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- rusza remont drugiego przejazdu kolejowego
Szanowni Mieszkańcy Nowogardu,
po kilkuletnich staraniach, wymianie listów, licznych spotkaniach i rozmowach, w tym i telefonicznych,
z dyrekcją Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, z radością mogę Państwa poinformować, że 16 maja
br. (wg planów PKP PLK), rusza długo oczekiwany remont kolejnego przejazdu kolejowego w ciągu
ulic powiatowych – Batalionów Chłopskich i Cmentarnej.
Jest to drugi przejazd kolejowy na terenie naszego miasta, który PKP PLK wyremontuje na wniosek Gminy.
W roku 2014 wyremontowany został, dzięki moim zabiegom, przejazd kolejowy w ciągu ulic wojewódzkich 700 lecia – Bohaterów Warszawy. Zastosowana nowa
technologia – nawierzchnia przejazdu z płyt gumowych sprawdziła się i jest pozytywnie
oceniana przez użytkowników dróg, dlatego też w tej samej technologii zostanie wykonany przejazd przy Cmentarzu Komunalnym.
Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają już, kiedy tak duże remonty były prowadzone
na obu przejazdach w naszym mieście w ciągu zaledwie 3 lat – a my tego dokonaliśmy.
W związku z zapowiedzianym remontem, zostanie czasowo zmieniona organizacja ruchu w tym rejonie naszego miasta (od 16.05 do 10.06.2016), którą przedstawiam oraz będzie ta informacja dostępna na stronie internetowej Gminy.
Już dziś, z góry przepraszam za powstałe utrudnienia w wyniku prowadzonej inwestycji w tej części miasta, ale jestem przekonany, że dzięki temu będziemy mogli sprawnie
i bez problemów przemieszczać się w obrębie ulic Batalionów Chłopskich, Cmentarnej
i Nadtorowej.
Z wyrazami szacunku
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

PUWiS przegrywa przed Sądem
- „Własność jest rzeczą świętą”
W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, na ten
temat, nie padła żadna informacja, więc w naszym obowiązku pozostaje poinformować mieszkańców gminy Nowogard, że w czwartek, 12 maja br., przed Sądem Rejonowym w Szczecinie zapadł
wyrok przeciwko Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych
w Nowogardzie (PUWiS) z powództwa Gminy Nowogard. Wyrokiem Sądu firma PUWiS musi zwrócić majątek gminny powodo-

wi oraz pokryć koszty procesu.
W uzasadnieniu padło ponadto
stwierdzenie, że własność jest
rzeczą świętą, a sama próba negocjacji ze strony PUWiS jest tylko
i wyłącznie zwykłą próbą sztucznego przedłużania całej sprawy.
Wyrok nie jest prawomocny.
Opr. Piotr Suchy

Ruszyła najważniejsza inwestycja
w historii naszej Gminy

W środę, 4 maja br., o godz. 10.00, ruszyła najważniejsza inwestycja w historii gminy Nowogard
– budowa drogi do Kosztrzyńsko-słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowogardzie. Najważniejszej, bo mającej ogromny i znaczący wpływ na dalszy rozwój ekonomiczny Gminy.
Pierwszego symbolicznego wbicia łopaty dokonali: burmistrz
Robert Czapla, przedstawiciel wykonawcy – firmy STRABAG oraz
kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz.
Przypomnijmy, że we wtorek 26 kwietnia br., burmistrz
podpisał umowę z wykonawcą – STRABAG Sp. z o.o. w sprawie

„Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn- Miętno”.
Podpisana umowa to wynik podjętych działań burmistrza,
zwieńczonych złożeniem wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu: „Budowa drogi gminnej,
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dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębie WojcieszynMiętno, Gmina Nowogard”. Projekt otrzymał łączną liczbę
21,8 pkt., uzyskując tym samym pierwsze miejsce wstępnej
Listy Rankingowej, co dało projektowi praktycznie pewność
uzyskania środków na inwestycję. Kwota blisko 1,5 mln zł,
o którą burmistrz wystąpił, ostatecznie została przyznana.

Planowana droga ma zapewnić łatwość dojazdu dla
przyszłych Inwestorów oraz użytkowników obszaru inwestycyjnego. Projekt przewiduje budowę: kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno-odparowującego, skrzyżowania z drogą Nowogard-Drzysław, wybudowanie drogi
z wjazdem i wyjazdem od strony Wojcieszyna, aby mieszkańcy pobliskiego osiedla Bema, którzy mogliby obawiać
się wzmożonego ruchu pojazdów ciężkich w pobliżu ich
miejsca zamieszkania nie odczuwali dyskomfortu z powodu istnienia nowogardzkiej podstrefy. Na końcu drogi przewiduje się budowę placu manewrowego, do swobodnego
zawracania samochodów dostawczych. Całkowity koszt
inwestycji to 3.062.447,43 zł, z tego około 200 tys. wkład
partnera (Powiat Goleniowski), zaś kwota 1 478 420,93 zł
pochodzi z budżetu gminy Nowogard.

kolejnej sesji, prawie jednogłośnie, potrzebna kwota, na wniosek burmistrza, została zabezpieczona w budżecie na rok 2016.

Jakie czekają jeszcze Gminę zadania?
Przed Gminą czekają jeszcze dwa zadania, które muszą również zostać zrealizowane, aby strefa zaczęła „żyć”.
Pierwszą sprawą jest uzbrojenie samej strefy (woda i kanalizacja). Złożony już został wniosek w ramach Kontraktu
Samorządowego, dzięki któremu gmina Nowogard chce pozyskać fundusze zewnętrzne, aby wybudować sieć wodnokanalizacyjna na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej. Umowa, która została podpisana 29 października
2015 r., m.in. przez burmistrza Roberta Czaplę, przewiduje
rozpoczęcie procesu pozyskania środków w kwocie łącznej
7 389.728,30 zł, z czego gmina Nowogard może na realizację swych zadań pozyskać kwotę 3 051.802 zł (to jest 41,3%
całości kwoty dofinansowania).
Kolejnym zadaniem to promocja strefy wśród potencjalnych przedsiębiorców
Cokolwiek byśmy nie zrobili dla biznesu, decyzja w sprawie
inwestowania jest po stronie przedsiębiorców. My możemy
wesprzeć ich np. pod względem zadbania o otoczenie. To my
dzisiaj musimy rozreklamować naszą strefę, pokazać jej plusy
podczas bezpośrednich spotkań z potencjalnymi inwestorami,
które mają miejsce podczas targów i różnego rodzajów eventów
- mówi Burmistrz Nowogardu. Jednak dziś Gmina w budżecie
nie posiada odpowiednio zabezpieczonej kwoty na promowanie nowogardzkiej strefy. Wysyłanie listów i zaproszeń to jedno z działań, które jednak nie zastąpi bezpośrednich rozmów.
A tylko takie przynoszą zamierzone efekty. Miejmy nadzieję,
że radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, w najbliższym czasie,
zabezpieczą w budżecie naszej gminy odpowiednią kwotę na
promocję, dzięki której będzie szansa pozyskania do Nowogardu nowych inwestorów, a przez to stworzenia nowych miejsc
pracy. Reklama „szeptana” jest o wiele bardziej skuteczna, niż
listy zapraszające lub maile.

To był dopiero początek...
W sierpniu 2013 roku została oficjalnie utworzona
w Nowogardzie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To był dopiero początek. Niestety sama strefa to
nie wszystko. Każdy bowiem inwestor, który tu przyjeżdżał
z zamiarem inwestowania pytał się: jak ja mam do tej strefy
dojechać? Dlatego też Rada Miejska, na wniosek burmistrza
Roberta Czapli, zabezpieczyła w budżecie kwotę na wykonanie dokumentacji. I tak, w roku 2015, Gmina sporządziła
dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę
drogi dojazdowej do terenu strefy ekonomicznej.
W projekcie ujęto również uzbrojenie drogi w kanalizację deszczową, przewidziano też pas techniczny, biegnący
wzdłuż drogi, w który będzie możliwość pociągnięcia instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Uzbrojenie strefy a budżet gminy
Przed Radą Miejską w Nowogardzie trudne zadanie,
bo w budżecie gminy na rok 2016 nie została zabezpieczona
na ten cel żadna kwota. Wolne środki zostały podczas uchwalania budżetu na rok 2016 rozdysponowane, pomniejszone również zostały decyzją radnych, wpływy z podatków do
kasy gminnej. Pojawił się więc problem, skąd te pieniądze na
wkład własny pozyskać. I niestety skarbnik stanął przed bardzo
trudną decyzją, bo musiał zrezygnować z części planowanych
inwestycji. Kierował się w ich wyborze w oparciu o informacje od kierowników poszczególnych wydziałów merytorycznych. Radni dwa razy pochylali się nad projektem uchwały
o przyznaniu potrzebnych kwot na budowę drogi do strefy.
Za pierwszym razem odrzucili tę uchwałę, jednak podczas

To, że bezpośrednie rozmowy z inwestorami są owocne,
niech świadczą fakty – dzięki tym bezpośrednim rozmowom
do Nowogardu trafiły m. in.: duńska firma HJORT KNUDSEN,
która na terenie naszej gminy w 2015 roku, rozpoczęła produkcję mebli wypoczynkowych i zatrudnia oprócz osób osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym również 20 osób
„z miasta”, holenderska firma Irontech Sp. z o.o., będącą producentem pokrowców na deski do prasowania, która zatrudnia
50 osób z Nowogardu (z powodu braku odpowiedniej wielkości hali produkcyjnej w Nowogardzie, czasowo firma przeniosła się do Goleniowa), czy firma Baltic Board, która zajmuje
się produkcją cienkich płyt wiórowych na rynek krajowy oraz
zagraniczny, i planuje zatrudnienie minimum 40 osób.
Opr. Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Będzie wreszcie rondo
- kolejna nowogardzka inwestycja
Gmina Nowogard, od początku pierwszej kadencji burmistrza Roberta Czapli (2010-2014), zabiegała o budowę
ronda. W roku bieżącym udało się osiągnąć porozumienie
i Burmistrz Nowogardu 14 marca 2016 r. mógł podpisać
porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim
w sprawie działań oraz trybu współpracy stron umożliwiających zrealizowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard
na rondo”. Strony uzgodniły współfinansowanie zadania
po 50% wartości robót, którego wartość kosztorysowa wynosi 1.930.000 zł.

W ślad za tym Rejon Dróg Wojewódzkich ze Stargardu
Szczecińskiego ogłosił w dniu 21.03.2016 r. przetarg na wykonanie ronda, który wygrała nowogardzka firma PRD.
Wybudowanie ronda przyczyni się do upłynnienia ruchu
w tej części miasta, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich
w kierunkach Stargard i Dobra.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)

Ruszyła budowa parkingu przy Przedszkolu
nr 4 - kolejna inwestycja w naszej Gminie
Przedstawiamy Państwu kolejną inwestycję, która jest realizowana przez Gminę – budowa
parkingu przy Przedszkolu nr 4.
Po wielu bojach, o czym pisaliśmy wcześniej (spotkanie
w przedszkolu - listopad 2015, listopadowa sesja RM - 2015),
31 marca 2016 r., przy Przedszkolu nr 4, przy ul. Tadeusza
Kościuszki w Nowogardzie, odbyło się symboliczne wbicie
szpadli rozpoczynające budowę parkingu.
W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonane 28
miejsc postojowych, chodnik, jezdnia oraz ciąg pieszo-jezdny
z kostki brukowej. W miejsce zaś wyciętych drzew będą nasadzenia kompensacyjne. Prace potrwają do końca sierpnia br.
Wykonawcą inwestycji za kwotę 225.815 zł jest Nowogardzkie Centrum Budowlane.
Dyrekcja przedszkola, wychowawcy oraz rodzice wielokrotnie zwracali uwagę na niebezpieczne momenty, kiedy
rodzice samochodem przywożą i odbierają swoje dzieci.
Ruchliwa droga wojewódzka, brak przy przedszkolu parkingu spowodowała, że Gmina przystąpiła do prac związanych z zaprojektowaniem w tym miejscu nowego parkingu. Konsultacje
przeprowadzone ze stronami zainteresowanymi, przedsiębiorcami posiadającymi w pobliżu swe punkty handlowo-usługowe
sprawiły, że ostatecznie powstał projekt parkingu na 28 miejsc
postojowych, w tym z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Parking w tym miejscu rozwiąże problem braku miejsc
postojowych w okolicy przychodni, punktów usługowych i przedszkola. Ma on służyć nie tylko rodzicom, ale również wszystkim
mieszkańcom.
Opr. Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Burmistrz pozyskuje
kolejne fundusze zewnętrzne
W dniu 5 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci
ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej w Nowogardzie” w wysokości 1 304 686 zł (85%).
Są to kolejne środki zewnętrzne, które burmistrz stara się
pozyskać na potrzeby gminy Nowogard.
Koszt planowanej inwestycji to 1 534 924 zł.
Jeżeli środki zostaną przyznane, uda się Gminie zrealizować ww. projekt, który dotyczy rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej
od ul. Zielonej do Waryńskiego, co będzie stanowić znaczący krok w kierunku eliminacji jednego z głównych problemów w sferze gospodarki wodno-ściekowej, za jaki uważa
się zjawisko występowania sieci ogólnospławnej na terenie
całego Nowogardu.

Jaki jest na dzisiaj stan
kanalizacji deszczowej?
W oparciu o wykonaną inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowogard i wyszczególnionych
zlewni wynika, że znaczna część kanalizacji deszczowej jest
w złym stanie technicznym. Kolektory deszczowe są zamulone, włazy i pokrywy uszkodzone, a studzienki zasypane elementami stałymi, których migracja w głąb kanału powoduje
zatory. Przy intensywnych opadach deszczu znacznie obniża
się ich przepustowość, a wody roztopowe powodują podtopienia. Ponadto, wykazane w inwentaryzacji liczne połączenia rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej mają
niekorzystny wpływ na działanie obu kanalizacji.
Dzięki pomyślnej realizacji inwestycji nastąpi znaczące
ograniczenie dopływu wód deszczowych na oczyszczalnię
ścieków, istotne obniżenie kosztów w gospodarce wodnościekowej oraz ograniczenie dopływu ścieków do Jeziora
Nowogardzkiego.
Sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodzi
sprzed II wojny światowej. Była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do pełnienia obecnej roli sieci ściekowej i sanitarnej.

Łyk historii
Poniemiecka sieć kanalizacyjna wybudowana została
z cegieł czyli jest to zwykła betonówka, na którą w sposób
destruktywny działa chemia zawarta w dzisiejszych ściekach sanitarnych. Powoduje ona kruszenie materiału, który
pod ciśnieniem wody deszczowej ulegał wyrwaniu i wydostaniu się ścieków poza obręb kanałów. W latach 60-tych XX
wieku rozpoczęto pierwsze prace związane z przebudową
tego stanu rzeczy, który trwa po dzień dzisiejszy z przerwami. Największy problem istniał jednak zawsze na terenach
wokół jeziora, które leżą niżej niż część zabudowana naszego miasta. Budowa sieci kanalizacyjnej, nawarstwienie
materiału skalnego i odpadów organicznych doprowadzało
do zmniejszenia średnicy kanałów, a przez to ich przepustowości. Dodatkowo duży i nagły opad deszczu powodował,
że wody zalewały kanalizację ściekową, podnosiły ciśnienie wewnątrz kanałów i doprowadzały do wydostania się
ścieków na zewnątrz i zalewania terenów powyżej włazów.
Taką sytuację mieliśmy kiedyś przy placu Szarych Szeregów, gdzie kanałami spływały ścieki z ulic Kowalskiej, Stolarskiej, Wyszyńskiego, Blacharskiej i Szarych Szeregów,
i tu się wszystkie kumulowały, i w dni deszczowe wypływały,
zalewając tereny wokół boiska i ogródka jordanowskiego.
Dlatego już na początku swej pierwszej kadencji (2010
– 2014) burmistrz Robert Czapla postanowił ten stan
rzeczy zmienić i rozpoczął prace związane z porządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie jeziora. Budowa
placu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem, dała początek budowie nowej kanalizacji deszczowej, obejmującej
plac Szarych Szeregów i ulice Blacharską oraz Wyszyńskiego. Prace tam się jednak nie zakończyły, lecz prowadzono dalsze prace w pasie przyjeziornym, oddzielając
kanalizację ogólnospławną na sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Położono nowe rury z wykorzystaniem metody krakingu, polegającej na wprowadzeniu w istniejący
przewód nowej rury, o odpowiedniej średnicy, niezależnie większej czy mniejszej od średnicy kanału istniejącego. Ogólnie za ponad 2,5 miliona złotych, w latach
2011-2014 został zmodernizowany odcinek od placu
Szarych Szeregów do końca murów przy ul. Osiedlowej,
ul. Promenady, ul. Wojska Polskiego oraz ulice: Blacharska, Stolarska i Wyszyńskiego. Dokonano rozdzielenia
dotychczasowej sieci na deszczową i sanitarną w okolicach „Okrąglaka” i przy „Przystani”. Na wymienionych
odcinkach położono nowe rury o odpowiedniej średnicy.
Dodatkowo już na wymienionym odcinku kanałów deszczowych zainstalowano separatory koalescencyjne lamelowe
z auto-zamknięciem zintegrowanym z osadnikiem.
Prace te wykonywane były systematycznie, w miarę
możliwości finansowych Gminy Nowogard i pozyskiwanych
funduszy ze źródeł zewnętrznych.
Jeżeli dzięki złożonemu przez burmistrza wnioskowi
(5 kwietnia br.), uda się Gminie pozyskać od Marszałka
Województwa dofinansowanie, to będą mogły być zrealizowane kolejne etapy porządkowania sieci ogólnospławnej
na odcinku od ul. Zielonej do ul. Waryńskiego. Inwestycja ta w znaczny sposób ograniczy dostawanie się ścieków
do jeziora i wybijanie ich w okolicach „Okrąglaka”.
Opr. Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Rusza budowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej
w Długołęce – kolejna gminna inwestycja
Przedstawiamy Państwu kolejną inwestycję, którą będzie realizował w tym roku burmistrz Robert Czapla.
Pierwsze rozmowy dotyczące powstania nowego
pomieszczenia były poruszone na spotkaniu z mieszkańcami Długołęki 2 października 2014 r. W spotkaniu tym,
na zaproszenie rodziców uczniów szkoły i dyrektor Danuty
Ziółkowskiej, wziął udział burmistrz Robert Czapla. Obecni
byli również: sołtys Długołęki Jacek Jankowski oraz ks. proboszcz Krzysztof Bartoszewski.

Wówczas to burmistrz Robert Czapla poparł starania
rodziców o budowę sali do ćwiczeń, w konsekwencji czego,
w czwartek 7 maja, doszło do spotkania burmistrza z dyrektor szkoły Danutą Ziółkowską, z osobami odpowiedzialnymi za sprawy inwestycyjne z ramienia Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, w celu omówienie zakresu dokumentacji
projektowej przyszłej sali. Po wizji lokalnej budynku szkol-

nego, została podjęta wstępna decyzja o umiejscowieniu
planowanego pomieszczenia. Na dokumentację projektową
burmistrz w budżecie gminy na rok 2015 zabezpieczył środki
finansowe w wysokości 30 tys.
17 grudnia 2015 r., po jasełkach w szkole w Długołęce, burmistrz Nowogardu wraz z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem,
przedstawił plany salki, której budowa planowana jest
w roku 2016.
W dniu 13 kwietnia br., włodarz Gminy podpisał ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane sali
lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce. Planowana
nowa sala lekcyjna ma mieć wymiary 1346,5 x 1025 cm (powierzchnia 140,48 m2).
Brak takiej sali lekcyjnej był bardzo odczuwalny. Uczniowie ćwiczyli na korytarzu wejściowym lub w swych ciasnych
klasach. Wszelkiego rodzaju uroczystości szkolne, tj. rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego odbywały się na korytarzu. Dzięki nowej sali, uczniowie będą miejsce do zajęć
np. z wychowania fizycznego, ale również na uroczystości
szkolnych. Na tę salęczeka nie tylko kadra pedagogiczna, ale
również uczniowie (z terenu sołectw Długołęka, Krasnołęka,
Wyszomierz) oraz ich rodzice.
Opr. Piotr Suchy

NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI
Odpowiadając na artykuł, dotyczący przetargu na budowę drogi do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn – Miętno, opublikowany w Dzienniku Nowogardzkim,
w którym autor poruszył temat braku dostatecznego preferowania firm lokalnych uprzejmie informuję, że działania
Gminy nie polegają na oddawaniu inwestycji wykonawcy
zewnętrznemu czy wewnętrznemu, tylko na przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi
w kraju przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
Specyfika budowy drogi do strefy ekonomicznej polega
na wykonaniu trwałej i mocnej nawierzchni przeznaczonej
dla dużego natężenia ruchu ciężkich pojazdów dostawczych,
tirów oraz maszyn budowlanych na czas stawiania zakładów. Duży zakres inwestycji, jej koszt i wysokie wymagania
jakościowe powodują, że wymagania stawiane wykonawcom muszą również być wysokie. Warunki jakie postawiono
w przetargu miały na celu wybór firmy profesjonalnej, dysponującej takim potencjałem technicznym i ekonomicznym,
który pozwoli na sprawną i technicznie poprawną realizację

inwestycji. Nie chcemy przecież, żeby nowa droga rozpadła
się po kilku latach.
To prawda, że w przedmiotowym postępowaniu cena
była wiodącym kryterium, ale aby złożyć ofertę należało
wcześniej wykazać się spełnieniem postawionych warunków, w tym wypadku, wykonaniem dwóch podobnych
zakresem inwestycji oraz posiadaniem wykwalifikowanej
kadry kierowniczej. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że wymagania zamawiającego, czyli Gminy Nowogard muszą być
adekwatne do przedmiotu zamówienia – nie mogą być ani
zbyt wysokie (gdyż mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję),
ani zbyt niskie (gdyż przez selekcję przeszliby wykonawcy
niezdolni do realizacji zamówienia). Stawiane przez Gminę
warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne, adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie mogą
z góry eliminować z udziału w postępowaniu niektórych
wykonawców. Postawienie wygórowanego warunku udziału
w postępowaniu jest naruszeniem dyscypliny finansów
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publicznych oraz dyskryminowaniem innych wykonawców, którzy również mogliby wykonać zamówienie. Takie
ograniczenie kręgu wykonawców skutkuje udaremnieniem realizacji celu dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie
zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. Chodzi o równy dostęp do realizacji
zamówień dla wszystkich wykonawców, na takich samych
równych zasadach.
Opisany w artykule wzór wyboru najkorzystniejszej
oferty, uwzględniający potencjalne straty i zyski podatkowe oraz „ciągniony rachunek ekonomiczny” opiera się
na subiektywnych przesłankach autora artykułu i jest niemożliwy do zrealizowania na etapie prowadzonego przetargu.
Prawo zabrania wprowadzania niejasnych i nieobiektywnych
kryteriów wyboru, skoro jedynym ich skutkiem będzie wyższa cena ofertowa. Nie można w zawiły sposób preferować
firm lokalnych, skoro jest to zabronione. Czy w taki sam sposób firmy z Nowogardu mają być traktowane w innych miastach i czy mają wykonywać zamówienia tylko na terenie
Gminy Nowogard? Wydaje mi się, że nie o to chodzi.
W kwestii podatków od nieruchomości i od wieczystego użytkowania uprzejmie informuję, że są one niezależne od tego czy właściciel nieruchomości wykonuje na
rzecz gminy prace budowlane, tylko od stanu posiadanego
majątku. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że wszyscy

przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którzy nie wykonują
na rzecz gminy świadczeń przestaną płacić podatki.
Pragnę zauważyć również, że Wydział Inwestycji i Remontów, którego jestem kierownikiem i który prowadził
przedmiotowe postępowanie przeszedł pozytywnie kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Kontrola obejmowała swoim zakresem postępowania do 30
tys euro oraz powyżej kwoty 30 tys. euro.
Przetarg na budowę drogi jest już rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę, jest to firma Strabag, która wcześniej wybudowała
już ścieżkę rowerową z Nowogardu do Olchowa. Wartość robót budowlanych wynosi 3 062.447 zł. Pierwsze
prace rozpoczęte zostaną z początkiem maja, a całość
inwestycji zakończy się jesienią tego roku. Inwestycja
będzie dofinansowana ze środków pozyskanych przez
Burmistrza Nowogardu od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 1 478.421 zł oraz ze Starostwa
Powiatowego w Goleniowie w kwocie 177.410 zł.
Z poważaniem,
Adam Czernikiewicz
Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Bądź lokalnym patriotą

– zamelduj się w Gminie Nowogard!!!
Szanowny mieszkańcu gminy Nowogard.
Różne są sposoby okazania patriotyzmu i różne jego
rodzaje. Lokalnym patriotą można zostać na przykład płacąc podatki tam, gdzie się mieszka. Powinieneś wiedzieć,
że około 40% Twoich podatków wraca do gminy, w której
jesteś zameldowany. Udział w podatku od osób fizycznych
i osób prawnych to główny dochód gminy.

To co mamy, posiadamy dzięki naszym podatkom!
Dzięki tym pieniądzom możliwa jest realizacja wielu
gminnych inwestycji, takich jak: remonty dróg, budowa
przedszkoli i szkół, oświetlenie ulic, budowa placów zabaw
itd. Jednym słowem środki te wpływają na poprawę komfortu życia mieszkańców gminy. Dlatego tak ważne jest to,
abyś będąc mieszkańcem gminy Nowogard, był rówocześnie w Naszej Gminie ZAMELDOWANY.
Meldunek na pobyt stały umożliwia również ustalenie,
w którym lokalu wyborczym mamy prawo oddawać głosy
w wyborach. Ponadto, wśród kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół, zameldowanie na terenie gminy
znajduje się na liście, jako jedno z najważniejszych.

Bądź u siebie, a nie jako gość!
Wśród nas żyją osoby, które choć mieszkają w Gminie,
to się w niej nie meldują, a za to chętnie korzystają z jej
dobrodziejstw. I choć w Gminie mają faktycznie swój dom,
to gdzieś tam, dalej lub bliżej, posiadają formalny meldunek. Nie jest to obojętne dla Gminy, bo przecież ich podatki
mogłyby zasilić budżet, z którego Gmina inwestuje, rozwija

i zmienia ich otoczenie. A tak podatek należny naszej Gminie
wpływa do innych. Warto się nad tym zastanowić i uświadomić sobie, że bycie zameldowanym w swojej Gminie wszystkim nam się opłaca.

Bycie lokalnym patriotą to wielka rzecz!
Świadomość bycia stąd, wyboru tego miejsca na swój
dom, jak również współtworzenia dorobku Gminy od pokoleń ma sens. Natomiast jeśli nie chcesz lub nie możesz
zameldować się w Naszej Gminie, możesz w inny sposób
sprawić, aby Twoje podatki wpływały do budżetu gminnego. Wystarczy, że złożysz w Urzędzie Skarbowym deklarację ZAP-3, informując o aktualnym miejscu zamieszkania
Formularz można również otrzymać w Urzędzie Miejskim
w pokoju nr 6. To proste! Formularz ZAP-3 należy złożyć
w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie lub dołączyć do rocznego zeznania podatkowego PIT za 2015 r. (do 30 kwietnia
2016 r.).

Zamelduj się albo złóż deklarację do Urzędu Skarbowego, a około 40 % podatków, które płacisz wróci
do Gminy, w której mieszkasz!
Zameldowania można dokonać w pokoju nr 6 /parter/
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30.
Zapraszamy!
W przypadku pytań zadzwoń: 91 39 26 213.
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XV Gala Laura Cisowego
W Nowogardzkim Domu Kultury, 30 kwietnia br., po raz 15 wręczone zostały Laury Cisowe osobom, które w lokalnej społeczności odcisnęły swój trwały znak.
Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: Dariusz Wieczorek radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk, burmistrz
Dobrej Piotr Hebda, wójt Przybiernowa Lilia Ławicka, radni Rady
Powiatu w Goleniowie, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, sołtysi gminy Nowogard, byli burmistrzowie Nowogardu: Agnieszka
Biegańska-Sawicka i Kazimierz Ziemba, dotychczasowi laureaci
Laura Cisowego, mistrzyni olimpijska Ewa Durska, przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zastępca dyrektora ZK
ppłk Paweł Kowalski, przedstawiciel komendant komisariatu Policji w Nowogardzie, dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz delegacje
z Heide i z Gützkow.
Po przywitaniu wszystkich zebranych gości burmistrz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły
w mieście i w gminie Nowogard. Przemówienie okoliczno-

ściowe wygłosił również Dariusz Wieczorek Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz burmistrz
z miasta partnerskiego Gützkow oraz przedstawiciel z miasta
partnerskiego Heide.
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur
Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu
Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego.

A oto tegoroczni laureaci:

Państwo Beata i Zbigniew Piątak - Firma VISONEX, Kategoria – biznes i gospodarka
Gospodarstwo Rolne VISONEX rozpoczęło działalność w 2003 roku. Jego główna siedziba mieści się w Maszkowie, gdzie zlokalizowana jest ferma norek hodowlanych – jedna z największych i najnowocześniejszych w Polsce. Państwo Piątak są jednymi z największych pracodawców w naszej gminie. Średnie zatrudnienie w gospodarstwie wynosi około 100 osób. W szczytowych miesiącach cyklu hodowlanego wzrasta do 150 pracowników.
Dla właścicieli VISONEXU wyjatkowo ważne są dobre relacje z lokalną społecznością Maszkowa. Kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności przeznaczają część dochodów na inwestycje i działania
służące mieszkańcom naszej gminy. W bieżącym roku dołożyli swoją cegiełkę do remontu oddziału pediatrycznego nowogardzkiego szpitala finansując zakup wyposażenia sali zabaw dla dzieci. Natomiast w roku
2014 z własnych środków wybudowali w centrum Maszkowa boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, które następnie przekazali gminie Nowogard.

Pan Eugeniusz Tworek, Kategoria – działalność społeczna
Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie powstało w 2009 roku i od tego
czasu do chwili obecnej Prezesem jest Eugeniusz Tworek Od 2010 roku organizuje i prowadzi z
Kołem Diabetyków badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, z których skorzystały łącznie 7 622
osoby. W 2011 roku Eugeniusz Tworek rozpoczął działalność Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy. Była
to pierwsza szkoła Cukrzycy w województwie Zachodniopomorskim. Obecnie jest prowadzona już
V edycja. Jest także inicjatorem powstania szkoły cukrzycy w Świdwinie, Złocieńcu, Świnoujściu i
Szczecinie. W 2013 roku zainspirował powołanie Koła Diabetyków w Goleniowie a w 2014 roku
powołał Oddział Powiatowy Goleniów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Pani Barbara Żróbek, Kategoria – działalność społeczna
Pani Barbara Źróbek w Nowogardzkim Domu Kultury pracuje od 1996 r. Od poczatku prowadzi
zajęcia taneczne dla dzieci w różnym wieku oraz seniorów zdobywajac czołowe miejsca na przeglądach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Pani Barbara czynnie włącza się
w organizację imprez charytatywnych- co roku prowadzi koncerty oraz aukcje.
Jest kierownikiem zespołu ,, Wesoła Ferajna’’, którego istotą działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego emerytów i rencistów.

Pastor Cezary Komisarz, Kategoria – Złoty ,,Laur Cisowy''
Cezary Komisarz - od 20 lat pastor Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Jako działacz społeczny na
przestrzeni tych lat jest organizatorem wielu akcji charytatywnych w tym: Gwiazdkowa Niespodzianka – paczki
świąteczne dla ponad 5 000 dzieci z terenu naszej gminy, stała pomoc w postaci odzieży i środków czystości dla
ponad 400 rodzin, stała pomoc w postaci żywności dla ponad 300 rodzin oraz półkolonie dla około 1 200 dzieci
w latach 2005-2015. Wspólnie z Urzędem Miejskim, OPS-sem i Caritasem organizuje Spotkania Wigilijne dla Samotnych. Koordynuje Chrzescijańskie Centra Pomocy na terenie Polski, pozyskuje środki z Funduszy Krajowych
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan na działania charytatywne, kulturalne i oświatowe na rzecz gminy Nowogard. Pozyskuje partnerów do współpracy z zagranicy, tj. z Holandii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA.
Na zakończenie uroczystej Gali, dla wszystkich Laureatów i zebranych gości, wystąpił szczeciński duet Jackpot, finaliści
X edycji programu „Must Be the Music. Tylko muzyka” w telewizji Polsat.
opr. Piotr Suchy
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Bus rządowego programu Rodzina 500+
odwiedził Nowogard
18 kwietnia br., w godzinach porannych, na parkingu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zatrzymał
się specjalnie oznakowany samochód programu Rodzina
500+, w celu poprowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej. Podczas tej krótkiej wizyty pracownicy Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad i odpowiadali na pytania odnośnie programu Rodzina500+. Najmłodszym mieszkańcom
naszego miasta wręczone zostały balony, zaś broszury
informacyjne otrzymali rodzice. Wizyta ta była też okazją
na podsumowanie ponad dwóch tygodni realizacji ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który realizowany jest od 1 kwietnia br. Do 15 kwietnia br., do nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie
1129 wniosków (w tym w formie elektronicznej 139).
Do 13 maja br., do nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły łącznie 1562 wnioski (w tym 185
w formie elektronicznej). Dotychczas burmistrz Robert
Czapla podpisał 972 decyzje, zaś 16 maja br., nastąpi kolejna wypłata pieniędzy w ramach programu 500+, która
wyniesie ponad 1 mln zł.
Opr. Piotr Suchy
(na podst. materiałów z OPS)

Jabłka dla mieszkańców Nowogardu
Wtorkowa akcja (26 kwietnia br.) rozdawania jabłek z zasobów
Agencji Rynku Rolnego przebiegła w miarę szybko i sprawnie.
Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Leszka
Beceli trafiło do Nowogardu 20 ton polskich jabłek. Inicjatywę
tę wsparł również burmistrz Robert Czapla, który włączył się do
rozdawania jabłek wśród mieszkańców.
O godz. 14.30, w centrum palcu Wolności, gdzie ustawiony
został namiot Nowogardzkiego Domu Kultury, zgromadziło się
wielu mieszkańców. Włodarz Gminy osobiście wraz ze swym
zastępcą Krzysztofem Kolibskim i pracownikami Urzędu Miejskiego - Pauliną Golacik
oraz Sławomirem Rekowskim, rozdawali wszystkim
chętnym jabłka. A było ich
1 tona.
Jabłka znikały szybko.
Burmistrz wręczył również reklamówkę jabłek,
obecnemu na placu podczas rozdawania, red.
Cezaremu Martyniukowi
z Gazety Goleniowskiej.
Ten jednak odmówił ich
przyjęcia tłumacząc, że
nie lubi jabłek. Jednak
rozdawane jabłka były tak
dorodne i apetyczne, że
po jakimś czasie skusił się
on na smaczne jabłko.
Pomimo deszczowej
aury, nowogardzkich amatorów polskich jabłek nie
zabrakło i jabłka „rozeszły
się jak świeże bułeczki”.
Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Burmistrz wręczył medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

O godzinie szesnastej, w restauracji Przystań, Robert
Czapla, Burmistrz Nowogardu, wręczył małżeństwom,
które mają za sobą 50 i więcej lat wspólnego życia, medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pary zostały w ten
sposób uhonorowane przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP.
W ceremonii wzięli udział jubilaci, ich rodziny, zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski oraz urzędnicy Stanu Cywilnego. Oprócz obowiązkowych przemówień i gratulacji, burmistrz wzniósł okolicznościowy toast, a zebrani wysłuchali
tradycyjnej melodii ślubnej: Marszu Mendelsona.
Receptą na tak długie pożycie według jubilatów jest wzajemne zrozumienie. – Jedno drugiego stara się zawsze zrozumieć
i potrafimy sobie wybaczać. Do tego trzeba dodać odrobinę miłości i można ze sobą wytrzymać – wspólnie mówili jubilaci.

Odznaczeni podczas piątkowej uroczystości zostali:
1. Jadwiga i Zygfryd Cicheccy
2. Walentyna i Roman Cieślakowie
3. Danuta i Henryk Cyrtowie
4. Stanisława i Wojciech Drozdkowie
5. Janina i Marek Galińscy
6. Danuta i Jan Gałkowie
7. Marianna i Kazimierz Grzegorzewscy
8. Marianna i Henryk Grzesiakowie
9. Irena i Józef Kiernowiczowie
10. Anna i Józef Kosiorowie
11. Marianna i Bronisław Kowalczykowie
12. Halina i Adam Kozłowscy
13. Danuta i Marian Labochowie
14. Anna i Władysław Lalikowie
15. Władysława i Jan Łogiszowie
16. Teresa i Jan Mikłaszewiczowie
17. Jadwiga i Jerzy Mrozowscy
18. Jadwiga i Stefan Olechowscy
19. Irena i Józef Olszewscy
20. Krystyna i Roman Perek
21. Irena i Czesław Polanowscy
22. Genowefa i Walter Sowulowie
23. Danuta i Bronisław Stańczykowie
24. Helena i Michał Stosiowie
25. Maria i Stanisław Świrgoniowie
26. Janina i Józef Turscy
27. Danuta i Albert Suryntowie
28. Sławomira i Ryszard Śmietańscy
opr. Piotr Suchy
zdj. Katarzyna Olender/Piotr Suchy
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Pastor Cezary Komisarz z Nowogardu
– Prezbiterem Naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce
2 kwietnia br., w Warszawie miał miejsce
XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
w RP, podczas którego wybrano Radę Kościoła
oraz Prezbitera Naczelnego na 4 letnią kadencję.
Prezbiterem Naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został pastor
Cezary Komisarz z Nowogardu, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej służby. To kolejny mieszkaniec
Nowogardu obejmujący ważne stanowisko rangi krajowej.
Dla wyjaśnienia:
Organami Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan (KECh)
jako całości są: Synod Kościoła - najwyższy organ władzy,
a w okresie międzysynodalnym Kolegium Pastorów, Rada
Kościoła - organ wykonawczy, której przewodniczy
Prezbiter Naczelny, Komisja Kontrolująca Kościoła - organ
kontrolny. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
Kościoła są autonomiczne zbory (parafie). Na czele każdego
zboru stoi Rada Zboru, do której - z urzędu - wchodzi Pastor oraz
Sekretarz i Skarbnik.
KECh w Polsce tworzy pięć okręgów, na czele którego
stoi Prezbiter Okręgu (dotychczas dla Okręgu Zachodniego
dwukrotnie był nim Pastor Komisarz).

Prezbiter Naczelny Kościoła reprezentuje Kościół na zewnątrz
w kontaktach z MSWiA, z innymi urzędami i instytucjami oraz
w Międzynarodowym Związku Kościołów Ewangelicznych.
opr. Piotr Suchy
PS.
Aby naszym mieszkańcom wyjaśnić funkcję sprawowaną
przez pastora Cezarego Komisarza, to w wielkim skrócie odpowiada ona w Kościele Katolickim funkcji Prymasa Polski.

Studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowogardzie oraz w Goleniowie na spacerze
integracyjnym wokół nowogardzkiego jeziora

W sobotę, 24 kwietnia br., studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Nowogardzie oraz w Goleniowie, spotkali się przy fontannie i z kijkami wokół jeziora doszli na stadion, gdzie przy słonecznej pogodzie i wspanialej atmosferze spędzić miło czas.
Goście z Goleniowa nie ukrywali w rozmowie z nami,
że zazdroszczą nam jeziora w centrum miasta i takiej ścieżki
dookoła niego:
Prosimy, by przekazać panu Burmistrzowi, że ta ścieżka to trafiony pomysł i my wam jej zazdrościmy. A pomysł
z tymi szczepkami drewna to „strzał w dziesiątkę”, bo woda
ma w co wsiąkać i można dzięki temu bezpiecznie przejść.
Sprawdza się tu polskie przysłowie, że „Swego nie znacie,
a cudze chwalicie”. Okazuje się, że mieszkańcy Goleniowa
zazdroszczą nam ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego,
a wśród nas mieszkają tacy, którzy ciągle sens jej istnienia
podważają.
Piotr Suchy
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Święto Szkoły na Sportowo w SP nr 3
Święto Szkoły jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej społeczności szkolnej. W piątek 29 kwietnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła swoje święto. Rozpoczęło się ono uroczystym apelem z udziałem naszej wspaniałej Olimpijki Ewy Durskiej, która jest w okresie przygotowawczo-treningowym do Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro 2016. Pani Ewa w tym dniu przekazała szkole swój reprezentacyjny strój sportowy i zdjęcie promujące
Igrzyska Olimpijskie w Brazylii. Następnie na boisku sportowym ORLIK odbyły się zawody sportowe, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami
i rodzicami. W czasie zawodów sportowych dołączył do nas
burmistrz Robert Czapla, który wraz z rodzicami dopingował
zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach.
Po zakończeniu sportowych zmagań wszyscy uczestnicy
zawodów udali się pod budynek szkolny, gdzie na boisku

i na placu zabaw odbyła się zabawa przy dźwiękach muzyki
dyskotekowej. Dla wszystkich uczniów i uczestników czekały przepyszne kiełbaski przygotowane na grillach lub upieczone na ognisku oraz gorąca grochówka, którą zorganizowała Rada Rodziców. Wspaniałym dopełnieniem atrakcji
w tym dniu była zabawa na dmuchanej zjeżdżalni. Wspólna
zabawa to doskonały czas integracji całej społeczności szkolnej, uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych uczniów
świadczyły o tym, że bawili się oni doskonale. Mamy nadzieję, że za rok też dopisze nam dobry humor i piękna pogoda. W imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom, którzy chętnie włączyli się w przygotowanie naszej uroczystości. Dziękujemy serdecznie Radzie
Rodziców która zafundowała nam atrakcje w postaci zjeżdżalni i grochówki w tym sportowo – świątecznym dniu.
Piotr Kazuba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

XIII Nowogardzkie Spotkania Taneczne
o Puchar Burmistrza Nowogardu za nami
W ramach XIII Nowogardzkich Spotkań Tanecznych
(9-10.04.2016) odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego oraz
Turniej Zespołów Tańca Nowoczesnego. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Nowogardzie, Szkoła Tańca FLESZ
oraz Nowogardzki Dom Kultury. W pierwszym dniu (sobota)
wystąpiło ponad 250 par, zaś na widowni zasiadło ponad
700 widzów (wg stanu sprzedaży biletów), zaś w drugim
dniu (niedziela) uczestniczyło ponad 2000 młodych osób.
Jak zauważa Mikołaj Kubiak, pomysłodawca i współorganizator Nowogardzkich Spotkań Tanecznych, jest to obecnie
największa taka impreza taneczna w Polsce. Pozostaje więc
nam pogratulować takiego osiągnięcia i życzymy kolejnych,
tak udanych, Spotkań Tanecznych w Nowogardzie.
Poniżej pubikujemy wyniki nowogardzkich par
oraz zespołów.
Wyniki par KTS Flesz Nowogard działającego w Nowogardzkim Domu Kultury:
Pary sportowe:
• Kat 8-9 E Wojciech Jesionka - Kaja Żminda 1 miejsce

•

Kat 10-11 E Antoni Błażewicz - Zuzanna Pędziszczak
2 miejsce
Brajan Szafran - Martyna Marchewka 3 miejsce (para
dzięki zgromadzonym punktom otrzymała klasę
taneczną D)
• Kat 12-13 E Piotr Żelazowski - Paula Kwinta 9 miejsce
• Kat 12-13 D Hubert Jadwiżyc - Julia Dudzińska 11 miejsce
• Kat 14-15 D Jakub Miksa - Gabriela Oraczyńska 5 miejsce
• Pow 15 C Damian Bęben - Sandra Dąbrowska 2 miejsce
w tańcach latynoamerykańskich oraz 4 w tańcach standardowych
• Pow 15 B Marcel Marchewka - Martyna Marchewka
2 miejsce w tańcach standardowych oraz 3 miejsce
w latynoamerykańskich
Zespoły taneczne Nowogardzkiego Domu Kultury:
• Kategoria 6-10 lat
Flesz Dance 2 - 1 miejsce
Fenix - 3 miejsce
Mini Andeor - Wyróżnienie

www.nowogard.pl
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Kategoria 11-14 lat
Flesz Dance 1 - 1 miejsce
Andeor - Wyróżnienie
Uczestnicy turnieju wraz z instruktorami zapowiedzieli, że w kolejnym roku ponownie zawitają do Nowogardu.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak dużej imprezy
tanecznej.
opr. Piotr Suchy
zdj. Piotr Suchy (sobota)/Anna Narkiewicz (niedziela)

„Mały Mistrz Kuchni”

- VI edycja kulinarnych potyczek w Szkole Podstawowej nr 2
W środę, 20 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 2, odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV-VI „MAŁY MISTRZ KUCHNI”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, promowanie uczniów przejawiających
zainteresowania kulinarne oraz integrowanie dzieci z różnych szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.
W konkursie udział wzięło pięć szkół z naszej gminy:
Szkoła Podstawowa (SP)
nr 1 Nowogard, Szkoła Podstawowa (SP) nr 2 Nowogard, Szkoła Podstawowa
(SP) nr 3 Nowogard, Szkoła
Podstawowa (SP) nr 4 Nowogard, Szkoła Podstawowa
(SP) Żabowo, Szkoła Podstawowa (SP) Długołęka, Szkoła Podstawowa (SP) Wierzbięcin, Szkoła Podstawowa
(SP) Orzechowo oraz jedna
Szkoła Podstawowa (SP)
z gminy Osina.
W jury konkursu zasiadali: Robert Czapla burmistrz
Nowogardu, Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowogardzie Aneta Wysoszyńska, doktor Urszula Czura, Barbara Jędrusiak – specjalista technologii żywienia oraz Michał
Krata współwłaściciel jednej z nowogardzkich restauracji.
Uczniowie mięli za zadanie przygotować w określonym
czasie trzy potrawy. W tym roku były to:
• „Śniadanie dla ucznia – w zdrowym ciele zdrowy duch”
• „Sałatka – dobre bo Polskie ”
• „Niespodzianka dla łasucha ”
Wydawałoby się, że były to zadania łatwe, ale prawda jest taka, że czasami mając zbyt wiele produktów
do wykorzystania, nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś
fajnego. Jednak trzeba przyznać to młodym adeptom sztuki
kulinarnej – spisali się dzielnie, a dania które uczniowie stwo-

rzyli zaskoczyły członków jury, którzy stwierdzili, że był to
naprawdę „przepyszny konkurs”.
W konkursie jury najwyżej oceniło uczniów ze szkół:
1- miejsce - SP nr 2,
2 – miejsce - SP Długołęka.
3 miejsce zajęły egzekwo szkoła z Wierzbięcin i SP 3.
W związku z tym, jury zadecydowało, że między tymi szkołami odbędzie się dodatkowy konkurs, który polegał na rozpoznaniu ziół. Po dogrywce 3 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie.
Pomysłodawczyniami i organizatorami konkursu były:
Anna Buczyńska, Anna Kowalczyk, Grażyna Jackowska, Danuta Marcinkiewicz.
Anna Narkiewicz
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż
działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana
o nr ewidencyjnym 212 o pow. 1101 m2 (symbol użytku
gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00045606/4 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 110.100,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 11.010,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto
Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do
godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 1,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 2,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 1.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 1030
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu nr 1 z dnia 25.04.2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 3,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 4,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 3.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 1045
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 4.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 1100
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 5,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 6,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 5.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016 r. o godz. 1115
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto
Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego
do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 6.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016 r. o godz. 1130
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto
Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego
do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 7,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem pod budowę
garażu nr 8,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 7.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016 r. o godz. 1145
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 8.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2016 r. o godz. 1200
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
710,00 zł najpóźniej do dnia 30.05.2016 r. na konto Urzędu:
BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów nr 1 i 2
z dnia 25.04.2016 r.
oraz 10.05.2016 r. nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w formie przetargów
nieograniczonych.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu nr 2 z dnia 29.04.2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu nr 3 z dnia 09.05.2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu nr 2 z dnia 10.05.2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
www.nowogard.pl
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List mieszkańca
Mieszkańcy Nowogardu bardzo często piszą listy do burmistrza Nowogardu, aby poruszyć
istotne dla nich sprawy lub przedstawić problemy, z którymi się borykają.
Różne są te listy, ale ten, który przedstawiamy Państwu,
zaskoczył nas swą treścią.
Jest on tym bardziej wyjątkowy, że napisał go człowiek,
który przeżył Syberię i II wojnę światową. Nabiera on szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że obchodziliśmy, dopiero co, rocznice deportacji Polaków na Syberię

(10.II.1940 ok. 220 tys. ludzi - osadnicy rolni wraz z rodzinami, urzędnicy państwowi, samorządowi, czy 13.IV.1940
ok. 320 tys. ludzi - rodziny aresztowanych i deportowanych,
zamożniejsi włościanie, oficjaliści dworscy, ludność z obszarów nadgranicznych) oraz 71 rocznicę zakończenia II wojny
światowej (8 maja).
A oto jego treść:

Ja, dziecko skazane na „Sybir”(1948-56 r.).
Ja przeżyłem dyktatury. Dlatego proszę wszystkich kochających nasz kraj i wolność, nie dajcie się zmanipulować
komuś, kto dąży do kolejnej dyktatury, niosąc sztandar z godłem chrześcijaństwa.
Tak tworzył dyktaturę A. Hitler i J. Stalin.
Nie proszę o przyszłość dla siebie (mam 70+), proszę o przyszłość dla naszych dzieci i wnucząt.		
Malinowski Bolesław
			
(adres do wiadomości redakcji)
P.S.
Marek Słomski był moim przyjacielem, a ja byłem przewodniczącym zw. „Solidarność”/
Teraz się tego wstydzę. Nie tak miało być.
Pozostawiamy ten list bez komentarza. Niech każdy z nas sam pochyli się nad jego treścią i wyciągnie odpowiednie wnioski.

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
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
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
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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: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski,
ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A.,
ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; 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; 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 Emilia Biegajło, ul. Gen
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego
7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700lecia 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 Handlowo-Usługowa „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; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A

www.nowogard.pl
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EKOLOGIA PO ANGIELSKU
28 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie odbył się drużynowy konkurs języka angielskiego INTER-EKO. Konkurs dotyczył zagadnień o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na poziomie
gimnazjum. Wzięły w nim udział 3 drużyny nowogardzkich
gimnazjów. Konkurs składał się dwóch części. W pierwszej,
teoretycznej, 4-osobowe drużyny miały za zadanie rozwiązać test w ciągu 40 minut. Druga część, praktyczna „Coś z niczego”, wymagała od nich sporo kreatywności, współpracy
w grupie, radzenia sobie ze stresem pod presją czasu i znajomości języka angielskiego. (www.ndk.pl)

DOBRA KASZA NASZA

25 kwietni br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się konkurs
„Dobra kasza nasza” w ramach działań organizowanych
przez placówki oświatowe w związku ze zbliżającmym się
Festiwalem Ekofilm. (www.ndk.pl)

EKOLOGICZNY POKAZ MODY

5 maja br. w Przedszkolu Publicznym
nr 3 w Nowogardzie odbył się Pokaz
Mody Ekologicznej. Było wesoło, kolorowo, pięknie, modnie - a przede wszystkim ekologicznie. Swoje stroje zaprezentowały dzieci ze wszystkich nowogardzkich przedszkoli. (www.ndk.pl)
www.nowogard.pl

18 Wiadomości Samorządowe

www.nowogard.pl

