
Od wielu lat w naszej gminie obchody Odzyska-
nia Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczynały 
się mszą w intencji Ojczyzny, następnie składane były 
wieńce pod pomnikiem Kombatantów RP na Placu 
Wolności, a dalszy ciąg obchodów odbywał się w No-
wogardzkim Domu Kultury, gdzie zazwyczaj śpiewane 
były pieśni legionowe. 

Podobnie i w tym roku uroczystości te miały się w ten spo-
sób odbywać. W związku z tym zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski w imieniu gminy Nowogard, skierował pismo do pro-
boszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, zapra-
szając go do włączenia się w organizowane przez miasto obcho-
dy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada. Niestety jed-
nak nie uzyskał na swoje zaproszenie odpowiedzi pozytywnej. 
Ksiądz Proboszcz natomiast poprosił o spotkanie w tej sprawie 
z udziałem jego osoby, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz 
przedstawiciela komitetu, który organizuje obchody niepodle-
głościowe pod pomnikiem na ul. 3 Maja. Celem spotkania miało 
być ustalenie wspólnych obchodów.

Takie spotkanie w dniu 7 października odbyło się Urzędzie 
Miejskim. W imieniu gminy Nowogard, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski zaproponował, aby obchody święta Niepodle-
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Niemożliwe stało się możliwe. Cud!
Cudem można nazwać to, co wydarzyło się podczas 

środowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (28 wrze-
śnia br.). Dotychczas starosta twierdził, że powiat nie 
ma żadnych pieniędzy na wykonanie chodników przy 
drodze powiatowej w Kulicach, a tu się nagle okazało, 
że jest ono nie tylko w stanie sfinansować tę inwestycję 
50/50, jak to cały czas proponował burmistrz Robert Cza-
pla, ale również zlecić wykonanie dokumentacji w tej 
samej formule podziału kosztów. Jednym słowem cud!

głości rozpoczęły się mszą św. o godz. 11.00, następnie po mszy 
wspólne składanie wieńców pod Pomnikiem Kombatantom RP 
oraz dalsze obchody w NDK i Bibliotece. Niestety jednak przed-
stawiciel komitetu Mirosław Berezowski odmówił, uzasadniając 
to tym, że członkowie komitetu nie chcą składać wieńców pod 
tym pomnikiem. 

dzeniu opłaty dla pojazdów za przejazd przez nowogardzką ob-
wodnicę. Rządowy pomysł w skutkach prawdopodobnie spo-
woduje wzrost natężenia ruchu w mieście i powrót gehenny 
kierowców.

Każdy pamięta horror drogowy, gdy przed powstaniem ob-
wodnicy w Nowogardzie tworzyły się gigantyczne korki.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
zamieszczono projekt rozporządzenia, który mówi o wprowa-

Nie chcemy powrotu korków w Nowogardzie! 
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(c.d. ze str. 1) W celu wyjścia naprzeciw problemowi, bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla przygotował uchwałę Rady 
Miejskiej, która jest sprzeciwem wobec takiego pomysłu. 
Uchwała burmistrza została przyjęta jednogłośnie w czasie se-
sji z 28 września br.

– Obwodnica Nowogardu powstała po to, aby odciążyć 
ruch z drogi krajowej nr 6, która przebiegała kiedyś przez No-
wogard. Przypominam, że w mieście tworzyły się wtedy kilo-
metrowe korki. Po wybudowaniu obwodnicy, ruch tranzytowy 
omija nasze miasto. Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców, biegnąca przez Nowogard droga krajo-
wa stała się drogami lokalnymi, które jako gmina utrzymujemy 
– mówi burmistrz R. Czapla. – Wprowadzenie opłat za przejazd 
przez obwodnicę nowogardzką spowoduje, że samochody cię-
żarowe (w ramach oszczędności) będą ponownie przejeżdżać 
przez Nowogard. Tym samym budowa obwodnicy staje się bez-
zasadna. Apeluję więc za pośrednictwem wszystkich mediów 
do Rządu RP o wycofanie się z tego pomysłu.

W treści uchwały burmistrza czytamy m.in.: „(...) wzrost natę-
żenia ruchu na drogach w mieście nie objętymi opłatami elektro-
nicznymi, pogorszy bezpieczeństwo ruchu ich użytkowników, (...) 
spowoduje obniżenie komfortu i wydłużenie czasu przejazdu przez 
miasto. (...) Wprowadzenie w życie rozporządzenia Rady Mini-
strów (...) spowoduje przeniesienie ruchu pojazdów ciężarowych 
wielkotonażowych do centrum miasta (...). Oczekiwany przez au-
torów rozporządzenia efekt wzrostu przychodów Krajowego Fun-
duszu Drogowegoz tytułu wprowadzenia opłaty elektronicznej 
na obwodnicy Nowogardu jest przeszacowany (...) oraz niewspół-
mierny do kosztów jakie będzie ponosić samorząd gminy Nowo-
gard na odbudowę zniszczonych dróg (...). W przypadku wpro-
wadzenia w życie rozporządzenia Rady Ministrów (...) gmina No-
wogard wnosi o ponowne zaliczenie odcinka byłej drogi krajowej  
nr 6, to jest odcinka od węzła Olchowo do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką – ul. 700 Lecia oraz od skrzyżowania u zbiegu ulic: 
Warszawska, Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej do węzła Woj-
cieszyn do kategorii dróg krajowych”.

***

We wtorek, 4 października br., w sprawie pomysłu wprowa-
dzeniu opłaty dla pojazdów za przejazd przez nowogardzką ob-
wodnicę, Burmistrz Robert Czapla wystosował pismo do Prezes 
Rady Ministrów Beaty Szydło. W liście R. Czapla wskazuje na 
potrzebę ponownego przeanalizowania rozporządzenia i pod-
jęcie kroków do wstrzymania jego obowiązywania na odcinku 
nowogardzkim. Do listu dołączono podjętą uchwałę Rady Miej-
skiej przygotowaną przez burmistrza.

Opr. Marcin Ościłowski

Obchody Święta Niepodległości  
pod Pomnikiem Kombatantów

(c.d. ze str. 1) Zastępca burmistrza odpowiedział: – Rozu-
miem pana poglądy i je szanuję, dlatego proponuję inne rozwią-
zanie. Organizowane w tym dniu przez komitet obchody święta 
mogą się przecież odbyć w innej godzinie – godzinę przed lub 
godzinę po uroczystościach organizowanych przez gminę, tak 
aby te obchody ze sobą nie kolidowały, a chętne osoby mogły 
uczestniczyć w jednych, jak i drugich uroczystościach. Niestety  
i tu padła odpowiedź: NIE.

W związku z tym zastępca burmistrza zwrócił się, już tym 
razem, do księdza proboszcza Grzegorza Legutki z ponownym 
zaproszeniem o włączenie się w obchody organizowanie przez 
miasto. Ksiądz proboszcz odpowiedział, że niestety nie będzie 
uczestniczył w obchodach gminnych. 

Szanujemy oczywiście decyzję obecnego księdza probosz-
cza, choć szkoda, że tradycja współpracy gminy z tutejszą pa-
rafią, którą zapoczątkował przecież jeszcze śp. ksiądz Grzegorz 
Zaklika w tym roku zostanie przerwana. 

Zapraszamy więc dzieci i młodzież nowogardzkich szkół, 

Kombatantów, zakłady pracy, organizacje pozarządowe i Was 
drodzy Mieszkańcy na uroczystości związane ze Świętem Nie-
podległości, które  rozpoczną się o godz. 12.00 pod Pomnikiem 
Kombatantów na placu Wolności. Gdzie wspólnie oddamy 
cześć tym, którzy przez wieki walczyli o polską tożsamość naro-
du, który miał być starty ostatecznie z mapy.

Po uroczystościach pod pomnikiem zapraszamy na program 
artystyczny do Nowogardzkiego Domu Kultury o godz. 12.30,  
a po nim do Publicznej Biblioteki Miejskiej na okolicznościową 
wystawę.
PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
(11 LISTOPADA)
Godz. 12.00 – uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem 
Kombatantów RP
Godz. 12.30 – ,,Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych’’  
w Nowogardzkim Domu Kultury
Godz. 13.00 – otwarcie wystawy okolicznościowej z okazji 
Święta Niepodległości 

Burmistrz Robert Czapla wystosował  
list do Premier Beaty Szydło w sprawie 
pomysłu opłaty za obwodnicę 
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Ale wróćmy do początku 
- W grudniu 2011 roku, podczas spotkania z mieszkańcami Ku-

lic, burmistrz Robert Czapla zaproponował ówczesnemu sołtysowi 
Piotrowi Jońcy, aby mieszkańcy zwrócili się do Powiatu Goleniow-
skiego o budowę chodnika przy drodze powiatowej.

- W lutym 2012 roku, Burmistrz Nowogardu skierował do Sta-
rostwa Powiatowego w Goleniowie wniosek o przeprowadzenie 
wspólnej inwestycji polegającej na budowie chodników wzdłuż 
drogi powiatowej w miejscowości Kulice (powiat miał zabezpie-
czyć na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji tech-
nicznej środki w swoim budżecie, zaś Gmina Nowogard zadekla-
rowała, że po swojej stronie zabezpieczy środki w wysokości 50% 
szacunkowej wartości inwestycji na budowę chodników).

- 27 lutego 2012 roku starosta Tomasz Stanisławski zapro-
ponował, aby wspólnie zrealizować zadania (koncepcję, do-
kumentację i wykonanie), już od samego początku, czyli od 
momentu przygotowania koncepcji, na co burmistrz Robert 
Czapla, w imieniu gminy Nowogard, wyraził zgodę na współfi-
nansowanie inwestycji w formule 50/50.

- 2 października 2013 roku podpisanie umowy partnerskiej 
pomiędzy Powiatem Goleniowskim a Gminą Nowogard odnośnie 
finansowania koncepcji budowy chodnika w Kulicach.

- 6 grudnia 2013 r. koncepcja, za którą Gmina zapłaciła zgodnie 
z umową 50% (2.500 zł), była gotowa. Od tego też momentu bur-
mistrz Robert Czapla zaczął wysyłać pisma, aby powiat podjął dalsze 
działania zmierzające do budowy chodników w Kulicach.

- Od roku 2015 roku ze starostwa płynie informacja, że po 
przeanalizowaniu przez obecnego Starostę (Tomasz Kulinicz) 
sytuacji finansowej powiatu stwierdza on, że w budżecie Po-
wiatu Goleniowskiego brak jest wolnych środków, które można 
by było przeznaczyć na to zadanie.

- 19 września br., burmistrz Robert Czapla wystosował oświad-
czenie do mieszkańców Kulic, że od samego początku deklaruje 
udział gminy w tej inwestycji. Obecnie podtrzymuje swoje sta-
nowisko i mówi: z uwagi na dobro mieszkańców jestem w stanie 
pomóc Powiatowi w realizacji jego zadania i mogę zabezpieczyć w 
budżecie gminy nawet 270 tysięcy złotych na budowę chodnika, 
ale Powiat musi dołożyć tyle samo!

- 19 września br., starosta Tomasz Kulinicz spotkał się  
z mieszkańcami Kulic, aby poinformować ich, że powiat nie jest 
w stanie wybudować chodników wg propozycji burmistrza No-
wogardu (formuła 50/50) i na dziś nie może niczego obiecać. 
Ponadto Starosta zaproponował, by koszty przygotowania doku-
mentacji poniosła w całości Gmina Nowogard (37.000 zł), a póź-
niej po jej wykonaniu Starostwo zajmie się tematem przejmowa-
nia gruntów. W czasie tego spotkania stwierdził on również, że 
nie będę czarował, ale nie mam dziś możliwości finansowych na 
wykonanie przez Powiat tego zadania (!). Znajdźcie źródło finan-
sowania, a ja to zrobię.

- w dniu 22 września o godzinie 12.00, w Starostwie Po-
wiatu Goleniowskiego, odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas 
której uchwalony został Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu 
Goleniowskiego (WPI), a w nim zapis, że Powiat Goleniowski na 
budowę chodników w Kulicach planuje przeznaczyć 80% kosz-
tów, zaś 20% ma zabezpieczyć gmina Nowogard.

- podczas sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, w dniu  
28 września br., burmistrz Robert Czapla wnosi pod obrady 
projekt uchwały, w którym Gmina po swojej stronie zabez-
piecza 20% kosztów budowy chodników w Kulicach, zgodnie z 
przyjętym przez Radę Powiatu WPI. Przygotowane też zostało 
porozumienie partnerskie, gotowe do podpisania.

I co z tym cudem?
Propozycja burmistrza, tradycyjnie już zresztą, wywołała 

wśród radnych z PiR/PiS, PSL i niezależnych ponad 2,5 godzinną 
dyskusję, która tak naprawdę była zwykłym „biciem piany”. Osta-
tecznie głos zabrał, obecny na sesji, starosta, który potwierdził 
fakt, że Rada Powiatu zatwierdziła WPI wraz z zapisem, że Powiat 
zabezpieczy na budowę chodników w Kulicach po swojej stronie 
80% kosztów inwestycji. Poinformował przy tej okazji burmi-
strza, radnych i obecnych mieszkańców Kulic, że nie może dzisiaj 
podpisać listu intencyjnego, które przygotował burmistrz Robert 
Czapla, ale proponuje, aby inwestycja ta została zrealizowana  
w formule 50/50. Padła również propozycja, aby zlecona przez 
Powiat dokumentacja, była również zrealizowana w formule 
50/50, o którą od 2012 roku mówił włodarz naszej Gminy.

Głos zabrał także radny powiatowy Kazimierz Lembas, który 
poinformował zebranych, że w imieniu klubu radnych SLD, złożył 
on na ostatniej sesji Rady Powiatu (22 września br.) wniosek o za-
bezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 18.500 zł, jako 50% cało-
ści kosztów dokumentacji chodnika w Kulicach.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę intencyjną, że Gmina 
Nowogard zabezpieczy po swej stronie 20 tys zł na wykonanie 
dokumentacji (co stanowić ma 50% kosztów) oraz 280 tys zł , 
czyli 50% jako zabezpieczenie inwestycji polegającej na budo-
wie chodników w Kulicach.

Jednym słowem - Sukces!
Po 4 latach przestoju, porozumienie zawarte z byłym sta-

rostą Tomaszem Stanisławskim, będzie mogło być zrealizowa-
ne. Powstanie w końcu długo oczekiwany przez mieszkańców 
chodnik w Kulicach, a Gmina pokryje tylko 50% tej inwestycji,  
a nie 80% czy całość, jak to proponowano.

W ten sposób w budżecie gminy zaoszczędzone w ten spo-
sób zostanie około 300 tys zł, za które będzie można wykonać 
kolejne inwestycje na terenie naszej Gminy. Konsekwencja 
burmistrza Roberta Czapli przyniosła zamierzony efekt. Szkoda 
tylko, że nie wszyscy radni nowogardzcy wspierali w tych stara-
niach burmistrza Nowogardu.

Opr. Piotr Suchy

W środę 14 września br. oficjalnie odebrano 750 metrowy 
odcinek nowej nawierzchni pokrytej tłuczniem, który prowadzi 
przez Olszycę w kierunku Dąbrowy Nowogardzkiej.

- Mieszkańcy od dłuższego czasu skarżyli się na zły stan dro-
gi dojazdowej do ich domów. Niestety nie dało się tutaj po-
łożyć asfaltu, byłaby to wielomilionowa inwestycja, ale myślę, 
że te 110 tys. zł, które wydaliśmy będzie wystarczające, jak na 

Jest droga do Olszycy! 
Gdyby nie działania obecnych władz Nowogardu i samego burmistrza Roberta Czapli, 

droga do Olszycy (gdzie mieszka kilka rodzin) pozostałaby najprawdopodobniej w sferze 
niezrealizowanych marzeń. A jednak... Dotychczasowy trakt gruntowy zamienił się w dro-
gę, którą teraz przyjemnie pokonywać nie tylko samochodem, ale również (ze względów 
turystycznych - co polecamy) i rowerem.

potrzeby kilku rodzin – powiedział w czasie odbioru burmistrz  
R. Czapla. - Dzięki tej inwestycji rozwiązaliśmy kolejny już pro-
blem drogowy na terenie naszej gminy. 

Tłuczeń, który w miarę użytkowania drogi będzie się jeszcze 
ubijał, został na początku uwałowany. Dodatkowo wykonano 
zatoczkę ułatwiającą mijanie się pojazdów.

Dokończenie na str. 4

Rusza budowa chodników w Kulicach 
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Trwają ustalenia dokładnego przebiegu ścieżki wokół jeziora, prawdopodobnie najważ-
niejszej inwestycji turystycznej gminy Nowogard. We wtorek 20 września br. burmistrz 
Robert Czapla w towarzystwie swoich urzędników, wyruszył trasą jej przebiegu, aby  
w terenie i na bieżąco rozwiązywać sprawy wynikające z przebiegu ścieżki.

Wizja lokalna w terenie - na szlaku 
ścieżki dookoła jeziora 

Droga sąsiaduje bezpośrednio z polami. Taki stan rzeczy 
może spowodować, iż rolnicy zjeżdżając z nowej nawierzchni 
na swoje grunty, przypadkiem uszkodzą krawędź jezdni.

- Apelujemy do właścicieli pól przyległych do drogi, aby na 
swoim terenie utwardzili pobocza w miejscach zjazdu. Dzięki 
temu unikniemy ubytków. Niestety gmina sama nie mogła tego 
wykonać, gdyż pola te nie są jej własnością – powiedział bur-
mistrz.

***
Nowa droga przebiega przez urokliwą część lasu, w którym 

– jak się okazuje – znajduje się prawdziwa gratka dla konese-
rów turystyki rowerowej i pieszej. Około 100 metrów od jezdni, 
rośnie najgrubszy buk w kraju (według miesięcznika popularno 
- naukowego “Przegląd Leśniczy”). Jego obwód na wysokości 
1,3 m wynosi 750 cm, średnica korony – 25 m, wysokość – 33 
m, natomiast wiek drzewa szacuje się na około 150 lat!

Opr. Marcin Ościłowski

Kilku godzinną wędrówkę dookoła jeziora rozpoczęto 
od ul. Kilińskiego, gdzie – jak się planuje – przebiegać bę-
dzie ścieżka z nawierzchnią bitumiczną w kierunku ogrodów 
działkowych i dalej w kierunku obrębu Olchowo.

Urzędnicy podążali wzdłuż wytyczonej przez geodetów 
trasy. Na samym początku wizji nie zabrakło spotkania bur-
mistrza z mieszkańcami, którzy zgłosili mu potrzebę podcię-
cia drzew.

PRZY DZIAŁKACH I DALEJ
Ze względu na ukształtowanie terenu i bliskość jeziora 

w niektórych punktach trasy, planuje się, że przy ogrodach 
działkowych (od ul. Kilińskiego) przebiegać będzie ścieżka  
o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1,5 metra.

- Burmistrzowi zależy na tym, aby ścieżka miała na-
wierzchnię asflatową gdzie tylko będzie to możliwe – po-
wiedział Adam Czernikiewicz, kierownik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów.

Za terenem ogrodów, omawiano m.in. sprawę ominię-
cia pól prywatnych, stąd ścieżka zbliży się nieco do jeziora 

schodząc w dół ze skarpy. W tym przypadku i ze względu na 
potrzebę wzmocnienia gruntu, projektant zaplanuje zasto-
sowanie tzw. poduszek z piaskiem w osłonie geowłókniny.
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Prace remontowe na placu Wolności 

BIEŻĄCE DZIAŁANIE
W czasie wędrówki burmistrz Czapla na bieżąco wyda-

wał polecenia służbowe, w tym te dotyczące oczyszczenia 
terenu, planowanych wycinek suchych drzew, które mogą 
kolidować z przebiegiem trasy. Chodziło bowiem o uzyska-
nie terenu pod budowę ścieżki o 2 m szerokości.

W LASACH
Ścieżka wokół jeziora przebiegać będzie również przez 

tereny leśne, gdzie zamiast nawierzchni asfaltowej, ma zo-
stać zastosowana nawierzchnia ekologiczna przepuszczalna, 
czyli tzw. hansegrand.

SARNI LAS
Przed wejściem na teren Domu Pomocy Społecznej,  

na polanie od strony Olchowa, planuje się wybudowanie 
miejsca postojowego.

- Ten teren idealnie nadaje się na stworzenie wiaty  
z ławeczkami i stołem oraz paleniska – powiedział burmistrz 
Czapla. – Każdy będzie mógł tutaj się posilić, odpocząć.

Dalej ścieżka będzie prowadzić przez Sarni Las, w kierunku 
“dzikiej plaży”. Tu podobnie jak na innych odcinkach leśnych, 
ma być zastosowana nawierzchnia hansegrand. Na “dzikiej pla-
ży” natomiast planuje się stworzenie punktu widokowego.

W KIERUNKU PROMENADY
Po pokonaniu odcinków leśnych (na wysokości Smu-

żyn), ścieżka z nawierzchni hansegrand przechodzi w drogą 
utwardzoną tłuczniem. Oprócz nowej nawierzchni, dodat-
kowo utwardzony zostanie brzeg jeziora kamieniami, zacho-
wując wejścia na kładki wędkarskie.

WNIOSKI
- Wytyczyliśmy trasę oraz nanieśliśmy dodatkowe korek-

ty na mapie przebiegu ścieżki. Nasze działania zmierzają ku 
skompletowaniu dokumentacji projektowej – powiedział 
po wizji lokalnej burmistrz R. Czapla. – Przed nami jeszcze 
kilka działań, w tym uzyskanie pozwoleń na wycinkę nie-
których drzew, pozwolenia na budowę. Po zakończeniu 
kwestii formalnych pierwszy etap budowy ścieżki zaplanuję  
w przyszłorocznym budżecie gminy i przedstawię radnym 
do zatwierdzenia. Mam nadzieję, że wszyscy radni będą gło-
sować „za”, zgodnie z oczekiwaniami kilku tysięcy naszych 
mieszkańców.

Opr. Marcin Ościłowski

Przypominamy, że w efekcie ograniczonej liczby miejsc 
parkingowych w obrębie Ratusza, Nowogardzkiego Domu 
Kultury, Biblioteki Miejskiej czy też budynku należącego do 
starostwa, w którym mieści się wiele instytucji publicznych, 
od kilku miesięcy dopuszczalny był wjazd i parkowanie sa-
mochodów na placu Wolności. Takie rozwiązanie pozwoli-
ło na doraźną poprawę sytuacji braku miejsc postojowych,  
z którą notorycznie mieliśmy do czynienia. Na skutek zaist-
niałej sytuacji, kierowcy nieświadomie przyczynili się do sys-
tematycznego pogarszania stanu technicznego starych płyt 
chodnikowych, które zaczęły pękać i rozsypywać się, gdyż 
brak jest pod nimi właściwej podbudowy, która zabezpie-
czyłaby nawierzchnię przed zniszczeniem spowodowanym 
ruchem pojazdów.

Należy nadmienić, że w obrębie placu przebiega również 
wiele sieci technicznych (telekomunikacyjna, energetyczna  
i wodno-kanalizacyjna), które także nie są odpowiednio za-
bezpieczone. Infrastruktura ta, a w szczególności kanalizacja 
deszczowa w ul. Czarneckiego, gdzie pod zarwanym kana-
łem zapadła się nawierzchnia jezdni, wymaga pilnego re-
montu. Obecnie, zmuszeni jesteśmy przeprowadzić napra-
wę zniszczonej nawierzchni. Po zakończeniu prac ponownie 
zostanie wprowadzony całkowity zakaz ruchu pojazdów na 
placu Wolności. Plac będzie jak dotychczas udostępniony 
wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

Patrząc na rynki sąsiednich miast, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że nasz plac lata świetności ma już dawno za sobą. 

Uprzejmie informujemy, że nowogardzka firma AZBUD prowadzi prace remontowe  
polegające na wymianie uszkodzonych płyt chodnikowych na Placu Wolności.

Centralne miejsce miasta, zamiast przyciągać mieszkańców 
i gości odwiedzających Nowogard, niestety straszy swym 
obliczem. Chociaż wokół wiele się zmieniło – wyremonto-
wane alejki przy jeziorze, wykonano nowe chodniki wokół 
palcu, zainstalowano iluminację budynku ratusza – plac 
wciąż pozostaje nieestetyczny.

Dokończenie na str. 6



6

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Na początku 2013 roku burmistrz ogłosił konkurs dla ar-
chitektów na zagospodarowanie placu Wolności i terenów 
przy Bibliotece, Domu Kultury aż do murów obronnych. 
Powstało wiele ciekawych propozycji zagospodarowania 
przestrzeni w centrum miasta. Konkurs zapoczątkował pra-
ce nad zmianą wizerunku tego miejsca. Opracowana została 
dokumentacja kompleksowej przebudowy placu Wolności, 
która przewiduje stworzenie miejsca wypoczynku w cen-
trum miasta oraz oddzielenie miejsc parkingowych od czę-
ści rekreacyjnej. Projekt zakłada wybudowanie fontanny, 
siedzisk, i co najważniejsze, nasadzenia zieleni. W ramach 
inwestycji powstać ma tuż przy miejskiej bibliotece czytelnia 
pod chmurką, a dotychczasowe zejście do jeziora być zastą-
pione kaskadowymi schodami, stanowiącymi jednocześnie 
siedziska do sceny plenerowej. Całość ma być efektownie 

podświetlona. Przewidziano również budowę parkingów, 
które rozwiązałyby istniejący dziś w tym miejscu problem 
braku miejsc postojowych, szczególnie do godz. 16.00. Nie-
stety choć mieszkańcy widzą potrzebę przebudowy placu, 
radni obecnej kadencji uznali, że nie jest to sprawa prioryte-
towa. Warto zaznaczyć, że fundusze na ten cel istnieją i jest 
także szansa pozyskania środków unijnych.

Mieszkańców możemy ze swojej strony zapewnić, że 
Burmistrz będzie podejmował starania, aby przebudowa  
i modernizacja placu Wolności nastąpiła w jak najszybszym 
czasie. O przebiegu tych prac będziemy też Państwa infor-
mować na bieżąco.

Joanna Krępa 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)

Tak wygląda dziś Plac Wolności A tak może wyglądać po remoncie
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TROCHĘ HISTORII, CZYLI...  
W TAMTYM ROKU

Radni w styczniu 2015 r., przyjęli w budżecie gminy No-
wogard na rok 2015 wykonanie projektu parkingu. Dyrekcja 
przedszkola, wychowawcy oraz rodzice zwracali wielokrot-
nie uwagę na niebezpieczne momenty, kiedy rodzice przy-
wożą i odbierają samochodem swoje dzieci.

W sierpniu 2015 r., projekt parkingu był już gotowy.  
3 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie dyrekcji i personelu 
Przedszkola nr 4 oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej 
placówki z burmistrzem R. Czaplą i radnymi Rady Miejskiej. 
Najważniejszym celem spotkania było podjęcie przez rad-
nych decyzji, odnośnie budowy parkingu przy przedszkolu. 
Podczas spotkania rodzice potwierdzili, że chcą parkingu 
(poprosili również o zabezpieczenie pieniędzy na remonty), 
zaś radni zapewnili ich, że go dostaną. 10 listopada 2015 r., 
zwołana została na wniosek burmistrza Nowogardu sesja 
Rady Miejskiej, która jednak się nie odbyła. Na 21 radnych 
było obecnych tylko 9, a więc nie było quorum. 25 listopada 
2015 r., na XVIII sesji Rady Miejskiej radni podjęli ostatecz-
ną decyzję. I choć wcześniej zapowiadali, że poprą uchwa-
łę zgodnie z wolą większości rodziców, to jednak budowa 
parkingu nie ruszyła w 2015 roku. 16 grudnia 2015 r., miała 
miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie tzw. 
budżetowa, podczas której radni przyjęli projekt budżetu na 
rok 2016, w którym zostały zabezpieczone środki na budo-
wę parkingu.

PO PARKINGU OŚWIETLENIE  
I TERMOMODERNIZACJA

W uroczystości odbioru parkingu wziął udział m.in. bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, dyrektor Przedszkola Nr 4  
Elżbieta Majchrzak, rodzice i bohaterowie dnia – dzieci.  
W niecodziennej scenerii (teren przedszkola ozdobiono ko-
lorowymi balonami) powitano gości.

Dzięki tej inwestycji będzie bezpieczniej 
– PARKINGI JUŻ SĄ. TERAZ CZAS NA...
TERMOMODERNIZACJĘ 

W czwartek 22 września br. oficjalnie odebrano nowo wybudowane parkingi przy Przed-
szkolu nr 4, mieszczącego się na ul. T. Kościuszki w Nowogardzie. Uroczystość połączono  
z pasowaniem dzieci na przedszkolaka.

- To, że zakończyliśmy budowę parkingu nie oznacza, że 
zakończyliśmy inwestycje przy tej placówce. Już niebawem 
rozpoczniemy prace przy oświetleniu, a potem – i mam na-
dzieję, że jeszcze w tym roku - rozpoczniemy termomoder-
nizację Przedszkola nr 4 - powiedział do zebranych R. Czapla, 
którego wypowiedź nagrodzono brawami.

Po tych słowach, w towarzystwie dzieci, burmistrz sym-
bolicznie otworzył nową bramę wjazdową na teren przed-
szkola. Tam zgromadzeni mogli podziwiać swoje pociechy  
w wykonaniu układów tanecznych. Po zakończeniu czę-
ści artystycznej, przyszedł czas na oficjalne “Pasowanie na 
Przedszkolaka”, którego dokonała dyrektor przedszkola.

- Pasowaliśmy dzisiaj 23. dzieci. Jeśli zaś chodzi o inwe-
stycję to była ona przez nas dawno oczekiwana. Rodzice 
mieli ciężkie warunki parkowania. Teraz jest przede wszyst-
kim bezpiecznie. Co do termomodernizacji, bardzo nas cie-
szy ta informacja. Zmniejszymy koszty ogrzewania, zmieni 
się wygląd ogólny i estetyka naszej placówki – powiedziała 
dyr. E. Majchrzak.

Z okazji spotkania przygotowano kilka atrakcji, w tym 
watę cukrową, ciasta dla najmłodszych, a dla nieco star-
szych – pyszną grochówkę i grilla.

DANE TECHNICZNE I KOSZTY
Zakres robót obejmował wybudowanie 28 miejsc po-

stojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej)  
z kostki brukowej. Do tego powstała jezdnia asfaltowa  
o pow. 456 mkw. oraz chodniki z kostki brukowej o pow. ok. 
488 mkw. Wymieniono również bramę wjazdową, przesta-
wiono dwie lampy oświetleniowe i wykonano przyłącze ka-
nalizacji deszczowej. Wykonawca robót budowlanych (No-
wogardzkie Centrum Budowlane N. Durys, E. Witkowski Sp. 
Jawna), przebudował także zjazd do drogi wojewódzkiej i do-
konał wycinki drzew wraz nasadzeniami kompensacyjnymi.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 245.903 zł. Prace 
prowadzono od marca do końca lipca br.

Opr. Marcin Ościłowski
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waną zmianę statutu biblioteki. 
Dzięki temu księgozbiór byłby 
zabezpieczony, a równocześnie 
nadal, w innym tymczasowym 
miejscu, czytelnicy mieliby do 
niego dostęp. Według dyrektor 
biblioteki rzeczą najistotniejszą 
jest powszechny dostęp czytel-
ników do książki i aktualnych 
czasopism.

I w tym miejscu doszło do 
dziwnej sytuacji. Z wypowiedzi radnych bowiem wyszło, że radni nie wierzą 
zapewnieniom pani dyrektor, że księgozbiór wróci do Wyszomierza. Zaczęli 
się najpierw domagać, aby zapis o tymczasowej siedzibie filii był odnoto-
wany w uchwale. Kiedy otrzymali informację, że prawo na to nie pozwala, 
zaczęli się domagać zapewnienia tego ze strony burmistrza Roberta Czapli.

Radni w ten sposób świadomie podważyli autorytet dyrektor bibliote-
ki, na co zwrócił im uwagę burmistrz. Jest to podrywanie zaufania do pra-
cownika, który wypowiadając się w imieniu burmistrza, przedstawia tym  
samym jego stanowisko i podważanie tego jest wielkim nietaktem.

A z tym mieliśmy do czynienia w tym właśnie miejscu, bo projekt uchwa-
ły pod obrady wniósł burmistrz Robert Czapla, a w jego imieniu referowała 
go dyrektor biblioteki Aneta Wysoszyńska.

Zresztą dyskusja nad tym tematem miała miejsce w czasie dwóch komi-
sji i do samego projektu nie było zastrzeżeń, a sami radni głosowali w 100% 
za projektem tej uchwały. Padły nawet stwierdzenia, że jeżeli to uratuje po-
zostałe książki, to trzeba to zrobić jak najszybciej.

Radni po raz kolejny „dali ciała” i dali przy okazji pokaz swojej kultury oso-
bistej. Przykładem tego jest radny Roman Kwiatkowski, który mówiąc o burmi-
strzu używał twierdzeń: „ten gość”, „on” czy „nie pyskuj”. Chciałoby się w tym 
miejscu powtórzyć za marszałkiem Piłsudskim: Wam kury szczać prowadzić,  
a nie politykę robić. Ot takie jest to nasze nowogardzkie zaściankowo.

Brak zgody od radnych spowodował dzisiaj to, że księgozbiór albo bę-
dzie ulegał dalszemu niszczeniu, albo będzie musiał być przeniesiony do 
podziemi nowogardzkiej biblioteki, gdzie będą czekać do momentu wybu-
dowania wyszomierskiej świetlicy. Czy o to chodziło radnym?

Piotr Suchy

Przenosiny te podyktowane są faktem, 
że obecny budynek, gdzie znajduje się księ-
gozbiór, nie spełnia podstawowych wymo-
gów – wilgoć, zalane książki (zniszczeniu 
uległo prawie 50% stanu), dodatkowo  
w pomieszczeniu bibliotecznym wstawiony 
jest piec, który jest opalany drzewem, a to 
jest niezgodne z przepisami BHP dotyczący-
mi bibliotek.

W najbliższym czasie mają ruszyć  
w Wyszomierzu prace budowlane zwią-
zane z powstaniem nowych pomieszczeń 
świetlicowych, w których zaplanowano 
również pomieszczenie na zbiory biblio-
teczne. Jednak na ten czas czas, dyrektor 
nowogardzkiej biblioteki Aneta Wysoszyń-
ska, dzięki porozumieniu z dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Długołęce, znalazła miejsce 
na tymczasową filię w długołęckiej szkole  
i dlatego zawnioskowała za zgodą burmistrza 
do Rady Miejskiej, aby przyjęli zapropono-

Kompromitacja radnych?
Do dziwnej sytuacji doszło w czasie sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 28 wrze-

śnia br. Jednym z projektów uchwał, nad którym debatowali nasi radni, był wniosek o zmia-
nę statutu naszej nowogardzkiej biblioteki, który umożliwiłby na tymczasowe przenosiny  
filii Publicznej Biblioteki Miejskiej w Wyszomierzu do pomieszczeń szkolnych w Długołęce.
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W związku ze zmanipulowanymi informacjami z artykułu 
Dziennika Nowogardzkiego pt. „Wycenili złoto na … 300 zł”, 
z dnia 20 września br. informuję, że jako pracownik Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w Urzędzie 
Miejski w Nowogardzie, skontaktowałem się na polecenie 
mojego przełożonego z Panią Ewą Durską. Chodziło o umó-
wienie spotkania Burmistrza Nowogardu z panią Ewą po jej 
powrocie do Polski. Ponieważ przebywała ona w tym czasie 
w Brazylii, a jedyną możliwością porozumienia był kontakt 
prywatny przy pomocy portalu społecznościowego.

Na wstępie wspomnianej już przeze mnie rozmowy  
z panią Ewą, pogratulowałem jej historycznego sukcesu,  
a następnie zapytałem: kiedy wraca do Polski. Po uzyska-
niu odpowiedzi, że w dniu 21 września, poinformowałem ją,  
że Burmistrz zaprasza do siebie na spotkanie po przyjeździe. 
Uzyskana odpowiedź była dla mnie zaskoczeniem. W związ-
ku z tym udostępniam całą rozmowę z Panią Ewą.

Po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją, aby osoba 
zapraszana do Burmistrza, uzależniała to od kwoty pienięż-
nej (w ciągu roku organizujemy kilka takich spotkań) Było 
to ogromne dla mnie zaskoczenie. Tradycyjnie zawsze pyta-
liśmy zapraszanych do ratusza gości, co chcieliby otrzymać 
wjako upominek, oprócz kubka czy innego gadżetu zwią-
zanego z naszą Gminą. Jedni chcieli torbę sportową, inni 
obuwie, dres, lub sprzęt AGD czy RTV , ale nigdy gotówki 
do ręki. Pracownicy Urzędu nie mają możliwości prawnej, 
aby taką formę nagrody wręczać. Jedynie Rada Miejska 
może dysponować pieniędzmi w ramach budżetu i zgodnie  
z jej uchwałą na ten rok przyznano 12 tys. złotych na stypen-
dia dla sportowców (w tym również dla Pani Ewy).

Odpowiedź na artykuł Dziennika Nowogardzkiego 
„Wycenili złoto na … 300 zł” 

Prowadzone przez PUWiS remonty oraz inwestycje wod. 
– kan. to za przeproszeniem żadna łaska. Bowiem obowią-
zek ten wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W oparciu o te przepi-
sy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest sporządzić Wielolet-
ni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych. Plan ten musi być zgodny z kie-
runkami rozwoju Gminy, określonymi w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków. Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 
Wspomniany Wieloletni Plan został uchwalony przez Radę 
Miejską w roku 2010. Władze Gminy, przy planowaniu inwe-
stycji w infrastrukturę wod-kan., dokonały wyboru i zdecy-
dowały, że zostaną one wykonane przez Przedsiębiorstwo,  
a więc odciążą bezpośrednio budżet Gminy. Każda więc pla-
nowana inwestycja, która została ujęta w Planie Wielolet-
nim, miała wpływ na wysokość taryf za wodę i ścieki.

Niestety niektóre inwestycje z tego planu do dzisiaj nie 
zostały wykonane (w sumie 8), a inne z dużym opóźnieniem 
np. budowa sieci sanitarnej z Nowogardu do Warnkowa, 
miała być wykonana do 2013 r., a jest dopiero teraz koń-
czona. Tak więc twierdzenie przez lokalną płatną prasę, że 
Gmina nic nie inwestuje w kanalizację, zaś PUWIS to wy-
łożył duże pieniądze, można spokojnie włożyć pomiędzy 
bajki. Prawda jest taka, że PUWiS pobrał środki finansowe  

Nieprawdziwe informacje w płatnej  
gazecie 

na inwestycje od nas – mieszkańców w postaci opłaty  
za wodę i ścieki, zaś użyte w artykule stwierdzenie, że przed-
siębiorstwo robi to ze środków własnych, jest więc zwykłym 
kłamstwem.

Szanowna Redakcjo (tak się podpisał autor pod komen-
tarzem), jeżeli nie macie wiedzy na temat ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, to chętnie ją wam wyjaśnimy. Inaczej wprowadza-
cie naszych mieszkańców w błąd.

Opr. Piotr Suchy

Osobiście doceniam wysiłek oraz sukces Pani Ewy i zawsze 
jej kibicowałem. Jest to jedno wielkie nieporozumienie.

Autora odbiegającego od prawdy i szkalującego mnie  
artykułu proszę o sprostowanie.

W przypadku dalszego zniesławiania mnie i godzenia  
w moje dobra osobiste podejmę stosowne kroki prawne.

Szymon Pilipczuk (Wydział RLFKiS)
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Jesteśmy w stanie współfinansować odcinek do naszych 
działek – stwierdził jeden z właścicieli indywidualnych.

Z uwagi na tę wypowiedź ustalono, że całą inwestycję 
można podzielić na dwa etapy. Pierwszy miałby dotyczyć bu-
dowy sieci do działek indywidualnych (odcinek ok. 350 m). 
W tym przypadku podano kilka pomysłów współdzielenia 
kosztów. Jeden z nich to 50% dofinansowania inwestycji  
z budżetu w pasie działki gminnej i 30% w pasie działek in-
westorskich. Inny, podany przez skarbnika gminy – równe 
podzielenie kosztów na trzy.

Po ponad godzinnej rozmowie ustalono, że zostanie 
przygotowany kosztorys inwestycji oraz że dojdzie do ko-
lejnego spotkania. Pomysły współfinansowania mają zostać 
również przedstawione radnym.

Opr. Marcin Ościłowski

W poniedziałek 3 października br., w Urzędzie Miejskim, 
doszło do trójstronnego spotkania w sprawie zagospodaro-
wania terenu za Orlikiem przy ul. Boh. Warszawy, który prze-
znaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Z ramienia 
Gminy w rozmowach udział wzięli: Robert Czapla – burmistrz 
Nowogardu, Marcin Marchewka – skarbnik gminy, Adam 
Czernikiewicz – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, 
Paweł Krugły – kierownik Wydziału Architektury, Budownic-
twa i Planowania Przestrzennego, Ewa Jakubcewicz – kierow-
nik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rol-
nictwa oraz Joanna Krępa z Wydziału Ochrony Środowiska.  
Z drugiej strony do rozmów zasiedli: właściciel działki, na któ-
rej planowane jest powstanie osiedla domków jednorodzin-
nych (112 działek) oraz właściciele indywidualni.

W czasie rozmów trójstronnych próbowano ustalić wy-
sokość partycypowania poszczególnych stron w sfinansowa-
niu uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną.

Temat rozpoczął się od złożenia przez właściciela 112 
działek wniosku do gminy o współfinansowanie w wysoko-
ści 50% całej inwestycji. Po tym fakcie, do Gminy zgłosił się 
również przedstawiciel właścicieli indywidualnych z pomy-
słem partycypacji w kosztach. – Wszystkim nam zależy na 
tym, aby teren ten uzbroić. Jeśli dojdziemy do porozumienia 
i połączymy siły, zwiększymy szansę na szybszą realizację 
tego przedsięwzięcia – rozpoczął dyskusję R. Czapla.

– Nam zależy na czasie. Nie ukrywamy, że moi koledzy 
chcą już się już budować i mieszkać w swoich domach. 

Trójstronne spotkanie w sprawie  
zagospodarowania terenu za Orlikiem 
przy ul. Boh. Warszawy 

Radny Dawid Jurczyk w ostatnich 
wyborach samorządowych startował 
do Rady Miejskiej w Nowogardzie  
z listy Komitetu Wyborczego Wybor-
ców „Wspólny Nowogard”. Działając 
w Radzie Miejskiej starał się walczyć 
o sprawy swych wyborców. Ze wzglę-
du na koalicję większościową, głos ten 
czasem jednak nie był brany pod uwa-
gę. 27 września br., pan Dawid podjął 

ważną dla mieszkańców swojego okręgu decyzję. Postano-
wił, że będzie radnym niezależnym, nie ulegającym politycz-
nym wpływom.

„OŚWIADCZENIE RADNEGO  
DAWIDA JURCZYKA”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowogard
Już blisko dwa lata mam przyjemność pracować jako 

radny Rady Miejskiej na Waszą rzecz oraz nowogardzkiego 
samorządu gminnego. W okresie tym wiele pracy wykona-
łem w służbie moich wyborców ale także i wszystkich miesz-
kańców gminy Nowogard.

Wspólnie z Burmistrzem Robertem Czaplą, radnymi klu-
bu Wspólny Nowogard oraz Radą Miejską przyczyniliśmy się 
do poprawy bezpieczeństwa na ul. 15 Lutego, gdzie kończo-
na jest właśnie rozbudowa oświetlenia od ul. Żeromskiego 
do siedziby ZUK. W przyszłości przed nami kolejny etap bu-
dowy oświetlenia do ul. Asnyka. Przy przedszkolu nr 3 na ul. 

Radny Dawid Jurczyk radnym niezależnym 
Poniatowskiego wspólnie wybudowaliśmy drogę wewnętrz-
ną wraz z miejscami parkingowymi. Ze spółdzielnią miesz-
kaniową Gardno przeprowadziliśmy remont ul. Zacisznej. 
Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji na oświetlenie 
i utwardzenie terenu przy garażach na ul. 15 Lutego. Przed 
nami niezbędny remont ul. Żeromskiego i 15 Lutego.

Wszystkie zadania, które są przed nami, aby mogły być 
zrealizowane, wymagają doskonałej współpracy Rady Miej-
skiej z Burmistrzem. Niestety jednak niektóre działania Rady 
Miejskiej utrudniają tę współpracę z czym ja zgodzić się nie 
mogę. Dlatego też podjąłem decyzję o opuszczeniu klubu 
radnych Wspólny Nowogard, zachowując jednakże przy tym 
mój pełny szacunek i sympatię dla kolegów z tego klubu,  
licząc na owocną współpracę.

Jako radny niezależny będę mógł zwiększyć moje możli-
wości działania dla społeczeństwa współpracując z radnymi 
z innych klubów oraz Burmistrzem, kierując się przy tym tyl-
ko i wyłącznie interesem mieszkańców gminy Nowogard.

Szanowni Państwo! Obiecuję, że dołożę wszelkich sta-
rań, aby moja praca dla Was była jeszcze skuteczniejsza, a ta 
nowa formuła mojego funkcjonowania w Radzie Miejskiej 
przyczyni się do poprawy jakości służby dla moich wybor-
ców oraz całego społeczeństwa. 

Zapraszam do kontaktu ze mną tak jak to było dotychczas. 
Z przyjemnością zajmę się bowiem każdym problemem z któ-
rym do mnie przyjdziecie. Jestem do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku  
radny Dawid Jurczyk
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Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów 
Warszawy 69 z najpiękniejszą elewacją 

W czwartek, 29 września br. w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie rozstrzygnięto piątą edycję Konkursu Wspólnot 
Mieszkaniowych (WM) na „Najładniejszą elewację i najład-
niejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2015 r.”. Do 
rywalizacji, w której przewidziano nagrody finansowe, zgło-
siły się trzy wspólnoty: Waryńskiego 1, Waryńskiego 4 oraz 
Bohaterów Warszawy 69.

W komisji oceniającej wygląd poszczególnych budynków 
wielorodzinnych znaleźli się: Krzysztof Kolibski (przewodni-
czący), Tadeusz Fiejdasz, Paweł Krugły, Agnieszka Warkale-
wicz (członkowie) oraz Danuta Dolega (sekretarz komisji). 
Po wizji w terenie poszczególnym wspólnotom przyznawa-
no punkty od 0 do 20.

Nagrody wręczył burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
– Dziękuję państwu, że wzięliście udział w naszym co-

rocznym konkursie oraz za to, że dbacie o swoje nierucho-
mości, tym samym upiększając nasze miasto – powiedział 
przed odczytaniem wyników R. Czapla. – Mam nadzieję,  

że konkurs ten jest i będzie bodźcem do działania również 
dla innych wspólnot, na których zgłoszenia czekamy w ko-
lejnej edycji.

Wyróżnienia i bony na 1000 zł otrzymały: WM Waryń-
skiego 1 – 15 pkt. (skupiająca 15 mieszkań) oraz WM Wa-
ryńskiego 4 – 14 pkt. (7 mieszkań). Nagrodę główną, czyli 
10.000 zł wygrała WM Bohaterów Warszawy 69 – 16 pkt. 
(skupiająca 24 mieszkania).

– Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców naszej 
wspólnoty – powiedział Paweł Pińkowski, który odebrał na-
grodę główną z rąk burmistrza Czapli. – Mam nadzieję, że 
konkurs ten będzie trwał jak najdłużej. Potwierdzam słowa 
pana burmistrza, że robimy to również dla dobra miasta, 
które pięknieje.

Po wręczeniu nagród wszyscy zgromadzeni rozmawiali  
z burmistrzem na tematy bieżące, w tym poruszono kwestię 
gminnej inwestycji – remontu osiedla przy ul. Waryńskiego, 
do której to trwają przygotowania.

Opr. Marcin Ościłowski

Ul. Waryńskiego 4

Ul. Boh. Warszawy 69

Ul. Waryńskiego 1
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gardzkiej biblioteki, gdzie każdy mógł za 1 zł nabyć książkę. 
Zainteresowanie tym stanowiskiem było bardzo duże i ku-
pujących, którzy oddalali się z tarbami wypełnionymi książ-
kami, było bardzo wielu. To dowód, że czytelnictwo w naszej 
Gminie jeszcze nie umarło.

Organizatorzy zadbali również o rozrywkę dla najmłod-
szych. W tym celu dzieci zabawiali animatorzy z Disneylan-
du, czyli Myszka Miki, Smerfetka, Panda, Spider Man oraz 
Klaun. Imprezę zwieńczyła muzyka – do późnych godzin 
nocnych grał Dj Romek.

Dwie pierwsze nagrody w konkursie na „Najlepszego 
Pieroga” ufundował Celowy Związek Gmin R-XXI oraz Rada 
Osiedla Bema. Sponsorami „Dnia Pieroga” byli: Robert Cza-
pla – burmistrz Nowogardu, Rada Osiedla Bema, Adam 
Fedeńczak, Marcin Teodorczyk, Anna Wiąz, Jola Bednarek, 
Kazimierz Lembas, Zbigniew Piątak, Grażyna Opala oraz 
Marcin Wolny.

opr. Marcin Ościłowski

W sobotę, 24 września br., na boisku Osiedla Bema odbył 
się Piknik Rodzinny – Dzień Pieroga. Ta cykliczna impreza na 
stałe wpisała się już w kalendarz imprez gminnych. Organi-
zatorami pikniku byli: Rada Osiedla Bema z przewodniczącą 
Renatą Piwowarczyk, Urząd Miejski w Nowogardzie z bur-
mistrzem Robertem Czaplą oraz Nowogardzki Dom Kultury.

Głównym punktem spotkania był wybór „Najlepszego 
Pieroga”. W tym roku w konkursie wystawiono 19 rodzajów 
pierogów. Jury nagrodziło wszystkie potrawy.

W bogatym programie artystycznym można było zoba-
czyć występy: Kapeli Rycha (ich pierwszą piosenką był utwór 
pt. „O Marynie, która nie umiała gotować pierogów), wo-
kalistek z NDK – Klarę Kraszewską, Zuzannę Bazyl, Wiktorię 
Grudę i Maję Tębłowską oraz tancerzy z Klubu Tańca Spor-
towego Flesz. Był również występ dla osób lubiących spor-
ty walki. Specjalnie dla nich swoje umiejętności z zakresu 
Jujutsu pokazali członkowie nowogardzkiego klubu Bjj Pan-
ther. Nie mogło również zabraknąć stanowiska naszej nowo-

III Dzień Pieroga na osiedlu Bema 



13

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

W Nowogardzie pojawiła się informacja, że nad jezio-
rem, przy Knadze, pojawiła się klatka. Zaczęto więc się do-
pytywać - dla kogo ta paka? Zapytany przez nas burmistrz 
Nowogardu, ze znanym dystansem do siebie, odpowiedział 
nam – Czapla gniazdo sobie buduje.

Prawda jest jednak taka, że postawiło je ZBK, aby zabez-
pieczyć swoje mienie (łódkę i silnik), które jest wykorzysty-
wane na potrzeby plaży miejskiej, będącej w zarządzaniu 
Zarządu.

To miłe, że płatna gazeta dostrzega wszędzie rękę bur-
mistrza Roberta Czapli, jednak w tym przypadku nie miał on  
z tym nic wspólnego.

Opr. Piotr Suchy

Zagadka rozwiązana – wiemy  
dla kogo ta paka

Burmistrz Nowogardu honorowym 
Berserkersem 

I OTWARTY TURNIEJ NOWOGARD CUP  
W JU JITSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
DO LAT 16 JUŻ ZA NAMI 

Turniej został zorganizowany po raz pierwszy w naszym 
mieście i zgromadził na nim bardzo wielu zawodników, któ-
rzy dzielnie walczyli w swych kategoriach.

Gospodarzami turnieju byli zawodnicy BERSERKERS 
TEAM „FIRA” NOWOGARD, którzy pod wodzą trenera Ma-
cieja Kałuszewskiego trenują we wtorki i czwartki od godz. 
17.00 do 19.30 w hali przy ul. Wojska Polskiego. Efekty tych 
treningów mogliśmy zobaczyć podczas turnieju.

– Mamy nadzieję, że turniej ten wpisze się już na stałe 
do kalendarza imprez sportowych w Nowogardzie – powie-
dzieli podczas spotkania z burmistrzem organizatorzy. – Już 
niedługo podamy też termin przyszłorocznego turnieju, na 
który już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nowogardzki BER-
SERKERS TEAM „FIRA” jest jedyną filią w naszym mieście naj-
większego klubu w Polsce BERSERKERS TEAM, gdzie treningi 
prowadzą trenerzy z doświadczeniem i z uprawnieniami.

Piotr Suchy

W poniedziałek, 3 października br., Kamil Strzeszewski oraz Artur Pietrzycki, w imieniu 
Centrum Sportów „FIRA” i Stowarzyszenia Promocji Sportu SZANSA Nowogard, podzię-
kowali burmistrzowi Robertowi Czapli za patronat oraz pomoc w organizacji I OTWAR-
TEGO TURNIEJU NOWOGARD CUP w JU JITSU dla dzieci i młodzieży.

Turniej turniej i już po wszystkim. Na początek, chciał-
bym podziękować wszystkim sponsorom za udzielone 
wsparcie – bez Waszej pomocy nie udałoby się tego zrobić 
– pięknie dziękuję w imieniu Centrum Sportów „FIRA” i Sto-
warzyszenia Promocji Sportu SZANSA Nowogard.

Dziękuję przede wszystkim panu Burmistrzowi Roberto-
wi Czapli za patronat oraz pomoc w organizacji turnieju.

Specjalne podziękowania kieruje w stronę Marzeny Kufty, 
Anety Wożniak, Basi Błaszczyk - byłyście nieocenione w swo-
jej roli. Dla pana Jurka, który ogarnął wszystko pomimo pro-
blemów, które wystąpiły w przeddzień turnieju, jak i podczas 

weryfikacji zawodników – że musiał przebudowywać drabin-
ki startowe. Dziękuje również Arkowi Prokopowiczowi, Seba-
stianowi Białowąs, Pawłowi Błaszczykowi, Michałowi Kufcie, 
Sebastianowi Leszczyńskiemu, Damianowi Baca, Przemkowi 
Ostaszewskiemu - chłopaki daliście czadu. Kamilowi Jasz-
czyszyn i jego żonie Agnieszce za opiekę medyczną turnieju.  
Podziękowania kieruje również do Pawła Bączkowskiego  
ze Szczecina za pomoc w organizacji turnieju, cenne rady po-
mogły uniknąć dużej wpadki, dzięki czemu ten turniej zaistniał. 
Dziękuje swojemu synowi Maciejowi za prace i wspar-
cie oraz mojemu ojcu za pomoc w przygotowaniach sali.  
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Tomkowi Wójcikowi za organizacje transportu. Siostrom Ob-
racianko i córce Pauliny Dudy za obsługę sklepiku.

Cały turniej przebiegł bardzo sprawnie, nie było przesto-
ju miedzy walkami, co dało efekt płynności. Każdy z zawod-
ników startujących w turnieju otrzymał medal, koszulkę oraz 
upominki, z czego jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni .  
Medale wręczał zawodnik KSW Michał SZTANGA Fijałka, 
któremu dziękuję za przyjazd. Mamy nadzieje, że dla wszyst-
kich drużyn był to udany turniej, że zechcą w przyszłym roku 
wziąć udział w kolejnym turnieju.

Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i ogrom wyko-
nanej pracy przy organizacji I OTWARTEGO TURNIEJU NO-
WOGARD CUP w JU JITSU dla dzieci i młodzieży.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA I OTWARTEGO TURNIEJU NO-
WOGARD CUP W JU JITSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 16:
I MIEJSCE- BERSERKERS TEAM JUNIOR SZCZECIN - 110 pkt  
II.MIEJSCE - BERSERKERS TEAM STARGARD - 104 pkt 
III MIEJSCE - HULK TEAM POLICE - 80 pkt  
IV MIEJSCE- BJJ PANTHER NOWOGARD - 59 pkt  
V MIEJSCE- BERSERKERS TEAM „FIRA” NOWOGARD - 45 pkt  
VI MIEJSCE - LUKS BERSERKERS TEAM ŚWINOUJŚCIE - 32 pkt

Puchar Burmistrza Nowogardu, o który walczyły druży-
ny, wręczył zwycięzcom w jego imieniu zawodnik KSW Mi-
chał „ SZTANGA” Fijałka.

Pozdrawiam serdecznie  
Artur Pietrzycki  

Do zobaczyska za rok !!
zdj. UM/Paweł Wilczek NO MERCY
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III Nowogardzki Bieg Uliczny Toyoty uroczyście otworzył 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który po powitaniu za-
wodników życzył im osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Rozpoczęto od rywalizacji dzieci z klas I – III (młodzi 
biegacze mieli do pokonania dystans 400 m). Po nich na 
starcie pojawili się uczniowie klas IV – VI (dystans 400 m); 
gimnazjów (dystans 1500 m) i szkół ponadgimnazjalnych 
(dystans 1500 m). Po przekroczeniu mety, wszyscy zawod-
nicy, z poszczególnych grup wiekowych, otrzymali pamiąt-
kowe medale.

O godz. 13.00 rozpoczął się bieg główny, czyli pokonanie 
dystansu 10 km. Trasa składała się z dwóch okrążeń i wio-
dła przez alejki i ulice miasta. Zawodników „wystartował”  
gospodarz naszej Gminy.

W kategorii Open jako pierwszy na mecie „zameldował 
się” Marcin Zagórny (kat. M20) z Krosna Odrzańskiego. Po 
nim pojawili się: Norbert Borzęcki z Koszalina (kat. M30)  
i Andrzej Kuśmider z Czaplinka (kat. M30). Wśród pań naj-
lepszą zawodniczką została Monika Andrzejczak ze Szczeci-
na (kat. K30).

Do rywalizacji stanęli również mieszkańcy Nowogardu. 
Wśród nich najlepszym zawodnikiem został Bartłomiej Mi-
chałuszko (kat. M30) i Sebastian Bielski (kat. M20). W ka-
tegorii M40 – I miejsce zajął Krzysztof Garbacz. Wśród pań  
z Nowogardu najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Pędzisz-
czak (kat. K30) przed Karoliną Posacką (kat. K30) oraz Karo-
lina Kubicka (kat. K20).

III Nowogardzki Bieg Uliczny Toyoty 
za nami - blisko 300 biegaczy w biegu głównym 

Nowogardzki Bieg Uliczny, który odbył się w niedzielę 2 października br., na stałe wpi-
sał się już w kalendarz miejskich imprez sportowych. Cieszy, że w tym roku, w biegu głów-
nym, na linii startu pojawiła się rekordowa liczba zawodników - było ich blisko 300.
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Najstarszym zawodnikiem był 78-letni Włodzimierz Gło-
wacki z Koszalina.

Po zakończeniu biegu, na zawodników, którzy przyjechali 
do Nowogardu niemal z całego województwa (i nie tylko), 
czekał ciepły posiłek.

Nagrody najlepszym, w towarzystwie Ewy Durskiej (złota 
medalistka w pchnięciu kulą na igrzyskach paraolimpijskich 
w Brazylii), wręczył włodarz Gminy Robert Czapla.

Organizatorami biegu byli: Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, Nowogardzki Dom Kultury i Nowogardzki Klub Bie-
gacza „Endorfina”.

Organizatorzy dziękują za pomoc i współpracę przy or-
ganizacji biegu: Joannie Banasik, Joannie Dzikowskiej, Indze 
Szymańskiej-Głowickiej, Bartłomiejowi Stuligłowie, Dariu-
szowi Wacławkowi, Kamili Florysiak, Sylwi Konior, Karolinie 
Posadzkiej, Michałowi Dawidowskiemu oraz wszystkim pa-
niom z Urzędu Miejskiego z Jarosławem Soborskim i Szymo-
nem Pilipczukiem na czele.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do 
sponsorów, bez których III Bieg nie mógłby się odbyć.

Opr. Marcin Ościłowski
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Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych 
w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2017 rok

Burmistrz Robert Czapla zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  
ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy do przedstawienia  

własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Nowogard do realizacji organizacjom w 2017 r.
Więcej informacji na stronie: http://bip.nowogard.pl/unzip/8144.dhtml

Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa 
w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15.30 w zamkniętych,  
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa w wydziale 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska’’ w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5).  
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dodatkowych informacji o naborze udziela pani Joanna Krępa  nr tel. (91)3926232.
Więcej informacji na stronie: http://bip.nowogard.pl/unzip/8140.dhtml

Jak żyć szczęśliwie i jak unikać nieszczęścia? Co 
wynika z pogoni za szczęściem? Co oznacza mądre 
i sensowne życie? Czy optymizmu można się na-
uczyć? Od czego zależy szczęście i które aspekty 
życia są zależne od szczęścia? Na te i na inne py-
tania starano się odpowiedzieć podczas piątkowej  
(7 października br.) konferencji pod nazwą „Gdzie 
się podziało moje szczęście” – czyli rzecz o psycho-
logii pozytywnej zorganizowanej przez Specjali-
styczną Poradnię Terapeutyczną dla Dzieci i Mło-
dzieży  w Nowogardzkim Domu Kultury.

Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać 
m.in. wykładów na temat: „O przynalezności do 
rodziny słów kilka” – p. Hanna Michalska, „Czy 
szczeście mieszka w słowach?” – p. Adrianna Ska-
za, „Czy sam kierujesz własną rzeczywistością?” – 
p. Beata Brzostek, „Czy istnieją naukowe metody 
na odnalezienie szczęścia?” – p. Jakub Kaleczyc, 
„Gdzie szczeście znika, kiedy zamaykają się drzwi?” 
– p. Anna Bielida.

Jesień to czas powrotów do przeszłości i tęsknoty, któ-
ra wkrada się pod kurtki i płaszcze niepokojąc rozedrga-
ne zimnem serca. To również czas rozpalania tlących się  
w środku iskierek – wspomnień o naszych bliskich, którzy 
już nie powrócą. 16 października o godz. 18.00 w Nowo-
gardzkim Domu Kultury odbędzie się koncert „Róże dla Le-
cha” dedykowany pamięci człowieka, który trwale zapisał 

„Róże dla Lecha” – koncert
się w pamięci nowogardzian. Lech Szpon był osobowością, 
która wspierała twórczość, a przede wszystkim inspirowała 
wiele pokoleń. Na deskach sceny wystąpią jego przyjaciele 
oraz uczniowie. Elektryzująca, muzyczna opowieść będzie 
podróżą oraz dialogiem z mistrzem, mentorem, druhem... 
Wstęp na wydarzenie jest wolny - bezpłatne wejściówki do 
odebrania w kasie NDK.

„Gdzie się podziało moje szczęście”   
– konferencja
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Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 234 Burmistrza Nowogardu  
z dnia 19 września 2016r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobli-
żu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się  
w dniu 20 października 2016  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9.00. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 160 zł (sto sześćdziesiąt złotych) za każde licytowane miejsce 
do sprzedaży.
Wadium należy wnieść na rachunek w Banku PKO S.A. I O/Nowogard 
nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który 
wnoszona jest opłata najpóźniej do dnia 17 października 2016. Nie-
wpłacenie wadium w wyznaczonym  terminie będzie skutkowało nie-
dopuszczeniem do przetargu. 
Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na 
kwotę 160,00 złotych.
Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć 
umowę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządze-
nia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony o 23 % podatek VAT. 
Umowa uprawnia do handlu od dnia 29 października do dnia 2 listopa-
da 2016 r. 
Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wa-
dium, należy wpłacić do dnia 21 października 2014 r. Czynsz należy 
wnieść na rachunek Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 
611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wno-
szona jest opłata.
Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 powoduje 
utratę prawa do handlu oraz utratę wadium. 
Każda osoba może  brać udział w  przetargu do momentu wygrania   
dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 
Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za 
czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono lub jego różnica zwró-
cone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu nieogra-
niczonym na sprzedaż działki  niezabudowanej,  położonej  
w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Nadtorowej.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 70 o pow. 3725 m2, położona w obrębie nr 4 
m. Nowogard przy ul.Nadtorowej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczyste KW Nr 
SZ1O/00028743/1 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie  
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami 
osób trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2016r. o godz. 1000  
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  150.640,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 15.064,00 
zł najpóźniej do dnia 21.11.2016r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, 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 ta-
blicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla   
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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

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015r.  poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów nr 12 z dnia 

05.10.2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.
Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie /pokój nr 204/ tel. (91) 39-26-225.

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

Przedmiotem przetargu jest najem ½ części pomieszczenia innego niemieszkalnego (obora, chlewnia, stodoła) o pow. 183 m²  
zlokalizowanego na działce  o numerze ewidencyjnym 188/2 w obrębie Glicko gmina Nowogard. 
Gmina Nowogard jest współwłaścicielem w ½ części nieruchomości nr 188/2 obręb Glicko gmina Nowogard. Działka posiada 
urządzoną księgę wieczystą KW Nr 38583 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Część działki będącej przedmiotem najmu nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.   
Nieruchomość zostanie wynajęta na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2016 r. o godz. 10.30 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 36,60 zł za miesięcznie plus podatek Vat.
Czynsz płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 4,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawnego, tj. 135,00 zł 
najpóźniej do dnia 25.10.2016r. na konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A.  I O/Nowogard  nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie.
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Nowe alejki nad jeziorem 

ny B. Dziura zwrócił uwagę na potrzebę dokończenia prac.  
Z drogi od Pizzeri Neptun w kierunku szkoły korzystają po-
siadacze aut, ale też piesi, w tym nasi uczniowie. Z przyjem-
nością podejmę się wykonania remontu tego odcinka, jeśli 
tylko radni poprą inicjatywę jego naprawy.

Opr. Marcin Ościłowski

O tym jak bardzo zmieniło się otoczenie przy nowogardz-
kich murach, nie trzeba nikogo przekonywać. Niedawno wy-
remontowano kamienne ławki, które ostatni raz odświeża-
no około 20 lat temu. W środę 14 września br. natomiast, 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w towarzystwie wyko-
nawcy, odebrał wyremontowaną alejkę biegnącą od Pizzeri 
Neptun w stronę fontanny.

Nowa alejka o długości około 400 metrów pokryta jest 
nawierzchnią asfaltową. Całość zabezpieczają betonowe 
obrzeża. Wykonane prace są kolejnym etapem i częścią skła-
dową ścieżki dookoła jeziora.

W czasie odbioru nie zabrakło rozmów burmistrza  
z mieszkańcami.

- Nie ma porównania z tym co było kiedyś. Teraz jest 
super – stwierdziła jedna ze spotkanych przez burmistrza 
kobiet. O potrzebie remontu odcinka od Neptuna w kierun-
ku szkoły powiedział z kolei burmistrzowi Czapli, spotkany 
przypadkowo radny Bogusław Dziura. W odpowiedzi radny 
usłyszał, że na ten odcinek nie ma pieniędzy.

– Dzisiejszy odbiór jest zamknięciem kolejnego etapu 
remontu alejek nad jeziorem. Co roku wykonujemy kolejny 
– poinformował po odbiorze R. Czapla. – Cieszę się, że rad-

ZAPROSZENIE


