
Miasto nagrodziło  
najładniejsze elewacje

6 maja br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
odbyło się rozstrzygnięcie trzeciej edycji kon-
kursu pt. „Najładniejsza elewacja i najładniejsze 
otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 
2013”.

Celem konkursu było propagowanie estetycznego wyglą-
du budynków położonych na terenie Nowogardu oraz kształ-
towanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za 
estetykę i wizerunek miasta. Konkurs został skierowany do 
właścicieli budynków wielomieszkaniowych. Do konkursu 
mogły być zgłoszone budynki, w których w 2013 roku zostały 
przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remoncie 
lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewację 
budynku.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli m. in przedstawicie-
le wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych biorących udział w 
konkursie, organizator konkursu burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska UM Tadeusz Fiejdasz, pracownik 
wydziału Danuta Dolega oraz kierownik wydziału Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Agnieszka Wróblewska.

Do konkursu przystąpiły cztery wspólnoty mieszkaniowe:
- Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 37, 38 w Nowogardzie
- Wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 24 w Nowogardzie
- Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 29 w Nowogardzie
- Wspólnota Mieszkaniowa Wierzchy 8

Do oceny elewacji i otoczenia budynków burmistrz powo-
łał Komisję w składzie:

Antoni Bielida – przewodniczący
Tadeusz Fiejdasz – członek
Agnieszka Wróblewska – członek
Danuta Dolega - sekretarz
Oceny elewacji i otoczenia budynków komisja dokonała w 

oparciu o niżej wymienione kryteria: wygląd, ogólne wrażenie, 
atrakcyjność formy i kolorystyki na tle otaczającej przestrze-
ni: 0 - 10 pkt, zagospodarowanie, utrzymanie zieleni i ład oraz 

porządek na terenach przynależnych do budynku (podwórze): 
0- 10 pkt.

W trakcie spotkania uczestnicy konkursu otrzymali listy 
gratulacyjne. Laureatom konkursu wręczono nagrody pie-
niężne: Nagroda główna, czek w wysokości 10.000 zł została 
wręczona Wspólnocie Mieszkaniowej 3 Maja 37, 38 w Nowo-
gardzie (na zdjęciu).

Dwa różnorzędne wyróżnienia, czeki po 1.000 zł wręczo-
no Wspólnocie Mieszkaniowej 700 Lecia 24 oraz Wspólnocie 
Mieszkaniowej Armii Krajowej 29 w Nowogardzie.

Anna Narkiewicz

„Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprze-
daż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
31 maja 2014 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w 
ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń”
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Laury Cisowe wręczone
Dnia 30 kwietnia br. w Nowogardzkim Domu Kultury, już po raz czternasty, wręczono wyróżnienia 
honorowe „LAUR CISOWY”.

Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej No-
wogardzkiego Domu Kultury, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: poseł RP Grzegorz Napie-
ralski, Jacek Piechota były poseł i minister gospodarki, wicestarosta 
goleniowski Tomasz Kulinicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie Antoni Bielida, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, bur-
mistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, wójt Osiny Krzysztof Szwedo, 
Wójt Przybiernowa Lilia Ławicka, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Maszewie Eugeniusz Głowacki, sołtysi gminy Nowogard, radni Rady 
Miejskiej, byli burmistrzowie i wiceburmistrzowie Nowogardu, do-
tychczasowi laureaci Laur Cisowego, mistrzyni olimpijska Ewa Dur-
ska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 
dyr. ZK płk Jerzy Dudzik wraz z zastępcą ppłk Pawłem Kowalskim , 
płk Andrzej Pędziszczak dotychczasowy Dyrektor Okręgowy SW w 
Szczecinie, komendant komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. 
Małgorzata Figura wraz z zastępcą podinsp. mgr Mariuszem Nowak, 
dyrektorzy nowogardzkich szkół  oraz delegacja z Heide Manfred Wil-
la - radny z Heide, Reinhard Woelk - honorowy obywatel Nowogardu i 
Heide, Anna Krauß – tłumacz oraz Georg Geisel – kierowca.

Po przywitaniu wszystkich zebranych gości,  burmistrz zaprezen-
tował najważniejsze osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły w mieście i w 
gminie Nowogard. Przemówienie okolicznościowe wygłosił również 
poseł RP Grzegorz Napieralski oraz przedstawiciele delegacji z miasta 
partnerskiego Heide.

Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur Cisowy. 
Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury odczyta-
ła werdykt Kapituły Lauru Cisowego.

Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami zostali:

Kategoria – działalność społeczna
Pani Anna Brzost

Pani Anna Brzost przez ponad 20 lat 
pełniła funkcję Prezesa Nowogardzkiego 
Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej. Angażowała się osobiście okazując 
pomoc i zrozumienie dla ludzi, którzy znaj-
dowali się w bardzo trudnej sytuacji ży-
ciowej. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
działa na terenie Gminy Nowogard od 1958 
roku. Jako organizacja społeczna dobro-

wolnie i bezinteresownie niesie wsparcie poprzez różne formy pomo-
cy. Szczególną pomocą otoczone są osoby starsze, chore, samotne 
oraz rodziny wielodzietne. Realizując swoje zadania Polski Komitet 
Pomocy Społecznej wydaje żywność w ramach europejskiego pro-
gramu pomocy żywnościowej PEAD oraz organizuje pomoc rzeczo-
wą dla najuboższych. Tylko w roku 2013 wydano 35 ton produktów 
żywnościowych. Skorzystały z tej pomocy 352 osoby.

Kategoria – biznes i gospo-
darka
Szczecińska Fundacja Ta-
lent – Promocja – Postęp

Szczecińska Fundacja Ta-
lent – Promocja – Postęp 1 
stycznia 1996 roku utworzyła 
w Nowogardzie Regionalne 
Centrum Przedsiębiorczości. 
Uroczystego otwarcia za-

adoptowanego obiektu przy ul. Wojska Polskiego 3 dokonał Prezy-
dent RP Aleksander Kwaśniewski w dniu 13 września 1997r. Dzięki 
udziałowi w konkursie na realizację projektu pod nazwą ,, Promocja 
zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia’’ ogłoszonym przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Szczecińska Fundacja Talent 
– Promocja – Postęp otrzymała pozytywną opinię i dofinansowanie 
na uruchomienie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości – Inku-
bator Przedsiębiorczości w Nowogardzie. Podstawową działalnością 
Inkubatora jest tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczy-
nających działalność gospodarczą oraz poszukujących możliwości 
pozyskania nowych kwalifikacji. W czasie 18 lat działalności 45 firm 
opuściło Inkubator , z czego 29 podjęło samodzielną działalność 
gospodarczą. Z dniem 1 stycznia 2007 roku jednostka została prze-
kształcona w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit’. Obecnie 
w obiekcie pracują 32 osoby. Prowadzą oni własną działalność go-
spodarczą lub są zatrudnieni w 17 małych firmach.

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit’’ Szczecińskiej Fun-
dacji Talent – Promocja – Postęp prowadzi samodzielną działalność 
jako placówka kształcenia ustawicznego. Obejmuje ona organizowa-
nie i prowadzenie kursów, przekwalifikowań oraz nabywania nowych 
umiejętności przez różne grupy beneficjentów. W latach 1997 – 2013 
przeprowadzono ponad 200 kursów i szkoleń , w których uczestni-
czyło 2100 osób. Od 2010 roku Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
,, Profit’’ wspiera działania Stowarzyszenia ,, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku’’ w Nowogardzie skupiającego ponad 100 osób z terenu gminy 
Nowogard , Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nowogar-
dzie ( około 100 osób) , Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ,, 
Zdrowie’’, Zarządu Miejsko – Gminnego PPKS, Stowarzyszenia Wiej-
skiego ,, Nasza Ostrzyca ‚’ i inne organizacje pozarządowe.

W czerwcu 2013 roku Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – 
Postęp obchodziła jubileusz 20 – lecia jej powołania. Wyróżnienie ,, 
Laurem Cisowym’’ za dotychczasową działalność Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości ,, Profit’’ Szczecińskiej Fundacji Talent – Promo-
cja- Postęp będzie podziękowaniem za 18 lat promowania przedsię-
biorczości oraz zaangażowanie i wkład pracy podejmowany na rzecz 
mieszkańców gminy Nowogard.

Kategoria – Specjalny 
Laur Cisowy
Pan Zoran Balov

Pan Zoran Balov od 
ponad 25 lat rozwija swo-
ją firmę na rynku naszego 
miasta i gminy tworząc 
lokalną infrastrukturę. 
Zainicjował współpracę 
pomiędzy Nowogardem i 
Veles z Macedonii, co za-
owocowało podpisaniem 

umów partnerskich Nowogard – Veles i pomiędzy Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i SSOU 
,, Kole aNedelkovski’’ w Veles. Efektem współpracy są cykliczne wizyty 
w Nowogardzie i w Veles Gospopdarzy obu miast, co stwarza okazję 
do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania lokalnych spo-
łeczności, przenikania kultur i obyczajów. Dopełnieniem partnerstwa 
miast jest współpraca szkół i wizyty młodzieży macedońskiej w No-
wogardzie i polskiej w Macedonii.
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Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy’’
Pan Adam Fedeńczak - właściciel Firmy 
Usługowo – Handlowej ,,AF’’

Firma Usługowo – Handlowa ,, AF’’ roz-
poczęła swoją działalność w roku 1989. 
Wówczas to Pan Adam Fedeńczak, instruk-
tor nauki jazdy o bardzo dobrej opinii i 
znakomitym doświadczeniu, wychodzac 
naprzeciw oczekiwaniom obecnego rynku 
w dziedzinie szkolenia kandydatów na kie-
rowców otworzył jeden z pierwszych pry-

watny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Nowogardzie. Ośrodek Szko-
leniowy szybko nabrał tempa i zyskał określenie najlepszej szkoły dla 
kierowców. Po tym rozeznaniu rynku, oczekiwań klientów i dużym 
zapotrzebowaniu na tego typu usługi Firma ,,AF’’ otworzyła drugi 
Ośrodek Szkolenia Kierowców w Szczecinie.

Firma Pana Adama Fedeńczaka otrzymała liczne wyróżnienia i 
odznaczenia: List Gratulacyjny Starosty Goleniowskiego w 2004roku, 
Laur Cisowy nadany w 2005 roku za osiągnięcia w roku 2004roku, Wy-
różnienie Honorowe Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Statuetką Żołnierza Komba-
tanta za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organiza-
cji w 2005 roku, Srebrna Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego za 
Rozwój Regionu w 2009 roku.

Kategoria – Złoty ,, Laur 
Cisowy’’
Panowie Mariusz Koniecz-
ny i Robert Mieleńczuk 
właściciele firmy Bono Fur 
Farm

Firma Bono Fur Farm 
to spółka , która działa na 
rynku od 10 lat i zajmuje 
się hodowlą norek. Obec-
nie spółka zatrudnia ok. 300 

pracowników pracujących na 4 fermach : Wołowiec, Wołkowo, Cza-
chowo i Nowa Dąbrowa. Główna siedziba firmy znajduje się w miej-
scowości Wołkowo należącej do gminy Radowo Małe. Firma prowadzi 
również działalność na terenie gminy Nowogard, gdzie odprowadza-
ne są podatki. Na chwilę obecną firma Bono Fur Farm znajduje się w 
pierwszej dziesiątce światowych producentów skór, a doskonalenie 
jakości było strategicznym celem spółki od początku jej działalności.
Właściciele firmy Bono Fur Farm Pan Mariusz Konieczy i Robert Mie-
leńczuk w lutym br. zostali laureatami Konkursu Rolnik Farmer Roku 

i otrzymali statuetkę ,,Złotego jabłka’’ w kategorii działy specjalne 
produkcji rolnej. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi , jest to najbardziej prestiżowe uhonorowanie 
dla rolników w Polsce. Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie 
nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki 
swojej pomysłowości i inicjatywie rozwinęli gospodarstwa rolne wy-
nosząc je na najwyższy światowy poziom.

Kategoria – Złoty ,, Laur Ci-
sowy’’
Jan Kozłowski

Firma Pana Jana Kozłow-
skiego powstała w 1974 roku. 
Początkowo funkcjonowała 
pod nazwą Zakład Mechaniki 
Pojazdowej. Firma zajmowała 
się warsztatowymi usługa-
mi motoryzacyjnymi, które z 
czasem zostały rozszerzone o 

sprzedaż samochodów marki Toyota i Mazda samodzielnie importo-
wanych do kraju przez właściciela Pana Jana Kozłowskiego.

W 1981 roku po przebudowaniu obiektu powstał salon samocho-
dowy, największy pawilon na Pomorzu , z którego zasłynęło miasto 
Nowogard. W tym czasie właściciel Pan Jan Kozłowski podpisał umo-
wę z POLMOT z Warszawy na sprzedaż i obsługę samochodów Opel 
i Toyota.

W 1991 roku Pan Jan Kozłowski podpisał umowę dealerską z To-
yota Motor Poland na obsługę i sprzedaż samochodów marki Toyota. 
Tym samym stał się jednym z pierwszych Autoryzowanych Dealerów 
Toyoty w Polsce. W roku 1992 odbyło się uroczyste otwarcie Auto-
ryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota w Nowogardzie. Obiekt w tym 
okresie był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, w którym pro-
wadzona jest sprzedaż samochodów, części zamiennych, akcesoriów 
oraz kompleksowa obsługa serwisowa włącznie z blacharnią i lakier-
nią.

W marcu br. Pan Jan Kozłowski został uhonorowany Buławą Ne-
stora Przedsiębiorczości. Ta bardzo prestiżowa nagroda została przy-
znana przez Północą Izbę Gospodarczą , ktora wyróżnia osoby w 
szczególny sposób zasłużone dla rozwoju biznesu i regionu, a porzez 
swoją prace przyczyniające się do budowy dobrego wizerunku szcze-
cińskich i zachodniopomorskich firm w Polsce, Europie i na świecie. 
Przyznana nagroda ma tym bardziej szczególny charakter, gdyż w 
marcu br. Pan Jan Kozłowski obchodził jubileusz 40 – lecia działalno-
ści gospodarczej.

Anna Narkiewicz
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I Nowogardzki Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

Wśród nas są ludzie skromni, o czystym sercu,
niedostrzegalni, mali, ale wielkiego ducha
Oni właśnie czynią nasze życie pięknym,
bo mają w sobie najlepsze cechy ludzkie:
dobroć, prostotę, ufność....

Czwartek 8 maja br., był okazją, aby tym wszystkim oso-
bom podziękować, zaznaczyć ich obecność, pokazać ich pozy-
tywny wizerunek, przełamać stereotypy, zmniejszyć dystans, 
oswoić strach przed innością, niepełnosprawnością i dotknąć 
siebie nawzajem. Stworzona została okazja, do pokazania się 
w publicznym miejscu, ale okazja nie bez przyczyny.

Wszystko zaczęło się o godzinie 9.00, gdy z ulicy Poniatow-
skiego ruszył głośny, radosny i kolorowy pochód. W tłumie 
uczestników nie zabrakło m.i.n.: burmistrza Roberta Czapli, 
radnych, kierownika nowogardzkiego OPS Teresy Skibskiej 
oraz pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Bogumiła Le-
śniczek. 

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - to święto za-
początkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, obcho-
dzone corocznie 5 maja w całej Europie jako Dzień Walki z Dys-
kryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce obchodzony 
jako Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną. To podwójne święto stało się właśnie powodem zorgani-
zowania obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
po raz pierwszy w Nowogardzie, z zaproszonymi do udziału 
placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, z przedstawicieli 
władz i licznymi wolontariuszami, którzy przyłączyli się do ak-
cji.

Organizatorem Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
w Nowogardzie było Stowarzyszenie Dzieci Niepełnospraw-
nych „Serduszko” przy wsparciu Dariusza Wacławka, pod pa-
tronatem: Burmistrza Nowogardu, Starosty Goleniowskiego i 
Wójta Gminy Osina.

„Organizując Dzień Godności chcemy podkreślić sprzeciw 
wobec dyskryminacji, zaznaczyć równouprawnienie, a manife-
stujemy to poprzez pokazanie pozytywnego wizerunku człowie-
ka niepełnosprawnego, który tak samo się bawi, cieszy, płacze i 
kocha, poprzez zwrócenie uwagi na bariery napotykane na co 
dzień przez osoby niepełnosprawne, ale nie tylko przez osoby 
niepełnosprawne, muszę tu również dodać i przez ich opiekunów, 
którym sama jestem. Wychodząc barwnym pochodem na ulice 
Nowogardu staramy się poruszyć serca i sumienia środowisk 
opiniotwórczych, kształtować opinię społeczną w kierunku ak-
ceptacji i postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, 

bo ciągle jeszcze nie zwraca się uwagi na ich bezradność i bezsil-
ność, ciągle jeszcze dla wielu są tylko obciążeniem. Pomimo, iż w 
Polsce w ostatnim czasie wiele zmieniło się na lepsze w sytuacji 
osób niepełnosprawnych, jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. 
Nie ma jeszcze prawidłowych, kompleksowych i systemowych 
rozwiązań. Mamy nadzieję, że szybko będą postępowały zmiany 
w tej sprawie.

Bo przecież osoby niepełnosprawne są integralną częścią 
społeczeństwa. Zrozumiałe jest więc to, iż chcemy przeżywać ten 
Dzień wspólnie z nimi i zaznaczyć ich obecność wśród nas, wśród 
naszej społeczności. To nie jest inny świat, które istnieje obok nas, 
czasami niezauważalnie. Tylko ludzie, którzy żyją obok nas, obok 
siebie, czasami zamknięci w swoim świecie, w domu , w czterech 
ścianach i nie wchodzący w wzajemne relacje. Chcemy to zmie-
niać. Czy nam się to uda? Czas pokaże...” - mówiła Dorota Ba-
nach Prezes Stowarzyszenia.

Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych nie 
byłaby możliwa, gdyby nie sponsorzy i anonimowi darczyń-
cy, wśród których byli: CELOWY ZWIĄZEK GMIN RXXI, LODOS, 
PIZZERIA NEPTUN, Piekarnia Saturn, NOWOGARDZKI DOM 
KULTURY, FIRMA ADAM FEDEŃCZAK, PAŃSTWO WIESIA I JU-
REK FURMAŃCZYKOWIE, POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE, PAN TADEUSZ BANACHOMSKI, PAWEŁ LEWIŃSKI, 
ANNA I SEBASTIAN FURMAŃCZYKOWIE, GEO-GIS PROJEKT, 
PUWIS NOWOGARD, SKLEP INTER MARCHE, ZAKŁAD USŁUG 
KOMUNALNYCH NOWOGARD, NADLEŚNICTWO NOWOGARD, 
PRACOWNICY BANKU PEKAO SA, JAN JÓZEF BĄK, PANI OLA I 
PIOTR FILIPIAK, IRENA I WIESŁAW JUSZCZYK.

opr. Piotr Suchy (na podst. materiałów nadesłanych)
zdj. Anna Narkiewicz, Piotr Suchy
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Wolne życie od przemocy 
Stowarzyszenie „ZACZĄĆ NA NOWO” 
działające przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie

Informuje, iż od dnia 
1.05.2014r. do 23.05.2014 r. w 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie realizowa-
ny jest projekt partnerski 
pod hasłem „ Wolne życie 
od przemocy” finanso-
wany ze źródeł Urzędu 
Miejskiego oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej w No-
wogardzie.

Celem projektu jest wy-
pracowanie modelowego 
rozwiązania ułatwiającego 
osobom doznającym przemo-
cy nabywanie i podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych, znajdo-
wanie zatrudnienia i utrzymanie się na 
rynku pracy oraz godzenie życia rodzinne-
go i zawodowego.

Wykształtowanie u ofiar adekwatnych przekonań norma-
tywnych dotyczących przemocy, możliwość oceny własnej 
sytuacji, umiejętność modelowania zachowań, możliwość 
rozwoju umiejętności potrzebnych do bezpiecznego funkcjo-
nowania w rodzinie, możliwość radzenia sobie w sytuacji prze-
mocy ze strony partnerów, poszerzenie wiedzy nt wartości ro-

dzinnych. Osoby poprzez ten program, będą 
miały  możliwość umacniania swojej rodzi-

ny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 
poprzez naprawę i ochronę więzi 

emocjonalnych oraz zbudowanie 
klimatu zaspakajającego potrze-

bę miłości i akceptacji. Większa 
świadomość własnych praw 
podczas interwencji policji, 
umiejętność radzenia sobie 
podczas sytuacji kryzyso-
wych. Bardzo ważnym zakła-
danym przez nas rezultatem 
będzie możliwość usamo-
dzielnienia finansowego się 

ofiar przemocy od sprawcy 
poprzez doradztwo zawodowe, 

pomoc w poszukiwaniu pracy 
zawodowej lub pomoc w założe-

niu własnej działalności gospodarczej. 
Projekt polega na uczestnictwie w zaje-

ciach warsztatowo edukacyjnych ze specjali-
stami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie tj. psychologiem, specjalistą pracy socjalnej, pracownikiem 
Komendy Powiatowej Policji oraz z doradcą zawodowym.

Udział w projekcie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyj-
mowane są telefonicznie pod nr. 091-39-26-290.

Koordynator projektu Dorota Maślana

15 MAJA 2014 r. 
MIĘDZYNARODOWYM DNIEM RODZIN

  
„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a 

radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest 
najświętsza”

Johann Heinrich Pestalozzi

Rodzina jest jedną z podstawowych form życia społeczne-
go, to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społeczne-
go, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorow-
ski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne 
obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. 15 maja 2014r. ob-

chodzimy dwudziestą rocznicę ustanowienia tego dnia przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych.

Rodzina ma decydujący wpływ na kształtowanie się oso-
bowości, sfery moralnej jego postaw, wartości i norm społecz-
nych. Identyfikując się z nią człowiek współtworzy i przejmuje 
kultywowane w rodzinie poglądy, wzory zachowania i postę-
powania oraz tradycje rodzinne. Niewątpliwie właśnie te cechy 
stanowią ogromną wartość wychowawczą, gdyż odpowiednio 
przekazywane i dziedziczone wyzwalają pozytywne uczucia i 
stanowią kierunkowskaz tego,  jak należy żyć i zachowywać 
się.

Dlatego właśnie tego dnia warto zatrzymać się na chwil-
kę, odłożyć wszystkie inne czynności i poświęcić więcej czasu 
dla rodziny na spokojną rozmowę, określenie wzajemnych po-
trzeb, oczekiwań, okazać sobie więcej ciepła i uczucia właśnie 
dlatego, że tak rzadko to robimy.

Pamiętajmy, że to czego uczymy się w rodzinie pozostaje 
na całe życie.

Dlatego wszystkim środowiskom rodzinnym na co dzień 
życzę miłości, akceptacji oraz  wzajemnego poczucia bezpie-
czeństwa przez obecność osób, na które można liczyć, bo RO-
DZINA to miłość a miłość to życie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Teresa Skibska
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Obchody 223 rocznicy  
Konstytucji 3 Maja

3 maja w całym kraju trwały obchody 223. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. W tym roku również w Nowogardzie, 
co warte podkreślenia wspólnie ponad podziałem obchodzo-
no tę uroczystości. „Wspólnie„ bowiem po raz pierwszy wszy-
scy zainteresowani i chcący wziąć udział w uroczystościach, 
uczestniczyli w jedenej mszy (w przeciwieństwie do lat ubie-
głych) na co zwrócił uwagę proboszcz Legutko w swym ka-
zaniu okolicznościowym. Proboszcz zaproponował również, 
aby podtrzymując wspólną chęć uczestniczenia w uroczysto-
ściach, rocznicę Dnia Odzyskania Niepodległości w dniu 11 
listopada obchodzić pod pomnikiem Kombatantaów RP przy 
placu Wolności.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami miasta pod 
Pomnik Niepodległości, gdzie przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Kombatantów, delegacje partii politycznych, Służby 
Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, delegacje szkół oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod pomni-
kiem.

Po złożeniu kwiatów burmistrz poprosił o wystąpienie z 
przemówieniem okolicznościowym, uczniów II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie Natalię Nikratowicz i Michała 
Andrysiaka.

Następnie gospodarz podziękował uczniom za rys histo-
ryczny, oraz księdzu proboszczowi Grzegorzowi Legutko za 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny, pocztom sztandarowym, 
kombatantom, przedstawicielom szkół, partii politycznych, 
klubów radnych, wszystkim zgromadzonym za udział w rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Anna Narkiewicz

Międzynarodowe Święto Pracy
1 maja o godzinie 12.00 na Placu Wolności w Nowogardzie 

odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Świę-
tem Pracy. W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych, 
delegacje partii politycznych, delegacja z miasta partnerskie-
go Heide a także mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w zło-

żeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP na 
Placu Wolności. Po złożeniu kwiatów, burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla wystąpił z przemówieniem okolicznościowym.

Anna Narkiewicz

1_maja_swieto_pracy02.jpg 1_maja_swieto_pracy01.JPG
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Dzień św. Floriana  
- Patrona Strażaków w Osowie

3 maja br. (sobota) w Osowie, odbyło się gminne Świę-
to Strażaków, połączone równocześnie z 60 rocznicą utwo-
rzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie.

W tym dniu nie mogło zabraknąć: burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie Antoniego Bielidy, Komendanta PSP w Goleniowie Bogu-
sława Tunkiewicza, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
Józefa Dobruchowskiego i wielu innych znamienitych gości. 
Uroczystość rozpoczął uroczysty apel jednostek OSP z terenu 
gminy Nowogard, w czasie którego, burmistrz podziękował za 
dotychczasową służbę i życzył wszystkim strażakom, z okazji 
ich święta, aby zawsze byli gotowi nieść pomoc tym, którzy jej 
będą potrzebowali.

Następnie, jednostka OSP Osowo z okazji 60-lecia swego 
istnienia, otrzymała z rąk Roberta Czapli i Antoniego Bielidy 
figurę św. Floriana, patrona strażaków i hutników. Jednostka 
OSP w Osowie jest wyjątkową drużyną, która została utworzo-
na w roku 1954 przez dh. Edmunda Małysiaka, który był jedno-
cześnie jej komendantem do 1983. W tym czasie OSP Osowo 
funkcjonowała jako Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy 
Stacji Nasienno-Szkółkarskiej w Osowie.

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród i odznaczeń za 
trud w ochotniczej służbie. 

Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Szczecinie wyróżnił:
- Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: dh. Piotr 

Doruchowski (OSP Wyszomierz), dh. Mariana Jeża (OSP Oso-
wo), dh. Tomasza Jakubiuka (OSP Osowo), dh. Tomasza Paś 
(OSP Osowo)

- Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: dh. Mar-
cina Jakubiuka (OSP Osowo), dh. Krzysztofa Borowskiego (OSP 
Osowo), dh. Marcina Rąpała (OSP Osowo),

- Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: dh. 
Pawła Seweryniaka (OSP Orzechowo), dh. Waldemara Razika 
(OSP Osowo).

- Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał: dh. Piotr Michal-
ski (OSP Wyszomierz)

Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Nowogardzie przyznał Od-
znaki za Wysługę Lat - wyróżnienia otrzymali:

-  za 60 lat - dh. Stanisław Dynarski (OSP Osowo)
- za 40 lat - dh. Krzysztof Białczak (OSP Orzechowo)
- za 40 lat - dh. Jan Ciechanowski (OSP Orzechowo)
- za 10 lat - dh. Dawid Pałczyński (OSP Wyszomierz)
- za 5 lat - dh. Paweł Seweryniak (OSP Orzechowo)
- za 5 lat - dh. Piotr Michalski (OSP Orzechowo)
W tym miejscu, warto wspomnieć o dh. Stanisławie Dy-

narskim, który z okazji swego jubileuszu 60 lat służby w OSP 
otrzymał nie tylko Odznakę za Wysługę Lat, ale również wrę-
czono mu beczułkę piwa, topór strażacki oraz pamiątkową ta-
blicę, na której wyryto jubileuszowe życzenia i podziękowania 
za 60 lat ofiarnej służby w OSP.

Dh. Stanisław ma dziś 73 lata. Jako 13 latek został człon-
kiem Ochorniczej Straży Pożarnej w Zwierzynku, by w wieku 
18 lat zostać jej statutowym członkiem (do 1964 r.). Następ-
nie, po przenosinach, był do 1970 r. zastępcą Naczelnika OSP 
Cieszyno. Od 1971 roku do 1983 był zastępcą Naczelnika OSP 
Osowo, by w 1985 roku zostać jej Naczelnikiem (funkcję tę peł-
ni do dziś). W latach 1990-1993 był Prezesem Miejsko-Gminne-

go, a także Komendantem Gminnym OSP Gminy Nowogard. 
W czasie pełnienia swej służby, nie tylko zdobył odpowiednie 
uprawnienia dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach, ale 
zdobył również, za włożony wkład swej pracy  w rozwój jed-
nostki i za przynależność do OSP, następące odznaczenia:

    1968 - Wzorowy Strażak
    1972 - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (pierw-

szy medal za uratowanie dwójki dzieci z płąnąo budynku)
    1976 - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
    1989 - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
    1999 - Złoty Znak Związku OSP
    2005 - Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza
Członkostwo w OSP jest już tradycją rodzinną. Do OSP Oso-

wo, oprócz dh. Stanisawa, należą: syn Bogdan Dynarski, zięc 
Waldemar Razik i wnuczek Gracjan Razik.

Gratulacje i życzenia dalszej służby w zdrowiu życzył dh. 
Stanisławowi Dynarskiemu nie tylko burmistrz Nowogardu, 
ale wszyscy zebrani goście i druhowie wraz z rodzinami. Dal-
sze wspólne świętowanie przeniosło się do pobliskiej restau-
racji, gdzie jubilat w otoczeniu gości, przyjaciół, druhów i ro-
dziny świętował swój jubileusz.

op./zdj. Piotr Suchy
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Sportowa Majówka 2014
2 maja 2014 r.

Puchar Polski Strongman  2014 w Nowogardzie
W dniu 2 maja br., o godz. 16.00, w czasie nowogardzkiej 

Majówki 2014, rozpoczęła się  1 edycji Pucharu Polski Strong-
man  2014. Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki zmagań: 

Rafal Gomuła  Pszczew  38 p. miejsce 1
Damian Sieradzki  Lubsko  34 p.  m. 2
Przemysław Karwański  Gniezno  28 p  m 3
Olczak Marek  Gorzow Wlkp 24 p . m 4
Marek Wesołowski  Opole 19 p . m 5
Marcin  Kobita  Lubsko  16 p . m 6
Damian  Nazaruk  Drawsko  5p . m 7
Przed głównymi zawodami miały miejsce zawody MINI 

STRONGMAN dla najmłodszych, którzy startowali w następu-
jących konkurencjach: slalom między chorągiewkami , prze-
noszenie tależy na odległość oraz rzut piłką lekarską. Dzieci, 
jak i rodzice, bawili się wyśmienicie.

W czasie zaś głównych zawodów przeprowadzono dla ki-
biców dwie konkurencje: dla pań - podnoszenie ramy o wadze 
70 kg i dla panów - podnoszenie ramy o wadze 120 kg. Wśród 
pań wygrała p. Agnieszka, która utrzymała rame przez około 
1,5 minuty, zaś wśród panów, robiąc furorę wśród publiczno-
ści, 60-cio paro letni p. Zygfryd, który pobił konkurencję utrzy-
mując ramę w powietrzu przez prawie 2 minuty - robiąc na 
koniec obrót 360 stopni wokół własnej osi. 

Stronmani

3 maja 2014 r.
W dniu 3 maja br, rozegrane zostały zawody sportowe.  

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych konkuren-
cjach.

Zawody spławikowe
O godz. 9.30 na pomoście wzdłuż jeziora Nowogardzkiego 

rozegrane zostały otwarte zawody spławikowe, których orga-
nizatorami byli: Burmistrz Nowogardu oraz PZW Nowogard. 
Udział w turnieju wzięło 19 zawodników: Rymanowicz Marek, 
Kotowicz Ryszard, Wróbel Stanisław, Kopczyński Roman, Soło-
wiej Michał, Piotrowski Stefan, Leśniewski Przemysław, Kacz-
marek Dariusz, Donocik Rafał, Kozieł Tomasz, Kozieł Tadeusz, 
Olejnik Łukasz, Kondratowicz Bogdan, Kowalczyk Miłosz, Lip-
ka Wiesław, Świderski Paweł, Tomaszewski Henryk, Tomaszew-
ski Marek. Turniej odbył się w formie jednoetapowej i trwał 3 
godziny. W tym czasie najokazalsze sztuki wyłowiło 7 nagro-
dzonych wędkarzy. 

Zwycięzcą turnieju został pan Michał Sołowiej z Nowogar-
du. Nagrodę specjalną otrzymał jedyny junior w zawodach 

– Miłosz Kowalczyk. Serdecznie Gratulujemy. Fundatorami 
nagród – pucharów, dyplomów, gadżetów Gminy Nowogard 
oraz sprzętu wędkarskiego w zawodach byli: Burmistrz Nowo-
gardu oraz sklep Wędkarz Bogdan Rekowski.

Zawody spławikowe

Turniej skateboardowy o deskę Burmistrza Nowogardu
O godz. 10.30 na skateparku przy Placu Szarych Szeregów 

odbył się Turniej skateboardowy o deskę Burmistrza Nowo-
gardu. W turnieju udział wzięło siedmioro zawodników. Tur-
niej odbył się w dwóch kategoriach: kategoria główna – na 
najlepszy przejazd skateboardowy oraz kategoria dodatkowa 
– najlepszy trick skateboardowy. W pierwszej kategorii każdy z 
uczestników miał 10 minut na zaprezentowanie swoich umie-
jętności. Oceniane były styl przejazdu, dokładność wykonania, 
różnorodność tricków oraz płynność ruchów. Po etapie elimi-
nacyjnym do finału awansowała najlepsza trójka zawodników, 
którzy w finale mieli 5 minut na zaprezentowanie swojego 
przejazdu. Najlepszy przejazd zaprezentował Michał Woro-
niecki z Nowogardu, który otrzymał nagrodę główną deskę 
Burmistrza Nowogardu ufundowaną przez sklep Andergrand.
pl Drugie miejsce przypadło Alicji Adamczyk z Nowogardu, 
która otrzymała koszulkę Ride Or Die. Trzecie miejsce zajął Mi-
chał Kaźmierczak z Nowogardu otrzymując koszulkę Ride Or 
Die. Koszulki zostały ufundowane przez sklep Andergrand.pl 
w Szczecinie. Dodatkowo najlepsza trójka otrzymała puchary, 
dyplomy oraz gadżety Gminy Nowogard.

W drugiej kategorii najlepszy trick zaprezentował Michał 
Kaźmierczak z Nowogardu. Nagrodę w tej konkurencji – pod-
kład – deskę skatebordową oraz grip i zestaw gadżetów Gminy 
Nowogard zostały ufundowane przez Burmistrza Nowogardu.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne edycje 
turnieju!!!

Skateboard
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Tenis ziemny
W ramach dnia sportu, podczas Majówki 2014, na korcie 

tenisowym przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, 
rozegrano turniej tenisa ziemnego o rakietę Burmistrza No-
wogardu. Do turnieju zgłosiło się dziewięciu zawodników. 
Zawodnicy podzieleni zostali na trzy grupy, w których zgrali 
systemem każdy z każdym. Mecze trwały do dwóch wygra-
nych setów, przy czym w secie należało zdobyć trzy gemy. 

Zwycięzcy grup spotkali się w grupie finałowej, w której 
każdy z nich rozegrał po dwa spotkania. Poniżej prezentujemy 
wyniki grupy mistrzowskiej:

Zwycięzcą turnieju i zdobywcą rakiety Burmistrza No-
wogardu został pan Piotr Buryszek z Goleniowa. II nagroda 
turnieju - torba tenisowa powędrowała do Bartosza Gajdy z 
Żabówka. III nagroda - frotki ufundowane przez sklep sporto-
wy M.Kubicka w Nowogardzie otrzymał pan Piotr Wochna z 
Nowogardu. Dodatkowo najlepsi tenisiści otrzymali dyplomy 
pamiątkowe, medale oraz gadżety Gminy Nowogard. Gratulu-
jemy!!!

Tenis

Streetball
Na boisku „dolnym” przy Placu Szarych Szeregów” rozegra-

no turniej Streetballa. Długość meczu 6 minut. Finał i mecz o 
III miejsce 8 minut. Zespoły trzyosobowe z dodatkowo jednym 
rezerwowym. Punktowanie podczas meczu: jeden punkt za 
kosz z pola i dwa punkty za rzut z za linii 6,25m.

Udział w turnieju wzięło 8 zespołów: 80-tka Henryka, Słoik 
Czemu, Teraz Gra, Dzieci Mojej Mamy, Thunder, Kolano Węża, 
Drużyna Aktimela, Resko Team

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy po cztery ze-
społy, które grały mecz na zasadzie każdy z każdym. Po fazie 
grupowej rozegrano mecze półfinałowe, w których zwycięzcy 
grup zmierzyli się z drugimi zespołami grupy przeciwnej. Wy-
niki meczów półfinałowych prezentują się następująco:

W meczu o III miejsce zmierzyły się zespoły Kolano Węża 
oraz Drużyna Aktimela. Lepsza okazała się drużyna Kolana 
Węża wygrywając mecz 11:2. W finale 80-tka Henryka poko-
nała Resko Team 8:5 zdobywając tytuł mistrza turnieju Street-
ball na Dolnym 2014. Skład mistrzowskiego zespołu to: Piotr 
Lewiński, Marcin Żylak oraz Marcin Olechowski. Zwycięscy 
otrzymali nagrodę główną: piłki koszykarskie firmy Nike. Vice-

mistrzowie – Resko Team w składzie: Wojciech Dmiański, Ar-
kadiusz Majewski, Kacper Kobielak i Piotr Niedźwiedzki otrzy-
mali frotki koszykarskie ufundowane przez sklep sportowy 
M.Kubicka w Nowogardzie. Dodatkowo trzy najlepsze zespoły 
otrzymały dyplomy, puchary oraz gadżety Gminy Nowogard.

Podczas turnieju rozegrano również dodatkową konkuren-
cje rzutów za 3 pkt. Konkurs rzutów wygrał pan Sebastian Sta-
niczek. Gratulujemy.

Streetball

Turniej szachowy
W świetlicy LKS Pomorzanin Nowogard, przy Placu Szarych 

Szeregów, odbył się turniej szachowy w systemie szwajcar-
skim (7 rund po 15 minut) przez kojarzenie komputerowe. W 
turnieju wystartowało 10 uczestników: 3 juniorów i 7 senio-
rów. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

JUNIOR:
1 miejsce - Jakub Tandecki (Puchar + nagroda rzeczowa) 
2 miejsce - Tomasz Rydzewski (nagroda rzeczowa)
3 miejsce - Celina Wesołowska (nagroda rzeczowa)
SENIORZY:
1 miejsce - Sebastian Hnat (Puchar + nagroda rzeczowa)
2 miejsce - Paweł Taberski (nagroda rzeczowa)
3 miejsce - Stanisław Robczuk (nagroda rzeczowa)
Na zakończenie rozegrany został, na dużej szachownicy 

przy Neptunie, mecz pokazowy przy użyciu dużych figur. Mecz 
ten cieszył się dużym zainteresowaniem.

Szachy
opr./zdj. Piotr Suchy
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XVIII edycja konkursu wiedzy dla uczniów 
na temat Ziemi Nowogardzkiej

W dniu 3 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie odbyły się finały gminne XVIII edycji 
konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej 
dziejów oraz zagadnień współczesnych. W tym roku konkurs nosił 
nazwę: Nowogard i okolice. Do konkursu przystapiło 24 uczniów 
ze szkół podstawowych oraz 10 z gimnazjów. Po zakończeniu I 
etapu składającego się z 20 pytań, komisja konkursowa powołana 
przez burmistrza Nowogardu, zakwalifikowała do następnej czę-
ści konkursu 13 uczniów rywalizujących w kategorii szkół podsta-
wowych oraz 6 konkurujących na poziomie gimnazjów. Po II eta-
pie, złożonym z 10 pytań, wyłoniono laureatów trzech pierwszych 
miejsc w kategorii szkoły podstawowe oraz zdobywczynię I miej-
sca w kategorii gimnazja. O II i III miejsce wśród gimnazjalistów 
trwała walka w dogrywce.

Eliminacje gminne w kategorii szkoły podstawowe wygra-
li następujący uczniowie:

I miejsce – Radosław Kędzierski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie

II miejsce – Szymon Karapuda ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie

III miejsce – Emilia Rogozińska ze Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie

Eliminacje gminne w kategorii gimnazja wygrali następu-
jący uczniowie:

I miejsce – Wiktoria Kiryk z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
II miejsce – Daria Urbaniak z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
III miejsce – Michał Tębłowski z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-

dzie
Miejska Biblioteka Publiczna była tego dnia również miejscem 

zakończenia części plastycznej konkursu o Ziemi Nowogardzkiej, 
który odbywa się w czterech kategoriach:

oddziały „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach, szkoły 
podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja.

Do tej części konkursu przystąpiło 12 placówek oświatowych z 
terenu gminy Nowogard. Na konkurs wpłynęło ogółem 270 prac. 

Po dokonaniu ich oceny komisja konkursowa wyłoniła autorów - 
laureatów w poszczególnych kategoriach.

Dzieci z oddziałów „0” szkół podstawowych i przedszkoli:
I miejsce – Aleksandra Mrówczyńska ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Nowogardzie
II miejsce – Jagoda Borowiecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie
III miejsce – Nikolas Maciejewski ze Szkoły Podstawowej nr 4 

w Nowogardzie
Uczniowie kl. I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Aleksandra Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie
II miejsce – Klaudia Krusińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie
III miejsce – Łukasz Kukuła ze Szkoły Podstawowej nr 4 w No-

wogardzie
Wyróżnienie – Wiktoria Szcześniak ze Szkoły Podstawowej nr 

4 w Nowogardzie
Uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Julia Langner ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie
II miejsce – Izabela Bojanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie
III miejsce – Eliza Szabat ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-

gardzie
Uczniowie gimnazjów:
I miejsce – Piotr Kufta z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
Wyróżnienie – Wiktoria Kiryk z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-

dzie
Ponadto Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wyróż-

niła nagrodą specjalną uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie: Agatę Marczuk

Laureaci wszystkich kategorii konkursu zostali wyróżnieni pa-
miątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrod.

Opr. Referat Edukacji Barbara Sroka
zdj. Anna Narkiewicz
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Stanowisko w związku z informacją, 
zamieszczoną w Dzienniku Nowogardzkim
z dnia 25 kwietnia br., jako oświadczenie Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie.

W związku z publikacją prasową, zamieszczoną w piątek 25 
kwietnia br., w Dzienniku Nowogardzkim, jako oświadczenie 
Zarządu Miejsko–Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie, pragniemy zauważyć, że po raz kolejny Zarząd 
Miejsko – Gminny PSL przedstawia nieprawdziwą sytuację, 
związaną z rozpadem koalicji SLD – PSL, próbując się ze wszyst-
kich sił wybielić i postawić w korzystnym świetle.

Odnosząc się do informacji, zawartych w opublikowanym 
oświadczeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, informujemy, że ani nowogardzkie SLD ani 
Burmistrz Nowogardu wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, nie dążyliśmy do rozpadu koalicji SLD-PSL.

Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie, próbuje nieprawdziwie przedstawić chronolo-
gię wydarzeń, które w ostateczności doprowadziły do rozpadu 
koalicji SLD – PSL z winy i z nieznanych nam bliżej powodów, 
którymi kierował się Zarząd Miejsko – Gminny PSL. Obecnie 
całą winę próbuje zrzucić, tylko i wyłącznie na osobę burmi-
strza oraz przewodniczącego. 

W dniu 15 listopada 2013 roku burmistrz podpisał projekt 
budżetu na rok 2014, który został wcześniej uzgodniony i omó-
wiony z radnymi z klubu PSL.

W grudniu 2013 roku, burmistrz Nowogardu, po wcześniej-
szej rozmowie z wicestarostą Tomaszem Kuliniczem, skierował 
pismo do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie 
umowy o pracę z w/w osobą (ponieważ wydział, w którym był 
wcześniej zatrudniony już nie istniał, a ponadto sam zainte-
resowany nie przewidywał powrotu do Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie na stanowisko, które formalnie przestało istnieć). 
Prezes K. Ziemba poczuł się dotknięty tym posunięciem i spo-
tkał się z burmistrzem Nowogardu, aby go poinformować, że 
jeżeli nie wycofa swego pisma do Rady Powiatu, to radni PSL 
nie poprą budżetu na rok 2014. Wystosował też list w tej spra-
wie do Przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej w Nowogardzie:

Działając w oparciu o uchwałę podjętą na posiedzeniu Za-
rządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w 
Nowogardzie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podjętych 
przez Pana działań mających na celu rozwiązanie umowy o pracę 
zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim w Nowogardzie a Panem 
Tomaszem Kuliniczem, obecnie Wicestarostą Powiatu Goleniow-
skiego – Radnym Powiatu Goleniowskiego, a jednocześnie Człon-
kiem Zarządu MG PSL(...)

Wobec powyższego domagamy się wycofania przez Pana ze 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie pisma w sprawie wyraże-
nia zgody przez Radę Powiatu na rozwiązanie umowy o pracę z 
Panem Tomaszem Kuliniczem.

W przypadku nie zrealizowania naszego postulatu Zarząd 
Miejsko Gminny Polskiego Stronnictw Ludowego rozważy dalsze 
funkcjonowanie koalicji PSL-SLD na szczeblu Gminy Nowogard.

„Szantaż” się powiódł, bo jak wiemy pismo zostało wycofa-
ne, ale niestety druga strona nie dotrzymała umowy i spowo-
dowała, że w grudniu 2013 roku została wykreślona uchwała o 
przyjęciu budżetu i przesunięto to głosowanie nad budżetem 
na następną sesję.

Rozpoczęły się jednak dziwne ruchy PSL wokół istnieją-
cej koalicji. Doszło do spotkania, po którym Zarząd Miejsko 

– Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie 
z dniem 21 stycznia 2014 r. rozwiązał umowę koalicyjną na VI 
kadencję Rady Miejskiej w Nowogardzie w latach 2010-2014, 
zawartą w dniu 15.02.2011 roku pomiędzy Polskim Stronnic-
twem Ludowym w Nowogardzie a Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej w Nowogardzie. SLD otrzymało tą uchwałę Zarządu 
Miejsko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w dniu 23 
stycznia br., jednak nie zawierała ona uzasadnienia. Radni SLD i 
burmistrz o powodach rozwiązania koalicji i treść uzasadnienia 
poznali dopiero z piątkowego wydania Dziennika Nowogardz-
kiego. Zaś w piątkowe popołudnie wpłynęło do klubu radnych 
SLD uzasadnienie podjętej uchwały, w którym PSL winą obar-
czyła burmistrza i przewodniczącego rady, argumentując, że 
próbowali ich szantażować utratą stanowisk, jeżeli nie poprą 
budżetu. 

PSL szybko podjął rozmowy ze Wspólnym Nowogardem, 
aby uzyskać większość w Radzie Miejskiej, próbując udowod-
nić wszystkim, że ma pełną władzę. W czasie sesji RM doszło 
jednak do rozłamu i rozbicia klubu radnych PSL. Nie dość, że 
opozycja nie uzyskała większości, to straciła jednego radnego, 
który zrzekł sie członkostwa w PSL i został radnym niezależnym, 
a 3 pozostałych radnych wbrew decyzji swej partii, za to zgod-
nie z sumieniem i logiką zagłosowało za przyjęciem budżetu.

Reasumując: 
To nie burmistrz ani przewodniczący rady szantażowali PSL, 

lecz to PSL przez swojego prezesa Zarządu Miejsko – Gminne-
go Polskiego szantażowali Burmistrza w sprawie rozwiązania 
umowy z wicestarostą Kulinieczem, którego stanowisko prze-
stało istnieć.

PSL doprowadził do zerwania koalicji z SLD, mimo że pismo 
do Rady Powiatu zostało wycofane.

Mimo całej zaistniałej sytuacji, nikt z PSL, nie stracił stanowi-
ska, nie został zwolniony czy też zdegradowany.

Jedyną osobą, która ucierpiała w wyniku dziwnej gry poli-
tycznej K. Ziemby i nowogardzkiego PSL była osoba wicebur-
mistrza Damiana Simińskiego, który musiał zrezygnować ze 
stanowiska, choć otrzymał propozycję od burmistrza, aby po-
został na swym dotychczasowym stanowisku.

Nawet sami radni z PSL (4 radnych) sprzeciwili się decyzji 
Zarządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Nowogardzie i głosowali wbrew jej decyzji, popierając 
budżet autorstwa burmistrza Nowogardu.

14 marca br. publicznie na sesji Rady Miejskiej radny Sta-
nisław Saniuk poinformował, iż przestał być przewodniczącym 
klubu radnych PSL, a radny Mieczysław Laskowski powiadomił 
radę, iż przestał być wiceprzewodniczącym tegoż klubu. Stano-
wisko w tej kwestii jakiejkolwiek partii nie ma znaczenia, ponie-
waż jest to sprawa wewnętrzna Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że fakty przeczą temu, co 
po raz kolejny próbuje wmówić mieszkańcom Nowogardu PSL, 
że to przez burmistrza Nowogardu i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej doszło do rozpadu koalicji SLD-PSL. Winne całej sytu-
acji jest i było samo nowogardzkie PSL z jej przewodniczącym  
Zarządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Nowogardzie Kazimierzem Ziembą.

Z wyrazami szacunku:
Antoni Bielida - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu
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Zakończono remont elewacji garaży 
szpitalnych

Zakończono remont elewacji garaży szpitalnych przy 
ul. Pormenady w Nowogardzie. Odbioru wykonanych prac 
dokonał burmistrz Nowogardu.

Remont polegał na usunięciu zniszczonej i starej elewacji 
garaży, które od kilku lat straszyły mieszkańców i turystów ma-
lowidłami i wszelkiej maści napisami. Następnie garaże zostały 

ocieplone, otynkowane, wstawione zostały kratki wentylacyj-
ne oraz pomalowane.

Prace wykonane zostały bezpłatnie przez osoby osadzone 
w nowogardzkim Zakładzie Karnym, w ramach poprawy este-
tyki naszego miasta.

Anna Narkiewicz

Przed remontem Po remoncie

Remont budynku 
na plaży miejskiej

Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont budynku, 
znajdującego się przy głównym wejściu plaży miejskiej w No-
wogardzie. Zakres robót obejmuje remont elewacji, obróbkę 
okien, remont schodów oraz zostaną położone tynki w środku 
budynku. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osa-
dzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości 
i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu 
Karnego płk Jerzym Dudzikiem.

Anna Narkiewicz



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE14
19.05.2014 r.

Warszawski sukces kolarzy z klubu LUKS 
Panorama-Chrabąszcze Nowogard

W dn.01.-04. 05.14 r. kolarze LUKS”Panorama-Chrabąsz-
cze Nowogard” uczestniczyli w 56 Małym Wyścigu Pokoju.

Drużyna w składzie:Piotr Sowiński,Adrian Zając i Damian 
Teodorczyk (uczniowie Gimnazium nr.1 w Nowogardzie) 
uczestniczyła w wyścigu, który składał się z 4 etapów i był roz-
grywany w różnych częściach Warszawy.

1 etap- Kryterium w Kobyłce - wygrana Piotra Sowińskiego
2 etap - Czasówka 4 km w Białołęce - 2-gie m-ce Adriana 

Zająca
3 etap - Start Wspólny na 20 km - 2-gie m-ce P.Sowińskiego
4  etap- Start Wspólny na 24 km - 3-cie m-ce P.Sowińskiego 

i 7-me m-ce D. Teodorczyka
W ogólnej klasyfikacji Piotr Sowiński został sklasyfikowa-

ny na 2 m-cu, Adrian Zając na 7 m-cu a Damian Teodorczyk  
na 17 m-cu.

Drużynowo Chrabąszcze zajęli III m-ce. 
 Wyścig był rozgrywany pod patronatem 3-krotnego zwy-

cięzcy Wyścigu Dookoła Polski -Mariana Więckowskiego.
 Drużyna z Nowogardu pojechała na zaproszenie Prezesa” 

Opty Mazowsze” z Grodziska Mazowieckiego- Ryszarda Karpu-

la i Zbigniewa Szczepkowskiego(znany kolarz i były mieszka-
niec Nowogardu) z Milanówka,który zapewnił zakwaterowa-
nie.

materiał i zdj. Ryszard Posacki

Kolejne sukcesy nowogardzkich 
zawodników

Kolejne sukcesy nowogardzkich zawodników BJJ na Al-
secco CUP- Puchar Berserker`s Team Junior - Międzynaro-
dowym Otwartym Turnieju w Brazylijskim Jiu Jitsu GI dla 
dzieci i młodzieży w Szczecinie

W tym roku turniej Alsecco Cup 2 Berserkers Team Junior w 
Szczecinie cieszył się imponującą frekwencją, pod względem 
startujących zawodników, jak i przybyłych kibiców. Rekordo-
wa ilość startujących dzieci i młodzików, uprawiających BJJ, 
przekroczyła dwustu, wśród których byli również zawodnicy 
z Berserker’s Team „Fira” Nowogard. Według znawców tematu, 
jak i mediów branżowych, niepodważalnie plasuje szczeciński 
turniej w czołówce tego typu imprez w Polsce. 

Turniej odbył się w sobotę 10 maja br., w Hali Sportowej 
Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Berserke-
r’s Team „Fira” Nowogard i barwy miasta Nowogard na Alsecco 
CUP reprezentowało 4 najmłodszych zawodników BJJ: Borys 
Sobczyk – medal srebrny w kat. wiekowej 6 lat, Jan Duda – 
medal brązowy w kat. wiekowej 6 lat, Aleksandra Borkowska – 
medal srebrny w kat. wiekowej 9 lat i Jakub Maciąg, startujący 
w kat. wiekowej 10 lat , który walczył dzielnie, lecz nie zakwali-
fikował się do półfinałów i do walki o medal.

Jest to niemały sukces trenera Bartosza Węgielnika, który 
przy bardzo dużym wkładzie pracy trenerskiej osiąga już, za-
ledwie po 5 miesiącach treningów, ze swoimi zawodnikami 
tak duże sukcesy. Są to kolejne zawody, z których nowogardz-
cy zawodnicy BJJ przywożą medale. Nie mniejszy wkład w te 
sukcesy mają również Kamil Strzeszewski (właściciel Centrum 
Sportów „Fira”) oraz Artur Pietrzycki (opiekun grupy), a także 
wsparcie rodziców, którzy gorąco dopingowali swoje pocie-
chy.

Jeszcze raz gratulujemy zawodnikom i ich rodzicom, trene-
rowi i opiekunom, kibicom oraz wszystkim tym, którzy wspie-
rają Berserker’s Team „Fira” Nowogard.

Chętnych zaś, którzy chcieliby trenować BJJ i odnosić po-
dobne sukcesy, Berserker’s Team „Fira” Nowogard zaprasza 
w swoje szeregi i na treningi, które odbywają się w Centrum 
Sportów „Fira” w Nowogardzie, przy ul. Sądowej 1.

Opr. Piotr Suchy
zdj. Berserker’s Team „Fira” Nowogard
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CZY MŁODZI BĘDĄ AKTYWNIEJSI?
Zawsze, gdy dotykamy 

spraw młodego pokolenia po-
winniśmy mieć pełną świado-
mość tego, że całe pokolenie 
dorosłych ponosi odpowie-
dzialność za wykreowanie po-
staw młodzieży. Od pokolenia 
dziadków, od pokolenia ro-
dziców - a przede wszystkim 
od samych rodziców - młodzi 
przejmują najwięcej wzorców 
postępowania.

Nam dorosłym łatwo jest 
utyskiwać na brak aktywności młodych, szczególnie wówczas, 
gdy oczekujemy od nich aktywności ściśle przez nas określo-
nej. Podnosimy larum, gdy coś jest „nie po naszej myśli”. Czy 
jednak narzekamy np. na brak aktywności „kiboli”? A…dlacze-
go oni są tak dobrze zorganizowani?

Zawsze wtedy, gdy rodzice zbyt mało czasu poświęcają 
swym dzieciom, nie zawsze z własnej winy, rodzą się praw-
dziwe problemy, które zaczynają doskwierać prawie wszyst-
kim; zatem nie tylko pedagogom czy politykom, ale także ro-
dzicom.

Potrzeba kontynuowania spotkań wzorowanych na deba-
cie pod hasłem „Młodzi aktywni…” jest bezsprzeczna. Mniej 
ważnym jest nawet to, czy do zorganizowania takiego spotka-
nia przyczynili się w pierwszej kolejności sami uczniowie, czy 
może uczynili to dopiero pod wpływem pedagogów. Wszak 
pedagodzy właśnie po to są, aby w pewnych przypadkach 
wprost wykreować odpowiednią sytuację.

Jednakże w tym kontekście należałoby poruszyć jeszcze 
jeden - jakże ważny – element, element dotyczący postaw 
rodziców i… zadać sobie pytanie o przyczyny takich, a nie 
innych ich reakcji. Może jednak kolejne spotkanie z samorzą-

dowcami zorganizować właśnie tak, aby rodzice też mieli moż-
liwość wyartykułowania swych opinii w tym zakresie?

O potrzebie wsparcia młodzieży przez dorosłych może 
świadczyć chociażby ten moment z ostatniej debaty, kiedy 
jedna z pań nauczycielek przypomniała wszem i wobec o ab-
sencji zaproszonych samorządowców w ubiegłorocznej de-
bacie na podobny temat. Gdyby młodzież podobną odsiecz 
usłyszała ze strony rodziców, to…?

Jaką jest nasza współczesna rzeczywistość? Sądzę, że zde-
cydowana większość pedagogów już wystarczająco długo po-
siada odpowiednią wiedzę, aby właściwie zdiagnozować cały 
szereg „chorobowych przypadków”, ale…

Ale powszechnie wiadomo, że można by o wiele więcej 
zdziałać, gdyby tzw. wola polityczna pokrywała się z oczeki-
waniami społeczeństwa. Tymczasem nasze społeczeństwo 
dało się już tak rozczłonkować, że…

Co zatem robić? Dla wielu prorokowanie przestało być 
czymś bardzo odpowiedzialnym - tym bardziej, że w naszych 
czasach stało się to bardzo powszechnym zajęciem, w którym 
można się „wyżyć do woli” - ale mam nadzieję, że jeszcze nie 
dla wszystkich!

I… właśnie dla tych „nie wszystkich” mam propozycję, aby 
sięgnęli (niektórzy może już któryś raz) do lektury; lektury nie-
łatwej, ale jak sądzę dla dzisiejszego Europejczyka, który jest 
zatroskany o los naszego kontynentu (i nie tylko), bardzo po-
trzebnej.

Jest to książka „powstała w wyniku zakończenia średnioter-
minowego programu podjętego przez Międzynarodowe Biu-
ro Wychowania w latach 1975 – 1980 na temat teorii i celów 
wychowania.” Tytuł: „Bliskie i dalekie cele wychowania”. Jestem 
w posiadaniu egzemplarza wydanego w 1987 roku. Nie wiem, 
czy było kolejne wznowienie? No cóż…

Lech Jurek 

Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 647, z późn. zmianami),  art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XXV/279/13 Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów 
ogrodów działkowych w Nowogardzie wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w ramach strategicznej oceny od-
działywania na środowisko – w dniach od 25 kwietnia 2014 r. 
do 27 maja 2014 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w godz. 7.30-15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie o godz. 12.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie  planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogar-
du z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 
2014 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym przy pomocy  ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Burmistrz Nowogardu
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W sprawie przebudowy ulicy 3 Maja
W ostatnim czasie Dziennik Nowogardzki poruszył sprawę przebudowy ulicy 3 Maja w Nowogardzie. Ponieważ w opu-
blikowanym materiale przedstawiono, zresztą jak zwykle, opinię tylko przeciwników wszystkiego tego, co robi bur-
mistrz i gmina, przedstawiamy Państwu pełną i merytoryczną informację dotyczącą tematu przebudowy w/w ulicy.

Na samym początku artykułu, dwóch z radnych Rady Miej-
skiej w Nowogardzie – Rafał Szpilkowski i Marek Krzywania, 
wypowiedziało się na temat przebudowy wspomnianej ulicy 
informując, że oni nic na ten temat nie wiedzą – pierwszy raz 
słyszą. W tym miejscu wypada zadać pytanie: to czym radni, w 
takim razie, zajmują się w czasie sesji?

Przecież podczas sesji dotyczącej budżetu, temat ulicy 3 
Maja był poruszany przez Skarbnika gminy Nowogard, który 
omawiał tę pozycję w budżecie (zabezpieczenie funduszy na 
sporządzenie projektu przebudowy dotyczącej ulicy 3 Maja) i 
radni wówczas nie mieli żadnych pytań, a nawet zagłosowali 
za przyjęciem tej pozycji w ramach budżetu (przy jednym gło-
sie wstrzymującym). A dziś, na łamach Dziennika Nowogardz-
kiego pada z ich strony stwierdzenie, że nic nie wiedzieli.

1. Wniosek w sprawie budowy nowych parkingów przy ul. 
3 Maja, w rozmowie z burmistrzem Nowogardu, złożył Dariusz 
Szulejko, który pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców w Nowogardzie. Był to wniosek na 
prośbę nowogardzkich przedsiębiorców, zrzeszonych w Ce-
chu, którzy przy ul. 3 Maja prowadzą działalność gospodarczą. 
Ponadto, w sprawie wybudowania parkingów przy punktach 
handlowych, które rozmieszczone są wzdłuż ulicy 3 Maja, 
zwracali się bezpośrednio do Burmistrza Nowogardu osobi-
ście właściciele i przedsiębiorcy, podczas okazyjnych spotkań. 
Wielu z nich ma do dziś problem, ponieważ brak parkingów 
przy ich punktach handlowych sprawił, że mieszkańcy jak i po-
tencjalni klienci rezygnowali z ich usług. Dziś każdy z nas stał 
się na tyle wygodny, że jedzie tam, gdzie bez najmniejszych 
problemów i dodatkowo blisko danego punktu handlowego 
zaparkuje swój samochód. Z tego też powodu kilku właścicieli 
musiało zamknąć swoje firmy, m.in. punkt lotto czy firma pro-
dukująca okna i żaluzje.

Jeden zaś z przedsiębiorców, kiedy dowiedział się, że pla-
nowana jest przebudowa ulicy 3 Maja, umożliwiająca wybu-
dowanie nowych miejsc parkingowych, sam zgłosił do Urzędu 
Miejskiego chęć przekazania własnej ziemi na planowane po-
wstanie nowych miejsc parkingowych, bo widzi w tym szansę 
rozwoju swojej firmy i zwiększenie liczby klientów, korzystają-
cych z jego usług. Mowa tu o restauracji „Barnim” i właścicielu 
gruntu przy restauracji panu Piotrze Balejko.

Wniosek z tego płynie taki, że pomysł przebudowy ul. 3 
Maja nie nie wypłynął od burmistrza, lecz spowodowała to po-
trzeba mieszkańców, a w szczególności samych przedsiębior-
ców, którzy tę sprawę zgłaszali do gminy.

Dziwne jest to, że dziś radni z opozycji, którzy wielokrotnie 
wyrażali swą chęć pomocy nowogardzkim przedsiębiorcom, 
stają w kontrze do tych, którym obiecywali pomoc. To potwier-
dza tylko jedną smutną prawdę, że ich słowa i obietnice były 
rzucone na wiatr.

2. Prośby mieszkańców i przedsiębiorców mogą być zreali-
zowane dzisiaj, ponieważ ul. 3 Maja, z chwilą oddania do użyt-
kowania obwodnicy naszego miasta, z mocy prawa (Ustawa 
o drogach publicznych) została pozbawiona kategorii drogi 
krajowej i zaliczono ją do kategorii dróg gminnych. Spowodo-
wało to automatyczne obniżenie jej klasy - z klasy G (głównej) 
stała się drogą klasy L (lokalnej). Parametry drogi tzn.: jej sze-
rokość oraz elementy bezpieczeństwa ruchu są uzależnione 

od jej klasy. Im wyższa klasa drogi tym większe wymogi w za-
kresie bezpieczeństwa i płynności. Drogi klasy L maja znacznie 
niższe parametry niż drogi klasy G, a więc nie mają wydzielo-
nych lewoskrętów (środkowych pasów) i wysepek, a szerokość 
jezdni może być zdecydowanie węższa - zalecana dla ruchu 
dwukierunkowego 6 metrów.

3. Zmiana parametrów drogowych ul. 3 Maja sprawiła, że 
pojawiła się możliwość utworzenia wydzielonych pasów dla 
użytkowników rowerów. W ten sposób rozwiąże się problem 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego po drodze publicznej. Bo 
kiedy rowerzysta będzie bezpieczniejszy: na wydzielonym pa-
sie czy też na jezdni, gdzie takiego pasa nie ma?

W chwili obecnej, w całej Unii Europejskiej, a także w wielu 
miastach polskich, buduje się pasy dla ruchu rowerowego, by 
ten nie utrudniał pieszym korzystania z chodnika, a rowerzy-
stom zagwarantował bezpieczne poruszanie się wzdłuż dróg 
publicznych.

W materiale publikowanym przez Dziennik Nowogardz-
ki padła również propozycja, aby zamiast ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. 3 Maja zrobić ścieżkę rowerową nad jeziorem. Tylko 
jak przekonać osoby mieszkające przy ul. 3 Maja, że do pobli-
skiego sklepu mają jechać ścieżką rowerową nad jeziorem, a 
nie drogą, przy której ten sklep stoi? Po drugie jaki problem 
widzi Dziennik Nowogardzki, aby wydzielono pasy dla rowe-
rzystów wzdłuż drogi przy ul. 3 Maja i wybudowano ścieżkę ro-
werową nad jeziorem? Prawda przecież jest taka, że im więcej 
ścieżek rowerowych w danym mieście, tym większa atrakcyj-
ność tego miasta dla potencjalnych turystów, którzy uprawiają 
turystykę rowerową. A w Nowogardzie również mieszka wielu 
zapalonych rowerzystów, którym wręcz się marzy, aby tych 
ścieżek w naszym mieście było jak najwięcej.

4. Wróćmy do przedstawionej przez Dziennik Nowogardzki 
mapki i krytyki koncepcji przebudowy omawianej ulicy, któ-
rą dziennikarz potraktował jako projekt już ostateczny – taki 
się nasuwa wniosek, po przeczytaniu wspomnianego artyku-
łu. A przecież koncepcja architektoniczna - powinien to wie-
dzieć, pytany przez redaktora radny Szpilkowski - to przede 
wszystkim tylko pomysł przygotowany przez projektanta, w 
tym przypadku fachowca z branży drogowej, mający na celu 
przedstawienie możliwości przebudowy ulicy do aktualnie 
występującego natężenia ruchu pojazdów drogowych (dziś 
tą drogą w ciągu doby przejeżdża znacznie mniej pojazdów 
niż przed wybudowaniem obwodnicy). Co to oznacza? Tylko 
tyle, że skrytykowano pomysł, a nie poczekano na warianty 
projektu przebudowy ulicy, który będzie dopiero sporządzany. 
W chwili obecnej gmina Nowogard ogłosił zapytanie oferto-
we, na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ul. 3 Maja w Nowogardzie, umożliwiającej budo-
wę nowych miejsc parkingowych oraz ścieżki rowerowej.

Koncepcja przebudowy przewiduje m.in.: budowę nowych 
parkingów przy ul. 3 Maja na odcinku od zjazdu do firmy REM 
S.A. do ul. Pocztowej oraz na odcinku od budynku nr 30 do 
budynku 31 a-c; budowę nowych parkingów na istniejącym 
pasie zieleni przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 700 Lecia; wyzna-
czenie po obu stronach jezdni pasów dla rowerów począwszy 
od skrzyżowania ulic 3 Maja i Zielonej w kierunku ogrodów 
działkowych z włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej 
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do Olchowa. Termin składania ofert upływa 16 maja 2014 r. o 
godz. 12:00 i dopiero po tym terminie poznamy wykonawcę 
projektu przebudowy ul. 3 Maja w Nowogardzie.

 Kiedy projektant opracuje wersje projektowe przebu-
dowy ulicy, uzgodnione z Policją w zakresie zmian organizacji 
ruchu z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników dro-
gi, wówczas gmina przedstawi ją mieszkańcom do konsulta-
cji. Jeżeli po konsultacjach i po zgłoszonych uwagach, które 
będą mogły być uwzględnione przez projektanta i mieszkańcy 
stwierdzą, że chcą przebudowę wg danego projektu, wówczas 
inwestycja ta, polegająca na przebudowie ul. 3 Maja w No-
wogardzie, umożliwiającej budowę nowych miejsc parkingo-
wych oraz ścieżki rowerowej, będzie zrealizowana.

5. Jednak Dziennik Nowogardzki, nie po raz pierwszy zresz-
tą, wraz z radnymi z opozycji sieją zamęt i wywołując w ten 
sposób niepokój wśród mieszkańców Nowogardu. Wydawca 
gazety, Marek Słomski, drukując materiały dotyczące plano-
wanej przebudowy ul. 3 Maja podburza w ten sposób miesz-
kańców do działań niezgodnych z prawem. Nie dziwi też po-
stawa samych radnych z opozycji, którzy na każdej sesji, gdy 
burmistrz zabiegał o przyjęcie projektów uchwały w sprawie 
rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji na terenie gminy, stawali 
oni w kontrze, krytykowali i głosowali przeciwko. Tak było w 
sprawie m.in. rozbudowy szpitala, zagospodarowania jeziora, 
budowy nowego mola, budowy nowego placu zabaw przy ul. 
Zielonej, budowie kompleksu boisk na osiedlu Bema, a nawet 
byli przeciw projektowi drogi dojazdowej do strefy. Czyżby 
radni z opozycji mieli jakieś uczulenie na hasło „burmistrz”? Po 

co to kultywować na każdym kroku i to przy pomocy medium 
lokalnego?

6. Wiadomo, że zawsze będą ci, którzy będą popierać po-
mysł przebudowy, jak i ci, którym się to nie będzie podoba-
ło. Ważne, aby znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli obie 
strony. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Poczekajmy więc 
spokojnie, do przedstawienia przez gminę Nowogard doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie sporządzo-
na w kilku wariantach, dzięki temu będzie można bardziej 
szczegółowo omówić i wybrać najbardziej optymalną wersję 
końcową projektu. I dopiero wówczas debatujmy nad przebu-
dową i kształtem ulicy 3 Maja w Nowogardzie. Burmistrz nie 
jest zdeterminowany do tego stopnia, aby na siłę przebudo-
wywać omawianą ulicę. Temat pojawił się tylko i wyłącznie 
na prośbę mieszkańców i przedsiębiorców, którzy mieszkają i 
prowadzą działalność przy ul. 3 Maja.

Opr. Piotr Suchy

Odpowiedź, na materiały publikowane w sprawie ul. 3 
Maja w Dzienniku Nowogardzkim, publikujemyna łamach 
Wiadomości Samorządowych, ponieważ nauczeni dotychcza-
sową praktyką wydawcy Marka Słomskiego, moglibyśmy spo-
dziewać się braku publikacji lub wydrukowania niepełnego 
tekstu z komentarzami redakcji, która i tak udowadniałaby na 
każdym kroku tylko swoją rację, wmawiając wszystkim, że ona 
jest jedynie prawdziwa i słuszna.

Niech mieszkańcy sami wyrobią sobie opinię w rzeczonej 
sprawie.

Spring jumps - i zawody akrobatyczne 
o puchar burmistrza nowogardu

W sobotę, 17 maja br., na plaży miejskiej w Nowogardzie, 
o godz. 11.20 rozpoczęły się I Zawody Akrobatyczne o puchar 
Burmistrza Nowogardu. Zgromadzeni mieszkańcy mogli po-
dziwiać uzdolnionych młodych ludzi, którzy zadziwiali swymi 
umiejętnościami oraz na każdym kroku przeczyli prawom fizy-
ki. Wśród oglądających, popisy akrobatyczne 13 zawodników, 
w tym 2 ze Szczecina, osobiście podziwiał burmistrz Nowogar-
du, który wszystkich obecnych przywitał, a na zakończenie za-
wodów, wręczył uczestnikom puchary i dyplomy. 

W I Zawodach Akrobatycznych SPRING JUMPS 1 miejsce 
zajął i zwyciężył Emil Klemczyński ze Szczecina (otrzymał tez 
dodatkowy puchar za najlepszą ewolucję), zaś na kolejnych 
miejscach ulokowali się:

2. Krzysztof Milusz
3. Patryk Żięba
4. Maciej Żbik
5. Konrad Królik
Warto tu wspomnieć, że zawody zorganizowali, przy po-

mocy burmistrza, sami młodzi ludzie, na czele których stał 
nowogardzki zawodnik „Klubu Sportowego Parkour Wschód”, 
zrzeszający i promujący parkour oraz freerun - Maciej Żbik. Już 
dziś zaprasza on za rok na kolejne zawody SPRING JUMPS, któ-
re będą miały miejsce w Nowogardzie.

opr./zdj. Piotr Suchy
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Nad jeziorem ładniej
Trwa ostatni etap remontu murków okalających nowogardz-

kie jezioro, zlecony przez burmistrza Nowogardu.  Ze względu na 
wysoki koszt całego zadania, prace wykonywane były etapami 
wg ilości dostępnych środków. W chwili obecnej jest to już ostatni 
etap, kończący prace rozpoczęte w roku 2012.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie naprawy murku betonowego na całej długości 

tj. 180 mb, poprzez uzupełnienie ubytków gruzem kamiennym i 
zalanie betonem

- wykonanie pomostu drewnianego na długości 60 mb 
- wykonanie prac remontowych części betonowej na odcinku 

120 mb
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, remont wy-

konuje PPHU KUGA z Nowogardu za kwotę 57 250 zł brutto.
Podczas kampanii, w czasie wyborów samorządowych w 2010 

roku, burmistrza złożył obietnicę, że doprowadzi do poprawy es-
tetykę terenów nad jeziorem, przez co przywróci im walory miej-
sca wypoczynku i rekreacji. Po prawie czterech latach widać, że 
obietnica ta została przez burmistrza zrealizowana, a wspomnia-

ne miejsce stało się atrakcyjnym terenem rekreacyjnym do wypo-
czynku dla mieszkańców Nowogardu i turystów.   

Anna Narkiewicz

Ruszyła budowa placu zabaw  
przy ulicy Zielonej

Nowy plac będzie miał powierzchnię ok.1 500,00 m2. Tra-
wa oraz piach pod urządzeniami będą tworzyć główną na-
wierzchnie planowanego placu zabaw, który będzie dodat-
kowo obsadzony zielenią. Przewidywany termin zakończenia 
prac to połowa czerwca.

Strefa zabaw ruchowych wyposażona zostanie w 12 urzą-
dzeń sprawnościowych, m.in. zamontowane zostaną dwa ze-
stawy sprawnościowe wielofunkcyjne składające się:

- zjeżdżalni i pomostów,
- ścianki sprawnościowej,
- urządzeń linowych,
- karuzeli
- dla małych dzieci huśtawki sprężynowe.
Ponadto ustawione zostaną huśtawki (w tym huśtawka 

typu „bocianie gniazdo”, która umożliwia korzystanie z niej 
przez dzieci niepełnosprawne).

Wartość robót budowlanych to 147.088,78 zł, br. Wyko-
nawcą robót, na zlecenie gminy Nowogard, jest firma NOVUM 

z siedzibą w Pasymie. Będzie to kolejna pożyteczna i potrzeb-
na inwestycja samorządu, która ucieszy dzieci i ich rodziców.

Anna Narkiewicz

Remont alejek przy restauracji „Przystań”
Trwa remont nawierzchni alejek spacerowych przy jezio-

rze Nowogardzkim w obrębie restauracji „Przystań”. Prace po-
legają na urządzeniu wysepki zielonej miedzy alejkami oraz 
odtworzenie zieleńca po robotach związanych z budową se-
paratorów i przebudową kanalizacji deszczowej w tym rejonie 
naszego miasta.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykona-
nie robót budowlanych, jest firma AZBUD. Wartość wykony-
wanych robót wynosi 60 876,09zł. Termin zakończonych robót 
to 23 05.2014 rok. Remont nawierzchni nie tylko poprawi wi-
zerunek estetyczny naszego miasta, ale przed wszystkim kom-
fort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Anna Narkiewicz
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej,   
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewi-
dencyjnym 135 o pow. 152 m2 (symbol użytku gruntowego – 
Bi), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Działka zabudowana jest budynkiem handlowo – usługo-
wym 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 trze-
cich 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 wa-

dium 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 interne-
towej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Goście z Macedonii w ratuszu
13 maja br. w ratuszu gościliśmy grupę młodzieży wraz 

przedstawicielami miasta partnerskiego Veles z Macedonii. Do 
ratusza z wizytą przybyli: burmistrz Slavćo Ćadiev, radni (Bla-
gojće Kalazarov, Elenće Tefćeva, Besim Ahmedov) sekretarz 
Saśka Filipova, dyrektor szkoły Valentin Eliskovski, nauczyciel 
Gojko Gjorgiev, uczniowie oraz trzech kierowców. Rolę tłuma-
cza pełnił Zoran Balov. Podczas wizyty w ratuszu przyjezdnym 
gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedy-
rektor ZSP Piotr Łąpieś oraz nauczyciel Michał Daca

Po powitaniu przez Przewodniczącego Radny Miejskiej An-
toniego Bielidę gościom przybliżono nasze miasto pokazem 
multimedialnym, podczas którego przewodniczący przedsta-
wił historię i współczesność miasta i gminy Nowogard. To sym-
patyczne spotkanie zakończyła wspólna fotografia.

Wizyta odbyła się w ramach rozwijającej się współpracy 
miast. Owocnie realizowany jest projekt „Wymiana uczniowska 
pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi” - Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie i Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkowski w Veles.

Anna Narkiewicz
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Wyciąg z ogłoszenia o  przetargu  na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy  ul. Wojska Polskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 795/2 o pow. 172 m2 (symbol użytku grunto-
wego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. 
Wojska Polskiego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00027007/3 w Sądzie Rejonowym    w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2014r. o godz. 1000 w 
sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki          -  15.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.500,00 
zł najpóźniej do dnia 02.06.2014r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

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 interne-
towej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu na sprzedaż działki   niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Dąbrowszczaków.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 215/1 o pow. 966 m2, położona w obrębie nr 3 
m. Nowogard przy ul. Dąbrowszczaków.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
11770 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hi-
potekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2014r. o godz. 1000 w 
sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości   -  86.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.600,00 
zł najpóźniej do dnia 09.06.2014r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

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 interne-
towej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Stawki za wywóz odpadów  
z nieruchomości niezamieszkałych 

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż uchwałą nr XXXV/339/14 z dnia 14 marca 2014 r Rada 
Miejska w Nowogardzie przyjęła następujące stawki za jednorazowy odbiór z nieruchomości niezamieszkałej odpadów 
komunalnych z pojemnika o następującej pojemności:

Pojemność 
pojemnika

Zbiórka 
selektywna

Zbiórka 
nieselektywna

110 l., 120 l. 14 zł 16 zł

240 l 28 zł 32 zł

1100 l 140 zł 160 zł

7 m3 700 zł 800 zł

8 m3 800 zł 900 zł

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby po-
jemników do gromadzenia odpadów zmieszanych, przedsta-
wionych powyżej stawek opłaty oraz ilości wywozów, przy 
czym w przypadku odpadów zmieszanych minimalna ilość 
wywozów w miesiącu wynosi dwa.

Przykładowo: 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojem-
ności 120 l, 2 wywozy w ciągu miesiąca: ((1 x 16 zł) x 2) = 32 zł

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Jaki pojemnik dla nieruchomości 
niezamieszkałych?

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż wszelkie kwestie związane z ilością i pojemnością po-
jemników na odpady komunalne, w które musi być wyposażona nieruchomość niezamieszkała, na której powstają od-
pady komunalne reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard” (uchwała nr XXII/198/12 z 
28 grudnia 2012 r.).

Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 nieruchomość niezamiesz-
kała, na której powstają odpady komunalne powinna być wy-
posażona w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegrego-
wanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 
l lub 120 l, przy czym:

 - odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, 
studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 3 l pojem-
ności pojemnika;

- w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko 
i pracownika musi przypadać, co najmniej 3 l pojemności po-
jemnika;

- w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 po-
wierzchni całkowitej lokalu musi przypadać, co najmniej 50 l 
pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 110 lub 120 l;

- w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miej-
sce konsumpcyjne musi przypadać, co najmniej 20 l pojem-
ności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110 lub 120 l;

- w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji 
na jeden punkt musi przypadać, co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 110 l lub 120 l;

- w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i 
produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) 
na każdych 10 pracowników musi przypadać, co najmniej je-
den pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;

- w odniesieniu do szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, 
hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać, co 
najmniej 20 l pojemności pojemnika;

- w przypadku ogródków działkowych na każdą działkę 
musi przypadać, co najmniej 20 l pojemności pojemnika w 
okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza 
tym okresem.

Pojemniki dostarczać będzie firma wyłoniona w przetargu 
na odbiór odpadów komunalnych powstających w nierucho-
mościach na terenie gminy Nowogard. Nieruchomość nieza-
mieszkała, której właściciele zadeklarują zbiórkę odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, zostanie wyposażona w 
pojemniki lub worki do zbiórki papieru, szkła, odpadów ulega-
jących biodegradacji oraz tworzyw sztucznych, metali i opako-
wań wielomateriałowych.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Hala produkcyjna 
bądź obiekty 
magazynowe  
dla Inwestora

Gmina Nowogard poszukuje ofert hal produkcyjnych lub 
obiektów magazynowych dla potrzeb Inwestora – oferty do-
tyczą wynajęcia bądź kupna.

Obiekty mogą być przeznaczone do adaptacji na tereny 
produkcyjne i zlokalizowane na terenie Nowogardu bądź naj-
bliższej okolicy miasta.

Oferta dotyczy budynków o powierzchni ok 3000 m2 z 
możliwością rozbudowy do 10000 m2.

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: jsoborski@no-
wogard.pl, bądź dostarczyć osobiście: Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 5, pok. 201.

Dodatkowe informacje: 91 39 25 554, 515 910 355.

Odbiór odpadów 
zielonych

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informu-
je, że  wkrótce zostanie zorganizowana zbiórka odpadów zie-
lonych z nieruchomości zamieszkałych.

W piątek 23 maja br. zbiórka odbędzie się na obszarze wiej-
skim gminy Nowogard. Natomiast w poniedziałek 26 maja na 
terenie miasta Nowogard. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli-
by się pozbyć skoszonej trawy, liści, przeciętych gałęzi i innych 
tego typu odpadów powinni do wtorku 20 maja zgłosić po-
trzebę ich odbioru Zakładowi Usług Komunalnych w Nowo-
gardzie pod numerami telefonu 91 39 21 322 i 91 39 21 582 
lub Zarządowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie pod 
numerami telefonu 91 578 53 60 i 91 578 53 55.

W razie konieczności pracownicy ZUK Nowogard dostar-
czą worki na odpady zielone, które w dniu odbioru przed go-
dziną7.00 będzie należało wystawić przed posesję skąd zosta-
ną odebrane.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Urząd Miejski w Nowogardzie  informuje, 
iż podany został do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni wykaz z dnia 14.05.2014r., 

obejmujący  nieruchomość gminną 
przeznaczoną do sprzedaży 

w drodze przetargu nieograniczonego. 

Burmistrz Nowogardu informuje  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  

Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 8 maja 2014r.  
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.  
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości moż-

na uzyskać w Wydziale  
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w 

Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 3926227 

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

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 Hor-
niak – 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 rozpatry-
wanie 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 


