Nowogard.
Kiedy z końcem 2010 roku obejmowałem urząd burmistrza
Nowogardu, zadłużenie gminy wynosiło 21 mln zł, co przy
dochodach w wysokości 61 mln zł. stanowiło wskaźnik zadłużenia blisko 35% względem dochodów. W przypadku gminy
Osina, której dochód wynosił ogółem 10 mln zł, 4 mln zadłużenia stanowiło wskaźnik zadłużenia na poziomie 17 % wobec
dochodów. Jako burmistrz Nowogardu przejąłem gminę z długiem 21 mln zł i z nadwyżką budżetową na poziomie 2 mln zł,
natomiast mój sąsiad - wójt gminy Osina - przy zadłużeniu w
wysokości 4 mln zł miał nadwyżkę budżetową wynoszącą 7,5
mln zł. Te relacje przedstawią faktyczną sytuację w poszczególnych gminach. Pragnę również zaznaczyć, że nasza gmina, w
latach 2011-2013, wydatkowała na inwestycje łącznie 35 mln
zł, a gmina Osina, w tym samym okresie, blisko 9,5 mln zł.
W trakcie mojej kadencji do głównych zadań inwestycyjnych w naszej gminie należy zaliczyć :
•
rozbudowa Szpitala 20 mln zł
•
przebudowa parkingów i chodników na terenie gminy
- 1,7 mln zł
•
zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim (Skatepark, plac zabaw,
•
budowa pomostu) – 1,6 mln zł
•
budowa ścieżki rowerowej Nowogard – Olchowo 1,5
mln zł
•
przebudowa ulic: Ogrodowej, Kościelnej, Woj. Polskiego, Jana Pawła II - 1,4 mln zł
•
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w
Nowogardzie – 1,3 mln zł
•
budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży
przy ul. Zamkowej – 1 mln zł

•
•
•
•
•
•

budowa placów zabaw dla dzieci - 700 tyś zł
przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście – 600
tyś zł
modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Trzechel - 500 tyś zł
kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego w gminie - 500 tyś zł
przebudowa świetlicy w Orzechowie - 500 tyś zł
wykonanie lodowiska BIAŁY ORLIK - 450 tyś zł

Szanowni Mieszkańcy,
Gdybym 3 lata temu zrezygnował z realizacji priorytetowej
i ważnej dla naszej społeczności inwestycji pn. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, to gmina Nowogard posiadałaby zadłużenie w wysokości
blisko 15 mln zł, co odpowiadałoby wskaźnikowi 20 % czyli porównywalny jaki posiada gmina Osina. Jednak wizja zamknięcia szpitala w Nowogardzie - z powodu nie spełniania norm
- spowodowała, że podjąłem decyzję, z której jestem dumny,
o rozbudowie budynku szpitalnego. I gdybym miał podjąć tę
decyzję jeszcze raz, to bez wahania uczyniłbym to ponownie,
bo zdrowie mieszkańców gminy Nowogard było i jest dla mnie
najważniejsze. Dziś nasz szpital jest dumą nie tylko naszej gminy, ale i całego województwa.
Pragnę również zapewnić wszystkich Mieszkańców, że
obecnie prowadzona polityka finansowa w gminie Nowogard,
pomimo trudności gospodarczych, nie ograniczy dalszego dynamicznego rozwoju naszej gminy.
W tym miejscu dziękuje za dotychczasowe zaufanie i obiecuję, że nie spocznę na laurach, a prowadzona dotychczas polityka inwestycyjna, pozwoli przyciągnąć inwestorów do nowo
utworzonej podstrefy Kostrzyńsko - Słubickiej, umiejscowionej na terenie gminy Nowogard.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nowogardu

Nowogard, dnia 19 grudnia 2013 rok
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Noworoczne spotkanie burmistrza
Nowogardu z sołtysami
Podczas piątkowego spotkania w ratuszu burmistrza z sołtysami z terenu gminy Nowogard (03.01.2014), odbyła się
debata nad propozycją projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu korzystania i regulaminu świetlic wiejskich
o co wnioskowało wielu sołtysów.
Burmistrz - na samym początku - wyjaśnił zebranym, co leżało u podstaw stworzenia omawianej propozycji projektu uchwały. Wydział finansowy wraz z wydziałem merytorycznym znaleźli
mechanizm, który pozwoli na uzyskanie dodatkowych pieniędzy,
które w całości będą mogły być przeznaczone na teren wiejski. Od
3 lat zwiększona jest pula pieniędzy przeznaczonych na inwestycje na terenie wiejskim. Każda, nie tylko te największe, ale nawet
najmniejsza świetlica budowana lub remontowana jest ze środków bieżących gminy oraz z funduszy pozyskanych z zewnątrz, a
także dzięki pracy osób osadzonych w nowogardzkim Zakładzie
Karnym.
W międzyczasie spływają do burmistrza od sołtysów kolejne
wnioski, na których realizację w danym momencie brakuje funduszy. Otóż istnieje możliwość zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego od wykonanych inwestycji, związanych z remontami i
budowami świetlic. Jednak, aby skorzystać z tej możliwości, musi
być wprowadzony jednolity dla wszystkich regulamin świetlic,
który umożliwi tzw. sprzedaż opodatkowaną, tj. przez wynajem
świetlic na imprezy okolicznościowe. Gmina wystawiając najemcy
rachunek VAT, który stanowi koszt poniesiony na funkcjonowanie
świetlicy, ma wówczas podstawę do ubiegania się o zwrot podatku VAT od poniesionych przez gminę inwestycji na świetlicę. Jest
to szansa pozyskania dodatkowych pieniędzy, które w całości trafiłyby na tereny wiejskie pod kolejne zadania inwestycyjne.
Omawianą propozycję projektu sołtysi otrzymali już 22 października 2013 roku, podczas debaty na temat „Poprawy stanu
bezpieczeństwa na terenach wiejskich”, która odbyła się w Trzechlu. Wówczas to poproszono sołtysów, aby zapoznali się z tekstem
propozycji, przedyskutowali ją oraz wnieśli ewentualne poprawki i zastrzeżenia. Zapowiedziano wtedy również, że odbędzie się
ostateczna dyskusja nad propozycją regulaminu świetlic, w wyznaczonym w późniejszym czasie terminie – co też miało miejsce
w czasie piątkowego spotkania. W międzyczasie kilku sołtysów
wniosło swe uwagi co do propozycji projektu, które podczas debaty zostały uwzględnione i tak:

§ 4 ust 2 pkt 2 - użyczenie świetlic na (...) – było: organizację
uroczystości oraz imprez ogólnodostępnych o charakterze sportowym na rzecz mieszkańców sołectwa (…) - jest: organizację
uroczystości ogólnodostępnych na rzecz mieszkańców sołectwa;
§ 8 ust 3 – kto może korzystać ze świetlic - dopisano pkt c i d
w brzmieniu: c. pozostałe osoby oraz kluby społeczne w zakresie
działań niekomercyjnych i ogólnodostępnych; d. jednostki i zakłady budżetowe.
Wyjaśniono też § 4, który brzmiał: Majątkiem świetlicy zarządza burmistrz lub osoba działająca z upoważnienia burmistrza
(...) - osobą zarządzającą świetlicą w imieniu burmistrza jest dany
sołtys lub członek rady sołeckiej.
Debacie przysłuchiwał się również przedstawiciel miejscowej
prasy, który przed najważniejszym momentem debaty – a mianowicie przed głosowaniem – opuścił ratusz. Obecni na spotkaniu sołtysi, zgłosili chęć głosowania nad skierowaniem propozycji projektu uchwały z poprawkami jako projekt uchwały pod
głosowanie na sesję Rady Miejskiej. W głosowaniu wzięło udział
24 sołtysów: za głosowało 21, a wstrzymało się 3 (2 sołtysów nie
ma na chwilę obecną na terenie swojego sołectwa uruchomionej
świetlicy) – nikt nie zagłosował przeciwko.
Obecny na spotkaniu radny Andrzej Kania, który jest równocześnie sołtysem poinformował zebranych, że na sesji RM będzie
głosował za przyjęciem projektu uchwały, który został omówiony
i poprawiony w czasie piątkowego spotkania.
Po głosowaniu głos zabrał kierownik IiR Adam Czernikiewicz,
który przypomniał o obowiązku konserwacji placów zabaw. Kierownik OPS Teresa Skibska poinformowała sołtysów o planach na
nowy rok, wobec osób wykonujących na terenie poszczególnych
sołectwa tzw. prac społecznie-użytecznych.
Na zakończenie spotkania ponownie zabrał głos burmistrz,
który złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Opr./foto: Piotr Suchy
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Budowa drogowego oświetlenia
solarnego w miejscowości Żabówko
W piątek 20 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Goleniowie burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz skarbnik
Marcin Marchewka podpisali z marszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę o
dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko”. Dofinansowanie w
wysokości 111 907,00 zł gmina pozyskała w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Zadania obejmuje budowę 9 lamp solarnych na odcinku 1
000m i jest w trakcie realizacji.
W dniu 8.11.2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót
RE SOLAR ENERGY POWER ze Szczecina. Termin wykonania inwestycji został określony na dzień 8.01.2014 r.
Agnieszka Wróblewska, WRLFKiS

Nowy parking przy ul. 5 Marca w Nowogardzie
13 stycznia br. burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, zastępcą kierownika Wojciechem Szponarem oraz wykonawcą dokonali odbioru parkingu
przy ulicy 5 Marca w Nowogardzie.
Długo trwała procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę parkingu. Wynikała z
zbyt bliskiej odległości parkingu od wielorodzinnego budynku
mieszkalnego. Pomimo braku sprzeciwu mieszkańców, zgodę na
odstępstwa zbliżenia się projektowanej inwestycji na odległość
mniejszą niż to jest w przepisach, wydaje jedynie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Ostatecznie wszystkie
pozwolenia i uzgodnienia zostały uzyskane wraz z pozwoleniem
na budowę.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie
robót budowlanych, była firma AZBUD - Zdzisława Ajsa. W ramach niniejszej inwestycji wybudowano kolejny parking, na którym znajduje się 13 nowych miejsc postojowych, w tym miejsce
postojowe dla osoby niepełnosprawnej oraz dla rodzica z dzieckiem. Nowa nawierzchnia wybudowana jest z kostki betonowej.
Koszt zadania 58 762,40 zł brutto. Roboty budowlane zakończono
19.12.2013 r. - zgodnie z zawartą umową.
To kolejna udana inwestycja w naszym mieście. Jak bardzo
potrzebny był ten parking widać na zamieszczonych poniżej zdjęciach, gdzie nie ma ani jednego wolnego miejsca do parkowania.
Ambicją władz samorządowych jest pozyskiwanie nowych miejsc

parkingowych dla wygody kierowców. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w mieście realizowany jest od 2011 roku program
zwiększania miejsc parkingowych, gdzie do tej pory powstało 150
miejsc parkingowych.
Anna Narkiewicz

Rozbudowa oświetlenia
w Strzelewie
W czwartek, 19 grudnia br. uruchomiono długo oczekiwane oświetlenie drogowe
w Strzelewie. Po roku starań o uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, burmistrz mógł
zrealizować swoją obietnicę wyborczą – montaż 2 słupów oświetleniowych z 4 punktami świetlnymi w pasie drogowym miejscowości Strzelewo.
Po reakcji mieszkańców widać było, jak ważna to była dla nich inwestycja, którą
zrealizowała firma ELEKTROINSTAL Jan Bagiński z Goleniowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16.971,89 zł.
foto i tekst: Piotr Suchy
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OSP Wyszomierz w Ratuszu
W czwartek, 2 stycznia 2014 roku w ratuszu, odbyło się spotkanie władz miasta z drużyną OSP Wyszomierz, z okazji
zajęcia I miejsca w II Turnieju Piłki Nożnej Strażaków OSP Powiatu Goleniowskiego.
Przypomnijmy:
W sobotę 28 grudnia 2013 roku w Stepnicy odbył się II Turniej Piłki Nożnej Strażaków OSP Powiatu Goleniowskiego. OSP
gminy Nowogard reprezentowała najlepsza drużyna z eliminacji gminnych – OSP Wyszomierz. W turnieju wystartowało
6 gmin powiatu Goleniowskiego: Nowogard, Stepnica, Goleniów, Osina, Maszewo i Przybiernów. Turniej rozgrywany był w
systemie „KAŻDY z KAŻDYM”.
Oto wyniki, jakie uzyskał OSP Wyszomierz:
1. Nowogard – Osina 4:0
2. Nowogard – Goleniów 2:0
3. Nowogard – Maszewo 2:1
4. Nowogard – Stepnica 5:0
5. Nowogard – Przybiernów 1:0
I tak:
I miejsce zajęła drużyna OSP Wyszomierz z 15 pkt (przy
stosunku bramek 14-1), II miejsce OSP Przybiernów z 12
pkt, zaś III miejsce zajęła OSP Maszewo zdobywając 7 pkt.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Błażej Pałczyński,
który reprezentował gminę Nowogard.
A to skład zwycięskiej drużyny:
Kłys Rafał, Gołdyn Maciej, Lewandowski Kamil, Pałczyński
Błażej, Michalczuk Dawid, Adameczek Daniel, Paszkiewicz Szy-

mon, Zapałowski Łukasz, Majcher Damian, Pacelt Kamil, Kania
Andrzej.
Zwycięskiej drużynie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnych zawodach.
Opr. Piotr Suchy

Spotkanie noworoczne w Heide
W dniach 9 stycznia br., delegacja miasta i gminy Nowogard w składzie: Damian Simiński - Zastępca Burmistrza Nowogardu, Mieczysław Laskowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, Szymon Pilipczuk – podinspektora Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, brała udział w spotkaniu noworocznym, organizowanym przez władze partnerskiego miasta Heide, Stowarzyszenie Ekonomiczne i Działalności Gospodarczej w Heide
oraz II podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Wojskowego.
W tegorocznym spotkaniu noworocznym, które odbyło się
w teatrze miejskim, udział wzięło wiele ważnych osobistości,
w tym reprezentanci parlamentu niemieckiego. Nie mogło zatem zabraknąć przedstawicieli miast partnerskich Heide m.in.
Nowogardu, Freudenstadt i Anklam.
Zastępca Burmistrza Nowogardu, Pan Damian Simiński,
podczas wygłaszania swojego przemówienia, złożył mieszkańcom Heide najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok od
mieszkańców Nowogardu.
Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że przedstawiciel społeczności Nowogardu przemawiał ... po niemiecku.
Punktem szczytowym spotkania była debata Burmistrza
Heide - Ulfa Stechera, Przedstawiciela Stowarzyszenia Ekonomicznego i Działalności Gospodarczej w Heide – Karstena
Voβa oraz Porucznika II podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Wojskowego – Matthiasa Axta na temat aktualności i zrealizowanych działań w Heide.
Dodatkowo całe wydarzenie uświetniła swoją muzyką orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej w Heide – Ditmarscher
Musikschule.
W drugim dniu delegacja miasta Nowogard spotkała się
z mieszkańcami pięknej ulicy Nowogardzkiej w Heide. Podczas spotkania, Zastępca Burmistrza Damian Simiński wraz z
Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysławem Laskowskim, złożyli na ręce mieszkańców 40 flag z herbem No-

wogardu. Wszystko odbywało się w przyjacielskiej, jednakże
bardzo podniosłej atmosferze, w obecności Burmistrza Heide
oraz Honorowego obywatela miast Nowogard i Heide Pana
Reinharda Woelka.
Mimo wietrznej i chłodnej pogody, spotkanie miast
partnerskich spowodowało, jak podkreślali mieszkańcy
Naugarderstraβe, że w tym dniu wyjrzało słońce...
Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i
Sportu
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Spotkanie opłatkowe Zachodniopomorskiego
Związku Sybiraków
W piątkowe popołudnie, 10 stycznia br. o godz. 13.00, w nowogardzkiej restauracji „Barnim” odbyło się spotkanie opłatkowe Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddziału Nowogard.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes Zarządu Głównego w Szczecinie Albert Miłaszewski, burmistrz Robert Czapla,
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida proboszcz parafii
pw. Wniebowzięcia NMP ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk kapelan Sybiraków.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu
Sybiraków,a następnie uczczono minutą ciszy Sybiraków, którzy
w minionym roku odeszli do wieczności - „Niech pozostaną w
naszych sercach i pamięci , niech pozostaną w sercach i pamięci
następnych pokoleń” - zaapelowała Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddziału w Nowogardzie Maria Dembińska, która przewodniczyła spotkaniu. Nie zabrakło również
słów podziękowań za remont, który burmistrz Nowogardu zlecił
na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie, przed pomnikiem
poświęconym Sybirakom.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego w Szczecinie Albert Miłaszewski, który wspominał dzień i przeżycia , jakie
towarzyszyły całej rodzinie podczas zsyłki. Powiedział, że treść
Hymnu Sybiraków jest jego historią, dlatego ze wzruszenia nie
może go nawet śpiewać . Były to bardzo wzruszające słowa.
Burmistrz podziękował za zaproszenie oraz za słowa wdzięczności, które padły pod jego adresem i życzył wszystkim obecnym
przede wszystkim zdrowia. Do tych życzeń dołączyli się również
pozostali zaproszeni goście, którzy życzyli, by moc opłatkowego
spotkania, w gronie Sybiraków, przyniosła radość, spokój i szczęście na każdy następny dzień.
Ks. Kazimierz Łukjaniuk – kapelan Sybiraków, odmówił mo-

dlitwę i rozpoczęła się najważniejsza część spotkania – dzielenie
się opłatkiem, który jest odwiecznym symbolem zgody i pojednania.
Jak zwykle nie zabrakło kolęd, pastorałek i stosownych życzeń.
Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, a kolędy śpiewane wraz z zespołem artystycznym „Wesoła
Ferajna”, wydobywały się prosto z serca , brzmiały wyjątkowo, bo
i czas i uczestnicy to LUDZIE WYJĄTKOWI

Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział Nowogard
Maria Dembińska
opr./foto: Piotr Suchy

Odbiór drogi dojazdowej przy ul. 700-lecia
W poniedziałek, 13 stycznia br. burmistrz Robert Czapla w
towarzystwie kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusza Fiejdasza, zastępcy kierownika Wojciecha Szponara oraz wykonawcy robót budowlanych Zdzisława Ajsa dokonali odbioru drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy
ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował: wzmocnienie podbudowy drogi,
ułożenie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu
POLBRUK Eko na dotychczasowej drodze brukowej, która była
w bardzo złym stanie technicznym. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na chodniku.

Tak było przed remontem

Roboty wykonała firma „AZBUD” z Nowogardu, która wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania cenowego. Całkowity koszy inwestycji wyniósł 46.889,74zł
brutto. Roboty budowlane zakończono 19.12.2013 roku zgodnie z zawartą umową.
Zadanie zrealizowano z myślą poprawy warunków życia
mieszkańców, gdyż droga jaka tam była do tej pory, zamieniała się w błotnisko w przypadku większych opadów i tworzyły
się przeszkody nie do przejścia. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia posłuży mieszkańcom przez wiele lat.
A tak wygląda obecnie
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Spotkanie wigilijne dla osób samotnych,
chorych i potrzebujących przed nowogardzkim ratuszem
W poniedziałek, 23 grudnia br., o godz.12.00 przed nowogardzkim ratuszem – przy choince na Placu Wolności, po raz 3
odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych, chorych i potrzebujących.
Organizatorem tej wyjątkowej wigilii pod „gołym niebem”
- jedynek takiej w powiecie goleniowskim - był UM w Nowogardzie wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Teresą Skibską, proboszczem parafii pw. WNMP ks. Grzegorzem
Legutko i pastorem KECh Cezarym Komisarzem, a pomocą
wspierali wolontariusze z Chrześcijańskiego Centrum Pomocy
przy zborze KECh w Nowogardzie i Caritasu. Przy wspólnym
wigilijnym stole, przy pięknej pogodzie, do wieczerzy zasiadło ponad 40 osób, które wysłuchały Ewangelii o narodzinach
Zbawiciela oraz życzeń od burmistrza i od duchownych obu
Kościołów. Zaś przy dzwiękach kolęd wszyscy dzielili się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt. Uczestnicy wigilii otrzymali od pastora jako prezent kalendarze. Był też ciepły barszcz,
pierogi i ciasto, ale nade wszystko nie zabrakło uśmiechu i
wzajemnej życzliwości.
Powoli ta wigilia wpisuje się na stałe do nowogardzkiego

kalendarza wydarzeń, uzmysławiając nam, że w pobliżu nas
żyją ludzie, których los nie oszczędził.

zdj. i tekst: Piotr Suchy

Rodzinne kolędowanie w święto Trzech Króli
Czas Bożego Narodzenia, to czas radości, wspólnego śpiewania kolęd, spotkań w rodzinnym gronie i w gronie przyjaciół.
rodzinne koledowanie01W poniedziałek, 6 stycznia 2014
roku, o godz. 14.00 w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się
rodzinne śpiewanie kolęd i pastorałek. Oprócz zaproszonych
gości nie zabrakło również mieszkańców Nowogardu, którzy
wraz z dziećmi licznie zgromadzili się w sali widowiskowej, na
wspólnym kolędowaniu.
Przed każdą kolędą przedstawiana była - przez dyr. NDK
Anetę Drążewską - historia danego utworu oraz autor. Dla
wielu zgromadzonych nie małym zaskoczeniem były kolejne
zwrotki znanych i śpiewanych kolęd.
To rodzinne kolędowanie zaczyna się na dobre wpisywać w
tradycję corocznych spotkań kolędowych w NDK.
oprac./foto: Piotr Suchy

Szlak Rowerowy Kołobrzeg-Stepnica
Podpisanie przez burmistrza Nowogardu listu intencyjnego w sprawie Szlaku Rowerowego na trasie Kołobrzeg – Stepnica
We wtorek, 31 grudnia 2013 roku o godz. 11.00, burmistrz
Nowogardu podpisał w obecności Józefa Malca – zastępcy
burmistrza Golczewa list intencyjny, który będzie podstawą
do wnioskowania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Interreg Pomerania budowy Szlaku Ro-

werowego na trasie Kołobrzeg – Stepnica, na bazie nasypów
dawnej kolei wąskotorowej.
Trasa ta będzie również przebiegała przez teren naszej
gminy. Wstępną koncepcję wspomnianego szlaku oraz możliwość jej rozbudowy na terenie gminy Nowogard, przygotowywać będzie również wydział RLiF.
Podpisany przez burmistrza list intencyjny jest owocem
spotkania, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 roku w
Golczewie, poświęconego idei budowy Szlaku Rowerowego
Kołobrzeg – Stepnica. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu
Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Prezes Instytutu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Zychowicz.
Jest to kolejna szansa na rozwój i promocję gminy Nowogard.
Opr. Piotr Suchy
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki rolnej
niezabudowanej, położonej w obrębie Sikorki gm. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna niezabudowana o nr ewidencyjnym 85/2 o pow. 0.25 ha (symbol użytku gruntowego – RIII b - 0,01 ha, RIV a - 0,23 ha,
RV 0,01 ha), położona w obrębie Sikorki gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
KW Nr 48382 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2014r. o godz.
1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 5.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 500,00 zł najpóźniej do dnia 10.02.2014r.
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.
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu z dnia 09.01.2014r., nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu z dnia 14.01.2014r., nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu z dnia 14.01.2014r., nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu z dnia 15.01.2014r., nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym.

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia
09.01.2014 roku 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

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 15.01.2014 roku nieruchomości gminnej
przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu
nieograniczonego. Informacje dotyczące wykazanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa w Nowogardzie
- pokój nr 207 tel. 91 3926227
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Zajęcia warsztatowo-edukacyjne
nt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
W czwartek, 9 stycznia 2014 roku o godz. 9:00, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, Klaudia Gieryń - pracownik
wydz. Patologii i Nieletnich Komisariatu Policji, Dorota Maślana - Koordynator Zespołu Interwencji Kryzysowej w Nowogardzie oraz Sebastian Źróbek –specjalista ds. Nieletnich w KP Nowogard, poprowadzili zajęcia z uczniami klas V.
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat
przejawów przemocy w rodzinie, czyli takiej która ma miejsce w domu ze strony rodziców, opiekunów oraz rodzeństwa.
Uczniowie poznawali zagadnienia związane z rozpoznawaniem zagrażających sytuacji. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się również do jakich osób, instytucji czy organizacji
- osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie - mogą
zwracać się o pomoc i wsparcie. Zajęcia trwają 45 min.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w klasach 5 we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Nowogard w ramach
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w gminie Nowogard”.
opis/foto: Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż
działki niezabudowanej, położonej w obrębie
nr 2 m. Nowogard

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
836/3 o pow. 0,1131 ha niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00026850/0 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub właściciela, których
działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości.
Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, ponieważ działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz.1015 sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 10.800,00 złz.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.080,00
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia
20.01.2014r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. I O/
Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
20.01.2014r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w
Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w dniu 23.01.2014r.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
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.

Zmiana terminu
przetargu
Informacja do przetargu nieograniczonego
ogłoszonego dnia 06.12.2013r. dot. sprzedaży
nieruchomości zabudowanej w udziale 1/2 części, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy
ul. Dąbrowszczaków 19.
w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia
przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2014r. o
godz. 10:20 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Informację o zmianie terminu przeprowadzenia przetargu podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl
oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Odbiór choinek
w piątki
Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że odbiór
choinek odbywać się będzie w każdy piątek w okresie od
1 stycznia do 28 lutego 2014 roku, wraz z odbiorem odpadów biodegradowalnych.
p. o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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LKS „POMORZANIN” NOWOGARD

Oficjalne stanowisko Klubu
ws. tegorocznych rozgrywek NALP
W dniu 03.01.2014r. w Dzienniku Nowogardzkim został
opublikowany artykuł dotyczący Nowogardzkiej Amatorskiej
Ligi Piłkarskiej pt. ”Urząd każe im płacić za salę”. Pojawiło się
w nim kilka nieprawdziwych i krzywdzących informacji. Z
uwagi na powyższe oraz fakt, że Urząd Miejski w Nowogardzie, Dziennik Nowogardzki, Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nowogardzie i NALP są naszymi partnerami a duża część
uczestników NALP to nasi zawodnicy, postanowiliśmy zająć
oficjalne stanowisko.
Pomorzanin od 2 lat jest patronem NALP i od tego czasu
współfinansujemy te rozgrywki. W sezonie 2012/2013 ufundowaliśmy puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych snajperów. W sezonie 2013/2014, po ustaleniach z organizatorami, finansujemy wszystkie nagrody i sprzęt sportowy. Nie jest więc
prawdą, że koszty te poniosą uczestnicy. Dodatkowo wiemy,
że zespół „Seniorzy” ostatecznie zebrał wymagane wpisowe
500 zł, natomiast organizator tych pieniędzy od nich nie przyjął twierdząc, że zebrali je po ustalonym terminie. Biorąc pod
uwagę wyliczenia, zawarte w artykule i informacje, które posiadamy wiemy, że rzeczywisty koszt, jaki poniesie organizator
to w przybliżeniu 4500 zł, czyli tyle, ile zebrano wpisowego.
Odrzucenie 500 zł od zdyskwalifikowanego już zespołu, dobitnie świadczy o tym, że pieniędzy organizatorom nie brakuje.
Nie jest prawdą, że organizatorzy NALP, osobiście co roku
składają wnioski, na przyznanie dotacji na swoją działalność
jako organizacja pozarządowa, w otwartym konkursie ofert.
NALP nigdy nie była i nie jest stowarzyszeniem, a wnioski w
jej imieniu składały inne organizacje. Posiadamy również wiedzę, że pierwszy wniosek o udostępnienie sali w tym sezonie,
złożyła osoba prywatna, a nie organizacja pozarządowa. Zrozumiała jest dla nas w tym momencie decyzja UM o naliczeniu
opłaty.
Nie jest prawdą, że organizatorzy w każdym sezonie wywiązywali się z ustaleń, jakie zawierali z ZSO i UM. W zeszłym
sezonie, nie zakupili sprzętu sportowego i tegoroczne rozBiuletyn „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,

grywki rozpoczęły się dopiero w momencie, kiedy zostało to
uregulowane. Za ten sprzęt zapłaci jednak Pomorzanin, a nie
uczestnicy.
Problemy, z jakim boryka się w tym roku NALP, wynikają
wyłącznie z nieprofesjonalnego podejścia organizatorów i ich
bardzo słabej współpracy z Burmistrzem, pracownikami UM i
ZSO, na co zwracaliśmy już kilka razy uwagę.
Jako największe nowogardzkie środowisko piłkarskie, nie
zgadzamy się również z założeniem, że Burmistrz i pracownicy
UM nie wspierają rozwoju piłki nożnej w naszej gminie. Ponad
dwuletnia współpraca obecnych władz Pomorzanina z Burmistrzem i pracownikami UM układa się bardzo dobrze. W ubiegłym roku wspólnie wypracowaliśmy koncepcję programową
przebudowy bocznej płyty boiska na Stadionie Miejskim. Za
kilka tygodni będzie już gotowa dokumentacja techniczna i
wszystko wskazuje na to, że najdalej w 2015 r. Nowogard będzie posiadał nowoczesne i czynne przez cały rok pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Z naszego punktu
widzenia jest to jeden z najważniejszych czynników rozwoju
piłki nożnej w naszej gminie. Burmistrz, co roku w okresie zimowym, zezwala naszym 9 zespołom z sekcji piłki nożnej na
darmowe korzystanie z sal gimnastycznych. Trenują na nich
zawodnicy, którzy grają również w NALP.
Mimo wszystko, Pomorzanin dalej będzie wspierać rozgrywki, których protoplastą była rozgrywana wiele lat temu
„Dzika Liga”, ale nie pozostaniemy bierni, jeśli ktoś będzie
oczerniał, bądź okłamywał, naszych partnerów.

Prezes LKS Pomorzanin
Nowogard
Marcin Skórniewski”

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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