
W wyniku zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Szczecinie decyzji burmistrza Nowogardu decyzji 
ww. drogi, przez jednego z mieszkańców Strzelewa, ta ważna 
dla Gminy inwestycja stanęła pod znakiem zapytania.
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Inwestycyjnej na finiszu 

Kompromitacja – ale czyja? 

Nowogardzka 
biblioteka ma już 70 lat 

Słoneczna pogoda, wieńce i ozdoby, świąteczna atmosfera, 
wręczanie nagród, kapele ludowe i zabawa do białego rana – 
tak w skrócie można scharakteryzować Dożynki Gminne, które 
w tym roku odbyły się 27 sierpnia w Dąbrowie Nowogardzkiej.

Prace przy budowie drogi na terenie Nowogardzkiej Strefy Inwe-
stycyjnej (NSI) – jednej z najważniejszych inwestycji gminy Nowogard 
- są na ukończeniu. Przypomnijmy, że na placu budowy, burmistrz 
Robert Czapla wbił “pierwszą symboliczną łopatę w ziemię” w maju 
tego roku. Minęły niespełna 4 miesiące, a na terenie przeznaczonym 
dla inwestorów jest już m.in. sieć kanalizacji deszczowej, asfaltowa 
zatoczka, zbiornik retencyjny, chodniki i asfaltowa droga długości 
1,083 km, która ma ułatwiać transport dla pojazdów o dużej ładow-
ności i gabarytach.

W ostatnim czasie pojawiło się w lokalnej prasie, jak i wo-
jewódzkiej, wiele nieprawdziwych informacji na temat budowy 
drogi powiatowej na odcinku Strzelewo – Nowogard oraz zwią-
zanego z nim postępowania w sprawie wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z okazji 70. lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
St. Żeromskiego w Nowogardzie, w bibliotecznym holu, zgroma-
dzili się goście, wśród których nie mogło zabraknąć m. in. burmi-
strza Roberta Czapli, zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisława 
Saniuka, przedstawicieli Starostwa Goleniowskiego, środowiska 
nauczycielskiego, nowogardzkiego duchowieństwa w osobach: 
Prezbitera Naczelnego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w 
RP Cezarego Komisarza oraz wikariusza parafii farnej rzymsko-
katolickiej i wielu innych.
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Zgodnie z tradycją
Zgodnie z tradycją tegoroczne Święto Plonów rozpo-

częto od Mszy Świętej Dziękczynnej za Rolników w Kościele 
p.w. Św. Michała Archanioła, którą celebrował ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko, a której oprawę muzyczną zapewniła 
orkiestra dęta ze Szczecina. Po niej zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy z władzami Nowogardu i burmistrzem 
Robertem Czaplą na czele, przeszli w barwnym korowodzie 
na miejscowe boisko sportowe. W korowodzie niesiono 
wieńce dożynkowe. Całość prowadziła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Płot.

Na scenie oficjalnego otwarcia dożynek dokonał burmistrz 
Nowogardu, który z rąk starostów dożynek: Marii Pastusiak i 
Sebastiana Kwiatkowskiego odebrał chleb dożynkowy.

Nie zabrakło zaprezentowania i “ogrania” przez zespół 
Wesoła Ferajna, szesnastu wieńców dożynkowych.

Po odegraniu hymnu państwowego i Roty, w towarzy-
stwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Saniuka 
oraz swojego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego, włodarz na-
szej Gminy przedstawił działania władz Nowogardu na rzecz 
rozwoju terenów wiejskich.

– Będziemy nadal dążyć do rozwoju wszystkich sołectw 
naszej gminy – powiedział R. Czapla kończąc długą listę in-
westycji wiejskich, wśród których znalazły się m.in. remonty 
dróg, oświetlenia, świetlic wiejskich oraz budowy, w tym 
m.in. sali do ćwiczeń przy SP w Długołęce.

Dodatkowo list skierowany do rolników odczytał Rafał 
Gietka z powiatowego biura ARiMR. Miłą niespodzianką 
było wypuszczenie białych gołębi przez Stanisława Saniuka i 
sołtysa Dąbrowy Nowogardzkiej Zbyszka Florkowskiego. Na 
koniec ceremoniału dożynkowego burmistrz rozpoczął czę-
stowanie wszystkich gości tegorocznych chlebem.

Nagrodzeni w konkursach
W czasie dożynek rozstrzygnięto wiele konkursów, w 

tym chyba ten najważniejszy na “Najładniejszy wieniec 
dożynkowy”. Wieńce przygotowały sołectwa: Maszkowo, 
Strzelewo, Żabowo, Ostrzyca, Świerczewo, Dąbrowa, Lest-
kowo, Konarzewo, Wojcieszyn, Błotno, Sikorki, Orzesze, Jar-
chlino, Łęgno, Grabin oraz Rada Osiedla Bema. I miejsce i 4 
tys. zł przyznano tegorocznym gospodarzom, czyli Sołectwu 
Dąbrowa. II miejsce (2 tys. zł) przyznano Sołectwu Żabowo; 
III – Sołectwu Błotno (nagroda – tysiąc zł).

W konkursie na “Najładniejsza dekorację dożynkową” 
swoje prace przygotowały sołectwa: Orzesze, Dąbrowa, Ża-
bowo, Błotno, Grabin, Wierzchy, Ostrzyca, Sikorki i Lestkowo. 
Nagrodzono: I miejsce – Sikorki (nagroda 1850 zł); II miejsce 
– Błotno (nagroda 1250 zł) i III miejsce – Żabowo (650 zł).

W konkursie na “Najładniejszą wieś gminy Nowogard 
2015” udział wzięło pięć miejscowości: Wojcieszyn, Sąpol-
nica, Konarzewo, Karsk i Dąbrowa. Nagrodzono: I miejsce 
– Karsk (nagroda 4 tys. zł), II miejsce – Dąbrowa (3 tys. zł.) i 
III miejsce – Konarzewo (2 tys. zł).

W kolejnym współzawodnictwie, czyli konkursie “Za-
dbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko” wzięło udział pięć 
zagród gminy Nowogard z Karska (2), Wojcieszyna, Wyszo-
mierza i Ostrzycy. I miejsce przyznano zagrodzie p. Sylwii 
Krzewiak z Karska, II miejsce – zagroda p. Agnieszki i Daniela 
Teodorczyk z Wojcieszyna i III miejsce – zagroda p. Danuty 
Kubickiej z Karska.

Wręczono nagrody V Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych 
Sołectw Gminy Nowogard. I miejsce wywalczyła Ostrzyca 
(nagroda 6 tys. zł.), II miejsce – Wierzchy (5 tys. zł.), III miej-
sce – Wojcieszyn (4 tys. zł.), IV miejsce – Lestkowo (3 tys. zł.),  
V miejsce – Grabin (2 tys. zł.) i VI miejsce – Sikorki (1 tys. zł).
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Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka wraz z sołtysem Z. 
Florkowskim docenili sponsorów, którzy na co dzień wspie-
rają wszelkie działania sołectwa. Z tej okazji przedstawicie-
lom firm wręczono specjalne podziękowania. Trafiły one do: 
PRD Nowogard SA., Mont-Bud Sp. z o.o., Poldanor SA., SNJ 
Usługi Transportowe S. Kwiatkowski, Techno-Invest Sp z o.o. 
Nowogard.

Zabawa do białego rana
Po zakończeniu części oficjalnej na scenie zaprezento-

wały się zespoły, w tym Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Płot 
wraz ze swoimi Mażoretkami i Kapela Rycha. Tańce m.in. 
z “Dzikiego Zachodu” zaprezentował skład “Senioritki” ze 
Świnoujścia, których występ przeplatany był pieśniami nie-
zawodnej Wesołej Ferajny z Nowogardu. O godz. 19.00 tłum 
“rozgrzał” występ Pogotowia Artystycznego z Łowicza. Do-
minika, Joanna i Józek śpiewali piosenki biesiadne i opowia-
dali dowcipy. Chwilę po zachodzie słońca, przy dożynkowej 
scenie rozpoczęto pokaz Teatru Ognia “Arta Foc” z Torunia. 
Ostatnim punktem tegorocznych dożynek był koncert no-
wogardzkiego zespołu Avanti, którzy specjalizują się w grze 
na zabawach i weselach. Oprócz Grzegorza, Mariusza i Irka, 
gościnnie wystąpiła z nimi Ania.

Na placu dożynkowym nie zabrakło stoisk m.in. z pyszną 
grochówką, grillem oraz pierogami z Karska. Ciasta i loterię 
fantową zapewnili członkowie Stowarzyszenia “Dąb” z Dą-
browy Nowogardzkiej. Oprócz nich można było odwiedzić 
stoiska: Stowarzyszenia “Stajenka” z Miętna, Nowogardz-
kiego Domu Kultury, R-XXI, Koła Pszczelarzy z Nowogardu i 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Opr. Marcin Ościłowski
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Budowa drogi do Nowogardzkiej 
Strefy Inwestycyjnej na finiszu 
Wizyta robocza w towarzystwie 
specjalisty od pozyskiwania inwe-
storów 

22 sierpnia, w poniedziałek, teren strefy 
odwiedził z roboczą wizytą burmistrz Czapla w 
towarzystwie pracowników urzędu m.in.: Rity 
Mazurczak oraz Jana Lisa – specjalisty ds. Roz-
woju Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Wcześniej pracowałem w biznesie, stąd 
rozumiem potrzeby przedsiębiorców, którzy 
będą chcieli u nas robić biznes – powiedział J. 
Lis. – Moim najważniejszym zadaniem jest teraz 
poszukiwanie inwestorów. Pracuję obecnie nad 
opracowaniem planu działań marketingowych 
z wykorzystaniem wszelkich narzędzi branżo-
wych. Żywię głęboką nadzieję, że efekty mojej 
pracy przyjdą szybko.

Jan Lis jest pracownikiem urzędu miejskiego 
od kilku dni. Posiada wykształcenie wyższe, zdo-
był kilka dyplomów, w tym najważniejszy jego 
zdaniem – dyplom Master of Business Admini-
stration (MBA). W biznesie pracował od około 
20 lat. Jedna z firm, którymi zarządzał zdobyła 
cenioną nagrodę Gazele Biznesu.

Uczymy się na błędach innych
W czasie wizyty na terenie NSI burmistrz 

R. Czapla pytał m.in. o terminowość wykona-
nia prac przez wykonawcę, czyli firmę Strabag, 
sprawdzał jakość prowadzonych robót.

– Jestem zadowolony z wybudowanej drogi. 
Oby jak najszybciej zaczęła ona służyć przedsię-
biorcom, którzy zechcą się u nas osiedlić. Cała 
inwestycja jest zaplanowana i wykonana m.in. 
na podstawie wyciągnięcia wniosków z innych 
tego rodzaju przedsięwzięć. Mówię tu o unik-
nięciu błędów i wybudowaniu naszego zbiornika 
retencyjnego, który będzie zbierał deszczówkę z 
całego terenu – tłumaczy burmistrz. – Wiemy, 
że w Goleniowie, na terenie strefy, po wybu-
dowaniu hal produkcyjnych i pokryciu terenu 
polbrukiem, woda z opadów nie miała ujścia. 
Dochodziło do zalań. Goleniów jakby “na ostat-
nią chwilę” ratował się wówczas budową sieci 
deszczowej. Naszej strefie to nie grozi. 

Zbiornik retencyjny izolowany jest geotka-
niną. Również według przedstawiciela firmy 
Strabag, nie ma zagrożenia, aby nie spełnił on 
swojego zadania, czyli pomieścił wody opadowe 
z terenu ponad 20 hektarów.

Koszt “budowy drogi dojazdowej do obszaru 
inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn - Miętno” 
wynosi 3.062.447 zł. Władze Nowogardu zdoby-
ły dofinansowanie od Wojewody Zachodniopo-
morskiego w wysokości 1,5 mln zł. Swój wkład 
miał również Powiat Goleniowski – 200 tys. zł. 
Reszta finansowania, czyli 1.478.420 zł pochodzi 
z budżetu Gminy Nowogard. Termin zakończenia 
prac planuje się na koniec września.

Opr. Marcin Ościłowski
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Kompromitacja – ale czyja? 

Na co się poskarżył ów mieszkaniec?
Zarzucił on Gminie, że burmistrz wydał decyzję bez postę-

powania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Już na etapie początkowym składania przez Starostwo 

wniosku oraz dokumentów w Gminie Nowogard stwierdzo-
no, że są one rozbieżne.

Czego dotyczyły rozbieżności w złożonych 
dokumentach?

Otóż na potrzeby postępowania dotyczącego oddziały-
wania inwestycji na środowisko, którą Powiat złożył w wy-
dziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska (GKMiOŚ), do wniosku została przedłożona ko-
pia mapy ewidencyjnej z naniesionym terenem inwestycji i 
obszarem jej oddziaływania – zawierającym się w granicach 
pasa drogowego. Inaczej się miała rzecz w przypadku wnio-
sku i mapy złożonej w wydziale Architektury. Otóż do wspo-
mnianego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego załączono plan sytuacyjny na którym wskazano, 
że obszar oddziaływania inwestycji znacząco wykracza poza 
pas drogowy – ok. 15 m.

Dwa wnioski i dwie różne mapy
W efekcie wydział GKMiOŚ odmówił wszczęcia postępo-

wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ponie-
waż (jak wynika z przedłożonych dokumentów) planowana 
inwestycja znajdowała się poza formami ochrony przyrody. 
Z kolei z dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o wyda-
nie decyzji o ustaleniu celu publicznego, po ponownym ich 
sprawdzeniu, wynika, że dla wspomnianej inwestycji wyma-
gane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, bowiem obszar oddziaływania inwestycji znajduje się 
w obszarze chronionego krajobrazu „Las Czermnicki”. Bur-
mistrz wydał pozytywną decyzję, która została zaskarżona 
przez jednego z mieszkańców Świerczewa.

Zarzucanie więc teraz winy na pracowników UM w No-
wogardzie jest w pełni bezpodstawne.

Czy było to celowe działanie ze strony Starostwa w celu 
wprowadzenia w błąd pracowników nowogardzkiego urzę-
du czy też miało na celu ominięcie wymaganych prawem 
procedur?

Kolejny zarzut
Wspomniany we wstępie mieszkaniec Świerczewa zarzu-

cił również brak konsultacji społecznych. W rzeczywistości 
ogłoszone one zostały, lecz nie było informacji o ich zakoń-
czeniu – i ten błąd wytknęło SKO gminie Nowogard.

Gmina kierując sprawę do Sądu Administracyjnego od-
nośnie decyzji SKO wygrałaby tę batalię, jednak trwałaby 
ona długo, co ze względu na uciekający czas, nie byłoby naj-
lepszym rozwiązaniem na daną chwilę. Zapadła więc decy-
zja, aby postępowanie przeprowadzić jeszcze raz, bo będzie 
ono znacznie krótsze niż sprawa przed Sądem.

Do Starostwa zaś wystosowane zostało pismo, aby zło-
żono po raz kolejny wniosek i dokumenty, ale już z prawi-
dłowymi mapami. Miejmy nadzieję, że tym razem nic już 
nie zagrozi realizacji tej długo oczekiwanej przez wszystkich 
mieszkańców gm. Nowogard inwestycji.

Opr. Piotr Suchy

Nowogardzka biblioteka ma już 70 lat 
Na wstępie wszystkich zebranych przywi-

tała dyrektor biblioteki Aneta Wysoszyńska, a 
po niej życzenia wszystkim pracownikom skła-
dali przybyli goście. Pierwszy głos zabrał bur-
mistrz Nowogardu, który gratulując sukcesu i 
życząc dalszej owocnej pracy, wraz ze swym 
zastępcą oraz przewodniczącym RM wręczył 
oprócz pięknego bukietu kwiatów również 
bon finansowy na kwotę 30.000 zł. Życzeń 
było wiele i ciepłych słów płynących od zgro-
madzonych, ale dla wszystkich czekały jeszcze 
niespodzianki, które przygotowali pracownicy 
nowogardzkiej biblioteki. 

Przybyli goście mogli zobaczyć prezen-
tację multimedialną z 70 lat działalności 
biblioteki, wystawę prac dzieci odnośnie 
obchodzonej rocznicy biblioteki, wystawę 
zdjęć związaną z historią tutejszej placówki. 
Przysłowiową wisienką na torcie był recital 
dwóch mieszkanek Nowogardu w ogrodach 
nowogardzkiej biblioteki.

Już dziś, przez cały miesiąc, zapraszamy na okolicznościowe wydarzenia 
w naszej bibliotece z okazji jej 70. lecia istnienia.

opr. Piotr Suchy
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Jest koncepcja zagospodarowania osiedla  
przy ul. Waryńskiego - Burmistrz czeka na ostateczną 
decyzję wspólnot

Najwyższy czas na remont drogi  
na osiedlu Bema

– W związku z tym, iż projekt zakłada przeprowadzenie 
prac również na Waszym terenie, czyli Wspólnot, chciałbym 
poznać Państwa opinię w sprawie współfinansowania ro-
bót, bowiem Gmina nie ma prawa budować czegokolwiek 
na nie swoim terenie – powiedział do zebranych burmistrz 
R. Czapla. – Stąd prosiłbym o rozważenie możliwości wspól-
nego sfinansowania tego przedsięwzięcia, aby móc odnowić 
całe osiedle. Jeśli się nie domówimy w tej sprawie, to nieste-
ty będę zobligowany do przeprowadzenia remontu wyłącz-
nie na terenie należącym do Gminy. Ale wtedy nie będziecie 
mieli tylu nowych miejsc parkingowych, dróg i tego wszyst-
kiego, co zawarliśmy w koncepcji. Takie postawienie sprawy 
nie wynika z mojej niechęci, ale z potrzeby przestrzegania 
prawa. 

Koszt wszystkich prac budowlanych na osiedlu oszaco-
wano wstępnie na 1 mln 400 tys. zł. Kwota ta jednak naj-
prawdopodobniej spadnie po przeprowadzeniu przetargu. 
Dodatkowo Gmina sfinansuje 70% inwestycji. Resztę kosz-
tów będą musiały jednak pokryć wspólnoty.

W czasie spotkania burmistrz Nowogardu przedstawił 
mieszkańcom dwa pomysły, z których mogą skorzystać w 
przypadku, gdy wyrażą zgodę na współfinansowanie.

– Jeśli wyrazicie Państwo chęć pokrycia 30% kosztów, 
to albo “złożycie się” jako wspólnoty solidarnie i wtedy po 
przeliczeniu na rodzinę wychodzi około 2 tys. zł po przetargu 
i pieniądze te możecie pokryć np. z funduszu remontowe-
go, albo każda wspólnota finansuje zakres robót w swoich 
granicach działek, lecz wtedy dla jednych wspólnot kwoty 

te będą bardzo wysokie, dla innych wręcz zerowe – mówił 
burmistrz. – Wiem, że decyzja dla Państwa jest trudna, bo 
dotyczy pieniędzy, ale szczerze przyznam, że jeśli nie skorzy-
stacie z tej szansy, to możecie nie mieć już takiej sposobności 
na remont całościowy osiedla. 

Mieszkańcy zostali poinformowani o indywidualnych 
kosztach planowanych prac na każdej z działek. Ze względu 
na brak wszystkich lokatorów, przedstawiciele Wspólnot nie 
chcieli podejmować jednoznacznych decyzji. Stąd w sprawie 
mają oni zorganizować spotkania poszczególnych Wspólnot, 
aby wypracować jednoznaczne stanowiska.

Opr. Marcin Ościłowski

Przy okazji wizyty na Osiedlu Bema, do której doszło 
22 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla odwiedził ul. Le-

We wtorek, 30 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim, doszło do spotkania burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli z mieszkańcami osiedla położonego przy ul. Waryńskiego. Głównym 
celem zebrania było przedstawienie koncepcji gruntownego remontu osiedlowego terenu, 
który należy do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych oraz Gminy. Dokumenty nie-
zbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, Gmina chce złożyć w Starostwie za miesiąc. 
W koncepcji zaplanowano m. in. nowe nawierzchnie dróg (między blokami i obok garaży), 
o szerokości m. in. 5,5 i 5,0 m, chodniki i parkingi (69 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób 
niepełnosprawnych).

śną (przy garażach). Od dłuższego czasu bowiem do urzę-
du napływały sygnały o jej złej jakości i potrzebie remontu, 
zwłaszcza od radnych Renaty Piwowarczyk i Marcina Wolne-
go. Sprawa została poruszona również w czasie ostatniego 
zebrania Rady Osiedla, do którego doszło 16 sierpnia br.

Stan ul. Leśnej jest bardzo zły. Brakuje chodników, co 
stwarza zagrożenie dla pieszych, sama nawierzchnia nato-
miast jest dziurawa jak ser szwajcarski. Aż dziwi, że do tej 
pory nikt nie odważył się podjąć realizacji tej inwestycji.

- Z przyjemnością podejmę się remontu tej drogi. Decyzję 
o finansowaniu będą musieli jednak podjąć radni. Wiem, że 
niebawem rozpocznie się akcja zbierania podpisów popiera-
jących pomysł przeprowadzenia prac – powiedział burmistrz 
Robert Czapla, do spotkanych na ul. Leśnej mieszkanek osie-
dla. - Po zebraniu podpisów powstanie projekt uchwały, któ-
ry głosowany będzie na sesji rady miejskiej. Mam nadzieję, 
że wówczas radni opowiedzą się “za”.

Opr. Marcin Ościłowski



7

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Mieszkańcy Olchowa zapoznali się  
z projektem remontu drogi 

Na szczęście koszmar wielu się skończył. Dzięki współ-
pracy Gminy Nowogard i m.in. firmy Strabag, drogę ostatnio 
utwardzono i wyrównano wykorzystując tzw. frez asfaltowy.

– Wykorzystaliśmy obecność firmy Strabag, która buduje 
obecnie drogę na terenie naszej strefy ekonomicznej – mówi 
burmistrz Robert Czapla. – Nawieźliśmy materiał, całość 
wyrównała firma Strabag, podkoszeniem pasa zieleni zajęły 

Utwardzono i wyrównano drogę  
przy ul. Leśnej 

się osoby skazane. Może droga nie jest najwyższej klasy, ale 
na pewno jej stan jest o wiele lepszy niż kiedyś. 

Słowa burmistrza Czapli potwierdziła jedna z przypadko-
wo spotkanych mieszkanek bloku SM Gardno.

 – Wcześniej było o wiele gorzej, zwłaszcza po opadach 
deszczu. Teraz można spokojnie podjechać na parking – po-
wiedziała kobieta.

Opr. Marcin Ościłowski

O potrzebie remontu drogi gruntowej, biegnącej wzdłuż linii lasu na ul. Leśnej w Nowo-
gardzie, nie trzeba było nikogo przekonywać, zwłaszcza mieszkańców bloków SM Gardno. 
To oni codziennie musieli zmagać się z dziurami, chcąc dojechać do parkingu przy swoich 
mieszkaniach.

drogi prowadzącej do jeziora w Olchowie, z którego korzy-
stają nie tylko mieszkańcy ww. sołectw, ale również miesz-
kańcy Nowogardu.

Wykonawca chce zakończyć prace jeszcze w tym roku.
opr. Piotr Suchy

W piątek, 2 września br., w świetlicy wiejskiej w Olchowie, miało miejsce spotkanie z 
przedstawicielami wykonawców, w tym i z projektantem, aby nanieść ostatnie poprawki 
do projektu drogi. Na spotkanie przybył również burmistrz Robert Czapla. Zgłoszono 3 
uwagi, które wg projektanta są możliwe do realizacji. 

Przypomnijmy, że wykonawcą wyłonionym w przetargu 
nieograniczonym jest nowogardzka firma PRD NOWOGARD 
S.A. na wykonanie zamówienia w formie „PROJEKTUJ i WY-
BUDUJ” realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi w miej-
scowości Olchowo.

Pieniądze na tę inwestycję burmistrz pozyskał ze środ-
ków PROW, w wysokości 63,63% przewidywanych kosztów. 
Wartość zamówienia brutto wynosi 555.538 zł. Pozostałą 
kwotę, radni zabezpieczyli na wniosek burmistrza.

Planowana przebudowa drogi w miejscowości Olcho-
wo, poprawi w istotny sposób jej jakość oraz zwiększy bez-
pieczeństwo samych mieszkańców, a także pozostałych jej 
użytkowników. Warto w tym miejscu wspomnieć, że droga 
ta zostanie przebudowana dzięki determinacji Mieczysława 
Laskowskiego, mieszkańca Olchowa i byłego wiceprzewod-
niczącego RM w Nowogardzie poprzedniej kadencji, który 
podziękował burmistrzowi za to, że doprowadził on swymi 
działaniami do tegoż remontu oraz Jacka Jankowskiego, soł-
tysa Długołęki i prezesa Stowarzyszenia „Jutrzenka”, którzy 
„wydeptywali ścieżki” do burmistrza, aby poprawić stan 

Tak było... tak jest teraz
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W ciągu kilku dni ma się rozpocząć remont chodnika 
przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie.

22 sierpnia br., umowę na roboty budowlane w tej spra-
wie, podpisał burmistrz Robert Czapla.

- Prace będą obejmować położenie nowych krawężni-
ków i nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej od 
skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Mon-
te Cassino – informuje burmistrz R. Czapla.

Roboty obejmują wymianę ok. 300 mb chodnika. Wyko-
nawca prac został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. 
Z trzech podmiotów najkorzystniejszą ofertę złożyło PRD 
Nowogard SA. Koszt inwestycji to 123.480 zł.

Opr. Marcin Ościłowski

Remont kolejnego odcinka chodnika  
na Wojska Polskiego

W trakcie zebrania, w którym wziął udział m. in. bur-
mistrz Robert Czapla, wymieniono się poglądami na temat 
składanych wniosków. Ustalono strategię działań przed wi-
zytą u Marszałka.

Kolejne zebranie w tej sprawie zaplanowano na koniec 
września.

Co dotychczas się wydarzyło?
W środę, 25 maja br., Marszałek Województwa Zachod-

niopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław 
Rzepa podpisali umowę na realizację Kontraktu Samorządo-
wego, którego wartość wsparcia ze środków unijnych (RPO 
WZ 2014-20200 przekroczy 7,3 mln zł (wartość zaplanowa-
nych przedsięwzięć to blisko 8,7 mln zł). W imieniu gminy 
Nowogard ww. umowę podpisał burmistrz Robert Czapla. 

Zebranie robocze w sprawie Kontraktu 
Samorządowego  

We wtorek, 30 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, doszło do spotkania 
roboczego w sprawie Kontraktu Samorządowego przedstawicieli samorządów: Gminy No-
wogard (lider kontraktu), Maszewo, Osina oraz Powiatu Goleniowskiego, w celu omówie-
nia prac nad wnioskami, które mają być złożone do 25 listopada br. Dzięki wnioskom po-
szczególne gminy mają szansę otrzymać dofinansowanie na opracowane przez siebie pro-
jekty. W przypadku Gminy Nowogard chodzi o wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Nowogardzkiej Strefy Inwestycyjnej oraz utworzenie doradztwa zawodowego 
dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard. Dzięki projektowi Gmina 
może pozyskać kwotę ponad 3 mln zł.

Pozyskane w ten sposób pieniądze, zostaną zainwestowane 
w realizację dziewięciu najważniejszych projektów, obejmu-
jących rozbudowę infrastruktury terenów inwestycyjnych, 
modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie edukacji dzieci 
i młodzieży. Do realizacji kontraktu przystąpiły cztery samo-
rządy: Gmina Nowogard (lider kontraktu), Gmina Masze-
wo, Gmina Osina oraz Powiat Goleniowski. Włodarze tych 
samorządów wspólnie opracowali koncepcję, w której za-
warto dziewięć projektów priorytetowych wzmacniających 
głównie sferę edukacyjną.

Nowogardzkie projekty
Gmina Nowogard w ramach kontraktu chce wybudować 

sieć wodno-kanalizacyjną na terenie nowogardzkiej podstre-
fy ekonomicznej oraz utworzyć doradztwo zawodowe dla 
uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard.

Podpisanie Umowy Kontraktu Samorządowego przez 
wszystkich partnerów (burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn, Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz 
oraz Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Stani-
sławski), to kolejny krok ku procesowi pozyskania środków 
w kwocie łącznej 7.389.728,30 zł, z czego gmina Nowogard 
może na realizację swych zadań pozyskać kwotę 3.051.802 
zł (to stanowi 41,3% całości kwoty dofinansowania). W 
tej chwili jest to najwyższa kwota pozyskana jednorazowo 
środków unijnych przez naszą Gminę. Środki te zostały za-
rezerwowane, zaś poszczególne Gminy, zgodnie z zapisami 
Umowy Kontraktu Samorządowego, mają teraz 6 miesięcy 
na złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej, która będzie 
poddawana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami w ra-
mach drugiego etapu konkursu.
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Przypomnijmy, że pierwszym etapem było podpisanie, 
29 października 2015 r., przez burmistrza Roberta Czaplę 
umowy partnerskiej m. in. na inwestycje gospodarcze na 
terenie gminy Nowogard, i wszystko to w ramach tzw. Kon-
traktu Samorządowego.

Czym jest Kontrakt Samorządowy?
Kontrakt Samorządowy to nowe podejście do finanso-

wania projektów w ramach funduszy unijnych. Jest to umo-
wa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. 
W naszym przypadku są to trzy gminy z terenu powiatu go-

leniowskiego, zaś dodatkowym partnerem jest samorząd 
powiatu goleniowskiego. Rolą Kontraktu jest przede wszyst-
kim pobudzanie rozwoju lokalnego i regionalnego, dzięki 
środkom finansowym pozyskanym ze źródeł zewnętrznych 
(fundusze unijne). Wpisując dane przedsięwzięcie w Kon-
trakt Samorządowy, każdy z partnerów, wykazując zgodność 
swojego projektu z celami pozostałych partnerów, będzie 
miał możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy oce-
nie własnego projektu w procedurze konkursowej, co skut-
kować może większym prawdopodobieństwem otrzymania 
dofinansowania.

Opr. Marcin Ościłowski i Piotr Suchy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

W uroczystych apelach wzięli udział 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie: burmistrz Robert Czapla w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie oraz w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie wi-
tając całą społeczność szkolną, wręczył akty 
nominacyjne na dyrektora szkoły (bez kon-
kursu) Piotrowi Kazubie (SP3) i Leszkowi Be-
celi (ZSO), zaś zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski w Gimnazjum nr 3 (na osiedlu Bema) 
wręczył akt nominacyjny na dyrektora szkoły 
Arkadiuszowi Wiśniewskiemu.

Początek roku szkolnego jest zawsze waż-
nym momentem w życiu całej społeczności 
szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców jak również administracji i pracowników 
obsługi. Każdy wiąże z nowym rokiem szkol-
nym nadzieje, ale jest też pełen obaw przed 
tym co ten rok przyniesie. Z racji nowego 
roku szkolnego życzymy uczniom sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności, zaś 
nauczycielom i dyrektorom szkół zadowole-
nia z owoców ich pedagogicznej pracy.

opr. Marcin Ościłowski i Piotr Suchy

1 września, odświętnie ubrani uczniowie nowogardzkich szkół wraz z towarzyszącymi 
im rodzicami zgromadzili się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
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Kiedy brakuje argumentów – najlepiej 
ośmieszyć? 

Sikorki – prawda na temat zgody  
odnośnie budowy fermy norek 

W związku z szeregiem informacji, które pojawiły się ponownie w prasie lokalnej, od-
nośnie wydanej zgody na budowę fermy norek w pobliżu miejscowości Sikorki gm. No-
wogard, pragniemy jako Gmina przedstawić stan faktyczny, który miał miejsce w rzeczo-
nej sprawie.

Gazeta opublikowała niedawno zdję-
cie zaczerpnięte z internetu (dostępne 
na facebooku urzędu miejskiego i www.
nowogard.pl). Nie podając źródła pocho-
dzenia, opublikowano zdjęcie ze spotka-
nia burmistrza i radnej z członkami Rady 
Osiedla Bema. Spotkanie dotyczyło omó-

wienia sprawy związanej z budową pawilonu handlowego. 
Fotografię opatrzono komentarzem, iż na twarzach burmi-
strza i radnej “widać ogromny intelektualny wysiłek”.

Sytuacja powtórzyła się.
Ponownie redakcja (bez podania źródła pochodzenia 

zdjęcia) opublikowała burmistrza w czasie rozmowy z dwo-
ma mieszkankami Osiedla Bema. Burmistrz informował 
mieszkanki o zamiarze przeprowadzenia remontu ul. Leśna. 
Niestety redakcja wykorzystując zdjęcie opatrzyła je zupełnie 
innym komentarzem, który nawiązywał do programu 500+. 
W obu przypadkach redakcja zatytułowała publikacje “Na-
desłane przez Czytelników”. W obu przypadkach poważne 
dla mieszkańców osiedla sprawy, które udokumentowane 
są na fotografiach, “spłycono” do poziomu “intelektualnie 
szkodliwego”, bo czym innym jest przeinaczanie przekazu ze 
spotkań burmistrza z mieszkańcami, który w terenie chce 
poznać problemy i próbować je rozwiązać?

***
Niestety osoby odpowiedzialne za wydawanie tej gazety 

są w takim “pędzie” ośmieszania burmistrza, że przy oka-

Z takiego założenia wychodzi najprawdopodobniej redakcja jednej z płatnych gazet 
ukazujących się w Nowogardzie. I nie chodzi tu wcale o ośmieszanie w celu podania kon-
struktywnych rozwiązań, tylko prawdopodobnie “o ośmieszenie dla ośmieszenia” w celu 
zdyskredytowania wizerunku obecnego burmistrza Roberta Czapli.

zji robią krzywdę innym mieszkańcom. Mieszkańcy ci przy-
chodzą do nas i z oburzeniem mówią, że redaktorzy gazety 
przeinaczają ich słowa, ośmieszają ich w oczach sąsiadów 
i rodziny. Niewykluczone także, że poszkodowane przez tę 
gazetę osoby, będą dochodziły swoich praw na drodze są-
dowej. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a osoby 
odpowiedzialne za wydawanie gazety przeproszą za swoje 
postępowanie (choć my raczej w to nie wierzymy).

***
Według prawa prasowego gazety są “wręcz zobowiąza-

ne” do krytyki władzy, tylko warto pamiętać, że krytyki kon-
struktywnej, czyli takiej – dzięki której można “coś zrobić 
lepiej”. To jest chyba jasne. Po co jednak redakcja poprzez 
takie publikacje stara się zdyskredytować wizerunek burmi-
strza i towarzyszących mu na zdjęciach osób? Po co “tor-
peduje” działania burmistrza, który w terenie spotyka się 
z mieszkańcami? Może redakcja uważa, że spotkania takie 
są zbędne? Może nie warto rozmawiać z mieszkańcami? A 
może na stanowisku burmistrza Nowogardu, zamiast R. Cza-
pli redakcja upatruje swoje nadzieje w innym kandydacie, 
np. osobie, która na stanowisko burmistrza, bez powodze-
nia już startowała?

***
W ostatnich wyborach samorządowych Robert Czapla 

wygrał wybory na burmistrza w I turze. Zaufaniem obdarzy-
ło go 5019 mieszkańców gminy Nowogard. Dla porównania 
m.in. Piotr Słomski zdobył wówczas 1152 głosy, a Tomasz 
Kulinicz – głosów 2295 (dane z samorzad2014.pkw.gov.pl).

opr. Marcin Ościłowski

Każda inwestycja budowlana – od momentu jej projek-
towania, do realizacji – wiąże się z koniecznością uzyskania 
niezbędnych decyzji administracyjnych. W procesie two-
rzenia zamierzenia inwestycyjnego, dotyczącego obiektu 
budowlanego, można wydzielić 3 etapy związane z różnymi 
decyzjami administracyjnymi:

Uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy – decy-1. 
zję wydaje Gmina,
Uzyskanie pozwolenia na budowę – decyzję wydaje Po-2. 
wiat,
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – decyzję wydaje 3. 
Powiat.

Jak szczegółowo wygląda procedura na po-
ziomie Gminy?

– Jeżeli gmina ma plan miejscowy, to wówczas inwestor 
omija Gminę prosząc jedynie o wypis i wyrys z planu zago-

spodarowania przestrzennego i wszystko załatwia bezpo-
średnio w Powiecie; 

– Jeśli nie ma planu miejscowego należy złożyć wniosek 
o wydanie warunków zabudowy.

Ponieważ inwestor złożył wszystkie wymagane przepisa-
mi dokumenty w wydziel Architektury, Budownictwa i Pla-
nowania Przestrzennego w Nowogardzie, Gmina zgodnie 
z przepisami musiała wydać warunki zabudowy. Co też się 
stało w roku 2012. Sprawę prowadziła Elżbieta Szpilkowska, 
ówczesny kierownik tegoż wydziału, zaś decyzję zatwierdził 
Damian Simiński, zastępca burmistrza Nowogardu, odpo-
wiadający merytorycznie za działania tegoż wydziału.

W trakcie całego prowadzonego postępowania strony 
były informowane na bieżąco o przebiegu sprawy (o stanie 
rzeczy była informowana sołtys Sikorek) i na każdym eta-
pie istniała możliwość wniesienia uwag oraz odwołania się 
od decyzji. Tak się jednak nie stało. Był wówczas czas na 
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Zebranie prowadził sołtys Krzysztof Kania, który we 
wstępie przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przed-
stawił propozycję odnośnie wykorzystania 6.000 zł, które 
pozostały jeszcze w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkań-
cy zadecydowali, że jeszcze w tym roku za ww. kwotę zaku-
pione zostaną dwa urządzenia, w ramach siłowni na świe-
żym powietrzu, które zostaną dostawione na placu zabaw. 
Przystąpiono następnie do podziału funduszu sołeckiego na 
rok 2017 w kwocie 15.442,70 zł.

Po gorącej, acz zgodnej godzinnej dyskusji, mieszkańcy 
podjęli ostateczną decyzję w sprawie podziału przyszło-
rocznego funduszu. Wstępnie zadecydowali oni, że środki 
finansowe zostaną przeznaczone na: prace konserwacyjne 
na placu zabaw, ubezpieczenie placu zabaw, zakup bramek 
piłkarskich z siatkami i piłką do nogi, stroje sportowe dla 
reprezentacji sportowej sołectwa, paliwo do kosiarki oraz 
jej naprawę i konserwację. Największą kwotę przeznaczo-
no na zakup kolejnego elementu do placu zabaw – linowej 
zjeżdżalni. Propozycje zagospodarowania funduszu zostały 
przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Po zaakceptowaniu podziału funduszu, nadszedł czas na 
pytania do burmistrza. Głos w imieniu mieszkańców zabrał 
sołtys Krzysztof Kania, który zapytał: Panie burmistrzu, a co 
z Pana projektem odnośnie budowy chodnika w Kulicach?

Burmistrz wraz z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Re-
montów Adamem Czernikiewiczem, który za tę inwestycję 
jest odpowiedzialny, przedstawili sytuację związaną z bu-
dową chodnika: Szanowni Państwo, problem w tym, że my 
jako Gmina, ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co było 
dotychczas możliwe. Mamy nawet w budżecie zabezpieczo-
ne pieniądze na wykonanie projektu. Problem jednak w tym, 
że droga ta jest własnością Powiatu i dopóki Starostwo nie 

Kulice podzieliły fundusz sołecki na rok 2017 
W środę, 31 sierpnia br., odbyło się spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Kulic, na które 

przybyli mieszkańcy wsi, a także burmistrz Robert Czapla.
przejmie od Państwa gruntów i nie włączy ich do pasa dro-
gowe, a następnie nie wyda nam stosownych zgód, to my 
mamy związane ręce. W tej chwili ruch jest po stronie Sta-
rosty Goleniowskiego. Pisałem w Waszym imieniu, wraz z 
Waszym byłym sołtysem oraz obecnym tu panem Adamem 
tony listów i nadal stoimy w miejscu. A chciałbym ten chod-
nik w końcu Wam zrobić, bo mam świadomość, że jest to 
najważniejsza dla Was sprawa. Dopóki jednak starosta nic 
w tej sprawie nie zrobi, ja nie mam możliwości wywiązania 
się z danej Wam obietnicy.  

Mieszkańcy otrzymali pełną informację na ten temat 
i ostatecznie zadecydowali, że delegacja z Kulic uda się w 
tej sprawie do starosty Tomasza Kulinicza. Jeżeli nic się nie 
zmieni odnośnie drogi i przejęcia gruntów przez Powiat, to 
będą wnioskować, aby zabezpieczona w budżecie kwota 
została przeznaczona na inne inwestycje w Kulicach, które 
wskażą sami mieszkańcy. Burmistrz poparł działania miesz-
kańców.

Opr. Piotr Suchy

składanie odwołań i wnoszenie uwag odnośnie tej decyzji 
o wydaniu warunków zabudowy dla nowej fermy norek. 
Nikt z mieszkańców nie wniósł na ten czas żadnych uwag 
czy sprzeciwów. W związku z tym inwestor wystąpił do Sta-
rostwa Powiatowego w Goleniowie o uzyskanie pozwolenia 
na budowę, którą jak wiemy otrzymał.

Zastępca burmistrza, pan Damian Simiński, nie mógł 
zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, nie wydać 
inwestorowi warunków zabudowy. Gdyby to zostało zrobio-
ne, wówczas mielibyśmy do czynienia ze złamaniem prawa 
ze strony urzędnika.

Mieszkańcy odwoływali się m.in. do Wojewody i do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w 

sprawie fermy norek w Sikorkach i obie instytucje potwier-
dziły prawidłowość wszystkich wydanych decyzji.

Rozumiemy protest mieszkańców przed tą inwestycją, 
ale gmina Nowogard nie jest stroną, która miała decydujący 
wpływ na zaistniałą sytuację. Na etapie formalności gmin-
nych inwestor dostarczył wszystkie wymagane dokumenty i 
na ich podstawie zostały wydane warunki zabudowy. Ponad-
to trzeba również wiedzieć, że nie ma prawnej możliwości 
całkowitego zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie 
gm. Nowogard. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy 
uniemożliwiają wprowadzenie takiego zapisu w prawie lokal-
nym. Gdyby nawet taka uchwała została przyjęta przez Radę 
Miejską, to Wojewoda mógłby ją uchylić, jako niezgodną z 
obowiązującymi ustawami oraz prawem europejskim. Jednak 
Rada Miejska nigdy więcej do tego tematu nie wróciła i nikt z 
radnych, na czele z wiceprzewodniczącym Piotrem Słomskim, 
na żadnej sesji nie poruszył więcej tego tematu. Tak więc 
twierdzenie, że burmistrz mógł zablokować budowę fermy, 
wydając zakaz powstawania ferm norki amerykańskiej na te-
renie gm. Nowogard, jest twierdzeniem iście kłamliwym.

Czy to się nam podoba czy nie, to fakt jest taki, że in-
westor spełnił wszystkie warunki wymagane prawem, a 
burmistrz nawet gdyby chciał, to nie mógłby zablokować 
tej inwestycj. Bo rzeczywistość jest taka, że Gmina wydaje 
jedynie warunki zabudowy, to zgodę na budowę wydaje tyl-
ko i wyłącznie Starosta Goleniowski - burmistrz Nowogardu 
nie ma więc wpływu na wydawaną zgodę odnośnie budowy 
fermy norek.

Piotr Suchy
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 W budynkach przy ul. Mikołaja Reja 14 do 16 znajdują się 
32 lokale socjalne. Są to mieszkania o niższym standardzie, 
gdzie stawka czynszu wynosi 1,49 zł za m2.

Czynsz za mieszkanie 1-pokojowe wynosi ok.40 zł mie-
sięcznie, natomiast 2-pokojowe ok. 70 zł. Pomimo tego 
lokatorzy potrafili zadłużyć mieszkania na ogólną kwotę 
220.000 zł.

Wśród lokatorów są i tacy, którzy nie płacą od lat. Na 32 miesz-
kania tylko 12 rodzin regularnie opłaca czynsz za mieszkanie.

Dlaczego o tym piszemy?
Ano dlatego, że miejscowa gazeta zarzuca, że Gmina nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec lokatorów, tzn. 
nie naprawia uszkodzonych elementów budynków, nie wy-
mienia zamków itd.

Prawda jednak jest inna.
W latach 2009 -2013 Zarząd Budynków Komunalnych w 

Nowogardzie wykonał remont wszystkich budynków. Został 
przeprowadzony remont dachów wraz z wymianą blachar-
ki, wykonano nowe elewacje wraz z dociepleniem ścian, 
wymieniono drzwi wejściowe do budynku nr 14 i 14a , do 
budynku nr 15a doprowadzono kanalizację sanitarną. Koszt 
robót to kwota ok. 170.000 zł..

Z przykrością stwierdzamy, że stan ten nie trwał długo. 
Drzwi szybko zostały zniszczone, ściany podrapane, uszko-
dzone ocieplenie i zniszczone miejscami. Nie zrobili tego 
urzędnicy. To sami mieszkańcy dopuszczają się dewastacji 
budynków, w których zamieszkują. Pracownicy nie nadążają 
ze sprzątaniem nieruchomości pomimo tego, że stoją po-
jemniki do segregacji śmieci, a one wręcz leżą wszędzie.

Mieszkania socjalne – dwie prawdy
W jaki sposób pozyskiwane są środki  
na remonty bieżące? 

Remonty bieżące finansowane są z opłat czynszowych. 
Jeśli czynsz nie jest regulowany, to wówczas powstaje pro-
blem finansowania wszelkich robót i zakupów, miedzy inny-
mi stolarki drzwiowej i okiennej.

Prawa i obowiązki najemcy oraz właściciela
Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do obowiąz-
ków najemcy należy: utrzymywanie lokalu we właściwym stanie 
technicznym i higieniczno-sanitarnym. Najemca jest obowiązany 
dbać i chronić przed dewastacją i uszkodzeniami części wspólne 
budynku (korytarze i elewacje ) oraz dbać o otoczenie budynku.

Najemcę obciąża także naprawa i konserwacja: 
podłóg, posadzek, wykładzin,1. 
naprawa okien i drzwi, wymiana zamków, trzonów ku-2. 
chennych, kuchni, grzejników wody, mis klozetowych, 
zlewozmywaków oraz innych urządzeń sanitarnych łącz-
nie z ich wymianą,
wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (gniazda, wy-3. 
łączniki),
wykonanie malowania, tapetowania ścian oraz napra-4. 
wa uszkodzonych tynków w lokalu, malowanie stolarki 
okiennej i drzwiowej.
Do obowiązków wynajmującego (czyli: Zarządu Budyn-

ków Komunalnych) należy:
Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomiesz-1. 
czeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku,
dokonywanie napraw budynku,2. 
naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej (bez wymia-3. 
ny osprzętu),
naprawa lub wymiana instalacji wodociągowej, kanaliza-4. 
cyjnej (bez wymiany armatury),
wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwio-5. 
wej, podłóg posadzek i wykładzin podłogowych.
Gmina ze swoich obowiązków się wywiązuje, gorzej nie-

stety jest z drugą stroną, która ma postawę roszczeniową do 
tego stopnia, że potrafi zjawić się w Urzędzie z prośbą, aby 
Gmina wymieniła przepaloną żarówkę. Należy jasno powie-
dzieć: Gmina ma obowiązek zapewnić mieszkanie osobom 
potrzebującym, tym których nie stać na kupno własnego lub 
mają jakieś życiowe problemy. Jednak nie można robić za te 
osoby wszystkiego. Jest jasny podział obowiązków i to bę-
dzie zawsze przez Gminę respektowane.

 Grażyna Grosicka
p.o. kierownika Zarządu Budynków Komunalnych

 w Nowogardardzie

Z powodu złożenia, na ręce burmistrza Roberta Czapli, 
przez Jana Artemiuka rezygnacji z funkcji sołtysa (24 czerw-
ca br.), w czwartek, 1 września br. odbyło się zebranie miesz-
kańców sołectwa Czermnica. Głównym punktem zebrania 
były wybory nowego sołtysa. Mieszkańcy zgłosili dwie kan-
dydatury. W wyniku głosowania, większością głosów, na soł-
tysa Czermnicy został wybrany Zenon Kołecki.

Wybór nowego sołtysa był o tyle istotny, że do końca 
września br., sołectwa muszą złożyć do burmistrza zaplano-
wane wydatki w ramach swego funduszu sołeckiego.

Nowemu sołtysowi gratulujemy wyboru i życzymy 
owocnej współpracy z Radą Sołecką dla dobra mieszkańców 
Czermnicy.

opr. Piotr Suchy

Czermnica ma nowego sołtysa  
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taka jest organizacja ruchu na tym terenie. Jest tam strefa za-
mieszkała, czyli m.in.: można jechać z prędkością do 30 km/h, 
parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wy-
znaczonych. Abyście mogli spokojnie parkować, na jednym z 
poprzednich spotkań omawialiśmy z mieszkańcami bloku nr 
40 rozwiązanie, że: likwidujemy znak strefy zamieszkałej, ale 
wiąże się to z tym, iż samochody mogą jechać do 50 km/h 
i wówczas możecie państwo parkować w miejscach do tego 
niewyznaczonych. Ta koncepcja upadła z przyczyn bezpie-
czeństwa dla mieszkańców osiedla. Poszukaliśmy więc inne-
go rozwiązania. Jest nim konieczność budowy nowych miejsc 
parkingowych. Wniosek z ostatniego spotkania z Wami był 
taki, iż ustalimy czyj to jest teren i czy plan miejscowego za-
gospodarowania pozwala nam na wybudowanie parkingu. 
Dlatego w dzisiejszym spotkaniu biorą udział kierownicy wy-
działów odpowiedzialnych za takie inwestycje, którzy przeka-
żą nam aktualne informacje na ten temat.

Kierownicy Urzędu Miejskiego mówią
- W sprawie udaliśmy się do starostwa powiatowego, 

gdzie ustaliliśmy, że na tych działkach można dopuścić bu-
dowę parkingów - poinformował jako pierwszy zebranych 
Paweł Krugły, kierownik Wydziału Architektury, Budownic-
twa i Planowania Przestrzennego.

-Teren należy obecnie do ANR w Szczecinie. Z moich infor-
macji wynika, że gmina nieodpłatnie tego terenu nie otrzy-
ma. Inaczej byłoby, gdyby o teren ten starała się Spółdzielnia 
Mieszkaniowa – powiedziała Ewa Jakubcewicz, kierownik Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.

Po tej wypowiedzi zapadła decyzja, że w ciągu najbliż-
szych dni burmistrz Czapla odwiedzi dyrektora szczecińskiej 
ANR, w celu omówienia potencjalnych możliwości przejęcia 
gruntu pod parking. Mieszkańcom pokazano również mapy 
z przygotowaną koncepcją nowych parkingów.

We wtorek, 30 sierpnia br., z burmistrzem Robertem 
Czaplą, w sprawie powstania świetlicy wiejskiej w Osowie, 
spotkała się sołtys Marlena Lisowska. Lokalna społeczność 
nie posiadała dotychczas miejsca, które mogłoby funkcjo-
nować jako świetlica.

Podczas spotkania został wskazany budynek, będący 
własnością Gminy Nowogard, który taką funkcję, po od-
powiedniej adaptacji, mógłby pełnić. Na prośbę więc bur-
mistrza, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam 
Czernikiewicz, dokona w najbliższym czasie przeglądu stanu 
technicznego ww. budynku, który pokaże jakie istnieją moż-
liwości adaptacyjne na świetlicę wiejską.

Sołtys Osowa otrzymała ponadto zapewnienie ze strony 
włodarza naszej Gminy, że gdy stan wskazanego budynku 
umożliwi jego adaptację, to zostaną podjęte działania, któ-
re doprowadzą do powstania w tym miejscu świetlicy wiej-
skiej, o którą wnioskują sami mieszkańcy Osowa.

Może to być kolejna świetlica, która powstanie na tere-
nie gminy Nowogard. W chwili obecnej Gmina prowadzi pra-

Osowo z szansą na świetlicę wiejską 
Świetlice pełnią w środowisku wiejskim specyficzną funkcję – stanowią centrum kul-

tury lokalnej oraz integrują lokalną społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także doro-
słym. Nie dziwią więc dziś nikogo zabiegi, które podejmują poszczególne sołectwa, aby i 
u nich powstały świetlice wiejskie.

ce projektowe m. in. w Wierzchach, Długołece, Krasnołece 
czy w Wyszomierzu, aby również i te sołectwa posiadały, w 
możliwie jak najszybszym czasie, w pełni zagospodarowane 
świetlice wiejskie.

Opr. Piotr Suchy

Od decyzji ANR zależy wiele... 
W środę 24 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim doszło do spo-

tkania burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z mieszkańcami 
Osiedla Radosław. Głównym tematem rozmów była sprawa 
budowy parkingów, z którą to inicjatywą wystąpili mieszkańcy 
bloku nr 40. Teren, na którym miałyby znaleźć się nowe miejsca 
postojowe należą obecnie do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Przez działkę przebiegają sieci, m.in. gazowa i wodna.

Chronologia zdarzeń
W celu opisania problemu głos zabrał burmistrz Czapla, który 

nakreślił lokatorom bloku nr 40 dotychczasowe działania gminy.
- Sprawa parkingów zaczęła się od budowy jezdni. Projekt 

budowy wykonany był jeszcze za mojego poprzednika. Uaktu-
alniliśmy go i wykonaliśmy drogę – mówił burmistrz. - Według 
państwa jest problem, bo miejsc parkingowych jest za mało 
i kiedy parkujecie na chodnikach, niektórzy sąsiedzi wzywają 
policję i dostajecie mandaty. Dlaczego tak jest? Dlatego, że 

Spotkanie burmistrza Roberta Czapli  
z mieszkańcami bloku nr 40 z Osiedla Radosław 
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Podsumowanie letniego wypoczynku  
dzieci z gminy Nowogard

– Teoretycznie powinniśmy otrzymać pozwolenie na 
budowę. Jest jeszcze sprawa sieci gazowej, którą ewentu-
alnie należałoby przełożyć – powiedziała Rita Mazurczak, 
z-ca kierownika Wydział Inwestycji i Remontów. - Mamy 
koncepcję budowy parkingu między blokiem nr 40 a 45. z 
zachowaniem wszelkich wymaganych odległości. Przy zało-
żeniu optymistycznym, jeśli właściciel sieci gazowej wyrazi 
zgodę na przełożenie sieci, można zmieścić tam nawet do 20 
miejsc parkingowych.

Między sieciami... co dalej?
Po zapoznaniu się z koncepcją budowy, ustalono, że gmi-

na wystosuje najpierw pismo do właściciela sieci gazowej z 
pytaniem, czy jest możliwe przełożenie sieci na działce, aby 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
W roku bieżącym z wypoczynku w formie kolonii letnich 

skorzystało 45 dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy 
Nowogard.

Do miejscowości Moryń, położonej nad malowniczym 
jeziorem, pojechało w tym roku 20 dzieci. Kolonie rozpoczę-
ły się w dniu 12 sierpnia, a zakończyły się 21 sierpnia br.

Oprócz kolonii w Moryniu 17 dzieci wypoczywało w Bar-
linku w okresie od 5 do 14 sierpnia br. 

Rolą pracowników socjalnych było wytypowanie dzieci z 
rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.

Koszty pobytu dzieci pokryte zostały przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Organizatorami wypoczynku byli:

Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp,1. 
Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju POMERANUS w 2. 
Szczecinie.
Programy pobytu opracowane zostały przez w/w organi-

zatorów. W trakcie zajęć kolonijnych szczególną uwagę po-
święcono edukacji krajoznawczej i profilaktyce zdrowotnej, 
prowadzeniu zdrowego stylu życia. W zależności od pogody 
odbywały się różnorodne zajęcia z uwzględnieniem wieku i 
talentu uczestników obozów. Zajęcia obfitowały w gry spor-
towe, wodne, zabawy wieczorne. Programy obozowe po-
dzielone zostały na tematyczne bloki zajęciowe, obejmują-
ce urozmaicone zajęcia wieczorne, integracyjno-zabawowe, 
budujące i odbywające się w klimacie nazwy obozu (MISJA 
SUPERBOHATER).

Oprócz miejsc kolonijnych ufundowanych przez Kura-
torium Oświaty 4 dzieci niepełnosprawnych korzystało z 
wypoczynku nad morzem na obozie w Świętouściu zorgani-
zowanym przez ZHP – Hufiec Stargard, także Zespół Caritas 
Polska działający przy parafii NMP w Nowogardzie ufundo-
wał wypoczynek dla 4 dzieci w Zieleńcu. Czas kolonijny uroz-
maicony był wycieczkami, zabawą i pływaniem.

Mamy pewność, że na turnusy kolonijne trafiły dzieci na-
prawdę potrzebujące pomocy, a przyjemnie spędzony czas 
pozostanie w ich wspomnieniach na długo.

Teresa Skibska
Kierownik OPS Nowogard

Świetlica Środowiskowa „Promyk”
Pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej kierow-

nik Moniki Tandeckiej, wychowawcy Pani Sylwii Zielińskiej oraz 
opiekunki Pauliny Maciejewskiej w Świetlicy Środowiskowej 
„Promyk” odbyły się trzy turnusy półkolonii letnich. Każdy tur-
nus liczył po 25 osób.  W pierwszym turnusie brały udział dzieci, 
które przez cały rok szkolny uczęszczały na świetlicę. W drugim 
turnusie brały udział dzieci z SP. 1 i 4 oraz okolicznych wiosek, 
natomiast w trzecim turnusie i ostatnim uczestniczyły dzieci z SP. 
2 i 3 oraz okolicznych wsi. Dzieci miały zapewnione wyżywienie 
oraz dowóz. Harmonogram półkolonii był pełen atrakcji od wizy-
ty w Bibliotece Miejskiej, Nowogardzkim Domu Kultury, JGR w 
Nowogardzie, wizyty  Klaudii Gieryń z Nowogardzkiego Komisa-
riatu Policji, spotkanie  z ratownikami WOPR u na Nowogardzkim 
Kąpielisku, natomiast największą atrakcją były wyjazdy do Parku 
Miniatur i Kolejek w Dziwnowie oraz wizyta w Kinie Helios. 

Dzieci wraz z opiekunami półkolonii pragną serdecznie 
podziękować wszystkim tym,  którzy przyczynili się do tak 
wspaniałych wakacji, a w szczególności burmistrzowi Ro-
bertowi Czapli, dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz wszystkim 
paniom bibliotekarkom za bardzo ciekawie zorganizowane 
zajęcia, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury i pracow-
nikom za udostępnienie sali kinowej i wyświetlenie filmów 
dla dzieci, Strażakom z JGR w Nowogardzie za oprowadze-
nie po Jednostce, Klaudii Gieryń za przeprowadzenie zajęć 
„Bezpieczne wakacje”, Ratownikom WOPR u  z Kąpieliska  
Miejskiego w Nowogardzie za udzielenie drogocennych rad 
jak zachować się nad wodą i udzielenie pierwszej pomocy w 
razie wypadku. I jak byśmy mogli zapomnieć o wspaniałej 
ekipie i współpracy z PKS Gryfice. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Podopieczni i wychowawcy 

ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk”

Misja Namiotowa po raz kolejny  
w Nowogardzie

Od wtorku 23 sierpnia do soboty 27 sierpnia br., na Placu 
Szarych Szeregów w Nowogardzie w namiocie Misji Namio-
towej, będącej Agendą Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, 
odbywały się o godz. 11.00 spotkania dla dzieci, zaś o godz. 

ta nie kolidowała z budową parkingów z kostki brukowej. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi, podobne pismo ma zo-
stać skierowane do zakładu wodociągów, których sieć rów-
nież przez działkę przebiega.

Równocześnie rozpoczną się rozmowy z Agencją w sprawie 
ewentualnego przejęcia terenu na rzecz, gminy, lub spółdzielni.

W momencie uzyskania konkretnych odpowiedzi od stron 
zainteresowanych ma zostać zorganizowane ponowne spo-
tkanie z mieszkańcami na terenie osiedla lub w Szkole Pod-
stawowej nr 3. W celu lepszej komunikacji, burmistrz Czapla 
poprosił mieszkańców bloku nr 40 o wyznaczenie delegacji 
lokatorskiej, która będzie mogła na bieżąco utrzymywać kon-
takt z Urzędem Miejskim w Nowogardzie w tej sprawie.

Opr. Marcin Ościłowski
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19.00 dla całych rodzin. Spotkania dla różnych grup wieko-
wych dzieci zorganizowany został już po raz kolejny. Warto 
wspomnieć, że Misja obchodzi w tym roku 11. rocznicę swej 
działalności. W czasie misji i zajęć z dziećmi rozmawiano o 
podstawowych zasadach moralnych, o potrzebie dobrego 
zachowywania się względem rodziców i najbliższych.

25 sierpnia br., w czwartek, dzieci odwiedził burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Jego pojawienie się pod namio-
tem zostało nagrodzone brawami.

- Zazdroszczę wam, że macie tutaj taką frajdę, cieszę się, 
że jesteście w dobrych rękach. Chciałbym być z wami codzien-

nie, ale muszę być w urzędzie – mówił do dzieci burmistrz Cza-
pla. - Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Chcę podziękować 
człowiekowi wielkiego ducha i serca za organizację corocz-
nych spotkań, pastorowi Cezaremu Komisarzowi i jego całej 
rodzinie, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli.

- My również mamy podziękowania dla pana – zwrócił 
się do burmistrza pastor C. Komisarz. - Za to, że wspiera 
nas pan od wielu lat, że możemy tu rozbijać nasz namiot, za 
wsparcie finansowe, dzięki któremu mamy między innymi 
pyszne obiady. Proszę przyjąć naszą „zieloną koszulkę”. 

Przyjęcie i założenie przez burmistrza koszulki wywołało 
aplauz dzieci, które chwilę potem mogły w towarzystwie R. 
Czapli zjeść pyszny obiad.

W tegorocznej misji brało udział ponad 120 dzieci z tere-
nu miasta i gminy Nowogard. Wśród nich były polskie dzieci 
np. chłopiec z Anglii, dwoje dzieci z Niemiec i troje z Włoch. 
W spotkaniach mógł brać udział każdy, bez względu na wy-
znawaną wiarę. Celem nadrzędnym misji jest dążenie do 
odpowiedzi „jak być dobrym człowiekiem?”.

Opr. Marcin Ościłowski

Darmowe podręczniki w szkołach
Reforma, która miała zapewnić podręczniki szkolne za dar-

mo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych jest 
wprowadzana etapowo. W zeszłym roku darmowe książki do na-
uki otrzymały dzieci w klasach I, II i IV oraz I klasy gimnazjum.

W tym roku szkolnym – 2016/2017, kolejne klasy otrzymają 
darmowe podręczniki, tj. klasy III i V szkół podstawowych i II kla-
sy gimnazjum. W przyszłym roku komplet darmowych podręcz-
ników otrzymają także uczniowie klas VI szkoły podstawowej i III 
gimnazjum.

Dotacja obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych dopiero od września 2017/18.

Uczniowie wszystkich klas objętych dotacją otrzymają kom-
plet książek do nauki w poszczególnych klasach, w tym podręcz-
nik i ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego. Ucznio-
wie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum otrzy-
mają podręczniki wieloletnie (z poprzedniego rocznika), w tym 

Elementarz MEN oraz podręcznik do języka obcego. W tym roku 
nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim, 
będą własnością ucznia. Jedyny koszt, który obciąży rodziców 
będzie dotyczył zakupu podręczników do nauki przedmiotów 
nieobowiązkowych (np. etyka, religia, dodatkowy język obcy). 
Uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum 
także otrzymają komplet podręczników szkolnych za darmo, w 
tym podręcznik MEN i ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka 
obcego. Będą to książki zupełnie nowe, wieloletnie, które po-
służą w przyszłych latach kolejnym rocznikom. Rodzice uczniów 
tych klas będą musieli pokryć ewentualne koszty podręczników 
do nauki przedmiotów nieobowiązkowych.

Podręczniki, z których korzystać będą uczniowie w szkołach 
zakupione zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wypo-
sażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych  
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach 8-15 września 2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych lokali mieszkalnych (nie będących 
częściami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) powinni  wystawiać je przed posesję.  W pozostałych nieruchomościach (budynki wielo-
lokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione 
przed godziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku 
może skutkować  nieodebraniem odpadów.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach czyli wszelkiego rodzaju meble, 
drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, materace, pierzyny, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki i inne tego typu 
odpady. Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, 
rolety,  odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady domowe. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien 
być wystawiany kompletny.
Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8.09.2016 r. (czwartek) Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wyszyńskiego, Luboszan, Ko-
ścielna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, 
Okulickiego, Wileńska, Kościuszki, Miętno 20-36, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesionowa, Jodłowa, Świerkowa, 
Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Kowalska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Gen. Bema, 
Wybickiego, Norwida, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice, Promenada, Sądowa Stolarska.
12.09.2016 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, Poniatowskiego, 
Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, Światowida, Gryfitów, Cmentarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanow-
skiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 
3 Maja, Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, 
Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.
9.09.2016 r. (piątek) Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierzchęcino, Grabin, Bochlin, 
Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las, Świerczewo, Ogary.
13. 09. 2016 r. (wtorek): Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce, Ostrzyca, Bromierz, Olchowo, Gardna, 
Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.
14.09.2016 r. (środa) Kulice, Sąpole, Jarchlino, Żabówko, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo, Wierzbięcin, Słajsino, Wojcieszyn, 
Żabowo,
15.09.2016 r. (czwartek) Miętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga, Zatocze, Wołowiec.

 
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

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: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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 No-
wogardzie, 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 „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; Mar-
ket „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 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. Chłop-
skich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spo-
żywczo-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; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-
lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wol-
ności 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 Spo-
żywczo-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; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* *

www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8 z 
przeznaczeniem pod budowę garażu nr 1,  położonej   

w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1  
o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w ob-
rębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 1.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O
/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obcią-
żona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1000 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/No-
wogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8  

z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 2,  położonej   
w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1  
o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie 
nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O
/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obcią-
żona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1015 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/No-
wogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8  

z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 3,  położonej   
w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 
547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr  
2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 3.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1030 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. 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 Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8  

z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 4,  położonej   
w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 
547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 
m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 4.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1045 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. 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 Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8  

z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 5,  położonej   
w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 
547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 
m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 5.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1100 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. 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 Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8  

z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6,  położonej   
w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 
547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 
m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1115 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. 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 Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8 z 

przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7,  położonej  w 
obrębie nr 2 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 
547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 
m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 1130 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  7.100,00 zł 
w udziale 1/8 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej 
do dnia 26.09.2016r. 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 Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla  
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III Maraton Rowerowy MTB  
Wokół Jeziora Nowogardzkiego - Memoriał  
Artura Komisarka i Pawła Zugaja - podsumowanie

Za nami już trzecia edycja Maratonu Rowerowego MTB 
Wokół Jeziora Nowogardzkiego - Memoriał Artura Komi-
sarka i Pawła Zugaja. Na starcie stawiła się rekordowa ilość 
zawodników - ponad 500. Najpierw na trasę wyruszyły Pa-
nie. Miały one do pokonania trasę 32,4 km (jedno okrążenie 
to 10,8 km). W następnej kolejności, na starcie stawili się 
panowie w liczbie ponad 350, by pokonać trasę 43,2 km. 
Po nich wystartowali na dystansie 10,8 km juniorzy i mło-
dzicy. Na końcu zaś, trasą skróconą, pojechali zawodnicy w 
kategorii: rodziny oraz turysta, zaś w oddzielnej kategorii 
wystartowała reprezentacja nowogardzkich rzemieślników 
- CECH NOWOGARD.

Na zakończenie nastąpiło losowanie nagród, a do wy-
losowania było sporo, bo ponad 150 nagród rzeczowych 

(m.in. rowerów i gadżetów rowerowych). Impreza udana, 
o czym zaświadczyło wielu uczestników - nie tylko podczas 
trwania maratonu, ale również dokonując podsumowania 
nowogardzkiej imprezy w internecie (dzielili się tym co było 
dobre, ale również niedociągnięciami). Wszystkie te opinie 
pomogą w jeszcze lepszym przygotowaniu kolejnego Mara-
tonu, na który - zgodnie z tendencją - może przybyć w kolej-
nym roku znacznie więcej uczestników. Już dziś zapraszamy 
do Nowogardu na kolejny Maraton MTB wokół JEZIORA NO-
WOGARDZKIEGO.

Organizatorzy III edycji Maratonu: Burmistrz Nowogar-
du, Stowarzyszenie AWIS, LKK Nowogard, MGZ LZS Nowo-
gard, ZK Nowogard i Starosta Goleniowski.

opr. Piotr Suchy
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