
Dwutygodnik Nr 12 (279)/2015 10.08.2015 r.

dokończenie na str. 2

Przeciwko potrzebom mieszkańców? 
- echa lipcowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej (21 lipca br.), zwołanej na wniosek burmistrza Roberta Czapli, radni (nieobecnymi byli: 
radny Stanisław Saniuk (PSL), Przewodniczący RM oraz radna Jowita Pawlak) podejmowali decyzje odnośnie zmian w budżecie 
2015, które zaproponował burmistrz.

Remont alejki  
przy nowogardzkim jeziorze 

Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni alejki spacerowej, przy nowogardzkim jeziorze na odcinku od 
fontanny w stronę restauracji „Neptun”. Ze względu na wysoki koszt remontu całej alejki został on podzielony na etapy.

W dniu wczorajszym (23 lipca br.) rozpoczęto wymianę 
pierwszego odcinka, postęp tych prac sprawdzał burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie Młodzież z zainte-
resowaniem przyglądała się wykonywanym pracom dopytu-
jąc, czy cała alejka będzie taka ładna ponieważ fajnie by było 

jeździć po takiej nowej nawierzchni asfaltowej rowerem czy 
na deskorolce.

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego 
i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.

Anna Narkiewicz

Mamy kolejną  
stulatkę w Nowogardzie 

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 21 lipca 
br. Swoje setne urodziny obchodziła Lidia Żetecka - miesz-
kanka naszej gminy. Z tej to okazji do domu Szanownej 
Jubilatki przy ul Wileńskiej licznie przybyli goście, wśród 
których był również burmistrz Robert Czapla wraz z  
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogar-
dzie Mariolą Tyrchą. Jak to bywa przy okazji urodzin i tutaj 
nie mogło zabraknąć toastów z życzeniami 200 lat życia! dokończenie na str. 6
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dokończenie ze str. 1
Wśród tych propozycji były:
- 50 000 zł - czyli zwiększenie kwoty zapisanej w  budżecie 

(35 tys zł) o dodatkowe 15 tys zł i przeznaczenie całości ww. 
kwoty na uroczystości dożynkowe w Świerczewie (na podłą-
czenie prądu - ENEA za podłączenie i za wykup prądu, który 
będzie wykorzystany podczas dożynek, wystawiła rachunek 
na 15 tys zł, ponadto pieniądze są potrzebne również na po-
rządki, przygotowanie całego terenu, ustawienie toalet oraz 
na opłacenie zespołów - disco polowy ANDRE oraz hiszpański 
TRIO ARMACI). Radni koalicyjni z PiR/PiS i niezależni, głosami 
radnych z PSL (partii podobno związanej ze wsią i rolnictwem, 
a dożynki są przecież świętem zakończenia plonów przez rol-
ników) odrzucili proponowaną kwotę, i to bez żadnych uwag, 
wątpliwości i dyskusji.

- 250 000 zł - na drogę i parking przy Przedszkolu nr 3. In-
westycja ta był odpowiedzią na wniosek rodziców. Burmistrz 
porozumiał się ze Spółdzielnią „Gardno” i z jej Prezesem, że 
Gmina zrobi drogę i parking na części do niej należącej, a Spół-
dzielnia parking na swojej części, łącząc wszystko w jedną ca-
łość. Niestety radni koalicyjni odrzucili tę propozycję burmi-
strza, skazując rodziców na dalsze poruszanie się po fatalnej 
drodze oraz na brak miejsc parkingowych w tym miejscu. 

- 32 000 zł – Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogar-
dzie wystąpił z wnioskiem do burmistrza o zabezpieczenie 
odpowiedniej kwoty, z przeznaczeniem jej na zakup ciągnika 
i kompatybilnej kosiarki tnącej. Sprzęt ten miał być wykorzy-
stywany do przycinania trawy, wzdłuż dróg gminnych, strzy-
żenia trawy na terenach gminnych, w tym i na plaży miejskiej. 
Obecnie prace te zlecane są firmom zewnętrznym. Zakup tej 
kosiarki znacząco obniżyłby koszta po stronie Gminy. Jednak 
radni koalicyjni odrzucili tę propozycję ZBK, mówiąc w ten 
sposób mieszkańcom naszej gminy, że nie interesuje ich 
oszczędzanie wydawania naszych pieniędzy z budżetu gmin-
nego.

- 100 000 zł – po długich negocjacjach udało się burmi-
strzowi porozumieć z właścicielem posesji przy ul. 3 Maja, 
gdzie dawniej mieściło się przedszkole (przy Restauracji “Ka-
mena”) i ten zgodził się ją odsprzedać po cenie takiej, za jaką 
ją nabył od Gminy. Gmina zgodę na rozbiórkę obiektu już 
otrzymała, ale niestety radni koalicyjni odrzucili tę propozycję 
burmistrza, mówiąc w ten sposób mieszkańcom naszej Gmi-
ny, że ten budynek może nadal straszyć nas, gdzie schodzi 
się podejrzany element społeczny, gdzie zamieszkują sobie 
bezdomni. A może wiceprzewodniczący radny Michał Krata 
(PSL), który współprowadzi Restaurację „Kamena”, lubi takie 
widoki, takie sąsiedztwo i takie atrakcje, które przy okazji ser-
wuje swoim klientom, jako niebywałą i niepowtarzalną nowo-
gardzką atrakcję? Niestety jak widać są radni, którym nie zale-
ży na poprawie wizerunku tej części miasta. Gmina chciała ten 
teren odkupić od dotychczasowego właściciela, uprzątnąć 
i sprzedać. W najgorszym wypadku bilans zysków i strat po 
stronie Gminy wyniósłby „0”. Przynajmniej ten teren zostałby 
uporządkowany, o co wielokrotnie wnosili mieszkańcy Nowo-
gardu. Widać radni wiedzą lepiej.

- 51 387 zł burmistrz proponował zabezpieczyć na moder-
nizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogar-
dzie, a dokładnie na wymianę części dachu. Po ostatnich opa-
dach deszczowych dyrektor przedszkola Ewa Wróbel zgłosiła 
problem, że woda leje się z sufitu do środka. Jednak dla rad-

nych koalicyjnych, jak widać, to żaden problem. Drodzy rodzi-
ce, radni Ci odrzucili tę propozycję burmistrza, która zabez-
pieczała miejsce przebywania Waszych dzieci. A tyle mówili 
oni na sesjach, odnośnie remontów budynków oświatowych. 
I co? 

- 11 316 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej, odnośnie zagospodarowania terenu nad Jeziorem 
Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Nowogard, a w tym:

- budowa przystani dla łódek przy placu zabaw nad jezio-
rem 2 460 zł

- budowa polany biesiadnej nad Jeziorem Nowogardzkim 
2 460 zł

- budowa oświetlenia terenów nad Jeziorem Nowogardz-
kim 6 396 zł

Radni koalicyjni odrzucili tę propozycję, choć był to wnio-
sek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Sta-
nisława Saniuka, ze spotkań z mieszkańcami podczas jego 
dyżurów w Urzędzie Miejskim. Jak widać, nawet radni z tego 
samego klubu głosują przeciwko tej propozycji, tylko dlatego, 
że zgłosił ją burmistrz w imieniu Przewodniczącego. O czym 
więc to świadczy?

Rada Miejska przyjęła jedynie 4 propozycje burmistrza, 
w tym jedna uchwała przeszła dzięki tylko głosom radnych 
z SLD, ze Wspólnego Nowogardu i radnego Rafała Paśko z PSL 
.

I tak w budżecie zostały przeznaczone pieniądze na:
- 20 000 zł - zakup sprzętu audiowizualnego do Świetlicy 

Środowiskowej przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie (radni koalicyjni głosowali przeciwko tej uchwale, 
choć w zeszłej kadencji walczyli o takie pieniądze dla ww. pa-
rafii – w tym radny Nieradka)

- 50 000 zł na remont Kościoła w Karsku (poparli jednogło-
śnie wszyscy radni) 

- 2 000 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu 
budynku po byłej remizie strażackiej - fundusz sołecki Sikorki 
(wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały)

- 15 000 zł na zakup materiałów, przeznaczonych do re-
montu korytarzy szkolnych na I, II, III – piętrze w Gimnazjum 
Nr 1 w Nowogardzie (wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem 
tej uchwały)

Wnioski po wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie 
wyciągnijcie sobie Państwo sami.

Podjęte jednak dziś przez radnych decyzje, mogą zostać 
odrzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczeci-
nie (RIO). I to byłaby już kolejna kompromitacja nowogardz-
kich radnych. Bo zanim radni zagłosowali nad propozycjami 
burmistrza, przyjęli uchwałę, w której dokonali przeniesienia 
z budżetu Gminy na rok 2015 kwoty 222.000 zł. Wówczas rad-
ny Nieradka (PiR) zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy. 
Po czym radni koalicyjni udali się na naradę, gdzie wszystko 
podobno skwapliwie przeliczyli i ustalili dalsze kroki działania. 
Przy tym wszystkim nie zauważyli, że kwota zabezpieczona 
w żaden sposób nie bilansuje się z kwotą wydatków (wydatki 
przyjęto w kwocie 87.000 zł), a to oznacza, że przyjęta uchwa-
ła odnośnie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 
może zostać zakwestionowana przez RIO.

O tym wszystkim jednak będziemy Państwa informowali 
na bieżąco.

Opr. Piotr Suchy

Przeciwko potrzebom mieszkańców? 
- echa lipcowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie 
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Burmistrz walczy o sprawę 
mieszkańców Osowa  

W związku z brakiem odpowiedzi na wysłane wnioski 
do starosty goleniowskiego Tomasza Kulinicza, w środę, 
29 lipca br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla ponowie, 
na prośbę mieszkańców Osowa, zwrócił się z wnioskiem 
do starosty o wspólną realizację inwestycji polegającej na 
budowie chodników w ciągu drogi powiatowej w miejsco-
wości Osowo.

Burmistrz ww. liście zobowiązał się, że gmina Nowogard 
gotowa jest współfinansować inwestycję w wysokości 50% 
poniesionych kosztów i na ten cel zabezpieczyła w budżecie 
gminy środki finansowe w wysokości 20 tys. z przeznaczeniem 
na dokumentację projektową tego chodnika. Pozostaje nam 
obecnie czekać na odpowiedź ze starostwa.

Anna Narkiewicz

XIII sesja Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 

W środę 29 lipca br., odbyła się XIII sesja Rady Miej-
skiej, która została zwołana na wniosek burmistrza Rober-
ta Czapli.

Celem sesji było podjęcie uchwały nr XXV/277/13 z dnia 
29 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 
33/10 o pow. 5,1862 ha, 33/6 o pow. 0,1695 ha, 33/5 o pow. 
1,0450 ha, obrębu nr 6 miasta Nowogard oraz działek 6/3 
o pow. 2,9899 ha i 6/7 opow. 9,9008 ha obrębu 7 miasta No-
wogard od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Szczecinie z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny.

W 2012 roku gmina podjęła starania, i wystąpiła z wnio-
skiem o przejęcie nieodpłatnie ww. gruntów od ANR w Szcze-
cinie. Wówczas odpowiedź była negatywna, ponieważ nie 
było podstawy prawnej, aby gmina mogła nieodpłatnie prze-
jąć nieruchomości z przeznaczeniem pod cmentarz komu-
nalny. Była możliwość zakupu tych nieruchomości jednak za 
cenę, która byłaby poważnym obciążeniem dla budżetu na-
szej gminy. Jednakże w roku 2013 weszła w życie nowelizacja 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa, i dopiero wtedy stało się możliwe pozyskanie nieod-
płatnie gruntów, z przeznaczeniem ich pod cmentarz komu-
nalny. Jak się okazało, przekazanie tych działek mogło nastąpić 
dopiero w 2015 roku, ponieważ część terenów pod cmentarz 
była objęta długoterminowymi umowami dzierżawy. Po wy-
gaśnięciu tychże umów w lutym 2015 roku, burmistrz ponow-
nie wystąpił do ANR w Szczecinie o nieodpłatne przekaza-
nie nieruchomości.

Decyzją z dnia 15 lipca br., Agencja Nieruchomości Rol-
nych w Szczecinie, wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie 

na rzecz gminy Nowogard pięciu nieruchomości, z przezna-
czeniem ich na cmentarz komunalny wraz z terenami pieszo 
– jezdnymi i drogami publiczno-gminnymi. Wartość pozyska-
nych nieodpłatnie gruntów wynosi 1.860.900,00 zł. 

Dlatego zaistniała potrzeba podjęcia uchwały Rady Miej-
skiej, która umożliwi burmistrzowi dalsze działania związane 
z nieodpłatnym przejęciem gruntów pod cmentarz komunal-
ny. Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę

W efekcie tych wszystkich działań, burmistrz podpisał 31 
lipca br., w Szczecinie, aktu notarialnego o nieodpłatnym prze-
jęciu przez gminę Nowogard nieruchomości o pow. ok 20 ha 
z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Anna Narkiewicz
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Kolejna siłownia na terenie wiejskim 
Na terenie naszej gminy przybywa siłowni pod chmurką. 

Kolejne urządzenia do ćwiczeń zamontowane zostały w Są-
polnicy, w miejscu chętnie odwiedzanym przez mieszkańców 
wsi. Siłownia plenerowa uzupełniła w ten sposób istniejącą 
w tym miejscu infrastrukturę - plac zabaw i boisko sportowe. 
Projekt skierowany został dla osób aktywnych, którzy dzięki 
powstałej infrastrukturze będą mieli całoroczny, a także bez-
płatny dostęp do nowoczesnej siłowni.

Otwarcia siłowni i symbolicznego przecięcia wstęgi w czwar-
tek 30 lipca br., dokonał, burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
wraz sołtysem Ewą Grygowską, radą sołecką oraz mieszkańca-
mi sołectwa.

Siłownia plenerowa przeznaczona jest dla wszystkich grup 
wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 
Ćwiczenia na siłowni pomagają zachować kondycję fizyczną, 
utrzymać sprawność ruchową. Urządzenia rozmieszczono je z za-
chowaniem stref bezpieczeństwa, a o sposobie ich użytkowania 
informują zmieszczone tabliczki z instrukcją użytkowania.

Siłownia wyposażona jest w następujące urządzenia:
- wyciąg górny – Odwodziciel - wyciskanie w siadzie - urządze-

nie służące do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, pleców i ramion,
- ławka do brzuszków – wzmacnia i buduje mięśnie brzucha,
- orbitrek – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzyst-

nie wpływa na układ krążeniowo oddechowy,
- zestaw urządzeń do treningu „STREET WORKOUT’ - zestaw 

urządzeń do formy treningu umożliwiającej kształtowanie sylwet-

ki i sprawności ruchowej przez wykonywanie ćwiczeń z wykorzy-
staniem oporu i ciężaru własnego ciała,

- prasa nożna – wzmacnia mięśnie brzucha i nóg, rozbudowu-
je mięsień czworo głowy uda, poprawia pracę stawów i krążenia,

- drabinka z podciąganiem – wzmacnia mięśnie ramion, brzu-
cha i pleców, działa rozciągająco,

- wioślarz – wzmacnia i buduje mięśnie kończyn, klatki piersio-
wej i brzucha, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa,

- rowerek klasyczny – wzmacnia mięśnie kończyn dolnych, po-
prawia krążenie,

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wykonała firma 
MAGIC GARDEN

Anna Narkiewicz

Siłownia na świeżym powietrzu w Słajsinie 
W ostatnim czasie coraz więcej ludzi stawia na zdrowe 

spędzanie wolnego czasu wybierając aktywną formę wypo-
czynku. Każdy kto tylko będzie miał ochotę popracować nad 
swoją kondycją fizyczną oraz sylwetką, ale także spędzić ak-
tywnie czas na świeżym powietrzu, może udać się do siłowni 
na świeżym powietrzu usytuowanej przy boisku sportowym 
w Słajsinie.

Budowa siłowni została w całości sfinansowana przez  firmę 
JONI MINK VAN ANSEN z Żdżarów  w ramach dobrego sąsiedz-
twa, wzajemnego szacunku i dobrej współpracy, jaką wypracowa-
no przez 10 lat wraz z mieszkańcami Słajsina. Firma ta zajmuje się 
hodowlą zwierząt futerkowych, a w Słajsinie posiada Gospodar-
stwo Rolne. Koszt urządzenia siłowni wyniósł 26 499, 99 zł. 

Otwarcia siłowni i symbolicznego przecięcia wstęgi w nie-
dzielę 26 lipca br., dokonali: przedstawiciel firmy JONI MINK VAN 
ANSEN Daniel Żurek, burmistrz Robert Czapla, sołtysem Sebastia-
nem Żywicą, radą sołecką oraz mieszkańcami sołectwa.

Podczas otwarcia radny Powiatu Kazimierz Lembas wręczył 
bukiet kwiatów z życzeniami, obchodzącej w tym dniu urodziny 
członkini Rady Sołeckiej Annie Kubowicz.

Siłownia plenerowa przeznaczona jest dla wszystkich grup wie-
kowych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Wszystkie 
urządzenia są projektowane i produkowane w Polsce. Wykonane są 
ze stali o wzmocnionej konstrukcji, posiadają zabezpieczenie anty-
korozyjne oraz wymagane certyfikaty. Rozmieszczono je z zachowa-
niem stref bezpieczeństwa a o sposobie ich użytkowania informują 
zmieszczone tabliczki z instrukcją użytkowania. Ćwiczenia na siłowni 
pomagają zachować kondycję fizyczną, utrzymać sprawność rucho-
wą, mogą także służyć do wykonania rozgrzewki przed treningiem 
czy różnego typu zawodami. Zamontowane urządzenia wspierają 
pracę różnych partii mięśni: ramion, przedramion, barków, pleców, 
klatki piersiowej, brzucha miednicy i nóg. Wykonywanie ćwiczeń 

jest intuicyjne, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jest bezpieczne 
a przede wszystkim daje dużo radości i przyjemności z przebywania 
na łonie natury, wśród przyjaciół czy znajomych. Jest to wspaniała 
inwestycja, która staje się oznaką rozwoju gminy Nowogard i dowo-
dem na dbałość o poprawę jakości życia mieszkańców.

Siłownia wyposażona jest w następujące urządzenia:
- wyciąg górny – odwodziciel - wyciskanie w siadzie - urządze-

nie służące do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, pleców i ramion,
- ławka do brzuszków – wzmacnia i buduje mięśnie brzucha,
- orbitrek – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzyst-

nie wpływa na układ krążeniowo oddechowy,
- prasa nożna – wzmacnia mięśnie brzucha i nóg, rozbudowu-

je mięsień czworo głowy uda, poprawia pracę stawów i krążenia,
- drabinka z podciąganiem – wzmacnia mięśnie ramion, brzu-

cha i pleców, działa rozciągająco,
- wioślarz – wzmacnia i buduje mięśnie kończyn, klatki piersio-

wej i brzucha, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa,
- rowerek klasyczny – wzmacnia mięśnie kończyn dolnych, po-

prawia krążenie.
Anna Narkiewicz
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Ruszyła budowa drogi do Orlika 
W środę, 29 lipca br., rozpoczęły się prace polegające na 

modernizacji drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, Szkoły Podstawowej nr3 w Nowogardzie (SP3), 
boiska Orlik oraz hurtowni, które zlokalizowane są przy ul. 
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie.

W tym dniu burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorem SP3 
Piotrem Kazubą, a także wykonawcą i pracownikami Urzędu Miej-
skiego, dokonali symbolicznego wbicia łopaty, zapoczątkowując 
prace, które mają być zakończone w październiku .

Podczas rozpoczęcia prac obecni byli: właściciel Hurtowni 
Materiałów Budowlanych Bartek-Domet” Jan Bąk oraz żona wła-
ściciela Gospodarstwa Ogrodniczego Joanna Wiśniewska. Są to 
przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje firmy przy remontowa-
nej drodze.

Wykonawcą robót jest P.P.U.H. SZACH Krzysztof Chudzik.
Zakres prac obejmować będzie : wzmocnienie podbudowy 

drogi, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z chodnikami z kostki 
betonowej typu POLBRUK, która była w bardzo złym stanie tech-
nicznym. Ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe oraz pętla 
do nawracania autobusów dowożących dzieci do szkoły. Całkowi-
ty koszt wspomnianej inwestycji to 676 162, 38 zł.

Burmistrzowi udało się pozyskać kwotę ponad 338 tys zł. Pie-
niądze te pochodzą z rezerwy z tzw Programu Budowy Dróg Lo-
kalnych, potocznie zw. „schetynówkami”. Wymóg jest jednak taki, 
że najpierw Gmina musi wybudować tę drogę, a dopiero wów-
czas nastąpi zwrot 50% zainwestowanych pieniędzy.

Remont ten jest niezbędny, ponieważ droga jaka tam była do 

tej pory, zamieniała się w błotnisko w przypadku większych opa-
dów i tworzyły się przeszkody nie do przejścia. Mamy nadzieję, 
że nowa nawierzchnia posłuży wszystkim mieszkańcom przez 
wiele lat.

Ze względu na utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, ja-
kie pojawią się na tej drodze burmistrz Robert Czapla serdecznie 
wszystkich mieszkańców Nowogardu przeprasza.

Anna Narkiewicz

Burmistrz powołał pełnomocnika  
ds. młodzieży przy Urzędzie Miejskim 

w Nowogardzie 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, 

burmistrz Nowogardu Robert Czapla, podczas debaty w I 
Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, która odbyła 
się w kwietniu 2014 roku, wyszedł z inicjatywą powoła-
nia pełnomocnika ds. młodzieży przy Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie. 

W związku z tym, burmistrz ogłosił otwarty nabór na ww. 
pełnomocnika. Zgłosiły się trzy osoby, a wybór nie był łatwy, 
ponieważ wszystkie osoby miały bardzo interesującą wizję 
działalności pełnomocnika.

W poniedziałek, 24 lipca br., podczas spotkania w ratu-
szu, decyzją włodarza naszej Gminy, funkcję tę objęła Nata-
lia Nejman z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, 
która będzie wykonywać tę funkcję społecznie. Od dziś, do 
zadań pełnomocnika, należeć będzie aktywizacja młodzieży 
do uczestnictwa w życiu miasta, przedstawianie burmistrzo-
wi inicjatyw zgłaszanych przez młodzież, integrowanie oraz 
współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy No-
wogardu. Zaś Maciej Kuberski z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie oraz Kamil Śmigiel z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie, którzy wyrazili chęć pomocy, przy 
organizacji imprez sportowych w okresie letnim, zostali koor-
dynatorami ds. sportu.

Podczas spotkania burmistrz podkreślił, że chce stawiać na 

młodzież, na ich świeże umysły i głowy pełne pomysłów, a tak-
że na energię i zapał do działania. Stąd ta decyzja o powołaniu 
pełnomocnika, do którego młodzież będzie się mogła od dziś 
zgłaszać z różnymi pomysłami oraz problemami.

 Anna Narkiewicz
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Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim święto rodzinne, 
ale również ważne wydarzenie w historii Nowogardu. Życzę po-
gody ducha i wielu powodów do radości w dalszym życiu - mó-
wił burmistrz Nowogardu, wręczając bohaterce dnia przepiek-
ny bukiet kwiatów i kosz pełen słodkości. Sędziwego wieku 
gratulowała także naszej Jubilatce Prezes Rady Ministrów – Ewa 
Kopacz. - Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować 
Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia 
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata - odczytał fragment 
przesłanego okolicznościowego listu włodarz naszej Gminy, 
który wyraził również przekonanie, że niewątpliwe doświad-
czenie życiowe Jubilatki stało się dla jej bliskich źródłem cen-
nych rad i wskazówek. Wspaniały jubileusz seniorki uczciła 
licznie zebrana rodzina i zaproszeni goście, składając życzenia 
długich lat w zdrowiu, spokoju i otoczeniu bliskich oraz życz-
liwych osób.

Opr. Piotr Suchy 

Mamy kolejną stulatkę w Nowogardzie 

Konkurs „Najładniejsza elewacja 
i najładniejsze otoczenie budynków 

wielorodzinnych w roku 2014„ rozstrzygnięty 
W dniu 28 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogar-

dzie odbyło się rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu 
pt. „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie bu-
dynków wielorodzinnych w roku 2014”.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli: przedstawiciele 
wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych biorących udział w kon-
kursie, organizator konkursu burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska UM Tadeusz Fiejdasz, pracownik 
wydziału UM Danuta Dolega oraz kierownik wydziału Archi-
tektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM Pa-
weł Krugły.

Celem konkursu było propagowanie estetycznego wyglą-
du budynków położonych na terenie Miasta Nowogard oraz 
kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkań-
ców za estetykę i wizerunek miasta. Konkurs został skierowany 
do właścicieli budynków wielorodzinnych. Do konkursu mo-
gły być zgłoszone budynki, w których zostały przeprowadzone 
prace polegające na przebudowie, remoncie lub termomoder-
nizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku.

Do konkursu przystąpiły 3 Wspólnoty Mieszkaniowe:
- wspólnota Mieszkaniowa Kazimierza Wielkiego 1 w No-

wogardzie
- wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 52 w Nowogardzie
- wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 6 w Nowogardzie
Wymienione Wspólnoty zarządzane są przez Furmań-

czyk Wspólnoty.
Do oceny elewacji i otoczenia budynków burmistrz powo-

łał Komisję w składzie:
Krzysztof Kolibski - przewodniczący
Tadeusz Fiejdasz - członek
Paweł Krugły - członek
Danuta Dolega - sekretarz

Oceny elewacji i otoczenia budynków komisja dokonała  
w oparciu o poniżej wymienione kryteria:

- wygląd, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolorystyki 
na tle otaczającej przestrzeni,

- zagospodarowanie, utrzymanie zieleni i ład oraz porzą-
dek na terenach przynależnych do budynku (podwórze).

Komisja rekomendowała burmistrzowi odstąpienie od 
przyznania nagrody głównej (10.000 zł). Ponieważ we wszyst-
kich trzech wspólnotach uznała, że otoczenie tych budynków 
jest niewyróżniające się (średni poziom). W związku z tym 
przyznano 3 równorzędne wyróżnienia po 1.000 zł dla:

- wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierza Wielkiego 1 w No-
wogardzie

- wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 52 w Nowogardzie
- wspólnoty Mieszkaniowej 700 Lecia 6 w Nowogardzie

Anna Narkiewicz
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O kompetencjach 
Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, w ostatnim czasie na 

łamach Dziennika Nowogardzkiego pojawiło się kilka artykułów, 
z których treści można wywnioskować, że rolą i zadaniem burmi-
strza jest ścisłe i niejako “pod nadzorem” wykonywanie poleceń 
Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Z faktu, że rada gminy jest organem stanowiącym i kontrol-
nym absolutnie nie można wywieść, że jest organem nadrzędnym 
w stosunku do organu wykonawczego czyli burmistrza.

Artykuł 11 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że wła-
dza gminnej wspólnoty samorządowej może być sprawowana 
w dwóch formach: bezpośredniej – poprzez wybory i referenda, 
bądź pośredniej – za pośrednictwem organów gminy. W celu 
sprawnego i efektywnego realizowania istotnych funkcji powie-
rzonych gminie sformułowano zasadę pośredniego sprawowania 
władzy (art.169 Konstytucji). Stanowi ona, że wykonywanie zadań 
i podejmowanie decyzji w gminie następuje za pośrednictwem 
umocowanych do tego organów.

Artykuł 169 Konstytucji dzieli organy jednostek samorzą-
du terytorialnego na stanowiące i kontrolne oraz wykonawcze. 
Zgodnie z art. 11a u.s.g. organami gminy są rada gminy oraz wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). Burmistrz jest organem wykonaw-
czym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście 
położonym na terytorium tej gminy.

Do 2002 roku organem wykonawczym gminy był zarząd, na 
czele, którego stał przewodniczący zarządu – burmistrz. Zarząd 
gminy był wybierany przez radę gminy. Powodowało to silne uza-
leżnienie organu wykonawczego od organu stanowiącego, który 
praktycznie w każdej chwili mógł odwołać organ gminy jakim do 
2002 był zarząd gminy oraz stojącego na jego czele burmistrza.

Obecnie można zauważyć ograniczenie wpływu rady gminy 
na obsadę personalną organu wykonawczego w gminie. Radzie 
odebrano kluczowy instrument, który posiadała we wcześniejszej 
fazie kształtowania się wzajemnych stosunków między organem 
stanowiącym i wykonawczym, którym było odwołanie orga-
nu wykonawczego.

Obecnie zarówno organ uchwałodawczy,jak i wykonawczy 

gminy pochodzą z wyborów powszechnych. Dysponują takim 
samym mandatem demokratycznym udzielonym im w celu spra-
wowania powierzonych funkcji. Posiadają prawo samodzielnego-
,w graniach prawa, określania sposobu realizacji mandatu. Zada-
niem organów gminy winna być współpraca podejmowana dla 
realizacji zamierzonych celów. Wprowadzenie obecnie funkcjo-
nującego modelu w znaczący sposób wzmocniło pozycję organu 
wykonawczego gminy.

Do najważniejszych zadań rady gminy należą przede wszyst-
kim:

- uchwalanie statutu gminy, 
- uchwalanie budżetu oraz udzielanie absolutorium z jego wy-

konania, 
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego, 
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. 
Do podstawowych zadań burmistrza należy
- wykonanie budżetu 
- gospodarowanie mieniem gminnym, 
- przygotowywanie uchwał rady oraz określanie sposobu ich 

wykonywania, 
- składanie oświadczeń woli w imieniu gminy – zawieranie 

umów z wszelkimi kontrahentami gminy 
- zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 
Ponadto burmistrz jest nie tylko organem wykonwczym 

gminy ale również organem na gruncie przepisów prawa admi-
nistracyjnego. Oznacza to, że jedynie burmistrz jest uprawniony 
do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji 
publicznej dotyczącej zadań własnych gminy jak i zleconych.

Oczywiście, nie są to wszystkie zadania i kompetencje orga-
nu stanowiącego i kontrolnego jakim jest rada gminy jak organu 
wykonawczego gminy czyli burmistrza. W dalszych numerach 
Wiadomości Samorządowych przedstawię szczegółowo kompe-
tencje organów gminy

sekretarz gminy
A.Biegańska-Sawicka

Szóstoklasiści ze SP w Orzechowie 
najlepsi w gminie 

Tegoroczne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gmi-
nie Nowogard były różne. Najlepszy wynik powyżej średniej 
krajowej, osiągnęli uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie, której dyrektorem jest Renata Fuksik (średnia 
krajowa - 67%; średnia w SP Orzechowo - 68,09%).

Warto nagradzać i mówić o tych, których ciężka praca przyno-
si wymierne korzyści.

W dniu 16 lipca br., burmistrz Nowogardu, w obecności sekre-
tarz Gminy Agnieszki Biegańskiej-Sawickiej, sprawującej nadzór 
nad Referatem Edukacji oraz Barbary Sroki, p.o. kierownika Refe-
ratu Edukacji wręczył list gratulacyjny i podziękował za trud oraz 
za włożoną pracę wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie. Burmistrz pogratulował pani dyrektor uzyskania 
przez uczniów klas VI, na końcowym sprawdzianie najlepszego 
wyniku spośród szkół podstawowych, prowadzonych przez gmi-
nę Nowogard.

Oprócz listu gratulacyjnego, włodarz Gminy wręczył dyrektor 
szkoły nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych, z prze-
znaczeniem jej na wsparcie szkoły i zakup potrzebnych rzeczy.

Ponadto dyrektor szkoły również otrzymała list gratulacyjny 
wraz z nagrodą, za  skuteczne zarządzanie powierzoną sobie pla-
cówką oświatową i za osiągnięte przez uczniów wyniki, na terenie 
gminy Nowogard.

opr. Piotr Suchy
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Spotkanie burmistrza z mieszkańcami 
sołectwa Miętno 

Burmistrz Robert Czapla rozpoczął serię spotkań 
z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Nowogard. 
Pierwsze spotkanie odbyło się z mieszkańcami Kulic. Ko-
lejne miało miejsce w miniony wtorek 21 lipca br., o godz. 
18.00 w Miętnie. 

W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej wzięli 
udział mieszkańcy sołectwa. Na spotkanie burmistrza z miesz-
kańcami przybyli również Adam Czernikiewicz, kierownik 
Wydziału Inwestycji i Remontów (IR) oraz Wojciech Szpo-
nar, zastępca kierownika Wydziału   Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ).

Sołtys Korchut Anna rozpoczęła spotkanie od powitania 
wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie przekazała 
głos burmistrzowi.

Włodarz Gminy przedstawił mieszkańcom informację na te-
mat planowanej w najbliższym czasie inwestycji przy świetlicy. 
Są pieniądze i jest również dokumentacja odnośnie budowy 
sanitariatu. Kierownik Czernikiewicz przedstawił mieszkańcom 
informację, na jakim w tej chwili jest etapie Gmina  odnośnie 
ww. inwestycji. Ogłoszony został przetarg na wykonanie sani-
tariatu i po wyborze najlepszej oferty, wyłoniona w ten spo-
sób firma rozpocznie prace, które do końca tego roku powinny 

zostać wykonane. Informacja ta bardzo ucieszyła zgromadzo-
nych, bo jak stwierdzili - długo czekaliśmy na ten moment. 
Następnie mieszkańcy rozpoczęli z burmistrzem dyskusję na 
temat kolejnych propozycji inwestycyjnych w Miętnie. W toku 
tej owocnej dyskusji, mieszkańcy podjęli następnie decyzję 
w sprawie przyszłorocznego funduszu sołeckiego Miętna: za-
bezpieczenie środków na remont wewnątrz świetlicy. Jak wi-
dać ma być to fundusz w pełni inwestycyjny, co bardzo chwalił 
obecny na spotkaniu burmistrz Nowogardu. 

Podczas spotkania mieszkańcy nakreślili również dalsze 
plany inwestycyjne: postawienie lamp drogowych, remont 
dróg i chodników, które nie zostały jeszcze wymienione, siłow-
nia oraz wiele innych.

Burmistrz wyszedł również z inicjatywą, aby mieszkańcy 
wskazali te drogi, które można w sposób gospodarski napra-
wić - Gmina zakupi grys asfaltowy, zaś mieszkańcy we wła-
snym zakresie go zagospodarują. Spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze. Padła też propozycja spotkania mniej oficjalnego, 
przy ognisku i pieczeniu kiełbas, co zostało zaakceptowane 
przez obie strony.

opr. Piotr Suchy

Nie ważne jak było czy jest  
– burmistrz Czapla winny! 

„Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu” - Dekalog

W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (17-
20.07.2015)znalazł się artykuł pt. „Kulisy niszczenia rodzimego 
handlu. Dostarczanie biednym ludziom taniej i dobrej żywno-
ści...cóż za filantropia”, gdzie autor (czyt. redakcja) sugeruje, 
że to obecny burmistrz winny jest temu, że w centrum miasta 
jest sześć marketów oraz tego, że Gmina nie postarała się, aby 
targowisko miejskie miało „ludzki” wygląd. 

Kto z nas drodzy Państwo pamięta czasy, kiedy w Nowo-
gardzie wielkimi sklepami były tylko: Centrum i Jubilat? Dziś 
wielu z nas nie potrafi sobie wyobrazić życia bez dyskontów 
spożywczych typu Biedronka, Lidl, Netto czy Intermarche. 

A jednak kiedyś tak było. Wielkim wydarzeniem w latach 90 
tych XX wieku w Nowogardzie było powstanie w końcu tar-
gowiska tuż za torami. Zaczęła powstawać kolejna prywatna 
inicjatywa. Powstawały nowe stoiska, jedno obok drugiego. 
Z sentymentem wielu z mieszkańców wspomina ten okres 
i nieustannie towarzyszącym w tamtym miejscu, puszczanym 
na stanowisku z kasetami jednym słusznym utworze, śpiewa-
nym przez Marka Kondrata i Marlenę Drozdowską – Mydełko 
Fa. Dzień w dzień. Tak to było w roku 1991. Wtedy wszystko 
w Nowogardzie się dopiero rodziło. Dziś po ponad 20 latach 
wiele się w tej materii zmieniło.

To jednak nie za kadencji obecnego burmistrza, ale za jego 
poprzednika Kazimierza Ziemby wyrosły w mieście, 
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„ZROBILI Z IGŁY WIDŁY”  
 czyli  KTO KOMU ZABRAŁ SILNIK? 

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami, 
jakie krążą wśród opinii publicznej, dotyczącymi relacji 
pomiędzy Klubem Żeglarskim „Knagą” a gminą Nowo-
gard, wyjaśniamy że, silnik będący własnością gminy No-
wogard faktycznie został zabrany przez Klub Żeglarski 
„Knaga”.

W 2003 roku gmina Nowogard ze środków budżetu gmi-
ny zakupiła silnik do łodzi motorowej. Silnik po podpisaniu 
stosownej umowy został przekazany w użytkowanie na czas 
określony nowogardzkiej placówce WOPR i służył ratownikom 
do monitorowania kąpieliska w trakcie sezonu wakacyjnego.

Niestety WOPR w Nowogardzie który, przez kilkanaście lat 
funkcjonował w naszym mieście został samoistnie rozwiązany 
przez swoich członków a łódź wraz z silnikiem stanowiącym 
w dalszym ciągu własność gminy została zabrana przez Klub 
Żeglarski „Knaga”.

W związku z prowadzoną rekultywacją Jeziora Nowo-
gardzkiego, koniecznością jest kontrolowanie urządzenia na-
powietrzającego wodę (aeratora) i monitorowanie efektów za-
biegów rekultywacji. W tym celu w 2015 roku gmina zakupiła 
własną łódź, która będzie obsługiwana przez wyszkolonego 
pracownika Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Planowano 
także, że łódź będzie wykorzystywana przez ratowników, któ-
rzy w sezonie letnim gwarantują bezpieczeństwo użytkow-
nikom jeziora i kąpieliska miejskiego. W efekcie koniecznym 
stało się odzyskanie silnika do zakupionej łodzi.

W celu odzyskania swojej własności którą, zabrał Klub Że-
glarski „Knaga”, gmina wystosowała pismo do WOPR Szczecin. 
Władze WOPR do dnia dzisiejszego nie udzieliły wyjaśnienia 
w tej spornej kwestii. W związku z powyższym gmina postano-
wiła wyjaśnić sprawę z zarządem Klubu Żeglarskiego „Knaga”. 
Kilkakrotne prośby porozumienia się w kwestii zwrotu mienia 
gminnego niestety nie przyniosły rezultatu. Nawet gdy gmina 
upoważniła swoich pracowników do protokołowanego od-
bioru mienia, zarząd Knagi w dalszym ciągu nie chciał oddać 
bezprawnie zabranego silnika. W związku z takim obrotem 

sprawy gmina zgłosiła sprawę na Policję o kradzież silnika, 
w wyniku którego Policja wszczęła postępowanie sprawdza-
jące. Przesłuchano w tej sprawie kilka osób i dopiero wtedy 
Zarząd „Knagi” zdecydował o oddaniu zabranego silnika.

Jesteśmy zdumieni postępowaniem członków Zarządu 
Klubu Żeglarskiego „Knaga”, który rozpowszechnia informacje, 
jakoby działania gminy Nowogard miały spowodować rezy-
gnację z prowadzenia letniego kursu żeglarskiego dla dzieci 
i młodzieży. Z posiadanych informacji wiemy, że klub dyspo-
nuje drugą, sprawna łodzią motorową oraz innym sprzętem 
pływającym i jest w stanie zabezpieczyć planowane zajęcia na 
wodzie dla dzieci. W związku z tym nie rozumiemy przywłasz-
czenia cudzego mienia.

Ponadto nie na miejscu jest wykorzystywanie nieświado-
mych niczego dzieci do załatwienia swoich spraw na szcze-
blu Klub Żeglarski „Knaga”- Gmina Nowogard. Tym bardziej, 
że gmina co roku wspierała działalność klubu i przyznawała 
dotacje na działalność statutową Klubu Żeglarskiego „Knaga”.

Jednocześnie w tej sprawie doszukiwano się także szereg 
innych podtekstów, do których dorobiono bujne wytwory wy-
obraźni niektórych. Dlatego nie będziemy się tym zajmować.

 Anna Narkiewicz

jak grzyby po deszczu, wielkopowierzchniowe sklepy, 
co z czasem doprowadziło do sytuacji, że co wytrwalsi ro-

dzimi handlowcy, pozostali ze swoimi stanowiskami na targo-
wisku, które kiedyś prywatne stało się z czasem targowiskiem 
miejskim, pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych. 
Przypomnijmy też, że ostatnim dyskontem, który powstał 
w Nowogardzie, w miejscu dawnego dworca autobusowego 
PKS i to pod koniec kadencji (sierpień 2010 r.) wspomnianego 
już Kazimierza Ziemby było Intermarche. Od tego momen-
tu w Nowogardzie nie wybudowano żadnego nowego 
tego typu sklepu. Taka była i jest polityka obecnego bur-
mistrza Roberta Czapli, który uważa, że trzeba właśnie 
chronić te małe rodzinne sklepy przed zalewem miasta 
w sklepy typu dyskonty. I jak widać to się dotychczas udaje. 
To również za czasów obecnego burmistrza podjęto rozmo-
wy z kupcami z targowiska miejskiego, aby je przebudować 
i nadać mu bardziej współczesny wygląd. Ci jednak, mając 
w perspektywie przerwę w handlowaniu w tym miejscu, z po-

wodu budowy nowego targowiska, wycofali swe poparcie dla 
tej propozycji. Jak stwierdzili: klienci się przyzwyczaili do tego 
miejsca. Jak targowisko zostanie zamknięte na rok z powodu 
przebudowy, to nasi klienci pójdą gdzie indziej i już do nas 
nie wrócą – argumentowali handlowcy. Tak się przecież sta-
ło w wielu miejscach, gdzie miejscowe władze zdecydowały 
się na przebudowę istniejących już w danym miejscu targo-
wisk. A ile problemów było, aby kupcy wrócili na te zmoder-
nizowane targowiska, jak to miało miejsce np. w Goleniowie, 
gdzie problem jest do dziś? Dlatego władze miasta, zgodnie 
z sugestią samych handlowców, zrezygnowały z modernizacji 
targowiska miejskiego. A to w pełni utrąca tezę, którą autor 
artykułu w Dzienniku Nowogardzkim próbował wylansować, 
że Gmina nic w tym kierunku nie zrobiła, tylko markety pobu-
dowała. Aby jednak o czymś pisać, trzeba mieć podstawową 
wiedzę. 

 Opr. Piotr Suchy
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Świetlica w Wierzchach  
coraz bardziej realna 

W czwartek, 15 lipca br., burmistrz Robert Czapla spo-
tkał się z posłem Andrzejem Piątakiem, właścicielem po-
bliskiej fermy norek oraz ze Sławomirem Laskowskim 
- dyrektorem ds. handlowych firmy Poldanor S.A. w spra-
wie remontu świetlicy w Wierzchach. W spotkaniu wzięli 
również udział: sołtys sołectwa Wierzchy Klusaczyk Wła-
dysława, przedstawicielka Rady Sołeckiej, Jarosław Ho-
łubowski, koordynator prac wykonywanych przez osoby 
osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, pobierają-
cych świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, skiero-
wanych z PUP i w ramach prac społecznych oraz pracowni-
cy Wydziału Inwestycji i Remontów.

Podczas tego spotkania omówiono kolejne etapy prac przy 
adaptacji dawnego sklepu na świetlicę.  Andrzej Piątak zade-
klarował nie tylko pomoc finansową, ale również oddelegowa-
niem kilku pracowników do pomocy przy pracach remonto-
wych. Przedstawiciel Poldanoru zobowiązał się podesłać ekipę 
remontową z uprawnieniami spawalniczymi oraz bezpłatne 
użyczenie ciężkiego sprzętu. Również sołtys sołectwa Wierz-
chy zadeklarowała zaangażowanie mieszkańców wsi w plano-
wany remont oraz przeznaczenie na ten cel funduszy sołec-
kich. Jak zauważyła sołtys, świetlica zjednoczy nie tylko tych 
najmłodszych, ale również dorosłych mieszkańców sołectwa. 
Wspólnymi siłami jest duża szansa, że ta świetlica już niedługo 
będzie służyć lokalnej społeczności - zwrócił uwagę podczas 
tego spotkania burmistrz Nowogardu.

Przypomnijmy, że po utworzeniu sołectwa Wierzchy 
w 2011 roku podczas pierwszego spotkania burmistrza No-
wogardu Roberta Czapli z mieszkańcami, zapadła decyzja, że 
w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania, aby mogła 
powstać świetlica wiejska. Tak też się stało. W 2012 roku, bur-
mistrz wyszedł z inicjatywą do pana Tomasza Górnika, aby 
przekazał działkę wraz z budynkiem, po byłym sklepie, na 
rzecz gminy w zamian za działkę w miejscowości Maszkowo. 
Stosowną umowę podpisano między gminą Nowogard, a pa-
nem Górnikiem 2013 roku. Przekazanie budynku zostało ofi-
cjalnie potwierdzone stosownym aktem notarialnym. Następ-
nie burmistrz w formie umowy użyczenia, przekazał budynek 

na rzecz sołectwa Wierzchy, celem utworzenia małej świetli-
cy wiejskiej.

W 2014 roku ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie 
wymieniony dach, aby zabezpieczyć budynek przed przecie-
kaniem - wymiana dachu wrzesień 2014 rok. W związku z tym 
że budynek wymaga dalszego remontu, w niedziele 9 listo-
pada br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z sołtys Karoliną 
Iwanów i mieszkańcami aby ustalić co w następnej kolejności 
będzie robione w przyszłej świetlicy. Podczas dyskusji ustalo-
no, że wspólnie z pomocą gminy oraz mieszkańców zostaną 
wyremontowane pomieszczenia wewnątrz budynku. Wyre-
montowana świetlica pozwoli rozwijać pasje i zainteresowa-
nia młodzieży oraz osób dorosłych, co pozytywnie wpłynie na 
rozwój, aktywność i przede wszystkim integrację mieszkań-
ców tego sołectwa. Po zakończeniu remontu gmina przystąpi 
do projektowania, a następnie budowy placu zabaw dla naj-
młodszych.

I dziś te obietnice są realizowane.
opr. Piotr Suchy

Dziennik Nowogardzki jak Mocarz – 
powala sensacjami 

Jak się nie ma o czym pisać, to się tworzy samemu problem 
i go lansuje. Tak się rzecz ma w przypadku artykułu pt. „Kan-
dydatka Ogórek dostała mandat, a burmistrz Czapla kwiaty. 
W policji zawsze wiedzą jak zareagować” w piątkowym wyda-
niu Dziennika Nowogardzkiego (17-20.07.2015). I znów żaden 
z dziennikarzy DN nie miał odwagi podpisać się pod ww. arty-
kułem. Widać jak się pisze bzdury, to trudno jest się przyznać 
do tego publicznie. Bo jak inaczej nazwać te sensacje, że jakoby 
burmistrz jeździł samochodem bez uprawnień? Nikogo prze-
cież z redakcji DN na opisywanych uroczystościach nie było, 
więc wychodzi na to, że swoje rewelacje oparli na podstawie 
tylko i wyłącznie plotek.

 Manipulacja faktami? 
Scenka 2...
Już na samym początku, w tej części materiału, DN posu-

nął się do manipulacji faktami odnośnie informacji prasowej 
z wydarzenia w Wyszomierzu. Redaktor napisał, że w relacji 
gminnej z uroczystości przekazania wozu strażackiego dla OSP 
Wyszomierz, pojawiła się nieprawdziwa informacja, że wóz ten 
był nowy. To już uczeń Szkoły Podstawowej wie, że pisząc np. 
wyraz „nowy” w cudzysłowie nie twierdzimy, że coś jest nowe, 
ale że używane. Każdy to raczej wie, ale widocznie zapomniał 
o tym „mądry” redaktor naczelny DN, który dopuścił ten artykuł 
do druku.
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Postawić tak pytanie, by odpowiedź była jedna – nam 
odpowiadająca

Dotarliśmy do tego pytania, które redakcja (a dokładnie 
redaktor naczelny) postawił rzecznikowi Powiatowej Straży 
Pożarnej, no i faktycznie pytanie brzmiało: jakie musi mieć 
uprawnienia kierowca do kierowania wozem strażackim – 
odp. kategorii C – i to w pełni jest prawdą, której nikt nie pod-
waży. Jednak czy ta odpowiedź odnosi się do „nowego” wozu 
strażackiego, który był opisywany ww. artykule? I na tym po-
lega manipulacja w wykonaniu autora (autorów?) artykułu. Po 
pierwsze wóz jeszcze nie był wciągnięty na listę stanu bojo-
wego (nastąpiło to kilka dni później), a do tego czasu jest on 
zwykłym samochodem, pomalowanym na czerwono, z napi-
sami sugerującymi, że jest to samochód strażacki i z imitacją 
wyposażenia. Ponadto jest to samochód ważący poniżej 3,5 
tony. A więc drodzy mieszkańcy Nowogardu – jakie prawo jaz-
dy trzeba posiadać, aby kierować samochodem do 3,5 tony? 
Informujemy „dziennikarzy” DN, że wymagane jest prawo jaz-

dy kategorii B, a takowe burmistrz Robert Czapla posiada od 
15 lat i jak wielu wie, jeździ też samochodem. Więc gdzie tu 
nastąpiło złamanie prawa?

Sugerowanie?
„Dziennikarze” z Dziennika Nowogardzkiego posunęli się 

jeszcze dalej w swej manipulacji. Zasugerowali wręcz łamanie 
prawa przez samą nowogardzką policję, która rzekomo ma za-
mykać oczy na „grzeszki” burmistrza. Że burmistrz unika odpo-
wiedzialności karnej za swe czyny. A to sugerowanie noszenia 
czegoś w przy sobie? Czy dziennikarze z DN nie naruszyli tym 
prawa i przyzwoitości? Drodzy mieszkańcy Nowogardu sami 
sobie odpowiedzcie na to pytanie: czy sugerowanie łamania 
prawa przez policję i burmistrza nie jest tylko chwytem mar-
ketingowym, aby zwiększyć sprzedaż swej gazetki? Czy nie 
macie Państwo wrażenia, że te rewelacje w DN pisano chyba 
pod wpływem jakiegoś Mocarza? My nie sugerujemy, ale tylko 
się pytamy.

 Opr. Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia  o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 
zabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewi-
dencyjnym 563/2 o pow. 483 m2 (symbol użytku gruntowego 
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Działka zabudowana jest budynkiem murowanym garażo-
wo – gospodarczym o nr ewidencyjnych 1157.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00045622/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trze-
cich ani hipotekami. 

Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników 
wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do 
sprzedawanej nieruchomości.

Przetarg został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie 
posiada dostępu do drogi publicznej.  

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2015r. o godz. 1015 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  18.394,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.839,40 
zł najpóźniej do dnia 24.08.2015r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym  
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 242/2 o pow. 0,9732 ha położona w obrębie Ostrzyca 
gmina Nowogard.  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na 
okres 5 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2015r o godz. 10.30 

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 300,00zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżaw-
nego  tj. 180,00 zł najpóźniej do dnia 07.09.2015r. na kon-
to Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard nr 61 
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskie-
go do godz. 1430.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nie-

ruchomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl
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Smocze łodzie opanowały 
nowogardzkie jezioro 

Zabawa, szalony pęd poruszanych siłami mięśni wioseł, wzbu-
rzone fale jeziora odbijające się impetem o nowogardzkie nabrze-
że - to wszystko działo się w naszym mieście w sobotę 25 lipca br. 
Pomimo pochmurnego poranka, jaki zagościł na plaży w Nowo-
gardzie, po raz pierwszy stawiły się na starcie ekipy biorące udział 
w Wyścigach Smoczych Łodzi. Załogi zwarte i gotowe, pewne 
swoich możliwości czekały przed pierwszym wejściem do wody. 
Kolorowe paszcze smoków na dziobach łodzi, dodatkowo podkre-
ślały charakter wyścigów.

Do rywalizacji stanęło dwadzieścia szesnastoosobowych 
osad. Na łodzi oprócz wioślarzy i sternika kierującego łodzią znaj-
dowało się małe siedzisko przeznaczone dla wybijającego rytm 
bębniarza. To niestabilne miejsce na dziobie budziło niemałe oba-
wy wśród obserwującej zmagania widowni.

Osadom nadano numery startowe w klasach OPEN, MIX i JU-
NIOR:

nr 1 Nadleśnictwo Nowogard OPEN
nr 2 KS Przygoda Gdańsk OPEN
nr 3 Szajba Team OPEN
nr 4 Gdańsk/Borken OPEN
nr 5 Dragon Hunters OPEN
nr 6 Urząd Miasta Nowogard MIX
nr 7 Husaria MIX
nr 8 Szajba MIX
nr 9 KS Przygoda Gdańsk MIX
nr 10 Babiniec MIX
nr 11 Dragon Hunters MIX
nr 12 MRKS MIX
nr 13 Ekipa od Butelki MIX
nr 14 Drakens Iława MIX 

nr 15 Rohling Suus MIX
nr 16 Gdańsk/Borken OPEN
nr 17 GOKF JUNIOR
nr 18 Polski Klub Przygody JUNIOR
nr 19 Borken JUNIOR
nr 20 HUSARIA JUNIOR
Po emocjonującej, wielogodzinnej rywalizacji gdzie w szranki 

stawały profesjonalne osady zdobywające prestiżowe nagrody 
w zawodach międzynarodowych oraz amatorskie zespoły, w któ-
rych wioślarze niejednokrotnie po praz pierwszy dzierżyli w dłoni 
wiosło końcowe wyniki prezentują się następująco:

Klasa OPEN:
I miejsce: Dragon Hunters
II miejsce: KS Przygoda Gdańsk
III miejsce: Gdańsk/Borken
IV miejsce: Szajba Team
Klasa MIX:
I miejsce: Szajba Team
II miejsce: Drakens Iława
III miejsce: Ekipa od Butelki
IV miejsce: Rohling Suus
Klasa JUNIOR:
I miejsce: Borken
II miejsce: GOKF
III miejsce: HUSARIA
IV miejsce: Polski Klub Przygody
Były to pierwsze jakże emocjonujące wyścigi smoczych łodzi 

w naszym mieście. Jak zapewniają organizatorzy na pewno nie-
ostatnie.

Anna Narkiewicz
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19. Festiwal Filmu-Muzyki-Malarstwa 
“Lato z Muzami” za nami! 

W dniach 17-19 lipca w Nowogardzie odbył się 19. Festiwal 
Filmu-Muzyki-Malarstwa “Lato z Muzami”. W tym roku zawitało 
wielu ciekawych gości, odbyły się pokazy kilkudziesięciu filmów, 
koncerty oraz ciekawe wydarzenia specjalne. Na wszystkie wyda-
rzenia wstęp był wolny.

Główne festiwalowe wydarzenia przewidziano na weekend 
17-19 lipca, ale poprzedziły je nie mniej atrakcyjne “filmowe 
przedbiegi”, które miały miejsce 15 i 16 lipca oraz warsztaty ARTe-
ria przyciągające do Nowogardu corocznie wielu młodych ludzi, 
chcących pobierać nauki od cenionych artystów w takich dziedzi-
nach sztuki jak m.in. muzyka, śpiew czy malarstwo.

Codziennie rano dla młodych widzów miały miejsce specjal-
ne wydarzenia. Corocznie cieszyły się one ogromnym zaintereso-
waniem. W dniach 15-17 lipca od 10:00 do 16:00 najmłodszymi 
widzami festiwalu opiekowali się animatorzy kultury ze Szczeciń-
skiej Ligii Superbohaterów. Każdy dzień zaczynaliśmy od popular-
nego filmu dla młodych widzów, potem było można wziąć udział 
w specjalnych warsztatach mających na celu tworzenie strojów 
superbohaterów, o 13:00 ponownie wracaliśmy do Kina Orzeł na 
seans drugiego filmu dla młodych odbiorców, a ten blok kończy-
liśmy kolejnym spotkaniem z superbohaterami – mówi dyrektor 
artystyczny festiwalu Krzysztof Spór. W programie filmowym dla 
dzieci znalazły się m.in.: “Pingwiny z Madagaskaru”, “Dzieci z Bul-
lerbyn”, “Kopciuszek”, “Niels Paluszek”, “Asteriks i Obeliks: Osie-
dle Bogów”.

15 lipca br., w godzinach popołudniowych festiwal “Lato z Mu-
zami” zdominował humor. Widzowie obejrzeli bardzo zabawną 
komedię o wampirach zatytułowaną “Co robimy w ukryciu”. Seans 
poprzedziło spotkanie z aktorami, którzy o absurdalnym humo-
rze wiedzą wszystko. Był to wstęp do najważniejszego wydarzenia 
tego dnia. O 21:00 odbył się występ Kabaretu na Koniec Świata 
z Warszawy, dziś jednej z najpopularniejszych grup kabaretowych 
w Polsce. Do Nowogardu zawitali: Zuza Grabowska, Olga Sarzyń-
ska, Wojciech Solarz, Sebastian Stankiewicz, Paweł Koślik i Maciej 
Makowski z programem pełnym purnonsensowego humoru, ak-
torskiej improwizacji i błazenady. Kabaret na Koniec Świata nie 
podróżuje zbyt często po Polsce, a w naszym województwie to 
zdecydowany dla nich debiut i ogromne dla nas wyróżnienie, że 
to właśnie w Nowogardzie zdecydowali się pokazać swój popular-
ny program – mówi dyrektor artystyczny “Lata z Muzami”. Występ 
kabaretu cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców Nowogardu.

16 lipca to drugi dzień festiwalowych przedbiegów, a tutaj 
spotkanie z filmowymi wydarzeniami. W Kinie Orzeł było można 
obejrzeć późnym popołudniem i wieczorem trzy znakomite filmy. 
Najpierw “Dzikie historie”, absolutnie szaloną komedię wyprodu-
kowaną przez Pedro Almodovara, której bohaterami jest sześć 
osób mówiących światu “dość!”. Nieco później premierę w regio-
nie będzie miał film dokumentalny wyprodukowany przez HBO 
Europe “Królowa ciszy”, którego bohaterką jest głucha cygańska 
dziewczynka zakochana w Bollywood. Po seansie odbyło się 
spotkanie z reżyserką filmu Agnieszką Zwiefką. Dzień zakończył 
wstrząsający film “Citizenfour”, który przybliża historię Edwarda 
Snowdena. To człowiek ścigany dziś przez rząd USA za opubliko-
wanie tajnych dokumentów, które pokazały światu skalę inwigila-
cji nas wszystkich. Film zdobył w tym roku Oscara dla pełnometra-
żowego dokumentu.

15 i 16 lipca o 13:00 i 16:00 w czterech blokach odbyły się pre-

zentacje w ramach konkursu filmów krótkometrażowych Filmowa 
Młoda Polska. Zeszłoroczna pierwsza edycja naszego wydarzenia 
została zauważona w kraju i pisano o niej w mediach. Wraz ze 
Stowarzyszeniem Filmforum zaprosiliśmy do udziału w konkursie 
około 20 najnowszych krótkich polskich filmów – mówi odpowie-
dzialny za program filmowy festiwalu Krzysztof Spór.

Główne wydarzenia filmowe “Lata z Muzami” rozpoczęły się 
17 lipca wraz z przybyciem do nas najważniejszego gościa festi-
walu. Tegorocznym laureatem honorowej nagrody Laur Cisowy 
za wybitne reżyserskie osiągnięcia był Janusz Zaorski. Ten wybit-
ny polski reżyser debiutował na początku lat 70-tych i w swoim 
dorobku ma tak znakomite filmy jak m.in.: “Awans”, “Pokój z wi-
dokiem na morze”, “Dziecinne pytania”, “Matka Królów” (nagroda 
w Cannes), “Jezioro Bodeńskie”, “Piłkarski poker”, “Szczęśliwego 
Nowego Jorku”, “Haker” oraz “Syberiada polska”. Na otwarcie festi-
walu nasz gość zaproponował prezentację filmu “Baryton”, nagro-
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dzonej Grand Prix na festiwalu w Gdyni w 1985 roku, sensacyjnej 
opowieści z suspensem. To nie jest tytuł powszechnie kojarzony, 
ale zdecydowanie zasługujący na uwagę widzów – mówi dyrektor 
artystyczny festiwalu.

Pierwszy dzień festiwalu zakończył się wydarzeniami w ple-
nerze. Najpierw uroczyste otwarcie, potem koncert popularnego 
zespołu Czarno-Czarni a w finale jedna z najlepszych polskich 
komedii filmowych, czyli nieśmiertelne “Co mi zrobisz, jak mnie 
złapiesz”. Zaś po północy najwytrwalsi widzowie mogli wziąć 
udział w nocnym seansie szalonego filmu z przymrużeniem oka. 
Te pokazy organizowane w Sali Strachu NDK corocznie cieszyły 
się wśród widzów ogromnym powodzeniem.

Drugi dzień festiwalu to sobota 18 lipca. Zawitało wtedy na 
“Lato z Muzami” mnóstwo interesujących gości wraz ze swoimi 
filmami oraz artystycznymi dokonaniami. Dzień rozpoczął się baj-
ką dla najmłodszych, a o 12:00 odbyła się prezentacja dokonań 
utalentowanej polskiej animatorki – Moniki Kuczynieckiej. Jej pra-
ce tworzone w plastelinie budzą powszechny podziw i uznanie. 
W czasie “Lata z Muzami” mogliśmy obejrzeć filmowy zestaw jej 
najważniejszych prac oraz porozmawiać z nią na specjalnym spo-
tkaniu, które towarzyszyło temu wydarzeniu.

Z widzami spotkał się ponownie Janusz Zaorski, który w sobo-
tę o 13:30 opowiedział o swojej karierze, otaczającym go świecie, 
współczesnym kinie i fascynacji piłką nożną. Pan Janusz Zaorski 
to rewelacyjny mówca, znakomity kompan, bardzo otwarty czło-
wiek z niesamowitą wiedzą. Nieprzypadkowo wygrał jakiś czas 
temu prowadzony przez TVP test wiedzy o polskim kinie – zachę-
cał do udziału w spotkaniu Krzysztof Spór.

Sobotnie popołudnie to filmowe wydarzenia i ich twórcy. Naj-
pierw najlepszy od lat w polskim kinie film kryminalny pt. “Jezio-
rak”. Silną reprezentację miał film “Polskie gówno”. Ten prześmiew-
czy film o polskim show biznesie, który kilka dni temu okazał się 
najlepszym debiutem w polskim kinie, reprezentowali reżyser 
Grzegorz Jankowski oraz odtwórca jednej z głównych ról Grze-
gorz Halama.

Wizyta Grzegorza Halamy w Nowogardzie nie jest związana 
tylko z filmem. W sobotni wieczór w plenerowej scenerii miesz-
kańcy Nowogardu i okolic oraz zgromadzeni goście mogli obej-
rzeć kabaretowy występ tego artysty. Była to prawdziwa petarda 
humoru i satyry. Nieco wcześniej odbyły się dwa koncerty mu-
zyczne – gości z Ukrainy i młodzieży, biorącej udział w warszta-

tach wokalnych, które prowadziła m.in. Beata Bednarz – gwiazda 
wieczoru. Dzień zakończyła polska komedia zatytułowana “Wkrę-
ceni” oraz spotkanie z grającym w filmie Pawłem Domagałą, a tak-
że prezentacja w Sali Strachu Nowogardzkiego Domu Kultury.

Niedziela to był niestety ostatni dzień 19. Festiwalu “Lato 
z Muzami”, ale i tutaj nie zbrakło licznych atrakcji. Tuż po bajkowej 
prezentacji pojawił się na festiwalu ponownie Paweł Domagała, 
popularny aktor filmowy i telewizyjny, który dziś podbija publicz-
ność występując w licznych komediach oraz w serialu “O mnie 
się nie martw”. Do Nowogardu aktor przywiózł swój ambitniejszy 
projekt, film krótkometrażowy “Z łóżka powstałeś”.

Niedługo potem zaprezentowany został film zatytułowany 
“W imieniu diabła”, ostatnie reżyserskie dokonanie zmarłej nie-
dawno Barbary Sass. O jej kinie, twórczości i dokonaniach opo-
wiadali zaproszeni goście.

Kolejnym akcentem filmowym niedzieli była prezentacja fil-
mu “Kebab i Horoskop” w reżyserii Grzegorza Jaroszuka. To jeden 
z najbardziej oryginalnych debiutów w polskim kinie w ostatnich 
latach, doceniony m.in. na festiwalu w Karlowych Warach, po-
kazywany w Gdyni i na wielu innych festiwalach. Gościem “Lata 
z Muzami” był reżyser, który spotkał się z widzami po seansie.

O godzinie 19:00 w Nowogardzkim Domu Kultury rozpoczął 
się blok wydarzeń kończących festiwal. Zaczęło się projekcją filmu 
pt. “Brzdąc” Charliego Chaplina z muzyką na żywo, która została 
stworzona specjalnie dla “Lata z Muzami”. Pokazano zwycięski 
film, biorący udział w konkursie filmów krótkometrażowych Fil-
mowa Młoda Polska. Tegorocznym zwycięzcą konkursu został film 
pt. „Dzień babci”w reżyserii Miłosza Sakowskiego, w którego imie-
niu główną nagrodę odebrał Mateusz Nędza (grający w tym filmie 
jedną z głównych ról).

Wielki finał festiwalu miał swój początek o 21:30 na scenie ple-
nerowej, gdzie wystąpili młodzi artyści, biorący udział w warszta-
tach ARTeria.

A już dzisiaj zapraszamy wszystkich na 20. jubileuszową edy-
cję festiwalu “Lato z Muzami”, która odbędzie się w dniach 13-17 
lipca 2016 roku, zaś Międzynarodowe warsztaty ARTeria rozpocz-
ną się 8 lipca 2016. Zapraszamy i w imieniu organizatorów oraz 
dyrektora artystycznego Krzystofa Spóra zapowiadamy moc 
atrakcji. A więc do zobaczenia za rok.

opr. Piotr Suchy
zdj. Monika Marach, Martyna Kawa, Jaga, Kinga Hałaj, Piotr Suchy
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów  

w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30. 
W sprawach oświatowych przyjmuje 

Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy, 
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 
i wniosków interesantów odbywa się 

w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl

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

Gmina Nowogard  
ogłosiła przetarg nieograniczony 

na kolejny 
– V etap - 

„Budowy i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospław-
nej na sieć kanalizacji deszczowej i Zakres robót 
w ogłoszonym przetargu obejmuje budowę ka-
nalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego 
w Nowogardzie wraz z separatorem koalescen-
cyjnym o przepływie nominalnym Qnom = 15 l/s, 
który zostanie zamontowany przy linii brzegowej 
jeziora oraz odcinka kanalizacji sanitarnej umoż-
liwiającego rozdział tych sieci.  Dzięki tym robo-
tom do jeziora będą odprowadzane oczyszczone 
wody opadowe oraz zmniejszy się wpływ  wód 
deszczowych do kanalizacji sanitarnej. 

Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym 
przetargu. Kompletna dokumentacja przetargo-
wa została zamieszczona na stronie www.bip.no-
wogard.pl

pod adresem: ttp://www.bip.nowogard.pl/za-
mowienia/pokaz/319.dhtml

BURMISTRZ NOWOGARDU
ZAPRASZA NA

SPORTOWE WAKACJE 
w NOWOGARDZIE

Od 10.08 do 14.08 – Tydzień bie-
gania dla wszystkich – godz. 18.00 sza-
chownica przy Neptunie

16.08 Wyścigi na rolkach – godz. 
14.00 pl. Szarych Szeregów boisko do 
tenisa ziemnego

18. 08 - Zawody Street Workout - 
godz. 16.00 pl. Szarych Szeregów

23.08 – Turniej otwarty badmin-
tona - godz. 14.00 pl. Szarych Szeregów 
boisko do badmintona

27.08 – Turniej piłki ręcznej dla 
dzieci – godz. 10.00 boisko przy SP 4 na 
os. Bema

29.08. Turniej Tenisa Ziemnego 
- godz. 10.00 boisko przy SP 4 na os. 
Bema

30.08 – Zawody na skateparku – 
godz. 16.00 pl. Szarych Szeregów

BURMISTRZ NOWOGARDU 

ZAPRASZA NA 

SPORTOWE WAKACJE w NOWOGARDZIE 
5.08 – Nord walking dla seniora – godz. 12.00 
fontanna przy Okrąglaku 

9.08  – Zawody pływackie – godz. 14.00 na 
kąpielisku miejskim 

Od 10.08 do 14.08 – Tydzień biegania dla 
wszystkich – godz. 18.00 szachownica przy 
Neptunie 

16.08 Wyścigi na rolkach – godz. 14.00 pl. Szarych 
Szeregów boisko do tenisa ziemnego  

18. 08 - Zawody Street Workout - godz. 16.00 pl. 
Szarych Szeregów 

23.08 – Turniej otwarty badmintona - godz. 14.00 
pl. Szarych Szeregów boisko do badmintona 

27.08 – Turniej piłki ręcznej dla dzieci – godz. 
10.00 boisko przy SP 4 na os. Bema 

29.08. Turniej Tenisa Ziemnego - godz. 10.00 
boisko przy SP 4 na os. Bema 

30.08 – Zawody na skateparku – godz. 16.00 pl. 
Szarych 
Szeregów 

 


