
dokończenie na str. 3

Uroczyste otwarcie nowoczesnych boisk 
wielofunkcyjnych na osiedlu Bema

Od pół roku w Nowogardzie mówiło się o inwestycji w sportowy rozwój mieszkańców na osiedlu Bema - głównie mło-
dzieży, której brakowało miejsca do spotkań o charakterze sportowym. Wreszcie długo oczekiwana budowa zosta-
ła ukończona.

W sobotę, 13 września br., miało miejsce uroczyste otwar-
cie nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych na osiedlu Bema 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.

Wszystkich zebranych (radnych, dyrektorów nowogardz-
kich placówek oświatowych, mieszkańców osiedla Bema i nie 
tylko) powitał burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który 
w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że kolejny, nowy 
obiekt sportowy na terenie Nowogardu będzie cieszył mło-
dzież i szczęśliwie służył mieszkańcom.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz No-
wogardu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław 
Laskowski, radny Marcin Wolny, dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 4 Beata Kuligowska, dyrektor Gimnazjum nr 3 Irena Jusz-
czyk, Przewodnicząca Rady Osiedla Bema Renata Piwowarczyk 
oraz najmłodsza mieszkanka osiedla.

Następnie dyrektor szkoły Beata Kuligowska podziękowała 
burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, którzy przyczynili się do wybudowania obiektu za to, że 
doprowadzili do szybkiego i sprawnego zakończenia inwe-
stycji. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że boisko będzie 
dobrze służyło dzieciom, młodzieży oraz całej społeczności 
lokalnej i przyczyni się do pomnażania sukcesów sportowych 
uczniów szkoły. 

Po części oficjalnej uczniowie SP 4 zaprezentowali pokaz 
artystyczny, a następnie odbył się turniej piłki nożnej szkół 

podstawowych oraz turniej koszykówki o puchar burmi-
strza Nowogardu.

Kompleks boisk wykonany jest z nawierzchni poliuretano-
wej o wymiarach 1.591,00 m2 i w całości ogrodzony jest siatką. 
Wyposażony w bramki do piłki ręcznej, słupki do tenisa, kosze 
do koszykówki, słupki do siatkówki, stanowiska sędziowskie, 
trybuny (76 miejsc). Wykonawcą robót jest firma EKO-GLOB 
Mirosław Taborski ze Szczecina. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 438 tys. zł.

Obniżka opłaty targowej
Dotychczas obowiązująca uchwała, w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru, okre-
ślała dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż w innych 
miejscach niż targowisko miejskie przy ul. Boh. Warszawy 1c 
w wysokości 10,00 zł, niezależnie od asortymentu sprzedawa-
nych towarów i produktów.

Ustalenie stawki w tej wysokości miało z założenia znie-
chęcić do dokonywania sprzedaży w miejscach do tego nie-
przeznaczonych (np. na chodnikach), by uporządkować prze-
strzeń miejską.

W uzasadnieniu propozycji nowej uchwały, burmistrz No-
wogardu zwrócił uwagę, że w przypadku sprzedaży owoców, 
warzyw, kwiatów i owoców runa leśnego, dokonywanego bar-
dzo często przez osoby o niskich dochodach, utrzymanie do-

tychczasowej stawki opłaty targowej dla wspomnianej grupy 
naszych mieszkańców jest znacznym uszczupleniem ich po-
tencjalnych wpływów do budżetu domowego.

Zaproponowana przez burmistrza uchwała zmniejszyła 
dotychczas obowiązującą stawkę o 90%, tj. do kwoty 1 zł z jed-
noczesnym ograniczeniem zajmowanej powierzchni sprzeda-
ży do 2 m2.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, w dniu  
28 sierpnia br., radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę (uchwa-
ła Nr XXXVII/363/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie).

Zgodnie z przepisami, uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego.

Piotr Suchy
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Podziękowanie dla mieszkańców 
osiedla Bema

Dnia 13 września br., od godziny 17.00, na boisku Bema za garażami, odbyła się zabawa zorganizowana dla miesz-
kańców przez burmistrza Roberta Czaplę, w podziękowaniu za przygotowanie i udekorowanie osiedla oraz pomoc  
przy organizacji dożynek gminnych. 

Zabawa zaczęła się od przemówienia burmistrza, który ser-
decznie podziękował wszystkim mieszkańcom i Radzie Osie-
dla za zaangażowanie w organizację i przygotowanie obcho-
dów święta rolników w naszej gminie. Następnym punktem 
programu był stunt motocyklowy, tj. pokaz jazdy wyczynowej 
na motorze Łukasza Musielińskiego. Pokaz ten był wyjątkowy 
ponieważ Łukasz jest mieszkańcem Nowogardu, ale jak dotąd, 
nie miał okazji zademonstrować swoich umiejętności w swo-

im mieście. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nasz zdolny 
mieszkaniec występuje ze swoimi pokazami na terenie całej 
Polski. Po pokazie rozpoczęła się zabawa, prowadzona przez 
Bartosza Fedaka, która trwała do późnych godzin nocnych,  
a w zabawie nie przeszkadzał nawet padający deszcz. 

Renata Piwowarczyk
Przewodnicząca Rady Osiedla Bema

Zdj. Anna Narkiewicz
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Powód do zadowolenia z nowego kompleksu boisk mają 
nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy, ponieważ obiekty 
sportowe będą ogólnodostępne, także poza godzinami szkol-
nymi i w dni wolne. Boisko ma przyczynić się przede wszystkim 
do  prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Po-
wyższe umożliwi organizowanie szeregu imprez sportowych 
nie tylko dla uczniów, ale również dla szerszej rzeszy sportow-
ców. Obiekt z założenia ma też pełnić funkcję kulturalną dla 
społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że będzie tętnił życiem 
i cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to dzia-
łania, które dla władz gminy są jednymi z ważniejszych zadań. 
Niestety cała inwestycja od początku była zagrożona. Radni 
z opozycji, w dniu 28 stycznia br., w czasie drugiego czytania 
budżetu i składania poprawek do budżetu, ustami radne-
go Szpilkowskiego z WN przedstawili wniosek, pod którymi 
podpisali się radni: Wiatr, Szpilkowski, Gała, Kania, Szafran, 
Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski, Augustynek, aby wy-
cofać 500.000,00 zł przeznaczonych na budowę boiska wielo-
funkcyjnego na osiedlu Bema. Jednak dzięki głosom radnych 

(Kolanek, Laskowski, Bielida, Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki, 
Wolny, Paśko, Marcinkowski, Kubicki), wniosek ten został od-
rzucony, a inwestycja uratowana, co naocznie można zobaczyć 
na osiedlu Bema.

Anna Narkiewicz

Anna Narkiewicz

Uroczyste otwarcie nowoczesnych boisk 
wielofunkcyjnych na osiedlu Bema
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Nowi nauczyciele mianowani
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania  
kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez 
nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Uroczystość nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego odbyła się 11 września 
br. (czwartek), w sali obrad Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Tym razem swoje kwali-
fikacje podniosło jedenastu pedagogów. 
Akty nadania wręczył burmistrz Nowogar-
du - Robert Czapla. Po wręczeniu nomina-
cji, burmistrz podkreślił, że bardzo ważne 
jest, aby kadra nauczycieli była dobrze 
przygotowana do zadania, jakim jest edu-
kacja dzieci i młodzieży. Nie ma znacze-
nia, czy nauczyciel pracuje w przedszko-
lu, szkole podstawowej czy gimnazjum, 

bowiem na każdym stopniu edukacji rola 
pedagoga jest równie istotna.

Kolejnym stopniem awansu jest sto-
pień nauczyciela dyplomowanego, ist-
nieje także tytuł honorowego profesora 
oświaty, przyznawany najbardziej zasłu-
żonym nauczycielom dyplomowanym.

Nauczyciele, którzy otrzymali awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mia-
nowanego:

- Agata Jakubcewicz
- Anna Kucharczyk
- Anita Połatyńska

- Anna Rozmiarek
- Arkadiusz Wiśniewski
- Inga Płoszaj-Jurek
- Izabella Pędziwiatr
- Katarzyna Kazuba
- ks. Marcin Gudełajski
- Martyna Wójcik
- Marta Żywicka
Wszystkim nowo mianowanym na-

uczycielom życzymy satysfakcji z osią-
gnięć w pracy zawodowej oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Piotr Suchy

Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego
Trwa zlecony przez gminę Nowogard kolejny etap remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego. Remont obejmuje odci-
nek od posesji nr 19 (wyjazd z ul. Promenada) do Sarniego Lasu. Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego 
i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.

W przyszłym roku (2015) planowana jest kontynuacja re-
montu po prawej stronie ul. Wojska Polskiego (od ul. Generała 
Sikorskiego w kierunku stadionu miejskiego).

Anna Narkiewicz
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Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w naszej gminie 

12 września 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, odbyło się uroczyste 
przekazanie sprzętu komputerowego i internetu dla 35 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowogard – pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 

Gmina Nowogard pozyskała na ten cel 545 400,00 zł  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu w gminie Nowogard” dodatkowo zakupiono 25 kom-
puterów dla szkół z terenu miasta Nowogard – SP 1, SP 2, SP 3, 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, gdzie wszyscy chętni uzy-
skają dostęp do bezpłatnego korzystania z internetu w trakcie 
godzin nauki szkolnej.

Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide), zgodnie z defi-
nicją, oznacza systematyczne różnice w dostępie i korzystaniu 
z komputerów i internetu pomiędzy osobami o różnej płci, 
wieku, statusie społeczno-ekonomicznym (tj. wykształceniu, 
dochodach, zawodzie) lub mieszkającymi w różnych regio-
nach. W dzisiejszym świecie, coraz bardziej zdominowanym 
przez informacje i nowoczesne media, problem ten zyskuje na 
znaczeniu. Wynika z szybkiego rozwoju technologii informa-
tycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między 
uczestnikami życia społecznego, pomiędzy tymi, którzy mogli 
sobie pozwolić na ich zakup, a tymi, których nie stać na swo-
bodny dostęp do internetu.

Według badań CBOS tylko 6% osób powyżej 65 lat i 23% 
w wieku 55-64 korzysta z internetu, podczas gdy młodzi lu-
dzie (18-24) korzystają z internetu w zdecydowanej większości 
(93%)

Uroczystego przekazania sprzętu oraz podpisania umów 
z osobami zakwalifikowanymi do projektu dokonał burmistrz 
Nowogardu – Robert Czapla, który gratulował uczestnictwa 
w programie i życzył wszystkim sukcesów w nowym życio-
wym doświadczeniu. Podkreślił również, że gmina Nowogard 
uzyskała na ten cel 100% dofinansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej.

W spotkaniu brała również udział kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej pani Teresa Skibska, koordynatorzy projektu: 
Agnieszka Wróblewska i Jarosław Soborski z Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, dyrektorzy placówek oświatowych z No-
wogardu oraz przedstawiciele mediów.

Na sali obecny był również pan Marcin Sas z firmy UNIZETO, 
która wygrała przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, 
internetu, szkolenia oraz ubezpieczenia.

Inicjatywa jest kolejnym etapem walki ze zjawiskiem wy-
kluczenia cyfrowego w gminie Nowogard.

Aktualnie realizowany jest projekt pn. „Zapewnienie do-
stępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym z terenu gminy Nowogard”, który również uzy-
skał 100% dofinansowania ze środków unijnych w kwocie  
519 890,69 zł - pomocą objęto wtedy 40 gospodarstw domo-
wych oraz zakupiono 35 szt. komputerów dla szkół wiejskich 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie.

Dzięki wsparciu grupy mieszkańców gminy Nowogard, 
podlegających ryzyku „wykluczenia cyfrowego”, zarówno z po-
wodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domo-
wych bądź stopnia niepełnosprawności, jak i fizycznych barier 
w dostępie do internetu, zwiększą się ich szanse na pełniejsze 
uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Nowogard” będzie realizowany do końca sierpnia 
2015 roku.

Anna Narkiewicz
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Dlaczego wycinane są drzewa  
przy ul. 15 Lutego?

Mieszkańcy Nowogardu, którzy mieszkają przy ul. 15 Lutego (naprzeciwko elewatora) od wielu lat zgłaszali problem 
braku wolnych miejsc parkingowych. A stawiane równolegle do jezdni samochody zagrażały bezpieczeństwu.

Wychodząc naprzeciw tym prośbom, burmistrz Nowogar-
du, w dniu 30 czerwca br., podpisał przetarg nieograniczony 
na budowę parkingów wzdłuż ul. 15 Lutego w Nowogardzie. 
Termin składania ofert, w sprawie budowy parkingu przy ul. 15 
Lutego, wyznaczono na dzień 18 lipca br.

W ostatnim numerze „Dziennika Nowogardzkiego” redak-
cja informuje, że nie wie: dlaczego w tym miejscu wycinane są 
drzewa. Informujemy, że na temat budowy parkingu pisaliśmy 
rok temu i w lipcu br.

W/w miejscu powstanie parking na 10 miejsc parkingo-
wych, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej. Termin zakończe-
nia prac to 30 września br.

W sumie, dzięki decyzjom burmistrza Nowogardu, miesz-
kańcy pozyskali dotychczas 160 nowych miejsc parkingowych, 
a w najbliższym czasie przybędą nowe (m.in.: ul. 700-lecia – 14 
miejsc, ul. Kowalska – 21), dzięki którym liczba ta wzrośnie do 
205, nie wspominając o kolejnych planowanych i o remontach 
już istniejących miejsc parkingowych.

Piotr Suchy

Dodatkowe patrole na ulicach Nowogardu
Od września na ulicach Nowogardu pojawiły się dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Szeregi policjantów Ko-
mendy Powiatowej w Goleniowie oraz Komisariatu w Nowogardzie zasilili mundurowi, przechodzący etap adaptacji 
zawodowej, po pozytywnie zakończonym szkoleniu podstawowym.

Do służby w ramach stażu adaptacyjnego skierowanych 
zostało 16 policjantów z jednostek garnizonu zachodniopo-
morskiego oraz 6 policjantów Oddziału Prewencji ze Szczeci-
na. Przez najbliższych sześć tygodni, pod okiem doświadczo-
nych funkcjonariuszy, młodzi stróże prawa będą poznawać 
tajniki pracy policyjnej. Jednym z ich podstawowych zadań 
będzie patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych oraz za-
pobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń uciążliwych dla 
mieszkańców. Służby pełnić będą w systemie trzyzmianowym.

Praca policjanta nie jest łatwa. By uzmysłowić mieszkań-
com Nowogardu wagę takich dodatkowych patroli, warto 
przypomnieć czym jest służba patrolowa i na czym polega? 
Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę pa-
trolową jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń, zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym 

porządek publiczny, ale również wzmocnienie poczucia bez-
pieczeństwa.

W czwartek, 10 września br. burmistrz Nowogardu spotkał 
się z Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. 
Małgorzatą Figurą, asp. Sebastianem Źróbekiem oraz policjan-
tami patrolującymi nasze miasto, aby podziękować za pełnio-
ną służbę dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Dodatkowe patrole pojawiły się na ulicach naszego miasta 
i powiatu, dzięki środkom finansowym przekazanym na ten cel 
przez Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie oraz Urząd Miejski 
w Nowogardzie.

Anna Narkiewicz
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Spotkanie sołtysów w Orzechowie
Cykliczne spotkania burmistrza z sołtysami naszej gminy, stały się już tradycją. Jest to okazja do rozmów i podzielenia 
się z burmistrzem troskami „dnia codziennego” sołtysów i ich sołectw. 

Spotkanie sołtysów odbyło się w piątek, 12 września br., 
w nowo wybudowanej świetlicy w Orzechowie, gdzie sołty-
sem jest pan Marian Białczak. 

Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Nowogardu, który po-
dziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organiza-
cję dożynek i czynnie w nich uczestniczyli. Ponadto burmistrz 
odpowiadał na pytania, które stawiali sołtysi. W miarę możli-
wości pytający otrzymywał odpowiedź na bieżąco, a jeżeli pro-
blem wymagał pochylenia się nad nim, burmistrz zapewniał, 
że w przypadku danej sprawy przyjrzy się problemowi i jak 
najszybciej podejmie odpowiednie decyzje.

Po części oficjalnej sołtysi mieli sposobność do rozmów, 
nie tylko we własnym gronie, ale również z burmistrzem i z 
przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (UM). 
Na zakończenie spotkania na wszystkich czekała niespodzian-
ka, którą przygotował UM – a były to zajęcia i zabawa ze zna-
komitymi instruktorami „Zumby”.

Anna Narkiewicz

Molo za mniejsze pieniądze
Po wielu długotrwałych rozmowach (prowadzone były od trzech lat) udało się burmistrzowi Nowogardu pozyskać środ-
ki unijne z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Nowogard” (801 167,00 zł).

Projekt ten był realizowany podczas bieżącej kadencji. 
Uzyskane staraniem burmistrza fundusze są zwrotem kosz-
tów, które gmina poniosła w związku z zagospodarowaniem 
terenu nad jeziorem: za plac zabaw przy „Neptunie”, za budo-
wę skateparku oraz budowę nowego pomostu na kąpielisku 
miejskim i boiska do piłki plażowej.

By można było pozyskać to dofinansowanie, gmina mu-
siała najpierw zrealizować te inwestycje za pieniądze gminne, 
a dopiero potem ubiegać się o ich zwrot z funduszy unijnych. 
Tak więc nieprawdą jest (powtarzaną przez wielu oponentów), 
że gmina za 600 000,00 tysięcy złotych wybudowała molo, bo 
tak naprawdę molo kosztowało Nowogard znacznie mniej, 
a resztę kosztów budowy sfinansowała Unia Europejska. Pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (28 sierpnia 
br.) radni przyjęli uchwałę autorstwa burmistrza Roberta Cza-
pli, dzięki której zapisano pozyskane środki w budżecie gminy 
Nowogard na rok 2014.

Piotr Suchy
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Zakończył się remont drogi powiatowej 
Wojcieszyn – Radosław

W piątek, 12 września br., otwarto wyremontowany odci-
nek (1,83 km) drogi powiatowej Wojcieszyn – Radosław, w któ-
rej remoncie - jako partner powiatu goleniowskiego - brała 
udział gmina Nowogard, która przekazała środki finansowe  
w kwocie 100 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia. Ze 
względu na przesuniętą godzinę odbioru drogi przez Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie z godziny 10.00 na godz. 11.00 
i powiadomienie w ostatniej chwili pracownika UM o tej sy-
tuacji burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału 

GKMiOŚ UM, radnymi: Czesławem Koziełem i Jackiem Rafiń-
skim udali się na w/w drogę o godzinie 10.00, aby zobaczyć 
efekt zakończonych prac. Nie mogli wziąć udziału w odbiorze 
drogi, w związku z wcześniej zaplanowanym w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Nowogardzie na godzinę 11.00 przeka-
zaniem komputerów mieszkańcom realizowanego projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowo-
gard”. 

Anna Narkiewicz

Zakończenie sezonu żeglarskiego w „Knadze”
Kochają to co robią, umiejętności i wiedzę w tym temacie posiadają ogromne i chcą podzielić się tym zasobem z inny-
mi. A tak przy okazji chcą poczuć wiatr w żaglach i zwykłą radość życia. Dlatego właśnie zalegalizowali swoją pasję,  
tworząc Klub Żeglarski „Knaga”. 

Biel żagli, błękitne niebo, granatowe morze - czy można 
wyobrazić sobie coś bardziej pięknego, czystego i wolnego? 
Niestety, na wszystko co miłe, przychodzi kres. W niedzielę,  
14 września br. odbyły się na zakończenie sezonu żeglarskiego 
2014 regaty w kategorii „Optimist” o puchar burmistrza Nowo-
gardu, w której zwyciężyła Karolina Kobus. 

Wyniki regat: 
1 miejsce  - Karolina Kobus
2 miejsce - Agnieszka Obracianko 
3 miejsce - Adam Szpilkowski
4 miejsce - Natalia Obracianko
5 miejsce - Marek Szczepankowski 
6 miejsce - Konrad Łachmanowicz 

Burmistrz osobiście wręczył puchary zwycięzcom, a następ-
nie rodzice uczestników zmierzyli się w regatach, w których 
walczyli o skrzynkę piwa „Bosman” (trafny dobór, bo nazwa 
jak najbardziej związana z żeglarstwem), której sponsorem był 
włodarz miasta. 

Już za kilka miesięcy czeka nas kolejny sezon żeglarski 
2015, na który uczestnicy niedzielnego spotkania już czekają 
z niecierpliwością.

Anna Narkiewicz
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Sesja wyjazdowa Zarządu Wojewódzkiego 
PSD Szczecin w Nowogardzie

Dnia 13.09.2014 r. w nowogardzkim Ratuszu Miejskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinie w składzie poszerzonym o prezesów kół terenowych PSD woje-
wództwa zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Nowogardu pan Krzysztof 
Kolibski, przedstawiciel firmy Wörwag Pharma Polska pani Olga Dankiewicz, konsultant dietetyczny firmy Oleofarm  
Sp. z o.o. pani Hanna Głowacka. W programie spotkania znalazły się między innymi:

Wystąpienie z-cy burmistrza Nowogardu.
Wystąpienia przedstawicieli firm Wörwag Pharma Polska 

oraz Oleofarm Sp. z o.o.
Informacja Prezesa ZW PSD pana Zbigniewa Kędzierskiego 

o działalności pomiędzy spotkaniami ZW.
Omówiono zasady opłacania składek w nawiązaniu do 

zbliżających się wyborów w strukturach PSD w 2015 r.
Omówiono udział członków PSD w Targach Diabetologicz-

nych Toruń 2014.
Omówiono prowadzone przez PSD szkolenia w kierunku 

cukrzycy w tym również za pośrednictwem ogólnokrajowego 
programu „Szkoła Cukrzycy”.

Omówiono udział w turnusach rehabilitacyjnych człon-
ków PSD.

Omówiono zasady udziału w Obchodach Wojewódzkich 
PSD Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Koszalinie w dniu 
18.10.2014 r., połączonych z jubileuszem 30-lecia Oddziału 
Miejskiego PSD Koszalin.

W trakcie dyskusji omówiono między innymi zaangażo-
wanie się struktur władz samorządowych w walkę z cukrzycą. 
W znacznej części władz gminnych i powiatowych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego są pozytywne przykłady zrozu-
mienia zagrożeń jakie powoduje cukrzyca i jest widoczna po-
moc adresowana w kierunku pomocy chorym z cukrzycą oraz 
uświadamiania społeczności lokalnych o konsekwencjach ja-
kie niesie ze sobą cukrzyca.

W dyskusji o Projekcie Programu współpracy wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 
na 2015 r. zwrócono uwagę na podział planowanych środków 
na dotację dla organizacji pozarządowych. Dla Wydziału Zdro-
wia planowane są środki na ochronę, profilaktykę i promocję 
zdrowia w kwocie 40 000 zł, co stanowi około 0,6% z założonej 
kwoty w wysokości 7 037 000 zł. Można odnieść wrażenie, że 
dla władz samorządowych struktur wojewódzkich problem 
zdrowia jest mało istotny. W tych środkach problem cukrzycy 
nie jest uwzględniany, mimo że „Cukrzyca to pierwsza i jedy-
na jak dotąd choroba niezakaźna, która została uznana przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. 
Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, 
WHO) wskazuję cukrzycę, jako jedno z najpoważniejszych 

zagrożeń naszego wieku. Według szacunków WHO, między 
2005 a 2030 rokiem liczba zgonów spowodowanych cukrzy-
cą w ogólnej populacji podwoi się. Wg raportu IDF, w 2011 r. 
w Polsce na cukrzycę (w wieku 20-79 lat), chorowało 3,1 mln 
osób (10,6% dorosłej populacji), z czego 1 mln osób nie wie-
działo, że na nią choruje. Tak więc 30% osób z cukrzycą mia-
ło nierozpoznaną chorobę i nie było leczone, jednocześnie 
5,2 mln osób to osoby z nieprawidłową tolerancją cukrzycy.” 
Według Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes 
Federation, IDF) z powodu cukrzycy umiera na świecie 4,8 mi-
liona osób rocznie.

W dyskusji poruszono również kwestię poziomu zapobie-
gania oraz leczenia cukrzycy w naszym kraju. Mimo licznych 
działań i apeli PSD, wspieranych przez wybitnych znawców 
problemów cukrzycy, chorzy Polacy z cukrzycą mają utrudnio-
ny dostęp do leczenia w oparciu o najnowocześniejsze terapie 
stosowane na świecie. Pod tym względem wypadamy najgo-
rzej w całej Unii Europejskiej.

W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard 
i Zarządu Oddziału Powiatowego PSD w Goleniowie skła-
dam serdeczne podziękowanie burmistrzowi Nowogardu za 
udostępnienie sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
na wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSD 
w Szczecinie oraz pomoc w jego zorganizowaniu.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości  
stanowiącej własność gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 98/2 o pow. 0,4793 ha (grunty rolne, symbol użytku 
gruntowego – RIVb), położona w obrębie Świerczewo gmina 
Nowogard  z przeznaczeniem na cele rolne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
44638 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hi-
potekami.   

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 1000 

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wol-
ności 1, I piętro.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym..

Postąpienie zostało ustalone na kwotę 2,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzier-
żawnego, tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r. na 
konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard   
nr  61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 392 62 27.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie inter-
netowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń                          
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

 

Nauka poprzez „Muzykę Rozrywkową”
Jak sama nazwa wskazuje głównym nurtem muzycznym 

szkoły jest muzyka rozrywkowa. Muzyka jest ich prawdziwą 
pasją, a wybór szkoły muzycznej to poważna decyzja zarówno 
dla rodzica, jak i dziecka. Nauka w szkole to przede wszystkim 
kształcenie artystyczne, intelektualne oraz fizyczne. 8 września 
br. podczas dni otwartych „Szkoły Muzyki Rozrywkowej” i „Ani-
matorni” w Nowogardzie w progi szkoły zawitał burmistrz No-
wogardu, który zapoznał się z jej funkcjonowaniem.

Szkołę muzyczną prowadzi Łukasz Włodek wraz z odpo-
wiednio przygotowanymi nauczycielami, aby zajmować się 

nauczaniem gry na instrumentach muzycznych, takich jak: 
saksofon, perkusja, gitara klasyczna, elektryczna, basowa, 
akordeon, keyboard. Szkoła prowadzi również zajęcia z woka-
lu estradowego i klasycznego. Dodatkowo nauczanie w szkole 
wzbogacone jest o zajęcia z teorii muzyki, kształcenia słuchu, 
z emisji głosu oraz zajęcia z zespołów instrumentalno-wokal-
nych. Dla najmłodszych dzieci (od 2 lat) placówka proponu-
je zajęcia rytmiczne, plastyczne oraz ogólnorozwojowe, do 
udziału w których zachęca wraz  z dziećmi także rodziców.

Anna Narkiewicz
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej  
własność gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyj-
nym 145 o pow. 0,25 ha (grunty rolne, symbol użytku grunto-
wego – RIVb), położona w obrębie Wołowiec gmina Nowogard  
z przeznaczeniem na cele rolne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
7182 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żad-
nymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 1030 

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wol-
ności 1, I piętro.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym.

Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzier-
żawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r. na 
konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard   
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 392 62 27.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie inter-
netowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń                        
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości  
stanowiącej własność gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyj-
nym 126 o pow. 0,23 ha (grunty rolne, symbol użytku grun-
towego – RIIIb), położona w obrębie Grabin gmina Nowogard  
z przeznaczeniem na cele rolne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
48397 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hi-
potekami.   

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 1015 

w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wol-
ności 1, I piętro.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym.

Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzier-
żawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r. na 
konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard   
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 392 62 27.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie inter-
netowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń                        
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie 

skarg i wniosków interesantów odbywa się  
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  
bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” 
można otrzymać w następujących punktach:

Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-
Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;  
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; 
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep 
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk,  
ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny,  
ul. Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse  
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;  
ZBK ul. 700-lecia 14; , Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund 
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”,  ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS  
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż 
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Burmistrz Nowogardu 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazów z dnia 12.08.2014 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.  
Bliższych informacji odnośnie wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale  

Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie, pokój nr 207 tel. 91 392 62 27

Wizyta w Heide
W dniu 12.09.2014 r. delegacja w składzie: Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza Nowogardu oraz Szymon Pilipczuk 
– inspektor Wydziału RLFKiS Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, brała udział w uroczystościach obchodów 90. urodzin 
honorowego obywatela miasta partnerskiego Heide pana Heinricha Schulza.

Pan Heinrich Schulz pełnił obowiązki Marktmeister’a od 
roku 1969 r. Marktmeister jest mianem urzędnika odpowie-
dzialnego za porządek oraz przydzielanie miejsc na rynkach 
w większych miastach. Ze względu na długi staż pana Schulza 
został mu nadany tytuł honorowy „Alt”. Dzisiaj pan Heinrich 
Schulz pełni swoje obowiązki jedynie honorowo. Jest obec-
ny zawsze podczas ważnych uroczystości, które mają miejsce 
w Heide. Podczas tych uroczystości zawsze można usłyszeć 
potrójne uderzenie dzwonka na znak otwarcia imprezy przez 
Alt-Marktmeister’a.

Podczas obchodów jubileuszowych delegacja naszej gmi-
ny wzięła udział w uroczystości nadania jednej z ulic Heide 
imieniem Heinricha Schulza. Następnie goście udali się do 
sali koncertowej Tivioli, gdzie jubilat przyjmował liczne gratu-
lacje i prezenty. Wśród miast partnerskich Heide – Freunden-
stadt i Anklam nie mogło zabraknąć delegacji naszej gminy. 
Zastępca burmistrza Nowogardu pan Krzysztof Kolibski złożył 
panu Schulzowi najserdeczniejsze życzenia urodzinowe oraz 
przekazał pozdrowienia od mieszkańców naszej gminy, a upa-
miętnieniem tej chwili jest złota tabliczka z życzeniami, którą 
delegat wręczył jubilatowi.

Szymon Pilipczuk
Inspektor w wydziale RLFKiS


