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Zakończenie Ekofilmu
W piątek 23 maja br. w Nowogardzkim Domu Kultury zakończył się XIII Ogólnopolski i IX Międzynarodowy Festiwal
Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego Ekofilm 2014.
Po przywitaniu wszystkich gości przez dyrektor NDK Anetę
Drążewską, na scenie pojawiły się reprezentacje szkół, które w ramach Ekofilmu organizowały szereg konkursów ekologicznych.
Najlepsi uczestnicy z rąk burmistrza Roberta Czapli, przewodniczącego Rady Antoniego Bielidy oraz Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska Michała Kiełsznia i Anny Łukowskiej - Iwaniuk - żony patrona Festiwalu otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Następnie zostały wręczone nagrody, laureatom dwóch
konkursów filmowych:
- „Ekofilm” PUCHAR PREZYDENTA RP Bronisława Komorowskiego i I nagroda dla filmu „TUŻ NAD ZIEMIĄ” w reżyserii Grzegorza Dominiaka
- „Natura 2000” I nagroda dla filmu pt.: „GORĄCO I SUCHO”
z cyklu OCALONY ŚWIAT – reż. Marta Kądziela, które wręczył
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Michał Kiełsznia.
Nagrody rzeczowe w kategorii EKOFILM 2014 ufundowane
zostały przez Urząd Miejski w Nowogardzie. Albumy ufundowa-

ły: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Zarząd
Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Nowogardzcy przedsiębiorcy
z „sercem na dłoni”
W środę 21 maja br., o godz. 14.00 w nowogardzkim szpitalu miało miejsce niezwyczajne spotkanie, podczas którego, dwaj lokalni przedsiębiorcy, Magdalena i Mariusz
Konieczny i Robert Mieleńczuk - właściciele firmy Bono
Fur Farm, zajmującej się hodowlą zwierząt futerkowych,
przekazali na rzecz szpitala sumę 200 tysięcy złotych, która zostanie wykorzystana na remont i urządzenie nowego
oddziału dziecięcego w starym skrzydle Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
dokończenie na str. 2
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dokończenie
ze str. 1

W czasie tego spotkania, Mariusz Konieczny, jeden z darczyńców powiedział: „Wydaje mi się, że dzieci najmniej mogą
sobie pomóc. Postanowiliśmy zrobić ten oddział, bo chcemy
umilić im pobyt w szpitalu. Chcemy też zachęcić innych przedsiębiorców do wsparcia lokalnych przedsięwzięć. Wielu ludzi będzie
doszukiwało się podtekstów, ale my chcemy przełamać stereotypy i pokazać, że to gesty dobrej woli.”
Na umowie darowizny podpisy swe złożyli: Robert Mieleńczuk, Magdalena i Mariusz Konieczny, burmistrz Nowogardu
Robert Czapla oraz Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala. Przy podpisywaniu obecny był Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, a także przedstawiciele mediów (TVP Szczecin, Radio Szczecin, radio Plus
Gryfice, radio Nowogard.FM, Dziennik Nowogardzki, Echo, Gazeta Goleniowska) i pracownicy oddziału pediatrycznego z ordynatorem tegoż oddziału na czele dr Andrzejem Buragasem,
który podziękował serdecznie w imieniu swych pacjentów i
całego personelu za ten gest i wsparcie dla szpitala. Słowa podziękowania skierował również do przedsiębiorców burmistrz
Nowogardu zaznaczając, że po raz pierwszy, jako samorządowiec, uczestniczy w tego typu wydarzeniu.
Nowy oddział dziecięcy nowogardzkiego szpitala będzie
oddany do użytku jeszcze tego roku.
Przypomnijmy, że firma Bono Fur Farm, która mieści się

również na terenie gminy Nowogard, została wyróżniona 7
lutego w Warszawie, w konkursie Farmer Roku 2014, otrzymując tytuł „Rolnika – Farmera Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”
w kategorii działy specjalne produkcji rolnej. Zaś 30 kwietnia
br., firma Mariusza Koniecznego i Roberta Mieleńczuka została wyróżniona przez gminę Nowogard Złotym ,,Laurem Cisowym”.
opr./zdj. Piotr Suchy

Tu będzie nowa pediatria

Remont alejek nad jeziorem
Trwa kolejny etap remontu alejek spacerowych na terenach zielonych przy nowogardzkim jeziorze zlecony przez burmistrza Nowogardu. Zakres remontu obejmuje alejki przy murach na odcinku skrzyżowania ulicy Lutyków do skrzyżowania z ulicą Osiedlową.
Wykonawcą robót jest firma AZBUD z Nowogardu, która remontuje dwie alejki w ramach bieżącego utrzymania dróg na
terenie miasta i gminy Nowogard. Wartość realizowanych prac
ustalono na kwotę ok 87 tys. zł.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku wyremontowana została alejka ( na odcinku skrzyżowania ulicą Czarnieckiego do
skrzyżowania z ulicą Lutyków ).

Anna Narkiewicz
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Będą kolejne wspólne inwestycje
We wtorek 20 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej Gardno Janem Smolirą dotyczące wspólnych inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli również: kierownik wydziału Inwestycji i Remontów UM Adam Czernikiewicz oraz kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz.
Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach poprawy istniejących układów komunikacyjnych oraz o utworzeniu
nowych miejsc postojowych w rejonie: ul. Warszawskiej, Zamkowej, Poniatowskiego, Bohaterów Warszawy, Światowida
oraz 15 Lutego.
Uznano, że w pierwszej kolejności niezbędna jest wykonanie parkingów przy ul. 15 Lutego (przy aptece Niebieskiej oraz
sklepu Orienrt), na które gmina posiada zatwierdzoną dokumentację oraz poprawa nawierzchni dróg osiedlowych w rejonie ul. Boh. Warszawy (za byłym POM-em).
Ustalono również, że w następnej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi osiedlowej przy przedszkolu nr 3 na ul. Poniatowskiego łączącą tę ulicę z ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz

Burmistrz pozyskał środki zewnętrzne
na remont kolejnej świetlicy wiejskiej
W środę, 21 maja br., została podpisana przez burmistrza
Nowogardu umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o przyznanie pomocy na realizację
zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni, rozbudowa o klatkę schodową, budowa zjazdu wraz z urządzeniami
budowlanymi w Świerczewie”.
Planowana wysokość dofinansowania to 80% kosztów
kwalifikowanych w wysokości 286.168,00 zł. Planowany całkowity koszt zadania to kwota: 439.984,56 zł
W wyniku realizacji zadania, gruntownej modernizacji, zostanie poddany budynek świetlicy wiejskiej w Świerczewie.
Zostaną wykonane następujące prace:
1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej i odgromowej.
2. Przyłącze wodociągowe.
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – roboty sieciowe i ziemne.
4. Montaż hydrantu na istniejącym wodociągu.
5. Instalacja wody zimnej i ciepłej.
6. Instalacja kanalizacji wewnętrznej.
7. Ogrzewanie.

8. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna.
9. Gruntowny remont pomieszczeń świetlicy.
10. Dobudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią.
11. Budowa klatki schodowej.
12. Budowa zjazdu
13. Urządzenie terenu wokół budynku.

info: Agnieszka Wróblewska - wydział WRLFKiS
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Krasnołęka i Strzelewo
- uzgodnienia w sprawie świetlic
W piątek, 16 maja br., burmistrz wraz z Ewą Jakubcewicz - kierownik wydziału GNGR i Adamem Czernikiewiczem - kierownikiem wydziału IiR, spotkali się o godz. 12.00 z sołtys Krasnołęki Anną Rakowską w sprawie sprawdzenia stanu
technicznego i mozliwości remontu odzyskanego budynku przy placu zabaw. Wstępna analiza budynku ujawniła jego
stan krytyczny (sytuacja podobna jak w przypadku świetlicy w Wyszomierzu: ściany odchodzą od pionu, a dach nadaje
sie do całkowitej wymiany).
W najbliższym czasie, zostaną podjęte dalsze decyzje, co
do losu tego budynku, bo potrzeba istnienia świetlicy w Krasnołęce jest ogromna (brak miejsca na spotkania czy nawet na
przeprowadzenie wyborów).
Podobne spotkanie miało miejsce o godz. 13.00 w Strzelewie, gdzie sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek wraz z burmistrzem i pracownikami Urzędu przeprowadzili wizję lokalną
terenu wokół śiwetlicy i samego budynku na zewnątrz, który
wynajęty firmom zewnętrznym, funkcjonował jako dyskoteka. Pod koniec maja br., klucze od budynku świetlicy mają być
przekazane na ręce sołtys Strzelewa przez właścicielkę firmy,
która ostatnio wynajmowała ten budynek.
opr./zdj. Piotr Suchy

Krasnołęka

Strzelewo

Ruszy remont świetlicy w Wierzchach
We wtorek, 27 maja br., burmistrz Nowogardu wraz z Adamem Czernikiewiczem kierownikiem wydziału IiR, Ewą Jakubcewicz kierownik wydziału GNGR spotkali się z sołtysem Karoliną Iwanów w miejscowości Wierzchy, w sprawie oceny
stanu technicznego budynku, w którym powstanie świetlica.
Podczas spotkania ustalono, że w pierwszej kolejności zoŚwietlica po przeprowadzonym remoncie będzie miejstanie wymieniony dach, aby zabezpieczyć budynek przed scem, gdzie będą się odbywały spotkania oraz coroczne imprzeciekaniem. Ustalono również, że następnie wspólnie z prezy sołeckie co pozytywnie wpłynie na rozwijanie aktywnopomocą gminy oraz mieszkańców zostaną wyremontowane ści społeczeństwa i integrację mieszkańców.
Anna Narkiewicz
pomieszczenia wewnątrz budynku.
Podczas pierwszego spotkania burmistrza z mieszkańcami, po utworzeniu sołectwa w roku 2011, wspólnie zadecydowali, że w pierwszej kolejności podejmą działania, aby mogła
powstać świetlica wiejska. Tak też się stało 2012 roku, kiedy
to burmistrz wyszedł z inicjatywą do pana Tomasza Górnika,
aby przekazał działkę wraz z budynkiem, po byłym sklepie, na
rzecz gminy, w zamian za działkę w m. Maszkowo. Stosowną
umowę podpisano między gminą Nowogard, a panem Górnikiem dnia 18 lutego 2013 roku w nowogardzkim ratuszu. Przekazanie budynku, zostało oficjalnie potwierdzone stosownym
aktem notarialnym, a następie, 4 marca 2013 roku, burmistrz
w formie umowy użyczenia, przekazał budynek na rzecz sołectwa Wierzchy, celem utworzenia małej świetlicy wiejskiej.
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Remont chodników przy ul. 700 Lecia
oraz murku przy ul. Rzeszowskiego
Dnia 21 maja br. burmistrz wraz z kierownikiem Wydziału GKMIOŚ Tadeuszem Fiejdaszem, zastępcą kierownika
Wojciechem Szponarem oraz wykonawcą dokonali odbioru chodników przy ul. 700 Lecia 23 i 24 oraz murku kamiennego przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie.
Remont chodników przy ul. 700 Lecia oraz odcinka łączącego te chodniki objął wymianę łącznie ponad 100 mb nowej
nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Podczas prac
zmodernizowano podjazdy dla wózków oraz dzięki odpowiedniemu zniwelowaniu terenu zmniejszono ilość schodów.
Przypominamy, iż w ubiegłym roku został wykonany podobny
remont miedzy budynkami 25 i 26.
Anna Narkiewicz

Tak wyglądało przed remontem... 			

...a tak wygląda obecnie

Wykonano także remont murku kamiennego przy ul. Rzeszowskiego – przy przystanku busów. Wstawiono brakujące
elementy z kostki oraz zamontowano siedziska z listew drewnianych na całej długości murka.

Oba zadania wykonała firma AZBUD z Nowogardu wybrana w drodze zapytania ofertowego w ramach jednego zadania, za kwotę 24 799,26 zł brutto.

Tak wyglądało przed remontem...			

...a tak wygląda obecnie
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Remont ul. Sądowej
Zakończono zlecony przez burmistrza Roberta Czaplę remont drogi przy ulicy Sądowej w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował:
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni (od
skrzyżowania z ul. 5 marca) oraz remont nawierzchni jezdni z
kostki betonowej typu Polbruk (dalej w kierunku szwalni)
- remont nawierzchni chodnika oraz wpustów (kratek) kanalizacji deszczowej
Wykonawcą robót była firma AZBUD z Nowogardu, wyłoniona w drodze przetargu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
43 631,30 zł.
W odbiorze oprócz burmistrza i wykonawcy uczestniczyli
również: kierownik wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego Tadeusz Fiejdasz oraz zastępca kierownika Wojciech Szponar.
Anna Narkiewicz

Tak wyglądało przed remontem...				

...a tak wygląda obecnie

Bezmyślny artykuł
Po przeczytaniu artykułu w gazecie Dziennik Nowogardzki,
z dnia 13 maja br.,pt. Leśna: Kolejna bezmyślna inwestycja, jako
Rada Osiedla musimy się do tego odnieść. Jak można twierdzić, że
próg zwalniający jest czymś bezmyślnym i nie potrzebnym, skoro znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie zamontowana została
furtka dla dzieci, które uczęszczają do szkoły i na plac zabaw? To
właśnie na prośbę mieszkańców ulicy Leśnej jak i również ulicy
Bema, zostało wystosowane pismo do Burmistrza, o zabezpieczenie drogowe na wysokości wejścia na teren szkoły. Jest to jedyne wejście w godzinach popołudniowych na wspomniany teren.
Normalnym i bezdyskusyjnym krokiem było zamontowanie tam
progu zwalniającego. Na naszą pisemną prośbę do Burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli, próg ten został zrobiony, za co jesteśmy wdzięczni i możemy spać spokojnie, wiedząc, że wejście na
teren szkoły w obecnej chwili jest bezpieczne. Inwestycja ta miała
na celu bezpieczeństwo naszych dzieci oraz osób starszych, które
tamtędy przechodzą do domów, jak i również na ogródki działkowe. Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że choć niektórzy uważają tę drogę za zniszczoną, to pomimo tego, nie widać
tego po rozwijanych tam prędkościach przez naszych kierowców,
którzy nie potrafią przystosować się do jazdy na drogach osiedlowych. Mamy nadzieję, że następnym razem, osoba pisząca o nas
i naszym osiedlu, nie będzie pisała bez porozumienia się z Radą
Osiedla, wybraną właśnie przez mieszkańców. Tutaj nic nie dzieje
się bez naszej wiedzy, czyli „NIC U NAS, BEZ NAS”. Nasuwa się teraz
tylko jedna refleksja, że bezmyślnym okazuje się ten, który napisał
artykuł, nie sprawdzając faktów i nie dowiadując się, skąd i dlaczego taka inwestycja na ul. Leśnej.
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Osiedla Bema
Renata Piwowarczyk
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„Nowy” Prezes – 6 kadencja Prezesa
Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie
W piątek, 16 maja br., o godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie, odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza prezes Stanisławy Jakubczak i dotychczasowego Zarządu Oddziału w mijającej kadencji 2010-2014.
W konferencji, oprócz delegatów z poszczególnych ognisk i członków Zarządu, udział wzięli: Teresa Chełchowska – wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP i członek Zarządu Głównego ZNP, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla i Tomasz Kulinicz – wicestarosta goleniowski.
Nowogardzki oddział tworzy 17 ognisk związkowych działających m.in. w Przedszkolu nr 1, Szkołach Podstawowych,
Gimnazjach, ZSO, a także w ośrodkach i szkołach prowadzonych przez starostwo goleniowskie.
W przedstawionym sprawozdaniu, z dotychczasowej działalności Zarządu, na pierwszym miejscu pojawia się obrona
pracowników oświaty przed niekorzystnymi zmianami w
warunkach życia i pracy oraz podejmowane działania w celu
utrzymania miejsc pracy dla nauczycieli oraz współpraca z
samorządami prowadzącymi placówki oświatowe. Prezes nowogardzkiego oddziału, kilkakrotnie zwracała uwagę, na bardzo dobrą współpracę z gminą Nowogard oraz z burmistrzem
Robertem Czaplą, któremu serdecznie dziękowała za wyrozumiałość dla nauczycieli i pracowników oświaty, a także dla
dzieci i ich rodziców. Jednym z przykładów tej współpracy były
uzgodnienia regulaminów dodatków dla nauczycieli wychowawców, w wyniku czego w gminie Nowogard ten dodatek
wynosi 120 zł. I tego mogą pozazdrościć im koledzy i koleżanki ze szkół prowadzonych przez starostwo, którzy dostają
dodatek za wychowawstwo w wysokości zaledwie 70 zł (co
skwapliwie Prezes wytknęła obecnemu na konferencji wicestaroście, mówiąc o problemach jakie napotyka w czasie rozmów z pracownikami starostwa, na temat spraw dotyczących
nauczycieli i dodatków finansowych dla wychowawców oraz
nie zapraszania przedstawicieli Związku do komisji dotyczących nauczycieli w Starostwie – w Nowogardzie członkowie
zasiadają np. w komisji ds. nagród burmistrza Nowogardu czy
w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół). Konferencja
była też okazją do podziękowania członkom nowogardzkich
struktur ZNP za włączenie się w manifestację nauczycieli, która miała miejsce 23 listopada 2013 roku w Warszawie oraz za
wszelką działalność dla dobra środowiska nauczycielskiego na
terenie gminy Nowogard i nie tylko.
Prezes Stanisława Jakubczak wręczyła kilku obecnym osobom – w tym i burmistrzowi Nowogardu – podziękowania
(dyplom i pamiątkowy zestaw piśmienniczy) za współpracę
oraz zaangażowanie się na rzecz środowiska nauczycielskiego.
Dziękując ustępującej Prezes, burmistrz Nowogardu podziękował za dotychczasową współpracę, która nie zawsze była
łatwa, ale przynosi dziś wymierne skutki w postaci niezamykanych szkół i niezwalnianych nauczycieli, choć dookoła naszej
gminy rzeczy się mają zgoła całkiem inaczej. Burmistrz, korzy-

stając też z okazji, po raz kolejny przypomniał obecnym na
konferencji członkom ZNP swą obietnicę z kampanii wyborczej z roku 2010, że za jego kadencji żadna szkoła na terenie
gminy Nowogard nie zostanie zamknięta i żaden nauczyciel
nie będzie zwolniony, mimo że koszt utrzymania oświaty w
naszej gminie pochłania prawie połowę budżetu.
Po przerwie dokonano wyboru nowego Prezesa oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem
Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie został dotychczasowy
Prezes Stanisława Jakubczak, którą wybrano jednogłośnie
(100% głosów za kandydaturą Stanisławy Jakubczak), podobnie skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie uległ znacznym
zmianom, co świadczy tylko o tym, że dotychczasowe władze
nowogardzkiego ZNP dobrze realizują swą misję.
„Nowej” Prezes i „nowemu” Zarządowi gratulujemy wyboru
na kolejną kadencję (w przypadku Stanisławy Jakubczak jest
to 6 kadencja) i życzymy nie tylko zdrowia (tak potrzebnego),
ale i dalszych sukcesów w niełatwej pracy związkowej wśród
pracowników oświaty.
Opr./zdj. Piotr Suchy
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Po ulewie... „Nad jeziorem coraz ładniej”
(DN 20 maja br.)
„Z propagandą dyskutować to jak rzucać słowa na wiatr” (DN) – pierwszy raz wypada mi się zgodzić z tym zdaniem,
które opublikował wtorkowy Dziennik Nowogardzki (20 maja br.).
W końcu doczekaliśmy się dnia, gdy lokalna gazeta przyznaje się do tego, że uprawia propagandę i nie liczy się z nikim, kogo uzna za „wroga”.
Ale jest i drugi cud w wydaniu Dziennika Nowogardzkie,
którego wydawcą jest Marek Słomski. Pierwszy raz wspomniana gazeta i redaktor, ukrywający się pod dwoma literami „sm” (możliwe, że to skrót od spółdzielni mieszkaniowej),
chwali obecnego burmistrza w sprawie remontów nad jeziorem. „Nad jeziorem coraz ładniej – czytamy wczoraj na stronach UM. No i trudno byłoby się nie zgodzić, że nie będzie
ładniej, gdy murki zostaną wzmocnione, a pokruszony asfalt
zastąpi gładka i nowa nawierzchnia”. Cieszy to, że DN widzi
prace, które mają miejsce nad jeziorem, że naprawiany jest
murek otaczający jezioro, że dostrzega zmiany, które zachodzą między „Okrąglakiem” a „Przystanią”, że wymieniana jest
nawierzchnia asfaltowa nad jeziorem....i że za tym stoi obecny burmistrz Nowogardu.
Nie mniej cieszy też fakt, że DN chwali nasze służby komunalne, za ich szybkie działania, związane z usuwaniem
fekaliów - „Usuwanie śmierdzącej brei przez służby komunalne z alejek obok fontanny trwało w niedzielę do samego
południa”. Pamiętamy przecież 5 i więcej lat temu, kiedy na
Placu Szarych Szeregów, po obfitszych opadach deszczu,
ścieki zalewały drogę wzdłuż boiska oraz teren nieistniejącego już ogródka jordanowskiego i wówczas śmierdząca breja
pozostawała tam tygodniami i nikt nie spieszył się z jej usunięciem.
Dziennik Nowogardzki, i to również cieszy, zwraca uwagę, że problem nowogardzkiej kanalizacji za poprzednich
radnych i burmistrzów był pomijany i nic praktycznie z tym
nie robiono - „Jak wielokrotnie pisaliśmy i co w Nowogardzie
od lat wie nie tylko każdy radny, ale i każde dziecko takie
wylewy to efekt braku rozdzielania kanalizacji ściekowej od
burzowej. Dlaczego więc od lat sytuacja nie ulega zmianie?”
Przypomnijmy, że radnym był wydawca Dziennika Nowogardzkiego Marek Słomski i nic w tej materii nie zadziałał, .
Więc ma rację DN, że nic w sprawie rozdzielenia kanalizacji
ściekowej od burzowej nie uczyniono i za tę uwagę gazecie
dziękujemy, a samemu wydawcy za samokrytykę - Lepiej
późno niż wcale.
W końcu DN przyznaje, że prace związane z rozwiązaniem problemu ściekowego nad jeziorem nie kosztują grosze i trzeba przyznać, że po raz pierwszy nie skrytykowano
burmistrza za wydawanie pieniędzy na tę inwestycję - „Aktualna władza nie wydaje bowiem grosza na to, czego nie widać gołym okiem”. To szczera prawda, bo gmina Nowogard
w tej kadencji, na prace związane z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie jeziora, wydała ponad 2 miliony złotych, a to faktycznie nie są grosze. Zmodernizowany
został dotychczas fragment od placu Szarych Szeregów do
końca murów przy ul. Osiedlowej, ul. Promenady, ul. Wojska

Polskiego oraz ulice: Blacharska, Stolarska i Wyszyńskiego.
W ostatnim okresie dokonano rozdzielenia dotychczasowej
sieci na deszczową i sanitarną w okolicach „Okrąglaka” i przy
„Przystani”. W kolejnym etapie przebudowie podlegać będą
odcinki wzdłuż ul. Zielonej, aż do ul. Kilińskiego. Niestety
tych wykonanych prac nie widać, tak jak nowych chodników,
placów zabaw, czy wyremontowanych świetlic, bo efekt tej
pracy i wyłożonych przez burmistrza Nowogardu środków
skrywa ziemia.
Na wymienionych odcinkach położono nowe rury z wykorzystaniem metody krakingu, polegającej na wprowadzeniu w istniejący przewód nowej rury, o odpowiedniej
średnicy. Dodatkowo już na wymienionym odcinku kanałów
deszczowych zainstalowano separatory koalescencyjne lamelowe z auto-zamknięciem zintegrowanym z osadnikiem.
Prace te wykonywane były systematycznie, w miarę możliwości finansowych Gminy Nowogard i pozyskiwanych funduszy ze źródeł zewnętrznych. Prace będą kontynuowane
dalej, choćby nawet i przez 10 lat, bo wymianie podlega prawie cała sieć wodno-kanalizacyjna w mieście. Kanały nad jeziorem pamiętały czasy II wojny światowej, bo po wojnie nic
z tym nie robiono, dopiero w 2011 roku, obecny burmistrz,
postanowił ten stan rzeczy zmienić. I pierwsze efekty są już
widoczne np. przy Placu Szarych Szeregów. Jednak jest to
praca na wiele lat. Nie od razu Rzym zbudowano, ale cieszy
fakt, że tak poczytna gazeta jak Dziennik Nowogardzki, zauważył dotychczasowe działania burmistrza.
Przypomnijmy, że sieć kanalizacyjna, którą w chwili obecnej wykorzystują mieszkańcy Nowogardu, w większości pochodzi sprzed wojny. Była to przede wszystkim kanalizacja
burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do
pełnienia roli sieci ściekowej sanitarnej.
Poniemiecka sieć kanalizacyjna wybudowana jest z cegieł czyli jest to zwykła betonówka, na którą w sposób destruktywny działa chemia zawarta w ściekach sanitarnych.
Powoduje ona kruszenie materiału, który pod ciśnieniem
wody deszczowej ulegał wyrwaniu i wydostaniu się ścieków
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poza obręb kanałów. Największy problem istniał jednak zawsze na terenach wokół jeziora, które leżą niżej niż część zabudowana naszego miasta.
Budowa sieci kanalizacyjnej, nawarstwienie materiału skalnego i odpadów organicznych doprowadzało do
zmniejszenia średnicy kanałów, a przez to ich przepustowości. Dodatkowo duży i nagły opad deszczu powoduje, że
wody zalewają kanalizację ściekową, podnoszą ciśnienie wewnątrz kanałów i doprowadzają do wydostania się ścieków
na zewnątrz i do zalewania terenów powyżej włazów. Tak się
właśnie rzecz ma dzisiaj przy tzw. „Okrąglaku”. W tym miejscu
łączą się kanały ściekowe od torów wzdłuż ul. 700 lecia do
skrzyżowania ze światłami, od rynku i od „starej” księgarni,
które zbierają ścieki i deszczówkę z całej okolicy i spływają
do kolektora przy ul. Zielonej. Przy dużych i nagłych opadach deszczu pojawia się efekt „smrodliwego” zalewania
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terenów zielonych nad jeziorem. Problemem jest również
piasek z solą sypany na drogi w czasie zimy, ale również i to,
co mieszkańcy wrzucają do kanalizacji.
Dziękując za te wszystkie miłe słowa, proponuję Dziennikowi artykuł pt „Czego nie powinniśmy wrzucać do kanalizy,
aby sieć ściekowa się nie zapychała i podczas deszczu tego
na zewnątrz – przy Okrąglaku – woda nie wyrzucała?”
Ostatnie obfite deszcze, po raz kolejny pokazały, że mieszkańcy są w stanie wrzucić do kanalizacji prawie wszystko, a
później fotoreporter opisuje, że przy „Okrąglaku” leżą „cuda”,
których tam być nigdy nie powinno, a DN pisze, że znów wylało i ktoś tu musi być winny. Tylko czy na pewno ta osoba,
którą wyjątkowo w swym materiale Dziennik pochwalił, jest
temu naprawdę winna?
Opr. Piotr Suchy

Wybory i po wyborach,
a one sobie nierówne
Wybory do Europarlamentu już za nami. Nie cichną komentarze dotyczące wyników, a politycy w mediach, ale i również dziennikarze, próbują dziś analizując osiągnięte przez poszczególne partie wyniki prorokować, jak Polacy będą
głosować w najbliższych wyborach samorządowych. Takie wróżenie to bajki z pogranicza opowieści mchu i paproci. Po
pierwsze wybory do PE przyciągają znacznie mniejszą liczbę wyborców (w roku 2014 – to nie całe 24%), a to oznacza, że
osiągnięte wyniki nie pokazują pełnej rzeczywistości.
Po drugie te wybory często dokonywane są na zasadzie, nazwisko tego kandydata jest mi bardziej znane i nie
liczą się raczej jego osiągnięcia. W przypadku wyborów
samorządowych na pierwsze miejsce wysuwa się osoba
kandydata i jego dotychczasowe osiągnięcia w pracy dla
społeczności lokalnej, a nie przynależność partyjna, jak to
próbują sugerować miejscowi „kreatorzy” myśli politycznej. Wyniki do PE mają się nijak do wyników osiąganych
przez kandydatów podczas wyborów samorządowych. To
tak jakby po ilości opadów deszczu w lecie wyliczać ilość
opadów śniegu w okresie ferii zimowych – tym się zajmuje
raczej dział fantastyki. Przyjrzeć możemy się co najwyżej
wynikom, osiągniętym przez największe partie, w naszej
gminie w tegorocznych wyborów do PE oraz wynikom jakie osiągnęli europosłowie z naszego okręgu (Okręg nr 13).
Na podstawie osiągniętych wyników, partyjni działacze mogą podjąć działania dla polepszenia tego wyniku w
przyszłości. I tak:
EUROWYBORY 2014
PO 27,84%
PiS 21,88%
SLD 16,88%
Z okręgu 13 do Parlamentu Europejskiego dostali się:
prof Dariusz Kajetan Rosati (PO) - 19,89%
inż Marek Józef Gróbarczyk (PiS) - 12,89%
prof Bogusław Marian Liberadzki (SLD-UP) 10,18%
W niedzielnych wyborach startował również jedyny
kandydat, który kiedyś był mieszkańcem Nowogardu –
wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz. Gdyby pójść
krokiem tzw. „kreatorów” lokalnych i ogólnopolskich myśli
politycznej i przeanalizować osiągnięty wynik tegoroczny i

ten z wyborów samorządowych w roku 2010, gdy startował
on do rady powiatu, to nasuwa się jeden wniosek – bardzo
słaby wynik. Prawie dwukrotnie mniejsza liczba oddanych
głosów na nowogardzkiego kandydata. Co wpłynęło na
taki wynik wicestarosty Kulinicza? Trudno orzec.
Może mieszkańcy Nowogardu nie potrafią mu zapomnieć kilku rzeczy np.: zapowiadał, że kadencja 2010-2014
ma być „kadencją dróg”, a te (drogi powiatowe) na terenie
naszej gminy są w najgorszym stanie i brak perspektyw,
aby się to zmieniło w najbliższym czasie (wystarczy przejść
się ulicami: 15 Lutego, Mickiewicza, Nadtorową, Sienkiewicza, Żeromskiego, Luboszan, Roosevelta, Batalionów
Chłopskich, Piłsudskiego, Wojska Polskiego czy odcinek
drogi najbardziej dziurawej i wyboistej na terenie miasta
- od „Harcówki do DPS – to też jest droga powiatowa, nie
wspominając o drogach powiatowych zamiejskich np.
o tej na Strzelewo, która jest istnym torem przeszkód do
Świerczewa, a dalej tez nie wygląda dobrze), a może to, że
wyprowadził się z Nowogardu do Goleniowa. Trudno prorokować.
Przypomnijmy więc wyniki Pana Tomasza Kulinicza, te z
roku 2010 i z minionej niedzieli:
2010 – 1148 oddanych głosów
2014 - 578 oddanych głosów
Nam pozostaje przyglądać się przyszłym kandydatom
w wyborach samorządowych i analizując, co oni dotychczas dobrego zrobili dla naszego miasta. Działali czy tylko
mówili i pisali i na tym ich cała działalność dla naszego
dobra się kończyła ... wybór tych najlepszych będzie w naszych i tylko naszych nogach – by pójść na wybory oraz w
naszych rękach – by postawić „x” przy odpowiednim kandydacie, czego sobie i Wam drodzy mieszkańcy życzę.
Opr. Piotr Suchy
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Odpowiedź Jerzego Jabłońskiego - Dyrektorora
CEiP ,,Profit” na list radnego Szpilkowskiego pt.
„Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji”.
Jerzy JabłońskiW Dzienniku Nowogardzkim Nr 36 z 16 maja 2014 r., ukazał się list radnego Rafała Szpilkowskiego
pt.,,Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji”, zawierający wiele absurdalnych informacji oraz ocen poniżających i zniesławiających Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp jako osobę prawną i pracujące tam osoby fizyczne. Poniżej
drukujemy wypowiedź dyr. Jerzego Jabłońskiego odnoszącą się do treści zamieszczonego listu.
Po przeczytaniu listu ,,Laur
Cisowy dla pasożytniczej fundacji” można odnieść wrażenie, że jego autor tak bardzo
chce wypromować swoją osobę i za wszelką cenę zdobyć
mandat radnego, że przestaje
racjonalnie myśleć.
Radny R.Szpilkowski zaczyna swój wywód od tego,
że po odbiór Laura Cisowego
wychodzi
przewodniczący
Rady Fundacji Jacek Piechota
(SLD), a aktu wręczenia dokonuje Antoni Bielida przewodniczący Rady Miejskiej (SLD). To kto miał wyjść po odbiór wyróżnienia ,,święty turecki” a wręczać go były przewodniczący RM Marek
Krzywania? Autor listu stwierdza dalej, że… wszyscy wymienieni
promieniowali radością i satysfakcją oraz wzajemnym do siebie zaufaniem. A co mieli zacząć okładać się pięściami? Paranoja. To, że są
to przedstawiciele SLD, świadczy o uzyskanym poparciu w demokratycznych wyborach. Nikt nie powinien takich wyborów kwestionować, zwłaszcza radny Szpilkowski.
Autor listu napisał dalej, że jako ,,przedsiębiorca” odebrał to…
jako hucpę i siarczysty policzek wymierzony osobom prowadzącym
działalność gospodarczą. Ciekaw jestem czy zapytał o to przedsiębiorców, którzy prowadzą lub prowadzili w Centrum swoje firmy.
Większość z nich podpisała się pod wnioskiem o przyznanie Fundacji wyróżnienia. Dziwnym trafem, zapomniał też napisać, że sam
od 2005 r czyli od blisko 9 lat prowadzi działalność w budynku zarządzanym przez Fundację. Jak to się ma do przytoczonego dalej
twierdzenia, że ,,to generowanie nieuczciwej konkurencji w stosunku do nowogardzkich płatników podatków”. Jest to wyraźny przykład obłudy i hipokryzji człowieka, co gorsze radnego gminy, który
powinien w swoich wypowiedziach zachować obiektywizm i mówić prawdę. Nie wspomnę o płatności czynszu, który bez stosownego wezwania prawie nigdy nie jest przez tego ,,przedsiębiorcę”
w terminie regulowany. Może te wezwania tak mocno wzburzają
radnego i ,,przedsiębiorcę”, że postanowił w ramach rozpoczętej
już kampanii wyborczej zaatakować Fundację, która dała mu możliwość stworzenia własnego miejsca pracy.
Dalej pojawiają się informacje, że…budynek ten jest własnością
gminy, i że jest użyczony fundacji… co jest oczywiście prawdą. Natomiast stwierdzenie, że burmistrz Czapla nie pobiera ani złotówki
od fundacji TPP za wydzierżawienie budynku… jest absurdalne.
Gdyż jedno wyklucza drugie. Umowa użyczenia nie jest tożsama z
umową dzierżawy. Jest to tak jak byśmy napisali, że ,,Syn bezdzietnej matki wyjechał na urlop” lub ,, Żonaty kawaler poszedł na koncert”.
Jeżeli chodzi o zarzut, że burmistrz Czapla co roku umarza podatek od nieruchomości, to zgodnie z umową użyczenia, podatek
umarzał także burmistrz Ziemba nawet wówczas, gdy radny Szpilkowski w koalicji z PSL współrządził gminą. Gmina skorzystała z

publicznej pomocy finansowej, pozyskanej przez Fundację, a przeznaczonej na remont i modernizację nieruchomości, służącej wspieraniu przedsiębiorczości. Wartość rynkowa gminnej nieruchomości
po remoncie i modernizacji uległa znacznemu zwiększeniu. Uważam, że gdyby nie użyczenie budynku dla Fundacji na prowadzenie inkubatora, to obiekt ten mógłby obecnie wyglądać podobnie
jak byłe przedszkole przy ulicy 3-go Maja w Nowogardzie vis a vis
Kameny. Teraz sprzedać można by tylko nieruchomość gruntową,
zapewne na budowę kolejnego dyskontu.
Umorzenie podatku stanowi wsparcie gminy dla przedsiębiorców, którzy działalność w Centrum uruchomili i płacą podatki do
gminy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zamierzają firmę uruchomić, a nie mają dużych pieniędzy aby stworzyć dla siebie stanowisko pracy. Taki był i jest cel działalności Centrum. Gdyby nie było
umorzeń wówczas Fundacja, działająca zgodnie z statutem jako organizacja ,,non- profit”, której działalność nie wiąże się z osiąganiem
zysku, musiałaby podatek ten wliczyć do czynszu pobieranego za
lokale tak jak inne koszty utrzymania obiektu. Wspieranie przez
gminę przedsiębiorczości miałoby wówczas tylko charakter werbalny. I o to zapewne chodzi radnemu Szpilkowskiemu, aby mieć
kolejne argumenty, że gmina nic nie robi dla rozpoczynających
działalność gospodarczą.
Wobec niczym nie uzasadnionych i obraźliwych informacji zawartych w liście, że… Szczecińska Fundacja TPP może się okazać
pasożytem jakiego hodujemy na organizmie naszej gminy… oraz
nieprawdziwych obłudnych twierdzeń ,że… mało kto kojarzy czym
jest fundacja TPP i gdzie ją można w Nowogardzie znaleźć…, sugerujących zwłaszcza młodszemu czytelnikowi, że nie działamy przy
,,otwartej kurtynie” wyjaśniam co następuje:
Gmina Nowogard w połowie lat dziewięćdziesiątych, była obszarem o jednym z największych, w ówczesnym województwie
szczecińskim (przekraczającym 36%) strukturalnym bezrobociem.
Przyczyniła się do tego m.in likwidacja PGR-ów i innych firm tzw.
gospodarki uspołecznionej. Po wygranych wyborach samorządowych w1994r., nowe władze koalicji SLD-PSL, podjęły wielokierunkowe działania w zakresie walki z bezrobociem. Do pomocy gminie poproszono wówczas w ramach powołanego ,,Forum na rzecz
walki z bezrobociem w Nowogardzie” takie instytucje i urzędy jak:
Wojewoda, Marszałek ,Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Izba
Przemysłowo Handlowa w Szczecinie, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego, Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp
i inne podmioty. Uczestnicy Forum zobowiązali się udzielić gminie
pomocy w zagospodarowaniu wolnych obiektów i terenów oraz ich
szerokiej promocji gospodarczej w województwie, kraju i za granicą. Dzięki tym działaniom w latach 1994-1998 powstały w gminie
602 podmioty gospodarcze w tym 10 z kapitałem zagranicznym.
Największa z nich firma ,,Noworim” z kapitałem niemieckim pracuje
do dziś.
Zagospodarowania niszczejącego budynku na inkubator, po zlikwidowanym na początku lat dziewięćdziesiątych żłobko – przedszkolu, podjęła się Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp.
Obiekt ten odpowiadał kryteriom stawianym przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz konsultantów Banku Światowego.
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Instytucje te decydowały o przeznaczaniu środków finansowych na
takie zadania.
Aby to mogło nastąpić Szczecińska Fundacja Talent Promocja
Postęp wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Socjalnej i otrzymała pozytywną opinię oraz dofinansowanie projektu uruchomienia Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości- Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowogardzie.
W styczniu 1996 r. po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu
wykonawcy, którym została nowogardzka firma PBO, przystąpiono
do generalnego remontu i adaptacji obiektu. Uroczystego otwarcia jednostki, w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3, dokonał 13
września 1997 r. ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Cel tworzenia takich jednostek w Polsce wynikał z konieczności budowy systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość,
ukierunkowanych na pomaganie w rozpoczęciu i prowadzeniu
działalności gospodarczej jakie pojawiły się po przełomie polityczno - gospodarczym 1989/1990 r. Wówczas to zaczęły się tworzyć
mechanizmy gospodarki rynkowej, ale towarzyszył temu bardzo
duży wzrost bezrobocia, do którego nie było przygotowane ani
społeczeństwo ani służby zatrudnienia. Biorąc pod uwagę te okoliczności, Rząd Polski zdecydował się na przyjęcie pożyczki z Banku
Światowego na realizację projektu pod nazwą „Promocja zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia”. W ramach realizacji tego projektu
były tworzone warunki do uruchamiania w Polsce szeregu instytucji
wspierających przedsiębiorczość.
Podstawą działalności uruchamianych Inkubatorów Przedsiębiorczości było tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poszukujących możliwości zdobycia nowych kwalifikacji. Obejmowały one :
Po pierwsze, udzielanie pomocy organizacyjno–prawnej nowo
powstającym podmiotom gospodarczym.
Po drugie, wynajem przedsiębiorcom powierzchni użytkowej
po preferencyjnych cenach oraz
pomoc najemcom w obniżeniu kosztów działalności poprzez
możliwość korzystania z obsługi administracyjnej i usług biurowych
świadczonych prze Inkubator.
Po trzecie, usługi doradcze, informatyczne, księgowo-finansowe
dla przedsiębiorców rozpoczynających tutaj działalność gospodarczą oraz prowadzących już małe i średnie firmy na terenie gminy.
Od chwili uruchomienia Centrum realizowało także wiele innych projektów służących mieszkańcom i przyczyniających się do
rozwoju gminy. Wymienię tylko kilka z nich:
W latach 1998-2000 kadra RCP uczestniczyła w Programie Certyfikującym Kanadyjsko-Polskim prowadzonym przez Uczelnię Confederation College. Inkubator otrzymał Certyfikat Dyrektorów EBAC
(Rozwój Polskich Ośrodków Wspierania Małej Przedsiębiorczości).
W latach 2003-2005 Fundacja we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim w Nowogardzie prowadziła
Biuro Projektów Europejskich. W trakcie działalności biura zostało
obsłużonych około 150 przedsiębiorców oraz ponad 100 osób z
branży rolniczej.
W latach 2005-2007 dzięki pozyskaniu przez Fundację środków
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, realizowano projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych
rękach” tworząc Gminne Centrum Informacji. W okresie realizacji
projektu, z usług GCI skorzystało 2047 osób, z tego 80% osób legitymowało się średnim i wyższym wykształceniem.
W 2007 roku w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości prowadzony był punkt konsultacyjny projektu szkoleniowego realizowanego
przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp pn. „ Zostań
przedsiębiorcą – wsparcie dla osób tworzących mikro przedsiębiorstwa”. Beneficjentami ostatecznymi tego projektu było 30 osób nie
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
Od 2007 roku C.E.iP „Profit” realizuje zadania publiczne Gminy
Nowogard dotyczące: prowadzenia działalności w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy; pro-
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wadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „Start w
przedsiębiorczość”; zadanie publiczne pn. „Wspieranie inicjatyw
społecznych i koordynowanie pracy organizacji pożytku publicznego”.
W latach 2010-2013 Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości
wspólnie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych realizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn. „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” Adresatami projektu
były osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi. W trakcie
realizacji tego projektu zorganizowane były w Nowogardzie m.in.
Targi Organizacji Pozarządowych.
Od 2010 roku Centrum wspiera nieodpłatnie działania Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie”, które ma
u nas swoja siedzibę i Stowarzyszenia Diabetyków koło w Nowogardzie, które prowadzi tutaj jedną z niewielu w województwie zachodniopomorskim ,,Szkół Cukrzycy” Wspierane są także inne organizacje pozarządowe.
Obecnie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości prowadzi działalność jako placówka kształcenia ustawicznego i jednocześnie jednostka wspierająca i promująca przedsiębiorczość. Oznacza to udostępnianie wszystkim chętnym, wyposażonej w media, powierzchni
lokalowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, przekwalifikowań. Są to głównie kursy i szkolenia w zakresie: uruchamiania własnej działalności
gospodarczej, obsługi kas fiskalnych, komputera i różnych programów komputerowych, księgowości, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, specjalistów ds. sprzedaży z obsługą kas fiskalnych,
przedstawicieli handlowych, kucharzy-kelnerów i garmażerów,
szkoleń BHP oraz kursy w branży budowlanej takie jak: technolog
robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, brukarz, monter stolarki PCV, cieśla, stolarz meblowy i wiele innych.
Zasięgiem swojej działalności obejmujemy powiat goleniowski i
powiaty ościenne .
Kursy i szkolenia kierowane są głównie do osób bezrobotnych,
objętych opieką i pomocą społeczną oraz skazanych, odbywających
karę pozbawienia wolności, celem przygotowania ich do powrotu
na rynek pracy po wyjściu z więzienia.
W latach 1997-2013 przeprowadzono ponad 200 kursów, szkoleń, warsztatów, w których uczestniczyło 2100 osób. W okresie tym
ponad 45 firm korzystało z usług Inkubatora, z czego 29 podjęło samodzielną działalność gospodarczą w naszej i innych gminach. W
różnych okresach liczba pracujących tutaj firm wynosiła od 12 do
24, zatrudniały one do 50 osób.
W Centrum pracuje obecnie 30 osób. Prowadzą oni własną działalność gospodarczą lub są zatrudnieni w 17 małych firmach.
W Centrum można skorzystać z usług firm księgowo-finansowych, firmy informatycznej i nauki jazdy , krawca, szewca, tapicera,
fryzjera, kosmetyczki, a także lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i stomatologii. Zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej pragnę poinformować, że są jeszcze wolne lokale na rozpoczęcie działalności biurowej, szkoleniowej i usługowej.
Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Jestem przekonany, że dotychczasowa blisko 18 letnia działalność Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” Szczecińskiej
Fundacji Talent Promocja Postęp w Nowogardzie w istotny sposób
wspomagała i wspomaga rozwój społeczno-gospodarczy gminy i
jej mieszkańców, którzy z jej usług korzystali i nadal korzystają.
Twierdzenie, że wyróżnienie Laur Cisowy należy się Fundacji w
kategorii ,,Jak wydoić gminę Nowogard” oraz niczym nie uzasadniona, poniżająca i zniesławiająca Fundację opinia o jej…pasożytniczej
działalności…mogła się zrodzić tylko w chorej głowie .
Dalsze tego typu wypowiedzi Pana Szpilkowskiego będą kierowane na drogę postępowania sądowego.
Z poważaniem
Jerzy Jabłoński
Dyrektor CEiP ,,Profit
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Porządkowanie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem. W maju wykonano m. in.:

Koszenie i porządkowanie terenu przy promenadzie

Pielęgnacja zieleni park przy osiedlu Waryńskiego

Koszenie rowu melioracyjnego oraz terenu przy ścieżce rowerowej do
Olchowa

Remont elewacji budynku na plaży miejskiej

Pielęgnacja zieleni nad jeziorem ul. Zielona do Kilińskiego

Remont elewacji przedniej ściany garaży przy szpitalu

2.06.2014 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Święto Szkoły Podstawowej nr 1
W piątek, 16 maja maja br., odbyła się uroczystość z okazji Święta Szkoły. Tegoroczne obchody były wyjątkowe ze względu na przyznanie odznak „Szeryfa Praw Dziecka”. Jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ jest przyznawane po raz
pierwszy w Polsce.
Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony
każdy przedstawiciel społeczności lokalnej, będący reprezentantem władz gminy lub miasta, osobą prywatną czy też członkiem organizacji pozarządowej lub związku wyznaniowego.
W tym roku „Gwiazdą” zostali uhonorowani:
- Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu
- Ks. Proboszcz parafii pw. WNMP w Nowogardzie - Grzegorz Legutko
- aspirant Sebastian Źróbek z Komisariatu Policji w Nowogardzie
- Anna Szymańska – pedagog w SP1
Kolejnym punktem obchodów były występy artystyczne
zaprezentowane przez uczniów w ramach Finału Mini Playback Show.
kategoria 0-III
1 miejsce – IId
2 miejsce – Ia
3 miejsce – IIIb
kategoria IV-VI
1 miejsce – Va
2 miejsce – VIa
3 miejsce - IVb
Na zakończenie rozegrano zawody sportowe, w których
brały udział wszystkie oddziały z naszej placówki.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom za wspólne
świętowanie.
opr. SP1
zdj. Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej,
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewidencyjnym 135 o pow. 152 m2 (symbol użytku gruntowego –
Bi), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Działka zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym o numerze ewidencyjnym 277 o powierzchni użytkowej
46,56 m2, usytuowanym w ciągu handlowym.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00045590/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2014r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 60.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.000,00
zł najpóźniej do dnia 30.06.2014r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto.
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.

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 wykazów z dnia 16.05.2014r., nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego oraz nieograniczonego.
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Turniej eliminacyjny Mini Mundialu
2014 w Nowogardzie rozegrany!
W niedzielę, 25 maja br., na nowogardzkim Orliku było bardzo sportowo. Drużyny piłkarskie z nowogardzkich szkół
podstawowych grały w barwach: Szwecji, Prtugali,Belgi, Peru, Francji, Panamy.Wenezueli, Kolumbii, Brazylii,Wyspy Zielonego Przylądka.
Po otwarciu turnieju o godzinie
10.00, zaprezentowaniu drużyn, rozpoczęły się prawdziwe sportowe emocje.
Na boisku wszystkie zawodniczki (jednym z warunków turnieju był udział minimum dwóch dziewczynek w drużynie)
i zawodnicy dawali z siebie wszystko,
każdy chciał zdobyć gola dla swojej drużyny. Oto jak przedstawiają się końcowe
wyniki meczów:
WYNIKI NOWOGARD KLASY III-IV
1. SZWECJA – PORTUGALIA 4:0
2. SZWECJA – BELGIA 1:1
3. PORTUGALIA – BELGIA 0:2
4. PERU - WYSPY ZIEL.PRZYL .0:1
5. PERU – FRANCJA 0:1
6. WYSPY ZIEL.PRZYL – FRANCJA 2:1
GRUP A
1. SZWECJA 4
2. BELGIA 4
3. PORTUGALIA 0
GRUPA B
1. WYSPY ZIEL.PRZYL 6
2. FRANCJA 3
3. PERU 0
MECZ O 5 MIEJSCE
1. PORTUGALIA – PERU 0:1

PÓŁFINAŁY
1. SZWECJA – FRANCJA 0:3
2. BELGIA - WYSPY ZIEL.PRZYL 1:3
MECZ O 3 MIEJSCE
1. SZWECJA – BELGIA 3:4
FINAŁ
1. FRANCJA - WYSPY ZIEL.PRZYL 2:1
WYNIKI NOWOGARD KLASY V-VI
1. PANAMA – KOLUMBIA 0:2
2. PANAMA – SZWECJA 1:0
3. KOLUMBIA – SZWECJA 2:1
4. WENEZUELA – BRAZYLIA 1:1
5. WENEZUELA – FRANCJA 1:1
6. BRAZYLIA – FRANCJA 3:0
GRUP A
1. KOLUMBIA 6
2. PANAMA 3
3. SZWECJA 0
GRUPA B
1. BRAZYLIA 4
2. WENEZUELA 2
3. FRANCJA 1
MECZ O 5 MIEJSCE
1. SZWECJA – FRANCJA 0:3
PÓŁFINAŁY
1. KOLUMBIA – WENEZUELA 1:0
2. PANAMA – BRAZYLIA 0:2

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,

MECZ O 3 MIEJSCE
1. WENEZUELA – PANAMA 3:0
FINAŁ
1. KOLUMBIA – BRAZYLIA 1:3
W trakcie turnieju przeprowadzone
zostały również konkursy piłkarskie dla
uczestników. Na zakończenie drużyny
zostały uhonorowane wspaniałymi pucharami i medalami. Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie 7 czerwca na stadionie Pogoni w Szczecinie
zakwalifikowały się następujące drużyny:
Nowogard klasy III-IV Francja - Wyspy
Zielonego Przylądka
Nowogard Klasy V-VI Kolumbia – Brazylia
Trzymamy kciuki!

Anna Narkiewicz

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski

przyjmują

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek

w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.

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

