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Kolejne fundusze pozyskane  
dla Gminy Nowogard

W czwartek, 8 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie burmistrz Robert Czapla 
oraz skarbnik Marcin Marchewka podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebu-
dowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie”. Dofinansowanie w wysokości 392 337 zł 
gmina pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014 
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”

Prace remontowe budynku świe-
tlicy wiejskiej w Orzechowie obejmują 
kompleksowe roboty remontowo – bu-
dowlane, w tym m. in. : roboty ziemne, 
posadzki, ściany, dach, ocieplenie dachu 
– sufit podwieszany, stolarkę okienną, 
tynki , licowanie ścian płytkami i malo-
wanie oraz roboty sanitarne , instalacje 

elektryczne i oświetlenie zewnętrz-
ne. W poniedziałek 12 sierpnia 
br. zostanie podpisana umowa z 
wykonawcą robót wyłonionym w 
drodze przetargu. Jest to jedna z 
największych inwestycji w świetli-
ce wiejskie w ostatnich 10 latach.

Urszula Berezowska, WRLFKiS

Mamy Strefę Ekonomiczną!
Szanowni Mieszkańcy Gmi-

ny Nowogard!
Miło mi zakomunikować, że 

niemal 3-letnie starania Gmi-
ny Nowogard o utworzenie na  
naszym terenie podstrefy Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (K-S SSE) 
zostały uwieńczone sukcesem!

Jak wczoraj podało Centrum 
Informacji Rządu, podczas po-

siedzenia Rady Ministrów w dniu 13 sierpnia 2013 r., Rząd RP 
wydał rozporządzenie w którym Gmina Nowogard  uzyskała 
zgodę na utworzenie na jej terenie podstrefy K-S SSE. 

Trzeba przyznać, że nie było łatwo. W trakcie tych blisko 3 
lat zmagaliśmy się z wieloma przeszkodami – prawnymi, orga-
nizacyjnymi, technicznymi i innymi. 

Nie sprzyjała nam prasa lokalna i opozycja, kłamliwie zarzu-
cając bezczynność i oszukiwanie społeczeństwa – wystarczy 
sięgnąć do ostatnich publikacji „Dziennika Nowogardzkiego”...

Pomimo ich narzekań i malkontenctwa,  byliśmy konse-
kwentni i nieugięci. I jak pokazuje rzeczywistość – opłaciło się.  
Mamy w Nowogardzie teren inwestycyjny, który w przyszłości 
stanie się parkiem przemysłowym, na wzór istniejącego obec-
nie w Goleniowie. Należy przy tym stwierdzić, że stworzenie 
strefy ekonomicznej naszym sąsiadom zajęło 10 lat. Nam nie-
całe 3.

Przełom gospodarczy w Nowogardzie stał się faktem – de-
cyzja Rady Ministrów to „krok milowy”, bez oficjalnej zgody 
Rządu nie bylibyśmy w stanie zaoferować inwestorom, tego 
czego oczekują – zwolnień i ulg podatkowych oraz  uregulo-
wanego pod względem prawnym terenu. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard!
Kiedy 3 lata temu objąłem funkcję Burmistrza Nowogardu, 

złożyłem Państwu konkretne zobowiązania. Wśrod nich było 
stworzenie strefy ekonomicznej w Nowogardzie. Dotrzyma-
łem słowa – mamy prawnie uregulowany teren dla inwesto-
rów – a gdzie inwestorzy – tam miejsca pracy. 

Przed nami kolejny etap –  przyciąganie inwestorów two-
rzących w Nowogardzie nowe miejsca pracy, wykonanie 
niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu pod 
przyszłe inwestycje. Trzeba przy tym wyraźnie powiedzieć, że 
podobnie jak z utworzeniem strefy, będzie to proces kilkuletni, 
ale „ziarno zostało zasiane”.

Spodziewamy się przy tym jak zwykle „życzliwego” wspar-
cia ze strony mediów lokalnych i opozycji. 

Jednak nie przeszkodzi to nam w podejmowaniu dalszych 
wysiłków  na rzecz tworzenia w Nowogardzie nowych miejsc 
pracy, służących naszym mieszkańcom i lokalnemu rozwojo-
wi.

Na przyszłość patrzę  z optymizmem.

Z poważaniem, 
Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu
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III Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego 
o „Rakietę Burmistrza Nowogardu”

Już po raz trzeci miłośnicy gry w tenisa ziemnego mogli zaprezentować swoje umiejętności startując w Turnieju Tenisa 
Ziemnego o „Rakietę Burmistrza Nowogardu”, który odbył się 27 lipca na korcie tenisowym przy Placu Szarych Szeregów.

W sobotnim spotkaniu wzięło udział pięcioro młodych za-
wodników, którzy pokazali tego dnia prawdziwą sportową kla-
sę. Otwarcia turnieju dokonał podinspektor Szymon Pilipczuk 
z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, na-
stępnie Jerzy Kusiak – który sędziował spotkanie – wytłumaczył 
zawodnikom, na jakich zasadach będą odbywały się kolejne 
sportowe pojedynki. Trzeba przyznać, że kolejne mecze trzyma-
ły w napięciu, a publiczność, z pewnością na długo zapamięta 
walkę o II miejsce, jaką stoczyli między sobą Paula Kolibska i Pa-
weł Feńczak. Pierwsze miejsce w „Turnieju o Rakietę Burmistrza 
Nowogardu” zajął Bartłomiej Gajda, który otrzymał medal oraz 
nagrodę główną, czyli rakietę do gry w tenisa ziemnego. Medale 
i nagrody rzeczowe powędrowały do zdobywcy II miejsca Pawła 
Feńczaka oraz zdobywczyni III miejsca (jedynej przedstawicielki 
płci pięknej) Pauli Kolibskiej. Nagrody za udział w turnieju otrzy-
mali również Mateusz Gach i Aleksander Pakulski.

Trzeba przyznać, że mimo bardzo młodego wieku zawod-
nicy prezentowali wysoki poziom i duże umiejętności, których 
nie powstydziłby się niejeden dorosły. Tenis ziemny cieszy 
się w Polsce coraz większą popularnością, co widoczne jest 
również w naszym mieście. Mieszkańcy chętnie korzystają z 
boiska przy Placu Szarych Szeregów, gdzie z inicjatywy Urzę-
du Miasta w Nowogardzie już kilka razy odbyły się turnieje o 
„Rakietę Burmistrza Nowogardu”. Zachęcamy wszystkich miło-

śników gry w tenisa ziemnego – tych młodszych i starszych 
– do korzystania z boiska oraz oczywiście do wzięcia udziału w 
kolejnym turnieju, o którym będzie można dowiedzieć się śle-
dząc stronę internetową Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

I miejsce Bartłomiej Gajda (drugi na zdjęciu)
II miejsce Paweł Feńczak (trzeci na zdjęciu)
III miejsce Paula Kolibska (pierwsza na zdjęciu)
Aleksander Pakulski i Mateusz Gach (nagroda za uczestni-

czenie)
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Gmina pomaga szpitalowi w zakupie 
nowego sprzętu

Trwa uruchamianie nowej bryły szpitala. W lipcu sanepid dopuścił ją do użytkowania medycznego. Część oddziałów 
została już przeniesiona.

Aby swą leczniczą funkcję w nowym skrzydle budynku mogły 
prowadzić wszystkie oddziały potrzebny jest zastrzyk, zastrzyk 
gotówkowy na zakup dodatkowego sprzętu. Szpital żywej go-
tówki nie posiada, rozpoczął więc starania o kredyt. Żaden bank 
kredytu nie udzieli bez poręczenia gminy, a gmina nie może po-
ręczyć, bo znacznie zwiększyłaby swoje zadłużenie. Dlatego też 
burmistrz Robert Czapla wraz ze skarbnikiem gminy Marcinem 
Marchewką i dyrektorem szpitala Kazimierzem Lembasem zna-
leźli wariant bezpożyczkowy i szybszy! Gmina wyłoży ze swego 
budżetu pieniądze na zakup dodatkowego wyposażenia, a szpital 
zwróci te pieniądze do gminy w ratach. Pieniądze będą bez odse-
tek, które trzeba by zapłacić w banku w przypadku kredytu. Skró-
ci się także czas zakupu sprzętu, ponieważ fundusze dostępne są 
od razu i nie trzeba marnować miesięcy na procedurę wyłonienia 
kredytującego banku.

Dlatego burmistrz złożył wniosek do przewodniczącego 
Rady Miejskiej o zwołanie w tym celu nadzwyczajnej sesji. W 
poniedziałek rano, 15 lipca, po dyskusji, uzyskaniu odpowie-
dzi na pytania, radni przyjęli dwie uchwały i szpital otrzyma 

z budżetu gminy 800 tysięcy złotych na zakup dodatkowego 
wyposażenia.

Radni prawie jednomyślnie (jeden wstrzymujący się – Ra-
fał Szpilkowski) podjęli decyzję pomagając szpitalowi.

Wierzymy, że dyrektor Kazimierz Lembas wie co mówi - w 
sierpniu sprzęt będzie już na miejscu.

tekst i foto LMM
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Zakończono II etap remontu nawierzchni ul. Ogrodowej.
3 lipca br., został zakończony II etap remontu nawierzchni ulicy Ogrodowej” został zakończony II etap remontu na-
wierzchni. Zakres prac dotyczył odcinka od skrzyżowania ul. Ogrodowej (dz. nr 113) przy wjeździe na ogródki działkowe 
w kierunku ul. Kwietniowej na długości jezdni 115 mb.

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni 
na nową z kostki betonowej o grubości 8 cm, uzupełnienie 
i wyrównanie podłoża betonowego, częściową wymianę 
zniszczonych krawężników, regulacje włazów dla studni ka-
nalizacyjnych i kratek deszczowych. Łączna powierzchnia 

wyremontowanej nawierzchni wyniosła 690m2. Wykonawcą 
robót był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
AZBUD Zdzisław Ajs z Nowogardu. Koszt zrealizowanej inwe-
stycji wyniósł 61.655,73 brutto.

Żaneta Jakubowska

Konsultacje społeczne w sprawie 
zmiany nazwy powiatu

Dnia 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Nowogardzie pod-
jęła dwie uchwały: uchwałę intencyjną w sprawie zmiany nazwy 
powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki 
oraz uchwałę w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego. Po 
kilku naradach pięcioosobowy zespół konsultacyjny wystąpił do 
burmistrza o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które są 
niezbędne przy składaniu wniosku o zmianę nazwy powiatu do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W związku z tym burmistrz 
wydał 23 lipca 2013 roku zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy powiatu 
goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki.

Konsultacje w formie badań ankietowych zostaną przepro-

wadzone w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 
roku według ustalonego harmonogramu (upoważnieni ankie-
terzy będą odwiedzać mieszkańców w domach). Ankietowani 
mieszkańcy gminy Nowogard odpowiedzą na pytanie: „Czy jesteś 
za zmianą nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniow-
sko-nowogardzki?”. W przypadku braku kontaktu z ankieterem, 
odpowiedzi na pytanie będzie można udzielić osobiście w biu-
rze Rady Miejskiej w godzinach od 7.30 do 15.30, a także w każ-
dy czwartek (w okresie od 1 sierpnia do 30 sierpnia) od godziny 
15.30 do 17.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard do 
wzięcia udziału w ankiecie.

Stypendium  szkolne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, 

że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  na  rok  szkolny 
2013/2014 wydawane  będą od 16 sierpnia 2013 r.  (ul.  3  Maja 
6  - I piętro)

Wnioski wydawane będą w godzinach urzędowania tj. ponie-
działek - piątek od 7.30 do 15.30.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.
osp.nowogard.pl

Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom pu-
blicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 
życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umoż-
liwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7. 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzie-
ciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z nioepełnosprawno-

ściami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych -  do czasu ukończe-
nia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, nie-
pełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie upraw-
niająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa 
niż 456 złotych.

Termin przyjmowania w/w wniosków od 2 do 16 września 
2013 r. 
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Do Olchowa na plażę i na ryby
Czysta woda, plaża, dokoła zieleń, lekki 

wiaterek i piękne słoneczko. Tak wypoczywają 
mieszkańcy gminy Nowogard oraz wiele osób 
przejezdnych. Plaża jest miejscem gdzie moż-
na odpocząć w ciągu dnia ale można również 
spędzić tu noc (lub kilka), gdyż przy plaży 
znajduje się pole biwakowe. Tuż przy plaży 
znajduje boisko do gry w pikę nożną oraz ko-
szykową. Jest to miejsce gdzie można spędzić 
wolny czas, a aktywny wypoczynek posłuży 
wszystkim wypoczywającym, rodzinom, mło-
dzieży no a także - co nie ulega wątpliwości 
- dzieciom.

Anna Narkiewicz

A może na ryby?
Wędkarstwo to jeden z bardziej atrakcyjnych sposobów 

spędzania wolnego czasu, a gdy trafimy na jezioro ułatwia-
jące realizację tego hobby możemy być szczęśliwi. Wiedząc o 
tym członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego Koła PZW w No-
wogardzie z prezesem Edwardem Paszkiewiczem i członkiem 
Zarządu Tadeuszem Siembidą podjęli wielki wysiłek organiza-
cyjny i zrobili wszystko by jezioro Kościuszki w Olchowie było 
przyjazne wędkarzom. Po przyjeździe nad jezioro znajdziemy 
wydzielone miejsca do parkowania pojazdów, utwardzone i 
ograniczone krawężnikami, na brzegach jeziora solidne i bez-
pieczne kładki.

Po udanym połowie możemy korzystać z zadaszonej wiaty, 
stolików z krzesełkami, możemy rozpalić ognisko w przygoto-
wanym do tego celu miejscu. Wszystko solidnie i estetycznie 
wykonane. Było to możliwe ponieważ burmistrz przekazał 
nieodpłatnie płyty betonowe na posadzkę i krawężniki na par-
king, firma AZBUD przekazała piasek, firma PRO „GRINBUD” 
transport dużych elementów, solidny stół do wiaty wykonał 
Zygmunt Lisowski, trawę wykosił Zenon Łojkaj. Przy pracach 
pomagali Bogdan Kondratowicz, Zdzisław Żłóbowski, Janusz 

Zamara, Kazimierz Ziemba, Andrzej Strzyżewski, Boguasław 
Rekowski, Janusz Stępień. Dzięki tym ludziom, w wakacyjne 
i urlopowe dni możemy zanucić: na ryby.. Koniecznie do Ol-
chowa!

tekst i foto LMM

Kolejny odcinek pomostu nad jeziorem
Trwają prace, związane z budową pomostu drewnianego wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie. Oprócz budowy same-
go pomostu w ramach prac wzmocniany jest brzeg jeziora kamieniami oraz pod pomostem będzie cementowy murek.
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Dzień Seniora w Świerczewie
Nie tylko pogoda, ale również dobre humory dopisały mieszkańcom Świerczewa, którzy spotkali się 20 lipca (sobota) 
na imprezie poświęconej seniorom.

Spotkanie zorganizowane przez sołtysa wsi Panią Urszulę 
Armatę oraz radę sołecką we współpracy z gminą Nowogard 
rozpoczęło się mszą świętą w intencji seniorów. Następnie 
mieszkańcy udali się w plener, gdzie czekał na nich poczęstu-
nek – grochówka, kiełbaski oraz ciasto. O oprawę muzyczną 
zadbał zespół śpiewaczy „Wesoła Ferajna” z Nowogardzkiego 
Domu Kultury, który zaprezentował lubiane przez seniorów (i 
nie tylko) piosenki ludowe i biesiadne.

Podczas rozmów, okazało się, że dla jednej z uczestniczek 
był to dzień wyjątkowy, otóż Pani Czesława Bedyńska – która 
jest jedną z najstarszych mieszkanek Świerczewa – obchodzi-
ła tego dnia jednocześnie imieniny oraz urodziny. Z tej oka-
zji burmistrz złożył Pani Czesławie najserdeczniejsze życzenia 
oraz wręczył solenizantce piękny bukiet kwiatów. Burmistrz 
pogratulował również pani sołtys Świerczewa zorganizowania 
tak udanej imprezy. Ten dzień z pewnością należał do senio-
rów, ale także do ich rodzin – w uroczystości wzięły udział za-
równo ich dzieci, jak i wnuki.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Spartakiada w Karsku
Spartakiada w Karsku była prawdziwym sportowym wydarzeniem – wszyscy, którzy  przybyli na niedzielne spotkanie 
(21 lipca) mogli śledzić trwające równocześnie rozgrywki w piłkę nożną oraz piłkę siatkową.

Oprócz gospodarzy w tegorocznych rozgrywkach wzięły 
udział zespoły z Kulic, Wojcieszyna, Jenikowa, Szczytnik i Si-
korek, które zawzięcie rywalizowały o zwycięstwo. Nad cało-
ścią czuwał Jacek Rafiński zaś mecze sędziowali Jan Tandecki 
i Grzegorz Tandecki (piłka siatkowa) oraz Jerzy Stolf i Cezary 
Łokaj (piłka nożna). Po emocjonujących rozgrywkach wyniki 
przedstawiły się następująco:

Piłka nożna:
I miejsce – Wojcieszyn

II miejsce – Kulice
III miejsce– Karsk
Piłka siatkowa:
I miejsce – Szczytniki
II miejsce – Sikorki
III miejsce – Kulice

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Partnerskie odwiedziny podczas  
„Lata z Muzami”

W miniony weekend miasto Nowogard gościło wielu 
znakomitych artystów oraz uzdolnioną młodzież podczas 
17-ego Festiwalu Kultury „Lato z Muzami”. 

W uroczystych obchodach festiwalu wzięła udział dele-
gacja zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Heide. Nasza 
gmina gościła m. in. Franza Helmuta Pohlmanna - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Heide, Ilke Marczinzik – zastępczynię 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide, Manfreda Willa – 
Radnego i Zastępcę Burmistrza Miasta Heide, Reinharda Wo-
elka – honorowego obywatela miast Heide i Nowogard oraz 
Annę Krauß. W imieniu obywateli Nowogardu zaszczytnych 
gości podejmowali: Damian Simiński – Zastępca Burmistrza 
Nowogardu, Antoni Bielida – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Nowogardu, Mieczysław Laskowski – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz Marcin Marchewka – 
Skarbnik Gminy Nowogard.

Podczas festiwalu delegacja Miasta Heide poznała polską 
sztukę poprzez muzykę, film i malarstwo. Nasi goście pierw-
szego dnia festiwalu poznali zarówno wybitnego reżysera 
Pana Jerzego Domaradzkiego, jak również jedno z jego dzieł 
– film pt. „Piąta pora roku”, który mimo polskich dialogów wy-
warł duży zachwyt wśród delegatów. Pojawiła się również idea 
wyświetlenia „Piątej pory roku” w Heide. Po uroczystej inaugu-
racji nastąpiła chwila relaksu za sprawą koncertu muzyki filmo-
wej, granego przez kwartet smyczkowy – zespół Aquartet. W 
następnych dniach goście mieli okazję obejrzeć dzieła mala-
rzy i młodzieży biorącej udział w warsztatach. Dzięki organi-
zatorom w tym Kuratorowi pleneru malarskiego Pani Janiny 
Kołodzińskiej delegaci otrzymali niezwykłe prezenty – skrawki 
„kolorów Nowogardu” czyli obrazy uwieczniające uroki Nowo-
gardu w ujęciu uczestników warsztatów malarskich.

Podczas spotkania z artystami goście chętnie rozmawiali 

o współczesnej sztuce z malarzami m.in. z Janem Michałem 
Szewczykiem, Januszem Ryszardem Krzymińskim, Dominką 
Odrowąż, Agnieszką Małgorzatą Urbaniak oraz Florianem Ko-
hutem.

W trakcie wystawy zorganizowanej w Nowogardzkiej Bi-
bliotece Miejskiej i Nowogardzkim Domu Kultury Przewod-
niczący Rady Miejskiej dokonał uroczystego wpisu do księgi 
gości Bilbioteki.

W tak bogatym programie artystycznym nie mogło za-
braknąć zwiedzania naszej gminy. Zaproszeni przedstawiciele 
miasta Heide zobaczyli między innymi zabytkowy ratusz, no-
wowybudowane molo, nową część Samodzielnego Szpitala 
Rejonowego w Nowogardzie, Zakład Gospodarowania Odpa-
dami w Słajsinie a także mieli okazję do odwiedzenia miasta 
Świnoujście. Goście byli pod wielkim uznaniem zmian zacho-
dzących w Gminie Nowogard zarówno pod względem este-
tycznym, jak również gospodarczym. Szczególne wrażenie 
wywarły największe inwestycje w Gminie - nowa część Szpitala 
oraz Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Gospoda-
rze usłyszeli słowa uznania za odwagę i odniesiony sukces w 
podjętych inwestycjach.

Na koniec goście wielokrotnie dziękowali za bardzo bo-
gaty program i możliwość uczestniczenia w festiwalu „Lato z 
Muzami”. Honorowy obywatel Nowogardu i Heide Pan Rein-
hard Woelk podkreślał istotę współpracy międzynarodowej 
naszych miast jednocześnie zauważając pozytywne zmiany w 
Nowogardzie i właściwy kierunek rozwoju stosunków polsko 
– niemieckich. Można więc śmiało stwierdzić, że spotkanie ze 
sztuką podczas „Lata z Muzami” na nowo połączyło obywateli 
Nowogardu i Heide.

Tekst i foto: Szymon Pilipczuk
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Ulica Luboszan wyremontowana
Remont nawierzchni drogi (odcinek od ul. Luboszan do murów obronnych)

3 lipca br., burmistrz dokonał odbioru zakończonych prac 
związanych z remontem nawierzchni drogi od ul. Luboszan 
do murów obronnych. Zakres prac obejmował rozebranie ist-
niejącej nawierzchni z bruku kamiennego oraz zniszczonej na-
wierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego i 
ułożenie nowej nawierzchni. Stara i zniszczona droga zmieniła 
się w uporządkowaną i wygodną dla dojeżdżających do pose-

sji mieszkańców uliczkę. Zdjęty w czasie prac rozbiórkowych 
stary bruk został ponownie ułożony a pozostałą część braku-
jącej nawierzchni wypełniono kostką granitową. Wykonawcą 
robót był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
AZBUD – Zdzisław Ajs z Nowogardu. Koszt prac remontowych 
wyniósł 55.902 zł.

Żaneta Jakubowska

17. Międzynarodowy Festiwal 
Filmu–Muzyki–Malarstwa „Lato z Muzami” 2013
Tegoroczne „Lato z Muzami” obfitowało w liczne atrakcje – właściwie każdy mógł znaleźć w programie coś dla siebie. Kto 
by pomyślał, że w ciągu zaledwie czterech dni trwania Festiwalu tak wiele może się wydarzyć! 

12 lipca (piątek) w Nowogardzkim Domu Kultury odbyła się 
Uroczysta Inauguracja Festiwalu rozpoczęta otwarciem wystawy 
malarskiej nowogardzkiej artystki Haliny Pokorskiej. Następnie 
wszyscy zebrani udali się do sali kinowej, gdzie wyświetlono film 
pt.: „Piąta pora roku”, po którym odbyło się spotkanie z reżyserem 
Jerzym Domaradzkim. Niezwykle uroczystym wydarzeniem było 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Jerzego Domaradzkie-
go w naszym mieście. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali 
przedstawiciele władz samorządowych wiceburmistrz Nowogar-

du Damian Simiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie Antoni Bielida, którzy wręczyli Jerzemu Domaradzkie-
mu nagrodę specjalną – statuetkę Lauru Cisowego za całokształt 
twórczości. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się koncerty 
zespołów „Aquartet” i „Alepak”, nie zabrakło także seansów filmo-
wych – publiczność obejrzała kultowy polski film „Rejs” oraz „Fan-
tastycznie odrażające i śmieszne”, czyli najgorsze filmy świata.

Tekst: Katarzyna Kijana
Fotografie: Katarzyna Kijana, Anna Narkiewicz, Żaneta Jakubowska
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Kulice - tak powstaje boisko!
W dniu 28 lipca sołec-

two Kulice oficjalnie stało 
się posiadaczem boiska 
sportowego. Do Kulic przy-
jechał burmistrz Robert 
Czapla i... przywiózł prezen-
ty dla sportowców tamtej-
szej organizacji LZS Przema-
wiając do zebranych (a była 
liczna grupa zawodników i 
kibiców z terenu całej gmi-

ny) Robert Czapla przypomniał historię powstania tego spor-
towego obiektu. Decyzja o jego budowie zapadła na począt-
ku 2012 roku - burmistrz poparł prośbę sołtysa i Urząd Gminy 
wysłał zaproszenia do wykonawców by złożyli ofertę cenową. 
Najkorzystniejsza wpłynęła od Przedsiębiorstwa Usług Remon-
towo-Sprzętowych z Wojcieszyna i z tą firmą 24 kwietnia 2012 
roku podpisano umowę Urząd Gminy zapłacił 7 945.80 zł.

Teren przyszłego boiska został wyrównany, utwardzony i 
zasiany trawą. Po roku można było zagospodarować plac - z 
funduszu sołeckiego zakupiono bramki do piłki nożnej, przy-
gotowano boisko do piłki siatkowej, ławki dla publiczności i 
wiatę umożliwiającą organizację zawodów i imprez Burmistrz 
podziękował sołtysowi i aktywnym młodym mieszkańcom i na 
dobry początek wręczył zestaw piłek. Formułka okolicznościo-
wa została wypowiedziana i ... poszły w ruch nożyczki. Prze-

cięto symboliczną wstęgę i pierwsze zawody organizowane 
przez LZS mogły się rozpocząć.

tekst i foto Lesław M. Marek

Boisko przed powstaniem

Tak wygląda dziś

Otwarcie boiska w Orzechowie
W niedzielę, 4 sierpnia burmistrz oficjalnie przekazał mieszkańcom Orzechowa boisko sportowe.

Przy symbolicznym przecięciu wstę-
gi towarzyszyli mu sołtys Orzechowa 
Marian Białczak i przewodniczący Gmin-

nego Zarzągu LZS Jan Tandecki.
Światkami inauguracji była liczna 

grupa sportowców i kibiców - na no-
wym obiekcie odbywała się bowiem ko-
lejna spartakiada LZS.

Burmistrz przypomniał, że akceptu-
jąc prośbę sołtysa Gmina przeznaczyła 
19 421, 70 zł na przygotowanie boiska. 
Za te pieniądze wykarczowano krzewy 
na płycie przyszłego boiska, utwardzo-
no teren i zasiano nową murawę. Sołtys 
ze swego funduszu zakupił i zainstalo-
wał bramki piłkarskie i do gry w siatków-
kę oraz wiatę i siedzenia dla kibiców.

Można sportowców zapraszać na 
spartakiadowe emocje!.

Do sportowych zmagań 
przystąpiły drużyny piłki siat-
kowej i piłki nożnej.

Wyniki rywalizacji piłka-
rzy:

Długołęka - Wierzchy 4:2,
Wojcieszyn - Kulice 3:0,
Szczytniki - Orzechowo 1:0,
Długołęka - Szczytniki 4:0
Długołęka - Wojcieszyn  0:0,
Szczytniki - Wojcieszyn 0:1,
Szczytniki - Orzechowo 1:0.
Klasyfikacja:

I miejsce - Długołęka,
II miejsce - Wojcieszyn,
III miejsce – Szczytniki
Wyniki turnieju siatkarzy:
Szczytniki - Wołowiec - 2:1,
Wojcieszyn - Sikorki - 2:1,
Kulice - Wierzchy - 2:0,
Długołęka - Orzechowo 2:1
Półfinał:
Szczytniki - Kulice 2:0,
Długołęka - Wojcieszyn 2:0
O trzecie miejsce: Wojcieszyn - Kulice 

2:1
O zwycięstwo: Szczytniki - Długołęka 

2:0
Klasyfikacja:
I m - Szczytniki,
II m - Długołęka.
III m - Wojcieszyn.
„Medaliści” otrzymali pamiątkowe 

puchary.
Organizatorzy dziękują Marianowi 

Białczakowi za wzorowe przygotowanie 
imprezy i gospodarskie, pełne gościnno-
ści przyjmowanie kibiców i zawodników.

tekst i foto Lesław M. Marek
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W Kulicach uroczyście i... upalnie
Po ceremoni otwarcia nowego boiska w Kulicach (czytaj na poprzedniej stronie), rozpoczęła się kolejna spartakiada LZS.

Do rywalizacji w piłce siatkowej stanęło 8 zespołów, tyle 
samo drużyn rywalizowało w piłce nożnej.

Piłka siatkowa. W drodze losowania wyłoniono cztery 
pary drużyn - przegrywający odpadają z rywalizacji.

Oto wyniki:
Długołęka - Jenikowo 2:0
Szczytniki - Kulice 2:0,
Ostrzyca - Wojcieszyn 2:0,
Sikorki - Karsk 2:0.
Losowo skojarzono pary
Sikorki - Długołęka - 2:0,,
Szczytniki - Ostrzyca 2:0.
Zwycięzcy grali o „złoto”::
Szczytniki -Sikorki 2:1
Pokonani o „brąz”:
Ostrzyca - Długołęka  2:1
1 miejsce - Szczytniki,
2 miejsce - Sikorki,
3 miejsce – Ostrzyca
Trzy czołowe zespoły uhonorowano pucharami.

Piłka nożna. System rozgrywek jak przy siatkówce.
Runda wstępna
Kulice - Ostrzyca 3:2,
Wojcieszyn - Sikorki 1:0,
Karsk - Długołęka 3:1,
Szczytniki - Jenikowo 3:2.
Zwycięskie zespoły skojarzono w drodze losowania:
Karsk - Kulice 3:0,
Wojcieszyn - Szczytniki 1:0,
O I miejsce: Wojcieszyn pokonał Karsk
O 3 miejsce: Kulice pokonały Szczytniki.
Gospodarze wzorowo przygotowali obiekt oraz obsługę 

zawodników i kibiców, a zawody profesjonalnie prowadził pan 
Jacek Rafiński.

tekst i foto LMM

Nowe boisko w Wojcieszynie
Już pod koniec sierpnia odbędzie się otwarcie nowego boiska w Wojcieszynie, które będzie służyło mieszkańcom do gry 
w piłkę nożną oraz piłkę siatkową, w dalszych planach jest również budowa kortu tenisowego.

Po tym jak właściciel działki, na której znajdowało się dotych-
czasowe boisko, wycofał się z wydzierżawiania terenu mieszkań-
com, stracili oni miejsce, w którym mogli spędzać aktywnie swój 
wolny czas. W tej sytuacji zwrócili się o pomoc do burmistrza, 
który wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie 
o przekazanie gminie gruntów, na których zostanie urządzone 
nowe boisko.

17 lipca w Wojcieszynie miało miejsce spotkanie, podczas 
którego burmistrz Robert Czapla, sołtys Wojcieszyna Andżelika 
Saja, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geode-
zji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz, radny Jacek Rafiński oraz czło-
nek Stowarzyszenia Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn” 
Krzysztof Zwierzak dokonali wizji lokanej działki o powierzchni 
1,5 ha. Mieszkańcy włożyli dużo pracy w zagospodarowanie tego 
terenu – pan Krzysztof Zwierzak wykorzystał swoje prywatne ma-
szyny i samodzielnie wykonał wszystkie prace (koszenie, oranie, 
bronowanie, talerzowanie oraz zasianie trawy), dzięki którym 
zwykła działka zaczęła być boiskiem. Inni mieszkańcy Wojcie-
szyna również angażują się w przygotowanie boiska do użytku 
poprzez udział w pracach porządkowych. Obecnie trwa budowa 
wiaty na terenie boiska – dzięki uprzejmości dyrektora Zakładu 

Karnego w Nowogardzie płk. Jerzego Dudzika w pracach przy bu-
dowie zadaszenia bierze udział grupa osadzonych. W najbliższym 
czasie nastąpi podpisanie aktu notarialnego i formalne przejęcie 
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych, po czym gmina uży-
czy wsi teren, na którym znajduje się boisko. Zapraszamy wszyst-
kich na uroczyste otwarcie nowego boiska, które odbędzie się 25 
sierpnia podczas spartakiady.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Trwa przebudowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w 
Nowogardzie, polegająca na wymianie nawierzchni chodnika 
na nową – z kostki betonowej typu polbruk oraz remont i wy-
mianę zjazdów do posesji. Zakres robót obejmuje odcinek uli-
cy Wojska Polskiego od Pl. Ofiar Katynia przez ul. Piłsudskiego 
i Traugutta a kończąc na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego.

Prace remontowe wykonuje Zakład Budownictwa Ogólne-
go i Utrzymania Dróg Zdzisław Ajs z Nowogardu wyłoniony w 
drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 230.890,88 zł. 
Przetarg rozstrzygnięto w czerwcu b.r, była to jedyna oferta 
jaka wpłynęła. Termin zakończenia robót 5 września 2013 r.

Żaneta Jakubowska

Przed remontem

W trakcie remontu

Przebudowa chodnika  
przy ulicy Wojska Polskiego

30 lipca br., dokonano odbioru remontu nawierzchni chodnika w ulicy Wojska Polskiego - strona lewa na odcinku od wjazdu 
na teren Komisariatu Policji do skrzyżowania z ul. Promenady przy posesji Wojska Polskiego 19. 

Roboty obejmowały wymianę starej zniszczonej na-
wierzchni chodnika z płyt betonowych na nową nawierzchnię 
z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na zjazdach 
i grubości 6 cm między zjazdami.

Długość wyremontowanego chodnika wynosi 340 mb a 
jego powierzchnia 700m2. Roboty remontowe wykonał Za-
kład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” 

Zdzisław Ajs z Nowogardu. Koszt remontu chodnika wyniósł 
116.584,26 zł.

Żaneta Jakubowska
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Odbiór remontu nawierzchni chodnika 
wokół Straży Pożarnej

30 lipca br., zakończył się remont nawierzchni chodnika wokół Straży Pożarnej w Nowogardzie, położonego przy uli-
cach: Blacharska, Stolarska i Placu Szarych Szeregów. 

Roboty obejmowały wymianę starej zniszczonej na-
wierzchni chodnika z płyt betonowych na nową nawierzchnię 
z kostki betonowej typu POLBRUK, cegiełka o grubości 8 cm 
koloru czerwonego na chodniku i koloru szarego na zjeździe. 
Długość wyremontowanego chodnika wynosi 185 mb a jego 
powierzchnia 365m2. Roboty remontowe wykonał Zakład Bu-
downictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs 
z Nowogardu. Koszt remontu chodnika wyniósł 54.746,35 zł.

Żaneta Jakubowska

Po remoncie

Przed remontem

Ulica Jana Pawła II - solidnie, terminowo, pięknie
W piątek, 2 sierpnia burmistrz Robert Czapla w towarzystwie starosty goleniowskiego Tomasza Stanisławskiego i proboszcza 
Kazimierza Łukjaniuka przeciął symboliczną wstęgę - budowa ul. Jana Pawła II została zakończona na odcinku od krawędzi 
drogi wojewódzkiej Nr 106 (ul. Ks. J. Poniatowskiego) do połączenia z istniejącym odcinkiem ulicy Jana Pawła II (przy kościele).

Burmistrz i starosta wyrazili zadowolenie z partnerstwa i 
współpracy przy budowie tej drogi, tym bardziej, iż partner-
stwo jest promowane w województwie. Ksiądz Dziekan po-
święcił drogę i po modlitwie podkreślił jej ważność. Powiedział 
m.in., że „ta droga jest potrzebna i szkole i mieszkańcom, którzy 
tu mieszkają i wszystkim przechodzącym tędy w różnych kierun-
kach i celach.”

Łączna długość otwartego odcinka drogi z chodnikiem po 
lewej stronie wynosi 182,70 m. Po prawej stronie drogi jest 
chodnik na początku drogi o długości ok. 18 m.

Wykonawcą inwestycji polegającej na budowie odcinka 
drogi Jana Pawła II wraz z budową chodników, wjazdów oraz 
budową kanalizacji deszczowej (o długości 157 m) było PHU 
GRYF-BUD z Gryfic. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
347.521,52 zł w tym 165 tys. zł to kwota pozyskana z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schety-
nówka”). Po ponad 10 latach od zakończenia I. etapu budowy, 
teraz po II. etapie została dokończona budowa tej drogi. Oby 
służyła jak najdłużej i jak najlepiej.

tekst i foto Lesław M. Marek
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Nowy plac zabaw  
przy Szkole Podstawowej nr 1

W środę 31 lipca dokonano odbioru technicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, który 
został wybudowany w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

W odbiorze prac budowlanych uczestniczyli – burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, pracownicy Wydziału Inwestycji i 
Remontów: Adam Czernikiewicz i Joanna Miklas, radni nowo-
gardzcy: Stanisław Saniuk i Marcin Wolny, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Elżbieta Flis – Żabecka, dyrektor Gimnazjum 
nr 1 Anna Łysiak, inspektor nadzoru budowlanego Eugeniusz 
Hnat i wykonawca inwestycji Przemysław Mazurkiewicz. W 
ramach zrealizowanej inwestycji wykonano duży plac zabaw 
o powierzchni 504,0 m2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Na terenie placu zabaw wykonano:

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano duży plac za-
baw o powierzchni 504,0 m2 zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Na terenie placu zabaw wykonano:

- nawierzchnię bezpieczną w kolorze pomarańczowym: 
242,00 m2,

- nawierzchnię komunikacyjną w kolorze niebieskim: 50,00 
m2,

- nawierzchnię trawiastą: 212,00 m2,
- obrzeża syntetyczne: 70,00 mb.
Plac zabaw został wyposażony w urządzenia zabawowe i 

sprawnościowe typu:
- zestaw wielofunkcyjny z: wieżyczkami, rurą strażacką, 

siatkami wspinaczkowymi pionowymi, ślizgawką spiralną, 
zjeżdżalnią, drabinkami linowymi, trapami, mostem linowym, 

chińskim i skośnym,
- huśtawka wagowa, huśtawka podwójna drewniana  wy-

posażona w dwa gumowe siedziska na łańcuchach, zestaw 
sprawnościowy, tablica regulaminowa, ławki betonowe z 
drewnianymi siedziskami (4 sztuki), kosze na śmieci (2 sztuki).

Gmina Nowogard pozyskała środki na budowę placu za-
baw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”(inwe-
stycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej poprzez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) 
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 96.532,25 zł. 
oraz wyłoniła na drodze przetargu nieograniczonego wyko-
nawcę robót, którym została firma JUL DOM Przemysław Ma-
zurkiewicz ze Szczecina. Wartość robót budowlanych wyniosła 
186.714,00 zł brutto. Całkowity koszt realizacji inwestycji wy-
niósł: 193.064,50 zł brutto.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 jest kolejnym 
– czwartym placem zabaw (wszystkie szkoły podstawowe w 
naszym mieście posiadają już place zabaw), który powstał w 
Nowogardzie w ramach projektu „Radosna Szkoła”. We wrze-
śniu plac zabaw przejdzie najważniejszy test – z wakacji wró-
cą uczniowie szkoły podstawowej, którzy wystawią obiektowi 
swoją własną ocenę.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Gospodarowanie odpadami po nowemu
Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Nowogard pozostawienie odpadów problemowych w dowolnym miejscu i czasie 
jest niedozwolone!

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
i gminy Nowogard uchwalony uchwałą nr XXII/198/2012 Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. określa szcze-
gółowy sposób postępowania z odpadami. Należy pamiętać, że 
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego i wszyscy mieszkańcy 
gminy Nowogard są zobowiązani do jego przestrzegania. Zgod-
nie z art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości porządku w 
gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) kto nie wykonuje 
obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Od 1 lipca 2013 r. na terenie naszej gminy jak również w całym 
kraju zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpa-
dami. Zgodnie z zasadami nowego systemu w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami, mieszkańcy mogą pozbywać się wszystkich odpadów 
jakie powstały na terenie gospodarstwa domowego. Obowiązują 
jednak pewne reguły pozbywania się śmieci.  Bezpośrednio z nie-
ruchomości  odbierane są następujące odpady:

•    papier,
•    szkło,
•    odpady ulegające biodegradacji,
•    tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 

– łącznie,
•    inne zmieszane odpady komunalne (pozostałe po segre-

gacji).

Inne odpady (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 
rozbiórkowe, zużyte opony) nie będą odbierane bezpośrednio 
z nieruchomości. Wymienione wyżej odpady należy przekazać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. 
PSZOK, który będzie uruchomiony od 1.09.2013 r. przy ul. Gene-
rała Bema 13 a w Nowogardzie (przy byłej gorzelni).

Na tle innych gmin w Polsce mieszkańcy gminy Nowogard 
dość szybko i sprawnie zaakceptowali nowe zasady gospodaro-
wania odpadami. Zdarzają się przypadki pozostawiania śmieci 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie odpadów 
wielkogabarytowych, gruzu i odpadów remontowych co bardzo 
negatywnie wpływa na estetykę miasta. Pozbywanie się śmieci w 
sposób niezgodny z Regulaminem podlega karze grzywny, dla-
tego wszelkie przypadki podrzucania śmieci będą kierowane na 
policję w celu wyciągnięcia konsekwencji karnych.  Dla mieszkań-
ców, którzy nie mają możliwości indywidualnego dowozu odpa-
dów do PSZOK-u akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 
zużytego sprzętu RTV i AGD będzie zorganizowana przez gminę 
we wrześniu br.  

Pytania w sprawie sposobu pozbywania się śmieci należy kie-
rować do Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie - BIU-
RO GOSPODARKI ODPADAMI,  tel. 91 57 85 360 lub 91 57 85 355 
oraz do Zakładu Usług Komunalnych, który uruchomił CENTRUM 
OBSŁUGI KLIENTA pod numerami telefonów: 91 39 21 322 oraz 91 
39 21 582.

Joanna Krępa
Z – ca kierownika Wydziału GKMiOŚ

Gospodarstwa jednoosobowe  
mogą płacić mniej 

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w No-
wogardzie wszedł w życie podział na gospodarstwa domowe uwzględniający gospodarstwa jednoosobowe.

Mieszkańcy takich gospodarstw powinni skorygować złożoną deklarację DOP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zgłaszając się do siedziby ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub – jeśli są mieszkańcami budynku wielolokalowego 
posiadającego zarządcę nieruchomości – do siedziby zarządcy.

Jednocześnie przypominamy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
pierwotnie ustalona stawka za 
odpady zbierane selektywnie

nowa stawka za opdady 
zbierane selektywnie

stawka za odpady 
zmieszane

JEDNOOSOBOWE (1 osoba) X 17 zł 24 zł
MAŁE (2 osoby) 27 zł 25,65 zł 35 zł

ŚREDNIE (3-5 osób) 41 zł 38,95 zł 53 zł
DUŻE (6 osób i więcej) 50 zł 47,50 zł 65 zł
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Powraca czyste jezioro Nowogardzkie
W związku z masowymi zakwitami roślinności wodnej, jakie 

od kilku lat pojawiały się w okresie letnim na jeziorze nowo-
gardzkim, w roku 2012 na zlecenie gminy Nowogard pracowni-
cy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili 
badania jakości wód i osadów dennych jeziora. Na podstawie 
uzyskanych wyników określono, że w jeziorze występuje de-
ficyt tlenowy oraz wysokie koncentracje fosforu co powoduje, 
że znajduje się ono w stanie eutrofizacji. Eutrofizacja wód jest 
procesem naturalnym o bardzo wolnym przebiegu jednakże w 
wyniku działalności człowieka (urbanizacja, gospodarka, zanie-
czyszczenia środowiska) znacznie przybiera na sile i w efekcie 
powoduje niepożądane zmiany w akwenach wodnych.

Ponieważ jezioro stanowi niewątpliwie największą atrak-
cję turystyczną naszego miasta ważne jest aby przeprowadzić 
jego skuteczną rekultywację. Według opinii ekspertów najefek-
tywniejszą metodą rekultywacji (przywrócenie wartości użyt-
kowych i przyrodniczych wodom zdegradowanym w wyniku 
działalności człowieka) jest zastosowanie kilku wzajemnie uzu-
pełniających się metod tj. natlenianie wód naddanych, inakty-
wacja fosforu w osadach dennych i biomanipulacja.

Prace nad przywróceniem walorów jeziora rozpoczęły się w 
grudniu ubiegłego roku. Wtedy to po raz pierwszy przeprowa-
dzona została mobilna inaktywacja fosforu na całej powierzch-
ni akwenu. Zabieg powtórzono w czerwcu a kolejne 2 zostaną 
wykonane do końca bieżącego roku tj. w sierpniu i listopadzie. 
Ponadto we wrześniu na jeziorze uruchomiony zostanie aerator 
pulweryzacyjny, który ma za zadanie dostarczać w sposób cią-

gły tlen w naddenne strefy jeziora. Proces rekultywacji będzie w 
okresie jesiennym wspomagany biomanipulacją, tj. zarybianiem 
jeziora rybami drapieżnymi i odławianiem nadmiaru dużych ryb 
planktonożernych, zmierzającą do uporządkowania łańcucha 
pokarmowego w ekosystemie jeziora.

Otrzymujemy pierwsze informacje od mieszkańców nasze-
go miasta a także czynimy własne spostrzeżenia, że stan wody 
w jeziorze ulega poprawie. Nie pojawiły się dotychczas masowe 
zakwity roślinności wodnej oraz nie czuć charakterystycznego 
„zapachu” zagniwającej wody.

Taka sytuacja napawa optymizmem, że rekultywacja przyno-
si wymierne efekty, woda jest czystsza a jezioro przyciąga miesz-
kańców i turystów do korzystania z jego uroków.

Joanna Krępa, wydział GKMiOŚ

Festyn z okazji Dnia Pieroga na osiedlu Bema
3 sierpnia (sobota) mieszkańcy osiedla Bema bawili się wspólnie na festynie z okazji Dnia Pieroga, który został zorga-
nizowany przez Radę Osiedla nr 3.

Sobotni festyn cieszył się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców osiedla Bema (i nie tylko), którzy przybyli licznie mimo 
panującego tego dnia upału. Uczestnicy festynu nie mogli 
narzekać na nudę – organizatorzy zadbali o liczne atrakcje 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bez wątpienia dużo emo-
cji wywołało rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszego 
pieroga, w którym wystartowało 12 osób (każdy z uczestników 
ulepił 40 pierogów). Jury –  degustowało i oceniało zgłoszone 
do konkursu pierogi. Po długich naradach wszystko było już 
wiadomo: autorką najsmaczniejszego pieroga okazała się pani 
Renata Kuźnik, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza. Drugie miejsce zajęła pani Anna Tomczyk, a trze-
cie pani Stanisława Szcześniak – obe panie a także pozostałe 
uczestniczki konkursu otrzymały nagrody ufundowane przez 
Radę Osiedla oraz sponsorów.

Po zakończeniu konkursu odbył się kiermasz pierogów, któ-
re zostały wykupione w okamgnieniu (zebrane środki zostaną 
przeznaczone na wykonanie zadaszenia sceny, która znajduje 
się na boisku za garażami). Tego dnia na uczestników czekały 
także inne konkursy, jak na przykład: rzut wałkiem do celu, pi-
cie wody z butelki przez smoczek dla dzieci, przebicie balona 
podczas tańca, jedzenie muffinek na czas z zawiązanymi ocza-
mi i zbieranie butów w worki na śmieci. Nie zabrakło także 
dobrej muzyki – na scenie wystąpili lubiani w Nowogardzie 
wykonawcy muzyki hip-hopowej, zaś wieczorem odbyła się 
zabawa, podczas której zagrał Mateusz Saran. Sobotni festyn 
z pewnością należy uznać za udany– Rada Osiedla nr 3 z panią 

Renatą Piwowarczyk na czele po raz kolejny okazała się świet-
nym organizatorem i zadbała o każdy najmniejszy szczegół. 
Efekty były widoczne gołym okiem – zadowoleni mieszkańcy, 
którzy mogli spędzić swój wolny czas w miłej atmosferze.

Rada Osiedla nr 3 zaprasza wszystkich chętnych na kolejną 
imprezę (Dzień Sportu), która odbędzie się już we wrześniu. O 
szczegółach dotyczących Dnia Sportu na osiedlu Bema będzie 
można dowiedzieć się śledząc na bieżąco stronę internetową 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Remont alejek nad jeziorem
Zakończono kolejny etap remontu alejek spacerowych na terenach zielonych przy jeziorze w Nowogardzie zlecony 
przez burmistrza Nowogardu. Zakres remontu objął alejki przy murach na odcinku skrzyżowania ulicą Czarnieckiego 
do skrzyżowania z ulicą Lutyków. Dalsza część (do ulicy Zielonej) wyremontowana zostanie po uzyskaniu od konserwa-
tora zabytków zgody na wycięcie akacji.

Tym samym został zakończony etap remontów alejek znaj-
dujących się bezpośrednio przy murach. Przypomnijmy, iż w 
ubiegłych dwóch latach wyremontowane zostały alejki po-

przeczne (między alejką nad murem a alejką przy jeziorze). Na 
przyszły rok, natomiast planowany jest remont alejki znajdują-
cej się bezpośrednio przy jeziorze.

Letnie półkolonie
Letnie półkolonie dla dzieci z terenu gminy Nowogard

Wszyscy wiemy, że nikt nie czeka na wakacje tak jak dzieci, dla 
których są one czasem wypoczynku, zabawy oraz wyjazdów. Nie-
stety nie wszystkie rodziny są w stanie zapłacić za wypoczynek 
swoich pociech. Dlatego właśnie Urząd Miejski w Nowogardzie 
wraz z nowogardzkimi szkołami wyszedł naprzeciw potrzebom 
najmłodszych organizując w lipcu półkolonie letnie dla dzieci ob-
jętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkim dzieciom 
spoza Nowogardu gmina zorganizowała codzienne dojazdy zaś 
OPS zapewnił uczestnikom posiłki. W czasie dwóch tygodni trwa-
nia półkolonii dzieci z pewnością nie mogły narzekać na nudę – 
były wycieczki, konkursy, warsztaty, zajęcia muzyczne, plastyczne, 
komputerowe i wiele, wiele innych atrakcji.

Półkolonia w Szkole Podstawowej nr 1 
W półkolonii letniej w Szkole Podstawowej nr 1 wzięło udział 

50 dzieci z SP 1, SP 4, Błotna, Orzechowa, Strzelewa i Żabowa, 
które znajdowały się pod opieką Beaty Binieckiej (kierownik pół-
kolonii), wychowawców: Anny Tracz, Ingi Płosaj-Jurek i Elżbiety 
Kwiatkowskiej oraz pielęgniarek: Jadwigi Kosakiewicz i Danuty 
Michalak. Dzieci uczestniczyły w różnych formach wypoczynku 
– brały udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (zajęcia spor-
towe, nauka pływania na plaży miejskiej), muzycznych, plastycz-
nych, komputerowych, ekologicznych (które odbyły się dzięki 
wsparciu finansowemu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowo-
gardzie) oraz profilaktycznych: spotkały się z policjantką Klaudią 
Gieryń, uczyły się udzielać pierwszej pomocy, poznawały zasady 
zdrowego odżywiania oraz dowiedziały się o skutkach palenia pa-
pierosów. Były również wycieczki oraz zwiedzanie – dzieci wzięły 
udział w spotkaniu z zastępcą burmistrza Nowogardu Damianem 
Simińskim, który opowiedział o pracy w urzędzie, oprowadził 
swoich gości po ratuszu oraz razem z nimi obejrzał wystawę w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Podczas półkolonii odbyła się rów-
nież wycieczka do Szczecina – dzieci obejrzały bajkę w kinie „He-
lios”. Zakończenie półkolonii odbyło się w „Neptunie”, gdzie przy 
posiłku (była pizza, tort oraz lody) uczestnicy wspominali spędzo-
ny razem czas. Każdy uczestnik otrzymał także słodycze, artykuły 
szkolne oraz drobne upominki.

Półkolonia w Szkole Podstawowej nr 2
W półkolonii letniej w SP 2 wzięło udział 48 dzieci z SP 2, SP 

3 oraz ze szkół w Długołęce i Wierzbięcinie, nad którymi czuwały 
Joanna Machocka (kierownik półkolonii), wychowawcy: 

Urszula Zajda, Marzena Florczak i Barbara Żurak oraz pielę-
gniarka Bożena Wierszyło. W ciągu dwóch tygodni trwania pół-
kolonii dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-wychowaw-
czych z elementami czynnego wypoczynku (na plaży miejskiej, 
placu zabaw i „Smoczaku”). Dzieci wzięły również udział w VI edycji 
konkursu ekologicznego „Eko-miasto Nowogard i okolice” (spon-
sorem nagród był Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie). 
Były również wycieczki – dzieci odwiedziły Urząd Wojewódzki w 
Szczecinie i Urząd Miejski w Nowogardzie, gdzie zapoznały się z 
pracą burmistrza oraz zwiedziły budynek. Uczestnicy wzięli także 
udział w warsztatach w piekarni Waldemara Pędziszczaka, który 
zapoznał wszystkich z procedurą wypieku ciast i pieczywa. W ra-
mach „Lata z Muzami” dzieci obejrzały film pt. „Krudowie”. Trady-
cyjnie na zakończenie półkolonii uczestnicy otrzymali paczki ze 
słodyczami oraz drobne upominki.

Monika Olechnowicz-Krakowska przedstawiciel Celowego 
Związku Gmin R-XXI wręcza nagrody w VI edycji konkursu ekolo-
gicznego ,,Eko-miasto Nowogard i okolice”

Tekst: Katarzyna Kijana
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Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2013
Gmina Nowogard ponownie Laureatem Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy 
Lider Współpracy z NGO 2013”

W dniu 18 czerwca br w Szczecinie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie Konkursu i wręczenie laureatom nagród 
oraz dyplomów. Gmina Nowogard uzyskała wyróżnienie i 
tytuł Finalisty Konkursu ,, Samorządowy Lider Współpracy 
z NGO 2013’’ oraz otrzymała nagrodę w postaci urządzenia 
wielofunkcyjnego. Komisja Konkursowa po raz kolejny wy-
soko oceniła współpracę Gminy Nowogard z organizacjami 
pozarządowymi. Wyróżnienie to świadczy również o dobrym 
wykorzystaniu przez stowarzyszenia dotacji otrzymanych z 
gminy. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja 
współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowy-
mi w 2012 roku.

W ramach spotkania odbyło się również V Zachodnio-
pomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO. Podczas forum 
omówiono przykłady partnerstw na linii JST – NGO oraz do-
bre praktyki współpracy i źródła finansowania dla organizacji 
pozarządowych. Na zakończenie spotkania odbyła się dys-
kusja związana z 10 – leciem ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Uczestnicy dyskutowali nad 
propozycjami zmian do ustawy , które przedłożone będą w 
Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Urszula Berezowska, WRLFKiS

Montaż koszy na boisku przy placu 
Szarych Szeregów w Nowogardzie

Zakończono prace budowlane polegające na montażu koszy do gry w piłkę koszykową na boisku przy pl. Szarych Szeregów 
w Nowogardzie. 3 lipca br., dokonano odbioru robót na istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska dwóch pól do gry w piłkę 
koszykową o wymiarach 22m x 15m, rozmieszczonych symetrycznie na powierzchni boiska wraz z malowaniem linii oraz 
zamontowaniem 4 zestawów do gry w koszykówkę (po dwa na jednym boisku).

Wbudowane urządzenia posiadają atesty PZH i ITB dopusz-
czające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze 
znakiem „B”. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo Handlo-
wo Produkcyjny Wojciech Kubicki z Nowogardu. Wartość ro-
bót wyniosła 15.375,00 zł brutto. 

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 17.879,10 

zł brutto. Montaż koszy przy pl. Szarych Szeregów spowodo-
wany był budową placu zabaw dla dzieci w ramach programu 
„Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie, gdzie do tej pory znajdowało się boisko do gry w piłkę 
koszykową. Umieszczenie nowych koszy do gry, było warun-
kiem postawionym przez dyrektor Liceum Ogólnokształcące-
go nr 1 w Nowogardzie, po spełnieniu którego wyraziła zgodę 
na budowę placu zabaw tuż przy szkole (w miejscu dotychcza-
sowego boiska do gry w koszykówkę).

Żaneta Jakubowska
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Nowogard, 5 sierpnia 2013 r. 
Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
  Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
  ul. Boh. Warszawy 7A 
  72-200 Nowogard
W nawiązaniu do artykułu pt. „Nowogard poza rozszerze-

niem”, zamieszczonego w Dzienniku Nowogardzkim nr 59 (2-
5.08.2013 r.) proszę o publikację w trybie przewidzianym przez 
ustawę - Prawo prasowe, art. 31 pkt 1 poniższego sprostowania.

 Artykuł  „Nowogard poza rozszerzeniem” autorstwa osoby 
podpisanej jako ms, odnosi się do koncepcji utworzenia na tere-
nie Gminy Nowogard podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (dalej K-S SSE) o łącznej powierzchni 20,19 
ha.

Główną tezą artykułu jest przytoczenie „komunikatów” i 
„twardych faktów”, świadczących o tym, jakoby szanse Gminy 
Nowogard na utworzenie podstrefy K-S SSE spełzły na niczym. 

Autor artykułu za podstawowy argument za przedstawioną 
tezą uważa komunikat Ministra Gospodarki Janusza Piechociń-
skiego z 23 lipca 2013 r., pochodzący z...prywatnego bloga Pana 
Piechocińskiego. 

Dodatkowo, przytoczono wypowiedzi byłego burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby oraz radnego opozycji Tomasza 
Szafrana, z których wynika, że obecne władze Nowogardu wpro-
wadzają społecznośc lokalną w błąd i są odpowiedzialne za to, 
że cyt.(...) ”burmistrz swoim zwyczajem własną nieudolnością 
obciąża innych” (...).

Ponadto,  artykuł nie zawiera żadnej wypowiedzi czy też ko-
mentarza burmistrza Roberta Czapli, pracowników Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, ani przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Niestety, jak zostanie poniżej wykazane, jedynymi prawdzi-
wymi informacjami zawartymi w artykule, są...data jego sporzą-
dzenia i podpis autora.  

Na początek trochę historii. 
 Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowogar-

dzie z dnia 18 sierpnia 2010, Rada Miejska w Nowogardzie wyra-
ziła zgodę na utworzenie podstrefy, zaś przedmiotowe działki  nr 
411/27, 411/29 obręb Miętno oraz 40/5, 40/6 obręb Wojcieszyn, 
należące do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Szczecinie, miały zostać przekazane Gminie Nowogard za „sym-
boliczną złotówkę”.

W dniu 10 grudnia 2010 r. ówczesny burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba wystosował pismo w sprawie przejęcia przed-
miotowych nieruchomości do ANR w Szczecinie.

Niestety, ANR odmówiła przekazania działek, proponując w 
zamian sprzedaż ich Gminie Nowogard, „po cenach rynkowych”. 
Szacunkowy koszt tych działek wynosi ok. 20 milionów złotych. 
Oczywiście, nie trzeba dodawać, że na takie posunięcie Gminy 
Nowogard zwyczajnie nie stać. 

Co ciekawe, gdyby kilka lat temu ówczesne władze Nowo-
gardu nie podjęły decyzji o zmianie w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego (zamiana działek rolnych na biznesowe), a 
przejęły od ANR nieodpłatnie omawiane grunty (wówczas rol-
ne), to obecnie Gmina Nowogard miałaby te nieruchomości  na 
własność. Można więc powiedzieć, że „koło nosa” przeszły grunty 
Gmine o wartości ok. 20 milionów złotych...

Już w trakcie trwania nowej kadencji, burmistrz Robert Cza-
pla, w piśmie nr GNGR.71145/2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. 

ponownie wystąpił do ANR o przekazanie przedmiotowych dzia-
łek za „symboliczną złotówkę”. Doszło również do oficjalnego 
spotkania w tej sprawie w siedzibie Agencji w Szczecinie. 

Stanowisko ANR pozostało jednak nieugięte. Co więcej, po-
informowano nas, że przedmiotowe działki są nadal przedmio-
tem dzierżawy prywatnych dzierżawców, zaś ich wypowiedzenie 
skutkować może dopiero po 30 września każdego roku, z zacho-
waniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

W artykule „DN” były burmistrz Kazimierz Ziemba tak przed-
stawia sytuację: (…) Jeszcze przed zakończeniem kadencji został 
złożony komplet dokumentów wymaganych w procedurze roz-
szerzenia (...). I dalej - (…) Poprzednia procedura była już bowiem 
w zaawansowanej fazie (...).

Nie jest to zgodne z prawdą, gdyż jak wynika z informacji K-S 
SSE, podstawowymi dokumentami wymaganymi przez Zarząd 
Strefy już na etapie składania wniosku są m.in.:

Opinia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 
sprawie objęcia wydzielonego terenu statutem K-S SSE.

Zgoda właściciela nieruchomości na objęcie nieruchomości 
statusem SSE (jeżeli inny właściciel niż K-S SSE).

Dodatkowo, działki planowane do włączenia do podstrefy 
powinny być „czyste”, to znaczy, ich stan prawny powinien być 
uregulowany z ewentualnymi dzierżawcami. 

Takich dokumentów burmistrz Kazimierz Ziemba na tym 
etapie nie posiadał, więc skąd to stwierdzenie o „komplecie do-
kumentów”?

Dalej Pan Kazimierz Ziemba zarzuca nowej władzy „brak kon-
sekwencji w działaniu”. „Twarde fakty”, z taką lubością przytacza-
ne przez redaktora ms, świadczą o czymś zgoła innym. 

Gdy tylko okazało się, że ANR nie przekaże Gminie działek 
za symboliczną opłatę, szukano nowych dróg wyjścia z impasu. 
Po wielu konsultacjach prawnych oraz „gorących telefonach” i 
spotkaniach z pracownikami ANR i K-S SSE, wypracowano w paź-
dzierniku 2011 r. nowy plan tzw. „trzeciej drogi” – uzyskania zgo-
dy właściciela nieruchomości na „włączenie” (nie sprzedaż czy też 
przekazanie) nieruchomości do Strefy.

Od tego momentu sprawy nabrały tempa. 
2  listopada 2011 r.  Agencja Nieruchomości Rolnych w Szcze-

cinie wyraziła zgodę na objęcie przedmiotowych nieruchomości 
statusem podstrefy, tego samego dnia, na wniosek burmistrza 
Roberta Czapli,  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
w drodze uchwały nr 1769/11 pozytywnie zaopiniował wniosek 
Gminy Nowogard o stworzenie na jej terenie podstrefy K-S SSE. 

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, 
dopiero w grudniu 2011 r. stosowny wniosek został złożony w 
siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
zaś następnie włączony do projektu Rozporządzenia Rady Mini-
strów zmieniającego rozporządzenie KRM-110-23-13 w sprawie 
K-S SSE. 

Od tamtej pory dokumentacja poddawana była analizom 
prawnym i ekonomiczno-technicznym, konsultacjom oraz uzgod-
nieniom międzyresortowym. W międzyczasie Gmina Nowogard 
uzyskała, po twardych negocjacjach, zgody dzierżawców nieru-
chomości planowanych do włączenia oraz prowadziła rozmowy 
z potencjalnymi inwestorami – w chwili obecnej są to dwie firmy 
– jedna z kapitałem holenderskim, druga z niemieckim. 

Z informacji udzielanych na bieżąco przez Zarząd K-S SSE wy-
nikało, że wniosek ostatecznie miał zostać rozpatrzony do końca 
2012 roku. Pod koniec 2012 r. nastąpiła zmiana na stanowisku 
Ministra Gospodarki i termin ten uległ wydłużeniu o dwa miesią-
ce. 

Sprostowanie - strefa ekonomiczna
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Niestety,  zmiana Rozporządzenia w sprawie utworzenie pod-
strefy utknęła w miejscu ze względu na znany od dłuższego cza-
su i nagłaśniany przez media sprzeciw Ministra Finansów Jacka 
Rostowskiego co do zasadności istnienia stref ekonomicznych w 
Polsce i wydłużenia ich funkcjonowania do 2026 r. Szkoda, że re-
dakcji „DN” fakt ten nie był znany.

W połowie czerwca 2013 r. nagłówki gazet i serwisów interne-
towych obiegła informacja pochodząca  od Ministra Piechociń-
skiego - „Dogadałem się z Rostowskim!”.

W dniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów wydłużyła okres funk-
cjonowania 14 stref do końca 2026 roku. 

No i mamy feralny artykuł w „Dzienniku Nowogardzkim” z 2 
sierpnia 2013 r. opatrzony  charakterystyczną tabelką w forma-
cie excell, gdzie wśród wymienianych lokalizacji planowanych do 
właczenia do strefy...nie ma Nowogardu!

Można by w tym miejscu długo rozwodzić się nad pojęciami 
tak abstrakcyjnymi dla redakcji „DN” jak „rzetelność dziennikar-
ska”, „czytanie ze zrozumieniem”, „telefon do Urzędu Miejskiego” 
itp. 

Ale  będzie krótko i jak to redaktor lubi - „twardo”.
Rzeczona tabelka pochodzi z prywatnego blogu Pana Janu-

sza Piechocińskiego i dotyczy, owszem, rozszerzenia stref eko-
nomicznych o nowe tereny, tylko, jak zresztą wynika z tekstu, w 
oparciu o wnioski złożone do Ministerstwie Gospodarki  w „ostat-
nich miesiącach”.

Dla przypomnienia – wniosek Gminy Nowogard złożony zo-
stał w połowie 2012 r. 

Co więcej, nie rzuciło się Redakcji w oczy, że tabela ma tylko 
10 pozycji, a nie 14? 

„Wniosek Gminy Nowogard nie jest przedmiotem zestawienia 
zamieszczonego w komunikacie” – mówi Grażyna Mazur - Dy-

rektor Biura Zarządu/Prokurent Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. - „Informacja zawarta w tabelce przedsta-
wionej w komunikacie odnosi się do potencjalnych nowych loka-
lizacji podstref w Polsce, w oparciu o nowe wnioski, które wpły-
nęły do Ministerstwa Gospodarki w ostatnich miesiącach i nie 
były jeszcze rozpatrywane. Tymczasem, wniosek Gminy Nowo-
gard, obok kilku innych lokalizacji, jest już od dawna poddawa-
ny „obróbce” i znajduje się na finiszu – po ostatnich ustaleniach 
i otwarciu furtki dla stref przez Rząd RP – jest ujęty w projekcie 
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie kostrzyńsko słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, 
zatwierdzonym 25 lipca br. przez Stały Komitet Rady Ministrów 
(o czym jest mowa w punkcie 3 komunikatu) i został skierowany 
pod obrady Rady Ministrów. Przyjęcia rozporządzenia przez Rząd 
spodziewamy się jeszcze w sierpniu 2013 r. 

No cóż, parafrazując autora - twarde fakty i nie propagando-
we zagrywki najlepiej weryfikują działania. 

Burmistrz Kazimierz Ziemba miał kilkanaście lat na utworze-
nie w Nowogardzie strefy ekonomicznej (funkcjonują w Polsce 
od 1995 r.). A jak pokazują przytoczone wyżej fakty, dopiero za 
czasów obecnej kadencji doprowadzono sprawę do końca, nie-
zależnie od tego, jaka będzie ostateczna decyzja Rady Ministrów. 

Urząd Miejski w Nowogardzie zawsze służy niezbędną infor-
macją, nie tylko w tej kwestii, ale jak to niestety widać, nie spoty-
ka się to ze zrozumieniem - brak w artykule wypowiedzi kogokol-
wiek ze strony UM jest tego jaskrawym przykładem.

Z poważaniem, 
Z-ca Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 

Kultury i Sportu 
Urząd Miejski w Nowogardzie 

Rowerowe wojaże wokół Nowogardu
Wreszcie wakacje! Choć to, w moim przypadku, termin nieco umowny, to jednak zobowiązania wynikające z umowy 
– zlecenia, a także ostatnia sesja nadzwyczajna, dość precyzyjnie wyznaczyły datę, po której dopiero mogłem zdecydo-
wać się na dłuższy wypad rowerowy.

Wsiadłem na jako-tako przy-
gotowany rower i… zaczął się 
problem: dokąd jechać?

Po dłuższej deliberacji pod-
jąłem męską decyzję: jadę do 
Kulic!

Nie ujechałem więcej niż 
kilkaset metrów, gdy pojawiło 
się kolejne pytanie: dlaczego 
właśnie tam? Tym razem odpo-
wiedź nasunęła się szybko. Od 
zawsze odczuwałem niezwykłe 
podekscytowanie zjeżdżając z 
„asfaltówki” w aleję starych i 

wysokich drzew, prowadzącą 
wprost do dworu.

Tu, pod koronami drzew, 
moja wyobraźnia sprawiała, że 
czułem się tak, jakbym wpły-
wał… „na suchego przestwór 
oceanu,…”. Po jakimś, bliżej nie-
sprecyzowanym, czasie, kiedy 
dotarłem wreszcie pod bramę 
wjazdową na dziedziniec, w 
pierwszej chwili odczułem ulgę. 
Przecież odrestaurowane przed 
kilkunastoma laty zabudowania 
dworskie nadal prezentują się 
okazale. Przecież od ostatniej 
mojej w tym miejscu bytności 
wszystko jest takie, jak było. 
Czyżby czas się tu zatrzymał?

Po pewnej chwili poczułem 
jednak, że „zagospodarowała” 
się tutaj jakaś złowroga cisza, 
której trudno byłoby się wcze-
śniej doszukać. W takiej atmos-
ferze obudziły się wspomnienia 
z lat mojej młodości.

To tu, po tym dziedzińcu, 

zmierzałem z grupą rówieśni-
ków w kierunku pobliskiego 
boiska, szumnie zwanego sta-
dionem. Przyszliśmy pieszo, z 
odległego o kilka kilometrów 
Wojcieszyna, aby z miejscowy-
mi rozegrać mecz piłki nożnej.

Na dziedzińcu było sporo 
starszej młodzieży i dorosłych. 
Zapewne czekali na początek 
zabawy ludowej. Bufet już za-
czął funkcjonować. Nas (tramp-
karzy) takie zabawy zaczną inte-
resować dopiero za kilka lat.

A po kilku latach bywałem 
tu wielokrotnie, a to jako gra-
jek, a to jako tanecznik. Świetli-
ca najczęściej nie była w stanie 
pomieścić jednocześnie wszyst-
kich „zabawowiczów” i dlatego 
na dziedzińcu, gdzie teraz na 
pięknie utrzymanym trawniku 
rozpanoszyła się paskudna ci-
sza, wówczas „buchało” życie-
!Wsiadłem na rower, kierując się 
do wsi. Obejrzałem się (nawet 

kilkakrotnie) w nadziei, że na 
oddalającym się dziedzińcu ko-
goś wreszcie dojrzę – niestety. 
W głowie kołatało mi zakoń-
czenie cytowanego już sonetu: 
- Jedźmy, nikt nie woła.

Jadąc przez wieś, w kie-
runku miejscowego kościółka, 
już z daleka dojrzałem dom, w 
którym niegdyś zamieszkiwali 
dwaj bracia muzykanci. To do 
nich przyjechaliśmy wówczas (z 
kolegą) na swych motocyklach, 
aby zaczerpnąć garść wiedzy od 
bardziej doświadczonych chał-
turników. Teraz wokół panuje tu 
wszechobecna cisza.

Jadę dalej i… koniec wio-
ski. Pojadę do Jarchlina. Może 
tam, wspominając zdarzenie ze 
swego wczesnego dzieciństwa, 
pozbędę się tej, jakże uciążliwej, 
nostalgii. 

Może…
Lech Jurek
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W Orzechowie  
będzie świetlica i remont drogi

W związku z sygnałem 
anonimowego Czytelnika 
„Dziennika Nowogardzkiego” 
z ostatniego wydania gaze-
ty (19 lipca br.) na temat re-
montu drogi w Orzechowie, 
uprzejmie Pana i wszystkich 
Mieszkańców Orzechowa in-
formuję, iż pamiętam o swo-
ich zobowiązaniach wybor-
czych i tak jak deklarowałem 
przed wyborami – słowa da-
nego dotrzymam.

W 2010 roku podczas 
mojego spotkania z miesz-
kańcami Orzechowa dałem 
Państwu słowo, że gdy wybie-
rzecie mnie na funkcję burmi-
strza wyremontuję świetlicę 
wiejską oraz przeprowadzę 
bieżący remont drogi położo-
nej za sklepem i prowadzącej 
do kilku nieruchomości.

Pragnę Państwa powia-
domić, że na mój wniosek 
koalicja rządząca SLD-PSL w 
Radzie Miejskiej uchwaliła 
pieniądze na remont świetli-
cy. Przeciw budżetowi gminy 
na ten rok, w którym zawarta 
była Państwa świetlica głoso-
wali radni Wspólnego Nowo-
gardu , a także radny Krzywa-
nia oraz Nieradka. W związku 
z zabezpieczeniem finanso-

wym inwestycji ogłosiłem 
przetarg na remont świetlicy, 
który lada chwila zostanie 
rozstrzygnięty (wpłynęły już 
oferty od wykonawców). Ter-
min ukończenia remontu to 
koniec kwietnia przyszłego 
roku. Zadanie zabudżetowa-
ne jest na kwotę 670 tysięcy 
zł i obok Trzechla, będzie to 
jeden z najdroższych remon-
tów świetlic wiejskich w hi-
storii gminy Nowogard.

Jeśli chodzi o remont 
drogi, to zgodnie z tym co 
odpowiedziałem dzień wcze-
śniej przed ukazaniem się 
wydania „Dziennika Nowo-
gardzkiego” panu redaktoro-
wi Słomskiemu, dotrzymuję 
swoich obietnic wyborczych. 
W związku z czym zleciłem 
firmie, która wygrała prze-
targ na remont dróg w na-
szej gminie, wykonanie tego 
zadania. Firma ta otrzymała 
wiele zadań drogowych do 
zrobienia, stąd też na bieżąco 
i systematycznie je wykonuje. 
Konkludując, droga ta zosta-
nie wyremontowana. Szkoda 
tylko, że Pan Słomski nie ujął 
mojej wypowiedzi w artykule 
(przecież po to dzwonił), ale 
przyzwyczaiłem się już do 

tego, że ta gazeta jeśli pisze 
o organie wykonawczym na-
szej gminy, to tylko źle. Prze-
cież Pan Słomski nie może 
napisać, że burmistrz Robert 
Czapla zlecił wyremontowa-
nie drogi i jest osobą, która 
dotrzymuje danego słowa.

Korzystając z okazji 
chciałbym poinformować 
mieszkańców Sołectwa Orze-
chowo, że nie tylko te dzia-
łania zostały przeze mnie 
wykonane na rzecz wsi. I tak 
dodatkowo:

1. W 2011 roku wykona-
łem plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Orzechowie 
za 98 tysięcy złotych, z czego 
połowę gmina pozyskała ze 
środków zewnętrznych;

2. W 2012 roku zleciłem 
wyrównanie i doprowadze-
nie do stanu używalności bo-
isko sportowe w Orzechowie. 
Wydatkowana została na ten 
cel kwota 19.500 zł;

3. W 2012 roku zleciłem 
wykonanie remontu – nowej 
elewacji zewnętrznej remizy 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Orzechowie za kwotę 
22.500 zł.

4. W 2012 roku pozyska-
łem dla Sołectwa Orzechowo 

na wniosek pana Sołtysa za-
drzewiony park od Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych (SKR). We-
dług informacji uzyskanych 
od pana Sołtysa, przez wiele 
lat chodził on do gminy, ce-
lem pozyskania parku, jednak 
bezskutecznie. Kiedy przy-
szedł do mnie zadanie to wy-
konaliśmy w kilka miesięcy. 
Zaoferowałem SKR inny grunt 
w zamian. Zamiana została 
dokonana, i teren parkowy 
został przekazany Państwu w 
użytkowanie.

Szanowni Mieszkańcy 
Orzechowa,

To tylko najważniejsze 
przykłady mojej pracy na 
rzecz Państwa Sołectwa. 
Razem wiemy, że różnych 
mniejszych działań podejmu-
jemy na co dzień więcej i nie 
sposób je wszystkie w tym 
materiale wymienić. Cieszę, 
się również, że pod koniec 
kadencji samorządu będę 
mógł spotkać się z Państwem 
i powiedzieć, że w zakresie 
swoich obietnic wyborczych 
słowa dotrzymałem. A nawet 
udało się zrobić więcej.

Z wyrazami szacunku,
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

Burmistrz Nowogardu informuje o 
wywieszeniu  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  
Miejskim w Nowogardzie wykazów z 

dnia 25.07.2013 roku  
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy.  
Informacje dotyczące wykazanych 

nieruchomości można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa 
w Nowogardzie  

- pokój nr 207, tel. 91 3926227

Burmistrz Nowogardu  

ogłasza nabór  
na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze  
– kierownik Referatu Edukacji w 

Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

Oferty zawierające wymagane 
dokumenty należy  

składać do dnia 23 sierpnia 2013r.  
do godz. 15.00

Więcej szczegółów na stronie 
 www.nowogard.pl
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Remonty w szkołach
Wakacje to idealny moment na przeprowadzenie remontów i niezbędnych prac w placówkach oświatowych. W Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie trwa remont dolnego korytarza natomiast w Żabowie postawiono nowe ogrodzenie 
wokół szkoły oraz wyremontowano schody.

Prace wykonywane są dzięki podpisaniu porzez burmistrza 
porozumienia z dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie 
płk. Jerzym Dudzikiem w wyniku którego w już kolejny rok 

trwają prace porządkowe, wykonywane bezpłatnie przez oso-
by osadzone w nowogardzkim ZK.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i  35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 z póź. zm)  
Lp. Położenie

nieruchomości
Numer
działki 
Księga

Wieczysta

Pow.
działki

m2

Opis nieruchomości 

Forma sprzedaży 

Wartość 
lokalu 

Wartość udziału 
w prawie 

własności działki 

I opłata za 
użytkowanie 

wieczyste

Opłata 
roczna za 

użytkowanie 
wieczyste

1. Nowogard  
ul. H.Sienkiewicza 20 
        

  
        3  56  
  
SZ10/00009818/9

  784
Lokal   mieszkalny nr 
3 wraz z częściami 
przynależnymi,
pomieszczenie 
gospodarcze w budynku 
gospodarczym wraz z  
udziałem  249/1000 części 
wspólnych budynków 
bezprzetargowo 
na rzecz najemcy

127.121,00 zł

        
    
       456,00 zł

 18.239,00 zł       273,58 zł

vat   62,92 zł

       182,39 zł

  vat  41,95 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia  6.08.2013r  do dnia   27.08.2013r

SP nr 3 w Nowogardzie

SP w Żabowie
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Prace porządkowe wykonywane w lipcu
W miesiącu sierpniu nastąpiło zakończenie i odbiór prac porządkowych, które na rzecz miasta Nowogard wykonały 
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

W ramach prac, które rozpoczęto w miesiącu lipcu i zakoń-
czono, wymienić należy:

O c z y s z c z e n i e , 
przeszlifowanie, na-
prawa i pomalowanie 
ogrodzenia stacji PKP w 
Nowogardzie, które od 
przeszło 15 lat nie było 
naprawiane. I chociaż 
ogrodzenie należy do 
kolei, to estetyka mia-
sta jest ważna” – szcze-

gólnie dla wysiadających na naszej stacji turystów i gości.

 Oczyszczenie kon-
strukcji wewnętrznej i 
zewnętrznej fontanny 
z kilkuletniego zabru-
dzenia oraz usunięcie 
trawy i zielska, które 
wyrosło między kost-
kami brukowymi. Do-
datkowo PUWiS został 
poproszony o wymia-

nę brudnej wody w misie fontanny i napuszczenie czystej.

Usunięcie i wywiezie-
nie glonów z jeziora, które 
na wycięła do głębokości 
1,6 m. firma zewnętrzna. 
Dzięki systematycznemu 
wycinaniu od 3 lat, moż-
na zauważyć zmniejszenie 
narastania glonów w na-
szym jeziorze.

Wykonanie prac po-
rządkowych przy ul. Pro-
menady, polegających na 
wykoszeniu trawy i zarośli, 
oczyszczeniu i udrożnieniu 
kanału, który daje początek 
wypływającej z naszego 
jeziora rzeczki Dobrzycy. 
Prace te są wykonywane 
systematycznie.

Wszystkie prace wykonane mogły być przez osoby osa-
dzone, dzięki życzliwości i dobrej współpracy naszej gminy 
z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk. Jerzym 
Dudzikiem.

Piotr Suchy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Nowogard 
Przedmiotem przetargu są trzy pomieszczenia  z korytarzem i WC o 

łącznej pow. 46,22 m² z przeznaczeniem na cele biurowe zlokalizowa-
ne na Placu Wolności 5 w Nowogardzie.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, 
prawami osób trzecich ani hipotekami 

Nieruchomość zostanie wynajęta na okres 5 lat.
Pierwszy przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym, od-

był się w dniu 08.07.2013r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2013r. o godz. 1000 w sali 

obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 zł/ m² miesięcznie 
plus podatek Vat w ustawowej wysokości.

Wysokość czynszu będzie wzrastała każdego roku o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany 
przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

Postąpienie ustalone zostało na 0,50 zł stawki wywoławczej ceny 
wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Przetarg 
będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a roz-
strzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik za-
oferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem nieruchomości, tj. 
1387,00 zł najpóźniej do dnia 26.08.2013r. na konto Urzędu Miej-

skiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard  nr 61 1240 3884 1111 0000 
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na ww konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komi-
sji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsa-
mości. 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet czynszu za najem nieruchomości.

Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie po14 dniach od dnia 
zamknięcia przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wy-
płacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od złożenia podpisu pod 
umową najmu, wpłaconego wadium nie zwraca się. Wadium przepa-
da na rzecz Gminy Nowogard.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicz-
nej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Zarząd Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie, ul. 700 Lecia 14, tel. 91/3926265                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 
2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowo-
gard przy ul. Bohaterów Warszawy.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewi-
dencyjnym 538 o pow. 335 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), 
położona w obrębie nr 5  m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warszawy.

Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia  infrastruktu-
ry technicznej tj. w instalację  energetyczną, wodną, gazową i i sani-
tarną.  

Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz szkoła po drugiej 
stronie ulicy. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 46051 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi pra-
wami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 07.09.2012r. 
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu 16.11.2012r. 
Termin przeprowadzenia trzeciego przetargu 22.02.2013r.
Termin przeprowadzenia czwartego przetargu 26.04.2013r.
Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard przyjętym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – teren zabudowy miesz-
kaniowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2013r. o godz. 1000 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej 

/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości                -  24.900,00 zł 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników prze-

targu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej. 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 
podatek VAT w ustawowej wysokości. 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży  w wysokości: za wycenę działki - 
260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł. 

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 
20 lutego 2003r.   w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościa-
mi komunalnymi).

Wznowienie granic nieruchomości nabywca  wykona we wła-
snym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podsta-
wie posiadanych dokumentów prawnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.490,00 zł najpóźniej 
do dnia 16.09.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO  S.A.IO/Nowo-
gard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego do godz. 14.30.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na w/w konto.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać :
- dokument potwierdzający wpłacenie wadium,
- dokument tożsamości,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obo-

wiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni 
stawić się oboje małżonkowie lub jedno z nich wraz  z pełnomoc-
nictwem do udziału w przedmiotowym przetargu w formie aktu 
notarialnego lub z potwierdzeniem własnoręczności podpisu  

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne 
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomo-

ści przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości 
oraz w określonym terminie i miejscu.

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsa-
mości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-
siąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy no-
tarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zosta-
nie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  
www.bip.nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 14 września  2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  położonej w obrębie Ostrzyca 
23 gm. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 w budynku 
wielorodzinnym nr 23, położony w miejscowości Ostrzyca gmina 
Nowogard wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwie komórki i 
piwnica) oraz udział 658/10000 w częściach wspólnych budynków i 
w prawie własności działki o numerze ewidencyjnym 322/4 o pow. 
0,4915 ha.

Lokal składa się z jednego pokoju z wnęką kuchenną.
Powierzchnia użytkowa lokalu: 21,56 m2

Pomieszczenia przynależne – piwnica i dwie komórki.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych:
pomieszczenie gospodarcze  - komórka (I piętro)  -  12,14 m2

pomieszczenie gospodarcze  - komórka (parter)    -     7,35 m2

piwnica                                                                    -  13,47 m2  
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa 

zagrodowa.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 

SZ1O/00036650/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest ob-
ciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami.

Przetarg ogranicza się do właścicieli budynku wielorodzinnego nr 
23, położonego w obrębie Ostrzyca gm. Nowogard

Przetarg został ograniczony ze względu na zły stan funkcjonalny 
lokalu mieszkalnego - brak instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

Przetarg  odbędzie się w dniu 13.09.2013r. o godz.1015 w sali 
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości    -  20.000,00 zł. 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady 

ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na 
podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00 zł - za wycenę 
działki, za wycenę lokalu 300,00 zł, koszty dokumentacji kartogra-
ficznej – 14,64 zł.   

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  
20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 2.000,00 zł. należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 09.09.2013r. 
do godz.1430 lub na konto: BANK  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 
6112403884 1111000042092470.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na w/w konto urzędu. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 
09.09.2013r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biu-
rze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium                      
w wyznaczonym terminie. 

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie w dniu 12.09.2013r. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać :
dokument potwierdzający wpłacenie wadium,
dokument tożsamości,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowią-

zuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się 
oboje małżonkowie lub jedno z nich wraz z pełnomocnictwem do 
udziału w przedmiotowym przetargu w formie aktu notarialnego  lub  
z potwierdzeniem własnoręczności podpisu  

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne 
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości 

oraz w określonym terminie i miejscu.   
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 

poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego mie-

siąca od dnia przeprowadzonego przetargu. 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 

wpłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy no-

tarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zosta-

nie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do pu-
blicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskie-
go;  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 
HANDEL Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska 
Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;  Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 
5;  „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 
Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep 
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44;  Apteka „NIEBIESKA”, 
ul. 15 Lutego;  Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4;  Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15;  
Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii 
Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy;  
Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20;  Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. 
Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. 
Armii Krajowej 51.;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;  Sklep „Rodzynek”, 
ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. 
Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a;  Sklep KAMAR, ul. Gen. 
Bema  42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14,  
Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Sklep „U DANUTY” ul. Boh. Warszawy 69A.; 
Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr 
Wróblewski Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk 
Nowogard ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca 
burmistrza Damian Simiński 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów 
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w bibliotece
Za nami trzy tygodnie zajęć spędzonych na wspólnej zabawie z książką. Pierwszy ty-
dzień spędziliśmy w ZOO, następnie była wakacyjna wędrówka przez las, zaś w trzecim 
tygodniu był prawdziwy „Tuwimowy zawrót głowy”. W ciągu trzech lipcowych tygodni 
odwiedziło nas 419 dzieci, które pod czujnym okiem Pani Eweliny Kamińskiej (przy po-
mocy Sylwii Twarowskiej i Danuty Matuszewskiej) rysowały, bawiły się, wyklejały, roz-
wiązywały łamigłówki, ale przede wszystkim poznawały książki. A co się będzie działo 
w następnych tygodniach? Oto program:

IV tydzień 22-26 lipca : Psy i koty to fajne istoty : „Wszyscy 
mają psa, tylko nie ja” J. Mikołajewski, „Pieski pana Kieszonki” – 
M. Wild, „Przygody kota Bibelota” – Z. Sosnkowska, „Zguba” – J. 
Kuryjak

V tydzień 29 lipca – 2 sierpnia : Zanurzamy się w ogro-
dzie jak w szmaragdowej wodzie : „Ogród panny Amelii – L. 
Stafford, „Claude Monet i jego magiczny ogród” – L. Anholt, 

„Dzieci w ogrodzie” –D. Gellner, „Moda w ogrodzie” – I.Kopp-
-Żeligowska.

VI tydzień 5-9 sierpnia : O koniach, konikach, kucykach … 
:”Zbój” – R. Piątkowska, „Conni i kucyki” – J. Boehme, „Koń z he-
banu” – baśń arabska, „Mój piękny złoty koń” – W. Chotomska, 
„Zaginiony koń”. – P. Hagmar.

VII tydzień 12-16 sierpnia : Co się dzieje w bajkowym le-
sie : „Opowieści z Magicznego lasu” – V. French, „Leśny Krasno-
ludek” – M. Strzałkowska, „Księżniczka Koronka i Książę Hafcik” 
– L.Bardijewska, „Mały Olbrzym” – J. Foxley

VIII tydzień 19-23 sierpnia : Niby zwykła okolica, a za-
chwyca : „Wierszem po mapie” – A. Frączek, „Dokąd iść ? Mapy 
mówią do nas – H. Kim, ”Podróż po mapie” – S. Grabowski, „Nie! 
zwykła okolica – M. Kiełbowicz.

Na nasze zajęcia zapraszamy dzieci w godz. 12-14, zajęcia 
są bezpłatne.

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz


