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Najlepsi sportowcy nagrodzeni
We wtorek 11 lutego br. o godzinie 13.00 w Urzędzie 

Miejskim burmistrz Nowogardu Robert Czapla wręczył listy 
gratulacyjne i stypendia za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym. Stypendia przyznawane na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Oprócz laureatów w spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski, kie-
rownik wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszu Kultury i Spor-
tu Agnieszka Wróblewska, pracownik UM Szymon Pilipczuk 
oraz rodzice.

Na początku spotkania burmistrz przywitał wszystkich, po-
gratulował i podziękował stypendystom za to że swoją działal-
nością reprezentują gminę Nowogard na zewnątrz.

W trakcje spotkania stypendyści opowiadali o swoich za-
interesowaniach, marzeniach i planach na przyszłość. Bartosz 
Jemilianowicz na pytanie „Jak wysoko mierzysz?” odpowie-
dział: „To co los przyniesie, stawiane cele to nie wszystko, nie 
da się spełnić wszystkich marzeń. Ale na pewno chciałbym w 
najbliższym czasie zdobyć medal w Mistrzostwach”.

Na zakończenie burmistrz jeszcze raz pogratulował stypen-

Damian Simiński odchodzi z ratusza

Wiceprezes PSL obecną kadencję 
ocenia wysoko

W styczniu br., gdy rozpadła się koalicja SLD-PSL, Damian 
Simiński, pełniący obowiązki zastępcy burmistrza przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. Mimo zaistniałej sytuacji, burmistrz 
Robert Czapla nie zamierzał zwalniać swego zastępcy, który 
sprawdzał się na swoim stanowisku, i z którym współpraca 
układała się dobrze.

Jednak, w piątek 14 lutego br., Damian Simiński złożył na 
ręce burmistrza Nowogardu Roberta Czapli wniosek o rozwią-
zanie umowy o pracę. W czasie zwołanej na godz. 10.00 kon-
ferencji prasowej poinformował on zebranych dziennikarzy, że 
wobec faktu rozwiązania umowy koalicyjnej pomiędzy PSL a 
SLD, i z powodu tego, że jego nominacja była z klucza politycz-
nego, taka decyzja jest niezbędna i zgodna z prezentowaną 
przez niego etyką zawodową i moralną.

W odczytanym następnie oświadczeniu, podsumował on 
3 lata swojej współpracy z burmistrzem Nowogardu dodając, 
że: W mojej ocenie, te 3 lata przyniosły nam wiele korzystnych 
zmian dla gminy i jej mieszkańców. Zrealizowaliśmy plano-
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dokończenie ze str. 1

Spotkanie w Ratuszu
dystom kierując do nich słowa, że ma świadomość, iż kwota 
stypendium nie rozwiązuje wszystkich potrzeb ale chciałby 
poprzez stypendium docenić działalność sportową i ma na-
dzieję, iż pozwoli to choć w części na kontynuację sportowej 
ścieżki kariery.

Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Ewa Durska – kwotę 350 zł / miesięcznie za: zdobycie miej-

sca medalowego w Paraolimpiadzie w Sydney w 2000r.; zdo-
bycie miejsca medalowego w Paraolimpiadzie w Londynie w 
2012r; zdobycie złotego medalu w Halowych Mistrzostwach 
Świata INAS w Istambule w 2013 r.; zdobycie 2 złotych medali 
w Mistrzostwach Świata INAS w Pradze w pchnięciu kulą i rzu-
cie dyskiem; zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świa-
ta IPC w pchnięciu kulą w Lyonie (18-28.07.2013 r.).

Jakub Cieplak – kwotę 200 zł/miesięcznie za: zajęcie 1 
miejsca w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn we Wrocła-
wiu w klasyfikacji drużynowej w konkurencji KDW 60L.; zaję-

cie 2 miejsca drużynowo w Mistrzostwach Polski Juniorów we 
Wrocławiu w konkurencji KDW 60 L.; zajęcie 4 miejsca indy-
widualnie w Mistrzostwach Polski Juniorów we Wrocławiu w 
konkurencji KDW 60L.

Bartosz Jemilianowicz – kwotę 150 zł/miesięcznie za: 
zajęcie V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Tenisie 
Stołowym (gra podwójna); zajęcie 9 miejsca w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Tenisie Stołowym.

Sebastian Jemilianowicz – kwotę 150 zł/miesięcznie za: 
zajęcie 9 miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Tenisie Stołowym,

Daniel Zubrzycki – kwotę 150 zł/miesięcznie za: zajęcie 9 
miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Te-
nisie Stołowym.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i spo-
strzeżeń oraz co ważniejsze - możliwość nawiązania przyjaciel-
skich kontaktów, a wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych 
znakomitych osiągnięć w swojej dyscyplinie.

Anna Narkiewicz

Wiceprezes PSL obecną kadencję...
dokończenie ze str. 1
wane przez wiele lat inwestycje tj.: rozbudowa szpitala miej-
skiego w Nowogardzie – przecież jest to jedno z największych 
zadań inwestycyjnych powojennego Nowogardu. Inwestowa-
liśmy w infrastrukturę miejską i wiejską. Wykonaliśmy zadania 
tj. rewitalizacja terenów wiejskich i miejskich, remontowa-
liśmy i budowaliśmy wiejskie świetlice, budowaliśmy nowe 
oświetlenia drogowe i uliczne. Tych inwestycji jest naprawdę 
mnóstwo. Podczas naszej kadencji, na miarę naszego budżetu, 
staraliśmy się wykroić tyle środków ile było możliwe, aby tych 
inwestycji było w mieście jak najwięcej. Zagospodarowaliśmy 
tereny nad jeziorem, nadając im charakter sportowo-rekre-
acyjny dla całych rodzin. Jednakże największym sukcesem tej 
kadencji jest utworzenie strefy ekonomicznej w Nowogardzie. 
Wymagało to od nas dużego nakładu pracy i zaangażowania. 
Jestem pewien, że ten trud zaowocuje w przyszłości. W ciągu 
minionych 3 lat, wykonaliśmy wspólnie z burmistrzem ogrom 
pracy, którą ja osobiście oceniam wysoko. Jestem przekonany, 
że mieszkańcy również mają podobną ocenę dla naszej pracy, 
równie wysoko (...)

Oceny osoby zastępcy burmistrza i wzajemnej współpra-
cy dokonał również burmistrz Nowogardu, oceniając ją wy-
soko przypominając, że mimo zaistniałej sytuacji, dotyczącej 
rozwiązania koalicji SLD-PSL i pełnienia przez niego funkcji 
wiceprezesa PSL, zaproponował on Damianowi Simińskie-

mu dalszą współpracę na stanowisku jego zastępcy.
W czasie konferencji prasowej, burmistrz poinformował, że 

wszystkie rozpoczęte tematy przez zastępcę burmistrza Da-
miana Simińskiego zostały zakończone, m.in.: sprawa przetar-
gu na wodę i kanalizację jest tematem zakończonym (w cza-
sie konferencji Damian Simiński poinformował dziennikarzy, 
że zostały wysłane stronom postępowania powiadomienia o 
zakończeniu procesu przetargowego i wyborze najkorzyst-
niejszej z ofert, którą złożyła niemiecka firma Wasserverband 
Lausitz Betriebsführungs GmbH), temat tzw. nowej ustawy 
śmieciowej jest tematem zakończonym dla mieszkańców No-
wogardu, jeszcze tylko gmina wdroży system śmieciowy dla 
instytucji i jednostek, ale to już jest na takim etapie, że zespół, 
bez przewodniczącego w osobie Damiana Simińskiego, po-
radzi sobie (...) Damian Simiński pozamykał te trudne tematy, 
zrobił to sprawnie, przede wszystkim w zgodzie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

W czasie 3 lat współpracy oraz podczas trwania konferencji 
prasowej, między obu panami, panowała atmosfera koleżeńska, 
której nie była w stanie zniszczyć ani decyzja Zarządu Miejsko-
-Gminnego PSL w Nowogardzie o rozwiązaniu umowy koalicyj-
nej z SLD, ani osobista decyzja zastępcy burmistrza Nowogardu 
o jego odejściu z ratusza i z zajmowanego stanowiska, co było 
konsekwencją zerwanej w styczniu br. umowy koalicyjnej.

opr./zdj. Piotr Suchy
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Nowe ławki
Na początku lutego 2014 r. na poboczu drogi wspomaga-

jącej obwodnicę Nowogardu na zlecenie burmistrza zostały 
ustawione nowe ławki, jedna od strony m. Warnkowo,

Są to ławki betonowe z drewnianym siedziskiem i opar-

ciem, które wykonał Zakład Usługowo – Handlowo – Produk-
cyjny Wojciech Kubicki z Nowogardu. Ustawienie nowych 
ławek pozwala odpocząć spacerowiczom i osobom uprawiają-
cym m. in. jogging, nordic walking, jazdy rowerowej.

Porządki przy ul. Kościuszki
Osoby osadzone z Zakładu Karnego w Nowogardzie prze-

prowadziły oczyszczanie terenu przy byłej lecznicy dla zwie-
rząt na ul Kościuszki. Teren od lat był zaniedbany i wymagał 
podjęcia prac pielęgnacyjnych m.in.: usunięte zostały gałęzie, 
które zajmowały cały chodnik i część ulicy w tym miejscu oraz 

uprzątnięto śmieci. Ponadto osadzeni przeprowadzili prace 
pielęgnacyjne mające na celu przycięcie i ukształtowanie ży-
wopłotu rosnącego w pasie drogi gminnej przy ul Kościuszki 
oraz usunięli zlokalizowane tam dzikie wysypisko śmieci.
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Wywiad z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Antonim Bielidą

Jak długo pełni Pan funkcję Przewodniczącego Rady Miej-
skiej?

Funkcję Przewodniczącego RM pełnię od rozpoczęcia tej kadencji 
tj. od 2010 roku od wyborów samorządowych. Po wyborach samorzą-
dowych, utworzyła się koalicja SLD-PSL i w wyniku uzgodnień, zosta-
łem wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie.

 Jak ocenia Pan cały ten okres, kiedy jest Pan Przewodniczą-
cym pod względem współpracy z burmistrzem, UM i radnymi?

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, zaś burmistrz or-
ganem wykonawczym i tak funkcjonujemy. W wyniku naszych wspól-
nych porozumień z naszym koalicjantem PSL, uzgodniliśmy program 
kadencyjny na 4 lata. Określiliśmy co chcemy zrealizować w tym okre-
sie i to było podstawą do naszego działania. Oceniam współpracę 
burmistrza i wszystkich urzędników z radnymi, samą radą i z komisja-
mi rady jako dobrą. Oczywiście nikt nie powie, że jest doskonała, bo 
do doskonałości dążymy, ale poprawne warunki były do czasu wspól-
nego funkcjonowania koalicji SLD-PSL. Byłoby krzywdzącym, gdybym 
powiedział, że opozycja nie wnosiła ciekawych propozycji i rozwiązań, 
które brane były pod uwagę przez burmistrza oraz radę. Część z tych 
propozycji była realizowana, bo przecież wszyscy radni pracujemy dla 
dobra mieszkańców miasta i gminy Nowogard. Jestem przekonany, 
że nie ma w radzie takich osób, które widziałyby sprawy inaczej niż 
dobro naszego miasta i gminy. Różnimy się oczywiście co do pewnych 
rozstrzygnięć i pewnych rozwiązań, może szczegółowych, ale co do 
priorytetów to w zasadzie wszyscy żyjemy jednakowo tymi samymi 
sprawami.

Proszę powiedzieć, która uchwała lub uchwały, przyjmowa-
ne w tym czasie, wg Pana były najważniejsze i dlaczego?

Najważniejsze uchwały to są dwie: uchwała o przestrzennym za-
gospodarowaniu i uchwały budżetowe. To są najważniejsze i najistot-
niejsze sprawy, bo na podstawie tych właśnie uchwał, przebiega cało-
roczna praca burmistrza i rady. Wokół budżetu są tworzone wszystkie 
inne decyzje rozstrzygające sprawy gospodarcze miasta i gminy 
Nowogard i sprawy społeczne. Dlatego tez uważam, że najistotniej-
szą uchwałą, która jest podejmowana, jest właśnie ta, która dotyczy 
budżetu. Później jest oczywiście ocena działalności pracy burmistrza 
i jego organów wykonawczych przez radę i tu burmistrz otrzymywał 
pozytywne opinie komisji rewizyjnych, pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i w tej kwestii, otrzymywał absolutorium Rady 
Miejskiej za realizację uchwały budżetowej.

Jak ocenia Pan, jako Przewodniczący, zaangażowanie rad-
nych?

Zaangażowanie radnych jest na dobrym poziomie, może na-
wet lepiej niż na dobrym poziomie. Moja ocena bierze się stąd, że po 
pierwsze: jest bardzo dobra, wyjątkowo dobra frekwencja radnych, 

która oscyluje prawie w granicach 98% i tu należą się słowa pochwały, 
że radni tej kadencji spełniają swój obowiązek rzetelnie i uczciwie. Co 
do prac radnych - pracują komisje rady: komisja finansowo-gospo-
darcza, komisja rewizyjna, komisja społeczna, komisja mieszkanio-
wa – wszystkie te komisje pracują bardzo dobrze, choć niejednokrot-
nie osoby uczestniczące w sesjach rady i ja również dochodzimy do 
przeświadczenia, że może zbyt mało pracujemy w czasie komisji nad 
propozycjami rozstrzygnięć i uchwał oraz różnych rozwiązań, które 
są poruszane. Może nie wszyscy radni są jednakowo zaangażowani i 
później przenoszą to na sesję, która zabiera trochę czasu, rozpoczyna 
się dyskusja, która mogłaby być załatwiona na szczeblu komisji. No, 
ale tak to już jest, jak pamiętam od kilku lat u nas w Nowogardzie, nie 
tylko w tej radzie, ale i w poprzednich, że takie tradycje się utworzy-
ły i nie jest to żadna wadą, bo każdy radny ma prawo zabierać głos i 
dyskutować nad daną uchwałą czy nad rozwiązaniami, które przed-
stawiane są przez burmistrza, ale na pewno usprawniłoby to obrady, 
kiedy byśmy dyskutowali i rozstrzygali sprawy w komisjach.

Czy jest jakaś rzecz, której jako Przewodniczącemu nie uda-
ło się zrealizować, a chciałby Pan to zrobić w naszej gminie?

Mam pewien niedosyt, ponieważ Rada Miejska i burmistrz ocenia-
ni są za rozwój gminy w sprawie dotyczącej bezrobocia, czy tworzenia 
nowych miejsc pracy, gdzie nie mamy żadnych instrumentów praw-
nych w tym zakresie. Możemy uzbroić jakieś tereny, zaproponować ja-
kieś rozwiązania dotyczące, gdzie zlokalizować przedsiębiorstwo. Nie 
mamy jednak wpływu na to, żeby przedsiębiorca przyszedł i chciał in-
westować na naszych terenach. Gminy mają za mało w tym względzie 
instrumentów finansowych, takiej pomocy, która mogłaby służyć roz-
wojowi i mają ograniczone kompetencje co do rozwiązywania pro-
blemu bezrobocia w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy, bo to jest 
domeną Starostwa, a przenosi się to na gminy i oczekuje od burmi-
strza, od rady, że powinniśmy te problemy rozwiązywać, ale na to nie 
mamy ani środków ani prawnego umocowania, abyśmy mogli w tym 
zakresie działać. Myślę, że oczekiwania mieszkańców są właśnie takie, 
a możliwości gminy są bardzo słabe w tym zakresie. Wnioskujemy, 
co prawda, jako starzy samorządowcy, żeby część tych kompetencji 
miała gmina i mogła bardziej, nie tylko tymi podatkami, o których się 
mówi, że się je podnosi lub obniża, zachęcić potencjalnych inwesto-
rów do tworzenia nowych miejsc pracy na naszym terenie. Trzeba po-
wiedzieć, że obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw i dla inwesto-
rów z podatków gminnych to jest dwadzieścia kilka procent, pozostałe 
obciążenia są nakładane przez państwo i te podatki idą do państwa, 
a nie do kasy gminy. I tu mam pewien niedosyt, że chciałoby się coś w 
tym zakresie zrobić, ale niestety prawodawstwo nie umożliwia tego.

Jak widzi Pan przyszłość Nowogardu?
Myślę, że Nowogard jest ulokowany na mapie województwa za-

chodniopomorskiego tak, a nie inaczej i nie da się zmienić jego loka-
lizacji. Na pewno nie będziemy konkurencyjni w stosunku do gmin 
przylegających bezpośrednio do granic miasta Szczecina, tak jak 
gmina Goleniów, gmina Stargard czy Pyrzyce, czy inne gminy wokół 
Szczecina, bo to jest inna infrastruktura. Nie mniej jednak staramy 
się, żeby Nowogard na mapie województwa zachodniopomorskiego 
i Polski jakoś zaistniał, m.in. jednym z takich elementów, które udało 
się nam załatwić w tej kadencji jest pozyskanie terenów i utworze-
nie strefy ekonomicznej, która będzie funkcjonowała w gminie. Być 
może to zachęci naszych inwestorów polskich czy zagranicznych do 
skorzystania z tego terenu. Trzeba jasno powiedzieć, że w Nowogar-
dzie nie powstaną zakłady, które będą zatrudniały 300 czy 400 osób, 
będą to raczej zakłady, które będą zatrudniały od 10 do 100 osób, ale 
gdybyśmy spojrzeli z innego punktu widzenia Nowogardu, że każde 
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z przedsiębiorstw z istniejących, jak to mamy prawie 2,5 tys 
podmiotów gospodarczych, jakby 50% z tych podmiotów, a nawet 
40% zatrudniłoby jednego pracownika rocznie więcej, to problem 
bezrobocia mielibyśmy rozwiązany. Musimy szukać takich rozwiązań 
wspólnie z inwestorami, z miejscowymi, lokalnymi i ich tu wspoma-
gać i szukać rozwiązań, aby oni zwiększali zatrudnienie. To jest jedyna 
szansa, żeby zwiększyć zatrudnienie. Podstawową rzeczą dla każdego 
człowieka jest praca i mieszkanie. Nad tymi dwoma rzeczami należa-
łoby w najbliższych latach popracować, abyśmy zabezpieczyli te pod-
stawowe potrzeby. Jak będą zabezpieczone te podstawowe potrzeby, 
to i obywatele naszego miasta będą czuć się bardziej bezpieczni i bę-
dzie to zachęcało, aby w tym mieście pozostać i tu żyć.

Oddanie nowego skrzydła szpitala, powstanie nowego 
zakładu w Słajsinie – co dla Pana znaczyły te wydarzenia jako 
mieszkańca tego miasta i Przewodniczącego RM?

Ten szpital, w który zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, to jest 
ogromny wysiłek burmistrza, Rady Miejskiej i wszystkich mieszkań-
ców, bo oni są podatnikami, ale taka była wola. Rozmawialiśmy na 
początku, jeszcze w czasie poprzedniej kadencji, sondowaliśmy co jest 
najistotniejsze dla mieszkańców i usłyszeliśmy, że najważniejsze jest 
to, abyśmy zrealizowali rozbudowę szpitala, ponieważ nowogardz-
kie społeczeństwo nam się starzeje i wielu mieszkańców chciałoby na 
miejscu mieć jednak jak najszybszy dostęp do służby zdrowia. Jest to 
istotne, ponieważ siłą rzeczy dojazdy do Gryfic, Goleniowa czy to do 
Szczecina są dla ludzi starszych utrudnieniem. Mam taka nadzieję, 
że zakończymy rozbudowę szpitala tą opieka długoterminową, która 
jest bardzo istotna dla mieszkańców i ta podstawowa opieka zdro-
wotna będzie dla naszych mieszkańców zapewniona. Jest to, jak wi-
dać dzisiaj, piękna bryła szpitala, trochę będziemy musieli spłacać te 
obligacje zaciągnięte na szpital, ale myślę że z tym sobie poradzimy 
dla dobra naszego społeczeństwa, dla dłuższej żywotności ten szpital 
będzie nam służył.

Jeżeli chodzi o zakład w Słajsinie, to nie chciałbym się dzisiaj wy-
powiadać, bo jestem uczestnikiem całego procesu i Przewodniczącym 
całego Związku, ale powiem tyle: powstał duży nowoczesny zakład, 
który jest obecnie chlubą województwa zachodniopomorskiego i jako 
jedyny w Polsce powstał on w szczerym polu od podstaw. Dał zatrud-
nienie 150 osobom , z tego prawie 100 osób pracuje z Nowogardu. 
Oprócz tego zakładu w Słajsinie mamy jeszcze 3 stacje przeładunko-
we w terenie: Świnoujściu, w Drawsku Pomorskim oraz w Kamieniu 
Pomorskim, gdzie zatrudnionych jest w sumie 50 osób. Dzięki temu 
zatrudnieniu cieszą się wsie Wierzbięcin, Osowo, Słajsino czy nawet 
gmina Radowo Małe, że ci ludzie dostali zatrudnienie. Myślę, że to jest 
z pożytkiem. Zmieniła się też ustawa o odprowadzaniu opłat środo-
wiskowych. Od tego roku opłaty te będą szły na gminę. Tak jak kiedyś 
mówiłem, będzie to kwota w granicach 2 mln zł rocznie plus wszystkie 
opłaty pozostałe czyli w sumie będzie to ok. 3 mln zł rocznie i tyle bę-
dzie rocznie wpływało z tego zakładu do budżetu gminy Nowogard.

Z czego najbardziej zadowolony jest Przewodniczący RM w 
Nowogardzie, a co najbardziej go niepokoi?

O zadowoleniu jest tu trudno powiedzieć. Samo to, że jestem 
Przewodniczącym jest już dla mnie satysfakcją i dumą, że zostałem 
wybrany. Staram się tej radzie przewodniczyć. A co mnie niepokoi? 
Chciałoby się pracę w radzie udoskonalać i podwyższać jej poziom. 
Najbardziej mnie jednak niepokoi zachowanie naszych polityków na 
szczeblu centralnym, co później przekłada się na doły. Poziom dyskusji 
i poziom zachowań niektórych radnych budzi kontrowersje. Pamiętaj-
my o tym, że politycy powinni dawać przykład osobisty zachowania 
się. Niepokoi mnie, że rośnie taka agresja społeczna, która nie przekła-
da się na merytoryczne rozwiązania, a na to ile i kto komu może doło-
żyć, bo jest bardziej elokwentny czy może szukać haka na drugiego. To 
jest niski poziom, który mnie niepokoi, a który jest obecny, szczególnie 
u naszych młodych radnych, którzy biorą takie wzorce z niektórych 
polityków, w moim odczuciu nieodpowiedzialnych, bo w telewizji 
widzimy, młodzież słucha i jeżeli tak się zachowują posłowie na Sejm 
RP , senatorowie czy radni miejsko-gminni czy powiatowi, to później 

mamy taki przekrój społeczeństwa i takie później są zachowania.
Co chciałby Pan, jako Przewodniczący RM, jeszcze zrobić 

dla społeczności naszej gminy?
Jako Przewodniczący Rady Miejskiej nie mam takiego wpływu, bo 

ograniczone mam kompetencje, ale jako radny, jako obywatel chciał-
bym, aby wizerunek miasta był stale naprawiany i te zadania, które są 
realizowane dzisiaj w tej kadencji, już widać, że ten obraz miasta się 
zmienia i mam nadzieję, że po wyborach samorządowych tegorocz-
nych, nowa rada i nowi radni, będą kontynuowali ten właśnie proces 
zmiany wizerunku naszego miasta, bo to jednak daje pewien obraz. 
Gdy przejeżdżają jacyś potencjalni inwestorzy, to pierwszym wraże-
niem jest jak to miasto wygląda, jaki ma wizerunek. Jeżeli jest czysto, 
jeżeli jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych, place zadbane, 
chodniki zadbane to inaczej się na to miasto patrzy. Przecież to nor-
malne, że jeżeli się przyjeżdża go gospodarza, który ma zaniedbane 
gospodarstwo, to trudno z nim mówić o jakimkolwiek wielkim bizne-
sie, dlatego zaniepokoiło mnie to bardzo, że był opór PSL na temat roz-
budowy i modernizacji naszego Placu Wolności, bo ktokolwiek przy-
jeżdża do Nowogardu ma pierwszy kontakt z centrum miasta i to daje 
już pewien wizerunek całości miasta. Niezrozumiałe to było dla mnie i 
trochę to dziwne , że są tacy, którym na wyglądzie naszego miasta nie 
zależy. Jest to jednak sprawa tych, którzy wymusili w pewnym sensie 
decyzję burmistrza o wycofaniu tej inwestycji.

Mamy jeszcze początek roku. Jakie życzenia ma dla miesz-
kańców Przewodniczący RM w Nowogardzie?

Zanim przejdziemy do życzeń to chciałbym powiedzieć, że w 
miesiącu styczniu została rozwiązana koalicja SLD-PSL z przyczyn, 
z których do końca nie są zrozumiałe dla mnie jak i dla części miesz-
kańców, szczególnie argumenty zawarte w stanowisku PSL i ich 
władz gminnych. Zadania dotychczas były realizowane wg umowy 
koalicyjnej, a nawet więcej niż to co wspólnie zakładaliśmy. No ale 
jest to sprawa PSL, które taką podjęło decyzję. Odmienne mam jed-
nak zdanie na temat pracy radnych z PSL. Pracują bardzo rzetelnie, 
dobrze i realizują te wszystkie zobowiązania, które zostały nam na 
gminę nałożone. Realizują to, co też składamy w przysiędze jako 
radni, że naszą troską są wszyscy mieszkańcy, a nie interes partii i 
płynące z tego profity. To wszyscy radni mają na względzie, dlatego 
też rozłączam sprawy zarządu czy władz PSL , a radnych. Uważam, 
że gdzieś tam rozmijają się w swoich poglądach albo ktoś chce za-
rządzać nie uczestnicząc i nie biorąc odpowiedzialności za to, co się 
będzie działo w radzie.

Przykre jest to, że u schyłku kadencji, gdy zostało już tylko kilka 
miesięcy do wyborów , taki ruch powstał. No ale dobrze się stało, 
że przyjęliśmy ten budżet, bo jakbyśmy tego nie zrobili, to przez 
ten czas do wyborów zafundowalibyśmy mieszkańcom walkę i 
przepychanki, które do niczego by dobrego nie doprowadziły. Ży-
czę więc wszystkim mieszkańcom, aby ta rada, która jest obecnie, 
spokojnie do końca ta kadencję zrealizowała. Wyborcy nas rozliczą, 
czy zasługujemy na ponowne ubieganie się mandat i czy uzyska-
my ten mandat czy nie. Każda kłótnia i każda awantura w radzie 
nie będzie dla mieszkańców jasnym przekazem co do merytoryki 
i co do zadań, które powinna realizować gmina. Obowiązkiem nas 
radnych jest rozwiązywać problemy, a nie kłócić się między sobą i 
tworzyć przepychanki polityczne w tym zakresie. Ubolewamy nad 
tym, że stawia nam się zarzuty zastraszania itd. Władze PSL, może 
nie wszyscy, ale część z władz gminnych PSL nie rozumie, jak po-
winna funkcjonować koalicja.

Wracając do życzeń, to życzę mieszkańcom, żeby ta rada i ci 
radni, których mieszkańcy wybrali, nie musieli się za nich wstydzić, 
a naszym obowiązkiem i moim, jako Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, jest budowanie spokoju i rozstrzyganie me-
rytorycznych zadań dla dobra naszych mieszkańców i całej gminy.

Dziękuję za rozmowę.
wywiad przeprowadził Piotr Suchy dokończenie na str. 6
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Posiedzenie rady Samorządowej 
Fundacji Opieki Medycznej Zdrowie

W poniedziałek 17 lutego br., o godz. 17.00, w siedzibie Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej Zdrowie przy ul. 
Wojska Polskiego 7, odbyło się posiedzenie rady fundacji, na której obecny był burmistrz Nowogardu.

Podczas posiedzenia rady, prezes Lidia Bogus dokonała 
podsumowania działalności fundacji oraz dokonała podsu-
mowania finansowego za rok 2013. Przedstawiła również plan 
działania na rok 2014.

Fundacja po raz pierwszy mogła się pochwalić uzyskanymi 
funduszami na poziomie ponad 110 tys zł, z czego 50 tys zł zo-
stało przekazane nowogardzkiemu szpitalowi na zakup sprzę-
tu. Oprócz tego fundacja prowadzi szkolenia, badania profilak-
tyczne dla mieszkańców gminy Nowogard oraz uczestniczy w 
akcjach promujących zdrowie.

Zarząd Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej Zdrowie 
w Nowogardzie:

Lidia Bogus - prezes fundacji
Mieczysław Cedro - przewodniczący rady fundacji
Jerzy Jabłoński - członek
Mieczysław Laskowski - członek
Rafał Szpilkowski - członek

zdj./opr. Piotr Suchy

Będzie boisko na Bema
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zapewnił pieniądze 

na budowę boiska na osiedlu Bema w tegorocznym projekcie 
budżetu gminy. Boisko, a raczej kompleks boisk mają koszto-
wać pół miliona złotych i powstać już w tym roku.

Przypomnijmy, że budowa boisk na osiedlu Bema miała 
swój początek od 2012 roku, kiedy burmistrz oraz radni Mar-
cin Wolny i Jan Tandecki kilkukrotnie spotykali się z mieszkań-
cami oraz dyrektorami obydwu szkół i nauczycielami wycho-
wania fizycznego. Wówczas powstała koncepcja. W projekcie 
budżetu na 2013 rok Robert Czapla ujął wykonanie dokumen-
tacji technicznej i dzięki przegłosowaniu na ten cel pieniędzy 
przez radnych (m.in. SLD), ta dokumentacja jest praktycznie 
zakończona.

28 stycznia br. odbyło się głosowanie nad budżetem gminy 
na rok 2014. Dziesięciu radnych złożyło wniosek o wykreślenie 
pieniędzy na boisko, tak, aby ono nie powstało. Byli to radni: 
Szafran, Szpilkowski, Wiatr, Kania, Gała, Nieradka, Krzywania, 
Augustynek, Bociarski i Saniuk.

Całe szczęście, że burmistrz i większość 11 radnych na to 
nie pozwoliła i pieniądze na obiekty sportowe są zapewnio-
ne. A tych radnych i ich partie, które były przeciwne budowie 
boisk należy rozliczyć w tegorocznych wyborach samorządo-
wych

Red.
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Dar burmistrza dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Nowogardzie otrzymał z rąk 
burmistrza Nowogardu sprzęt komputero-
wy. Przekazanie komputera odbyło się w 
siedzibie Związku we wtorek, 11 stycznia 
br, o godz. 12.00. Członkowie Zarządu nie 
kryli swej radości „będzie to dla nas ogrom-
ne ułatwienie, szczególnie przy prowadze-
niu wszelkich rejestrów i przy sporządzaniu 
sprawozdań”.

Jak widać, nie tylko młode osoby po-
trafią cieszyć się z otrzymania komputera. 
Niech ten sprzęt służy jak najdłużej nowo-
gardzkim emerytom, rencistom i inwali-
dom, zrzeszonym w PZERiI.

zdj/opr. Piotr Suchy

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Starszych Panów „Na całej połaci…”

W sobotę, 15 lutego br., w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Starszych Panów 
„Na całej połaci...”. Festiwal miał formułę konkursową, a jury w 
składzie: Ryszard Leoszewski, kompozytor, wokalista i lider ze-
społu SKLEP Z PTASIMI PIÓRAMI, Arkadiusz Buszko, aktor i cho-
reograf na stałe związany z Teatrem Współczesnym w Szcze-
cinie oraz Tomasz Lewandowski, pianista, aranżer i muzyk 
sesyjny, który na wspólnej scenie występował z między innymi 
Maciejem Silskim, Eweliną Flintą, czy Tymonem Tymańskim, 
wysłuchało wszystkich wykonawców, którzy przybyli w tym 
dniu do Nowogardu. Na nowogardzkiej scenie wystąpiły ze-
społy: Lepiej nie będzie, Silent Person, Czarno to widzę, Cres-
scendo, Kapela Rycha i Sotto voce. Przedpołudnie to zmagania 
konkursowe, zaś finał miał miejsce po południu, podczas któ-
rego wystąpił członek jury Ryszard Leoszewski wraz z zespo-
łem w programie pt. „Wiem, jak nie jest”.

Oto nagrodzone zespoły:
I Nagroda zespół Lepiej nie będzie
II Nagroda formacja Czarno to widzę
III Nagroda grupa Silent Person
Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Piosenki Kaba-

retu Starszych Panów zespół Sotto voce
Nagrody wręczył, obecny na koncercie finałowym, bur-

mistrz Nowogardu, pod którego patronatem odbył się ten 
wyjątkowy festiwal. Na zakończenie, zespoły na scenie i pu-
bliczność na widowni, wykonali wspólnie tytułowy utwór fe-
stiwalu, czyli „Na całej połaci śnieg”.

Pomysłodawcami festiwalu byli:
Ewa Sawicka oraz prowadzący koncert finałowy Brygida 

Sawicka i dk. Wojciech Koladyński.
zdj./opr. Piotr Suchy
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Wywiad z Leszkiem Becelą dyrektorem Zespołu 
Szkól Ogólnokształcących w Nowogardzie

Po raz kolejny II Liceum Ogól-
nokształcące z Nowogardu zna-
lazło się w rankingu Perspektyw. 
Jako jedyne liceum reprentujące 
nasz powiat zajęło 19 miejsce 
w województwie zachodniopo-
morskim oraz 494 w Polsce. II LO 
otrzymało również tytuł brązowej 
szkoły, który jest potwierdzeniem 
wysokiej jakości kształcenia.

W związku z tym postanowili-
śmy przeprowadzić wywiad z Lesz-
kiem Becelą dyrektorem Zespołu 

Szkól Ogólnokształcących w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz: Od kiedy Pan pełni funkcje dyrektora szko-

ły? Jak wyglądała Pana droga zawodowa?
Leszek Becela: Po zakończeniu studiów na Wydziale Nauk Geo-

graficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu rozpocząłem pracę na 
stanowisku nauczyciela geografii w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie. Było to w roku 1989, uruchamiano właśnie naukę w tej szkole. 
Początkowo szkoła pracowała tylko z młodszymi dziećmi. W 1990 roku 
uczyliśmy już cały przekrój 8 klasowej szkoły podstawowej. W 1993 roku 
utworzono II Liceum Ogólnokształcące łącząc obie szkoły w Zespół Szkół 
Ogólnokształcących. W roku 1995 na emeryturę odszedł dyrektor Pan 
Bogusław Dziura i ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ZSO. Po 
pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu powierzono mi stanowisko dy-
rektora ZSO w Nowogardzie. W kolejnych konkursach na dyrektora szko-
ły komisje uznawały moje koncepcje kierowania szkołą. W ten sposób 
nadal kieruję ZSO. Był to okres rewolucyjnych zmian w polskiej oświa-
cie. Nastąpiło przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie szkół przez 
samorząd lokalny. Podzielono naukę uczniów na 4 etapy edukacyjne. 
Pojawił się nowy typ szkoły: gimnazjum. Wprowadzono egzaminy ze-
wnętrzne. Obecnie kończymy wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. Niewątpliwie wiele zmieniło się w polskiej oświa-
cie w ostatnich 2 dekadach.

AN: Jakie elementy w sposób istotny wpływają na sukces 
szkoły?

LB: II Liceum Ogólnokształcące od wielu lat jest notowane w rankin-
gu szkół ponadgimnazjalnych. Jest to bardzo wymierny wskaźnik do-
brej kondycji naszej szkoły. Jest to jednak tylko tabelaryczne zestawienie 
wyników. Ważniejsze dla mnie są wiadomości o naszych absolwentach, 
które docierają do nas po wielu latach od ukończenia szkoły. To jak kon-
tynuowali kształcenie , jak rozwijają kariery zawodowe, jakimi są ludźmi 
utwierdza mnie w przekonaniu o tym, że dobrze przygotowaliśmy ich do 
dorosłego życia.

Nie ma prostych recept na sukces. Szkoła jest organizacją złożoną 
co komplikuje zarządzanie. Najważniejszym elementem jest na pewno 
nauczyciel - autonomiczny, konsekwentny, najlepiej pasjonat w swojej 

dziedzinie wiedzy. Jeżeli na swojej drodze spotka ucznia chcącego się 
rozwijać sukces jest blisko.

AN: W jaki sposób kadra kierownicza, rozwój szkoły, zaplecze 
funkcjonowania szkoły ,współpraca pomiędzy gminą Nowogard 
i miastami partnerskimi wpływają na tak dobre wyniki szkoły?

LB:Miło mi, że dostrzega Pani wyniki naszej pracy w kategoriach 
sukcesu. Wyniki szkoły są wypadkową współpracy różnych podmiotów: 
uczniów, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego szkołę, kuratora 
oświaty i dyrektora. Za bazę materialną odpowiada organ prowadzący 
szkołę i dyrektor. Sfera dydaktyczno-wychowawcza zależy zaangażo-
wania wszystkich członków społeczności szkolnej.

Staramy się aby uczniowie, którzy decydują się kontynuować u nas 
naukę mogli rozwinąć skrzydła swojej wiedzy i osobowości. Aby byli oby-
watelami otwartymi na świat i by czuli pewność swojej wiedzy i umiejęt-
ności. Od wielu lat prowadzimy międzynarodowe wymiany młodzieży. 
Najtrwalsza współpraca odbywa się ze szkołą Gimnasium Heide-Ost w 
partnerskim mieście Heide. Szkoła jest organizacją, która nieustannie 
się zmienia. Mam to szczęście, że mogę współpracować z wyjątkowymi 
współpracownikami i dzięki temu potrafimy sprostać nowym wymaga-
niom. Ważne jest również wsparcie władz samorządowych jakiego do-
świadczamy od powołania szkoły do życia. II Liceum Ogólnokształcące 
jest związane organizacyjnie z Gimnazjum nr 2. Nauczyciele są zoriento-
wani w procesie dydaktycznym obu poziomów edukacyjnych. Pozwala 
to skuteczniej pracować. Nie bez znaczenia jest wzajemny wpływ wy-
chowawczy młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

AN:Wiadomo, że z pobytu w szkole najbardziej zapamiętuje 
się niekoniecznie same lekcje. Co, oprócz zwykłych lekcji propo-
nuje uczniom szkoła?

LB: Staramy się aby oferta szkoły dotycząca zajęć nieobowiązko-
wych była jak najlepiej dopasowana do oczekiwań uczniów. Uczniowie 
mogą pracować w ramach kół zainteresowań gdzie głównie przygo-
towują się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Mogą również 
rozwijać swoje pasje artystyczne w amatorskim ruchu teatralnym. Dla 
zainteresowanych sportem proponujemy zajęcia SKS-u i zachęcamy do 
wykorzystania zasobów kompleksu boisk „Orlik” oraz sztucznego lodo-
wiska w sezonie zimowym. Aktualnie przygotowujemy bazę do działa-
nia koła krótkofalowców oraz koła astronomicznego.

AN: Jakie pan ma dalsze cele na przyszłość związane z waszą 
szkołą?

LB:Celem zasadniczym jest utrzymanie dobrego poziomu pracy 
szkoły. Za kilka lat zegary odmierzą 25 lat istnienia szkoły. Będzie to do-
bra chwila na kompleksowe podsumowanie naszych efektów. Osobiście 
mam nadzieję, że będę miał wpływ na to jak będą się kształtowały losy 
naszej szkoły.

Dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę wielu sukcesów i sa-
tysfakcji z pracy.

Wywiad przeprowadziła Anna Narkiewicz

Remonty  
w SP nr 1 i Żabowo

Dwutygodniowa przerwa, jaką są ferie zimowe jest idealną 
okazją do wykonania najpotrzebniejszych prac w placówkach 
oświatowych naszej gminy.

Już od pierwszych dni ferii rozpoczął się remont korytarzy w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie (na zdjęciu obok) oraz 
remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żabo-
wie. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w 
nowogardzkim Zakładzie Karnym.



FUNIA - suczka, 30 cm, czarno-rudo-biała. 
Spokojna, miła, łagodna suczka. Dobrze zno-
si obecność innych psów. Nie sterylizowana.

MISIA - suczka, 45 cm, długowłosa, Rudo-
-czarna. Suczka nie sterylizowana. Sympa-
tyczna, delikatna, ułożona. Dobrze dogaduje 
się z psami z boksu. Ładnie chodzi na spacery.

RUDY - pies, wys 42 cm. Rudy-biały kra-
wat, krótkowłosy. Pies nie kastrowany. Pies 
ułożony, łagodny. Lubi chodzić na spacery. 
Wiek ok 3 lat.

Uprzejmie informujemy, że w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo znajdują się psy wyłapane z terenu 
naszej gminy, które oczekują na swoich nowych właścicieli.  Wszystkich chcących zaopiekować się tymi zwierzętami zapra-
szam do odwiedzenia schroniska, gdzie uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje oraz fachową pomoc w utrzy-
mywaniu zwierząt. Informacje na temat adopcji można uzyskać w schronisku pod nr tel. 91 38 60 535, a także w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pok. 207 u Pana Krzysztofa Zwolińskiego – inspektora Wydziału GKMiOŚ tel. 91 
39 26 239.

Wykaz psów do adopcji:

JACOBS - Pies, mieszaniec owczarek niemiec-
ki. Wys 60 cm. Czarny-podpalany. Wiek ok 4 lat. 
Pies nie kastrowany. Pies dobrze dogaduje się z 
psami z boksu. Pies żywiołowy, spontaniczny. 
Ładnie chodzi na spacery.

BOBI - pies, mieszaniec, maść: rudo-brą-
zowa, wysokość: 50 cm, wiek ok. 4 lat. Pies 
trafił do schroniska 4 lutego 2012 roku. Nie 
kastrowany. Pies spokojny. Lubi inne psy

PILOT - pies, mieszaniec, maść: czarno-
-brązowa, wysokość 60 cm, wiek ok. 5 lat. 
Pies trafił do schroniska 2 stycznia 2012 roku. 
Pies nieufny w stosunku do ludzi. Dominują-
cy. Nie kastrowany.

CIAPEK - Pies, mieszaniec, wys 35 cm. dłu-
gowłosy, czarno-biały. 7 lat. Pies ładnie cho-
dzi na spacery. Dobrze dogaduje się z psami 
z boksu. Ułożony, spokojny, usłuchany.

TROPEK - pies, czarny podpalany, kastrowa-
ny, 60 cm wys. wiek - 9 lat. Pies nadaję się do pil-
nowania posesji. Dobrze dogaduje się z psami 
z boksu. Ładnie chodzi na spacery. Usłuchany.

TAMMY - suszka, czarna, kastrowana, wys 
65 cm, wiek 5 lat. Suczka żywiołowa. Lubi 
długie spacery. Dobrze dogaduje się z psami 
z boksu.



CHOJRAK - pies, mieszaniec, czarno-brą-
zowy biały krawat. Pies lubi dominować. Wys 
60 cm. wiek 6 lat. Prawdopodobnie chory na 
cukrzycę. 

SARA - suczka, nie kastrowana, wys 55 
cm. wiek 4 lata. Ładnie chodzi na spacery. 
Lubi dominować. Czarna-podpalana.

KAJA - suczka, ruda krótkowłosa, wiek - 2 
lata, nie kastrowana. Suczka bojaźliwa, lękli-
wa, nieufna. Nie chodzi na spacery. Dobrze 
dogaduje się z psami z boksu

BALU - pies, mieszaniec, wiek ok. 7 lat, 
wysokość ok 35 cm. Pies spokojny, lubi ludzi 
i psy z kojca.

LOLEK - pies, mieszaniec, biały w rude 
łaty, wys.  40 cm, wiek ok. 6 lat. Pies trafił do 
schroniska w kwietniu 2012 r. Pies jest bar-
dzo spokojny, przebywa razem z Tolkiem w 
boskie. Jest to piesek fajny i spokojny.

OPEL - pies, mieszaniec, czarny-podpa-
lany, wys, 45 cm, wiek ok. 5 lat. Pies trafił do 
schroniska w marcu 2012 r. Pies. Lubi domi-
nować nad innymi psami. Do ludzi łagodnie 
usposobiony.

PAJAC - pies, mieszaniec, czarno-biały 
długowłosy. Wiek 4 lata, wys 35 cm. Pies nie 
kastrowany. Pies nieufny, bojaźliwy. Nie cho-
dzi na spacery. 

OLA - suczka-szczeniak, wiek 3-4 miesią-
ce, czarno-brązowa biały krawat.
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Sokoły na nowogardzkim kąpielisku

Laureaci konkursu o „Najładniejszą 
aranżację świąteczną 2013”

W piątek, 5 lutego br., o godz. 13.00 w nowogardzkim ratu-
szu odbyło się podsumowanie konkursu „Najładniejsza aran-
żacja świąteczna 2013”, w czasie którego burmistrz Nowogar-
du, jako organizator konkursu, wręczył nagrody.

W tym roku komisja konkursowa podjęła decyzję o przy-
znaniu 2 równorzędnych miejsc pierwszych.

W komisji zasiedli: Damian Simiński – z-ca burmistrza No-
wogardu, Tadeusz Fiejdasz – kierownik wydziału GKMiOŚ, Jo-
anna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, Zofia Pilarz – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Laureatami konkursu 
zostali: Wiesław Pietruszewski z Nowogardu i Mirosław Szulc z 
Maszkowa, w których imieniu, nagrody pieniężne w wysokości 
1500 zł., z rąk burmistrza odebrały żony.

Celem konkursu jest przede wszystkim podniesienie wa-
lorów dekoracyjnych i estetycznych, budynków mieszkalnych 
na terenie miasta i gminy Nowogard w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku.

opr./zdj. Piotr Suchy

Jezioro Nowogardzkie jest miejscem bytowania wielu ga-
tunków ptactwa wodnego. Przez cały rok nad jeziorem obser-
wować można łabędzie, kaczki krzyżówki, łyski a także mewy. 
Te ostatnie szczególnie upodobały sobie drewniany pomost 
przy plaży. Pomimo, iż ptactwo wodne jest nieodzownym ele-
mentem plaż i kąpielisk, jednak wyraźnie widocznie ślady ich 
obecności nie zachęcają do spacerowania po zanieczyszczo-
nym pomoście. Ponadto ptasie odchody są źródłem infekcji, 
w szczególności jeśli wcześniejsze żerowanie odbywało się 
np. na wysypiskach śmieci. Aby zapobiec takim sytuacjom, 
po zasięgnięciu opinii ornitologa p. Marka Heisera, podjęto 
próbę odstraszenia mew wykorzystując w tym celu makiety 
ptaków drapieżnych – w tym przypadku sokoła wędrownego. 
Naturalnej wielkości sylwetki sokołów zostały zamontowane 
w 2 miejscach przy pomoście w celu spowodowania niechęci 
i strachu innych ptaków do przebywania w pobliżu drapież-
ników. Umiejscowienie makiet będzie co jakiś czas zmieniane 
aby zapewnić skuteczność odstraszania.

Z problemem uciążliwych ptaków boryka się wiele miej-
scowości. Istnieje też kilka metod odstraszania i płoszenia 
ptaków, np. przy wykorzystaniu sokolników – metoda kosz-
towna i wymagająca zatrudnienia wyszkolonego sokolnika z 
prawdziwym drapieżnikiem. Istnieją także  metody akustycz-
ne, które wykorzystują systemy nagłaśniające imitują odgłosy 
ptaków drapieżnych czy też hukowe, które jednak są nie do 
przyjęcia w terenie zabudowanym.

Zastosowana na nowogardzkiej plaży metoda odstrasza-
nia przy użyciu ptaków drapieżnych jest jedną z najtańszych 
(koszt zakupu i montażu makiet wyniósł 300 zł), najmniej 
uciążliwych dla okolicznych mieszkańców a jednocześnie 
uważaną za dość skuteczną.

wydział GKMiOŚ
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XVI Turniej Poloneza Studniówkowego 
o Puchar Burmistrza Nowogardu

Jak co roku tradycji stało się zadość. W piątek, 7 lutego br. 
w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się coroczny turniej na 
najlepiej wykonanego poloneza, którego otworzył burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Roztańczona impreza na stale za-
domowiła się w naszym mieście, doczekała się już wiernych 
fanów.

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi muzyczne upodobania: 
kiedyś poloneza-nieodłącznego elementu każdego balu stud-
niówkowego - tańczono do tęsknych fraz skomponowanych 
przez księcia Michała Kleofasa Ogińskiego („Pożegnanie Oj-
czyzny”), dziś króluje wersja Wojciecha Kilara i jego filmowy 
polonez z „Pana Tadeusza”.

Warto przypomnieć, że tak popularny obecnie wśród ma-
turzystów polonez, jest tańcem kołowym, korowodowym 
w metrum trójmiarowym. Rozwinął się z „tańca polskiego” w 
XVIII wieku, a ten z kolei wywodzi się z XVII - wiecznego tańca 
chodzonego zwanego „pieszym”albo „chmielowym”. Nazwa 
polonez pojawiła się pod koniec XVIII wieku, na miejsce”tańca 
polskiego”.

Występy maturzystów oceniało Jury w składzie: dr Zbi-
gniew Łukaszewski, dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury, 
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”; Re-
gina Mąkowska, instruktorka i choreograf, założycielka szkoły 
tańca ART.STRIT w Nowogardzie oraz Agata Kubiak, magister 
wychowania fizycznego i pedagog tańca.

Ocenie jury podlegały przede wszystkim:technika tańca 

– w tym wymiarze oceniane było wykonanie podstawowych 
figur i kroków poloneza, charakter tańca, poziom trudności, 
umiejętność poruszania się na scenie i współpraca, między 
tancerzami,kompozycja czyli choreografia, ocenie podlegały 
tutaj zmiany, przejścia i oryginalność zastosowanych elemen-
tów ogólnym rysunku tańca.

Każdy zaprezentowany układ był inny, ciekawy i oryginal-
ny. Głównym celem turnieju jest wspólna zabawa, integracja 
uczestników i instruktorów oraz chęć przedłużenia o choćby 
jedną małą chwilę tego wyjątkowego nastroju związanego ze 
studniówką. Rywalizacja i dobra zabawa to trudne do połącze-
nia elementy.

Okazały puchar i nagrodę w wysokości 1000 PLN za naj-
efektowniejszą wersję studniówkowego poloneza otrzyma-
li uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie 
Szczecińskim, którego tancerze ubrani w stylizowane kostiu-
my rzeczywiście prezentowali się okazale.

II miejsce zajęły ex aequo zespoły z II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie 
Szczecińskim. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy.

Niezwykle sympatycznym i niespodziewanym akcentem 
kończącego się turnieju, był żywiołowo wykonany taniec 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczeciń-
skim .

Do zobaczenia za rok!
Anna Narkiewicz
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Miał być wielki Wiatr, a ostał się jeno zefirek

W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (14 
stycznia br.) pojawił się artykuł radnego Wiatra z Klubu Radnych 
„Wspólny Nowogard” na temat „likwidacji” rzekomych ogród-
ków pracowniczych przy byłej lecznicy zwierząt usytuowanej 
przy ul. Tadeusza Kościuszki. We wspomnianym artykule radny 
kreuje się na obrońcę właścicieli ogródków przydomowych, 
które określa mianem ogródków pracowniczych. Pokłosem 
tego materiału była reakcja przedstawicieli Polskiego Związku 
Działkowców (PZD), którego podstawowym, samodzielnym i 
samorządnym ogniwem jest rodzinny ogród działkowy (ROD), 
którzy oburzeni poinformowali, że radny Wiatr, w poruszonym 
przez siebie temacie, nie powinien się w ogóle wypowiadać 
nie mając „zielonego” pojęcia o czym mówi.

Wiceprzewodniczący ROD w Nowogardzie wspomniał w 
czasie rozmowy, że to radny Rafał Szpilkowski z tego samego 
Klubu Radnych WN, w swojej publikacji w Dzienniku Nowo-
gardzkim argumentował, jakie zło może wyrządzić działkow-
com wpisanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta (...) (pismo Prezesa 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 20 marca 2013 roku).

Dopiero inicjatywa, podjęta przez burmistrza Roberta Cza-
plę, w pełni satysfakcjonuje działkowców, ponieważ zapewni 
to działkowcom spokój i pewność jutra, a ogrody działkowe 
w Nowogardzie zapewnią zielone płuca dla miasta. Za te dzia-
łania burmistrza Nowogardu na rzecz ogrodów działkowych, 
uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców, burmistrz Robert Czapla został wyróżniony odznaką 
„Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. I to wyróżnie-
nie najbardziej boli dziś radnego Wiatra, który jak dotychczas 
w sprawie ogrodów działkowych nic dobrego nie zrobił, poza 
działaniem, które miało zaszkodzić nowogardzkim działkow-
com.

W czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku, 
radny Rafał Szpilkowski argumentował, że pieniądze przezna-

czone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla ogrodów to marnotrawstwo. A dziś nagle radny 
Wiatr, który w czasie wspomnianej sesji zgłaszał z całym swym 
klubem wniosek, aby zdjąć z budżetu kwotę przeznaczoną 
na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, staje 
się nagle wielkim obrońcą ogrodów działkowych, myląc je z 
ogródkami przydomowymi, które znajdują się na gruncie na-
leżącym do gminy.

Wzburzony Wiceprzewodniczący ROD stwierdził, że radni z 
Wspólnego Nowogardu na czele z radnym Wiatrem czynią po-
lityczną burzę wokół ogrodów działkowych, nie mając w tym 
temacie żadnej wiedzy. Tylko komu ma to służyć - na pewno 
nie dla dobra działkowców w Nowogardzie.

W chwili obecnej trwają procedury uchwalania planów 
przestrzennego zagospodarowania, które obejmując ogródki 
działkowe będą chroniły ich przyszłość (plany przestrzennego 
zagospodarowania mają wejść w życie z końcem sierpnia 2014 
roku).

W tym samym artykule, radny Wiatr wypowiada się w imie-
niu rzekomo oburzonych mieszkańców, że ekipa osób osa-
dzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym, pod kierunkiem 
Jarosława Hołubowskiego, zdewastowała im zieleń. Prawda 
jest jednak taka, że kiedy na ten teren weszła ekipa sprzątająca 
wewnętrzną drogę gminną, zastała drzewa tak rozrośnięte, że 
gałęzie sięgały aż do ziemi, zarastając cały chodnik i około 1 
metra jezdni (gałęzie, w odległości 3 metrów od pnia drzewa, 
leżały na wspomnianym terenie). Zostały wykonane więc pod-
stawowe zabiegi pielęgnacyjne na tych drzewach: podkrzesa-
no gałęzie do wysokości umożliwiającej swobodne przecho-
dzenie i przejeżdżanie pod nimi samochodów. Po przycięciu 
gałęzi okazało się, że jest tam przysypany śmiećmi i igliwiem, 
szyszkami i wszystkim co tam było od 15 lat, chodnik o długo-
ści około 20 metrów. Pełno pod tymi drzewami było śmieci, 
zgarnianych liści, papierów, butelek i wszystkiego tego, co lu-
dzie tam wyrzucili. W sumie była to warstwa śmieci o grubości 
około 40 cm. Cały ten teren został wygrabiony, tam gdzie była 
wyschnięta trawa, wszystko zostało wykoszone. W tej chwili 
teren ten wygląda jak park.

Prace pielęgnacyjne przez 2 dni wykonywało 12 osób, w 
sumie wywieziono 150 m3 śmieci, gałęzi, igliwia, liści i wszyst-
kiego tego, co tam zalegało od ponad 15 lat. Przegrabiono 
dodatkowo trawniki, wycięto chaszcze dziko rosnące pozosta-
wiając te, które zostały nasadzone przez mieszkańców. Prze-
prowadzono też prace pielęgnacyjne, polegające na przycię-
ciu żywopłotu (po wcześniejszym ustaleniu z inspektorem) 
do odpowiedniej wysokości. W czasie tych prac, tylko jeden z 
mieszkańców, przyszedł z pretensjami, że dewastowana jest 
„jego” zieleń, i że chce mieć swoją enklawę, aby nikt z sąsiadów 
go nie podglądał. Mimo, że jest to teren należący do gminy, ów 
mieszkaniec poinformował, że pójdzie wszędzie i do każdego, 
aby zaszkodzić ekipie sprzątającej.

Jeżeli radny Wiatr chce przywrócić dawny stan, który tam 
panował, to gratulujemy inicjatywy i proponujemy przepro-
wadzić się do lasu.

Dobra rada na przyszłość – najpierw należy sprawdzić, jaki 
jest stan rzeczy w sprawie ogródków i zieleni, a później pisać i 
bronić kogokolwiek, aby się nie wpakować na „minę”. I tak oto 
z wielkiego wiatru pozostał zaledwie zefirek.

zdj. Jarosław Hołubowski
opr. Piotr Suchy
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SAMOWYCHOWANIE I KULTURA!

Słuchaj no ty! Mniej więcej taką cyta-
tą z tekstu popularnej niegdyś piosenki 
zespołu

Homo Homini, powitała mnie nie-
dawno dobra znajoma, której zdarza się 
od czasu do czasu przeczytać któryś z 
mych felietonów... i dodała: Mało, że po-
ruszasz trudne sprawy, to jeszcze uży-
wasz terminów, których nie można zna-
leźć nawet w słowniku języka polskiego! 
Chodziło o samowychowanie.

Wracam do domu, biorę słownik 
PWN Warszawa 1998, szukam i... rze-
czywiście nie ma, ale w Encyklopedii 
Pedagogicznej, wydawca: Fundacja IN-
NOWACJA 1993, na str. 716, możemy 
przeczytać: „Samowychowanie jest to 
czynne ustosunkowanie się podmiotu 
do procesu własnego rozwoju, ...” Dalej 
całe dwie strony zapisane dość drob-
nym drukiem.

We wczesnym okresie życia pod-
porządkowujemy się bezkrytycznie (w 
zasadzie) woli rodziców. Dopiero pod 
koniec pierwszej dekady stopniowo 

stajemy się zdolni do kierowania sobą. 
Zasadniczy wpływ na nasze dojrzewanie 
i dorastanie społeczne ma nauka szkol-
na, lektury, kontakty ze sztuką, a przede 
wszystkim związane z tym nasze własne 
doświadczenia.

No cóż, aby dojrzeć do samowycho-
wania, trzeba być ku temu wychowywa-
nym!

W internetowej encyklopedii docie-
ram do interesującej sentencji: „Dopro-
wadzenie wychowanka do rozpoczęcia 
przezeń procesu samowychowania jest 
celem i zwieńczeniem dążeń każdego 
wychowawcy.” Zastanawiam się teraz 
nad tym, czy ta sentencja prawdziwie 
opisuje naszą współczesną rzeczywi-
stość, czy raczej wyraża „chciejstwo” i 
to... nie wszystkich wychowawców.

Najpoważniejszą trudnością w przy-
gotowaniu dzieci do pracy nad sobą jest 
często występująca (i zauważana przez 
dzieci) dysproporcja między wskazania-
mi wychowawców, jak młodzi powinni 
postępować, a życiem dorosłych. W ta-
kim kontekście nasuwa się wniosek, że 
każdy (nawet bezdzietny) dorosły jest 
wychowawcą!

Z kolei „kultura”, to... „Całokształt ma-
terialnego i duchowego dorobku ludz-
kości gromadzony, utrwalany i wzboga-
cany w ciągu jej dziejów, przekazywany 
z pokolenia na pokolenie.” (Słownik języ-
ka polskiego PWN Warszawa 1998). No, 
jeśli tak, to konia z rzędem dla tego, kto 
znajdzie jakąkolwiek dziedzinę działal-
ności człowieka, która by nie podlegała 
pod KULTURĘ! Zatem „Niektórzy” – czap-
ki z głów.

Głównym źródłem nieporozumień 
we współczesnych kontaktach między-
ludzkich jest wieloznaczność terminu 
„kultura”. Ilu z nas używając tego słowa 
ma na myśli szerokie jego znaczenie? 
Najczęściej zawężane jest ono do roz-
rywki (jakże często z... najniższej półki) 
albo do grzeczności (jakże często zbli-
żonej do uległości), a jeszcze w innym 
przypadku do elokwencji. Itd., itp.

A przecież nawet ktoś „głęboko oczy-
tany” nie jest automatycznie aktywnym 
uczestnikiem kultury. To trochę tak, jak 
kibic, który poznał dogłębnie (teoretycz-
nie) arkana piłki nożnej i... nie staje się 
automatycznie dobrym zawodnikiem 
czy trenerem. A przecież każdy rodzaj 
kultury należy wzbogacać!

W połowie listopada odbył się w 
Szczecinie Kongres Kultury Pomorza Za-
chodniego, w trakcie którego marszałek 
Olgierd Geblewicz stwierdził: Kultura to 
nie fanaberia, to potrzeba dla każdego 
człowieka. Z kolei Paweł Potoroczyn, 
dyr. Instytutu im. A. Mickiewicza, wystę-
pujący w roli gościa, rozszerzył problem 
stwierdzając: Skrajny populizm to po-
gląd, że kultura się powinna wyżywić, 
sama na siebie zarobić. Jak to usłyszycie, 
to zaproponujcie, żeby armia się sama 
wyżywiła z tego, co zagrabi na wojnie, 
a policja z tego, co zabierze złodziejom.

Myślę, że cytowane wyżej osoby zo-
stały w odpowiednim czasie odpowied-
nio wychowane do samowychowania! 
Tylko...???

Lech Jurek

Spotkanie w bibliotece
We wtorek 11 lutego 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej im. Stefana Żeromskiego  w Nowogardzie odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu „Spotkajmy się w bibliotece”. Tym 
razem odwiedził nas Pan Franciszek Karolewski, znany miło-
śnik i dokumentalista dziejów Ziemi Nowogardzkiej. Zapre-
zentował pokaz multimedialny zawierający „Kroniki Filmowe” 
poprzedniego ustroju oraz historię Nowogardu uwiecznioną 
na zdjęciach i pocztówkach z różnych okresów dziejowych, co 
szczególnie spodobało się zebranym. Jesteśmy mile zaskocze-
ni frekwencją, gdyż salę wypełniło blisko 50 osób. Bardzo się 
cieszymy, że odwiedzili nas słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Nowogardzkie, których serdecznie zapraszamy na 
nasze spotkania. Nie zapominamy również o stałych bywal-
cach, do których odezwiemy się już wkrótce.

Sylwia Twarowska
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Nowy kierownik 
Wydziału Architektury,  

Budownictwa 
i Planowania 

Przestrzennego (ABPP)
W poniedziałek, 17 lutego br., burmistrz Nowogardu Ro-

bert Czapla, powołał na stanowisko kierownika Wydziału Ar-
chitektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, dotychczasowego in-
spektora tegoż wydziału - Pawła Krugłego.

Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Prze-
strzennego (ABPP) mieści się w budynku przy Placu Wolności 
5 na II piętrze.

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy 
referent w wydziale  Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego  

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie  
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe budownictwo, architek-

tura lub średnie kierunkowe budownictwo i minimun 2 lata do-
świadczenia zawodowego. 

2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, znajomość przepisów 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Umiejętność obsługi komputera. 
4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

5. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe: 
1. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
1. Sumienność, zaangażowanie.
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1.  Zakres prac wynikających z ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym.
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywa-

nie dokumentów dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Prowadzenie postępowań z zakresu planów miejscowych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Praca przy monitorze ekra-

nowym. Sytuacje stresowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 

Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych w styczniu 2014r. wyniósł co najmniej 6% 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnie-

nie (do pobrania ze strony www.nowogard.pl) 
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwali-

fikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdol-
ność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicz-
nych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 
3 marca 2014r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem 
i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko młod-
szego referenta w wydziale Architektury Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego” w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 
1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą 
elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym termi-
nie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pan Paweł Krugły nr 
tel. (091) 3926228.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefo-
nicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifi-
kowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia 
wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas 
nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie.
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Przypieli sobie nie swoje ordery
Na łamach piątkowego wydania Dziennika Nowogardz-

kiego (07.01.2014 r.), radny Marcin Nieradka informuje miesz-
kańców, że to on i jego koledzy z opozycji „zmusili burmistrza 
Nowogardu do wycofania się z projektu Przebudowy Placu 
Wolności” oraz że to jego działania doprowadziły do przezna-
czenia 150 tys. zł na remont ul. Warszawskiej przez burmistrza.

Jakie są jednak fakty?
1. Prawdą jest, że radny wielokrotnie o remoncie wspomi-

nał na sesjach i obiecywał mieszkańcom poparcie ich wniosku;
2. Nieprawdą jest to, że podczas głosowania nad przyję-

ciem autopoprawki do budżetu, gdzie wpisany został remont 
drogi i parkingów przy ul. Warszawskiej, radny Nieradka zagło-
sował za. ZAGŁOSOWAŁ PRZECIWKO!

3. Nieprawdą jest to, że radny Nieradka wraz z radnymi: 
Wiatrem (WN), Szpilkowskim (WN), Gałą (WN), Kanią (WN), 
Szafranem (WN), Krzywanią (niezależny), Saniukiem (PSL), Bo-
ciarskim (PSL) i Augustynkiem (PSL) głosowali za budżetem, w 
którym została ujęta inwestycja pn. „Przebudowa ulicy i par-
kingów przy ul. Warszawskiej”. ZAGŁOSOWALI PRZECIWKO!

Po raz kolejny opozycja głosowała przeciwko swym miesz-
kańcom tylko dlatego, że była to propozycja burmistrza. Ślepa 
nienawiść szkodzi przede wszystkim mieszkańcom gminy No-
wogard, bo radni opozycji dobrze się mają – ważne by móc 
„dokopać” burmistrzowi, nie ważne kto i jaką poniesie ofiarę 
tej chorej zawiści..

Zresztą opozycja nie miała też najmniejszych oporów, by 
zagłosować przeciwko budżetowi, w którym zostały zabezpie-
czone pieniądze na inwestycje, na które czekają mieszkańcy 
naszej gminy m. in. na budynek socjalny, na remont dachu na 
świetlicy w Wyszomierzu czy na w/w przebudowę drogi osie-
dlowej przy ul. Warszawskiej, a nawet na ich własny projekt – 
budowę wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bema.

Taką niestety mamy dziś w Nowogardzie opozycję, która 
ludziom obiecuje wszystko, a później, kiedy obietnice mogą 

być realizowane, to głosuje przeciw lub się wstrzymuje od gło-
su, bo propozycję zgłosił burmistrz.

Podsumowując, jak to ślicznie i bez oporów radny Nierad-
ka przypisał sobie nie swoje zasługi. Wypiął pierś i czeka na 
ordery, które mu się nie należą, choć wydawca Dziennika No-
wogardzkiego – Marek Słomski z red. nacz. Marcinem Simiń-
skim już mu je zawiesili i poklepali po ramieniu. Muszą dbać 
przecież o wizerunek „swojego” człowieka, choć mija się on z 
prawdą.

Samym mówieniem i obietnicami drogi się nie wyremon-
tuje, ale głosując za przyjęciem autopoprawki i za budżetem 
już tak.

Opr. Piotr Suchy

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

Przedmiotem dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 141 
o pow. 0,1416 ha (grunty rolne, symbol użytku gruntowego – PsIV), po-
łożona w obrębie Żabówko gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele 
rolne. 

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkami „innymi nie-
mieszkalnymi” nietrwale związanymi z gruntem, ogrodzona, zagospo-
darowana. Elementy zagospodarowania nie stanowią przedmiotu dzier-
żawy, zostaną usunięte w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 4 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014r. o godz. 1030 w sali 
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 500,00 zł za dzierżawiony 
grunt w stosunku rocznym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego, tj. 300,00 zł naj-
później do dnia 18.03.2014r. 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 Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, tel. 91/3926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie.



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE 15
21.02.2014 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki 
 niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 
414/1 o pow. 478 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego 
Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00029045/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest ob-
ciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 21.03.2014r. o godz.1000 w sali 
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki    -  40.000,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 4.000,00 zł. należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18.03.2014r. 
do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 
6112403884 1111000042092470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225 lub 39-26-226. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Konkurs na logo i hasło 
Nowogardzkiego Biegu Ulicznego

Burmistrz Nowogardu oraz Nowogardzki Dom Kultury ogłaszają

otwarty „KONKURS NA LOGO I HASŁO NOWOGARDZKIEGO BIEGU ULICZNEGO”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie logo i hasła pro-
mującego nowogardzki bieg uliczny, który planowany jest na 
dzień 21.06.2014 r. w Nowogardzie. Prace powinny nawiązy-
wać do tematu biegu oraz charakterystycznych atutów Gmin 
Nowogard.

Prace mogą nawiązywać m. in.:
- do nazw geograficznych Gminy Nowogard,
- do wydarzeń historycznych w Gminie Nowogard,
- do elementów przyrody Gminy Nowogard,
- inne ściśle związane z Gminą Nowogard.
Warunki prac:
Przedmiot pracy musi nawiązywać do gminy Nowogard.
Praca musi być wykonana w całości w terminie podanym 

regulaminie konkursu.
Praca musi posiadać podpis na wydruku lub na pracy pla-

stycznej (czytelnie imieniem i nazwiskiem).
Praca musi być wykonana samodzielnie.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zawarte 

zostały w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.
nowogard.pl.

Organizatorem konkursu jest gmina Nowogard reprezen-
towana przez Roberta Czaplę – Burmistrza Nowogardu: Plac 
Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Konkurs organizowany jest formie konkursu jednoetapo-
wego.

Uczestnikami mogą zostać osoby fizyczne, które:
- w wyznaczonym terminie tj. do 28.02.2014 r. prześlą lub 

dostarczą pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na ad-
res: Urząd Miasta Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowo-
gard, pokój 5, samodzielnie wykonają prace, spełniającą poda-
ne w regulaminie kryteria.

Terminy:
1. Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzo-

nej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „KONKURS NA LOGO 
I HASŁO NOWOGARDZKIEGO BIEGU ULICZNEGO” do dnia 
28.02.2014 r. do godz. 15.30 na w/w adres (dotyczy również 
prac wysłanych).

2. Wyłonienie laureatów i zwycięzcy konkursu przez komi-
sję konkursową nastąpi do 07 marca 2014.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 12 marca 
2014 r.

4. Data i miejsce wręczenia nagród zostanie ogłoszone 
wraz z wynikami konkursu na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie: www.nowogard.pl

Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę konkursu 

oraz dwóch laureatów.
Nagroda główna wynosi 500 zł.
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł.
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl
Uczestnicy konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie autor-

skich praw majątkowych do fotografii zgłoszonych do konkur-
su.

Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać w 
godz. 7.30-15.30 w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu: Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, pokój 
201; tel. 913925554; e-mail: spilipczuk@nowogard.pl, a także 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
www.nowogard.pl

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Firma Bono Fur Farm  
 otrzymała tytuł Farmera Roku 2014

7 lutego w Warszawie odbyła się jubileuszowa, XX edycja 
Konkursu Rolnik Farmer Roku, podczas której właściciele Bono 
Fur Farm zostali laureatami w kategorii działy specjalne pro-
dukcji rolnej.

Właścicielami Bono fur Farm są Mariusz Konieczny i Robert 
Mieleńczuk, którzy odbierali statuetkę „Złotego Jabłka” z rąk 
Sekretarza Stanu Kazimierza Plocke.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, jest to najbardziej prestiżowe uhonorowanie dla 
rolników w Polsce.

W polskim środowisku rolniczym jest to najwyższe wyróż-
nienie, o które w tej edycji walczyło blisko 300 rolników z ca-
łego kraju.

Nadrzędnym celem konkursu było promowanie nowo-
czesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki 
swojej pomysłowości i inicjatywie rozwinęli gospodarstwa rol-
ne wynosząc je na najwyższy światowy poziom. Konkurs orga-
nizowany był przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer 
Roku, a najwyższa nagroda przyznawana jest w dziewięciu 
różnych kategoriach.

Na chwilę obecną Bono Fur Farm znajdują się w pierwszej 
dziesiątce światowych producentów skór, a doskonalenie ja-
kości było strategicznym celem spółki od początku jej działal-
ności.

Firma Bono fur Farm to spółka która działa na rynku od 10 
lat i zajmuje się hodowlą norek.

Obecnie spółka zatrudnia ok 300 pracowników pracują-
cych na 4 fermach Wołowiec, Wołkowo, Czachowo i Nowa 
Dąbrowa), a są to pracownicy zatrudnieni na umowę o prace 
oraz pracownicy sezonowi. Główna siedziba firmy znajduje się 
w miejscowości Wołkowo należącej do gminy Radowo Małe. 
Jednak firma prowadzi również działalność na terenie gminy 
Nowogard, gdzie odprowadzane są podatki.

Jednocześnie składamy najlepsze gratulacje i życzymy dal-
szych sukcesów i osiągnięć hodowlanych.

Anna Narkiewicz

Burmistrz Nowogardu informuje o 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  

Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 
07.02.2014 roku  

nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy.  

Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale  

Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i 
Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr  

207 tel. 91 3926227 

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; 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. Dą-
browszczaków;  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, 

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy po-
niedziałek 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 wnio-
sków 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 


