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Film promujący inwestowanie
w gminie Nowogard
Informujemy, iż na stronie www.nowogard.pl umieściliśmy film promocyjny ukazujący gminę Nowogard jako miejsce
atrakcyjne dla inwestorów – zawiera w sobie m.in. ujęcia nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej, informacje o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców oraz wizyty u pracodawców, którzy już od dłuższego czasu z powodzeniem
inwestują w Nowogardzie (Toyota Kozłowski, Irontech z holenderskim kapitałem).
dokończenie na str. 4

Informacja odnośnie obraźliwych
wpisów na stronach internetowych
Zbliżające się wybory samorządowe wywołują u niektórych ludzi niespodziewaną aktywność. Niestety, jednak zbyt często aktywność ta ma charakter negatywny. Przejawia się ona zwłaszcza na forach internetowych w charakterze pomówień, kłamstw, oszczerstw i naruszania dobrego imienia innych osób.
Od wielu lat w Polsce mamy wolność słowa, jednak niektóre osoby zapominają, co tak naprawdę ta wolność oznacza. Nie można, korzystając ze swojego prawa, naruszać prawa innych osób. Racjonalna
krytyka czyjegoś postępowania musi być przede wszystkim zgodna
z prawdą i nie może naruszać czyichś dóbr osobistych. Należy pamiętać, że internet nie jest anonimowy.
Kilka takich negatywnych wpisów na stronie wnowogardzie.pl dotyczyło burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Artykuł ten nie jest dobrym miejscem, w którym można
byłoby prezentować cytaty z tych wpisów, jednak o ich charakterze mówi fakt, iż w odpowiedzi na wniosek poszkodowanego, prokurator wszczął w tych sprawach postępowania. Znane są już personalia osoby publikującej swoje
wypowiedzi pod nickiem: „Rozumny”. Wkrótce powinniśmy

poznać imię i nazwisko niejakiego „jasia w”, natomiast przeciwko kolejnej firmującej się nickiem „nowogardzianin” zostało wysłane zawiadomienie do prokuratora. Czas pokaże,
czy osobom tym zostanie postawiony akt oskarżenia. Bez
względu na wynik tych postępowań Robert Czapla na razie nie
będzie dochodził swoich praw z powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, jeśli jednak podobne ataki nie ustaną,
z pewnością z takiej możliwości skorzysta.
Chciałbym wszystkim życzyć trochę więcej spokoju i rozsądku.
Mam nadzieję, że przykład tych osób ostudzi głowy i takie niecenzuralne „wpisy” będą się pojawiały znacznie rzadziej, a kampania
wyborcza będzie prowadzona w sposób kulturalny i merytoryczny.
Wyborów nie wygrywa się kłamstwami i oszczerstwami.
Z poważaniem z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski

Będzie nowa droga dojazdowa
Dnia 24 października br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał porozumienie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „CISY” w Nowogardzie reprezentowaną przez Mariana Jeża – prezesa spółdzielni oraz Wiesława Piotrowicza – z-cę
prezesa spółdzielni ze Wspólnotą Mieszkaniową RACIBORA I w Nowogardzie reprezentowaną przez Janusza Sienkiewicza.
Porozumienie dotyczy użyczenia działki gminnej, położonej przy ulicy Racibora I w Nowogardzie, celem wykonania nowej drogi oraz jej bezterminowego użytkowania. Na mocy porozumienia uczestnicy będą mieli możliwość wykonania drogi
dojazdowej do pobliskich bloków. Pozwoli to na zwiększenie
komfortu poruszających się po drodze pojazdów, co wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Anna Narkiewicz

Działka nr 103, położona w obrębie nr 6 miasta Nowogard, na której ma powstać droga
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„Czary mary, jesienne dary”
„Czary mary, jesienne dary” to już X jubileuszowy gminny konkurs, który odbył się 23 października br. w Nowogardzkim Domu Kultury (NDK), którego organizatorem był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie we współpracy
ze Stowarzyszeniem „NASZE SZANSE” i NDK. Do konkursu przystąpiło 15 klas 1-3 ze szkół gminy Nowogard. Uczestnicy
prezentowali się w trzech konkurencjach: jesienna piosenka, jesienny pokaz mody oraz słodkie jesienne wypieki.
Poziom przygotowania szkół do konkursu był bardzo wysoki, dlatego też jury w składzie: burmistrz Robert Czapla, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
powiatu goleniowskiego Andrzej Mucek, wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz Kulinicz, dyrektor Nowogardzkiego
Domu Kultury Aneta Drążewska, kierownik Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie Danuta
Baran, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Joanna Wardzińska miało trudne zadanie.
W dniu konkursu sala widowiskowa NDK wypełniona była
do ostatniego miejsca, bo oprócz zespołów biorących udział
w konkursie przybyli licznie rodzice i dziadkowie młodych artystów oraz zaproszeni goście.
Atmosferę konkursu podgrzewały ogromne emocje. Na
uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie wychowawców klas,
którzy pracowali nad profesjonalnym przygotowaniem zarówno strojów konkursowych, jak i repertuaru. Dużym uznaniem

cieszyły się wypieki przygotowane przez konkursowiczów,
a degustowane przez jury i obecnych w tym dniu w NDK,
pyszne ciasta i ciasteczka stanowiły przyjemne zaplecze konkursowe.
Wielką atrakcją imprezy był jesienny skrzat, który umilał
dzieciom występy, rozdawał lizaki i dołączał się do występujących na scenie, zarówno prowadzących jak i konkursowiczów.
Wysoki poziom przygotowania i prezentacji wszystkich zespołów sprawił, że jury przyznało wszystkim pierwsze miejsce
i obdarowało bardzo bogatymi nagrodami.
Fundatorami wspaniałych nagród obok Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiatu goleniowskiego,
Celowego Związku Gmin R-XXI byli lokalni przedsiębiorcy zaprzyjaźnieni z SOSW.
Anna Narkiewicz
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Burmistrz wręczył
podziękowania pomysłodawcom
I Nowogardzkiego Biegu Ulicznego
W 2006 roku po raz ostatni odbyły się organizowane w Nowogardzie Biegi Majowe na dystansie 10 km, które cieszyły
się uznaniem w świecie biegaczy.
W tym roku, dzięki grupie entuzjastów i osób czynnie zaangażowanych w przywrócenie tradycji nowogardzkich biegów
do Nowogardu ponownie zawitali biegacze (5 października),
w tym również najmłodsi adepci tego sportu.
W środę, 22 października br. w ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z Arturem Koniorem i Aleksandrą Wacławek żoną Dariusza Wacławka - pomysłodawcami
I Nowogardzkiego Biegu Ulicznego pod patronatem Jana Kozłowskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, kierownik wydziału RLFKiS UM Agnieszka
Wróblewska i Szymon Pilipczuk pracownik wydziału RLFKiS.
Burmistrz podziękował pomysłodawcom I Nowogardzkiego Biegu Ulicznego pod patronatem Jana Kozłowskiego za
przekonanie do idei organizacji biegu i pomoc w jego organizacji, przyczynili się bowiem do tego, że tradycja biegów wraca
do Nowogardu po kilku latach przerwy, następnie wręczył im
listy gratulacyjne o następującej treści: „Składam najserdeczniejsze podziękowania za bardzo owocną współpracę podczas
organizacji I Nowogardzkiego Biegu Ulicznego pod patronatem
Jana Kozłowskiego, który odbył się 5 października 2014 roku.
Państwa zaangażowanie w organizację tej imprezy pozwoliło
na nowo przywrócić tradycję biegów w Nowogardzie. Ta owocna
współpraca spowodowała, że Nowogard stał się miastem przyjaznym dla biegaczy i miłośników lekkoatletyki. Liczba uczestników przeszła nasze oczekiwania. W biegach dla dzieci i młodzieży
wzięło udział ok. 350 biegaczy, natomiast w biegu głównym wystartowało 129 uczestników nie tylko z Gminy Nowogard. Mam
nadzieję, iż w następnym roku ta owocna współpraca będzie

Tablica informacyjna
promująca
nowogardzką
podstrefę ekonomiczną
Na terenie nowogardzkiej podstrefy, należącej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
ustawiono tablicę informacyjną do celów promocji terenu
inwestycyjnego, skierowaną do wszystkich zainteresowanych założeniem w tym miejscu działalności gospodarczej. Właściwe oznaczenie terenu podstrefy jest niezbędne i zgodne z wytycznymi Centrum Obsługi Importerów
i Eksporterów w Szczecinie.
Lokalizacja tablicy: nieruchomość nr 411/41, obręb Miętno, tuż przy drodze S6.

kontynuowana. Jeszcze raz dziękuję za Państwa pomoc i życzę,
aby dalsze wspólne inicjatywy przynosiły jak największe sukcesy
i wdzięczność społeczności Gminy Nowogard.”
Słowa podziękowania burmistrz skierował także do pracowników urzędu, którzy brali aktywny udział w przygotowaniach biegu, zwłaszcza Agnieszce Wróblewskiej i Szymonowi
Pilipczukowi, którym także wręczył listy gratulacyjne.
W trakcie spotkania omówiono bieg, rozmawiano także
o kolejnych biegach, najbliższy już za rok - wszystkich serdecznie zapraszamy.
Anna Narkiewicz
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Turniej Piłki Nożnej o puchar
burmistrza Nowogardu
Po raz kolejny na nowogardzkim „Orliku” przy ZSO w Nowogardzie drużyny zmierzyły się w Turnieju Piłki Nożnej o puchar burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.
Przy słonecznej pogodzie, w dniu 20 października 2014 r.,
na Orliku kibice mogli obserwować zmagania oraz obserwować emocje, jakie towarzyszyły drużynom podczas turnieju.
Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn: Pomorzanin Nowogard I, Pomorzanin Nowogard II, BDB Stargard I, BDB Stargard II, Sparta Gryfice, Mewa Resko, MarioGol Kliniska Wielkie - rocznik
2005/2006.
Młodzi zawodnicy dzielnie walczyli, prezentując swoje
zdolności piłkarskie. Ostatecznie na poszczególnych stopniach podium uplasowały się:
1. miejsce - MarioGol Kliniska Wielkie,
2. miejsce - BDB Stargard Szczeciński, I
3. miejsce - Pomorzanin Nowogard I
4. miejsce - Sparta Gryfice
5. miejsce - Mewa Resko
6. miejsce - BDB Stargard Szczeciński II
7. miejsce - Pomorzanin Nowogard II

Najlepszy zawodnik:
Marcel Broniewski (Mewa Resko)
Najlepszy strzelec:
Kuba Wiatr (MarioGol Kliniska Wielkie)
Najlepszy bramkarz:
Cyprian Marchewka (Pomorzanin Nowogard)
Mecze były bardzo emocjonujące i przyniosły zgromadzonym kibicom sporo sportowych wrażeń. Wszyscy zawodnicy
w czasie dekoracji otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe medale i puchary.
Gratulujemy zespołom i zawodnikom! Zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach turnieju.
Anna Narkiewicz

Film promujący inwestowanie
w gminie Nowogard

dokończenie ze str. 1

Film zamieszczony jest na stronie internetowej pod linkiem
http://www.nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1844film-promujacy-inwestowanie-w-gminie-nowogard oraz zostanie opublikowany na portalach branżowych, targach i prezentacjach przygotowywanych z myślą o potencjalnych inwestorach.
Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.
Produkcja i emisja filmu jest jednym z wielu etapów mających na celu zachęcenie inwestorów do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie podstrefy.
Aktualnie trwają prace nad budową drogi dojazdowej wraz
z kanalizacją deszczową do terenu podstrefy, gdyż obecnie istniejąca nie spełnia wielu niezbędnych parametrów.
Gmina Nowogard brała również udział w rozmowach z operatorami mediów: ENEA (energia elektryczna – uzyskano promesę na dostawę energii), PGNiG (gaz – otrzymano zapewnienie, że każdy inwestor może liczyć na podłączenie gazu zgodnie
z własnym zapotrzebowaniem) oraz PUWiS (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa).

W chwili obecnej trwa podział nieruchomości i rozmowy
z przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem w gminie Nowogard.
Gmina Nowogard opracowała Przewodniki dla Inwestorów,
w formie papierowej i elektronicznej, w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej i duńskiej.
Na terenie nowogardzkiej podstrefy została umieszczona
tablica informacyjna, której celem jest zainteresowanie terenem potencjalnych inwestorów. Właściwe oznaczenie terenu
podstrefy jest niezbędne i zgodne z wytycznymi Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów w Szczecinie.
Przygotowano również nową odsłonę strony internetowej
gminy Nowogard (http://www.invest.nowogard.pl/), poświęconej tylko i wyłącznie ofercie inwestycyjnej naszej gminy.
Strona przygotowana została we współpracy z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie.
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Odbiór zakończonych prac
remontowych w ZSO w Nowogardzie
Pracują nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Skazani z Nowogardzkiego Zakładu Karnego (ZK) pomagają w remontach szkół i innych placówek z terenu naszej gminy.
We wtorek, 21 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie odbył się odbiór prac remontowych, które zostały wykonane w sierpniu i wrześniu br., przez
osoby osadzone w ZK w Nowogardzie. Efekty dwóch miesięcy
prac osadzonych obejrzeli wraz z burmistrzem Robertem Czaplą m.in. dyrektor ZK w Nowogardzie płk. Jerzy Dudzik, dyrektor szkoły ZSO Leszek Becela i koordynator robót publicznych
Jarosław Hołubowski.
Zakres prac obejmował naprawę i malowanie ścian w 14
pomieszczeniach szkoły. Były to sale dydaktyczne, przebieralnie przy hali sportowej, oraz pomieszczenia magazynowe.
Uczestnicy spotkania podkreślili zgodnie, że współpraca
między gminą a Zakładem Karnym w Nowogardzie jest owocna i przynosi wiele korzyści mieszkańcom. Na koniec spotkania, zarówno burmistrz jak i dyrektor szkoły, podziękowali
dyrektorowi płk. Jerzemu Dudzikowi za tak dobrą współpracę
i wykonany remont.
Jak się okazuje, ZK od lat kształtuje pozytywne postawy
więźniów do pracy i uczy ich odpowiedzialności, zarówno za

siebie, jak i innych. To bardzo ważne, ponieważ integrują się
z lokalną społecznością. Czują się potrzebni i dzięki temu dążą
do pozytywnych zmian w swoim życiu.

Anna Narkiewicz

Walne zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze w klubie „Knaga”
W piątek, 17 października br. w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze
członków klubu. Zebranie miało na celu podsumowanie działalności klubu w mijającej kadencji, określenie dalszych
kierunków działalności i wybór nowych władz klubu na kolejną kadencję. W zebraniu wzięło udział 28 uprawnionych do
głosowania członków klubu.
Walne zebranie członków w głosowaniu udzieliło absolutorium staremu zarządowi klubu, następnie dokonali wyboru
nowego zarządu na kolejną kadencję. W wyniku wyboru nowy
zarząd stanowią:
komandor - Tadeusz Hołubowski
wicekomandor - Sławomir Skubij
II wicekomandor - Antoni Bielida
sekretarz - Marian Szpilkowski
skarbnik - Mirosław Berezowski

Anna Narkiewicz
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Dzień Seniora w Nowogardzie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nowogardzie pod przewodnictwem prezes Mirosławy Adamczyk we wtorek, 21 października br., zorganizował Dzień Seniora w restauracji „Przystań”, na który przyszło
ponad stu członków związku oraz zaproszeni goście: burmistrz Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Szczecinie
(PZERiI) Jerzy Mędrek.
Po przywitaniu wszystkich gości przez prezes Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który w imieniu swoim i władz samorządowych złożył wyrazy szacunku oraz życzył zdrowia, spokoju
oraz tego, by w przyszłym roku mogli spotkać się w tym samym
gronie i aby to spotkanie było okazją do wspomnień z czasów
młodości oraz do wspólnych rozmów ze znajomymi, z którymi
nie zawsze mogą się spotkać. Oprócz burmistrza głos zabrał
również Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodniczący
PZERiI, którzy wspólnie obdarowali wszystkich zgromadzonych słodką niespodzianką przyniesioną przez burmistrza..
Organizacja tego rodzaju uroczystości zyskuje coraz większą popularność, ze względu na starzenie się społeczeństw.

Dziś na świecie żyje około 600 mln ludzi powyżej 60. roku życia, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku na
świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów. W Polsce
seniorzy stanowią obecnie 13% populacji. Natomiast w 2060
roku obywatele po 65. roku życia stanowić będą 1/3 ogólnej
populacji. A takie dni są okazją do propagowania i urealniania
postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób starszych.
Anna Narkiewicz

Miejsce, które integruje
Takim miejscem w gminie Nowogard jest Krasnołęka. To przystań dla lokalnych mieszkańców, kiedy chcą się spotkać
i omówić sprawy sołeckie. Ale też integrować, czego dali przykład podczas ostatniego spotkania z burmistrzem Robertem Czaplą.
W środę, 22 października br. na terenie przy placu zabaw,
odbyło się spotkanie integracyjne burmistrza z mieszkańcami wsi. Inicjatorką imprezy była sołtys Anna Rakowska, a w
jej przygotowaniu pomogły rada sołecka oraz zaangażowani
społecznie mieszkańcy miejscowości.
Podczas spotkania burmistrz przedstawił zebranym mieszkańcom sołectwa, planowaną najważniejszą inwestycję w tej
miejscowości, którą będzie budowa świetlicy wiejskiej.
W ramach dyskusji ze strony mieszkańców padło wiele
pytań, na niektóre z nich burmistrz udzielił odpowiedzi bezpośrednio na zebraniu. Pozostałe pytania zostały zanotowane,
a odpowiedzi będą udzielone w terminie późniejszym. Mieszkańcy pytali także o sprawy związane z podłączeniem gazu
w ich miejscowości, jak i w pobliskich oraz ewentualnym remoncie drogi.
Kończąc zebranie z mieszkańcami sołtys Krasnołęki skierowała słowa podziękowania dla burmistrza: „Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za dotychczasową współpracę oraz
wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców sołectwa. Przy-

kładem tego jest rozpoczęcie przez pana działań związanych
z budową nowej świetlicy, z której już niedługo nasi mieszkańcy będą mogli się cieszyć. Mamy nadzieję, że przez kolejne lata
pan o nas również nie zapomni”.
Anna Narkiewicz
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Remont chodnika przy ulicy 3 Maja
Przy ul. 3 Maja w Nowogardzie po stronie lewej (naprzeciwko hotelu „Oskar”) trwa zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni chodnika. W zakres prac wchodzi ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk. Remont na rzecz gminy prowadzi nowogardzka firma Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs za kwotę 10 700 zł.
Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana prawa strona ulicy 3 Maja, a jeśli pozwoli pogoda, zostaną wyremonto-

wane jeszcze chodniki przy ulicach: Młynarskiej, Batalionów
Anna Narkiewicz
Chłopskich i Cmentarnej.

Szczytniki - spotkanie burmistrza
z mieszkańcami
Każda możliwość rozmowy przedstawiciela władzy samorządowej z mieszkańcami jest dla tych drugich okazją do opowiedzenia o swych problemach codziennych i trudnościach, które ich spotykają.
Taką okazję mieli mieszkańcy Szczytnik w dniu 15 września
br., którzy zaprosili burmistrza Roberta Czaplę na spotkanie
integracyjne. Przy zastawionych stołach wielu osobom było
łatwiej zadać pytanie burmistrzowi i usłyszeć od niego odpowiedź, a pytań mieszkańcy Szczytnik mieli wiele.
Bezpośrednie spotkania są najlepszym źródłem pozyskiwania wszelkiej wiedzy na temat codzienności mieszkańców
naszej gminy. Zaś dla mieszkańców te spotkania są momen-

tem, gdy mogą spokojnie postawić nawet to najtrudniejsze
pytanie i usłyszeć odpowiedź, choć może nie zawsze jest ona
zadowalająca. Jednak czasami lepiej wiedzieć o trudnościach
proceduralnych i o tym, że dana procedura zostanie rozpoczęta, np. w przypadku remontu danej drogi, niż usłyszeć od
innych obietnice, których i tak nie będą w stanie zrealizować,
że wyremontuje się coś już w następnym roku. W spotkaniu
tym wziął również udział sołtys z sąsiedniej wsi, interesujący
się bolączkami mieszkańców Szczytnik. Jak zauważył w czasie
rozmowy: „Musimy się wzajemnie wspierać i sobie pomagać”.
Na zakończenie spotkania sołtys Szczytnik Andżelika Krzywańska i przewodniczący rady sołeckiej Marek Gaj serdecznie
podziękowali za to spotkanie, za dotychczasową współpracę
oraz za działania burmistrza, dzięki którym Szczytniki mają
dziś boisko, plac zabaw, wyremontowaną świetlicę z wymienionym dachem, a już niedługo przybędzie również w Szczytnikach siłownia na świeżym powietrzu. Ponadto w ostatnim
czasie zostało zamontowane oświetlenie drogowe przy OSP
Szczytniki oraz wyrównana zostanie droga gminna, biegnąca
przy OSP.
Żegnając burmistrza w imieniu mieszkańców, sołtys wraz
z przewodniczącym wyrazili życzenie, aby za kolejnej kadencji
obecnego włodarza, ta współpraca nadal była tak owocna dla
wszystkich mieszkańców Szczytnik jak dotychczas.
Piotr Suchy
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Spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Maszkowa
Dziś spotkania burmistrza z mieszkańcami nikogo już nie dziwią. Takie spotkania, jakie mają miejsce w gminie Nowogard, odbywają się również na terenie poszczególnych gmin w całej Polsce.
W poniedziałek, 20 października br. odbyło się spotkanie
burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z mieszkańcami Maszkowa.
Spotkanie było okazją do rozmów i podsumowania 4-letniej współpracy pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami sołectwa.
Maszkowo to wieś, w której przez ostatnie cztery lata działo
się bardzo wiele: w 2012 roku odbyły się dożynki gminne, zostało wymienione pokrycie dachowe na kościele oraz wymienione okna. Burmistrz przekazał sołectwu grunt pod budowę
boiska sportowego, pozyskanego od Agencji Nieruchomości

Rolnych. Na tym terenie powstało, pierwsze w Polsce, boisko
z sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej pod nazwą „Norlik”,
które na wzór „Orlików” wybudował inwestor prywatny.
Kończąc spotkanie, sołtys Krzysztof Bernach wraz mieszkańcami powiedzieli: „Serdeczne dziękujemy panu burmistrzowi
Robertowi Czapli za dotychczasową współpracę oraz za wsłuchiwanie się w nasze potrzeby oraz za to, że przez te wszystkie lata
mogliśmy na pana liczyć. Mamy nadzieję na dalszą, tak owocną
współpracę podczas następnej kadencji”.
Anna Narkiewicz

Budowa parku street workout
Jest to rodzaj ćwiczeń kalistenicznych na świeżym powietrzu, wykonywanych z użyciem elementów tzw. „małej architektury”, np. trzepaków, murków, latarni, bramek piłkarskich.

Obecnie w Polsce powstaje coraz więcej specjalnie do tego
celu przystosowanych parków (place zabaw dla dorosłych), wyposażonych w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze lub drabinki. Jest to świetny sposób na wzmocnienie kondycji,
poprawę sylwetki oraz znakomity sposób na spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Taki park powstanie i u nas.
W czwartek, 23 października br. w świetlicy „Promyk” przy
placu Szarych Szeregów, burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
w obecności licznej grupy młodzieży zainteresowanym tematem,
podpisał umowę na budowę street workout w Nowogardzie.
Na placu przy skate parku zostanie zamontowanych 13 urządzeń umożliwiających trening siłowy na bazie ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała w tym m.in.: drabinki poziome i pio-

nowe, poprzeczki, poręcze, koła
gimnastyczne, worek bokserski
i lina do wspinania. Wykonawcą
robót będzie firma 1 Move z Gdańska. Koszt budowy street workout
wyniesie 53 723,90 zł.
Podczas podpisania umowy przedstawiciel grupy Maciej Żbik
powiedział: „Street workout w Nowogardzie. Była to sprawa praktycznie niemożliwa, a jednak. Wpadłem z kolegami na pomysł, że
zapytamy burmistrza Roberta Czaplę, czy się zgodzi i wybuduje
nam taki plac. Idąc do burmistrza, przekonani byliśmy, że usłyszymy NIE, jednak burmistrz podszedł do tego pomysłu bardzo poważnie i z zainteresowaniem. Wyjaśniając wszystkie plusy wybudowania takiego parku, gdzie młodzież mogłaby rozwijać swoje
umiejętności, przy tym nie niszcząc, np. budynków mieszkalnych,
garaży, ławek a przede wszystkim, nie stwarzając zagrożenia życia
dla przechodniów i siebie samego. Burmistrz powiedział, że pomysł jest fajny i postara się, aby taki plac powstał.”
W Polsce jest niewiele takich parków, a sport już się rozwinął na dużą skalę. Najbliższe tego typu parki znajdują się m.in.
w Szczecinie, Choszcznie, Słupsku, Świnoujściu, Szczecinku, czy
w Białogardzie. A już niedługo, nasza młodzież będzie mogła trenować w nowogardzkim parku street workout.
Anna Narkiewicz
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Zakończył się kurs komputerowy dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
W dobie społeczeństwa informacyjnego, nieodzowną umiejętnością codziennego życia, jest umiejętność obsługi urządzeń informatycznych, takich jak komputer, drukarka, skaner, cyfrowy aparat fotograficzny itp. Osoby mające od dzieciństwa do czynienia z komputerami nie mają z tym większego problemu, osoby starsze muszą się ustawicznie uczyć.
Niezbędność komputera zdominowała wiele zawodów, zmieniając radykalnie charakter pracy, a przez to wymagania
rynku pracy. Duża konkurencja wśród osób aktywnych zawodowo zmusza nas do doskonalenia posiadanych umiejętności zawodowych oraz nabywania nowych.
Dyrektywy Unii Europejskiej określają umiejętność posługiwania się komputerem jako umiejętność kluczową, co oznacza szczególnie ważne umiejętności, bez opanowania których
nie można skutecznie wykonywać określonych zadań.
Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, w Centrum
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie, został
zrealizowany projekt dla osób, które nie posługują się komputerem lub posługują się w niewielkim stopniu oraz dla osób
w wieku 50+ i pozostających bez zatrudnienia.
W zajęciach uczestniczyło 17 osób z terenu gminy Nowogard, które wykazały wolę ukończenia bezpłatnego kursu komputerowego, opartego na programie Fundacji ECCC
i nabycia nowych, kluczowych umiejętności. 22 października
br. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” zakończono projekt. Uroczystość zaszczycił
swoją obecnością burmistrz Robert Czapla, który pogratulował uczestnikom i wręczył certyfikaty ECCC uznawane na całym świecie.
Ponadto podziękowano Jerzemu Jabłońskiemu, dyrektorowi Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” za udostępnienie sali konferencyjnej.
Kurs obejmował 75 godzin szkoleniowych (10 dni).
Tematyka kursu:
Moduł 1. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe (nauka
podstawowej obsługi komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, tj. drukarki, skanera, kserokopiarki).

Moduł 2. Edycja dokumentów (pisanie i edytowanie dokumentów w programie MS Word).
Moduł 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne (Internet, poczta e-mail; fora internetowe, czaty, komunikatory itp.).
Moduł 4. Technologie mobilne (możliwości urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych i ich oprogramowania, nawigacji GPS, innych urządzeń mobilnych).
Moduł 5. Grafika biznesowa (prezentacje w programie Power Point).
Organizatorem kursu było EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Szczecin.
Anna Narkiewicz

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 3 miasta Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 99/37 o pow. 52 m2 niezabudowana (symbol użytku
gruntowego Bp), położona w obrębie nr 3 miasta Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
Nr SZ1O/00018325/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2014 r. o godz.1000
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro,
sala obrad.
Cena wywoławcza działki - 10.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości,
tj. 1.000,00 zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 01.12.2014 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK
PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 392 62 25.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.
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Burmistrz spotkał się z członkami
klubu „Hania”
Nowogardzki Klub Abstynenta „Hania” to klub zlokalizowany na obrzeżach miasta (ul. Zamkowa 13 - idąc w kierunku
motocrossu) w budynku przyznanym stowarzyszeniu przez gminę.
Budynek jest sukcesywnie remontowany przez członków
klubu, obecnie znajduje się w nim sala bilardowa, sala do
ping-ponga, kuchenka, pomieszczenia na poddaszu. W ostatnim czasie został przeprowadzony remont pomieszczeń klubu. Pomalowane zostały ściany, położono płytki oraz panele
podłogowe. Remont wykonali członkowie klubu własnymi siłami, zaś środki na zakup materiałów pochodziły z gminnego
programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze
składek stowarzyszenia.
W poniedziałek, 20 października br. burmistrz Nowogardu
Robert Czapla spotkał się z członkami klubu, aby osobiście zobaczyć, jak własnymi rękoma wykonali remont.
Remonty te członkowie stowarzyszenia wykonują osobiście, wychodzą z inicjatywą i pomysłami odnośnie wyposażenia użytkowanych przez siebie pomieszczeń, a przede wszystkim starają się promować poprzez organizację licznych imprez
takich jak: mikołajki, dni dziecka, zakończenie lata, dni kobiet,
sylwestry, spotkania opłatkowe poprzedzające wigilię. Stowarzyszenie bierze czynny udział w promowaniu wewnątrz gminy, jak i poza nią.
Godnym podkreślenia jest fakt, że klub jest miejscem
wyjątkowym. Można do niego przyjść wieczorem (praktycznie codziennie) i pograć w ping-ponga czy bilard, nawet nie
będąc członkiem stowarzyszenia. Koszty działalności klubu
pokrywane są ze środków wyasygnowanych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są w tym
oczywiście nie tylko środki na propagowanie idei grup samopomocowych AA.
Klub nie jest miejscem zamkniętym, przeznaczonym tylko
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 7; Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-SpożywczoPrzemysłowe 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 17; 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 103a; 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; 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 9;
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma HandlowoUsługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”
ul. Żeromskiego 4B/10.

dla członków stowarzyszenia, ale otwiera też swoje podwoje
dla wszystkich mieszkańców miasta Nowogard, a także gości.

Anna Narkiewicz

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 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, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
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,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, 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

