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Dwutygodnik Nr 11 (250)/2014

„Norlik” – pierwsze takie boisko
W miejscowości Maszkowo burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz lokalnym przedsiębiorcą Zbigniewem Piątakiem
żoną Beatą Piątak oraz sołtysem Maszkowa Krzysztofem Bernach w sobotę 21 czerwca br.,dokonali otwarcia i przekazania pierwszego boiska sportowego o nazwie „Norlik”. Na otwarciu boiska obecni byli również: Poseł na Sejm Andrzej
Piątak, kierownik wydziału GNGR UM Ewa Jakubcewicz, mieszkańcy wsi oraz gminy Nowogard.
Po przywitaniu wszystkich zebranych gości i mieszkańców,
burmistrz złożył na ręce Państwa Beaty i Zbigniewa Piątak,
gratulacje „za wielkie zaangażowanie oraz wkład finansowy w
budowę boiska sportowego w Maszkowie”, a także wyraził radość z wybudowania ładnego i funkcjonalnego boiska, które z
„pewnością będzie służyło miejscowym dzieciom i młodzieży,
propagując wśród nich zdrowy styl życia i współzawodnictwo
sportowe. Słowa podziękowania skierowali również mieszkańcy wsi śpiewając „STO LAT” Państwu Piątak.
Wybudowanie boiska było możliwe dzięki Państwu Beacie i
Zbigniewowi Piątak, przedsiębiorcom zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych, którzy w miejscowości Maszkowo na
terenie gminy Nowogard, mają zlokalizowane Gospodarstwo
Rolne pod nazwą „VISONEX”. Inicjatywa wybudowania tego
boiska w pełni pochodzi od Państwa Piątaków, którzy chcieli w
ten sposób wesprzeć miejscową społeczność, budując obiekt
sportowy, z którego będą mogli korzystać wszyscy - od najmłodszego do najstarszego mieszkańca sołectwa Maszkowo.
Na wniosek złożony do burmistrza z dnia 18 marca 2014 roku,

dokończenie na str. 2

Będzie remont na skwerze
za Pomnikiem Niepodległości
Ruszają prace związane z remontem za Pomnikiem Niepodległości. Jest to szczególne miejsce dla wielu mieszkańców Nowogardu. Dlatego też, wsłuchując się w prośby
płynące od mieszkańców, burmistrz Nowogardu, w czwartek 26 czerwca br., podpisał ogłoszenie w sprawie składania ofert na wykonanie remontu w obrębie skweru za Pomnikiem Niepodległości u zbiegu ulic 3 Maja i Bankowej
(dawniej Gazowej).
Planowany remont dotyczy chodników, które przecinać
się będą na środku skweru, tworząc deptak (na wzór podobnego, który znajduje się przy Placu Wolności 5). Przy alejach
ustawione będą ławki oraz naprawiony zostanie murek wraz
z kwietnikami, okalający skwer od strony ul. 3 Maja jak i od ul.
Bankowej. W następnym roku planowana jest budowa oświetlenia tego terenu (lampy parkowe).
Termin realizacji zamówienia to połowa września 2014
roku.
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„Norlik” – pierwsze takie boisko
dokończenie ze str. 1
otrzymali oni zgodę na budowę boiska sportowego na działce gminnej. Następnie przekazali oni, wybudowany już obiekt
sportowy, na rzecz gminy Nowogard, ta zaś, decyzją burmistrza, przekazała boisko „Norlik” oficjalnie, w sobotę (21 czerwca br.) sołectwu Maszkowo. Nowe boisko ma powierzchnie
1125 m2, gdzie mieści się pole do gry, a ogólna nawierzchnia
ogrodzonej powierzchni ze sztucznej trawy to 1446 m2. Koszt
wykonania boiska wyniósł 300 tys. złotych i został w całości
sfinansowany przez pana Zbyszka i panią Beatę Piatak.
Teren, na którym powstało boisko, gmina pozyskała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w
dniu 13 grudnia 2008 roku, a następnie 18 grudnia 2008 roku
przekazała na rzecz sołectwa z przeznaczeniem na adaptacje
budynku użytkowego na świetlicę wiejską, lokalizacji placu
zabaw lub utworzenia boiska sportowego.
Symbolicznym przecięciem wstęgi, burmistrz wraz z sołtysem i mieszkańcem Maszkowa, otworzyli nowe boisko spor-

towe. Aby obiekt dobrze służył mieszkańcom, ks. prob. Marek
Siedlecki poświęcił boisko. W ramach otwarcia „Norlika”, rozegrane zostały inauguracyjne mecze piłki nożnej, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem.

Anna Narkiewicz

Gmina Nowogard stawia na energię
z odnawialnych źródeł
Energia elektryczna, do zasilania lamp solarnych, pochodzi z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna i
wiatrowa), co w konsekwencji powoduje oszczędności zużycia tradycyjnej energii elektrycznej, a tym samym emisji
gazów i pyłów do atmosfery. Już niedługo, mieszkańcy Kulic, będą mogli się cieszy, takim właśnie, nowym oświetleniem drogowym, co w znaczny sposób polepszy warunki i
bezpieczeństwo mieszkańców. W czwartek, 26 czerwca br.,
burmistrz Nowogardu podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznaniu
pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”.
Pozyskane środki w wysokości 37.802 zł (suma ta pokrywa
75% środków przeznaczonych przez gminę na tę inwestycję)
w całości przeznaczone są na budowę oświetlenia solarnego
w Kulicach.
Podobne oświetlenie postawione zostało w Żabówku, rów-

nież dzięki pozyskanym przez gminę funduszom w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Całkowita wartość inwestycji w Żabówku wyniosła
119.325 zł.
opr. Piotr Suchy
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Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
27 czerwca, po raz ostatni w roku szkolnym 2013/2014, zabrzmiał dzwonek. Już od rana, w szkołach na terenie gminy
Nowogard, odbyły się uroczyste apele. Uczniowie zakończyli rok szkolny i w każdej z tych szkół obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: wiceburmistrz Krzysztof Kolibski, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski.
Absolwenci ostatnich klas już we wtorek, środę i czwartek
świętowali zakończenie kolejnych etapów edukacji - spotykali
się z nauczycielami i rodzicami, bawili się na wspólnych zabawach.
Koniec roku szkolnego to szczególny dzień dla najlepszych
uczniów i ich rodziców, których rozpierała duma, gdy ich po-

ciechy otrzymywały nagrody, a najlepsi stypendia ufundowane przez burmistrza Nowogardu (patrz obok). Na koniec, uczniowie udali się do swoich klas, gdzie podziękowali
nauczycielom i odebrali świadectwa, a po odebraniu świadectw zaczęło się... odliczanie - Ileż to dni wakacji przed nami?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie

Szkoła Podstawowanr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Zdj. Anna Narkiewicz, Piotr Suchy, Andrzej Sawicki
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Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej
„Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” to stypendium w formie nagrody przyznawane szczególnie uzdolnionym uczniom
ze szkół prowadzonych przez gminę Nowogard, którzy osiągają sukcesy i zdobywają wygrane w licznych konkursach i olimpiadach wiedzowych oraz zawodach sportowych. Do nagrody
desygnują uczniów dyrektorzy szkół w porozumieniu z radą
pedagogiczną. Wnioski dyrektorów poszczególnych placówek
rozpatruje komisja powołana corocznie zarządzeniem Burmistrza Nowogardu. Ocenie podlegają te osiągnięcia uczniów,
które związane są ze szkołą, do której uczniowie uczęszczają

i którą w ten sposób reprezentują. Nagroda przyznawana jest
corocznie i wręczona zostaje podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W tym roku do stypendium zgłoszonych zostało łącznie
dwudziestu uczniów. Komisja powołana Zarządzeniem nr
348/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2014 roku
wytypowała do nagrody ośmioro uczniów. Burmistrz Robert
Czapla zatwierdził decyzję komisji. Wobec powyższego wyróżnieni tytułem Młodego Talentu Ziemi Nowogardzkiej i nagrodą pieniężną w roku 2014 zostali następujący uczniowie:

Dominika Szynal, uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie

Adam Mańka, uczeń kl. III Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych
Szeregów w Nowogardzie.

Hanna Czura, uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Maciej Przybylski, uczeń kl. III II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

Nikodem Pawlak, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w
Nowogardzie.

Pola Iwanowska, uczennica kl. VI Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Nowogardzie.

Jakub Znyk, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie.
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Nowe chodniki na Wiejskiej
Od ponad 10 lat trwały starania poszczególnych radnych oraz mieszkańców, aby mógł powstać chodnik przy w ulicy
Wiejskiej. Dzięki decyzjom obecnej Rady Miejskiej oraz działaniom podjętym przez burmistrza, marzenia mieszkańców
z ulicy Wiejskiej, zakończyły się powodzeniem. W środę, 25 czerwca br., burmistrz Nowogardu w towarzystwie kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Adama Czernkiewicza, pracownika UM Joanny Miklas, wykonawcą robót budowlanych, oraz Mariusza Jażdżewskiego inspektora nadzoru budowlanego, dokonali oficjalnego odbioru chodników wraz
ze zjazdami przy ul. Wiejskiej w Nowogardzie.
Wygląd dzisiejszej ul. Wiejskiej to zasługa m.in. dr inż. Jarosława Połczyńskiego, który sporządził dokumentację projektową. Aby chodnik mógł zostać wykonany, gmina Nowogard
podjęła starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, które
wydało Starostwo Powiatowe w Goleniowie, będące równocześnie zarządcą drogi. Dopiero po tym, przystąpiono do realizacji robót, w wyniku których, na całej długości ulicy Wiejskiej,
powstały nowe chodniki.
W zakres prac wchodziło budowa chodnika o szerokości
1,5 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zjazdu
na osiedle (str. prawa), remont chodnika o szer. 1,5-2,2 m po
stronie lewej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do budynku
wielorodzinnego wspólnoty oraz od wjazdu na osiedle wie-

lorodzinne (str. prawa)
do łącznika z ul. Lipową.
Wykonano remont nawierzchni
istniejących
wjazdów i chodnika, na
pozostałym odcinku tj.
od skrzyżowania z ul.
Świerkową do posesji nr
33 (str. prawa). Łączna
powierzchnia nowej nawierzchni chodników i
wjazdów z kostki betonowej typu Polbruk wynosi
1375,5 m2.
Wykonawcę
robót
wyłoniono w postępowaniu przetargowym (zgłoszono 4 oferty - najniższa
był za kwotę 279.210,00
zł zaś najdroższa za Tak wygląda po remoncie
349.812,54 zł.) i była nią
firma BUD PAK Paweł
Szubert ze Stargardu Szczecińskiego. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 289.173,00 zł brutto. w tym (dokumentacja projektowa, roboty budowlane i nadzór inwestorski)
który w całości został sfinansowany przez gminę Nowogard.
Anna Narkiewicz

Tak wyglądało przed remontem				

Remont alejek nad murami zakończony
Ostatni etap remontu alejek spacerowych na terenach
zielonych przy nowogardzkim jeziorze został ukończony.
Zakres remontu obejmował alejki przy murach na odcinku skrzyżowania z ulicą Lutyków do skrzyżowania z ulicą
Osiedlową.

Przypomnijmy, iż w ubiegłych dwóch latach wyremontowane zostały alejki poprzeczne prowadzące od murów do jeziora. Natomiast w 2013 roku wyremontowana została alejka
na odcinku skrzyżowania ulicą Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Lutyków.

6

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

1.07.2014 r.

Gmina Nowogard kolejny raz Laureatem Konkursu Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”
W czwartek, 12 czerwca br., w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie
Konkursu i wręczenie laureatom nagród i dyplomów. Gmina
Nowogard uzyskała wyróżnienie i tytuł Finalisty Konkursu ,,
Samorządowy Lider Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014’’ w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich.
Już po raz trzeci gmina Nowogard została nagrodzona w tym
konkursie. Nagrody dla laureatów wręczyła Anna Mieczkowska członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
W ramach spotkania odbyła się konferencja nt. „Budowanie
jakości współpracy JST – NGO na Pomorzu Zachodnim’’.
Już po raz siódmy odbyło się Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych.
W ramach spotkania była możliwość wymiany doświadczeń,
zaprezentowania dobrych praktyk współpracy z NGO oraz
wzajemnej edukacji. Forum jest także pierwszą w Polsce inicjatywą skierowaną do organizacji pozarządowych , która odbywa sie cyklicznie od 2010 roku. Uczestnicy forum poznali
również nowe zasady organizacji zbiórek publicznych oraz
argumenty sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości społecznej jako szansy na rozwój organizacji pozarządowych.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie podziękowań
za współpracę członkom Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. Podziękowanie to
otrzymał również Pan Jerzy Jabłoński, członek Rady przedstawiciel Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Urszula Berezowska
wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu

Wojcieszyn - ma plac zabaw i będzie
miał też wyremontowaną drogę
Podczas niedzielnej spartakiady w Wojcieszynie (14 czerwca br.), oprócz kibicowania poszczególnym drużynom, burmistrz miał okazję zobaczyć nowy plac zabaw, który mieszkańcy Wojcieszyna sami wybudowali. Pani sołtys Andżelika
Saja w czasie spotkania powiedziała, że: „Dzięki wsparciu finansowym pana Burmistrza, udało nam się stworzyć na terenie
sportowo - rekreacyjnym, plac zabaw dla naszych dzieci. Za kwotę 4 tys. zł złotych, kupiliśmy zabawki tj. zjeżdżalnie, huśtawki
i piaskownice, które następnie sami zmontowaliśmy i pomalowaliśmy, a dziś widzimy efekty tej pracy. Najbardziej cieszy to, że
gdy dziś idziemy na plac zabaw ,to widzimy na nim bawiące się uśmiechnięte dzieci, a to jest okładem na nasze serce”.
Nie zabrakło również refleksji sołtys Wojcieszyna, na temat
pełnionej przez nią funkcji sołtysa: „Muszę przyznać, że kadencja która dobiega końca, była bardzo pracowita, lecz efekty pracy widoczne są gołym okiem. Już na początku kadencji, udało
nam się wyremontować świetlicę wiejską, został wymieniony
dach, jak również wnętrze świetlicy zostało wyremontowane, a
obecnie w świetlicy, w wakacje letnie, są prowadzone warsztaty
edukacyjno - sportowe. Najważniejszą rzeczą, którą udało się
nam zrobić, było stworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego, na
którym obecnie funkcjonują trzy boiska sportowe tj. piłka nożna,
siatkówka i badminton ,a w planach mamy jeszcze stworzenie
boisko do koszykówki a także kortu tenisowego. Ponadto na terenie tym postawiliśmy wiatę oraz stworzyliśmy miejsce na ognisko
na wspólne biesiadowanie. Na terenie tym wraz z mieszkańcami
posadziliśmy kilkadziesiąt krzewów i drzew ozdobnych. Miejsce
to stało się wizytówką wsi, jak również pokazuje, zaangażowanie
mieszkańców w pracę na rzecz wsi. Tych wszystkich rzeczy, nie
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W mieście powstaną kolejne parkingi
Burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenia w sprawie przetargu na budowę parkingów przy ul. 700-Lecia oraz przy
ul. Kowalskiej w Nowogardzie.
Parking między blokami przy ul. 700-lecia (naprzeciwko
Netto) - prace budowlane obejmować będą: wybudowanie
dwóch zatok parkingowych o łącznej pojemności 14 stanowisk postojowych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej), przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej poprzez jej poszerzenie oraz wymianę konstrukcji nawierzchni
na nawierzchnię z kostki betonowej, wybudowanie dwóch
placów chodnikowych do gospodarczego wykorzystania orz
ruchu pieszego, regulację wysokościową istniejących chodników, regulację istniejących studzienek, usunięcie starego
i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
dokonać wycinki 3 szt. drzew i nowych nasadzeń rekompensacyjnych.
Parking wzdłuż skarpy przy ul. Kowalskiej (od grobli do garaży w pobliżu Netto) - prace polegać będą na: budowie no-

ul. 700-lecia

udało się by zrobić, gdyby nie wsparcie i pomoc burmistrza. Dzięki Igrzyskom - Sportowo Rekreacyjnym w ciągu 3 latach udało
nam się wygrać 15 tys. zł i wszystkie te pieniążki zostały spożytkowane na wspomniane już przeze mnie rzeczy. Jako mieszkańcy
wsi, zawsze możemy liczyć na wsparcie burmistrza, który zawsze
pomaga nam i popiera nasze pomysły. Współpraca nasza z władzami gminy przebiega bez zastrzeżeń a nawet powiedziałabym,
że jest wzorem do naśladowania. Wspomnieć należy, że w tym
roku dzięki wsparciu finansowym udało nam się stworzyć na

wych miejsc parkingowych ( w sumie 17 miejsc postojowych
równoległych do jezdni, w tym 1 miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej), budowę 4 miejsc postojowych prostopadłych do jezdni, wykonanie nowego oznakowania.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2014 r. o godz.
9:00. Szczegółowe informacje na temat postępowania dostępne są na stronie http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml
W sumie, za czasów urzędowania obecnego burmistrza
Nowogardu, w Nowogardzie dotychczas powstało około 160
miejsc parkingowych, a w najbliższym czasie przybędą nowe,
dzięki którym liczba ta wzrośnie do 212, nie wspominając o
remontach już istniejących miejsc parkingowych. Nigdy wcześniej, w tak krótkim czasie, nie wybudowano na terenie naszego miasta tylu nowych miejsc parkingowych.
opr./zdj. Piotr Suchy

ul. Kowalska

terenie sportowo - rekreacyjnym plac zabaw dla naszych dzieci.
Podsumowując moją kadencję chciałabym bardzo podziękować
mieszkańcom wsi, którzy angażują się w pracę na jej rzecz, gdyż
gdyby nie to sołtys za dużo sam by nie zdziałał. Dzięki wspólnej
pracy na rzecz wsi, możemy zrobić jeszcze dużo więcej”.
Następnie burmistrz Nowogardu wraz z radnym Jackiem
Rafińskim, z sołtys Andżeliką Kamilą Saja i kilkoma mieszkańcami Wojcieszyna, udał się na drogę powiatową z Wojcieszyna na Radosław, która przy wsparciu finansowym gminy Nowogard (radni podczas sesji w dniu 13 czerwca br., przyjęli
uchwałę o dofinansowaniu tej inwestycji kwotą 100 tys zł)
będzie remontowana przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przy wsparciu i dofinansowaniu
przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla marszałkowskiego.
Zapytana przy tej okazji sołtys Wojcieszyna powiedziała:
Jeżeli chodzi o drogę na Radosław, to informacja o jej remoncie, jest chyba najlepszą wiadomość w tym roku dla mieszkańców wsi, którzy codziennie muszą pokonywać dziurawą drogę
w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. O remont tej drogi
walczono już kilkanaście lat, bo z tego co wiem, to problem
istniał już od ponad 10 lat, więc tym bardziej cieszy fakt, że w
końcu uda się wykonać jej remont a będzie to odcinek o długości prawie 2 km. Co remont dziś oznacza dla mieszkańców?
W końcu skończy się codzienna „droga przez mękę”, gdyż kto
nie jechał tą drogą nie wie, jak utrudniała ona codzienne życie
mieszkańcom”.
opr./zdj. Piotr Suchy
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Teren po „wadze”
własnością gminy
W Szczecinie, we wtorek 24 czerwca br., burmistrz Nowogardu podpisał akt notarialny z PKP dot. nieodpłatnego
nabycia przez gminę Nowogard działki przy ulicy Dworcowej, na której znajdowała się kiedyś waga.
W związku z podpisaniem aktu notarialnego gmina Nowogard będzie mogła przystąpić do realizacji inwestycji, polegającej na budowie drogi, łączącej ul. Dworcową z ul. 700-lecia.

Opr./zdj. Piotr Suchy

Remont murka okalającego nasze
jezioro zakończony
Zakończył się ostatni etap remontu murków wokół nowogardzkiego jeziora. Prace rozpoczęte zostały w roku 2012. Murek ten przez wiele lat był łatany, ale nie przeprowadzano tak szeroko zakrojonych prac. Ostatni raz, większe pracy przy
nim, od restauracji Neptun do hotelu Przystań, wykonano 25 lat temu. Dziś możemy się cieszyć jego estetyką i tym, że
bezpiecznie możemy stanąć nad brzegiem jeziora i podglądać dzikie ptactwo.
W środę, 19 czerwca br., burmistrz Nowogardu wraz z wykonawcami i przedstawicielami wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - kierownikiem
Tadeuszem Fiejdaszem i Joanną Krępa dokonał oficjalnego
odbioru wykonanego remontu.
Zakres ostatniego etapu remontu murka obejmował:

- wykonanie naprawy murku betonowego na całej długości tj. 180 mb, poprzez uzupełnienie ubytków gruzem kamiennym i zalanie betonem
- wykonanie pomostu drewnianego na długości 60 mb
- wykonanie prac remontowych części betonowej na odcinku 120 mb.
opr./zdj. Piotr Suchy
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Burmistrz dotrzymał
słowa danego działkowcom
W czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie, w dniu 11 kwietnia br., burmistrz Nowogardu złożył obietnicę, że jeszcze w tym roku zostanie wykonane nowe
ogrodzenie, które oddzielać będzie ogrody działkowe przy ul. 15-Lutego od terenu Szkoły Podstawowej nr 2. W środę,
18 czerwca br., obietnica ta została zrealizowana.
W tym bowiem dniu, burmistrz Nowogardu wraz z wykonawcami, z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
Lidią Wiznerowicz - Gliwna, Prezesem Rodzinnych Ogrodów
Działkowych Ryszardem Wajkiem oraz z przedstawicielami
wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska - kierownikiem Tadeuszem Fiejdaszem i Joanną
Krępa, odebrał prace związane z postawieniem nowego ogrodzenia, w wysokości 3 metrów, które oddziela ogrody działkowe przy ul. 15-Lutego od terenu Szkoły Podstawowej nr 2.
Wykonawcą nowego ogrodzenia była firma PPHU KUGA z
Nowogardu.
Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ryszard Wajk,
dzieląc się na bieżąco swymi wrażeniami powiedział: „Na hasło, które działkowcy zgłosili na Walnym Zebraniu, burmistrz
dotrzymał słowa. Przyobiecał postawienie nowego ogrodzenia i dotrzymał słowa. Zresztą burmistrz zawsze jest obecny,
na każdym naszym spotkaniu działkowców, na naszych wrześniowych dożynkach. Dobrze, że przychodzi, bo jest to okazja na zadanie pytań, na które działkowcy usłyszą odpowiedź
bezpośrednio od burmistrza. Tak więc na tę naszą współpracę
z burmistrzem nie możemy narzekać, a możemy wręcz powiedzieć, że jest bardzo dobra”.
opr./zdj. Piotr Suchy

Przejazdy kolejowe nie są gminne
W związku z napływającymi do Urzędu Miejskiego zapytaniami, w sprawie przerwanego remontu przejazdu kolejowego
w ciągu ulic 700-lecia i Bohaterów Warszawy pragnę wyjaśnić, że właścicielem przejazdu jest PKP Polskie Linie Kolejowe
(PKP PLK). Gmina, choć przez ostatnie kilka lat zabiegała o jego remont, to nie uczestniczy w żaden sposób w tym przerwanym remoncie. Wszystkie decyzje, związane z przyjętą technologią i harmonogramem robót oraz z rozkładem jazdy
pociągów, są podejmowane przez PKP. Ponadto należy podkreślić, że przejazd znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 106, zarządzanej w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW).
Informacje te podajemy, ponieważ wielu mieszkańców
mylnie sądzi, że to gmina Nowogard prowadzi prace remontowe na przejeździe i jest winna obecnej sytuacji.
Przypominamy, że burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
wielokrotnie spotykał sie z przedstawicielami PKP PKL , w celu
wykonania remontu przejazdów. Oczywiście gmina również
interweniowała w kwestii harmonogramu prowadzonego remontu w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie
oraz u głównego wykonawcy - Bahn Technik Wrocław sp. z o.o.
z Wrocławia. Na dzień dzisiejszy oba podmioty deklarują wznowienie remontu na początku września.
W sprawie tej będziemy Państwa informować na bieżąco.
Tadeusz Fiejdasz - kierownik wydziału GKMiOŚ
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Zakończenie III Edycji Nowogardzkiej
„Szkoły Cukrzycy”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zakończyło, ostatnim wykładem, III Edycję Nowogardzkiej „Szkoły
Cukrzycy”, który miał miejsce w piątek 20 czerwca br., o godz. 16.00, w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT”
Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie.
Tematem ostatniego wykładu był: Zawał serca, udar mózgu - czy
to tez powikłania cukrzycy? Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku, który wspólnie poprowadzili: lekarz prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” dr Marzena Kargul oraz krajowy koordynator „Szkoły Cukrzycy” diabetolog dr Andrzej Paciorkowski.
Po zakończonym wykładzie, Andrzej Bauman - Prezes PSD Zarządu Głównego w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak ważne jest
leczenie chorych z cukrzycą, za pomocą nowych dotowanych w Unii
Europejskiej oraz prawie na całym świecie insulin analogowych i leków inkretynowych. Mimo tego, że są zarejestrowane i dostępne w
aptekach to w naszym kraju, leków inkretynowych, nie obejmuje
refundacja, są bardzo drogie i pozostają poza zasięgiem pacjentów
chorych na cukrzycę. Wszelkie składane apele i przedkładane argumenty za ich refundacją nie znajdują zrozumienia u władz państwowych.
Dr Andrzej Paciorkowski podkreślił, jak istotna w leczeniu cukrzycy jest edukacja pacjentów i jak ważną role w tej edukacji spełniają Szkoły Cukrzycy, podziękował za zaangażowanie się w ich udział
lekarzom oraz strukturom PSD. Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu zapewnił, że chorzy z cukrzycą z Gminy Nowogard mogą liczyć
na pomoc Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Zbigniew Kędzierski
- Prezes PSD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie poprosił burmistrza Nowogardu o poparcie wniosku, o nadanie Gryfa Pomorskiego
dr Marzenie Kargul, z którym wystąpi Prezes Koła Nowogard. Burmistrz zapewnił, że wyda pozytywna opinię.
Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie w podziękowaniu za prowadzenie Szkoły Cukrzycy w Gryfinie wręczył dr Elżbiecie Szokaluk
medal XXX lecia PSD oraz monografię „XXX lat Wiary i Nadziei”
Za zaangażowanie w niesieniu pomocy chorym z cukrzycą opiekun Koła PSD w Nowogardzie Lidia Bogus otrzymała medal XXX lecia
PSD oraz monografię „XXX lat Wiary i Nadziei”
International Diabetes Federation (IDF) od 1950 roku jest liderem
globalnej społeczności chorych z cukrzycą zrzeszającym ponad 230
krajowych stowarzyszeń diabetyków w ponad 160 krajach. W 2006
roku na potrzeby kampanii która doprowadziła do przyjęcia rezolucji
Narodów Zjednoczonych (61/225) został opracowany światowy symbol cukrzycy, jest nim niebieskie kółko, którego właścicielem posiadającym wszelkie prawa jest International Diabetes Federation (IDF).
Błękitne kółko, obecne we wszystkich kulturach świata, symbolizujące życie i śmierć, ale przede wszystkim jest znakiem jedności.
Wspólny wysiłek wielu ludzi, organizacji i instytucji stanowi najgłębszy sens kampanii przeciwko cukrzycy. Kolor niebieski przywołuje
barwę nieba, jest także oficjalnym kolorem ONZ, co nadaje działaniom wszystkich środowisk podejmujących trud profilaktyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań charakter oficjalny i globalny.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź.
zm.)

Urząd Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiegow Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni
wykazu z dnia 17.06.2014r., nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Na wniosek Zarządu PSD Koła Nowogard, Zarządu Krajowy PSD
w wyrazie podziękowania za zaangażowanie się w kampanię walki z
cukrzycą uhonorował Symbolem „Niebieskie Koło”:
- dr Marzena Kargul; - dr Jacka Kargula; - Annę Staszak; - Jerzego
Jabłońskiego; - Lokalną gazetę „Dziennik Nowogardzki”; - Portal internetowy „wNowogardzie”; - Piotra Suchego z Biuletyn Widomości
Samorządowe;
Uczestnicy III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” otrzymali
Świadectwa uczestnictwa w cyklu spotkań w ramach programu edukacji diabetologicznej Szkoły Cukrzycy potwierdzone podpisami:
Więcej na stronie www.nowogard.pl.
opr./zdj. Piotr Suchy

Urząd Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 18 czerwca 2014r.
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

Urząd Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 26 czerwca 2014r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr
207 tel. 91 3926227
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W sprawie Gabinetu Rehabilitacji
i Fizykoterapii w Nowogardzie
Interwencja burmistrza Nowogardu w sprawie Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie, tak potrzebnego
mieszkańcom naszej gminy
W związku z niekorzystnym dla gminy Nowogard rozstrzygnięciem postępowania konkursowego, ogłoszonego przez
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, w zakresie fizjoteriapii ambulatoryjnej (Gabinet Rehabilitacji i Fizjoterapii w Nowogardzie), burmistrz Nowogardu, w wyniku trudności ze znalezieniem wolnego terminu przez dyrektor wspomnianej instytucji
na spotkanie, ponownie wystosował list do Pani Julii Jaśkiewicz,
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Szczecinie, przekazując równocześnie jego kopię do wiadomości mi.in.: parlamentarzystów z naszego województwa i władz samorządowych wszystkich szczebli (pełna lista obok).
A oto treść wspomnianego listu:
W związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego
ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu
goleniowskiego, w wyniku którego wybrani zostali tylko oferenci z
miasta Goleniów, na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2019 r., przedstawiam stanowisko wyrażone w imieniu Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz całej społeczności gminy Nowogard.
Pani Jolanta Bąk, prowadząca Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie świadczy usługi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej jako jedyny świadczeniodawca dla populacji ponad 35 tysięcy
mieszkańców z terenów gmin: Nowogard, Osina, Maszewo i Dobra.
Miesięcznie w Gabinecie przyjmowanych jest około 230 pacjentów i
wykonywanych jest ponad 5000 zabiegów w warunkach spełniających wszystkie wymagane normy.
Wybranie dwóch oferentów z jednego miasta – Goleniów, spowoduje powstanie dysproporcji w dostępie do świadczeń rehabilita-

Pismo burmistrza Nowogardu zostało wysłane do wiadomości:
Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia, Arkadiusza Litwińskiego Posła na Sejm RP, Grzegorza Napieralskiego – Posła na Sejm RP, Stanisława Wziątka – Posła na Sejm RP, Joachima Brudzińskiego - Posła
Na Sejm RP, Leszka Dobrzyńskiego - Posła na Sejm RP, Magdaleny
Kochan - Posła na Sejm RP,Konstantego Oświęcimskiego– Posła na
Sejm RP, Zofii Ławrynowicz – Posła na Sejm RP, Andrzeja Piątaka Posła na Sejm RP, Renaty Zaremby - Posła na Sejm RP, Ewy Żmudy
– Trzebiatowskiej – Posła na Sejm RP, Norberta Obryckiego - Senatora
RP, Sławomira Preissa - Senatora RP, Marka Tałasiewicza – Wojewody
Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Teresy Kaliny – Przewodniczącej
Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego, Członków Rady Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, Tomasza Stanisławskiego - Starosty
Powiatu Goleniowskiego, Tomasza Kulinicza – Wicestarosty Powiatu
Goleniowskiego, Marcina Fedeńczaka– Radnego Pow. Gol., Anny Fedorczuk – Smolira – Radnej Pow. Gol., Józefa Korkosza – Radnego
Pow. Gol., Wojciecha Włodarczyka – Radnego Pow. Gol., Kazimierza
Lembasa – Radnego Pow. Gol., Jadwigi Ferensztajn – Burmistrz Maszewa, Krzysztofa Szwedo – Wójta Gminy Osina,.

cyjnych oraz istotnie ograniczy dostępność tych świadczeń dla dużej
części powiatu goleniowskiego. Spowoduje wydłużenie kolejek oczekiwania pacjentów na rehabilitację a pacjenci będą musieli dojeżdżać na rehabilitację od 40 do nawet 100 kilometrów.
Każdemu z tych mieszkańców przysługuje ustawowe prawo do
świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej. Przysługuje mu prawo do świadczeń gwarantowanych, czyli takich, które są finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w przepisach. Każdy ubezpieczony ma prawo do rehabilitacji
leczniczej.
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie,
kierując się trudnymi do zrozumienia przesłankami, pomimo spełnienia wszystkich wymogów przez Gabinet Pani Jolanty Bąk, rozstrzygnął konkurs w sposób utrudniający lub wręcz wyłączający możliwość
korzystania przez mieszkańców gminy Nowogard z przysługującego
im prawa do świadczeń zdrowotnych. Pozostawienie tej sytuacji byłoby działaniem będącym wynikiem biurokratycznej bezduszności, nie
liczącej się z prawami człowieka, pacjenta, osobami potrzebującymi
pomocy medycznej. Negatywnie również wpłynie na wizerunek służby zdrowia i spowoduje niezadowolenie wśród społeczności przejawiające się w różnych formach protestów i interwencji.
Należy pamiętać, że organy administracji publicznej, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia, są powołane do tego aby stać na straży
przysługujących obywatelom polskim praw nabytych na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych. Instytucje te pełnią rolę służebną w stosunku do obywatela a nie odwrotnie.
Celem ochrony mieszkańców gminy Nowogard przed krzywdzącymi rozstrzygnięciami nieuwzględniającymi potrzeb lokalnych
społeczności niezbędne jest ogłoszenie postępowania uzupełniającego w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. W związku z powyższym
apeluję o podjęcie i spowodowanie wszelkich możliwych działań i
środków aby te świadczenia mogły być na tym terenie zabezpieczone w stopniu wystarczającym do istniejących potrzeb.
Z wyrazami szacunku
Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu
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W sprawie decyzji NFZ
Walne Zebranie Sprawozdawcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz efekt dyskusji w sprawie decyzji dyrektor NFZ
W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, 24 czerwca br., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Nowogardzkiego
Forum Organizacji Pozarządowych. Na zebraniu obecny był
także burmistrz Robert Czapla, który w swoim wystąpieniu,
podziękował organizacjom pozarządowym, za ich działalność
i pogratulował odnoszonych sukcesów. Poinformował także
zebranych, że dzięki tak dobrej współpracy z organizacjami
pozarządowymi gmina Nowogard już po raz trzeci otrzymała
wyróżnienie w Konkursie Marszałka Województwa Samorządowy Lider współpracy z NGO 2014.
W dalszej części zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych za
lata 2012-2013 (protokół dostępny na stronie www.nowogard.
pl).
W trakcie Walnego Zebrania Członków Nowogardzkiego
Forum Organizacji Pozarządowych prezes Nowogardzkiego
Forum, Mieczysław Cedro, odczytał także podziękowanie, jakie otrzymał Jerzy Jabłoński, za działalność w Zachodniopomorskiej Radzie Pożytku Publicznego za lata 2012-2014 reprezentując Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych.
W dalszej części głos zabrał Jerzy Jabłoński informując zebranych, iż jest też członkiem Rady Zachodniopomorskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, następnie przybliżył zebranym zagadnienia jakimi zajmuje się rada. Ponadto
dodał, że na ostatnim posiedzeniu rady został także podjęty
temat braku kontraktu na rehabilitacje w Nowogardzie. Temat
ten stał się tematem dyskusji członków Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, po czym zebrani doszli do
wniosku, iż nie będą obojętni na decyzję dyrektor NFZ i wystosują pismo, przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie. W
związku z powyższym została jednogłośnie podjęta uchwała
upoważniająca Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji
Pozarządowych do wystosowania pisma w w/w sprawie.
Następnie dnia 25 czerwca br. zebrał się Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w celu zajęcia
stanowiska w sprawie braku kontraktu NFZ dla Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Nowogardzie, a oto treść pisma,
które zostało przedstawione 27 czerwca br., przez burmistrza
Nowogardu, podczas spotkania z Julitą Jaśkiewicz, Dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w
Szczecinie:
Nowogard dnia 25.06.2014r.
Szanowna Pani
Julita Jaśkiewicz
Dyrektor Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych skupiające 27 organizacji pozarządowych, w tym działających na rzecz
osób chorych i niepełnosprawnych, wobec decyzji negatywnego
rozstrzygnięcia konkursu ofert dla Zakładu Fizykoterapii i Reha-

bilitacji w Nowogardzie, zwraca się do Pani Dyrektor z prośbą o
zapewnienie świadczeń w tym zakresie dla mieszkańców Gminy
Nowogard, Gminy Maszewo, Gminy Osina i Gminy Dobra Nowogardzka.
Podjęta decyzja skutecznie pozbawia dostępności do świadczeń, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, dla dużej części
mieszkańców powiatu goleniowskiego. W tej sytuacji zwracamy
się z prośbą o podjęcie wszelkich działań zapewniających wykonywanie tych świadczeń na terenie Nowogardu. W naszym
przekonaniu dojazd pacjentów z dysfunkcjami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji do Goleniowa, spowoduje drastyczne
obniżenie możliwości skorzystania z dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Wpłynie to negatywnie na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego tej części mieszkańców powiatu goleniowskiego.
Ponadto czas oczekiwania na zabiegi, który obecnie wynosi
około 3 miesiące wydłuży się jeszcze bardziej, co praktycznie uniemożliwi korzystanie przez naszą społeczność z tych świadczeń.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że na terenie Nowogardu znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, w których
mieszka ponad 220 osób, w większości niepełnosprawnych korzystających dotychczas z usług Zakładu Fizykoterapii i Rehabilitacji w Nowogardzie. Dowiezienie tych osób na zabiegi do Goleniowa, oprócz zwiększenia kolejki oczekujących, zwiększy koszty
tych świadczeń dla NFZ.
Decyzja negatywnego rozstrzygnięcia konkursu dla świadczeniodawcy z Nowogardu zaszkodzi chorym. Kierowanie się
przez NFZ tylko względami finansowymi nie powinno być jedynym kryterium decydującym o dostępności do świadczeń.
Z poważaniem
Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
Mieczysław Cedro
opr. na podstawie sprawozdania NFOP, zdj. Piotr Suchy
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OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻYCH RODZIN
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty
Dużej Rodziny.
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.
Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie
ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne
przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze
kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w
przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do
ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
Dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać do wglądu oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia –
akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły
lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w
danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w
wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana
na czas nieokreślony.
Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, pok. nr 11 od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Tel. 91/39-20-200, 91/39-26289.
Dokumenty do pobrania na stronie www.ops.nowogard.pl,
www.nowogard.pl:
Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest pod adresem:
www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten będzie bieżąco aktualizowany.

Piknik rodzinny z Folklorem
W sobotnie popołudnie 21 czerwca br., na Plaży Miejskiej w Nowogardzie odbył się Piknik rodzinny - II Nowogardzkie
Spotkania z Folklorem.
Imprezę otworzył burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz
z dyrektorką Nowogardzkiego Domu Kultury Anetą Drążewską,
życząc wszystkim zebranym udanej zabawy.
Mimo nie sprzyjającej pogody w czasie trwania pikniku rodzinnego nie było miejsca na nudę – na wszystkich chętnych
czekały takie atrakcje jak: występy dzieci, tańce integracyjne i zabawy. Już od pierwszych chwil publiczność, aktywnie włączyła się
we wspólne biesiadowanie. Impreza miała niezwykle żywiołowy
i wyjątkowy przebieg. Na scenie zaprezentowały się różnorodne
zespoły takie jak: Instrumentalno-wokalny „Animondo” z Nowogardzkiego Domu Kultury, Młodzieżowy zespół piosenki ludowej

„Błyskawiczki” z NDK, Zespól śpiewaczy „Wesoła Ferajna” z NDK,
Kapela Ludowa „Burzynianka”, Kapela ludowa „Wełtynianka” z
Wełtynia, kapela Goleniowska, zespół śpiewaczy „Rutka” z Goleniowa, kapela „Swaty” z Będzina, „Kapela Rycha” z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. To jednak nie koniec atrakcji, zainteresowani mogli odwiedzić stoisko z biżuterią i stoisko
pszczelarskie, a także obejrzeć wystawę o tematyce ludowej.
Jak to zwykle bywa podczas imprez folklorystycznych, wśród
uczestników i publiczności bardzo szybko zapanowała dobra atmosfera, która utrzymywała się do samego końca spotkania.
Anna Narkiewicz
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Warnkowo

Dzień Dziecka
w „Willi Zbyszko”
W czwartek Bożego Ciała (19 czerwca br.) w „Willi Zbyszko” odbyła się impreza, z okazji niedawno obchodzonego Dnia
Dziecka (1 czerwca). Mimo „mokrej” aury na zewnątrz, tak pomysłowo zorganizowana i sprawnie przeprowadzona impreza
przez Zbigniewa Dwornika dla najmłodszych mieszkańców
Warnkowa sprawiła, że dzieci, ale również i ich rodzice, bawili
się wyśmienicie. W tym miejscu, wielkie podziękowania należą
się Państwu Ptaszyńskim, właścicielom „Willi Zbyszko”, że udostępnili swe pomieszczenia oraz teren,aby zorganizować ten
szczególny dzień dla dzieci.
Były też cukierki, którymi wszystkich obdarował, przybyły
na zaproszenie organizatorów, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla (podobno te truskawkowe były najlepsze). Nie mogło

również zabraknąć konkursów i wszelakiego rodzaju zabaw
ruchowych oraz muzyki. Przygotowane atrakcje dla dzieci
(konie, spotkanie z nowogardzkimi policjantami, strażakami
sprawiły, że długo będą one pamiętały ten dzień (do kolejnego roku).

Dzień Dziecka na Osiedlu Bema
Dnia 21.06.2014 na Osiedlu Bema od godziny 11.00 odbywał się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Tak jak przed
rokiem dzieci miały swoje dmuchane zamki, konie, jazdę samochodem terenowym oraz gry i zabawy. Również młodzież
mogła w tym dniu poczuć się jak dziecko. Odbyły się mecze
w piłkę siatkową, nożną oraz koszykówka. Po zakończonych
meczach zwycięskie drużyny zostały nagrodzone a główne
nagrody piłka do kosza, nogi oraz siatka do siatkówki zostały
przez zawodników przekazane dla Rady Osiedla aby wszystkie
dzieci mogły z tego korzystać. Czas umilały nam występy naszych pociech z zerówki , grupy tanecznej ART-STAR oraz występ naszej uczennicy SP4 Martynki Basy, która pięknie nam
śpiewała. Nie zabrakło również występów naszych zdolnych
osiedlowych raperów którzy poderwali młodzież do zabawy.
Podczas festynu odwiedził nas burmistrz Nowogardu Robert Czapla który wręczył nagrody drużyną sportowym oraz
rozdawał wszystkim uczestnikom festynu cukierki. Obecny
również był radny Marcin Wolny, który poprowadził rozgrywki
sportowe podczas festynu.
Mimo nie sprzyjającej nam pogody nie popsuło to dobrych humorów i zabawa trwała do późnych godzin nocnych,
którą prowadził Mateusz Saran.

Jednak że z tego miejsca chciała bym podziękować wszystkim osobom które zechciały być naszymi sponsorami. Dzięki
którym festyn ten mógł się odbyć.
Podziękowania należą się:
-Urząd Miejski w Nowogardzie, Marcin Teodorczyk, Jerzy
Furmańczyk, Marcin Wolny, Piekarnia Jan Bujnowski – RESKO,
Piekarnia B.W. Pędziszczak – NOWOGARD, Cukiernia „Marysieńka” M. Malinowska, Andrzej Opala, Piotr Stefanowski,
Krzysztof i Sylwia Piwowarczyk, Justyna Basa, Urszula Puszcz,
Stanisława i Edward Olechnowicz, Emilia Biegajło, Katarzyna
Kowalska, Danuta Lisowska, Tomasz Górnik, Jerzy Piórkowski,
Iwona Czarnecka, Dorota Winnicka, Danuta i Tadeusz Rzeteccy, wszystkim osobom które upiekły przepyszne ciasta.
W swoim imieniu chciała bym tez podziękować tym osobom z rady którzy bardzo intensywnie z dużym zaangażowaniem i sercem pomagali przy zorganizowaniu całej imprezy.
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Osiedla Bema
Renata Piwowarczyk
Zdj. Anna Narkiewcz
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Rozegrano VI Rundę Mistrzostw Strefy
Polski Zachodniej w Motocrossie
W niedzielę 22 czerwca na nowogardzkim torze motocrossowym „SMOCZAK” została rozegrana VI Runda Mistrzostw
Strefy Polski Zachodniej.
Na rozgrywki przyjechało 154 zawodników, a w tym dwóch
reprezentantów naszego Klubu Motorowego „Cisy”, Tomasz
Jamroży i Krzysztof Paszek. Ścigano się w dziewięciu kategoriach w zależności od wieku zawodników, posiadanej licencji
oraz pojemności skokowej silnika. Podczas zawodów emocji
na pewno nie brakowało, dzięki dużej frekwencji zawodników,
co podnosiło widowiskowość i dostarczało niesamowitych
wrażeń wszystkim widzom. Organizator oraz władze zawo-

dów sprostali wyzwaniu jakie niosło przygotowanie tak poważnych rozgrywek, gdzie wszystko odbywało się zgodnie z
harmonogramem. Nie zabrakło również burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, który objął patronat nad mistrzostwami, a
swoim krótkim przemówieniem rozpoczął oficjalnie zawody
oraz wręczał puchary triumfatorom wyścigów.
Wyniki na stronie www.nowogard.pl
Anna Narkiewicz

Orzechowo - kolejna spartakiada LZS
W niedzielę 22 czerwca br., rozegrano kolejną spartakiadę zespołów LZS. Na wzorowo przygotowanym boisku rozegrano turnieje spartakiadowe w piłce nożnej i piłce siatkowej.
Piłka Siatkowa:
Zgłosiło się 7 drużyn, w pierwszym etapie rozgrywek drużyna gospodarzy miała wolny los decyzją organizatorów i
przeszła od razu do półfinałów, natomiast pozostałe drużyny
losowały przeciwników, tworząc 3 pary ,gdzie przegrywający
odpadał. W półfinale również odbyło się losowanie przeciwników, przegrywający grali o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy o pierwsze. Grano do dwóch wygranych setów.
Ostrzyca - Słajsino 2:1
Sikorki - Kulice 2:0
Jenikowo - Wojcieszyn 0:2
Półfinały:
Orzechowo - Ostrzyca 1:2
Wojcieszyn - Sikorki 2:0
mecz o III miejsce:
Orzechowo - Sikorki 0:2
mecz o I miejsce:
Ostrzyca - Wojcieszyn 1:2
Piłka Nożna:
Do rozgrywek piłki nożnej zgłosiło się 6 drużyn, które w
drodze losowania utworzyły 3 pary, przegrywający odpadał,
natomiast zwycięzcy awansowali bezpośrednio do finału. W
finale rozegrano mecze systemem każdy z każdym:
Wojcieszyn - Kulice 1:0
Jenikowo - Orzechowo 1:1 rzuty karne 4:1
Słajsino - Ostrzyca 0:2

W finale znalazły się zespoły z Jenikowa, Wojcieszynu oraz
Ostrzycy, każda z drużyn wygrała jeden mecz, różnica bramek
pomiędzy zdobytymi a straconymi była u wszystkich drużyn
taka sama, wobec takiej sytuacji organizatorzy zadecydowali
rozegranie rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Najlepiej wykonywali je zawodnicy z Ostrzycy i to oni
zostali zwycięzcami rozgrywek w piłce nożnej.
Po emocjonujących rozgrywkach wyniki końcowe przedstawiły się następująco:
1. Ostrzyca 2. Wojcieszyn
3. Jenikowo
Kolejnym sportowym potyczkom przyglądała się przybyła
na imprezę publiczność, wśród której znalazł się również burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Nad całością czuwał sołtys
Orzechowa Marian Białczak, radny Jacek Rafiński oraz przewodniczący Gminnego Zarzągu LZS Jan Tandecki.
Opr. na podstawie informacji od LZS
Zdj. Anna Narkiewicz
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Koniec roku w Nowogardzkim UTW
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014 na Nowogardzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
We wtorek, 17 czerwca br., na zaproszenie Zarządu i Słuchaczy
Stowarzyszenia Nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(NUTW), burmistrz Nowogardu uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2013/2014, które odbyło się na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Sarni Las” w Nowogardzie. Prezes Tadeusz Dziedziela przywitał serdecznie wszystkich obecnych, w tym
zaproszonych gości, a następnie w serdecznych słowach zwrócił
się do burmistrza: „Największe podziękowania kieruję do obecnego
wśród nas Pana burmistrza Roberta Czapli, dziękując mu za dotychczasowe wsparcie finansowe, jakie naszemu uniwersytetowi udzielił.
Dzięki temu wsparciu mogliśmy zrealizować wiele przedsięwzięć. I
nie byłbym dobrym prezesem, gdybym w tym miejscu nie powiedział
– Panie burmistrzu dziękujemy i prosimy o więcej (…) Chciałbym też
wspomnieć, że dzisiejsze gadżety również otrzymaliśmy od Pana burmistrza”.
Następnie Prezes NUTW wręczył podziękowania wszystkim tym
osobom, które wspierały i wspierają uniwersytet na każdej płaszczyźnie. Podziękowanie to otrzymał również burmistrz: „za pomoc z
realizacji zadań statutowych UTW. Dziękujemy za wspieranie naszych
inicjatyw, życzymy pełni satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć,
sukcesów i spełnienia marzeń”.
Dziękując za zaproszenie i za miłe słowa skierowanego pod

jego adresem, burmistrz Robert Czapla, pogratulował wszystkim
studentom NUTW zaliczenia III roku i życzył spokojnych wakacji.
W ten sposób zakończyła się tzw część oficjalna, a rozpoczęła
się część integracyjna.
Opr./zdj. Piotr Suchy

Dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy współpracy
Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program
„Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 40
roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- etykiety, ulotki edukacyjne. Badania odbędą się 12 lipca 2014r.w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania
wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestracji w
siedzibie fundacji tel. 91 3921356 wew.122, lub u Lidii Bogus po godz. 14tej. tel.505393636.
Pamiętaj!Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak proste
jak sprawdzanie oleju
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 5 lipca 2014r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care
CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122 oraz u
Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku
laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl.
Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego;
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel
Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka
Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto”
Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA”
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a;
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”,
ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej
51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep
spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna
Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety
Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj.
Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14.

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w
godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie
skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:
bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

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

