
We wtorek, 18 października br., ostatni fragment terenu pod ścieżkę dookoła jeziora, aktem 
notarialnym, został przekazany przez jej właścicieli gminie Nowogard. W imieniu Gminy akt 
ten podpisał burmistrz Robert Czapla.
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Radni znowu  
przeciwko oświacie

Tak więc, od dnia 18 października br., możemy oficjalnie  
poinformować, że cały teren planowanej ścieżki dookoła Jeziora 
Nowogardzkiego,  należy do Gminy.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wła-
ścicielom i współwłaścicielom gruntów, które przekazali Gminie 
na rzecz planowanej ścieżki dookoła naszego jeziora. Bez Was  
i Waszych gruntów, ten postulat większości naszych miesz-
kańców, nie mógłby zostać zrealizowany. Dziękuję w imieniu 
wszystkich nowogardzian – powiedział burmistrz R. Czapla.  
– Zakończyliśmy w ten sposób etap formalny. Pierwszy etap bu-
dowy ścieżki planowany jest na przyszły rok. Dlatego w przy-
szłorocznym budżecie gminy zabezpieczę odpowiednią kwotę  
i przedstawię radnym do zatwierdzenia. Mam nadzieję, że wszy-
scy radni będą głosować „za”, zgodnie z oczekiwaniami kilku ty-
sięcy naszych mieszkańców.

W środę, 26 października br., odbyła się XXXIII sesja Rady Miej-
skiej w Nowogardzie. W czasie obrad radni głosowali m.in. nad pro-
jektami uchwał które zostały przygotowane przez burmistrza.

Wbrew woli rodziców
Jednak po raz kolejny, koalicja większościowa, radni z PiR, PiS, 

PSL i inni wystąpili przeciwko nowogardzkiej oświacie. Jak pamięta-
my już raz występowali przeciwko remontowi dachu na Przedszko-
lu nr 3 (ul. Poniatowskiego), przeciwko budowie parkingów przy 
Przedszkolu nr 4 (ul. Kościuszki), a teraz „zabrali” z projektu uchwa-
ły, z paragrafu wydatki: oświata 78 tysięcy złotych, przeznaczonych 
na termomodernizację Przedszkola nr 4.



2

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Dokończenie ze str. 1

Radni znowu przeciwko oświacie

Burmistrz przewidział te pieniądze i zabezpieczył je w projek-
cie uchwały, zgodnie z wytycznymi inspektora budowlanego od-
nośnie remontu ww. przedszkola. Prace te miały być wykonane 
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, które 
właśnie kończą podobny remont Szkoły Podstawowej nr 4, co  
w znaczny sposób ograniczyłoby koszty związane z robocizną 
(około 100 tysięcy złotych). I pomimo opinii rodziców oraz dyrek-
cji przedszkola, którzy przyszli na sesję i zabrali w tej kwestii głos 
- „prosimy o danie nam tych pieniędzy na termomodernizację na-
szego przedszkola. Prosimy o to jako rodzice dzieci, które uczęsz-
czają do tego przedszkola”. Jednak radni widzieli to inaczej – szcze-
gólnie radne Pawlak i Bogus, które wręcz wskazywały na bezcelo-
wość tej inwestycji. Pomimo tego głosu, płynące od rodziców oraz 
wychowawców radni uznali, że pieniądze na termomodernizację 
można pozyskać z zewnątrz. Tylko, aby pozyskać te pieniądze trze-
ba mieć projekt. My projektu na dzień dzisiejszy nie mamy. Można 
rozpocząć robienie projektu, który zazwyczaj robiony jest przez kil-
ka miesięcy – pół roku, bo uzyskanie samego pozwolenia to 65 dni, 
ale go nie wykorzystamy, bo termin składania wniosków o środki 
unijne upływa z ostatnim dniem listopada br., a więc nierealne sta-
je się zrobienie tego projektu w terminie, by złożyć go w konkursie 
o środki zewnętrzne. Mimo to, radni zdecydowali, że nie zrobimy 
teraz termomodernizacji, tylko 26 tysięcy złotych przeznaczymy 
na projekt, który jak wiemy nie zrobimy na czas, bo to nie jest 
możliwe, a jedynie odłożymy w czasie wykonanie tego remontu. 
Jest jeszcze inny problem. W momencie wykonania projektu i uzy-
skania kosztorysu, burmistrz będzie musiał ogłosić przetarg na wy-
konanie remontu przedszkola i wtedy może się okazać, że zamiast 
78 tysięcy złotych, Gmina będzie musiała wydać 150 tysięcy zło-
tych, czyli prawie dwa razy więcej. A jak jeszcze doliczymy koszty 
projektu to wyjdzie, że jako Gmina wydamy w sumie 176 tysięcy 
złotych. Dobrze jest podejmować decyzje, gdy się za nie nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności finansowej czy prawnej. A gdzie gospo-
darność? Kolejny raz, przez swą decyzję, radni (radni z klubu PSL: 
Saniuk, Krata, Paśko, Bociarski; z klubu WN: Gała, Ciechanowski, 
Kania; z klubu PiR/PiS: Słomski, Dziura, Bogus oraz inni: Pawlak  
i Wiatr) wystąpili przeciwko oświacie. Wniosek burmistrza, o za-
bezpieczenie odpowiedniej kwoty na termomodernizację poparli 
jedynie radni z: klub SLD: Wiąz, Piwowarczyk, Bednarek, Wolny;  
z klubu PiR: Marcin Nieradka oraz radni niezależni: Cwajda i Jur-
czyk. Dla rodziców oraz mieszkańców naszej Gminy postawa nie-
których radnych jest niezrozumiała.

Świetlica w Grabinie – próba zbombardowania inwestycji
To kolejna inwestycja, przeciwko której wystąpili początkowo 

radni. Za poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, gdy funkcjonowała 
koalicja SLD-PSL, udało się wyremontować dach na świetlicy w Gra-
binie. Za obecnej kadencji burmistrza Roberta Czapli została ona 
kompleksowo wyremontowana (wymieniono instalację elektrycz-

ną, m.in. wewnętrznej w budynku świetlicy na sali głównej oraz na 
zapleczu kuchennym, wykonano nowe oświetlenie w pomieszcze-
niach, wymieniono dach, wykonano obróbki blacharskie, wybu-
dowano komin oraz pomalowano wewnątrz pomieszczenia oraz 
elewację budynku) dzięki pracy osób osadzonych w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym i samych mieszkańców, którzy po popołudnia-
mi i w weekendy społecznie pracowali przy jej remoncie, a teraz 
brakuje tylko ogrzewania. Bez tego budynek będzie ulegał ponow-
nej dewastacji. Wykonana więc została dokumentacja techniczna 
ogrzewania, w której projektant wskazał najbardziej optymalne 
rozwiązanie, które będzie w stanie ogrzać budynek o kubaturze ba-
gatela 180 m2. Jednak są radni, którzy wiedzą lepiej niż projektant, 
zajmujący się tymi sprawami zawodowo. Padały z ich strony propo-
zycje dmuchaw, wiatraczków i innych rozwiązań - jednym słowem 
„cudawianki”, byleby nie zrobić centralnego ogrzewania, które  
zaproponował jako najlepsze projektant. Dopiero, kiedy mieszkań-
cy Grabina, obecni na sesji, zabrali w tej sprawie głos, radni się ugię-
li. Mieszkańcy wprost powiedzieli, że wiedzieli o zaproponowanym 
rozwiązaniu, ponieważ było to konsultowane przez projektanta  
z nimi i oni są gotowi dbać o ogrzewanie świetlicy, w tym również 
i o opał. Udowodnili już to swym zaangażowaniem przy remoncie 
świetlicy i jak mówią, że będą dbali to będą dbali. W tej sprawie 
głos zabrał również radny Dawid Jurczyk (niezależny), który wręcz 
zapytał radnych, czy wezmą oni na siebie odpowiedzialność ma-
terialną za ewentualne szkody, które powstaną w wyniku zmiany 
sposobu ogrzewania odmiennego od tego, które zaproponował to 
projektant.

Te argumenty ostatecznie przekonały radnych i zabezpie-
czyli na wniosek burmistrza potrzebną kwotę.

Chodnik na ul. Ogrodowej przeszedł

W sprawie tego chodnika przy ul. Ogrodowej, zgłosili się do 
burmistrza sami mieszkańcy posesji przy numerach 13, 15, 17, 
19 i 22. Aby wybudować chodnik należy mieć dokumentację 
techniczną, dlatego też włodarz naszej Gminy zaproponował 
przeznaczyć na ten cel 6 tysięcy złotych. Chodnik ten poprawi 
bezpieczeństwo pieszych, szczególnie po zachodzie słońca. Rad-
ni przychylili się do wniosku burmistrza.

To kolejna sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, która trwa-
ła w sumie ponad 8,5 godziny.

Piotr Suchy
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Teren ścieżki wokół jeziora należy 
do Gminy
Łyk historii

Pomysł realizacji ścieżki pieszo-rowerowej dookoła  
jeziora powstał, jeszcze za poprzedniej kadencji, obecnego 
burmistrza, po wielu spotkaniach z mieszkańcami naszego 
miasta. Prace nad tworzeniem tejże ścieżki rozpoczęły się 
już w 2012 roku. Rozpoczęły się prace adaptacyjne przy 
ścieżce dookoła jeziora zlecone przez burmistrza Roberta 
Czaplę. Wyremontowane zostały alejki asfaltowe, utwardzo-
no ścieżki gruntowe i leśne. Oczyszczona została ścieżka na 
terenie Domu Pomocy Społecznej (DPS), gdzie zostały wy-
karczowane stare krzewy i uporządkowany teren z śmieci, 
jakie tam się znajdowały. Na wysokości słupów wysokiego 
napięcia została wyremontowana również drewniana kład-
ka, umożliwiająca swobodne przejście. Wszystkie prace do-
okoła nowogardzkiego jeziora, wykonywane były bezpłatnie 
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, 
dzięki dobrej współpracy gminy Nowogard z dyrektorem 
nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, 
przez osoby skierowane do pracy społeczno – użytecznych 
oraz osób bezrobotnych skierowanych z Powiatowego Urzę-
du Pracy w Nowogardzie.

Podczas wizji w terenie, w styczniu 2015 roku, ustalono 
ostateczny kształt ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora – 
począwszy od fontanny, ścieżką przy jeziorze do wysokości 
ul. Kilińskiego, następnie od ul. Kilińskiego do ogrodzenia 
DPS, przez teren DPS i do polany w Sarnim Lesie, a stąd 
ponownie do fontanny przez Promenadę (wykorzystując  
w tych ustaleniach również istniejącą już infrastrukturę).

Kolejna wizja miała miejsce 20 września br. Burmistrz  
w towarzystwie swoich urzędników, wyruszył trasą jej prze-
biegu, aby w terenie i na bieżąco rozwiązywać sprawy wyni-
kające z przebiegu ścieżki.

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.

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. Za tere-
nem ogrodów, omówiano m.in. sprawę ominięcia pól pry-
watnych, stąd ścieżka zbliży się nieco do jeziora schodząc 
w dół ze skarpy. W tym przypadku i ze względu na potrzebę 
wzmocnienia gruntu, projektant zaplanuje zastosowanie 
tzw. poduszek z piaskiem w osłonie geowłókniny.

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 miej-
sca postojowego. Dalej ścieżka będzie prowadzić przez Sarni 
Las, w kierunku “dzikiej plaży”. Tu podobnie jak na innych 
odcinkach leśnych, ma być zastosowana nawierzchnia han-
segrand. Na “dzikiej plaży” natomiast planuje się stworze-
nie 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.

Już dziś wielu mieszkańców korzysta ze ścieżki, która 
metodą gospodarską, została przygotowana i udostępniona 
przez burmistrza do użytku dla wszystkich chętnych. Szcze-
gólnie w dni słoneczne można zaobserwować zwiększony 
ruch na ww. ścieżce. Jak widać jest potrzeba, aby została ona 
profesjonalnie przygotowana, a przez to stała się atrakcją 
turystyczną, przyciągającą do naszego miasta entuzjastów 
spacerów wśród przyrody, biegów oraz jazdy rowerowej.

Opr. Piotr Suchy

Zachęcamy do korzystania przez cały rok z publicznych 
punktów dostępowych do internetu Hospot na terenie naszego mia-
sta. Z darmowego internetu mozna korzystać w obrębie plaży miejskiej, w par-
ku przy Bibliotece, na placu za pomnikiem Kombatantów oraz w Nowogardzkim Domu 
Kultury. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: pod numerem telefonu  
91 39 26 208.

Na mapie prezentujemy przybliżony zasięg hotspotów

Hotspoty
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Wspólne działanie mieszkańców Błotna i władz Nowo-
gardu jest świetnym przykładem na poparcie tezy, że “razem 
można więcej”. Mieszkańcy mieli bowiem pomysł i chęci na 
wybudowanie wiaty na swoim boisku. Z prośbą o wsparcie 
finansowe zwrócili się do burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli. Ten pomysł poparł... i pomógł.

W sobotę 22 października br., oficjalnie dokonano odbio-
ru inwestycji. W uroczystości nie mogło zabraknąć sołtys wsi 
Danuty Nowak, burmistrza R. Czapli i mieszkańców Błotna.

– Prace wykonywaliśmy w weekendy, przez około dwa 
miesiące – mówi sołtys Danuta Nowak. – Dzięki burmistrzo-
wi Robertowi Czapli po-
zyskaliśmy materiał na 
dach i belki. Część pie-
niędzy przeznaczyliśmy 
na ten cel również z fun-
duszu sołeckiego. Wiata 
posłuży mieszkańcom 
całego sołectwa na im-
prezy sportowo-integra-
cyjne.

– Zawsze wspieram  
i będę wspierał inicjaty-
wy społeczne, które mają 
na celu rozwój naszej 
gminy – mówi burmistrz 
R. Czapla. – Cieszę się, że 

Dobry przykład, że ,,razem można 
więcej” – jest nowa wiata w Błotnie

to sami mieszkańcy wyszli z pomysłem budowy. Dziękuję im 
za zaangażowanie i doprowadzenie robót do końca.

W czasie odbioru solidnie wykonanej, zadaszonej 
konstrukcji drewnianej, mieszkańcy poprosili burmistrza  
o wsparcie realizacji kolejnego pomysłu. Chcą oni bowiem 
doprowadzić do wiaty prąd. W odpowiedzi usłyszeli, że na 
pomoc mogą liczyć zawsze.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się na 
pyszny poczęstunek. Tam, w rodzinnej atmosferze, porusza-
no kolejne sprawy z życia gminy.

Opr. Marcin Ościłowski

Jest nowe oświetlenie na ul. 15 Lutego 
– nowoczesny system, którego nie ma 
nawet Szczecin

W poniedziałek 24 października br., na ul. 15 Lutego w No-
wogardzie, burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie m.in. rad-
nego powiatowego Kazimierza Lembasa, radnych rady miej-
skiej: Anny Wiąz i Dawida Jurczyka, dokonał odbioru nowego 
oświetlenia ulicznego. Inwestycja powstała dzięki staraniom 
radnego D. Jurczyka oraz burmistrza R. Czapli, którzy zabiegali 
o nią na podstawie zgłaszanych przez mieszkańców próśb.

Łącznie przy ul. 15 Lutego stanęło 8 nowych słupów  
z oświetleniem ledowym. Całość jest połączona z nowo-
czesnym systemem sterowania, który zastosowano m.in.  
w Gdańsku i Słupsku.

– Nawet Szczecin nie ma jeszcze tej technologii – powie-
dział wykonawca inwestycji. – Wszelkie parametry oświe-
tlenia, w tym m.in. moc, porę włączania, można sterować  
z dowolnego miejsca za pomocą laptopa lub smartphona.

– Stworzyliśmy bazę, do której będziemy przyłączać ko-
lejne słupy oświetleniowe – powiedział burmistrz R. Czapla. 
– Inwestycja ta jest pierwszym etapem. W przyszłym roku 
przyjdzie czas na kolejne odcinki.

Łączny koszt inwestycji to 76 tys. zł. Symbolicznego, 
pierwszego włączenia oświetlenia dokonał burmistrz Czapla 
wraz z radnym D. Jurczykiem.

Opr. Marcin Ościłowski
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Z początkiem roku 2016 zaczęły obowiązywać przepisy 
znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa 
likwiduje z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespoły Ekonomiczno 
Administracyjne Szkół (ZEAS). Samorządy mogą natomiast 
tworzyć tzw. centra usług wspólnych (CUW). Na czym po-
lega różnica? ZEAS-y obsługiwały szkoły i przedszkola pod 
względem finansowo – kadrowym w danej gminie, na-
tomiast CUW-y mogą taką funkcję pełnić w stosunku do 
wszystkich jednostek gminy np.: szkół, bibliotek, ośrodków 
pomocy społecznej a nawet urzędu miejskiego. 

Te zmiany wprowadzone do ustawy o samorządzie 
gminnym są jak najbardziej pozytywne, wychodzą naprze-
ciw gminom, powiatom i innym jednostkom samorządu te-
rytorialnego. Dają możliwość przemodelowania administra-
cji, dostosowania jej do szybko zmieniających się przepisów 
i rzeczywistości. 

Centra usług wspólnych mogą obsługiwać: szkoły, przed-
szkola, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, urzędy 
miejskie, biblioteki itd. pod względem księgowym, kadro-
wym, informatycznym czy też zamówień publicznych. Kata-
log spraw, którymi CUW –y mogą się zajmować jest otwarty. 
W mniejszych gminach tworzony jest zazwyczaj jeden CUW 
w większym może być ich nawet kilka. Korzyść jest duża, 
bowiem dobrze przemyślany zakres zadań dla danego CUW 
–u, dostosowany do konkretnej gminy, daje możliwość po-
prawy jakości pracy urzędu, przy mniejszych kosztach.

W naszej gminie, nad kształtem nowogardzkiego CUW, 
pracował przez kilka miesięcy trzyosobowy zespół w skła-
dzie: Krzysztof Kolibski (zastępca burmistrza), Agnieszka 
Biegańska-Sawicka (sekretarz gminy) i Marcin Marchew-
ka (skarbnik gminy) oraz prawnicy z największej kancelarii 
prawnej w Szczecinie, która obsługuje naszą Gminę. Przy-
gotowali oni projekt uchwały oraz statut nowego CUW–u. 
Nowogardzki CUW miał obsługiwać pod względem finanso-
wo-kadrowym wszystkie gminne szkoły i przedszkola oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Miało być także utworzone 
stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych, pełniące 
rolę kontrolną i koordynacyjną w stosunku do wszystkich 
jednostek gminnych pod tym kątem. 

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie 
(26 października br.) radni mieli przyjąć projekt uchwa-
ły tworzący nowogardzki CUW. Tak się jednak nie stało.  

Radni z klubów PiR/PiS i PSL przy wsparciu innych odrzucili 
tę uchwałę. 

Jeśli ktoś by się pytał - dlaczego tak postąpili radni? – to 
niestety my odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Podczas se-
sji kwestię CUW –ów wyjaśniali radnym zastępca burmistrza 
oraz sekretarz gminy. Radni usłyszeli odpowiedzi na wszystkie 
swoje pytania, a mimo to pozostali przy swoim negatywnym 
głosie w tej sprawie. Zastępca burmistrza powiedział: Szanow-
ni państwo radni, odpowiedzieliśmy na wiele pytań, żadne jed-
nak nie było merytorycznym zarzutem, mogącym stawiać pod 
znakiem zapytania sens tworzenia CUW –u przedstawionego 
przez nas w projekcie uchwały. Wiemy, że takie zmiany orga-
nizacyjne budzą największy niepokój jeśli chodzi o ewentualne 
zwolnienia pracowników. Ja jednak zapewniłem Państwa, że 
żaden pracownik nie będzie zwolniony. Wszyscy pracownicy 
przeszliby do tworzonego CUW –u zachowując swoje dotych-
czasowe prawa. Jednak mimo, że ten ewentualny zarzut został 
rozwiany, w dalszym ciągu nie chcecie zaakceptować projektu 
uchwały. Wnioskuję więc, że uzasadnieniem Waszego postępo-
wania nie są kwestie merytoryczne. Domyślam się, że kierują 
Wami przesłanki polityczne mające na celu utrudnienie burmi-
strzowi zarządzanie administracją gminną, ze szkodą niestety 
dla naszych mieszkańców i dla gminy. 

 Tak właściwie, to nie ma znaczenia, jakimi przesłankami 
kierowali się radni, znaczenie ma to, że w efekcie ich decyzji 
nasza gmina dużo straci. W sytuacji, gdy wiele gmin w całej 
Polsce robi krok naprzód, usprawnia swoją administrację, 
my zostajemy w tyle. Marazm, zastój, zacofanie. Czy tego 
chcą dla naszej gminy nasi radni? Mam nadzieję, że nie. 

Niestety wraz z decyzją radnych pojawił się jeszcze jeden 
problem. Zgodnie z ustawą ZEAS przestaje istnieć z końcem 
roku i w jego miejsce wchodzi CUW, a w budżecie gminy na 
rok 2017 musi być wprost zaznaczone, kto finansowo odpo-
wiada za dany dział – w tym przypadku mowa o oświacie. 
Burmistrz wraz ze skarbnikiem muszą złożyć do 15 listopa-
da br., projekt budżetu, który zaopiniuje Regionalna Izba 
Obrachunkowa (RIO). I tu pojawia się problem, kto będzie 
obsługiwał wypłatę pensji nauczycieli i personelu oświa-
ty od stycznia 2017 roku. Może więc pojawić się  problem 
ze styczniowymi wypłatami pensji dla całej nowogardzkiej 
oświaty. Czy radni byli tego świadomi, gdy podejmowali de-
cyzję? Widać, że nie do końca.

Radni blokują rozwój Urzędu Miejskiego
Ustawa samorządowa otworzyła drzwi gminom do sprawniejszej organizacji urzędów - 

w Nowogardzie radni te drzwi zamknęli!

W dniu 17 października 2016r. Na terenie gminy Nowo-
gard rozpoczęła się Kampania skierowana do mieszkańców 
gminy Nowogard, kierowców i przyszłych kierowców. Ma 
ona na celu m.in. uświadomienie społeczeństwu, jak wiel-
kim zagrożeniem jest wsiadanie za kierownicę pod wpły-
wem alkoholu. W ramach akcji, policjanci drogówki w Go-
leniowie sprawdzali trzeźwość kierowców poruszających się 
ulicami Nowogardu oraz uświadamiali, że od ich zachowania 
na drodze zależy nie tylko ich życie, ale także życie i zdrowie 
innych uczestników ruchu drogowego.

Podczas kontroli drogowych, przedstawiciele Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz uczniowie klasy o profilu ratowni-

Kampania „Bądź Cool JEDZIESZ NIE PIJ” 
rozpoczęta!!!

czo-medycznym oraz policyjnym I Liceum Ogólnokształcą-
cego rozdawali kierowcom, sfinansowane przez burmistrza 
Nowogardu, odblaski oraz ulotki informacyjne, dotyczące 
prawidłowego zachowania w przypadku zauważenia nie-
trzeźwego kierowcy. W miesiącu listopadzie odbędą się 
zajęcia prelekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 
szkołach nauki jazdy z funkcjonariuszami Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Działanie profilaktyczne jest finansowane z budżetu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Nowogardzie.

Koordynator działań Dorota Maślana
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Na spotkanie to przybyli również pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie - z Wydziału Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska (GKMiOŚ) oraz Ewa Jakubcewicz, kierownik Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa 
(GNGR), którzy poinformowali sołtysów o programie dar-
mowego szczepienia psów w naszej Gminie, o możliwo-
ści dalszego zakupu frezu asfaltowego dla poszczególnych  
sołectw, a także informacje o rozdysponowaniu przez 35 na 
36 sołectw funduszu sołeckiego.

Po raz pierwszy w spotkaniu z sołtysami wzięli udział 
również: Aneta Wysoszyńska – dyrektor Publicznej Biblio-
teki Miejskiej w Nowogardzie, która przedstawiła ofertę 
przygotowaną w tym roku, a skierowaną również do środo-
wiska wiejskiego, Monika Makuch z Nowogardzkiego Domu 
Kultury, która przedstawiła program kulturalny, który został 
przygotowany na najbliższe dwa miesiące oraz przedstawi-
ciel Posterunku Policji w Nowogardzie, który przedstawił 
obecnym sołtysom program „Mapa zagrożeń bezpieczeń-
stwa w Polsce”.

Głos ponownie zabrał burmistrz Nowogardu, który  
poprosił zebranych sołtysów, aby: 

do 10 listopada zgłosili kandydatury miejsc pod przyszło-• 
roczne dożynki gminne, aby w przygotowywanym budże-
cie na rok 2017, zabezpieczyć odpowiednią kwotę;
jak najszybciej wymogli na swych mieszkańcach powie-• 
szenie tabliczek z numeracją domów, aby w ten sposób 
pomóc dotrzeć na miejsce karetce pogotowia czy policji. 

Październikowa narada sołtysów  
w Wołowcu

W czwartek, 13 października br., w godzinach popołudniowych, w świetlicy wiejskiej  
w Wołowcu, odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów, które poprowadził burmistrz 
Robert Czapla.

W piątek, 14 października br., w ramach uczczenia Dnia 
Edukacji Narodowej, Nagrodą Burmistrza Roberta Czapli 
uhonorowano dyrektorów i nauczycieli placówek oświato-
wych Gminy Nowogard.

Spotkanie odbyło się w Restauracji Przystań. Wzięli  
w nim udział: Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Krzysz-
tof Kolibski – zastępca burmistrza, Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka – sekretarz gminy, Marcin Marchewka – skarbnik, Ewa 
Sędłak-Błaszczyk – kierownik Referatu Edukacji, Magdalena 
Pędzik – kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjne-
go Szkół oraz dyrektorzy i nauczyciele.

- Dzisiejsze święto jest okazją, aby podziękować wszyst-
kim pracownikom nowogardzkiej oświaty za ich trud, za ich 
poświęcenie, pracę – powiedział burmistrz Czapla, który 
składając dyrektorom i nauczycielom najlepsze życzenia 
podkreślał ich ważna rolę w życiu młodych ludzi. – Nauczy-
ciele uczą, zachęcają do rozwijania pasji, inspirują i kształtu-
ją nasze kolejne pokolenia.

Po złożeniu życzeń, Nagrodę Burmistrza otrzymali dy-
rektorzy: Sebastian Szymański (SP nr 1 Nowogard), Lidia 
Wiznerowicz-Gliwna (SP2 Nowogard), Piotr Kazuba (SP3 
Nowogard), Beata Kuligowska (SP4 Nowogard), Leszek Be-
cela (ZSO Nowogard), Anna Łysiak (Gimnazjum nr 1 Nowo-
gard), Tomasz Żelazowski (SP Błotno), Danuta Ziółkowska 
(SP Długołęka), Renata Fusik (SP Orzechowo), Agnieszka 
Forgiel (SP Strzelewo), Józef Korkosz (SP Wierzbięcin), Alicja 
Starczewska (SP Żabowo), Jolanta Bielska (Przedszkole nr 1 
Nowogard), Ewa Wróbel (Przedszkole nr 3 Nowogard) oraz 
Elżbieta Majchrzak (Przedszkole nr 4 Nowogard).

Dzień Edukacji Narodowej

Nagrodzono dyrektorów i nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej, nazywany również Dniem Nauczyciela, upamiętnia powsta-

nie Komisji Edukacji Narodowej, którą utworzono z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (realizacja nastąpiła 14 października 1773 r.).

Nagrodzono również nauczycieli - w tym roku dyrek-
torzy i związki zawodowe zgłosili do wyróżnienia 18 osób.  
5 października komisja przeanalizowała wnioski. Rekomenda-
cję wszystkich członków komisji, a zarazem Nagrodę Burmi-
strza przyznano 8 nauczycielom. Są nimi: Monika Kolasińska  
(SP Błotno), Aneta Płusa (SP Orzechowo), Maria Pastusiak 
(SP nr 1), Edyta Kamińska (SP nr 1), Barbara Żurak (SP nr 2), 
Arleta Bartosik (SP nr 3), Arkadiusz Piórowski (Gimnazjum 
nr 1) oraz Maja Stelmaszak (II LO ZSO).

Po zakończeniu części oficjalnej nagrodzonych zaproszo-
no na wspólny obiad.

Opr. Marcin Ościłowski
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Ponadto włodarz gminy przedstawił pismo, które otrzy-
mał od starosty informującego, że “(...) w skład powiatu 
goleniowskiego wchodzi sześć gmin i każda zgłasza szereg 
potrzeb z zakresu drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ZWRACAM SIĘ PO RAZ KOLEJNY Z PROŚBĄ  
O NIE PRZESYŁANIE KOLEJNYCH WNIOSKÓW, gdyż nie spo-
woduje to pojawienia się dodatkowych środków, które moż-
na by przeznaczyć na ten cel”. Ze brani sołtysi informację tę 
przyjęli z nieukrywaną dezaprobatą.

Miłym akcentem spotkania było podziękowanie, które 
w imieniu zgromadzonych sołtysów, złożył na ręce Henryka 
Gibskiego, byłego długoletniego sołtysa Żabówka, burmistrz 
Robert Czapla.

Następnym punktem spotkania były sprawy, które sołty-
si zgłaszali. Spotkania tego typu są dobrą okazją, aby wspól-
nie zaradzić problemom dnia codziennego, z którymi mają 
do czynienia sołtysi.

Opr. Piotr Suchy

We wtorek 25 października br., w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie otwarto wystawę Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla Szkół i Ośrodków Specjalnych 
„Czary mary jesienne dary”. Gości powitała m.in. dyrektor 
biblioteki Aneta Wysoszyńska. Z programem artystycznym 
zaprezentowały się dzieci pod opieką Anety Nowak. Uro-
czystego przecięcia wstęgi dokonała Magdalena Zarębska 
– Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Robert 
Czapla, burmistrz Nowogardu.

Do tegorocznego konkursu, który organizowany jest już 
od 10 lat, nadesłano 180 prac z 32 ośrodków, w tym m.in. 
z Elbląga, Bogumiłek, Sławna, Bartoszyc, Goleniowa, Choj-
ny, Kołobrzegu, Lwówka Śląskiego, Oświęcimia, Świnouj-
ścia, Radomia oraz Nowogardu. W czasie inauguracji jury 
w składzie: Zofia Frydryk (przewodnicząca), Barbara Wier-
cioch, Anna Ratomska, Joanna Wardzińska i Katarzyna Lem-
bas, przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii klasy I – III, I miejsce – Anna Furiak (ZSP Ośno 
Lubuskie), II miejsce – Paweł Wielgocki (SOSW Tanowo),  
III miejsce – Wiktoria Najniger (SOSW Bogumiłek). W kate-
gorii klas IV – VI: I miejsce – Marek Matuszewski (Lębork),  
II miejsce – Dominika Pytlińska (SOSW nr 1 Szczecin), III miej-
sce – Jakub Honcz (SOSW Sulęcin). Wyróżnienia przyznali 
obecni w czasie otwarcia wystawy goście. Trafiły one do: 
Anny Furiak (ZSP Ośno Lubuskie), Jacka Holik-Łebańskiego 
(SOSW Lębork), Jakuba Honcz (SOSW Sulęcin), Dominiki 
Pytlińskiej (SOSW nr 1 Szczecin) oraz Patryka Łucka i Zosi 
Maciążek (SOSW Chojna).

 – Jestem pod ogromnym wrażeniem tej inicjatywy, która 
powstała kilka lat temu. Gratuluję organizatorom i dziękuję 
jury. Każda z prac jest piękna – powiedziała M. Zarębska – 
Kulesza.

– Dziękuję organizatorom i sponsorom za zaangażo-
wanie oraz za to, że tak wspaniały, ogólnopolski konkurs 
mógł odbyć się w Nowogardzie – powiedział R. Czapla. 
Wystawę „Czary mary jesienne dary” można oglądać w no-
wogardzkiej bibliotece do 28 października br. Konkurs ho-
norowym patronatem objął Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty. Sponsorami byli: Celowy Związek Gmin RXXI, Ka-
zimierz i Elżbieta Chwiałek, Pro-Bud Nowogard, Magdalena 
i Maciej Chwiałek, Farma Redło, Agro-Business M. Pietra-
szek, Nowo Dental oraz Sklep „Anusia”. 

Opr. Marcin Ościłowski)

Uroczyste otwarcie ogólnopolskiej 
wystawy „Czary mary jesienne dary”



8

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Wśród gości nie zabrakło m.in.: komendanta powia-
towego policji w Goleniowie insp. Krzysztofa Targońskie-
go, gen. broni Zdzisława Gorala, ks. proboszcza Grzegorza  
Legutko, przedstawicieli starostwa i władz Nowogardu na 
czele z burmistrzem Robertem Czaplą i jego zastępcą Krzysz-
tofem Kolibskim.

Na początku meldunek o gotowości szkoły do uroczy-
stości złożył komendantowi policji sierż. sztab. Grzegorz  
Zawadzki. Następnie podniesiono na maszt flagę państwo-

“Ślubuję stać na straży godności, honoru i dobrego imienia szkoły...” 

Uroczystość ślubowania klasy  
policyjnej

W czwartek 20 października br., uczniowie z klasy pierwszej (profil policyjny)  
Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, złożyli ślubowanie.  
Uroczystość odbyła się na Placu Wolności.

wą. W poczcie znaleźli się: Dominika Poręba, Marta Dzier-
żawska i Kacper Litwin. Po odegraniu hymnu państwowego, 
ślubowanie przeprowadziła dyrektor szkoły Karina Surma.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni podziwiali 
pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy trze-
ciej. Kolejny punkt święta odbył się w sali Nowogardzkiego 
Domu Kultury, gdzie młodzi adepci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Uroczystość poprowadzili Dominika Głąbecka, 
Wiktor Wiśniewski, Nikola Porosińska oraz Filip Sadkowski.

Opr. Marcin Ościłowski
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Vivat Academia, vivant professores!

Na początek spotkania głos zabrała 
prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie – pani 
Wanda Obrębska, która powitała gości 
(w tym Krzysztofa Kolibskiego, zastępcę 
burmistrza Nowogardu oraz Kazimierza 
Lembasa, przedstawiciela władz powia-
towych).

– Hasłem na najbliższy rok niech 
będzie stwierdzenie: student zdrowy, 
życzliwy, uśmiechnięty z pasją. Życzę 
wszystkim naszym studentom, aby 
wzbogacali swoją osobowość, a to 
za sprawą wykładów m.in. edukacyj-
nych, poruszających zagadnienia kul-
tury i zdrowia – mówiła pani prezes. 
– Będzie koło brydżowe, zajęcia wokalne, gimnastyka, ale też 
spotkania z cyklu “bezpieczny senior” i wiele, wiele innych.

Po tych słowach przystąpiono do ślubowania nowych stu-
dentów i odśpiewania Gaudeamus igitur. Następnie przyjęci  
w szeregi Uniwersytetu III Wieku otrzymali legitymacje oraz 
symboliczne znaczki.

– W imieniu burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i swoim, 
pragnę złożyć państwu najlepsze życzenia, rozwoju osobistego  
w nowym roku akademickim – powiedział do zebranych K. Kolib-
ski. – Dziękuję wam za to, że w aktywny sposób spędzacie czas, 
że integrujecie i edukujecie, tym samym dając dobry przykład 

Rodzinna, ale i podniosła atmosfera towarzyszyła zebranym gościom, którzy wzięli udział 
w Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu III Wieku w Nowogardzie.  
Uroczystość odbyła się w środę 19 października br. w Nowogardzkim Domu Kultury.

młodszym pokoleniom. Nasza gmina wspierała i nadal z przy-
jemnością będzie wspierać wasze działania.

Słowa uznania popłynęły również od przedstawicielki poli-
cji oraz zaprzyjaźnionego Uniwersytetu z Golczewa.

Na zakończenie inauguracji, studenci wysłuchali wykładu 
prof. ośw. dr Bożeny Kawickiej pt.: “Beze mnie świat trwa zale-
dwie chwilę – rzecz o pamięci”.

Nowogardzki Uniwersytet III Wieku skupia obecnie 132 
członków. Nad przebiegiem inauguracji czuwała wiceprezes 
stowarzyszenia – Jadwiga Cichecka.

Opr. Marcin Ościłowski

W sobotę 22 października br. w Wierzbięcinie, 
w budynku świetlicy wiejskiej świętowano Dzień 
Seniora. We wspólnej zabawie wziął udział bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, sołtys wsi Moni-
ka Pękala oraz mieszkańcy. Przy okazji świętowania 
omówiono potrzeby i problemy sołectwa. Rozma-
wiano o remoncie budynku świetlicy, potrzebie 
budowy dodatkowego przystanku autobusowego 
w centrum wsi, budowie placu zabaw i problemie 
nadmiernej prędkości kierowców, którzy przejeż-
dżają przez Wierzbięcin.

– Obecne przystanki autobusowe znajdują się 
na końcu wsi. Starsze osoby, mające problemy z po-
ruszaniem się muszą przejść całą wieś, aby móc do-
jechać do Nowogardu. Przystanek mógłby powstać 
obok byłej “owczarni” – wskazywali mieszkańcy.  
W odpowiedzi usłyszeli, że burmistrz wesprze wszelkie działa-
nia zmierzające do realizacji tego pomysłu.

– Jeśli chodzi o nadmierną prędkość kierowców, deklaruję 
swoją pomoc w rozmowach z policją na temat wzmożonych 
patroli drogówki – poinformował R. Czapla, który wskazał rów-
nież, że wystosuje pismo do zarządcy drogi wojewódzkiej prze-
biegającej przez Wierzbięcin, m.in. z prośbą o montaż barierek 
ochronnych przy chodniku.

W kwestii remontu świetlicy, mieszkańcy wsi poprosili  
burmistrza o wsparcie finansowe na zakup materiałów.

Dzień Seniora ze sprawami bieżącymi w tle

Burmistrz wsparł remont świetlicy 
w Wierzbięcinie

– Mamy wprawdzie na ten cel 5 tys. zł, ale to może okazać 
się za mało. Chcemy wyremontować pozostałe pomieszczenia 
świetlicy oraz zagospodarować teren wokół. Remont przepro-
wadzimy sami – zadeklarowali mieszkańcy. Po kilku minutach 
ustaleń, wizji budynku, burmistrz poparł wniosek. Wsparcie  
finansowe, ku zadowoleniu zebranych, zostało udzielone.

Po zakończeniu omawiania spraw bieżących rozpoczęło się 
wspólne biesiadowanie. Były tańce, ale i... karaoke oraz pyszne 
ciasto i kiełbaska z grilla. Na zakończenie odwiedzin, burmistrz 
zapowiedział swoją kolejną wizytę już niebawem.

Marcin Ościłowski

Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu III Wieku
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Burmistrz Robert Czapla nie poddaje się i nadal zbiega 
o inwestycje powiatowe na terenie gminy Nowogard, któ-
re poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.  Przypomnijmy, 
że 6 października br. do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
wpłynęło pismo od starosty Kulinicza. Starosta zwrócił się 
w nim do burmistrza Czapli z prośbą, aby ten nie przysyłał 
więcej pism z wnioskiem o przeprowadzenie powiatowych 
inwestycji drogowych na terenie gminy Nowogard.

– „(...) W skład powiatu goleniowskiego wchodzi sześć 
gmin i każda zgłasza szereg potrzeb z zakresu drogownictwa 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwracam się po raz ko-
lejny z prośbą o nie przesyłanie kolejnych wniosków, gdyż 
nie spowoduje to pojawienia się dodatkowych środków 
(...)” – podano w piśmie starosty goleniowskiego do burmi-
strza Nowogardu. 

***
13 września br. burmistrz Czapla wziął udział w spotka-

niu z mieszkańcami Żabówka. Wówczas zebrani wskazywali 
na potrzebę wybudowania chodnika przy drodze należą-
cej do powiatu goleniowskiego, na odcinku z Żabowa (od 
przejazdu kolejowego) do Żabówka. 20 października br. (po 
otrzymaniu pisma starosty), burmistrz zwrócił się do po-
wiatu z kolejną prośbą. W piśmie czytamy: „(...) W nawią-
zaniu do licznych próśb zgłoszonych na spotkaniu (...) przez 
mieszkańców Żabowa i Żabówka zwracam się z wnioskiem  
o wybudowanie chodnika w drodze powiatowej (...) Żabowo 
– Jarchlino na odcinku od przejazdu kolejowego w Żabowie 
do miejscowości Żabówko. Budowa chodnika ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych a w szczególności 
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żabowie”.  
– Mam nadzieję, że pan starosta zmieni zdanie i znajdą się 
dodatkowe pieniądze na inwestycje powiatowe na terenie 
naszej gminy – powiedział burmistrz Czapla. – Jako przedsta-
wiciele mieszkańców jesteśmy po to, aby poprzez nowe inwe-
stycje rozwijać nasze samorządy, a nie „stać w miejscu”.

Burmistrz zabiega o chodnik z Żabowa 
do Żabówka

***
W sprawie budowy chodnika, zabiegi burmistrza No-

wogardu nie kończą się jednak na wniosku napisanym wy-
łącznie do starosty. 14 października br. R. Czapla wystoso-
wał pismo do Tadeusza Rajkiewicza, dyrektora Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W piśmie 
burmistrz prosi o budowę chodnika przy drodze krajowej 
z Żabowa w kierunku Żabówka (do przejazdu kolejowego).  
- „(...) Deklaruję gotowość udziału w realizacji przedmioto-
wej inwestycji w związku z czym serdecznie zapraszam pana 
na spotkanie w dogodnym miejscu i czasie” – czytamy w pi-
śmie burmistrza do dyrektora GDDKiA.

Opr. Marcin Ościłowski

Szanowny mieszkańcu gminy 
Nowogard.

Różne są sposoby okazania patrioty-
zmu i różne jego rodzaje. Lokalnym pa-
triotą można zostać na przykład płacąc 
podatki tam, gdzie się mieszka. Powinie-
neś wiedzieć, że około 40% Twoich po-
datków wraca do gminy, w której jesteś 

zameldowany. Udział w podatku od osób fizycznych i osób 
prawnych to główny dochód gminy.

To co mamy, posiadamy dzięki naszym po-
datkom!

Dzięki tym pieniądzom możliwa jest realizacja wielu 
gminnych inwestycji, takich jak: remonty dróg, budowa 
przedszkoli i szkół, oświetlenie ulic, budowa placów zabaw 
itd. Jednym słowem środki te wpływają na poprawę kom-
fortu życia mieszkańców gminy. Dlatego tak ważne jest to, 

Bądź lokalnym patriotą  
– zamelduj się w Gminie Nowogard!!!

abyś będąc mieszkańcem gminy Nowogard, był równocze-
śnie w Naszej Gminie ZAMELDOWANY.

Meldunek na pobyt stały umożliwia również ustalenie, 
w którym lokalu wyborczym mamy prawo oddawać głosy  
w wyborach. Ponadto, wśród kryteriów przyjmowania dzie-
ci do przedszkoli i szkół, zameldowanie na terenie gminy 
znajduje się na liście, jako jedno z najważniejszych.

Bądź u siebie, a nie jako gość!
Wśród nas żyją osoby, które choć mieszkają w Gminie, 

to się w niej nie meldują, a za to chętnie korzystają z jej 
dobrodziejstw. I choć w Gminie mają faktycznie swój dom, 
to gdzieś tam, dalej lub bliżej, posiadają formalny meldu-
nek. Nie jest to obojętne dla Gminy, bo przecież ich podatki 
mogłyby zasilić budżet, z którego Gmina inwestuje, rozwija  
i zmienia ich otoczenie. A tak podatek należny naszej Gminie 
wpływa do innych. Warto się nad tym zastanowić i uświado-
mić sobie, że bycie zameldowanym w swojej Gminie wszyst-
kim nam się opłaca.



11

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabu-
dowanej,  położonej  w obrębie nr 5 m. Nowogard 
przy  ul. Cmentarnej 11a.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze 
ewidencyjnym 166 o pow. 739 m2 niezabudowa-
na, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy  
ul. Cmentarnej 11a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczy-
stą KW Nr SZ1O/00011636/6 w Sądzie Rejono-
wym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi 
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2016r. o godz. 
10.00 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I pię-
tro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wol-
ności 1.
Cena wywoławcza działki – 55.600,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości 
nieruchomości tj. 5.560,00 zł najpóźniej do dnia 
28.11.2016 r. 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 Go-
spodarki Nieruchomościami, Geodezji Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolno-
ści 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                                 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie 
internetowej www.bip.nowogard.pl www.no-
wogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie.        

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla   

OGŁOSZENIA

Bycie lokalnym patriotą to wielka rzecz!
Świadomość bycia stąd, wyboru tego miejsca na swój 

dom, jak również współtworzenia dorobku Gminy od pokoleń 
ma sens. Natomiast jeśli nie chcesz lub nie możesz zameldo-
wać się w Naszej Gminie, możesz w inny sposób sprawić, aby 
Twoje podatki wpływały do budżetu gminnego. Wystarczy, że 
złożysz w Urzędzie Skarbowym deklarację ZAP-3, informując 
o aktualnym miejscu zamieszkania. Formularz można rów-
nież otrzymać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 6. To proste! 
Formularz ZAP-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Go-

leniowie lub dołączyć do rocznego zeznania podatkowego PIT 
za 2016 r. (do 30 kwietnia 2017 r.).

Zamelduj się albo złóż deklarację do Urzędu Skarbowe-
go, a około 40 % podatków, które płacisz wróci do Gminy  
w której mieszkasz!

Zameldowania można dokonać w pokoju nr 6 /parter/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Zapraszamy! W przypadku pytań zadzwoń: 913926 213.
Elżbieta Laskowska  

p.o. kierownika WSSiO

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 10 z dnia 27.10.2016 r. 
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy. 

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  
Geodezji I Rolnictwa  - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015 r. 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 13 i 14 z dnia 12.10.2016 r. 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
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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

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieogra-
niczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  położonej   
w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Cmentarnej 11b.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-
nym 165 o pow. 799 m2 niezabudowana, położona w obrę-
bie nr 5 m. Nowogard przy ul. Cmentarnej 11b.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00011634/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2016r. o godz. 1015  
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki – 60.600,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.060,00 
zł najpóźniej do dnia 28.11.2016r. 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 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   

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieogra-
niczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  położonej  
w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Racławickiej 8. 
Przedmiotem sprzedaży jest działka  niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 454 o pow. 508 m2 (symbol użytku grunto-
wego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. 
Racławickiej 8.                
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00015218/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu  18.11.2016r. o godz. 1000  
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki – 25.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.500,00 
zł najpóźniej do dnia 14.11.2016r. 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 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 tabli-
cach ogłoszeń urzędu.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla   


