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Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie nowego mola na plaży miejskiej
w Nowogardzie w dniu 29.06.2013 r.
godz. 14.30.
W programie również Piknik Rodzinny oraz Nowogardzkie Prezentacje Folklorystyczne

Za śmieci taniej!
13 czerwca br., radni koalicji SLD-PSL obniżyli opłaty za odpady komunalne.
Podejmując uchwałę radni koalicji uwzględnili postulaty zgłoszone
przez grupę ponad 700 mieszkańców gminy
Aktualnie obowiązujący cennik ustala następujące miesięczne
stawki opłat:
- od jednoosobowych gospodarstw domowych - 24 zł,
- od małych gospodarstw domowych - 35 zł.
- od średnich gospodarstw domowych - 53 zł,
- od dużych gospodarstw domowych - 65 zł.
W przypadku gdy odpady są zbierane i odprowadzane selektywnie:
- od jednoosobowych gospodarstw domowych - 17 zł,
- od małych gospodarstw domowych - 25,65 zł,
- od średnich gospodarstw domowych - 38,95 zł,
- od dużych gospodarstw domowych - 47,50 zł.

Za wprowadzeniem tych stawek głosowali radni koalicji SLD = PSL,
radni opozycyjni projektu uchwały nie poparli.
UWAGA: Właściciele gospodarstw jednoosobowych zobowiązani
są do złożenia stosownych deklaracji do dnia 30 września 2013 roku.

tekst i foto - LMM

ciąg dalszy na str. 2

Sikorki mają świetlicę!
Burmistrz Robert Czapla uroczyście otworzył budynek świetlicy wiejskiej w Sikorkach - spełnił więc obietnicę daną
mieszkańcom w trakcie kampanii wyborczej na burmistrza Nowogardu. Burmistrzowi towarzyszyła sołtys Sikorek pani
Dorota Żłobińska, wykonawca remontu pan Adam Dembiński, pracownicy UM i radni.

dokończenie na str. 3
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Sikorki mają świetlicę!
Realizacja obietnicy nie była prosta - należało pozyskać notarialnie plac i stojący na nim zdewastowany budynek po byłym sklepie spożywczym, opracować dokumentację budowlaną i wyłonić w drodze przetargu wykonawcę robót.
Wszystko przebiegło zgodnie z założeniami i w piątek 7
czerwca 2013 roku mieszkańcy Sikorek wzięli udział w otwarciu budynku i przekazaniu go w ich użytkowanie.
Prace remontowe wykonali pracownicy firmy ZPUH DEMGARD Adam Dembiński z Nowogardu. Za kwotę 85 986 zł

rozebrali stare zadaszenie budynku i wykonali nowe z obróbkami blacharskimi, wykonali nową ścianę frontową, osadzili
nową stolarkę okienną i drzwiową. Położono nową posadzkę
wewnątrz budynku, ocieplono ściany.
Wierzymy, że świetlica będzie tętnić życiem - rodzice zapewnią zajęcia licznej (co widać na zdjęciach), rozradowanej
gromadzie najmłodszych mieszkańców Sikorek!
tekst i foto Lesław M. Marek

Przed remontem

Po remoncie

Poprawa estetyki gminy

Remont alejki przy ul. Luboszan
Burmistrz Nowogardu zlecił remont alejki przy ulicy Luboszan w Nowogardzie. Prace polegają na zdjęciu 180 m2 dotychczasowej zniszczonej brukowej nawierzchni, wyrównaniu terenu, ułożeniu na nowo bruku i uzupełnienie kostką
granitową. Prace za blisko 56 tys. wykonuje firma AZBUD z Nowogardu.

Nowe ławki na plaży
Na terenie zielonym plaży miejskiej w Nowogardzie ustawiono, na zlecenie gminy, dwie ławki parkowe. Nawierzchnie pod
ławki i ich montaż wykonała firma KUGA z Nowogardu, wyłoniona w postępowaniu ofertowym, za kwotę 2.590,00 zł. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej typu STAROBRUK.
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Odbiór oświetlenia ul. Kowalskiej - etap II
We wtorek, 4 czerwca br., Burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru oświetlenia ulicy Kowalskiej w Nowogardzie – II
etap. W odbiorze uczestniczyli również: kierownik wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz oraz radni: Jan Tandecki, Mieczysław Laskowski, Lech Jurek, Rafał Paśko.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JASTAR” z Trzebiatowa za kwotę 42 463zł brutto. W ramach inwestycji została wykonana sieć oświetleniowa o długości 323 m
na słupach aluminiowych o wysokości 8 metrów z oprawami
sodowymi o mocy 70W.
I etap oświetlenia ul. Kowalskiej został wykonany w paź-

dzierniku 2012 r. - obejmował ustawienie 6 latarni typu parkowego o mocy 72 wat każda.
Wykonawcą całego projektu była wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma Elektro – Bud – Wojciech Jasiński.
Oświetlenie zostało wykonane w ramach programu likwidacji ciemnych zaułków na terenie gminy Nowogard. W ramach programu wykonano już oświetlenie: na ul. Zamkowej
(2 etapy), na ul. Kowalskiej (1 etap) i w Starych Wyszomierkach.
Żaneta Jakubowska

Nowy Sołtys Konarzewa
18 czerwca br, w miejscowości Konarzewo odbyło się spotkanie wiejskie w sprawie wyboru nowego sołtysa. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Robert Czapla oraz podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Beata Wojewoda.
Wybory były spowodowane rezygnacją z funkcji sołtysa
wsi Konarzewo Elżbiety Denkiewicz, która pełniła swą funkcje
przez ostatni rok.
Burmistrz po przywitaniu wszystkich przybyłych, rozpoczął
zebranie od spraw wniesionych przez mieszkańców. Pierwsza
sprawa dotyczyła ewentualnej budowy placu zabaw dla dzieci.
Dyskusja ożywiła się, gdy burmistrz wyjaśnił, że miejscowość Konarzewo ma skomplikowaną sytuację własnościową
gruntu oraz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dlatego mogą być utrudnienia związane z budową placu
zabaw ale zapewnił, że postara się pomóc w rozwiązaniu tej
sytuacji. Kolejna poruszona kwestia przez mieszkańców to budowa kanalizacji, która miała by być budowana w przyszłości.
Po omówieniu tematów bieżących przystąpiono do wyboru sołtysa.
Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej w skład której weszli:
Irena Kaczmarek
Na zdjęciu od lewej strony: Jacek Jurczak - nowy sołtys, Robert
Janina Dendał
Czapla burmistrz Nowogardu, Milena Przybyłek, Irena Kaczmarek
Milena Przybyłek.
i Elżbieta Denkiewicz”
została zgłoszony jeden kandydat – Jacek Jurczak, a następnie komisja przystąpiła do prac związanych z wypełnianiem
Burmistrz złożył gratulacje nowo wybranemu sołtysowi
kart do głosowania. Według lisy w głosowaniu tajnym oddano z okazji wyboru na to stanowisko, kierując słowa i licząc na
ogółem 29 głosów, w tym 24 ważnych, a 5 nieważnych.
owocną współpracę, która przyczyni się do rozwoju całego
Po ogłoszeniu wyników głosowania przez Komisje Skruta- sołectwa i gminy.
Anna Narkiewicz
cyjną, sołtysem wsi został Jacek Jurczak.

27.06.2013 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

5

Z wizytą w Nowogardzie
W dniu 19.06.2013 nasza Gmina gościła
28 osobową delegację Związku Ojczyźnianego Nowogard – Heimatverein Naugard e.V.
wraz z Przewodnicząca Związku Pani Margrit
Schlegel. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania kościoła pw. NMP w Nowogardzie, gdzie
członkowie Związku wysłuchali melodie grane na zabytkowych organach. Następnie delegacja udała się na zwiedzanie największej
inwestycji Nowogardu t.j. nowego budynku
Szpitala. Podczas zwiedzania budynku nasi
Goście mieli okazję zapoznać się z przyszłymi możliwościami nowego obiektu i zwiedzić takie pomieszczenia jak: sale operacyjne, sala porodowa czy gabinety lekarskie.
Po obszernym oględzinach przedstawiciele
Heimatverein Naugard e.V. udali się na spotkanie władz samorządowych.
W imieniu Gminy Nowogard naszych
Gości podjął Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Nowogardu Damiana Simińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Laskowskiego. Podczas rozmowy przy kawie Margrit Schlegel wyraziła słowa wdzięczności i uznania za czynione zmiany oraz za
prowadzone inwestycje w Nowogardzie. Szczególne wrażenie
na gościach wywarł nowo-otwarty budynek Samodzielnego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Goście podkreślali, że
standard nowego Szpitala dorównuje najlepszym w Europie

i mamy powody być z niego dumni. Burmistrz Nowogardu
podczas rozmów akcentował, że dialog pomiędzy Gminą Nowogard a byłymi mieszkańcami Nowogardu jest niezwykle
ważny w dzisiejszych czasach. Dlatego też pojawił się pomysł
organizacji posiedzenia Rady Miejskiej z udziałem naszych zagranicznych gości.
Po spotkaniu delegacja Związku udała się na wycieczkę po
okolicznych miejscowościach naszego regionu, pozostawiając
miłą atmosferę oraz... piękną pogodę.
Szymon Pilipczuk
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Garaże przy ul. Zamkowej
Utwardzono kolejny odcinek drogi dojazdowej
W czwartek 6 czerwca burmistrz Robert Czapla oficjalnie odebrał kolejny odcinek utwardzonej drogi dojazdowej
do garaży przy ul. Zamkowej. Jest to już VI odcinek systematycznie utwardzanych dróg garażowych. Oddany odcinek ma
wprawdzie tylko 38 metrów długości o powierzchni z kostki
betonowej POLBRUK koloru szarego o grubości 8 cm. ale jest
wyposażony w ważny odcinek kanalizacji deszczowej umożliwiający odprowadzanie wody z dwóch rzędów garaży.

Inwestycję wykonała firma „BEN - BRUK” ze Stargardu
Szczecińskiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę - 107
010 zł
Lesław M. Marek.

Dożynki Gminne
w Wierzbięcinie
W środę 5 czerwca, po konsultacji z Konwentem Sołtysów burmistrz Robert Czapla zdecydowasł, że tegoroczne
Dożynki Gminne odbędą się w sołectwie Wierzbięcin. Zapraszamy mieszkańców w sobotę 31 sierpnia.
LMM

Dzień Dziecka z Caritasem

W sobotę, 1 czerwca br., odbył się festyn z okazji Dnia
Dziecka zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. W

tak szczególnym dniu dla dzieci nie mogło zabraknąć atrakcji
- wspólnego grilla z kiełbaskami, pysznej grochówki, a na stołach słodyczy i napojów. Dbał o to osobiście ksiądz proboszcz
Grzegorz Legutko, który często wcielał się w rolę kelnera obsługując małych i dużych konsumentów.
Wolontariuszki organizowały konkursy, za które były słodkie upominki. Nagrody były dla wszystkich. Po atrakcjach dla
ducha było coś dla ciała - dzieciaki ustawiały się w długiej kolejce by dosiadać koni.
Zapewnił to Jerzy Furmańczyk. Widok uśmiechniętych
dzieci był najlepszą nagrodą dla opiekunów i organizatorów.
Nie mogło też zabraknąć władz miasta - burmistrza Roberta Czapli i Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego
Bielidy, którzy najpierw złożyli życzenia dzieciom z okazji ich
święta a później osobiście wręczali pociechom dużo pysznych
słodkości.
Niezawodny jak zawsze był Jarek Bzowy, który prowadził
mnóstwo konkursów i spotkanie ubarwiał muzycznie.
Żaneta Jakubowska
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Dzień Dziecka w Warnkowie

Gościnna „Willa Zyszko”
W świąteczny czwartek Bożego Ciała trzeba było być w
Warnkowie. Tak pomysłowo zorganizowanej, sprawnie i ...
bogato przeprowadzonej imprezy dla swoich pociech można
tylko pozazdrościć. Państwo Ptaszyńscy udostępnili odpowiednio wyposażone tereny, a zapał organizatorów udzielił
się mieszkancom Warnkowa i Karska - przyszli ze swoimi pociechami i razem z nimi się bawili. Było to bogate w zabawy i
konkursy święto naszych maluśkich i trochę starszych pociech.
Dzięki wyjątkowo pomysłowym organizatorom i szczodrym
sponsorom oraz aktywnym rodzicom nikt się nie nudził i wrażeń przeżył mnóstwo. Były więc zespołowe zabawy ruchowe,
były konkursy, była zjeżdżalnia i trampolina. Kto się zmęczył
siadał na konia albo na motocykl. Ciekawscy czuli się prawdziwymi strażakami.Nikt nie mógł być głodnym ani spragnionym.
Za wysiłek nagradzano - napewno nagroda wręczana przez
posła albo burmistrz będzie pamiątką tego dnia. Poseł Andrzej
Piątak i burmistrz Nowogardu Robert Czapla byli w tym dniu
wśród Dzieci i dla Dzieci - wręczali mnóstwo zabawek i słodyczy, a wspólne fotografie będą przypominać ten niezwykle
udany dzień. Oby każdy dzień był dniem dziecka!
tekst i foto LMM

Serdeczne Podziękowania dla sponsorów z okazji Dnia
Dziecka w Warnkowie
- Sponsor Strategiczny- Państwo Ptaszyńscy „Willa Zbyszko”
- Gmina Nowogard- burmistrz Robert Czaplia, zastępca
burmistrza Damian Simiński
Sponsorzy indywidualni i firmy
- Poseł RP- Andrzej Piętak
- Piekarnia-Ciastrarnia Państwa Pasławickich
z Drawska Pomorskiego
- Firma lodów i Mrożonek „LODOS”- P. Sachryń
- Zdzisław Ajs „AZBUD”
- Piotr Rompel Nauka Jazdy „DRAGON”
- Natalia Pędziszczak
- Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko
- Sławomir Ireneusz Adamiak
- Paweł Dobrzyński
- W.M Pietraszek
- Kazimierz Zięba
- Małgorzata Kubicka
- Państwo Dziekanowscy
- Jerzy Kubacki
- Jerzy Furmańczyk

- Krzysztof Skowron
- Piekarnia Państwa W.B Pędziszczak
- Piekarnia-Ciastkarnia Robert Bojarczyk
Nowogardzcy Radni
- Michał Bociarski
- Michał Wiatr
- Bogumił Gała
- Tomasz Szafran
- Rafał Paśko
- Robert Augustynek
Ponadto dziękujemy Panom Strażakom z OSP Błotno oraz
grupie motocyklistów „WIDMO”
Organizatorzy Zbigniew Dwornik
Sołtys Karska Jerzy Kubicki
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O zdrowie musisz zadbać sam!
W niedzielę (9 czerwca) mieszkańcy Nowogardu mogli zadbać o swoje zdrowie biorąc udział w „Festynie zdrowia”, który
został zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Chrześcijańską Służbę
Charytatywną.
Wszyscy chętni mogli dowiedzieć się czegoś więcej o stanie zdrowia odwiedzając 8 podstawowych stanowisk mobilnej
wystawy „Expo Zdrowie”, które odpowiadają 8 zasadom zdrowego życia:
Dieta – badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi,
Ćwiczenia – badanie pulsu po 3 min. umiarkowanych ćwiczeń (test harwardzki),
Woda – pokaz zabiegu hydroterapeutycznego,
Światło słoneczne – mierzenie ciśnienia krwi,
Wstrzemięźliwość – mierzenie wzrostu, wagi, tkanki tłuszczowej oraz wyliczanie wskaźnika masy ciała BMI,
Powietrze – badanie wydolności płuc za pomocą spirometra,
Odpoczynek – wykonanie masażu,
Spokój – określenie wieku biologicznego i konsultacja lekarska.
Jak podkreślił pan Marek Jankowski – koordynator mobilnej wystawy – ma ona na celu zachęcenie ludzi do podjęcia
próby zmiany stylu życia. Wiele osób właśnie podczas zwiedzania wystawy dowiaduje się o stanie swojego zdrowia.
Uczestnicy festynu mogli dodatkowo wysłuchać wykładu pani
Iwony Ilnickiej, która jest lekarzem w Klinice Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zakupić książki poświęcone zasadom zdrowego żywienia,
wziąć udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skosztować potraw wegetariańskich. W ramach
festynu rodzinnego o godz. 14.00 na boisku przy Placu Szarych Szeregów odbył się mecz towarzyski, w którym reprezentacja władz samorządowych gminy Nowogard zmierzyła się z
reprezentacją parafii pod wezwaniem WNMP w Nowogardzie.
Składy drużyn:
Parafialna drużyna piłkarska pod wezwaniem WNMP w
Nowogardzie:
Ks. Grzegorz Legutko – proboszcz w Nowogardzie
Ks. Robert Dąbrowski – prefekt w ZSP w Nowogardzie
Ks. Andrzej Gański – prefekt w I LO w Nowogardzie
Jan Smolira – członek rady parafialnej
Dominik Berezowski – lektor
Jakub Dwornik – lektor
Adrian Łachmanowicz – lektor
Tomasz Kosakiewicz – lektor

Tomasz Tracz – lektor
Piotr Teodorczyk – lektor
Bartłomiej Damecki – lektor
Maciej Balejko – lektor
Oktawiusz Łatka – lektor
Klaudiusz Bednarek – ministrant
Kacper Molasy – ministrant
Paweł Agaciński – kandydat
Reprezentacja Urzędu Miasta w Nowogardzie:
Robert Czapla – burmistrz Nowogardu
Damian Simiński – zastępca burmistrza Nowogardu
Antoni Bielida – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Rafał Szpilkowski – radny Rady Miejskiej w Nowogardzie
Marek Krzywania – radny Rady Miejskiej w Nowogardzie
Andrzej Kania – radny Rady Miejskiej w Nowogardzie
Jarosław Soborski – zastępca kierownika WRLiF
Szymon Pilipczuk – pracownik ds. promocji WRLiF
Trzeba przyznać, że obie drużyny wykazały się olbrzymią
determinacją i walczyły do ostatniej minuty. Tym razem sportowe szczęście dopisało reprezentacji władz samorządowych,
która zwyciężyła 2:1.
Festyn rodzinny pod znakiem troski o zdrowie był dobrą
okazją do zrobienia pierwszego kroku w kierunku zmiany stylu życia i zadbania o profilaktykę chorób.
Pamiętaj, że o swoje zdrowie musisz zadbać sam!
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Osoby osadzone porządkują Nowogard
Przez cały maj i początek czerwca trwały prace polegające na porządkowaniu terenu naszej gminy. Prace wykonywane
są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Porządkowane były m. in.:

Odnawianie ogrodzenia oraz plantowanie i porządkowanie terenu zielonego przy stacji PKP

Walka z postępującym zarastaniem przez glony na nowogardzkim jeziorze

Oczyszczanie terenu plaży

Obkaszanie i porządkowanie nad jeziorkiem przy os. Radosława

10

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

27.06.2013 r.

Kulturalno-Sportowy Piknik Osiedlowy
Powstaniem pięknego, kolorowego i radosnego muralu zdobiącego ścianę garażu sąsiadującego z placem zabaw
dla dzieci zakończył się Kulturalno-Sportowy Piknik Osiedlowy. Impreza zorganizowana wspólnie przez NDK i Spółdzielnię Mieszkaniową Gardno odbyła się w sobotę, 8 czerwca, na podwórku osiedla przy ulicy Bohaterów Warszawy 68, 69, 70.
Celem spotkania było oczywiście upiększenie bezbarwnej
do tej pory ściany garażu i wspólne zrobienie czegoś twórczego i pożytecznego. Nie zabrakło jednak miejsca na wspólną
zabawę pod gołym niebem i lepsze poznanie się mieszkających w okolicy ludzi.
Atmosfera zabawy na Pikniku rozkręcała się z godziny na
godzinę, a atrakcje dla siebie znaleźli sąsiedzi w każdym wieku. Były gry i zabawy dawne – klasy, kapsle, skakanki, hula-hop - zawody sportowe, tańce integracyjne oraz wiele innych
atrakcji, w tym wspólne ognisko i śpiewanie piosenek ogniskowych. Dla młodszych dzieci i maluchów przygotowany
został konkurs rysunkowy oraz malowanie buziek, jak zwykle
cieszące się dużym zainteresowaniem. Rysunki, inspirowane
wierszami Juliana Tuwim czytanymi przez dyrektor NDK Anetę
Drążewską i prezesa SM Gardno, Jana Smolirę, były różne ale
wykonane z dużą wyobraźnią (oglądać je można na wystawie
w holu NDK). Uciech dla podniebienia też nie zabrakło: były
słodycze i napoje ufundowane przez SM Gardno, a także lody
ufundowane przez firmę Lodos.
To było kolorowe i wesołe spotkanie, a także doskonała

okazja do poznania swoich najbliższych sąsiadów i atrakcyjnego spędzenia czasu w dzień wolny od pracy.
informacja własna

Niektórzy już potrafią być bezwstydnymi!
Ktoś zawstydzony, to jednocześnie,
ktoś skutecznie zniewolony! Z taką opinią
można ostatnio zetknąć się w niektórych mediach. No cóż, jeśli to prawda, że totalne poczucie zawstydzenia
prowadzi do utraty nie tylko poczucia
wolności (nawet tej wewnętrznej) - ale
także do zaburzeń w zakresie poczucia
własnej tożsamości – to jest to wyrafinowany sposób na przekonanie nas o tym, że inni (czyli ci, którzy już potrafią się nie
wstydzić) są od nas lepsi, a my powinniśmy być im posłuszni.
Może właśnie dlatego niektórzy z nowogardzkich radnych
opowiedzieli się za zlikwidowaniem kina „Orzeł” działającego
przy NDK. Wszak odsyłanie „fanów” X Muzy w objęcia XI, jest
(przy obecnym kształcie tej ostatniej) wyjątkowo perfidne.
Pewnie dlatego dwóch zdecydowanych przeciwników modernizacji kina uważa siebie samych za wyjątkowo bezwstydnych.
Ten drugi (ten, który poparł pierwszego) zapewne uważa
się za najbardziej bezwstydnego, ponieważ jeszcze niedawno
wszczynał larum, że odwołano seans (na który przybył z osobą
towarzyszącą) z powodu zbyt małej frekwencji. No cóż, problem w tym, że stan techniczny kina był (i jeszcze jest) jedną
z przyczyn tak niskiej frekwencji. Jednak nie jest to (niestety)
najistotniejsza, przyczyna!
O wiele istotniejsze jest zło płynące z niewłaściwej edukacji obywatelskiej ostatnich lat. Gdybyśmy nie pozwolili sobie na tak masowe wmówienie, że całe zło, które nas „dotyka”,
ma swe podłoże w nas samych - że to wskutek naszej nieporadności nie potrafimy np. znaleźć sobie odpowiedniej pracy i
dlatego nie stać nas na to, na co może sobie pozwolić ktoś inny
- to zamiast zniewalającego wstydu, poczulibyśmy oburzenie i

chęć do działania, aby bronić przysługujących nam praw.
Jednym z praw każdego obywatela demokratycznego
państwa jest zapewnienie mu dostępu do takiej edukacji, która pozwoli zapracować na godne (adekwatne do poziomu wykształcenia) życie. Tymczasem...
Tymczasem czołowym polskim „edukatorem” obywatelskim jawi się być telewizja, ta telewizja, która swoimi tasiemcami reklamowymi, i odpowiednio spreparowanymi serialami,
niejednego twardziela zdołała sprowadzić do poziomu „Kiepskich” - a na dodatek jeszcze zawstydzonych.
Zapomniałeś o internecie! – zawoła ten i ów. Otóż nie, nie
zapomniałem. Problem w tym, że internet jawi się być jeszcze
większym wrogiem kontaktów społecznych niż telewizja. Natomiast nowocześniejsze kino – właśnie przypomniałem sobie
aktywne DKF-y – mogłoby zapoczątkować powrót do zaniechanej edukacji obywatelskiej.
Podstawą takiej edukacji – przynajmniej w moim rozumieniu – powinno być wzbudzanie poczucie tożsamości kulturowej (zrozumienie folkloru naszych przodków), pojmowanej
jako element tożsamości społecznej, która prowadzi do patriotyzmu lokalnego, a to z kolei wcale nie musi kolidować z
aktualnymi procesami społecznymi.
Właśnie rozsądne przygotowywanie się do wymogów globalizacji powinno zobligować nas do takiego spojrzenia na
kulturę, aby w tym specyficznym „tyglu wielokulturowości”
zachować odpowiedni pasek naszej etnicznej (i nie tylko) tożsamości.
Bez takiej świadomości będziemy czuć się zniewolonymi
zarówno tu, w Polsce, jak i poza jej granicami. Czyżby o to chodziło tym, którzy już potrafią zademonstrować swój bezwstyd?
Lech Jurek
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Obchody 26 spotkania partnerskiego
byłego powiatu Nowogardzkiego
i powiatu Dithmarschen
Od 31 maja do 2 czerwca br. delegacja Gminy Nowogard w składzie: Damian Simiński zastępca Burmistrza Nowogardu,
Szymon Pilipczuk pracownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy o wzięła udział w obchodach 26 spotkania partnerskiego byłego powiatu Nowogardzkiego i powiatu Dithmarscher.
Na zaproszenie władz miasta Heide, które reprezentowali
Burmistrz Heide Ulf Stecher oraz Przewdoniczący Rady Miejskiej w Heide Franz Helmut Pohlmann oprócz nowogardzkiej
delegacji w obchodach uczestniczył Związek Ojczyźniany Nowogard Heimatverein Naugard e.V. wraz z p. Margrit Schlegel.
Uroczystości odbywały się w zespole muzealnym „Museumsinsel Lüttenheid”. Podczas spotkania partnerskiego rozmawiano na temat historii Nowogardu oraz zmian jakie w nim
zaszły. Delegacja z Nowogardu miała okazję poznać historię
miasta Heide oraz pobliskiego miasta Friedrichstadt. Wspólne spotkania, organizowane od lat powodują zacieśnianie się
współpracy między miastami Heide, Nowogard oraz Związkiem Ojczyźnianym Heimatverein Naugard e.V.
Podczas wystąpień władze miasta Heide i Nowogardu
oświadczyły o dalszej pracy nad rozwijaniem „teraźniejszych”
stosunków, a przez to nad pomyślną przyszłością tych stosunków. Do tych słów przyłączyła się również Przewdonicząca He-

imatverein e.V. p. Margrit Schlegel, która zapowiedziała, iż 19
czerwca członkowie Związku Ojczyźnianego odwiedzą nasze
miasto. Tradycją stało się, że podczas spotkań z partnerskim
miastem Heide strony obdarowują się książkami. W imieniu
Gminy Nowogard Zastępca Burmistrza p. Damian Simiński
przekazał na ręce Burmistrza Heide p. Ulfa Stechera zbiór książek w języku polskim dla biblioteki miejskiej w Heide.
W ramach obchodów goście mieli okazję wysłuchać orkiestry symfonicznej z Dithmarscher Musik Schule oraz obejrzeć
przedstawienie teatralne artystów z Volkshochschule z Heide.
Ponadto zaprezentowane zostały pieśni oraz historyjki ziemi
pomorskiej i Nowogardu przez Der Chor der Pommerschen
Landsmannschaft Heide.
W ostatnim dniu spotkania delegacja z Nowogardu uroczyście złożyła kwiaty pod pomnikiem „Ofiar Wojen Światowych.”
Szymon Pilipczuk

Odpowiedź na artykuł
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 7.06.2013 r. artykułu pt.: „I nastała jasność za 88 tysięcy” uprzejmie informuję, że wymiana opraw oświetleniowych w budynku ratusza jest związana z wymianą instalacji
elektrycznej oraz szaf rozdzielczych w budynku.
Przypominam, że w ubiegłym roku na zlecenie Gminy Nowogard opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca całego, ponad 100-letniego budynku oraz znajdujących
się w nim instalacji.
Analiza przeprowadzona przez projektantów wykazała, że
stan instalacji elektrycznej jest bardzo zły, a nawet zagraża bezpieczeństwu przebywających w budynku osób. Podjęto więc
decyzję o wymianie starej wyeksploatowanej instalacji elektrycznej oraz o zwiększeniu mocy dostarczanej do obiektu.
Wraz z wymianą instalacji obiekt został wyposażony w
nowy osprzęt oraz oprawy oświetleniowe. Rodzaj opraw został
zaprojektowany przez architektów sporządzających projekt

zarówno pod kątem spełniania wymaganych przepisami norm
natężenia oświetlenia, a także pod względem estetycznym. Po
wykonaniu wszystkich prac wewnętrznych oraz elementów
wykończenia wnętrz otrzymamy zakładany przez architektów
efekt estetyczny i funkcjonalny.
Wykonawca prac został wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego, w którym uczestniczyło 9 wykonawców.
Najtańszą ofertę złożyła firma ARKA z Nowogardu na kwotę
87.945,00 zł, oferta najdroższa wynosiła 279.120,00 zł.
Adam Czernikiewicz
Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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Przedszkole nr 1 - Niezapominajka
Niezapominajka, to kwiatuszek,
Czemu go lubię, tłumaczyć nie muszę.
w jej skromnym uroku tkwi cała przyczyna
- Niezapominajki się nie zapomina!
Dzień 20 czerwiec zapisał kolejną kartę w historii przedszkola
nr 1 w Nowogardzie.
W obecności szacownych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie
nadania imienia, a Burmistrz Robert Czapla wręczył Akt Nadania
Imienia „NIEZAPOMINAJKA”
W czasie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, która
została poświęcona przez ks. Marcina z Parafi pod wezwaniem
Ks. Rafała Kalinowskiego. Dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi
odśpiewały hymn przedszkola i złożyły uroczyste ślubowanie.
Dalszą część uroczystości wypełniły występy przedszkolaków.
Dzieci 3,4, i 5 letnie zaprezentowały umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Najstarsza grupa okazała się prawdziwymi
aktorami przedstawiając bajkę „Kopciuszek”, która zakończyła się
Polonezem.

Podczas uroczystości zaproszeni goście składali na ręce pani
dyrektor Jolanty Bielskiej życzenia dla wszystkich pracowników
przedszkola, życząc cierpliwości i wytrwałości w kształtowaniu
dziecięcych postaw
i charakterów, dzieciom aby pobyt w przedszkolu sprawiał
im radość i szansę dalszego rozwoju, Rodzicom- aby przyprowadzając swoje pociechy do przedszkola byli spokojni i pewni, że
spędzą one czas w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.
Goście mogli obejrzeć kroniki przedszkola dokumentujące
jego wieloletnią działalność i dokonać pamiątkowych wpisów.

Przedszkole prowadzi działalność ponad 60 lat, jest przedszkolem wielopokoleniowym i zawsze było „Jedynką” lub „Żeromskiego”. Od dzisiaj nosi imię Niezapominajka, podkreśla ono
wizerunek przedszkola i wyróżnia je wśród innych. Dzięki tak
wdzięcznej nazwie Niezapominajka wszyscy od dzisiaj utożsamiać się będą z czymś radosnym i ciepłym, z czymś o czym się
nie zapomina. Niezapominajka będzie się kojarzyła wychowankom nie tylko z przedszkolem, ale i z najpiękniejszymi dziecięcymi latami spędzonymi w murach przedszkola.
Dyrektor Przedszkola Niezapominajka Pani Jolanta Bielska
powiedziała mi: „W imieniu własnym, wszystkich pracowników i
dzieci dziękuję gościom za udział w historycznym wydarzeniu, które
zdarza się tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że chwile spędzone razem z nami pozostaną na długo w Waszej pamięci.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim sponsorom,
dzięki którym nasze przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Dziękuję Państwu K. J. Sachryń, B.W. Pędziszczak, Pani I. Kandybi, M. Kowalczyk, M, J Jasińskim. Serdeczne podziękowania kieruję do Pani
Jolanty Czacharskiej za wykonanie modelu tablicy pamiątkowej i
Panu Zbigniewowi Olejnik za dalsze jej wykonanie. Pragnę podziękować rodzicom dzieci 5- letnich za wsparcie finansowe: Pani K. Paradzińskiej, A. Młynarskiej, M. Łokaj, A. Kulik, S. Gałeckiej, K. Kracie,
J. Cimcioch, oraz Panu: L. Paszkiewicz, P. Zawal, L. Żminda. Dziękuję
również Pani M. Kufta za przygotowanie niezapominajkowej dekoracji wykorzystanej do wystroju pomieszczeń przedszkolnych.
Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom naszych
przedszkolaków za zaangażowanie i wsparcie.”
Lesław M. Marek

Delegacja Związku Ojczyźnianego

W dniu 19.06.2013 nasza Gmina gościła 28 osobową delegację
Związku Ojczyźnianego Nowogard – Heimatverein Naugard e.V.
wraz z Przewodnicząca Związku Pani Margrit Schlegel. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania kościoła pw. NMP w Nowogardzie, gdzie
członkowie Związku wysłuchali melodie grane na zabytkowych organach. Następnie delegacja udała się na zwiedzanie największej
inwestycji Nowogardu t.j. nowego budynku Szpitala. Podczas zwiedzania budynku nasi Goście mieli okazję zapoznać się z przyszłymi
możliwościami nowego obiektu i zwiedzić takie pomieszczenia jak:
sale operacyjne, sala porodowa czy gabinety lekarskie. Po obszernym oględzinach przedstawiciele Heimatverein Naugard e.V. udali
się na spotkanie władz samorządowych.
W imieniu Gminy Nowogard naszych Gości podjął Burmistrz
Nowogardu P. Robert Czapla w towarzystwie Zastępcy Burmistrza
Nowogardu P. Damiana Simińskiego, Przewodniczącego Rady Miej-

skiej P. Antoniego Bielidy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej P. Mieczysława Laskowskiego. Podczas rozmowy przy kawie P.
Margrit Schlegel wyraziła słowa wdzięczności i uznania za czynione
zmiany oraz za prowadzone inwestycje w Nowogardzie. Szczególne
wrażenie na gościach wywarł nowo-otwarty budynek Samodzielnego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Goście podkreślali, że
standard nowego Szpitala dorównuje najlepszym w Europie i mamy
powody być z niego dumni. Burmistrz Nowogardu podczas rozmów
akcentował, że dialog pomiędzy Gminą Nowogard a byłymi mieszkańcami Nowogardu jest niezwykle ważny w dzisiejszych czasach.
Dlatego też pojawił się pomysł organizacji posiedzenia Rady Miejskiej z udziałem naszych zagranicznych gości.
Po spotkaniu delegacja Związku udała się na wycieczkę po okolicznych miejscowościach naszego regionu, pozostawiając miłą atmosferę oraz … piękną pogodę. red.
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
Położenie
Oznaczenie
Lp. nieruchomości nieruchomości wg
księgi wieczystej
1.

Opis nieruchomości

Obręb nr 3 m. KW
Przedmiotem
Nowogard
SZ1O/00014241/1 sprzedaży jest działka
ul. 3 Maja 8A
o nr ewidencyjnym
97/4 o pow. 179
m2 zabudowana
dwoma budynkami
transportu i łączności
oraz handlowo usługowym

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i
gminy Nowogard – zabudowa
mieszkaniowa z dopuszczalnymi
funkcjami uzupełniającymi

Cena
nieruchomości
35.000,00 zł

Stan
władania

Warunki
płatności

własność

Jednorazowo
Przetarg
przed
nieograniczony
zawarciem aktu
notarialnego

Forma zbycia

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.06.2013 r. do dnia 02.07.2013r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Olchowo
w gminie Nowogard, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmiany miejscowego planu.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn.
zm.) oraz art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 51 ust 1 i art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o:
- podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie Uchwały Nr XVI/139/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olchowo
- przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy
oddziaływania na środowisko dla potrzeb wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, w godzinach: od 800 do 1500 ( pok. nr 205)
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, a także może się zapoznać z niezbędną dostępną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych opracowań można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie plac
Wolności 1, 72-200 Nowogard, e-mail: boi@nowogard.pl.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogardu.
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Sukcesy nowogardzkich uczniów
Sukcesy nowogardzkich uczniów w XXVI edycji konkursu „Mój las”
Uroczyste
podsumowanie
konkursu „Mój Las” - edycja XXVI
2012/13 odbyło się 28 maja 2013 r.
Laureatów i uczestników konkursu
wraz z opiekunami gościło w tym
roku już tradycyjnie Gimnazjum nr
6 przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie. Na uroczystość zostali zaproszeni także goście z Regionalnej
Dyrekcji Lasów w Szczecinie oraz
Lasów Miejskich Szczecina. Poniżej
przedstawiamy wyniki XXVI edycji
konkursu „Mój Las”.
I kategoria (kl. I – III szkoły podstawowej):
I miejsce: M. Owczarek i Sz. Wojciechowski – ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Nowogardzie –opiekun pracy:
Beata Siedlecka
III miejsce: O. Kukuła i W. Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Nowogardzie - opiekun pracy: Urszula Zajda
Wyróżnienie: H. Irzymska i J. Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – opiekun pracy: Ewa Antczak
II kategoria (kl. IV – VI szkoły podstawowej):
I miejsce: N. Owczarek i T. Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie - opiekun pracy: Małgorzata Początek

III kategorii (gimnazjum):
II miejsce: P. Kufta z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, opiekun pracy - opiekun pracy Jolanta Mielewczyk
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.
Informacja własna

V Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Gmin
Powiatu Goleniowskiego
W dniu 15 czerwca br. na plaży w Stepnicy odbył V Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o
puchar Starosty Goleniowskiego.
Rozgrywany przy iście plażowej pogodzie turniej odbywał
się w prawdziwie sportowej atmosferze.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn :
(gmina Nowogard, gmina Przybiernów, gmina Maszewo,
gmina Stepnica, Starostwo Powiatowe Goleniów, Nadleśnictwo Goleniów , Straż Pożarna Goleniów, Komenda Powiatowa
Policji Goleniów.
Nasza gminę reprezentowali pracownicy Urzędu Miejskiego, radni oraz zastępca burmistrza Damian Simiński, gdzie wywalczyli trzecie miejsce.
Wyniki turnieju :
1. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
2. Gmina Przybiernów
3. Gmina Nowogard
4. Gmina Maszewo
5. Starostwo Powiatowe w Goleniowie
5. Gmina Stepnica
5. Nadleśnictwo Goleniów
5. Straż Pożarna Goleniów
Rozgrywki okazały się świetną forma spędzania wolnego

czasu na świeżym powietrzu. Zawodnicy walczyli ambitnie na
każdym etapie turnieju, ale przede wszystkim wspaniale się
bawili.
Poszczególne drużyny za pierwsze trzy miejsca otrzymały
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
Anna Narkiewicz

Na zdjęciu drużyna gminy Nowogard
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Powstanie kolejny żłobek w Nowogardzie
11 czerwca, w ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli i kierownika SSiO Krzysztofa Kolibskiego z Panią
Agatą Malinowską w sprawie utworzenia nowego żłobka w Nowogardzie.
Placówka ma zostać otwarta już na przełomie sierpnia i
września tego roku. Docelowo żłobek będzie mógł objąć opieką osiemnaścioro dzieci do lat 3, nad którymi będzie czuwało
trzech opiekunów.
Żłobek zapewni wysoki standard: 2 sale dydaktyczne, sypialnię, aneks kuchenny, sanitariaty, szatnię i wózkownię oraz
plac zabaw. Jest to komfortowy i w pełni bezpieczny obiekt.
Sale są przestronne i jasne, wyposażone w zabawki i sprzęt posiadające niezbędne atesty. Wykwalifikowany i doświadczony
personel będzie zapewniał właściwą opiekę nad maluszkami,
zarówno tą pielęgnacyjną jak i edukacyjną, poprzez prowadzenie zabaw z elementami edukacji uwzględniającymi indywidualne potrzeby dzieci.
W lutym 2012 r. z inicjatywy burmistrza Roberta Czapli
Rada Miejska podjęła pakiet uchwał ułatwiających tworzenie i funkcjonowanie placówek typu żłobek i klub dziecięcy.
Dzięki temu jeszcze w 2012 r w Nowogardzie powstały dwie
takie placówki: Żłobek „Maluszkowo” i Klub Malucha „Błękitna
Chmurka”. Na wsparcie ich funkcjonowania udzielane są dotacje w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte
opieką w żłobku i 200 zł miesięcznie w klubie dziecięcym. Taką
dotację otrzyma również nowy żłobek i każdy kolejny który

powstanie na terenie naszej gminy.
Należy jedynie życzyć Pani Agacie samych sukcesów zawodowych.
Dla zainteresowanych podajemy tel. kontaktowy:
604873917

Żaneta Jakubowska

Sprzątnij po swoim psie
W poniedziałek, 3 czerwca pracownicy wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska prowadzili na terenie naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”. Tym razem w akcji uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 1 wraz z Panią dyrektor Anną Łysiak oraz szkolnym pedagogiem Panią Iwona Gnat.
Akcję przeprowadzono na osiedlu Wiejska i okolicznych
uliczkach, wręczając ulotki informacyjne oraz jednorazowe zestawy higieniczne do uprzątania psich nieczystości. Młodzież
podczas przekazywania ulotek informuje, że psie nieczystości
mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne - szczególnie
groźne dla dzieci (np. pasożytami przewodu pokarmowego
lub bakteriami chorobotwórczymi) oraz powoduje zanieczyszczenia środowiska (poprzez system kanalizacji deszczowej
wpływają do jezior, rzek i strumieni). Ponadto zanieczyszczone
chodniki, alejki i skwery wyglądają nieestetycznie i zniechęcają do spacerów.

Trzeba przyznać, że mieszkańcy Nowogardu bardzo chętnie przyjmują zestawy higieniczne i popierają sposób prowadzenia akcji zapewniając jednocześnie o jej rozpowszechnianiu wśród swoich sąsiadów i znajomych. Poniżej fotorelacja z
poniedziałkowej kampanii.
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
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Przedstawiciel Nowogardu członkiem Rady
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Jerzy Jabłoński
przedstawiciel Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, społeczny Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w
Nowogardzie i członek Rady Fundacji,,
Zdrowie”, a od czerwca 2012 r. także
członek Zachodniopomorskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Szczecinie, uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2013
r. powołany został na członka 9 osobowej
Rady Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Szczecinie.
Ustawowy skład Rady OW NFZ to:
2- przedstawicieli Wojewody Zachodniopomorskiego
2- przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
2- przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa
Zachodniopomorskiego
1- przedstawiciel Zachodniopomor-

skiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
1- przedstawiciel Konwentu Starostów
Województwa Zachodniopomorskiego
1- wspólny przedstawiciel Komendanta
Wojewódzkiego
Policji,Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Do Rad Oddziałów Wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby,
które:
1) korzystają z pełni praw publicznych;
2) posiadają wykształcenie wyższe;
3) nie zostały prawomocnie skazane za
przestępstwo popełnione umyślnie.
4) nie są świadczeniodawcami, ich
pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami.
Kadencja Rady trawa cztery lata.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcję
społecznie.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,Rada ma charakter opiniodawczo- nadzorczy. Opiniuje m.in projekty
planów finansowych NFZ i sprawozdania
z ich wykonania; projekty planu pracy
oddziału;
monitoruje
prawidłowość
postępowania w sprawie zawierania
umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej oraz ich realizację; monitoruje
wykonywanie obowiązków przez świadczeniodawców; występuje do dyrektora
oddziału o przeprowadzenie kontroli

realizacji zawartych umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej; dokonuje
okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych; występuje
do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie
kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;wydaje opinie o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego
Funduszu.
Zapytany co zdecydowało o jego
powołaniu na to stanowisko i jak widzi
swoją pracę w Radzie Oddziału Wojewódzkiego NFZ pan Jerzy Jabłoński powiedział:
,,Trudno mi dzisiaj coś więcej powiedzieć
o pracy Rady oprócz zadań jakie nakłada
na nią ustawa o świadczeniach opieki
zdrowotnej. Uczestniczyłem dotychczas
w jednym posiedzeniu podczas, którego
nowa Rada ukonstytuowała się oraz
dokonała oceny i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za
2012 rok Na początku lipca br opiniowany
będzie plan finansowy Oddziału Wojewódzkiego na 2013 rok. Powołując mnie
do Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ
jako przedstawiciela Rady Działalności
Pożytku Publicznego brano zapewne pod
uwagę moje dotychczasowe doświadczenie w pracy organizacji pozarządowych
m.in. społecznego Prezesa Stowarzyszenia
na Rzecz Szpitala w Nowogardzie,członka
Rady Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ,,Zdrowie” i Nowogardzkiego
Forum Organizacji Pozarządowych. Nie
bez znaczenia było także moje doświadczenie ze współpracy z NFZ z wcześniejszego okresu, kiedy to pełniłem stanowisko starosty goleniowskiego,któremu
podlegał Szpital Powiatowy w Goleniowie.
Jako członek Rady będę się starał
aby środki jakimi dysponuje Oddział
Wojewódzki NFZ były prawidłowo rozdysponowywane na wszystkich świadczeniodawców tj zakłady i inne podmioty
opieki zdrowotnej a świadczeniodawcy
dobrze wykonywali swoje usługi wobec
ubezpieczonych – czyli wszystkich obywateli,którzy z usług opieki zdrowotnej
korzystają”.
Życzmy Panu sukcesów i satysfakcji z
pracy w Radzie Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Szczecinie, który finansuje świadczeniodawców także z naszej
gminy, w tym Szpital w Nowogardzie.
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Uzbierali na szpital 30 tys. zł
W dniu 24 maja 2013 r. w restauracji ,,Willa Zbyszko” odbył
się bal charytatywny z okazji zakończenia rozbudowy nowogardzkiego Szpitala-największej dotychczas inwestycji w dziejach Gminy Nowogard. Organizatorami balu były: Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala w Nowogardzie i Samorządowa Fundacja
Opieki Medycznej ,,Zdrowie”. Punktualnie o godz. 20.15 gości
balu powitali i podziękowali za przybycie: Jerzy Jabłoński Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala i Lidia Bogus - Prezes
Fundacji „Zdrowie”. Poinformowali oni jednocześnie, że środki
finansowe z balu będą w całości przekazane na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo uruchomionego Szpitala. Po czym
przedstawili krótkie informacje na temat swoich organizacji.
Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala w Nowogardzie utworzono
- powiedział Jerzy Jabłoński, w maju 2001 roku, kiedy to ważyły
się jego losy. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej Państwa i utworzeniu powiatów, szpital w Nowogardzie i Goleniowie
połączono w jeden - Powiatowy. W wyniku tej decyzji miało nastąpić zmniejszenie kosztów działalności obu szpitali. Okazało się
jednak, że działania restrukturyzacyjne zmierzały do likwidacji w
Nowogardzie najważniejszych oddziałów. Oznaczało to praktycznie likwidację szpitala, pogorszenie warunków opieki zdrowotnej
mieszkańców gminy a także utratę pracy dla blisko 200 osobowej
załogi. Do tego nie można było dopuścić. To dzięki radnym powiatu z tego okresu i uchwale Rady Miejskiej Nowogardu - z 1 lipca
2001r., szpital przejęła gmina Nowogard. Decyzję tą bardzo mocno wspierali mieszkańcy naszej gminy, co wyraźnie świadczyło o
społecznej akceptacji tej decyzji. Wtedy też wystąpiono z inicjatywą powołania Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w skład, którego weszło kilkadziesiąt osób. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

apolitycznym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie
i promowanie inicjatyw i działań wspomagających funkcjonowanie Szpitala i opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich
członków. Stowarzyszenie wspólnie z Gminą Nowogard jest założycielem Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ,,Zdrowie”.
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ,,Zdrowie”, drugi
organizator balu, utworzona została w czerwcu 2004 roku. Jest
pierwszą Fundacją utworzoną przez Samorząd Gminy w Polsce.
Zajmuje się ochroną, promocją i profilaktyką zdrowia na terenie
gminy Nowogard. Zwiększa tym samym dostępność mieszkańców gminy do opieki medycznej oraz kształtuje w społeczeństwie
aktywne postawy prozdrowotne. Z inicjatywy Fundacji „Zdrowie”
zostało utworzone Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”, które ma na celu ochronę zdrowia kobiet po
przebytej chorobie onkologicznej oraz Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Nowogard, zrzeszające ponad 100 członków -

ludzi chorych na cukrzycę. Co roku Fundacja ,,Zdrowie”, jako organizacja pożytku publicznego, pozyskuje coraz większe środki z
1 % podatku PIT , które przekazuje na zakup sprzętu dla Szpitala.
I za to wszystkim podatnikom, którzy przekazują swój 1% odpisu
podatku na rzecz Fundacji należą się wyrazy szacunku i uznania powiedziała Lidia Bogus. Szczególne podziękowania należy skierować do przedstawicieli hodowców norek, którzy wsparli Fundację jedną z największych kwot z 1% swoich podatków PIT.
Otwierający bal powiedzieli, że największą satysfakcją dla
członków Stowarzyszenia oraz Rady i Zarządu Fundacji było to,
że w roku jubileuszu 10-lecia utworzenia Stowarzyszenia, w
kwietniu 2011r podpisana została umowa na rozbudowę Szpitala
pomiędzy, inwestorem - gminą Nowogard a wyłonioną w przetargu Firmą ,,Skanska” z Warszawy. Dzięki temu 24 maja 2013 r.
po dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji, nastąpiło uroczyste
otwarcie nowoczesnej, spełniającej wymogi Unii Europejskiej,
placówki medycznej w Nowogardzie.
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
jest jedynym w województwie zachodniopomorskim i jednym z
trzech szpitali w Polsce gdzie organem założycielskim jest gmina
nie działająca na prawach powiatu. Nowy szpital to nie tylko estetyczny wygląd ale też przewidziany do zakupu nowy sprzęt i wyposażenie. Wyszkolona i profesjonalna kadra 210 pracowników,
spełniająca wymogi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia,
nie musi już obawiać się o swój zakład pracy.
Podjęta w 2001 roku decyzja o przejęciu szpitala była słuszna. Służy on bowiem poprawie opieki zdrowotnej mieszkańców
gminy Nowogard, a także znajduje uznanie mieszkańców gmin
sąsiednich.
Podstawowym zadaniem każdego Szpitala jest ratowanie
życia i zdrowia ludzi. Dawno temu powiedziano , że,, kto ratuje
(choćby) jedno życie, ratuje cały świat”
Tak więc biorąc udział w balu, aukcji obrazów, przekazując 1%
swojego podatku, wspomagamy Szpital i przyczyniamy się tym
samym do ratowania życia ludzkiego, które jest wartością najważniejszą i wielkim wyzwaniem naszej cywilizacji - powiedział
prezes Stowarzyszenia Jerzy Jabłoński.
Następnie głos zabrał Dyrektor Szpitala Pan Kazimierz Lembas, który przedstawił
informację o nowo wybudowanym obiekcie Szpitala, jego
funkcjonowaniu i planach na przyszłość. Podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do podjęcia tej inwestycji i aktywnie uczestniczyli w jej realizacji.
Uroczystego otwarcia balu dokonał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który podziękował organizatorom balu i wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy od lat wspomagają Szpital. Uczest-
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nikom balu podziękował za przybycie i życzył udanej zabawy do
białego rana, dobrego humoru oraz nie zapomnianych wrażeń z
imprezy, która ma historyczne znaczenie gdyż odbywa się z okazji
oddania do użytku największej inwestycji w dziejach Nowogardu.
Podczas otwarcia balu, w porządku alfabetycznym wymieniono i podziękowano osobom, które angażowały się w obronę szpitala przed likwidacją a następnie jego rozwój i rozbudowę oraz
tym, którzy angażują się w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji. Są to między innymi Panie i Panowie:
1. Bielida Antoni - były radny powiatu i w-ce Starosta goleniowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Bogus Lidia - członek Stowarzyszenia obecna Prezes Fundacji
„Zdrowie”,
3. Cedro Mieczysław - Przewodniczący Rady Fundacji ,,Zdrowie”
4. Czapla Robert - członek Stowarzyszenia, Burmistrz Nowogardu,
5. Danuta Dawidowska - skarbnik, współzałożycielka Stowarzyszenia,
6. Jabłoński Jerzy - Prezes Stowarzyszenia, były radny powiatu i
w-ce Burmistrz Nowogardu, późniejszy Starosta goleniowski,
7. Kazuba Stanisław - współzałożyciel Stowarzyszenia, były Przewodniczący Rady Miejskiej,
8. Lembas Kazimierz - radny powiatu, współzałożyciel Stowarzyszenia, obecny dyrektor szpitala,
9. Sobieralski Ryszard - współzałożyciel Stowarzyszenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
10. Szawan Halina - współzałożycielka i pierwsza prezes Stowarzyszenia,
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11. Tomkowski Wiesław - były Wójt gminy Osina, która jako pierwsza wsparła finansowo Szpital,
12. Ziemba Kazimierz - współzałożyciel Stowarzyszenia były Burmistrz Nowogardu.
Podczas balu aukcję obrazów, przekazanych przez malarzy i
ze zbiorów prywatnych darczyńców oraz licytację zaproszenia do
Parlamentu Europejskiego dla 2 osób, ufundowanego przez posła do europarlamentu prof. Bogusława Liberadzkiego, prowadzili:
Danuta Dawidowska, Halina Pokorska i Antoni Bielida. Wyróżnić
tu należy nowogardzkich przedsiębiorców, którzy wzięli aktywny
udział w przeprowadzonej aukcji i zakupili wiele cennych obrazów.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tańca przygotowany przez Nowogardzki Dom Kultury i Szkołę Tańca Towarzyskiego „Flesz”.
Znakomitą oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny
Tomi Band ze Szczecina.
Smaczne i obfite menu przygotowane zostało pod czujnym
okiem Pani Ewy Ptaszyńskiej.
Salę na bal udostępnił i wszelkiej pomocy w jego organizacji
udzielił Pan Jarosław Ptaszyńki.
W wyniku sprzedaży zaproszeń na bal ,aukcji obrazów, licytacji zaproszenia do Parlamentu Europejskiego i indywidualnych
wpłat osób, które w balu nie brały udziału, zebrano kwotę blisko
30 000 zł, z czego 26 000 zł już przekazano Szpitalowi na zakup
aparatu do USG.
Komitet Organizacyjny Balu

Sukces sportowców LZS
Dnia 15.06.2013r w Płotach odbyły się XVIII Letnie Igrzyska LZS Samorządów Gmin woj. zachodniopomorskiego. W 23
konkurencjach zarówno indywidualnych jak i drużynowych uczestniczyła 35 osobowa reprezentacja Gminy Nowogard.
Reprezentujący naszą gminę sportowcy osiągnęli niewątpliwy sukces - zostaliśmy
sklasyfikowani na drugim
miejscu!
Najlepsze wyniki osiągnęli:
w kategorii VIP-ów – Stanisław Saniuk II
koszykówka kobiet – II miejsce
rzut lotką kobiet – II miejsce
wielobój Sołtysów – III miejsce
piłka nożna – III miejsce
piłka koszykowa mężczyzn –

III miejsce
przeciąganie liny – III miejsce
Klasyfikacja generalna
Igrzysk:
Barwice 265 pkt
Nowogard 239 pkt
Płoty 225 pkt
Białogard 219 pkt
Węgorzyno 215 pkt
Manowo 188 pkt
Dziwnów 172 pkt
Szczecinek 132 pkt
Ińsko 31 pkt
Gratulujemy!

Żaneta Jakubowska i LMM

Będą nowe ławki
na osiedlu Bema
Przybywa nowych ławek na terenie Nowogardu. Już wkrótce na świeżym powietrzu wypoczywać będą mogli mieszkańcy
osiedla Bema, na których będą mogli odpocząć podczas spaceru lub poczytać książką bowiem burmistrz Robert Czapla zlecił
wykonanie i montaż 5 nowych ławek wzdłuż chodnika przy ul.
Bema. Kolejne wkrótce pojawią się w innych częściach Nowogardu.
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Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

informuje, że w szkołach prowadzonych przez gminę Nowogard są wakaty
na następujące przedmioty:

PRZEDMIOT

ILOŚĆ GODZIN
SZKOŁA
HISTORIA
4
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
JĘZYK ANGIELSKI
15
Szkoła Podstawowa w Strzelewie
TECHNIKA
3
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
2
Szkoła Podstawowa w Strzelewie
GEOGRAFIA
9
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
BIOLOGIA
17
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
LOGOPEDIA
10
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
3
Szkoła Podstawowa w Żabowie
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
4
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
25
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
PSYCHOLOG
5
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
6
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
10
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
REWALIDACJA
6
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
2
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
WYCHOWANIE
2
Szkoła Podstawowa w Długołęce
1
Szkoła Podstawowa w Orzechowie
DO ŻYCIA W RODZINIE
4,6
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
NAUCZYCIEL DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
25
Publiczne Przedszkole nr 1 w Nowogardzie
Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do dyrektorów wyżej wymienionych szkół w celu podjęcia rozmów o ewentualnym zatrudnieniu i składanie dokumentów (list motywacyjny + CV) w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w
Nowogardzie (ul 6 Maja 6, I piętro) do dnia 19.08.2013 r.

BURMISTRZ NOWOGARDU
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOGARD NA OTWARCIE WYSTAWY PRAC POKONKURSOWYCH
ORAZ ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI W NOWOGARDZIE.

MIEJSCE: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogard, Plac
Wolności 8
OTWARCIE WYSTAWY: 4 lipca 2013r. godzina 13.00
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; Sklep
spożywczy ul. Woj. Polskiego 4; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności
8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto”
Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego
5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh.
Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; Apteka „NIEBIESKA 2”, ul.
Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 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, Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; Salon fryzjerski M.Kouhan
ul. 700 Lecia 27B.

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu z dnia 10.06.2013 roku nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można
uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w
Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91/3926227

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca
burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

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

Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

