
Nowe chodniki w Miętnie
7 mają br., burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem Inwe-

stycji i Remontów UM dokonali kontroli postępu prac związanych 
z remontem chodnika w Miętnie. Obecnie trwa rozbiórka i przy-
gotowanie miejsca pod parking przy świetlicy wiejskiej.  Dzięki 
współpracy gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy roz-
poczęto prace polegające na naprawie zniszczonych chodników 
w miejscowości Miętno (od świetlicy do przystanku nr 1 o długo-
ści 77 mb. jest już skończony). Drugi odcinek od przystanku nr 1 
do przystanku nr 2 o długości 97 mb jest w trakcie realizacji. Nowy 
chodnik oraz wjazdy do posesji robione są z kostki betonowej 

typu POLBRUK.  Prace wykonywane są przez osoby podnoszące 
swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursu, który zorgani-
zował Powiatowy Urząd Pracy przy pomocy gminy Nowogard. 
Remont chodnika i wjazdów do posesji poprawi bezpieczeń-
stwo, komfort komunikacji mieszkańców jak również estetykę 
tej części miejscowości.

Dwutygodnik Nr 7(227)/2013 17.05.2013 r.

Nowe molo już za miesiąc
Trwa budowa pomostu na plaży miejskiej w Nowogardzie, 

obecnie został ukończony etap montażu pali betonowych na 
którym ma powstać nowy pomost. Została położona drewniana 
konstrukcja pomostu, oraz przystąpiono do montażu balustrad. 
Zastosowanie pali betonowych zapewni trwałość budowli na co 
najmniej kilkadziesiąt lat. Dzięki nowej inwestycji kąpielisko miej-
skie będzie poszerzone. Budowa pomostu pozwoli na lepsze wy-
korzystanie terenów nad jeziorem i kąpieliskiem miejskim posiada-

nych zasobów lokalnych i podniesienie atrakcyjności miasta, oraz 
wzmocnieni walory  rekreacyjne  i turystyczne gminy Nowogard.

Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, upływa 
18.06.2013 r. a więc obiekt już wkrótce będzie służył mieszkań-
com, a także turystom odwiedzającym nasze miasto. Prace wyko-
nuje firma WERTA Sp. z o.o. ze Szczecina, która złożyła w przetargu 
nieograniczonym najniższą ofertę (kwota inwestycji 596 550 zł).

Anna Narkiewicz

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alko-
holowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 maja 2013 r.   II raty opłaty za korzy-
stanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w usta-
wowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie 
wygaśnięciem zezwoleń.

Komunikat o utrudnieniach  
w ruchu drogowym!

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. 
(środa) między godzinami:

- 08.00 - 13. 00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy 
ul. Radosława,

- 14.00 - 20.00 - wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okoli-
cy ulic: 15 Lutego, Młynarska, Nadtorowa, Mickiewicza. 

Utrudnienia spowodowane będą organizacją III etapu XXI Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour oraz 
Kryterium Grand Prix Nowogardu pod Patronatem Burmistrza No-
wogardu. Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Informacja WEZKiS
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Międzynarodowe Święto Pracy
1 maja o godzinie 

12.00 na Placu Wolności 
w Nowogardzie odbyły się 
uroczystości związane z 
Międzynarodowym Świę-
tem Pracy. W tym dniu 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, delegacje 
partii politycznych a także 
mieszkańcy Nowogardu 
uczestniczyli w złożeniu 
wieńców i kwiatów pod 
Pomnikiem Kombatantów 
RP na Placu Wolności. Po 
złożeniu kwiatów, Bur-
mistrz Nowogardu Robert 
Czapla wystąpił z przemó-
wieniem okolicznościo-
wym.

Anna Narkiewicz

Majówka 2013 - 1 maja
Tegoroczny 1 maja odbył się w niesamowitej atmosferze. 

O godzinie 15.30 na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 
zaczął się program dla dzieci, a następnie o 16.30 wystąpiło 
sześć zespołów ludowych (Błyskawiczki, Kapela Rycha, Weso-
ła Ferajna, Wesołe Gospodynie, Lipka). Podczas pikniku każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić kilka chwil w towarzy-
stwie znajomych.

O godzinie 21.00 na cenie wystąpiła pierwsza gwiazda 
tegorocznej majówki zespół LOKA. Zagrali utwory z płyty 
„Prawdziwe Powietrze”. Dla fanów tego rodzaju muzyki było 
to zapewne wydarzenie roku w Nowogardzie. Po koncercie 
członkowie zespołu rozdawali autografy i pozowali do zdjęć ze 
swoimi fanami.

Anna Narkiewicz

Laury Cisowe wręczone!
Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami zostali:
Biznes i Gospodarka:
Antoni Bielida za uwieńczone sukcesem starania i urucho-

mienie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Jan Smolira za właściwe zarządzanie budynkami mieszkal-

nymi SM „Gardno”
Działalność Społeczna:
Zygmunt Józef Nawrocki - komendant Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych w Gminie Nowogard.
Specjalny Laur Cisowy:
Ewa Durska - wielokrotna reprezentantka Polski, medalist-

ka Paraolimpiad
Po raz pierwszy w historii miasta przyznano stypendia 

sportowe dla zawodników promujących Ziemię Nowogardz-
ką.

Odebrali je::
-   Ewa Durska - lekkoatletka,
-   Mateusz Zaremba - piłka ręczna
-  Żaneta Zacharewicz - motocross

-  Sebastian Jemilianowicz - tenis stołowy
-   Bartosz Jemilianowicz - tenis stołowy

tekst i foto LMM
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 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
  Maja o godzinie 12.30 pod Pomnikiem Niepodległości stanęły poczty sztandarowe organizacji społecznych i politycz-
nych oraz poczty sztandarowe szkół nowogardzkich. Po wysłuchaniu hymnu państwowego wieńce i wiązanki składały 
delegacje:

•	 władz samorządowych Nowogardu z burmistrzem Ro-
bertem Czaplą , zastępcą burmistrza Damianem Simiń-
skim i przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą

•	 Polskiego Stronnictwa Ludowego ,
•	 Platformy Obywatelskiej,
•	 Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
•	 Sojuszy Lewicy Demokratycznej,
•	 Państwowej Straży Pożarnej,

•	  Uniwersytetu III Wieku,
•	  Kombatantów
•	  oraz delegacje szkół Nowogardzkich i liczni mieszkańcy.
Po uroczystym złożeniu wieńców Przewodniczący Rady 

Miejskiej Antoni Bielida podziękował delegacjom za udział w 
uroczystości.

Tekst i foto Żaneta Jakubowska

Sportowcy na wyjątkowym spotkaniu
2 maja w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział nowogardzcy sportowcy od-
noszący coraz większe sukcesy w kulturystyce oraz fitnessie. 

Jak podkreślił wiceburmistrz Damian Simiński, spotka-
nie miało na celu uhonorowanie sukcesów członków klu-
bu Pomorzanin Nowogard – Korneli Wielgus, Krzysztofa 
Skryplonka oraz Grzegorza Skorupskiego, którzy odnoszą 
sukcesy w kulturystyce i fitnessie na arenie ogólnopolskiej. 
Wiceburmistrz przedstawił dokonania zaproszonych gości – 
doświadczonego Krzysztofa Skryplonka oraz rozpoczynają-
cych dopiero swoją przygodę ze sportem Korneli oraz Grze-
gorza. Ostatnie miesiące obfitują w duże osiągnięcia naszych 
sportowców – podczas IV Otwartych Mistrzostw Pomorza  
w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn w Bytowie Krzysztof 
Skryplonek był najlepszy w kategorii do 90 kg oraz z kategorii 
OPEN. Podczas tych samych zawodów Kornela Wielgus zajęła 
II miejsce w wszechkategorii Bikini Fitness, zaś Grzegorz Sko-

rupski zdobył brązowy medal w kategorii do 80 kg. To jednak 
nie koniec sukcesów – na Mistrzostwach Polski Kobiet, Męż-
czyzn i Par w Kulturystyce w Mińsku Mazowieckim Krzysztof 
Skryplonek powtórzył sukces z Bytowa, zdobywając złoto w 
kategorii do 80 kg i w kategorii OPEN, co otworzyło mu dro-
gę do Mistrzostw Europy w Kulturystyce, które odbędą się już 
w maju w Mołdawii. Każdy z zaproszonych gości otrzymał z 
rąk wiceburmistrza podarunek. W drugiej części spotkania 
zaproszeni goście odpowiadali na pytania dziennikarzy do-
tyczące dziedzin sportu, którymi się zajmują –mówili więc o 
motywacji do działania, treningach, diecie i wyjazdach. Jed-
no jest pewne – sukces wymaga wiele wysiłku, wyrzeczeń  
i samozaparcia – bez pracy nie ma kołaczy!

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Pomnik na nowym cokole
W dniu 30 kwietnia burmistrz Robert Czapla odebrał od wykonawcy wyremontowany cokół Pomnika Kombatantów RP 
usytuowany na Placu Wolności.

Prace remontowe wykonał Zakład Budownictwa Ogólne-
go i Utrzymania Dróg „AZBUD” z Nowogardu za cenę 52 198, 
28 złotych brutto.

Remontem objęta została cała nawierzchnia płyt betono-
wych wokół pomnika. Rozebrano istniejące płyty i wykonano 
w ich miejsce nową nawierzchnię z kostki betonowej typu 
granit nova. Ze względu na różnice wysokości pomiędzy po-
szczególnymi płytami (stopniami)zastosowano obramowanie 
kostki opornikami granitowymi koloru szarego. Opornik usta-
wiony na ławie z betonu. Kostkę betonową granit nova ułożo-
no na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm.

Zdemontowano istniejące elementy małej architektury tj. 
kwietniki i stojaki na flagi.

Oficjalne delegacje będą obecnie składać kwiaty na este-
tycznym i bezpiecznym postumencie pomnika.

tekst i foto Lesław M. Marek

Pamięci tych, którzy zbudowali nam Nowogard!
Początek prac renowacyjnych przy pomniku spotkał się z 

ostrą krytyką miejscowej gazety. Czytając artykuł można wy-
wnioskować, że w Nowogardzie pomników nie potrzeba, bo są 
to „chochoły” i dużo kosztują. Może osobiście przyznałbym, że 
ponad 50 tysięcy złotych to faktycznie spora sumka gdyby nie 
znane mi wcześniejsze propozycje tego środowiska o potrzebie 
budowy innego, bardziej aktualnego pomnika wyrażającego 
poglądy współczesnych. Faktycznie współcześni mają aktualne, 
nowoczesne poglądy dyktowane potrzebami serc i byliby je w 
stanie zaspokoić za każdą cenę. Faktycznie w Nowogardzie NAJ-
BARDZIEJ POTRZEBNY JEST POMNIK, NASZ POMNIK!. Koszty póki 
co są przemilczane - nie można przecież głośno mówić o kwocie 
przekraczającej (ostrożnie licząc) milion złotych. Faktycznie jest to 
artykuł pierwszej potrzeby!

Pomnik na środku miasta jest wymowny. Władze samorządo-
we w 1995 roku w skuteczny, a prosty i niezbyt kosztowny sposób 
pomnik ofiarowały kombatantom.

Kombatanci to przecież nasze Babcie i Dziadkowie, Matki i Oj-
cowie. Czy mamy prawo zabierać im pomnik upamiętniający ich 
pracowite życie? To ONI zbudowali Nowogard.

Doskonale pamiętam Nowogard z 1970 roku gdy losy rzuciły 
mnie do Glicka - nie było osiedla przy ul. Bema, nie było osiedla 
Radosław, wzdłuż ul. Poniatowskiego pastwiska, obok dworca 
PKP warzywniak i kury! Nie zbudowały istniejących tutaj osiedli 
„chochoły” - zbudowali nasi Dziadowie i Ojcowie!

Tak rozumując podoba mi się Pomnik Kombatantów - zacho-
wuje ciągłość pokoleń!

Lesław M. Marek

Kto ma prawo być patriotą?
W Dzienniku Nowogardzkim nr 33 (2167) ukazał się artykuł pod wy-

mownym tytułem „Awanturnictwo władzy”. W pierwszych zdaniach owe-
go artykułu czytamy: „Kilkanaście dni temu już po publikacji przez bur-
mistrza Nowogardu programu obchodów 3 Maja , gdzie przewidziano 
urzędowe uroczystości pod pomnikiem na placu Wolności 30 - osobowy 
Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Niepodległości na ul. 3 Maja po-
stanowił zorganizować uroczystości także w tym nowym miejscu i tam 
uczcić to ważne święto Polaków tak jak już miało to miejsce w listopadzie 
ub. roku i przy okazji marcowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Na uro-
czystość pod pomnikiem zaproszono również władze miasta. I od tego 
momentu rozpoczął się ciąg dalszy, które inaczej jak awanturnictwem 
władzy nazwać trudno”.

Co robi władza? W ramach owego „awanturnictwa” na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta (na druk nowych ulotek z programem uroczy-
stości nie ma już czasu) informuje mieszkańców, że główne uroczystości 
obchodów 3 Maja odbedą się przed Pomnikiem Niepodległości przy ul. 3 
Maja o godz. 12.30. (godzinie zaproponowanej przez Społeczny Komitet 
Odbudowy Pomnika Niepodległości). Mieszkańcy licznie przybyli czcząc 
Święto 3 Maja, prezentując patriotyczną postawę.

Nie przybyli tylko zapraszający. Czyżby patriotyzm rozumieli inaczej? 
O przebiegu rozmów i ustaleń między stronami rozmawiam z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Antonim Bielidą

Lesław M. Marek – W jakich okolicznościach doszło do rozmów z 
przedstawicielem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Nie-
podległości?

Antoni Bielida – Do rozmów doszło z przedstawicielem Komitetu 
już po ustaleniu całego programu uroczystości majowych. Według tego 
planu obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja miały przebiegać pod pomni-
kiem Kombatantów na placu Wolności. Po rozmowie z przedstawicielem 
Społecznego Komitetu uznaliśmy z burmistrzem Robertem Czaplą, że 
przychylamy się do propozycji strony społecznej i uroczystości przeno-
simy pod Pomnik Niepodległości. O nowej decyzji poinformowaliśmy 
mieszkańców poprzez internet, Wiadomości Samorządowe oraz Dzien-
nik Nowogardzki.

LMM – Skąd więc problemy?
AB- Okazało się, że ustaleń swojego delegata Komitet nie zaakcepto-

wał. Na rozmowy do ratusza przybyli kolejni przedstawiciele Społeczne-
go Komitetu i członkom władz samorządowych zaprezentowali własny 
scenariusz przebiegu uroczystości: wystąpienie Piotra Słomskiego o Kon-
stytucji 3 Maja, wystąpienia przedstawicieli partii i organizacji społecz-
nych (bez SLD!), wystąpienie przedstawiciela władz gminnych (gdyby 
zechciał!?), wystąpienie kanonika Łukjaniuka.

Na takie warunki nie mogliśmy się zgodzić wychodząc z założenia, 
że święta państwowe organizują władze samorządowe dla wszystkich 
mieszkańców.

Zaproponowaliśmy nawet opcję zerową – wspólny przemarsz od 
kościoła pod Pomnik Niepodległości, złożenie wieńców i kwiatów, bez 
wygłaszania przemówień.

Mimo długiej dyskusji porozumienia nie osiągnięto.
Lesław M. Marek
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Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę 
Burmistrza Nowogardu

Czwartkowy Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli cieszył się dużym zainteresowa-
niem – w tym roku wystartowało w nim aż 15 zawodników.

Spotkanie mające na celu wyłonienie najlepszego zawod-
nika oraz popularyzację tenisa ziemnego w gminie Nowogard 
trwało od godziny 10.00 do 19.30. Lista zawodników, którzy 
zgłosili swój udział w turnieju była długa, co spowodowało 
rozciągnięcie całego spotkania

w czasie oraz zadecydowało o systemie rozgrywek (zawod-
nicy rozegrali mecze w grupach, następnie zaś „systemem pu-
charowym” –„pokonani” grali o III miejsce, „zwycięzcy” o I miej-
sce). Oto wyniki poszczególnych rozgrywek:

Mecze eliminacyjne:
    Patrycja Kilarska - Rafał Rybka 1 - 2
    Dariusz Ruciński - Łukasz Podemski 1 - 2
    Maciej Kostkowski - Piotr Wochna 1 - 2
    Bartłomiej Bielski - Jan Rybka 2 - 1
    Zbigniew Cioroch - Robert Kasperczak 2 - 1
    Przemysław Opowicz - Jerzy Kilarski 0 - 2
    Bartosz Gajda - Piotr Buryszek 1 – 2
  Ćwierćfinały:
    Rafał Rybka - Łukasz Podemski 2 - 1
    Piotr Wochna - Bartłomiej Bielski 2 - 0
    Zbigniew Cioroch - Jerzy Kilarski 0 - 2
    Marcin Sobczak - Piotr Buryszek 0 – 2
Półfinał
    Rafał Rybka - Piotr Wochna 2 - 1
    Piotr Buryszek - Jerzy Kilarski 2 - 0
Mecz o 3 miejsce:
    Jerzy Kilarski - Piotr Wochna 2 - 1
Mecz o 1 miejsce
    Piotr Buryszek - Rafał Rybka 2 - 0

Po licznych pojedynkach i zwrotach akcji wyniki przedsta-
wiły się następująco:

    I miejsce: Piotr Buryszek (Goleniów)
    II miejsce: Rafał Rybka (Nowogard)
    III miejsce: Jerzy Kilarski (Kamień Pomorski)
    IV miejsce: Piotr Wochna (Nowogard)
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali puchary, medale oraz 

drobne upominki, nagroda główna – rakieta tenisowa – powę-
drowała do zwycięzcy zawodów Piotra Buryszka z Goleniowa. 
Turniej sędziował Pan Jerzy Kusiak.

Cieszące się dużą frekwencją spotkanie pokazało, że tenis 
ziemny zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. Widać to 
także na co dzień – z nastaniem ciepłych dni z boiska wielo-
funkcyjnego coraz częściej korzystają mieszkańcy, którzy chcą 
spędzić aktywnie swój wolny czas.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Walczyli o Deskę Burmistrza Nowogardu
Już po raz drugi miłośnicy wyczynów deskorolkowych mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami startując w Turnieju 
o Deskę Burmistrza Nowogardu, który odbył się 2 maja na terenie skateparku.

Bez wątpienia pogoda dopisała zawodnikom, którzy ze-
brali się na terenie skateparku już przed godziną 10.00. Wśród 
uczestników panował duch rywalizacji, który mobilizował do 
jak najlepszego wykonywania deskorolkowych ewolucji, z róż-
nym jednak skutkiem (tylko miłośnicy deski wiedzą jak trudno 
jest ją „ujarzmić”). Po zaliczeniu przejazdów, podczas których 
uczestnicy oceniani byli pod względem techniki jazdy, stylu, 
prędkości oraz umiejętności wykorzystania elementów skate-
parku podliczono punkty i wszystko było już wiadomo.

 W Turnieju o Deskę Burmistrza Nowogardu pierwsze miej-
sce zajął Erwin Kędzierski, który otrzymał puchar oraz nagrodę 
główną czyli deskorolkę. Puchar za drugie miejsce powędro-
wał do Alicji Adamczyk – jedynej przedstawicielki płci pięknej 
– która okazała się także najlepsza w kategorii Best Trick. Trze-
cie miejsce zajął Damian Baca. Tego dnia uczestnicy wystarto-
wali również w kategorii Skate, w której wyniki przedstawiły 
się następująco: I miejsce – Erwin Kędzierski, II miejsce – Oskar 
Siupik, III miejsce – Michał Kaźmierczak.

Po zakończeniu zawodów skatepark nie pozostawał długo 

pusty – szybko zapełnił się osobami, które chciały aktywnie 
spędzić wczesne popołudnie.

 Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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68. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja, przypada 68. rocznica zakończenia II wojny światowej.

W całym kraju, jak i w naszym mieście, o godzinie 12.00, pod 
Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności odbyły się uroczy-
stości upamiętniające ten dzień.

Rocznica zakończenia II wojny światowej jest okazją do refleksji i 
zadumy. To czas, w którym oddajemy hołd tym, którzy polegli za na-
szą wolność. Jest to również dobry moment na naukę patriotyzmu.

Z tej okazji kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, 
delegacje partii politycznych, przedstawiciele nowogardzkich szkół 
oraz mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i 
kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności.

Następnie, okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewod-
niczący Rady Miejskiej Antoni Bielida.                      Anna Narkiewicz

Strongmani w Nowogardzie
Występ siłaczy przyciągnął rzesze sympatyków prężenia muskułów oraz prawdziwych popisów siły, które przywodziły 
chwilami na myśl wyczyny mitycznego Herkulesa.

W tegorocznym Pucharze Czterech Stron Polski Par 
STRONGMAN 2013 wzięli udział zawodnicy z województwa 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego i 
dolnośląskiego, którzy rywalizowali ze sobą w przykładowych 
konkurencjach: przeciąganie tira na dystansie 20 metrów na 
czas, przenoszenie walizek o wadze 130 kg oraz kowadła o wa-
dze 180 kg, przenoszenie yoka na odległość 20 metrów, 8 ob-
rotów opony, która waży 360 kg oraz podnoszenie samochodu 
na platformie w czasie 60 sekund. Organizatorzy przewidzieli 
także konkurencję dla publiczności, dzięki której odkryci zo-
stali prawdziwi nowogardzcy siłacze (brawa za odwagę). Po 
licznych konkurencjach wzbudzających wielkie emocje wyniki 
przedstawiły się następująco:

    I miejsce – para Kieliszkowski – Kozakiewicz
    II miejsce – para Walczak - Gomuła

    III miejsce – para Rychłowski – Potrykus
    IV miejsce – para Karwański – Sieradzki
    V miejsce – para Modrzejewski – Pachut
    VI miejsce – para Kobita – Olczak
    VII miejsce – para Gruchot – Miernicki
Najsilniejsi otrzymali puchary z rąk zastępcy burmistrza 

Nowogardu Damiana Simińskiego. Oprócz pokazu siłaczy na 
publiczność czekała prawdziwa niespodzianka – występ na-
szych nowogardzkich kulturystów – członków klubu Pomo-
rzanin Nowogard, którzy mogą poszczycić się coraz większymi 
sukcesami sportowymi.

Gospodarze dziękują firmom Jan Kozłowski Toyota Nowo-
gard MK oraz Krystyna Łazarz PRD POL – DRÓG Nowogard S.A. 
za pomoc w zorganizowaniu zawodów.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Ruszają kolejne inwestycje drogowe
W dniu 7 maja br. burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Tadeusza Fiejdasza, zastępcy kierownika Wojciecha Szponara oraz wykonawcy planowanych 
robót, wizytował wybrane miejsca remontów aby ustalić zakres prac. 

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg „AZBUD”, który wygrał przetarg na utrzymy-
wanie dróg zarządzanych w mieście i na terenie gminy No-
wogard.  W pierwszej kolejności prowadzony będzie remont 
chodnika wokół Straży Pożarnej w Nowogardzie, położonego 
przy ulicach: (Blacharskiej, pl. Szarych Szeregów, ul. Stolar-
skiej). Ustalony koszt remontu chodnika wyniesie 57.612 zł, a 
przewidywany termin realizacji robót do 7.06.2013 r. Chodnik 
wykonany będzie na całej długości z kostki polbruk. Następnie 
planowany jest remont chodnika przy Placu Szarych Szeregów 
od skrzyżowania ul. Szkolnej do ul. Promenady. W ramach re-
montu tego chodnika będzie wzmocniona jego podbudowa. 
Koszt inwestycji to 26.200zł i wykonany z kostki betonowej 
typu polbruk. Kolejny etap remontu to alejki spacerowe na 
terenach zielonych przy jeziorze w Nowogardzie. Zakres pla-
nowanego remontu obejmuje alejki przy murach na odcinku 
skrzyżowania ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul Lutyków. 
Położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Ustalony koszt 
alejek wynosi 172.200zł

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg „AZBUD”, który wygrał przetarg na utrzymy-
wanie dróg zarządzanych w mieście i na terenie gminy Nowo-
gard. 

Anna Narkiewicz

Ul. Żeromskiego.  Nowy parking w ruchliwym miejscu
Jest nowy parking wybudowany głównie dla klientów sklepów u zbiegu ulic Żeromskiego i 15 Lutego.

We wtorek, 23 kwietnia burmistrz w towarzystwie kie-
rownika Wydziału GKM i OŚ Tadeusza Fiejdasza odebrał 
parking od wykonawcy robót budowlanych Zakładu Bu-
downictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD”.

Praktycznie są to dwa parkingi - 3 stanowiska i 6 stano-
wisk (przedzielone wjazdem do magazynów sklepowych). Na-
wierzchnię parkingów wykonano z kostek polbruk.  Wykonaw-
cę wybrano z pośród czterech firm: KGB Biesiekierz, „SZACH” 
Goleniów, KUGA Nowogard i „AZBUD” Nowogard.. AZBUD pro-
ponował najniższą cenę - 28 434, 23 zł brutto.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w mieście realizowa-
ny jest od 2011 roku pogram zwiększania miejsc parkingowych.

Realizując program wybudowano łącznie 75 nowych miejsc 
parkingowych oraz wyremontowano 72 istniejące miejsca.

I tak nowe miejsca powstały przy ul. Kowalskiej (20 miejsc - 
grudzień 2011), plac manewrowy przy ul Zamkowej (32 miejsca 
- sierpień 2012 ), parking przy ul. Bankowej (14 miejsc - wrzesień 
2012) i opisany wyżej parking przy ul. Żeromskiego ( 9 miejsc).

Remonty istniejących miejsc parkingowych:
Przy drodze wewnętrznej do firm REM i TOYOTA położono 

nową nawierzchnię na drodze i 16 miejscach parkingowych 

(listopad 2011), na placu Szarych Szeregów wyremontowano 
nawierzchnię z trylinki na 16 miejscach parkingowych {sierpień 
2011), przy sklepie PUCHATEK wzdłuż ul. 5 Marca wyremonto-
wano 5 miejsc parkingowych (marzec 2012), przy ul. Kościelnej 
w ramach przebudowy jezdni położono nową nawierzchnię 
parkingu na 15 miejsc (wrzesień 2012), remont 20 miejsc par-
kingowych przy ul. 15 lutego (październik 2012).

tekst i foto LMM
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Finał wojewódzki  
Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”

27 kwietnia w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” w Nowogardzie odbył się finał wojewódzki Turnieju Szachowego o 
„Złotą Wieżę”, w którym wzięły udział drużyny z województwa zachodniopomorskiego.

W rozgrywkach wzięło udział pięć drużyn, które przyjecha-
ły z Grzybowa, Stargardu i Białogardu. Nie zabrakło również 
reprezentacji z naszego miasta. Turniej otworzyli Wiceprze-
wodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szcze-
cinie Tomasz Paciejewski oraz szef gminnego zarządu LZS w 
Nowogardzie Jan Tandecki. Na spotkanie przybył również bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, który nie tylko przyglądał 
się rozgrywkom, ale także rozegrał partię z jednym z uczest-
ników turnieju – panem Bolesławem Jońcą. Tradycyjnie przy 
szachownicach spotkali się zawodnicy w różnym przedziale 
wiekowym – młodsi i starsi rywalizowali ze sobą z takim sa-
mym zaangażowaniem. Po emocjonujących rozgrywkach wy-
niki przedstawiły się następująco:

    I miejsce – GKSz Solny Grzybowo (9 punktów)
    II miejsce –LZS Mechanik I Stargard (7 punktów)
    III miejsce – LZS Wieża Białogard (4 punkty)
    IV miejsce – Mechanik II Stargard (4 punkty)
    V miejsce – LZS Nowogard (1 punkt)
A tak prezentowały się wyniki na poszczególnych szachow-

nicach:
I
    Grzegorz Dudzik (Wieża Białogard) – 3 pkt
    Kacper Karwowski (Solny Grzybowo) – 2,5 pkt
    Roman Czaja (Mechanik I Stargard) – 2,5 pkt
II
    Maciej Kowalski (Solny Grzybowo) – 3 pkt
    Piotr Kołodziejczyk (Wieża Białogard) – 2,5 pkt
    Paweł Taberski (LZS Nowogard) – 2,5 pkt

III
    Maciej Wącior (Solny Grzybowo) – 4 pkt
    Karol Mironowicz (Mechanik I Stargard) – 3 pkt
    Kacper Sikorski (Mechanik II Stargard) – 2 pkt
IV
    Maria Gościniak (Solny Grzybowo) – 4 pkt
    Dominika Walukiewicz (Mechanik) – 3 pkt
    Tamara Restel (Mechanik I Stargard) – 2 pkt
Drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca wezmą udział 

w finale centralnym 55. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju 
Szachowego o „Złotą Wieżę”, który odbędzie się w dniach 6-11 
czerwca 2013 roku w Zamościu.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Kampania „Sprzątnij po swoim psie”
W dniach 6 i 13 maja 2013 r. pracow-

nicy wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie, przeprowadzili kolejny etap 
kampanii „Sprzątnij po swoim psie”. Ak-
cja polegała na wręczaniu mieszkańcom 

naszego miasta ulotek informacyjnych 
oraz jednorazowych zestawów higie-
nicznych do uprzątani psich nieczysto-
ści. Obszar na którym  przeprowadzono 
kampanię objął ulice: Bohaterów War-
szawy, Ks. J. Poniatowskiego, 15 Lutego, 
St. Żeromskiego, 3 Maja, 700 Lecia i Plac 
Wolności Akcja wzbudziła zainteresowa-

nie i poparcie wśród napotkanych prze-
chodniów. W najbliższych tygodniach 
odbędą się kolejne kampanie prowa-
dzone przez urzędników i uczniów no-
wogardzkich szkół. Zapraszamy do obej-
rzenia fotorelacji.Joanna Krępa

z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ 
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Spotkanie Burmistrza z sołtysami  
w miejscowości Trzechel

25 kwietnia br., w Trzechlu, zorganizowano naradę burmistrza Roberta Czapli z sołtysami naszej gminy. Na zebraniu 
obecni byli również: kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiej-
dasz, Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubce-
wicz, Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urszula Berezowska oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa 
Skibska.

Zaproszeni sołtysi jak i goście spotkali się w nowo wybudo-
wanej świetlicy w Trzechlu. Na zebranie przybyli gospodarze z 
36 sołectw. Po powitaniu wszystkich gości, burmistrz podzię-
kował Elżbiecie Laskowskiej - sołtysowi sołectwa wsi Olchowo 
- za pomoc w zorganizowaniu ciepłego i bezpiecznego schro-
nienia dla osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym, któ-
re miało miejsce 26 stycznia br. w okolicy Olchowa. W trakcie 
spotkania poruszano wiele tematów i problemów nurtujących 
mieszkańców poszczególnych wsi oraz spraw bieżących. Roz-
mawiano o przygotowaniach tegorocznych dożynek gmin-
nych, imprezach w danym sołectwie oraz targach „Aktywny 
senior” organizowanego przez grupę lokalną „Stowarzyszenie 
Szanse Bezdroży” wraz z gminą Nowogard. Szczególną uwagę 
burmistrz zwrócił na stan dróg i oświetlenia w poszczególnych 
sołectwach.

Całość zakończyło się poczęstunkiem na świeżym powie-
trzu a sołtysi w naturalnej scenerii mogli wymieniać się swoimi 

doświadczeniami. Takie spotkania z pewnością są zaczątkiem 
dobrej tradycji – regularnych, integracyjnych spotkań w tere-
nie.

Anna Narkiewicz

Zaproszenie na targi wielobranżowe 
„Aktywny Senior”

W środę 24 kwietnia br w ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami emerytów i rencistów z naszej 
gminy. Burmistrz zaprosił seniorów na Wojewódzkie Targi Wielobranżowe ,, Aktywny Senior’’, które odbędą się 11 sierp-
nia br. w Goleniowie przy ul. Niepodległości 11. Gmina Nowogard organizuje bezpłatny wyjazd na targi wraz z poczę-
stunkiem dla ok. 150 seniorów. Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli emerytów i rencistów o progra-
mie targów i organizacji wyjazdu.

Wyjazd seniorów na targi będzie do-
skonalą okazją do rozszerzenia swoich 
zainteresowań, wymiany doświadczeń 
i wspólnego spędzania wolnego czasu. 
Odwiedzający będą mogli brać aktyw-
ny udział m. in. w warsztatach kompu-
terowych, rękodzielniczych, gimnastyki 
mózgu i treningu uwagi słuchowej oraz 
w wykładach tematycznych prowadzo-
nych przez specjalistów z zakresu pro-
filaktyki zdrowotnej, dietetyki, prawa, 
doradztwa finansowego, ubezpieczeń, 
gastronomii, mody- stylistyki. Uczestni-
cy targów będą mogli zrelaksować się 
w przygotowanych dla nich ,, strefach 
relaksu’’, a na scenie czas umilą aktywne 
grupy seniorów z wielu miast naszego 
województwa z urozmaiconym progra-
mem artystycznym. Około 80 wystaw-
ców przedstawi swoje oferty i produkty 
dla seniorów. Targi organizowane są w 
ramach Wdrażania Projektów Współpra-
cy osi 4 – LEADER ze środków Unii Euro-

pejskiej pod Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Seniorzy chętni do wyjazdu na targi 
mogą się zgłaszać do kierownika Wy-
działu Rozwoju Lokalnego i Funduszy 

Urszuli Berezowskiej – tel. 91 39 26 293 
oraz do przedstawicieli swoich związ-
ków emerytów i rencistów lub stowarzy-
szeńdo dnia 15 maja 2013 r.

Urszula Berezowska
Kierownik WRLiF
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Obiekt dydaktyczny - Zielona klasa
Na przełomie roku 2012/2013 na polanie w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Sarni Las w Nowogardzie wybudo-
wany został obiekt dydaktyczno-rekreacyjny „Zielona Klasa”. Jest to ostatni przystanek na ścieżce przyrodniczej Jezioro 
Nowogardzkie, która prowadzi począwszy od fontanny wzdłuż wschodniego brzegu jeziora nowogardzkiego. 

Zielona Klasa stanowi znakomite miejsce do prowadzenia 
lekcji przyrody, botaniki i ekologii oraz umożliwia przeprowa-
dzenie interesujących obserwacji rodzimej flory i fauny. Za-
mieszczone tablice dydaktyczne przestawiają występujące w 
okolicy drzewa liściaste i iglaste oraz niektóre gatunki zwierząt 
leśnych oraz ptactwa. Informują również o zanieczyszczeniu 
środowiska jakie następuje w wyniku działalności człowieka. 

Wiaty, ławeczki, stoły i paleniska zachęcają do czynnego wy-
poczynku w otoczeniu przyrody. 

Zielona Klasa jest miejscem przeznaczonym dla dzieci i 
młodzieży w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz po-
zalekcyjnych jak i również dla wszystkich mieszkańców, którzy 
chcą aktywnie spędzić czas na łonie przyrody. 

Joanna Krępa 
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ            

Boguszyce mają nowego sołtysa

7 maja w Boguszycach odbyło się zebranie sołeckie ma-
jące na celu wybór nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys 
Boguszyc pani Krystyna Maciejewska zrezygnowała z pełnio-
ne przez siebie funkcji z powodu trudności we współpracy z 
mieszkańcami oraz ze względu na stan zdrowia. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podziękował pani 
Krystynie za współpracę oraz podkreślił, że przebiegała ona 
zawsze bardzo dobrze. Spośród 94 uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców Boguszyc w wyborze nowego sołtysa wzięły 
udział 22 osoby, co stanowiło quorum dla przeprowadzenia 
głosowania. Do wyborów zgłoszono dwóch kandydatów pana 
Grzegorza Sobczaka i pana Piotra Sobczaka. Po podliczeniu 

głosów wszystko było już wiadomo – nowym sołtysem Bogu-
szyc został Pan Grzegorz Sobczak, który uzyskał większą liczbę 
głosów. Burmistrz pogratulował nowemu sołtysowi: „Chciał-
bym pogratulować panu sołtysowi, ale także podziękować pani 
Krystynie, dziękuję serdecznie za tę pracę. Gratuluję wyboru 
nowemu sołtysowi tego, że podjął się pełnić odpowiedzialność 
finansową za budżet sołectwa, że będzie pracował zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie teryto-
rialnym. Panie sołtysie, będzie pełnił pan społeczną funkcję, ale 
będzie miał pan także odpowiedzialność. Dziękuję za podjęcie się
tego zadania”.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Finały gminne konkursu wiedzy  
na temat Ziemi Nowogardzkiej

W dniu 3 maja 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzieo odbyły się finały gmin-
ne XVII edycji konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej dziejów oraz zagadnień współczesnych. 

W tym roku konkurs nosił nazwę: Spacerem przez dzieje 
Ziemi Nowogardzkiej. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów 
ze szkół podstawowych oraz 12 z gimnazjów. Po zakończe-
niu I etapu składającego się z 20 pytań, Komisja Konkursowa 
powołana przez Burmistrza Nowogardu, zakwalifikowała do 
następnej części konkursu 10 uczniów rywalizujących w kate-
gorii szkół podstawowych oraz 5 konkurujących na poziomie 
gimnazjów. Po II etapie, złożonym z 10 pytań, wyłoniono lau-
reatów trzech pierwszych miejsc w kategorii szkoły podstawo-
we oraz zdobywczynię I miejsca w kategorii gimnazja. O II i III 
miejsce wśród gimnazjalistów trwała walka w dogrywce.

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

I miejsce – Ada Leśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie

II miejsce – Weronika Godziszewska ze szkoły Podstawowej w 
Błotnie

III miejsce – Monika Rusiniak ze szkoły Podstawowej w Orze-
chowie

Eliminacje gminne w kategorii gimnazja wygrali następu-
jący uczniowie:

I miejsce – Wiktoria Kiryk z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
II miejsce – Agnieszka Bąk z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
III miejsce – Daria Urbaniak z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
Miejska Biblioteka Publiczna była tego dnia również miej-

scem zakończenia części plastycznej konkursu o Ziemi Nowo-
gardzkiej, który odbywa się w czterech kategoriach:

oddziały „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach,
szkoły podstawowe kl. I-III,
szkoły podstawowe kl. IV-VI,
gimnazja.
Do tej części konkursu przystąpiło 15 placówek oświatowych 

z terenu gminy Nowogard. Na konkurs wpłynęły ogółem 354 pra-
ce. Po dokonaniu ich oceny Komisja Konkursowa wyłoniła auto-
rów - laureatów w poszczególnych kategoriach.

Dzieci z oddziałów „0” szkół podstawowych i przedszkoli:
I miejsce – Oliwia Balbus ze Szkoły Podstawowej nr 4 w No-

wogardzie
II miejsce – Laura Symonowicz z Przedszkola nr 1 w Nowogar-

dzie
III miejsce – Jakub Maciejewski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Nowogardzie
Wyróżnienie – Bartosz Pawluczuk ze Szkoły Podstawowej nr 4 

w Nowogardzie
Uczniowie kl. I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Klaudia Wysokińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie
II miejsce – Arkadiusz Zaremba ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowogardzie
III miejsce – Paulina Trzeba ze Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie
Wyróżnienie – Nikola Rusak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie
Uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Karolina Zięciak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie
II miejsce – Kamila Telmanowska ze Szkoły Podstawowej w 

Żabowie
III miejsce – Wiktoria Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Dłu-

gołęce
Wyróżnienie – Jagoda Bernach ze Szkoły Podstawowej w Ża-

bowie
Uczniowie gimnazjów:
Dwa Wyróżnienia – Ada Ratajczak z Gimnazjum nr 2 w Nowo-

gardzie oraz Piotr Kufta z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
Ponadto dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wyróżniła na-

grodą specjalną uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie: Karolinę Przybyłek.

Laureaci wszystkich kategorii konkursu zostali wyróżnieni pa-
miątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody, które wręczył 
burmistrz Robert Czapla.

WEZKiS
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Nowy prezes UTW
Dnia 13.05.2013 r (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim odbyło się  spotkanie  burmistrza Roberta Czapli z  byłym preze-
sem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Panem Ryszardem Zagórskim oraz jego następcą.

Jak się Panu pracowało w roli prezesa ?
Jest to bardzo ciekawa praca, tym bardziej że to praca spo-

łeczna w roli prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To była 
dla mnie nowość, nigdy w takiej roli nie występowałem. Na-
zwa Uniwersytet Trzeciego Wieku i ten Trzeci Wiek był i jest 
dla wielu osób takim czymś co blokuje i niektórych odpycha 
ale mnie to nie zniechęciło a nawet zainteresowało ponieważ 
chciałem zrobić coś dla siebie i dla innych coś co by ułatwiło 
życie w tym wieku. Aby po skończeniu pracy bo to jest z tym 
związane, gdy dzieci są już dorosłe i wychowane, niektórzy 
maja problem z czasem. Co z nim zrobić? Ja i nie tylko bo to 
była grupa osób, wybraliśmy zarząd siedmio osobowy i zaczę-
liśmy działać. Chcieliśmy zebrać grupę chociaż 50 osób jak się 
okazało  jest nas już prawie 100 członków, co nas pozytywnie 
zaskoczyło.

Mam nadzieję że to co udało się nam stworzyć i do tej pory 
utrzymać będzie dla mojego następcy dobrym początkiem a 
jego praca jeszcze bardziej owocna i przynosząca chlubę in-
nym.

Kto teraz będzie pełnił funkcje prezesa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku ?

Pan Tadeusz Dziedziela będzie nowym prezesem UTW. 
Ponieważ ja zrezygnowałem z pełnienia tej funkcji, z różnych 
przyczyn osobistych. Zmianę prezesa zrobiliśmy płynnie bez 
problemu.

Czym teraz będzie się Pan zajmował ?
Nadal będę członkiem Uniwersytetu Trzeciego  Wieku. 

Będę pomagał nowemu prezesowi.  Mam co robić, jestem 
szefem Kapeli Rycha w Nowogardzie która działa 14 lat. Jest 
znana w Polsce również zaczyna być znana za granicą . Teraz 
szykują się kolejne imprezy, w tamtym roku byliśmy na waż-

niejszych centralnych  dożynkach prezydenckich,  na imprezie 
centralnej w Szprotawie. My próbujemy tworzyć ten folklor 
na pomorzu zachodnim, co dla niektórych jest to ewenement 
ale my próbujemy odtwarzać niektóre stare piosenki, próbu-
jemy je przerobić po swojemu, niektórym się to nie podoba, 
ale oprócz tego dużo mamy swoich utworów. Czerpiemy też 
teksty od pisarzy, czasami próbujemy mówić zamiast śpiewać. 
Teraz szykuje się impreza w Drawnie 18 maja w sobotę,  jako 
Kapela Rycha mamy co robić. Oprócz tego mam także inne za-
jęcia,  typu dziennikarstwo, prowadzę strony internetowe np. 
www.wnowogardzie.pl  www.wiadomosci24.pl są tam wia-
domości różnego rodzaju. Jak każdy chciałbym mieć troszkę 
swojego życia prywatnego, mam żonę której chcę pomagać w 
codziennych obowiązkach i spędzać z nią więcej czasu.

Jako organizacja pozarządowa Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w ramach otwartych konkursów ofert otrzymał dofinanso-
wanie z Gminy Nowogard w kwocie 10 tys. na roku 2012 i 9 tys. 
na rok 2013. Dodatkowo UTW korzysta bezpłatnie z gminnego 
serwera na stronę WWW oraz domenę www.utw.nowogard.pl.

Tekst i foto Żaneta Jakubowska

Kolejny remont chodników i parkingów
Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont chodników i parkingów przy ul. Osiedlowej i ul. Lutyków  w Nowogardzie.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont istnieją-
cych chodników, poprzez  rozebranie i wykonanie  nowych.

Szerokości projektowanych chodników wynosi:
- chodnik przy jezdni i dojście do schodów 2,00 m.
- chodniki na zieleńcach 1,50 m.
Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej betonowej. 
Istniejący parking przy ul. Osiedlowej zostanie przedłużo-

ny i poszerzony. Szerokość stanowisk – 2,60 m (3,60 dla niepeł-
nosprawnych) - długość stanowisk – 5,00 m

Schody przy murach zostaną wykonane z pochylnią dla 

wózków dziecięcych i z obustronnymi poręczami.
Wykonane zostaną z płytek betonowych 25 x 25 z po-

wierzchnią antypoślizgową  na podsypce cementowo – pia-
skowej, z poręczami rurowymi o słupkach na fundamencie z 
betonu.

Wykonawcą  robót jest firma P.H.U. GRYF – BUD  z  Gryfic, 
która wygrała przetarg na tego typu prace.

Koszt inwestycji wynosi –72 445,56 zł. Termin zakończenia 
prac to 28.06.2013 r.

Anna Narkiewicz
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Z ortografią za pan brat
11 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się III Nowogardzki Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Nowogardzie. Uczestnicy walczyli o nagrodę główną – laptopa, którego ufundował burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla.

Wszyscy wiemy, że polska ortografia nie należy do naj-
prostszych, a najbardziej uświadamiamy to sobie, kiedy 
musimy zmierzyć się z zapisaniem słów typu: „bohomaz”, 
„supermarket”, „chyży”, „quasi-deficyt”, „esy-floresy” czy „ponie-
wczasie”. W sobotnim dyktandzie wzięło udział ponad 30 osób, 
nie było żadnych wiekowych ograniczeń – z ortograficznymi 
zawiłościami zmagali się zarówno uczniowie, jak i ci, którzy 
naukę w szkole mają już za sobą. Tradycyjnie w dyktandzie 
wziął również udział burmistrz Robert Czapla. Po napisaniu 
dyktanda uczestnicy musieli czekać cierpliwie aż ich prace 
zostaną sprawdzone przez wyznaczony do tego zespół. Nie 
obyło się oczywiście bez dzielenia się wątpliwościami oraz 
konsultowania wyrazów, z których zapisaniem uczestnicy mie-
li największe trudności. Spośród wszystkich prac komisja wy-
łoniła dwie, które zawierały najmniejszą liczbę błędów i tutaj o 
zwycięstwie zadecydowała interpunkcja. Pierwsze miejsce w 

III Nowogardzkim Konkursie Ortograficznym zajął Pan Maciej 
Kajzer, który otrzymał z rąk burmistrza Roberta Czapli nagrodę 
główną – laptopa. Pan Maciej wyznał, że stara się dbać o swo-
ją ortografię, w czym pomaga mu przede wszystkim czytanie 
książek. Wyróżnienie otrzymał również najmłodszy uczestnik 
dyktanda Paweł Sochacki, któremu wręczono pamiątkowy dy-
plom.

W obliczu zachodzących zmian w języku polskim – ame-
rykanizacji, dążenia do skrótu i ogólnej niedbałości językowej 
ważne jest, aby dostrzegać piękno i wyjątkowość naszego oj-
czystego języka. Sobotnie spotkanie pokazało, że jest spora 
grupa osób, które pragną nie tylko sprawdzać, ale także roz-
wijać swoje umiejętności w zakresie poprawności językowej.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Prace społecznie użyteczne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że w roku 2013 organizuje prace społecznie użyteczne na podsta-
wie Porozumienia zawartego w dniu 17.12.2012 roku pomiędzy Gminą Nowogard a Powiatowym Urzędem Pracy w Gole-
niowie. Ze względu na duże zainteresowanie osób świadczących te prace jak i sołectw gdzie wykonywane są prace porząd-
kowe została zwiększona liczba osób mogących skorzystać z tej formy pomocy z 40 na 45 aneksem z dnia 02.05.2013 r.

Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowane 
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które korzystają ze 
świadczeń pomocy społecznej a także osoby uczestniczące w 
kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodziel-
niania , lokalnym programie pomocy społecznej lub indywi-
dualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły 
uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania PUP.

Prace społecznie użyteczne w ilości 40 godzin miesięcznie 
wykonywane są na terenie gminy Nowogard i polegają na:

- utrzymaniu czystości, sprzątaniu miejscowości z terenu 
gminy, utrzymaniu zieleńców;

- prac porządkowych na terenach wiejskich;

- oczyszczanie dróg, czyszczenie rowów melioracyjnych, 
utrzymanie czystości na przystankach;

- prace porządkowe i gospodarcze u podopiecznych wy-
magających opieki osób drugich

- prace konserwacyjno-remontowe.
Koszty wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne pokry-

wane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60% a w 
40% z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stawka za 1 godzinę pracy wynosi 7,70 zł
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Teresa Skibska
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Mistrzostwa Województwa Szkół 
Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców

W dniu 29 kwietnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie rozegrane zostały Mistrzostwa Wo-
jewództwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców. W zawadach udział wzięły cztery najlepsze drużyny woje-
wództwa zachodniopomorskiego, tj. Gimnazjum nr 11 w Koszalinie, CKS w Szczecinie, Gimnazjum w Baniach oraz Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie.

Pierwszy mecz rozegrały drużyny z Koszalina i Gimnazjum 
w Baniach. Mecz zakończył się wynikiem 17 – 20 dla gimna-
zjalistów w Baniach. Drugi mecz zakończył się zwycięstwem 
Szczecina, który pokonał Nowogard 29 – 14. W meczu o 3 miej-
sce spotkały się drużyny z Koszalina i Nowogardu. Niestety to 
spotkanie zakończyło się porażką nowogardzkiej drużyny, któ-
ra zastała pokonana 23 - 15. Mecz o 1 miejsce, który odbył się 
między Baniami a Szczecinem był bardzo emocjonujący. Do 
końca nie było wiadomo, która drużyna obejmie zwycięstwo. 
Jednak ostatecznie wygrał Szczecin 15 – 13.

Klasyfikacja końcowa:
    miejsce – CKS Szczecin
    miejsce – Gimnazjum w Baniach

    miejsce – Gimnazjum nr 11 w Koszalinie
    miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun Bar-

tosz Zdanowicz
Puchary i medale wręczył Wiceprzewodniczący Wojewódz-

kiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Pan Mar-
cin Kuduk wraz z Dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 
Panem Jackiem Andrysiakiem. Sędzią głównym był Pan Zbi-
gniew Tarczykowski – Prezes Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Ręcznej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Informacja WEZK

Pożegnanie klas trzecich  
w II Liceum Ogólnokształcącym

„Idź swoją drogą...” – to hasło przewodnie uroczystości rozdania świadectw absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie, dla których w piątek (26 kwietnia) zadzwonił ostatni symboliczny dzwonek.

Uroczystość poprowadzili Igor Balov oraz 
Lucyna Biernacka, którzy powitali wszystkich 
zaproszonych gości: burmistrza Nowogardu 
Roberta Czaplę, księdza kanonika Kazimierza 
Łukjaniuka, przedstawicieli Rady Rodziców, 
dyrekcję i grono pedagogiczne, rodziców i 
wszystkich bliskich oraz głównych bohaterów 
spotkania – tegorocznych absolwentów II LO. 
W swoim przemówieniu burmistrz pogratu-
lował absolwentom ukończenia szkoły, która 
cieszy się zasłużoną renomą oraz zachęcał do 
solidnego wykorzystania czasu, który pozostał 
do matury: „Chciałem pogratulować Wam – w 
imieniu władz samorządowych gminy Nowo-
gard: pana Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Antoniego Bielidy, mojego zastępcy Damiana 
Simińskiego oraz w swoim własnym – ukoń-
czenia szkoły ponadgimnazjalnej i ukończenia 
właśnie tej szkoły – II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie(...). Zdaję sobie sprawę z 
tego, że część z Was – a być może nawet wszyscy – wybrała już 
dalszą drogę, to co będziecie robić. Przed Wami szereg takich 
decyzji życiowych – czy będziecie dalej edukować się, czy wy-
braliście już studia i jaki kierunek, być może niektórzy z Was już 
wiedzą, co będą robić w życiu. Życzę Wam z całego serca, aby 
najbliższe dni owocowały w dobrą wiedzę, aby wyniki matur 
były dla Was jak najbardziej satysfakcjonujące po to, żeby w 
życiu wszystkie drzwi stały przed Wami otworem. Wszystkiego 
dobrego! „.

Podczas uroczystości tradycyjnie wyróżniono uczniów, 

którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, godnie reprezen-
towali szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach 
i zawodach sportowych oraz udzielali się w Samorządzie 
Uczniowskim.

To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, po-
dziękowań oraz życzeń znalazło się także miejsce na wzrusze-
nie oraz krótką nostalgię za tym co mija bezpowrotnie. Przed 
absolwentami matura i wybór dalszej drogi życiowej– ważne, 
żeby znaleźć własną i konsekwentnie nią podążać.

Tekst: Katarzyna Kijana
Fotografie: Marek Dobrowolski
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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 gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg księgi 
wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena działki  Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 1 m. 

Nowogard 
 
działka nr  56/4  
o pow. 1022 m2 

SZ1O/00037277/9 Działka 
niezabudowana 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zgodnie z wydaną 
decyzją ustalającą 
warunki zabudowy, 
działka przeznaczona 
jest pod budowę 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
wbudowanym garażem  
wraz z urządzeniami 
budowlanymi

77.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z za-
strzeżeniem 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 zło-
ży 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 nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży 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 Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 08.05.2013r. do dnia 28.05.2013r.             
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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 gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena 
działki  

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 1 m. 

Nowogard 
 
działka nr  56/5  
o pow. 1019 m2 

SZ1O/00037277/9 Działka 
niezabudowana 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zgodnie z wydaną 
decyzją ustalającą 
warunki zabudowy, 
działka przeznaczona 
jest pod budowę 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
wbudowanym garażem  
wraz z urządzeniami 
budowlanymi

70.270,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z za-
strzeżeniem 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 zło-
ży 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 nieruchomo-
ści pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli    zło-
ży 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 Miej-
skim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.   

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  
tj. od dnia 08.05.2013r. do dnia 28.05.2013r.             
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  
można otrzymać w następujących punktach:

Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. 
Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, Pl. 
Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 
9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego;  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 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. Dąbrowsz-
czaków;  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-mono-
polowy, 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 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 

Burmistrz Nowogardu informuje o wywiesze-
niu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie wykazu z dnia 13.05.2013 roku nie-
ruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy.

Informacje dotyczące wykazanych nierucho-
mości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w No-
wogardzie - pokój nr 207 tel. 91 3926227

Remont dróg wewnętrznych w 
kompleksie garaży przy ul. Zamkowej

Trwają prace związane z budową VI etapu dróg wewnętrz-
nych (dojazdowych) w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w 
Nowogardzie wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma „BEN- 
BRUK” Benedyktem Chłap ze Stargard Szczeciński za cenę 107 
010,00 brutto. Termin zakończenia robót nastąpi 31.05.2013 r.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi: budowę kolektorów 

między studniami, budowę wpustów ulicznych z przykanali-
kami, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu 
POLBRUK grubości 8 cm koloru szarego na odcinku o długości 
0,0383 km.

Tadeusz Fiejdasz 
Kierownik Wydziału GKMiOŚ


