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Ruszy kolejny etap budowy dróg
dojazdowych do garaży przy Zamkowej
W środę 9 kwietnia
br., burmistrz Nowogardu podpisał przetarg na
budowę
odwodnienia
i dróg dojazdowych do
garaży przy ul. Zamkowej
w Nowogardzie.
Obecnie będzie remontowany
odcinek
równoległy do ulicy Zamkowej od strony bramy
wjazdowej do Przedsiębiorstwa Państwowego
Gardia, między pierwszym i drugim ciągiem garaży oraz odcinek prostopadły do tej drogi wybudowanej w ubiegłym roku.
Jest to kolejny (VII) etap utwardzania dróg dojazdowych do
garaży.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2014 roku. o
godz. 09:00. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wolności 1. Szczegółowe informacje na temat postępowania wraz z

Z okazji zbliżającej się
Wielkanocy
- Świąt zadumy i nadziei
życzymy
Wszystkim Mieszkańcom
gminy Nowogard
i ich gościom pogody
i radości z rodzinnych spotkań,
obfitości smaków na stole oraz dużo
wiosennego optymizmu.
Niech nadchodzące Święta
przyniosą spokój i harmonię, poczucie
spełnienia i satysfakcji.
Wielu radosnych chwil w rodzinnym
gronie życzą:
Burmistrz
Nowogardu
Robert Czapla

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Bielida

dokumentacją techniczną są dostępne na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie – bip.nowogard.pl

Anna Narkiewicz

Tak wygląda obecnie droga dojazdowa do garaży
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Jeden dzień w fotelu burmistrza
W dniu 4 kwietnia br. nastąpiła zmiana władzy na fotelu Burmistrza Nowogardu. W wyniku zwycięstwa w licytacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o „Fotel Burmistrza
Nowogardu” najwyższe stanowisko objęła Pani Anna Oracz z
Nowogardu.
Nowa burmistrz o godzinie 9.00 odebrała i podpisała akt przekazania jednodniowej symbolicznej władzy. Pani Anna rozpoczęła swój dzień od porannej kawy z władzami urzędu i przewodniczącym RM Antonim Bielidą oraz załatwienia spraw, z którymi
burmistrz boryka się na co dzień.
Następnie (w towarzystwie na krótko „zdetronizowanego”
burmistrza) zwyciężczyni licytacji przystąpiła do zwiedzania Urzędu Miejskiego i poznawaniu pracy urzędników. Kolejnym punktem programu była wizytacja w nowej bryle szpitala, gdzie nowa
burmistrz była pod wrażeniem największej inwestycji w dziejach
Nowogardu. Pani burmistrz ze względu na zawód jaki wykonuje
(pielęgniarka) wyraziła zachwyt inwestycją i przyznała, że niejeden szpital powiatowy, a nawet wojewódzki może zazdrościć Nowogardowi najwyższych standardów.
Następnie wybrała się spacerem nad jeziorem zauważając, iż
w ostatnich latach dużo się zmieniło w Nowogardzie a samo centrum bardzo zyskało na estetyce. W napiętym programie dnia nie
mogło zabraknąć wizyty w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, a
następnie wzięła udział w obradach Kapituły Laura Cisowego.
Na koniec urzędowania była popołudniowa konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.
W trakcie konferencji usłyszeliśmy od pani Ani, że: „…praca
burmistrza jest bardzo odpowiedzialna, trudna i nie chciałaby pełnić
tak wysokiej funkcji jak bycie burmistrzem”.
Na pytania mediów odnośnie przebiegu jej wizyty odpowiedziała: „Moja wizyta była bardzo pozytywna. Poznałam wiele cieka-

wych rzeczy i miejsc związanych z pracą burmistrza. Zauważyłam
również w trakcie pobytu, że burmistrz ma znakomity kontakt z
mieszkańcami. Dzięki licytacji WOŚP nie tylko pomogłam ludziom
potrzebującym ale również poznałam funkcjonowanie gminy. Na
pewno warto brać udział w takiej licytacji.”
Anna Narkiewicz

Konsultacje z mieszkańcami Karska
We wtorek, 8 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Karska oraz projektantami biura projektowego
„Dach” z Koszalina w sprawie naniesienia ewentualnych
zmian w projekcie budowy chodnika.
W konsultacjach uczestniczył również: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, sołtys miejscowości Karsk Jerzy Kubicki,
kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz oraz zastępca kierownika Wojciech Szponar.
Mieszkańcy zgłaszali projektantom uwagi , co do wjazdów
swoich posesji przy drodze wojewódzkiej 106, gdzie planowana jest budowa chodnika. Prace związane z projektowaniem
chodnika trwają już od 2011 roku. W tym czasie burmistrz już
kilkukrotnie spotykał się z mieszkańcami aby wspólnie omówić koncepcje oraz nanieść uwagi (poprawki) do projektu.
Następnie kierownik wydziału GKMiOŚ poinformował
mieszkańców, iż 17 kwietnia br. wraz z burmistrzem Nowogardu, sołtysem wsi Jerzym Kubickim , udają się do siedziby

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu omówienia wspólnego finansowania budowy
chodnika w miejscowości Karsk.
Anna Narkiewicz

Zmiana granic obwodów wyborczych
W związku ze zbliżającymi wyborami do Parlamentu Europejskiego przypominamy, iż od dnia 28 grudnia
2012 r. obowiązuje nowy podział gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej informacji w środku biuletynu
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Urzędnicy
samorządowi
przy sadzeniu lasu
W miniony piątek, pracownicy UM Nowogard, z Ośrodka
Pomocy Społecznej, z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, z Zarządu Budynków Komunalnych wraz z pracownikami nadleśnictwa i z nadleśniczym Tadeuszem Piotrowiczem,
na terenie leśnictwa Węgorza w nadleśnictwie Nowogard, obsadzili sadzonkami dębu, przy drodze z Czermnicy do trasy
Nowogard-Błotno, teren około 40 arów.
opr./zdj. Piotr Suchy

Uzgodnienia z właścicielami pawilonów
handlowych przy ulicy Rzeszowskiego
We wtorek, 1 kwietnia br., odbyło się spotkanie burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli z właścicielami pawilonów handlowych przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie w sprawie
sprzedaży na ich rzecz, działki 215/12/obręb 5 miasta Nowogard, położonej pomiędzy Intermarche i PKP.
W spotkaniu uczestniczył także kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz oraz kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz oraz geodeta
Krzysztof Turek.
Podczas spotkania omówiono etap ustaleń sprzedaży
działki oraz zostały przedstawione propozycje podziału i sposobu użytkowania. Część właścicieli obecnych na spotkaniu
wyraziła chęć wykupu gruntu wokół swoich pawilonów. Decyzja jednak została zawieszona do momentu aż pozostali
właściciele, nieobecni na spotkaniu, wyrażą chęć na wykup
działki.
Anna Narkiewicz

I Nowogardzki Bieg Uliczny
5.10.2014 r. planowany jest I Nowogardzki Bieg Uliczny
Zapraszamy do uczestnictwa dzieci, młodzież i dorosłych
w następujących kategoriach:
Przedszkola,
Klasy 1-3 SP dziewczęta,
Klasy 1-3 SP chłopcy,
Klasy 4-6 SP dziewczęta,
Klasy 4-6 SP chłopcy,
Klasy 1-3 Gimnazjum dziewczęta,
Klasy 1-3 Gimnazjum chłopcy,
Klasy 1-4 Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta,
Klasy 1-4 Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy,
Bieg główny dla dorosłych
Pierwszy bieg planowany jest na godz. 9.30. Biegi dla dzieci
i młodzieży odbędą się alejkami nad jeziorem nowogardzkim.

Start biegu głównego dla dorosłych nastąpi o godz.14:30
na Placu Szarych Szeregów.
DYSTANS: 10 km nawierzchnia asfaltowa (2 okrążenia po
5 km) Informacje odnośnie planowanego biegu
można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego,
Funduszy i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności
5, Szymon Pilipczuk: tel.
91-39-25-554, Agnieszka
Wróblewska: tel. 91-3926-293.
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Debata w I Liceum Ogólnokształcącym
Debata w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii
Gierczak w Nowogardzie pt. „Młodzi aktywni – co zrobić, żeby
młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
W czwartek, 3 kwietnia br., w I Liceum Ogólnokształcącym im.
ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie odbyła się debata pt. „Młodzi aktywni – co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i
życiu społecznym?”, którą przygotowali i poprowadzili uczniowie
klasy II Hanna Komisarz i Grzegorz Kolless, przy wsparciu Konrada
Sidora, posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w ubiegłym roku , w ramach przygotowań do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Na debatę zaproszeni zostali: burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, radni miasta: Lech Jurek, Marcin Wolny, Stanisław Saniuk,
Cezary Marcinkowski, Marek Krzywania, Michał Wiatr i Rafał Szpilkowski.
Powiat reprezentowali: wicestarosta powiatu goleniowskiego
Tomasz Kulinicz, radny powiatu Józef Korkosz, Dyrektor Oddziału
Oświaty i Edukacji powiatu goleniowskiego Renata ChomińskaZaproszeni goście wraz z uczniami starali się odpowiedzieć na
pytanie „Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu
społecznym?”
Debata przeprowadzona została bardzo sprawnie przy dużym zaangażowaniu uczniów zadających pytania zaproszonym
gościom. Podstawą do dyskusji stały się wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, która dotyczyła tematu debaty
– zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne i politykę .
Młodzież, która chce się udzielać w życiu społecznym naszego
miasta i deklaruje swe zaangażowanie, postawiła pytanie obecnym gościom: w jaki sposób chcą oni zachęcić młodzież do aktywności w życiu społecznym i politycznym? Jakie mają dla nich propozycje i rozwiązania? Uczniowie wyrażali - oczywiście w sposób
kulturalny - swoje rozczarowanie częstokroć niedostatecznym dostrzeganiem ich potrzeb i możliwości kontaktu z politykami oraz
samorządowcami. W czasie debaty powrócił również temat Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogardzie i chęć jej reaktywowania, co spotkało się z poparciem ze strony burmistrza Nowogardu.
Dodatkowo, wychodząc ku potrzebom młodzieży, zaproponował
on stworzenie funkcji koordynatora ds. młodzieży przy Urzędzie
Miejskim, który byłby ich przedstawicielem, a zarazem łącznikiem
w kontaktach z władzami miasta. Pomysł ten młodzieży bardzo
się spodobał, co nagrodzili gromkimi brawami. Ponadto padła ze
strony burmistrza propozycja, aby młodzież spotkała się z nim, w

celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie zaproszenia zespołów
muzycznych lub danego artysty na najbliższe „Lato z Muzami”. Ta
propozycja również została przyjęta z aprobatą.
Wychodząc ku potrzebom młodzieży, radni przypomnieli, że
każdy mieszkaniec - niezależnie od wieku - może przyjść i przysłuchiwać się sesji Rady Miejskiej, a jak zajdzie taka potrzeba, to
za zgodą Przewodniczącego RM, mają możliwość zabrania głosu.
Jak widać młodzież nowogardzka chce i domaga się uczestnictwa w współdecydowaniu. Burmistrz Nowogardu zachęcał też
młodzież do kontaktowania się z nim nie tylko przy pomocy facebooka, ale również, aby z odwagą podchodzili do niego w czasie
spaceru i bez strachu zadawali mu pytania.
Debata, która została zorganizowana w LO nr 1 w Nowogardzie pokazała jasno, że młodzież chce kontaktów z ludźmi ze
świata polityki i samorządu. Pokazała też to, że młodzi ludzie
potrzebują wskazówek jak mogą i w co mogą się zaangażować,
że na dziś już nie wystarczą im tylko wiadomość na portalach internetowych czy informacje umieszczone w regionalnej gazecie.
Młodzież chce spotykać się i rozmawiać, chce być współodpowiedzialna za losy „małej” jak i tej „dużej” Ojczyzny.
W ocenie osób uczestniczących, debata była udana, przebiegała w przyjemnej atmosferze z ciekawymi pytaniami.
Życzymy, aby Hanna Komisarz i Grzegorz Kolless, którzy przygotowali w/w debatę, wykorzystali wnioski z niej płynące podczas wyjazdu na obrady Sejmu do Warszawy.
opr./zdj. Piotr Suchy

Młodzież z wnioskami podsumowującymi
debatę u burmistrza

W czwartek, 10 kwietnia br., o godz. 11.00 burmistrz Nowogardu spotkał się z młodzieżą z LO nr 1, aby omówić wnioski,
które powstały jako owoc debaty, która odbyła się 3 kwietnia nt.
„Młodzi aktywni – co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?”
Jednym z wniosków po debacie, który w dniu 7 kwietnia br.,
dostarczyli organizatorzy do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, była propozycja burmistrza o powołaniu pełnomocnika
ds. młodzieży przy Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. W czasie
czwartkowego spotkania rozmawiano o trybie i sposobie powołania spośród młodzieży osoby, która by tę społeczną funkcję mogła pełnić oraz o jej zadaniach i roli. Ponadto poruszono
temat reaktywacji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W czasie spotkania padły pytania na temat budowy boiska
bocznego przy stadionie miejskim. Burmistrz poinformował, iż
w tym roku zostanie wykonany projekt budowy Euroboiska, natomiast sama inwestycja powstanie w przyszłym roku. Podczas
wspólnej analizy wniosków podebatowych, które młodzież z
burmistrzem omawiała, poruszono także temat uczestnictwa
młodych ludzi w świętach i uroczystościach państwowych oraz
o możliwości tworzenia i angażowania się młodzieży w stowarzyszenia młodzieżowe, do czego burmistrz gorąco zachęcał.
Była to okazja, by młodzi ludzie mogli swobodnie porozmawiać
z burmistrzem o swych potrzebach i chęci zaangażowania się w
życie swego miasta i gminy.
opr./zdj. Piotr Suchy
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LEKCJA WOS W RATUSZU
W środę 2 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim na sali posiedzień Rady odbyła się lekcja Wiedzy o Społeczeństwie.Tą aktywną lekcję prowadził burmistrz Nowogardu Robert Czapla
wraz z nauczycielkami: Ewą Stelamaszak i Eweliną Fedak. Jej
uczestnikami byli uczniowie z klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, którzy poznawali tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego.
Młodzież została zapoznana ze strukturą organizacyjną
gminy, z zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych
komisji, pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz
uprawnieniami, zasadami tworzenia budżetu gminy.
Wyposażeni w odpowiednią wiedzę, uczniowie sami mogli
spróbować swoich sił i wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej, oraz dwóch zastępców przewodniczącego, a następnie
uchwalić budżet.
Przewodniczącym Rady Miejskiej został Piotr Koszela, I zastępcą Dawid Szczesiak a II zastępcą Klaudia Sitarz
Po wybraniu Rady padły propozycje diet dla rady:
1. Obniżenie diety dla Przewodniczącego Rady do 100 zł
oraz utrzymanie kwot pozostałych (I i II zastęca 900 zł, radny
700 zł)
2. Podwyższyć o 200% diety dla wszystkich (przewodniczący 4500 zł, I i II zastępca 2700 zł, radni 2100 zł)
3. wyrównać diety dla każdego do 1000 zł
Radni przegłosowali większością głosów stawkę 100 zl dla
Przewodniczącego Rady oraz utrzymanie pozostałych kwot .
Po ustaleniu diet, radni rozpoczęli pracę nad uchwałami
dotyczącymi rozdysponowania otrzymanego budżetu. Budżet
ten wynósił 8mln zł.
Mając do dyspozycji kwotę 8 mln zł na inwestycje, kulture, sport oraz oświatę poprzez głosowanie, decydowali na co
chcieliby je przeznaczyć. Jak to ma miejsce w rzeczywistości,
okazało się, że i uczniowie mają bardzo dużo propozycji na wydanie pieniędzy. Potrzeb było wiele niestety kwota jaką dysponowali nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich projetów.
Ostatecznie zagłosowali że nie przekroczą kwoty jaką mają do
dyspozycji i przeznaczyli ją na:

- Siłownia na świerzym powietrzu – 200 tys. zł
- Budowa drogi z Olchowa do Wyszomierza – 2 mln zł
- Komunikacji miejska do najbliższych miejscowości 200
tys. zł
- Budowa chodnika Nowogard - Karsk - 900 tys. zł
- Ścieżka dookoła jeziora – 3 mln zł
- Podwyżka dla nauczycieli – (450 zł miesięcznie brutto roczny koszt 500.00 tys. zł.)
- Dla dzieci na książki – 200 tys. zł
Parking przy ulicy Warszawskiej – 1 mln zł
- Obniżenie podatków mieszkaniowych 3% - 10 tys. zł
- Zaproszenie Krzysztofa Ibisza na majówkę - 50 tys zł
Po zakończeniu głosowań na pytanie czy chcieliby sprawować urząd burmistrza, generalnie odpowiadali, że nie, uzasadniając swą wypowiedź tym, iż jest to praca trudna. Ważnym
jednak jest to, że młodzież została zapoznana z treściami programowymi wiedzy o społeczeństwie, ekonomii od strony
praktycznej.
Anna Narkiewicz

MŁODZIEŻ Z HEIDE W RATUSZU
W środę 9 kwietnia br. gościliśmy w ratuszu grupę młodzieży gimnazjum Heide – OST wraz z Dietrichem Vorpahlem
- opiekunem, miasta partnerskiego Heide. Młodzież przybyła do naszego miasta w ramach rozwijającej się współpracy
miast czego przykładem jest realizowany projekt „Wymiana
uczniowska pomiędzy partnerskimi „szkołami (II Liceum Ogólnokształcące i Gymnasium Heide-Ost)”.
W ratuszu gości powitał burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który zapoznał uczniów z historią naszego miasta oraz z
funkcjonowaniem urzędu i Rady Miejskiej. Następnie pracownik UM Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i
Sportu Szymon Pilipczuk, w prezentacji multimedialnej opowiedział młodzieży o miejscach, które warto zobaczyć w naszej gminie oraz o cyklicznie odbywających się imprezach w
naszym mieście.
Rolę tłumacza pełniła Maja Stelmaszak, nauczycielka języka niemieckiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Podczas wizyty w ratuszu, przyjezdnym gościom towarzyszyli – dyrektor Leszek Becela oraz uczniowie liceum.
Młodzież w ciągu tygodniowego pobytu oprócz zwiedza-

nia miasta wzięła udział w wycieczce rowerowej do Kościuszek, zwiedzili Katedrę oraz Wały Chrobrego w Szczecinie,
Świnoujście oraz ogród botaniczny w Kołobrzegu.
Po przyjacielskich rozmowach wręczono gościom pamiątki z naszego miasta, a wspólna fotografia kończyła to sympatyczne spotkanie.

Anna Narkiewicz
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Wywiad z Pawłem Kolankiem, radnym niezależnym
Wywiad z Pawłem
Kolankiem,
radnym
niezależnym
obecnej
kadencji Rady Miejskiej
w Nowogardzie i mieszkańcem Błotna
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców
Błotna, gdzie Pan również mieszka, było oddanie do użytku długo
oczekiwanego chodnika. Jak przyjęli ten nowy
chodnik mieszkańcy?
Przy fazie projektowania chodnika było
dużo problemów, można powiedzieć, że dzięki
pojedynczym głosom, na zebraniu wiejskim udało się uzgodnić
projekt . Dziś, kiedy ukończono budowę, nie spotkałem się z krytyczną oceną na temat chodnika, a tylko z samym zadowoleniem
mieszkańców.
Jest Pan mieszkańcem Błotna i radnym z tego obwodu jak ocenia Pan działania gminy na terenie sołectwa Błotna?
W mojej ocenie działania gminy na terenie sołectwa Błotno
oceniam bardzo wysoko.
Które inwestycje były istotne dla mieszkańców?
Mamy nowy chodnik, który przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo ludzi poruszających sięw pasie drogowym, w dużym
stopniu uczęszczanym przez podróżujących nad morze, a także
poprawia samą estetykę wioski. Mamy fundusz sołecki, z którego
przeznaczamy środki na najpilniejsze działania w naszym sołectwie, w tym roku między innymi chcemy zrobić barierki ochronne
przy przepuście drogowym w Błotnym Młynie z pomocą gminy.
Dostaję sygnały od mieszkańców i w gminie szukam poparcia
na ich realizację np. lamp oświetleniowych czy też remontu dróg
gminnych oraz przepustów drogowych, łączących okoliczne drogi dojazdowe z pól uprawnych.
Czy mógłby Pan podsumować, jako radny, mijającą kadencję?
W mijającej kadencji udało nam się zrealizować wiele inwestycji. Jedną z najważniejszych, którą poparłem i za którą gło-

sowałem, była budowa nowej bryły szpitala, ale również, jako
radny, popierałem działania burmistrza, nad utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej dla przyszłych inwestorów.
Remonty szkół i chodników na terenie gminy, nowe place
zabaw dla dzieci, boiska i wyremontowane świetlice. Dodatkowo, w tym roku, będzie budowany m.in. chodnik w Karsku oraz
przygotowywane są uzgodnienia z PUWiSem, w sprawie budowy
łączy wodnokanalizacyjnych w Warnkowie, co umożliwi gminie wykonanie w/w miejscowości chodników, powstaną kolejne
place zabaw m.in. w Łęgnie i Karsku, remontowane będą kolejne
świetlice – to są te działania gminy, które wspierałem i wspierać
będę również swoim głosem jako radny.
Trudno jest wymieniać wszystkie inwestycje w gminie, ale wymienię w tym miejscu te, które są w okolicach Błotna. Na wniosek
mieszkańców w Grabinie została zmeliorowana rzeka, która zalewała okoliczne uprawy. Został wyremontowany dach kościoła w
Grabinie. Ponadto byłem i jestem aktywny dla osób które dzwoniąc do mnie potrzebują pomocy lub porady jak dany problem
rozwiązać
Jak ocenia Pan współpracę z burmistrzem?
Współpracę z burmistrzem oceniam bardzo dobrze.Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za dotychczasową owocną
współprace w tej kadencji, Panu Burmistrzowi oraz wszystkim
radnym i urzędnikom, którzy przyczynili się do powstania tylu inwestycji w naszej gminie.
Jakie działania w sołectwie Błotno powinny być powzięte
w czasie następnej kadencji?
Myślę, że chcielibyśmy mieć w Błotnie chodnik do cmentarza
oraz chociaż do szkoły . Niestety nie udało nam się w tej kadencji
tego osiągnąć, ponieważ były problemy z zaprojektowaniem i z
uzgodnieniami mieszkańców. Wiem, że w najbliższych czterech
latach nie jest to realne, ale będę pilnował przyszłego radnego
z tego okręgu, aby czasami przypomniał sobie o Błotnie i jego
mieszkańcach.
Pańskie plany na przyszłość?
W dzisiejszych czasach trudno jest mieć plany na przyszłość.
Mam taką myśl przewodnią, którą kieruje się w życiu, „chcę uczynić na ziemi jak najwięcej dobra, a jak najmniej zła”. I tym się kieruję, a co przyniesie przyszłość za kilka czy kilkanaście lat, to się
okaże.
Dziękuję za wywiad.
Wywiad przeprowadził Piotr Suchy
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REMONT CHODNIKÓW NA 700 - LECIA

Przed remontem

Dobiega końca zlecony przez gminę Nowogard remont
chodników pomiędzy posesjami ul. 700 - Lecia 23 i 24 w Nowogardzie.
Wyremontowane zostaną dwa chodniki bezpośrednio przy
budynkach oraz łącznik między budynkami. Przypominamy iż
w ubiegłym roku został wykonany podobny remont miedzy
budynkami 25 i 26.

Anna Narkiewicz

Fragment wyremontowanego chodnika

Zakończono remont ulicy Ogrodowej
W czwartek 3 kwietnia br. burmistrz Robert Czapla w
towarzystwie kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów
Adama Czernkiewicza, pracownika UM Joanny Miklas oraz
wykonawcy robót budowlanych dokonali odbioru drogi
przy ulicy Ogrodowej łączącej z ulicą Poniatowskiego w
Nowogardzie. W odbiorze uczestniczył również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski oraz
oraz radni: Czesław Kozieł, Paweł Kolanek Rafał Paśko.
Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie odcinka
drogi o długości 93 mb i szerokości jezdni 6,0 m z kostki beto-

nowej wraz z obustronnymi chodnikami, przebudową wyjazdu na drogę wojewódzką nr 106 (ul. Poniatowskiego).
Roboty wykonała firma „AZBUD” z Nowogardu, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Całkowity koszy inwestycji wyniósł 281.713,10 zł brutto. Termin
realizacji inwestycji 30 listopada 2013 roku.
Droga została wyremontowana na wniosek klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Anna Narkiewicz
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Sprostowanie do artykułu Dziennika Nowogardzkiego pt. „Bałtyk–Karkonosze w Nowogardzie tylko przejazdem. Jak
burmistrz pogonił kolarzy” z dnia 4 kwietnia br.

Jak to z tym wyścigiem naprawdę było
Już nie po raz pierwszy tzw. „dziennikarze” z w/w gazety
piszą coś na temat gminy, nie wysłuchując jej zdania, za to
dodając swoją opinię, która ma znacząco wpływać na negatywny obraz naszego miasta.
Na początku przedstawmy więc co było prawdą w tekście
DN:
- prawdą jest, że dyrektorem międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze Tour 2014” jest Janusz Maceluch;
- prawdą jest, że przyjechał do Nowogardu i że był w urzędzie;
- prawdą jest, że spotkał się we własnym gronie organizatorów w pobliskim lokalu gastronomicznym;
- prawdą jest, że nie będzie ścigania na odcinku Nowogard-Dobra.
I to tyle prawdziwych informacji, które gazeta wydawana
przez Marka Słomskiego zamieściła, bo pasowały do lansowanej od dawna myśli, że nie ważne jakie są fakty, ważne
by dołożyć własnej gminie. Jakich informacji zabrakło, bo
„dziennikarzom” DN nie chciało się nawet wysłać zapytania w
tej sprawie do urzędu?
Zabrakło informacji, iż ani burmistrz ani Urząd Miejski nie
otrzymali zaproszenia na spotkanie od dyrektora BKT Janusza Macelucha. Dlatego też burmistrz swojego udziału nie
mógł w nim potwierdzić. Dyrektor Maceluch, nawet dzień
przed przyjazdem, telefonicznie nie potwierdził swej wizyty
w Nowogardzie. A trzeba przypomnieć, że w dniu, w którym
pojawił się w urzędzie odbywała się sesja Rady Miejskiej, a po
niej burmistrz miał wcześniej zaplanowane zajęcia.
Zdaje się, że pan Maceluch poczuł się, że jest na świecie
najważniejszy, bo robi łaskę Nowogardowi, że grupa kolarzy
przejedzie przez miasto. Gdyby nie to, że wyścig „Bałtyk-Karkonosze” przejeżdża przez nasze miasto, to niewielu nowogardzian by na tą imprezę zwróciło uwagę. Rozgłos imprezie
nadała miejscowa prasa oraz organizowana w tym samym
czasie przez Pana Ryszarda Posackiego impreza towarzysząca.
Gdyby nie wsparcie finansowe, które kolejny rok z rzędu
udziela burmistrz Nowogardu ze względu na chęć kibicowania kolarzom naszych mieszkańców, to uliczny wyścig też by
się nie odbył, ale o tym już Dziennik Nowogardzki nic nie pisze, bo to nie po ich myśli.
Mariusz Witecki (polski kolarz szosowy. Mistrz Polski w sezonie 2006, w sezonie 2013 zawodnik grupy Bank BGŻ Team)
na swojej stronie internetowej w 2010 roku opisał działania
dyrektora Macelucha i już nie powinno nikogo dziwić jego zachowanie w ratuszu, a później mówienie DN, jak to on został
pokrzywdzony przez Nowogard: „Mrozowcy” cały czas czekają
na premie finansowe z ubiegłego roku! - Czekamy ponad rok na
nagrody z zeszłego sezonu, a organizator powiedział, że nam
ich nie wypłaci bo nie startujemy w tym sezonie. Także jak chcecie pieniążki to musicie przyjechać zapłacić startowe, a dopiero
wtedy wam oddamy te z roku ubiegłego. Pan organizator chce
sobie zapewnić start kolarzy poprzez szantaż!”
Mariusz Witecki określił zachowanie organizatorów mianem farsy i szantażu, a dziś organizatorzy robią to samo –

próbują stawiać pod ścianą gminę i mieszkańców, co skwapliwie wykorzystuje DN sugerując, że to wina urzędu, że nie
będzie wyścigu na czas na trasie Nowogard-Dobra-Nowogard. Zapomnieli tylko „dziennikarze” dodać, że zgody na zamknięcie trasy na czas przejazdu kolarzy nie wydał zarządca
tej drogi – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie i z tą decyzją gmina nie ma nic wspólnego. Ta
jednak informacja popsułaby misterny plan „obsmarowania”
burmistrza.
Burmistrz, w poszczególnych latach, zgodnie z umową
zawartą z BKT, dofinansowywał wyścig kolarski i tak w roku
2011 było to 2.500 zł , 2012 – 2.500 zł, 2013 – 4.500 zł i w roku
2014 również jest to suma 4.500 zł. Dodatkowo, na organizację startów zawodników, w ramach Kryterium Grand Prix
Nowogardu, organizowanego przez LUKS Panorama – Chrabąszcze, w ramach wyścigu Bałtyk – Karkonosze Tour, gmina
przeznaczyła w poszczególnych latach: 2012 – 4.000 zł, 2013
– 3.000 zł i w roku bieżącym również 3.000 zł.
Dziwi nas postawa pana Macelucha, tym bardziej, że
mieszkańcy, przedsiębiorcy czy goście z zewnątrz potrafią
zadzwonić i umówić się w sekretariacie na spotkanie z burmistrzem i nie ma z tym żadnego problemu, ale najwidoczniej taki tryb umawiania spotkań lub potwierdzenia ich nie
dotyczy osoby dyrektora BKT. Styl uprawiany przez dyrektora
Marcelucha polega raczej na wtargnięciu do urzędu i rozstawianiu urzędników pod ścianą, bo przyjechał organizator
wyścigu i wszystko ma być tak, jak on sobie zaplanował. A
że gmina tej presji nie uległa, to poskarżył się miejscowej gazecie, jak to źle został przyjęty w urzędzie, a ta skwapliwie to
wykorzystała w wiadomym wszystkim celu.
Mimo wszystko, burmistrz zawsze wspierał i teraz również wesprze finansowo tę sportową imprezę ze względu na
mieszkańców Nowogardu, ale również dlatego, że w powojennej historii Nowogard był, przez długie lata, kuźnią wielkich mistrzów polskiego kolarstwa i tego zaprzepaścić nie
można z powodu dziwnego zachowania się dyrektora Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze
Tour 2014” w Urzędzie Miejskim.
Opr. Piotr Suchy

W 2013 roku w wyścigu BKT wystartowało w sumie 96
zawodników, nie mniej kolarzy startuje w ramach Grand Prix
Nowogardu.
W 2010 roku impreza (Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Bałtyk-Karkonosze Tour) wypadła z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i straciła kategorię 2.2 (najniższa
z kategorii) i do dnia dzisiejszego nie odzyskała statusu UCI.
Wyścig Bałtyk-Karkonosze Tour startuje w ramach ProLigi,
czyli w cyklu najważniejszych imprez kolarskich w Polsce (do
klasyfikacji ProLigi zaliczanych jest 19 wyścigów uwzględnionych w kalendarzu UCI, które uzyskują prawo do nazwy
wyścig Proligi w tym mistrzostwa Polski elity w jeździe indywidualnej na czas oraz ze startu wspólnego). I choć BKT nie
posiada statusu UCI, został dodany do ProLigi na prawach
specjalnych (tak zwane „dzikie karty”).
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Pierwsze sukcesy zawodników
Berserker’s Team „Fira” Nowogard
Podczas pierwszej edycji turnieju Open Baltic BJJ Cup Koszalin
2014, który odbywał się 29 marca br., w Hali Gwardii w Koszalinie, zadebiutowali zawodnicy z Berserker’s Team „Fira” Nowogard.
Debiut wypadł wyśmienicie, zważywszy, że grupa naszych sportowców trenuje zaledwie od 4 miesięcy. Nowogardzcy zawodnicy
BJJ, zajęli 3 miejsce, zdobywając w sumie dwa brązowe medale:
Maksym Sobczyk (kategoria Junior do 60 kg) i Artur Pietrzycki
(kategoria Senior) oraz przyczynili się do zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej Berserker’s Team zarówno w GI jak i w NO GI.
W imprezie wzięło udział około trzystu zawodników z całej Polski.
Organizatorem wydarzenia był wielokrotny mistrz świata w Brazylijskim Jiu-Jitsu,trener i założyciel Klubu Berserkers Team Koszalin Kornel „Korniko”
Opiekunem i trenerem nowogardzkiej filii Berserker’s Team
jest Bartosz Węgielnik - wyznaczony przez Piotra”Bagi” Bagińskiego, posiadacz purpurowego pasa w Brazylijskim Jiu-Jitsu.
We wtorek, 1 kwietnia br., w Centrum Sportów „Fira” z zawodnikami i trenerem Berserker’s Team „Fira” Nowogard spotkał się
burmistrz Nowogardu, aby pogratulować im pierwszych sukcesów. Była to też okazja do rozmowy na temat rozpropagowania
tej dyscypliny sportu wśród mieszkańców naszego miasta.
Filia Berserker’s Team „Fira” Nowogard jest 19 filią Berserker’s Team Poland. Berserker’s Team to między innymi dwukrotny
Mistrz Polski w Bjj oraz Mistrz Polski w Submission Wrestling.
BJJ to nie jedyna dyscyplina, która trenowana jest w Centrum
Sportów „Fira” w Nowogardzie. Warto tu wspomnieć o sekcji bokserskiej, której trenerem jest Piotr Ławiński z Spartakusa Szczecin,
na treningi której przychodzi bardzo wielu młodych ludzi.
W centrum jest również uprawiana dyscyplina pod nazwą
kulturystyka, której zawodnicy odnoszą nie małe sukcesy na arenie międzynarodowej. W roku 2012 w Mińsku Arkadiusz Siewior,
zawodnik Team Fira Nowogard, zdobył tytuł wicemistrza Poslki
Weteranów 40-49 lat ulegając tylko Adrzejowi Maszewskiemu,
aktualnemu mistrzowi Europy. Rok 2013 to kolejne sukcesy: na
Mistrzostwach Europy w Moldawi Krzystof Skryplonek zajął 4
miejsce w kat.80 kg, zaś na zawodach w Bytowie Grzesiek Skorupski zajął 3 miejsce w kategorii do 80 kg, Kornela Wielgus zajęła
2 miejsce w kategorii bikini fitness, a Krzysztof Skryplonek zajął

1 miejsce w kategorii do 90 kg oraz w kategorii Open deklasują
wszystkich zawodników.
Centrum Sportów „Fira” to kuźnia sportowych talentów. Aby
móc te talenty rozwijać, promować i szkolić kolejnych, w środę, 29
stycznia br., o godz. 19.15, w sali Rady Miejskiej w Nowogardzie,
odbyło się założycielskie Walne Zgromadzenie członków, którzy
powołali do istnienia Stowarzyszenie Promocji Sportu „Szansa”.
Nowe Stowarzyszenie, jako swój najważniejszy cel, postawiło sobie organizowanie i przeprowadzanie programów wspierania i
rozwoju kariery młodych oraz niepełnosprawnych sportowców,
objęcie szczególna opieką tych sportowców, którzy wywodzącą
się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, rozpowszechnianie
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promowanie
zdrowego trybu życia, w tym walka z alkoholizmem i narkomanią
wśród młodzieży poprzez propagowanie sportu.
Cele te w pełni pokrywają się z zadaniami priorytetowymi Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i są najpilniejszymi działaniami gminy Nowogard na rok 2014. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Artu r Pietrzycki, zaś jego zastępcą
Kamil Strzeszewski – właściciel Centrum Sportów „FIRA”.
Zapraszamy osoby chętne, do korzystania z propozycji, które
ma dla każdego Centrum Sportów „Fira” w Nowogardzie, przy ul.
Sądowej 1.
opr. Piotr Suchy

Finał akcji „Książka na zajączka” w Żabówku
W sobotę, 12 kwietnia br., o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Żabówku odbył się finał akcji „Książka na zajączka”, której pomysłodawcą był radny Jacek Rafiński. Dzięki akcji udało
się zebrać 500 książek. Na ten finał zaproszony został również
burmistrz Nowogardu, który wraz z obecnymi gośćmi i najmłodszymi mieszkańcami, czytali na głos znane polskie bajki.
Do Żabówka, wraz z żoną, przyjechał także sołtys Długołeki
Jacek Jankowski, który dzięki podobnej akcji również otrzymał
ksiązki.
Dzięki takim akcjom jest szansa, że młodzi ludzie, ale również i starsi, wezmą ponownie do ręki książkę - „najlepszego
przyjeciela, który zawsze podpowie i nigdy nie zdradzi”.
opr./zdj. Piotr Suchy
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Sprawozdanie z działalności sołectwa
Orzechowa
W środę, 2 kwietnia br. odbyło się zebranie wiejskie w Orzechowie. Na zebranie przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszony
burmistrz. Głównym punktem było przedstawienie przez sołtysa Mariana Białczaka sprawozdania z działalności Sołtysa i
Rady Sołeckiej za rok 2013 (patrz poniżej).
Następnie głos zabrał burmistrz, który na wstępie serdecznie pogratulował sołtysowi za zaangażowanie jakie wkłada na
rzecz mieszkańców oraz pochwalił bieżącą współpracę pomiędzy nim i Radą Sołecką. Stwierdził, że był to dobrze wykorzystany czas dla Orzechowa w wyniku czego przeprowadzono
bardzo dużo inwestycji (patrz poniżej) oraz - co warte podkreślenia - zrealizowano w całości Plan Odnowy Miejscowości dla
Orzechowa.
Kolejnym punktem były wolne wnioski i zapytanie mieszkańców w sprawie chodnika, oświetlenia oraz bieżących spraw
związanych z otwarciem świetlicy i jej funkcjonowaniem.
Na zakończenie sołtys podziękował zaproszonym gościom
oraz wszystkim zebranym mieszkańcom sołectwa za przybycie. A całość zebrania przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
Inwestycje w Orzechowie jakie wykonano lub są w fazie
realizacji:
• Budowa placu zabaw przy szkole w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” w 2011 roku (koszt: 103 tys.
zł)
• Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w 2012 roku
(19 tys. zł)
• Powstanie parku w 2012 roku
• Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (22
tys. zł) w 2012 roku
• Remont drogi w 2013 roku
• Świetlica wiejska która za około dwóch miesięcy zostanie oddania do użytku (455 tys. zł).
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 691 o pow. 58 m2, położona w obrębie
nr 2 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00046128/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2014r. o godz.1000 w
sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Cena wywoławcza działki
- 5.800,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 580,00
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 12.05.2014r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w
2013 roku:
•
opłata abonamentowa za energię elektryczną w świetlicy – 549,44
•
oplata abonamentowa za wodę w świetlicy – 79,77
•
zakup słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci – 1200
zł
•
Utrzymanie porządku i zieleni na terenach rekreacyjno
– sportowego (zakup paliwa – 699,99 zakup nawozu –
295,38)
•
Zakup siatki na ogrodzenie cmentarza komunalnego
w Orzechowie – 1988,54
•
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej do posesji 21
w miejscowości Orzechowo – 2483,99
•
Zakup sprzętu nagłaśniającego – Nagroda przyznana
za zajęcie III miejsca w Igrzyskach Sportowych w kwocie 4000 zł.
Anna Narkiewicz

18.04.2014 r.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie
nr 5 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 104/2 o pow. 275 m2, położona w obrębie nr 5
m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczyste KW Nr
SZ1O/00047571/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2014r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 27.500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
2.750,00 zł najpóźniej do dnia 20.05.2014r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy
ul. K. J. Poniatowskiego.
Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewidencyjnym 488 o pow. 1528 m2 (symbol użytku gruntowego
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. K. J. Poniatowskiego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00045389/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2014r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki
- 99.800,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
9.980,00 zł najpóźniej do dnia 19.05.2014r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Porządkowanie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane
są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki dobrej współpracy burmistrza z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.
W marcu wykonano m. in.:
•
czyszczenie mola
•
naprawa dziur w chodnikach przy ulicach: Zamkowa,
3 go maja, 700 lecia, Armii krajowej, 15 go lutego
•
czyszczenie nawierzchni ul. Promenady

•
•
•
•

zamiatanie oraz grabienie terenów zielonych oraz alejek na pl. Szarych Szeregów (na zdjęciu), terenu nad
jeziorem oraz za pomnikiem i NDK
remont pomieszczeń biurowych UM Nowogard
wykonanie elewacji na przyszpitalnym budynku rehabilitacji) (na zdjeciu)
zamiatanie oraz grabienie zieleńców przy ul.: 700 lecia,
Warszawskiej, Armii Krajowej i Gen. Bema.

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 1 oraz 8 kwietnia 2014r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 3926227
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki
Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul.
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego
5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”,
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;
Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema
58, Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski
Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego
20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14,

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

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

Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWOGARDU Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 i art.. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pózn.
zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
utworzonych Uchwałą nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału
gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałą Nr XXXV/342/14 Rady Miejskie w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania.

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 OBEJMUJE:
ulice: Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława
Sikorskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa
Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda
Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego, Smużyny,
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 67, 72-200 Nowogard, tel. 913926270
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

tów, Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie, plac
Wolności 7, 72-200 Nowogard, tel. 913926283
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Komisja wyborcza właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5 OBEJMUJE:
ulice: 3 Maja , 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa,
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 OBEJMUJE:
Batalionów Chłopskich, Dąbrowszczaków, Dworulice: Armii Krajowej od nr 50 do końca, Bartosza cowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, Młynarska,
Głowackiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Ma- Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka, Jana
cieja Rataja, Pustać Racławicka, Stefana Grota-Ro- Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryńweckiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora skiego, Zielona,
Roosevelta, Wiejska, Warszawska nr 13, Zamkowa i
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
miejscowość Warnkowo
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w NowogarSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
dzie , ul. 3 Maja 22, 72-200 Nowogard, tel. 913922181
Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowogardzie, ul.
Kościuszki 3, 72-200 Nowogard, tel. 913926287
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 6 OBEJMUJE:
ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, CmenOBWÓD GŁOSOWANIA NR 3 OBEJMUJE:
tarna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana
ulice: Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, Cy- Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mikołaja
priana Kamila Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema, Reja, Nadtorowa, Polna, Stefana Żeromskiego od nr
Gen. Józefa Wybickiego, Leśna, Lipowa, Stanisława 4 do nr 16, Władysława Reymonta i miejscowości:
Staszica,
Radłowo, Sieciechowo
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, ul. GeSzkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie, ul. Żenerała Bema 41, 72-200 Nowogard, tel. 913923028
romskiego 5, 72-200 Nowogard, tel. 913926274
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 7 OBEJMUJE:
ulice: Bohaterów Warszawy Krótka, Łąkowa, RaOBWÓD GŁOSOWANIA NR 4 OBEJMUJE:
dosława, Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I,
ulice: Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do
Kościelna, Luboszan, plac Szarych Szeregów, Stefa- końca, Światowida
na Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7
od nr 1 do 12 i nr 14, 5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, ul. Boh.
5 i od nr 20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodry- Warszawy 78, 72-200 Nowogard, tel. 913926291

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 8 OBEJMUJE:
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 14 OBEJMUJE:
ulice: Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniomiejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo,
wa, Ogrodowa,15 Lutego, Stefana Żeromskiego od Suchy Las, Świerczewo, Trzechel
nr 17 do nr 20, Zaciszna
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8
Szkoła Podstawowa w Strzelewie, 72-200 NowoPrzedszkole Miejskie nr 3 w Nowogardzie, ul. Po- gard, tel. 913910224
niatowskiego 2a, 72-200 Nowogard, tel. 913926288
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 15 OBEJMUJE:
miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk,
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 9 OBEJMUJE:
Łęgno, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzmiejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, chęcino, Zakłodzie
Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica,
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz.
Szkoła Podstawowa w Błotnie, 72-200 Nowogard,
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9
tel. 913910190
Szkoła Podstawowa w Długołęce, 72-200 Nowogard, tel. 913910492
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 16 OBEJMUJE:
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 10 OBEJMUJE:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16
miejscowości: Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole,
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul.
Wierzbięcin
Smużyny 2, tel. 913920825
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, 72-200 Nowogard, tel. 913910795
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 17 OBEJMUJE:
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, filia w
Nowogardzie
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 11 OBEJMUJE:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17
miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, KoDom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, filia w
narzewo, Osowo, Słajsino
Nowogardzie, ul. Piłsudskiego 9, tel. 913921253
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, 72-200 Nowogard, tel. 913910795
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 18 OBEJMUJE:
Zakład Karny w Nowogardzie
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 12 OBEJMUJE:
Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, tel.
miejscowości: Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, 914326600
Lestkowo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12
OBWÓD GŁOSOWANIA NR 19 OBEJMUJE:
Szkoła Podstawowa w Żabowie, 72-200 NowoSamodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nogard, tel. 913910694
wogardzie
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w NoOBWÓD GŁOSOWANIA NR 13 OBEJMUJE:
wogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 913921356
miejscowości: Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy,
Lokale wyborcze będą czynne w dniu 25 maja
Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice,
2014
roku w godzinach od 7:00 do 21:00
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13
Szkoła Podstawowa w Orzechowie, 72-200 NoBURMISTRZ NOWOGARDU
wogard, tel. 913910994
ROBERT CZAPLA

