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ZMIANA
ORGANIZACJI
RUCHU NA PLACU WOLNOŒCI
Szanowni Mieszkañcy Gminy Nowogard.
Od wielu lat parkuj¹ce na Placu Wolnoœci samochody
z kartkami o ich sprzeda¿y, które tworzy³y tak zwan¹
„gie³dê” by³y powodem zdenerwowania wielu kierowców pragn¹cych za³atwiæ swoje sprawy w Urzêdzie
Miejskim lub innych urzêdach i instytucjach maj¹cych
swoj¹ siedzibê przy placu. Taka sytuacja by³a powodem
licznych skarg mieszkañców i wniosków zg³aszanych
równie¿ przez radnych Rady Miejskiej. Przy wspó³pracy
Urzêdu Miejskiego i Policji w Nowogardzie istniej¹cy problem postaramy siê rozwi¹zaæ. Wspólnie wypracowano
koncepcjê, i¿ na chwilê obecn¹ najlepszym rozwi¹zaniem
bêdzie wprowadzenie strefy ograniczonego postoju.
Czas ten pozwoli na za³atwienie zainteresowanym spraw
i zapewni rotacjê oraz w³aœciwe wykorzystanie miejsc
postojowych.
W zwi¹zku z powy¿szym z dniem 15 sierpnia 2011 r.
na Placu Wolnoœci w Nowogardzie zosta³a wprowadzona
zmiana sta³ej organizacji ruchu. Zmiana polega na wprowadzeniu strefy ograniczonego postoju w dni robocze w
godzinach od 7.00 do 17.00 na wydzielonym parkingu na
przeciwko Ratusza Miejskiego. Na parkingu tym dozwolone
jest parkowanie samochodów osobowych maksymalnie
do jednej godziny. Sposób oznakowania tego parkingu
przedstawia za³¹cznik graficzny.
Mam nadziejê, i¿ powy¿sza zmiana organizacji ruchu
pozwoli na ostateczn¹ likwidacjê „dzikiej gie³dy samochodowej”.
Z powa¿aniem
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Burmistrz
postuluje
W zwi¹zku z rosn¹cymi kosztami oœwietlenia dróg
oraz ustawowym obowi¹zkiem przejmowania przez gminy odcinków dróg krajowych zast¹pionych obwodnicami
burmistrz Nowogardu wystosowa³ pisma do Premiera,
Marsza³ków Sejmu i Senatu, Przewodnicz¹cych wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz wszystkich pos³ów
Ziemi Szczeciñskiej w których to pismach postuluje o
stosowne zmiany w przepisach prawa, zmiany korzystne
dla bud¿etów gmin. Treœæ pism publikujemy w ca³oœci.
Przypominamy, ¿e w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê budow¹
obwodnicy gmina Nowogard zobowi¹zana jest przej¹æ
pod swój zarz¹d odcinek dotychczasowej drogi nr 6
Olchowo - Wojcieszyn oraz zobowi¹zana jest do ponoszenia kosztów oœwietlenia wybudowanej obwodnicy.
Bêd¹ to koszty ponad 700 tysiêcy z³otych rocznie, które
dodatkowo obci¹¿¹ bud¿et gminy.
opr. LMM
dokoñczenie na str. 2

Gminne Do¿ynki
Burmistrz Nowogardu oraz Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Nowogardzie zapraszaj¹ wszystkich
mieszkañców gminy Nowogard na Gminne Do¿ynki,
które odbêd¹ siê 27 sierpnia br., w B³otnie.
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Burmistrz postuluje
dokoñczenie ze str. 1

Treœæ listu:
Zadaniem w³asnym Gmin jest zabezpieczenie
fundamentalnych potrzeb mieszkañców wspólnoty
samorz¹dowej takich jak oœwiata, pomoc spo³eczna
i inne równie wa¿ne dla mieszkañców oraz dzia³anie
na rzecz zrównowa¿onego rozwoju gmin. Maj¹c to na
uwadze w imieniu gminy Nowogard postulujê do Pana
o podjêcie dzia³añ zwi¹zanych ze zmian¹ ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U z
2006 r. nr 89 poz.625 z póŸn. zmianami) i ewentualnie
innych aktów prawnych, które spowoduj¹ zwolnienie
gmin z obowi¹zku ponoszenia kosztów oœwietlenia
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Koszty
energii elektrycznej w Polsce s¹ jednymi z najwy¿szych
w Europie, jest to tendencja ci¹gle rosn¹ca. Oczywiœcie
powoduje to ustawiczny wzrost obci¹¿enia bud¿etów
gmin na finansowanie tego zadania. Znaczny wzrost
inwestycji drogowych, który jest oczywiœcie bardzo dobry
dla rozwoju sieci dróg, powoduje jednak, ¿e wzrasta iloœæ
punktów œwietlnych i czas ich w³¹czenia w ci¹gu doby,
na które to zmiany gmina nie ma praktycznie wp³ywu, a
musi realizowaæ ustawowo na³o¿one zadania i ponosiæ
koszty oœwietlenia tych dróg. W gminie Nowogard koszt
oœwietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
przekracza 60% kosztów oœwietlenia dróg. Ponadto
finansowanie kosztów oœwietlenia obejmuje nie tylko
wydatki na energiê elektryczn¹ ale równie¿ wydatki na
konserwacjê i remonty oœwietlenia.
Analogicznie, zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych na gminy
narzucono obowi¹zek przejmowania odcinków dróg
zast¹pionych przez obwodnice. Taki odcinek drogi automatycznie zostaje zaliczony do kategorii dróg gminnych. Przepis ten wprowadza kolejny obowi¹zek gmin
bez uprzedniego wyra¿enia przez gminy woli, a tak¿e
uwzglêdnienia ich interesów. Powoduje to coraz wiêksze
obci¹¿enia bud¿etów gmin i uniemo¿liwia zadbanie o
dotychczasow¹ infrastrukturê drogow¹.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana z
wnioskiem o podjêcie prac nad ustaw¹ Prawo Energetyczne oraz ustaw¹ o drogach publicznych, tak aby gminy
finansowa³y koszty oœwietlenia dróg pozostaj¹cych w ich
zarz¹dzie oraz o dokonanie zmiany przepisu w ustawie
o drogach publicznych, aby gminy nie mia³y obowi¹zku
przejmowania dróg krajowych po oddaniu do u¿ytku
obwodnicy miasta tak jak w przypadku Nowogardu.
Bardzo proszê Szanownego Pana o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zmiany niekorzystnych dla gmin przepisów prawa. Wyra¿am przekonanie, ¿e zg³oszone postulaty znajd¹ zrozumienie. Bêdê wdziêczny za mo¿liwoœæ
spotkania i osobistego zaprezentowania zg³oszonych
wniosków.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Obwodnica
obci¹¿y
bud¿et gminy

19.08.2011 r.

Budowa obwodnicy Nowogardu w ci¹gu drogi krajowej nr 6 powoli dobiega koñca. Planowany termin
zakoñczenia robót czyli luty 2012 bêdzie zapewne dotrzymany.
Z naszych ulic znikn¹ k³opoty z nadmiernym ruchem
pojazdów, a zaczn¹ siê k³opoty... FINANSOWE. Po oddaniu obwodnicy gmina przejmie na swoje utrzymanie
odcinek obecnej drogi krajowej nr 6 miêdzy Olchowem,
a Wojcieszynem. Jak obliczaj¹ fachowcy roczne koszty
utrzymania tego 11 kilometrowego odcinka mog¹ wynieœæ
nawet 600 tysiêcy z³otych. W dodatku gmina bêdzie
musia³a p³aciæ rachunki za oœwietlenie... nowej obwodnicy. To kolejne 100 tysiêcy z³otych.
Aby zminimalizowaæ koszty utrzymania przejêtego odcinka Olchowo - Wojcieszyn (przynajmniej w pierwszych
latach) burmistrz Robert Czapla prowadzi twarde negocjacje z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Nowogardzie. Na spotkaniu w dniu 3 sierpnia br.
z kierownikiem Rejonu Janem Czarkowskim przedstawi³
oczekiwania gminy odnoœnie przyjmowanego odcinka
drogi. Zdaniem burmistrza, GDDKiA powinna przed przekazaniem drogi wykonaæ szereg przedsiêwziêæ: dokonaæ
wyrównania nawierzchni asfaltowych (usuniêcie „kolein”
oraz „fal” przed œwiat³ami i przejœciami dla pieszych),
zlikwidowaæ ubytki asfaltu, odnowiæ i uaktualniæ do nowych potrzeb oznakowanie poziome i pionowe, odnowiæ
oznakowania przejœæ dla pieszych w ci¹gu ulic 3-Maja,
700-lecia, Warszawskiej i Armii Krajowej, pomalowaæ
barierki ochronne, uzupe³niæ dziury w nawierzchni chodników, dokonaæ naprawy poboczy i przyciêæ przydro¿nych
drzew i krzewów. Kierownik Czarkowski stwierdzi³, ¿e
rozumie problemy gminy ale sam ma tak¿e podobne. Powiedzia³, ¿e przeprowadzi dok³adn¹ analizê i kosztorysy
realizowanych obecnie zadañ i oceni, które z postulatów
burmistrza bêdzie w stanie spe³niæ. Umówiono siê na
nastêpne spotkanie 26 sierpnia.
tekst i foto LMM
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nasadzenie w to miejsce drzewek m³odych.
Gmina otrzyma³a dofinansowanie z RPO na dzia³anie
5.3 „œcie¿ki rowerowe” 75% kosztów kwalifikowanych
czyli ok.1 072 743 z³ote.
O trafnej decyzji tej niezwykle potrzebnej inwestycji
mówili zarówno oficjele jak i najbardziej zainteresowani.
So³tys El¿bieta Laskowska mówi³a o korzyœciach - wygoda i bezpieczeñstwo dla mieszkañców Olchowa, ale równie¿ dla nowogardzian czêsto korzystaj¹cych ze œcie¿ki.
LMM

Piêkna aleja rowerowa
oficjalnie otwarta
W pi¹tek, 5 sierpnia, dokonano oficjalnego otwarcia
œcie¿ki rowerowej do Olchowa. W obecnoœci burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli, przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Antoniego Bielidy, urzêdników z Ratusza
odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i
pozyskanie funduszy zewnêtrznych oraz nadzór inwestorski - Adama Czernikiewicza, Urszuli Berezowskiej
i Tadeusza Fiejdasza, inicjatora tego przedsiêwziêcia
radnego Mieczys³awa Laskowskiego, so³tysa Olchowa
El¿biety Laskowskiej oraz in¿ynierów firmy realizuj¹cej
budowê STRABAG Sp. z o.o, przedstawiciela GDDKiA
Jana Czarkowskiego, grupa kolarzy - zawodników klubu
LUKS CHRAB¥SZCZE i rowerowej m³odzie¿y z Olchowa
w oryginalny i symboliczny przeciê³a wstêgê koñcz¹c
okolicznoœciowy wyœcig.
Za³o¿enia projektowe œcie¿ki powsta³y w 2009 roku, w
uzgodnieniu z GDDKiA oddzia³ w Szczecinie. Na tej podstawie w roku 2010 opracowano dokumentacjê projektow¹,
otrzymano pozwolenie na budowê i og³oszono przetarg.
Wybrano ofertê firmy STRABAG z Pruszkowa, która
zaproponowa³a najni¿sz¹ cenê - 1 430 324 z³ote.
Wykonawca wkroczy³ na plac budowy 22 paŸdziernika
2010 roku i zobowi¹za³ siê wykonaæ zadanie do dnia 30
wrzeœnia 2011 roku.
Œcie¿ka ma d³ugoœæ 2,17 km, szerokoœæ od 2,0 - 3,5
metra. Posiada nawierzchniê bitumiczn¹, dogodne wjazdy i dwa miejsca postojowe z ³aweczkami.
Zakres robót obejmowa³ równie¿ odtworzenie
istniej¹cych rowów, wykonanie 11 przepustów z rur betonowych i PE, wycinkê drzew koliduj¹cych ze œcie¿k¹ i

Zagospodarowanie terenu
nad Jeziorem Nowogardzkim
- Skate Park
Rozstrzygniêto postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie skate parku. Zadanie
wykona firma „BULLAIT” Andrzej Ciuchta z Elbl¹ga. Prace budowlane maj¹ siê rozpocz¹æ w II po³owie sierpnia
b.r. Koszt inwestycji wynosi 750 tys. z³. Skate park ma
byæ gotowy do koñca paŸdziernika.

Przebudowa Samodzielnego
Publicznego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie
Od ponad dwóch miesiêcy trwaj¹ prace modernizacyjne zwi¹zane z przebudow¹ szpitala w Nowogardzie.
Po przygotowaniu zaplecza budowy oraz biur kierownika
budowy oraz in¿yniera kontraktu przyst¹piono do wykonania robót budowlanych. Obecnie koñcz¹ce s¹ roboty
zwi¹zane z rozbiórkami starych posadzek i œcianek
dzia³owych w kot³owni oraz w czêœci szpitala przeznaczonej do przebudowy.
W kot³owni zdemontowano i usuniêto stare kot³y oraz
zu¿yt¹ armaturê. Po odkopaniu œcian budynku kot³owni
oraz budynku szpitala na g³êbokoœæ ok. 3m i odpompowaniu nagromadzonej wody, przyst¹piono do osuszania
œcian czêœci podziemnych i uk³adaniu na nich nowej izolacji przeciwwodnej. Na kondygnacjach u¿ytkowych szpitala trwaj¹ prace murowe zwi¹zane z wykonaniem nowych
zaprojektowanych œcianek dzia³owych. Przyst¹piono
do monta¿u systemu wentylacji oraz uk³adania nowego
okablowania zaprojektowanej instalacji elektrycznej.
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Remont œwietlicy
w Wojcieszynie

Œwietlica w Wojcieszynie

Solidny dach, zadowoleni
mieszkañcy...
W sobotê 30 lipca br., burmistrz Nowogardu Robert
Czapla i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida
dokonali symbolicznego przyjêcia wyremontowanej
œwietlicy i oficjalnie przekazali obiekt mieszkañcom. Akt
przekazania odebra³a pani so³tys And¿elika Kamila Saja.
Przy przekazaniu obecny by³ przedstawiciel wykonawcy
robót firma PPHU KUGA, kierownik Wydzia³u Inwestycji
UM Adam Czernikiewicz, radny Pawe³ Kolanek oraz liczni
mieszkañcy Wojcieszyna. Wytworzy³a siê wyj¹tkowo
ciep³a atmosfera, mieszkañcy wyra¿ali wdziêcznoœæ burmistrzowi i Radzie Miejskiej za pomoc przy dotychczas
zrealizowanych projektach i... prosili o jeszcze. A maj¹
konkretne zamierzenia.
Mieszkañcom zapewne trudno by³o ukryæ zadowolenie, gdy pami¹tkowe zdjêcie wykonywa³o siê przed
wyremontowan¹ œwietlic¹ na aktualnie remontowanej
drodze gminnej.
Dla przypomnienia: Zakres robót obejmowa³ wymianê
zniszczonego, azbestowego pokrycia dachowego na
blachê dachówkopodobn¹, Aby to wykonaæ nale¿a³o
rozebraæ stare pokrycie dachowe, wymieniæ ³acenie dachu i wzmocniæ konstrukcje drewniane,wykonaæ izolacjê z
folii przeciwwiatrowej, dokonaæ monta¿u blachy dachówkopodobnej i obróbek blacharskich, zamontowaæ g¹siory
dachowe, wiatrownice i blachy okapowe, wykonaæ
podbitki okapowe, wykonaæ obróbki blachowe komina i
uzupe³niæ tynk na samym kominie. Powierzchnia ca³ego
dachu to 171 metrów kwadratowych.
Koszt robót 29 643 z³ote.
tekst i foto LMM

W odpowiedzi na opublikowany w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 2.08.2011 r. artyku³ dotycz¹cy remontu
w œwietlicy wiejskiej w Wojcieszynie pragnê uspokoiæ
Pana Redaktora, a przede wszystkim mieszkañców
Wojcieszyna, ¿e brak krzy¿a na budynku œwietlicy nie
jest ¿adnym fortelem aby siê go pozbyæ, ani aby „ …
w³adza postawi³a na swoim”. Przyczyn¹ chwilowego
braku symbolu religijnego, œwiadcz¹cego o tym, ¿e w
budynku odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa, by³y jedynie problemy techniczne. Jak doskonale widaæ na za³¹czonych
do artyku³u fotografiach, obecnie po³acie dachu s¹
wysuniête bardziej poza obrys budynku ni¿ to by³o przed
wymian¹ pokrycia. Po dokonaniu niezbêdnych modyfikacji polegaj¹cych na przed³u¿eniu wspornika, krzy¿ wróci
na swoje miejsce.
Odpowiadaj¹c na zarzut niepoinformowania wszystkich
mieszkañców wyjaœniam, ¿e informacja o dacie odbioru
robót remontowych by³a zamieszczona w kalendarium
spotkañ Burmistrza na stronie internetowej Urzêdu. Powiadomienie i zaproszenie mieszkañców Wojcieszyna
nale¿a³o do Pani So³tys i Rady So³eckiej, którzy s¹ najlepiej
zorientowani kto jest najbardziej zaanga¿owany w pracy
na rzecz miejscowej spo³ecznoœci.
Adam Czernikiewicz
Kierownik Wydzia³u Inwestycji i Remontów
Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie

Modernizacja przejazdów
kolejowych ju¿ w przysz³ym
roku
Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom mieszkañców
skar¿¹cych siê na z³y stan techniczny przejazdów kolejowych w mieœcie, w Urzêdzie Miejskim 22 lipca br.
odby³o siê spotkanie robocze poœwiêcone rozwi¹zaniu
tego problemu.
W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Nowogardu
Robert Czapla, kierownik Wydzia³u GKMiOŒ Tadeusz
Fiejdasz, a ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe Oddzia³ Szczecin zastêpca dyrektora ds. technicznych
W³odzimierz Wiatr i zastêpca naczelnika sekcji eksploatacji w Œwinoujœciu.
W³odzimierz Wiatr poinformowa³ burmistrza o
trwaj¹cych pracach projektowych gruntownego remontu przejazdu po³o¿onego w ci¹gu ulic Batalionów
Ch³opskiich i Cmentarnej w Nowogardzie. Remont tego
przejazdu bêdzie wykonany w roku 2012. Zapewni³
jednoczeœnie, ¿e czynione bêd¹ starania o ujêcie w planie
remontów drugiego przejazdu po³o¿onego w ci¹gu ulicy
700-lecia. Decyzje w tej sprawie zostan¹ podjête przy
planowaniu œrodków w Zachodniopomorskim Urzêdzie
Marsza³kowskim w Szczecinie.
W trakcie rozmów poruszono równie¿ sprawy
bie¿¹cego utrzymania przez PKP LK terenu stacji kolejowej - terminowe wykaszanie trawy, sprz¹tanie itp.
Strony uzgodni³y utrzymywanie wzajemnych kontaktów w kwestii realizacji powy¿szych zadañ.
MA Frydryk
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Marta Koz³owska
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Powiatowe Œwiêto Policji

Piotr Górzyñski

V MIÊDZYNARODOWY XV
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MALARSKI dla dzieci i m³odzie¿y
do lat 16 pt. „praca a rodzina”
CIECHOCINEK 2011
Pierwsza tura konkursu odby³a siê w czerwcu 2011
roku. Na konkurs wp³ynê³o ponad 900 prac z Polski i
z zagranicy. Do konkursu przyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿
z NDK. Do II etapu konkursu zaproszono do Ciechocinka na plener malarski trwaj¹cy od 1.08-5.08.2011
wyró¿nionych: Piotra Górzyñskiego i Martê Koz³owsk¹
oraz opiekuna instruktora Zofiê Frydryk.
Pobyt w Ciechocinku pierwszego dnia rozpoczêto od
wspólnego spotkania i wyjazdu autokarem do stadniny
konnej. W ramach integracji mieliœmy okazjê odwiedzic
stadnine koni. G³ówn¹ atrakcj¹ by³a przeja¿dzka na koniach, strzelanie do kaczek na strzelnicy oraz ognisko z
pieczeniem kie³basek.
Nastêpnego dnia zorganizowano nam wycieczkê
wozem konnym po Ciechocinku. Ka¿dy z uczestników
wybiera³ na ulicach Ciechocinka temat swoich prac malarskich. A by³o co malowaæ: zabytkowe budynki, przepiêkne
dywany kwiatowe oraz piêkny park z fontannami, którego
ozdob¹ by³y czarne, bia³e ³abêdzie oraz pawie.
Podsumowanie pleneru malarskiego odby³o siê na terenie willi York w Ciechocinku 5.08.2011. Zorganizowano
wystawê prac poplenerowych, na której burmistrz miasta,
dyrektor MDK oraz jurorzy wrêczali medale i dyplomy
nagrodzonym uczestnikom. Dziêkowali za udzia³, a tak¿e
podkreœlali,¿e s¹ najlepsi z najlepszych. Z Nowogardu
medal br¹zowy otrzyma³a Marta Koz³owska. Specjalne
wyróznienie w postaci medalu otrzyma³ równie¿ Piotr
Górzyñski.
Wyjazd do Ciechocinka na Miêdzynarodowy Konkurs Malarski by³ nie tylko okazj¹ do konfrontacji swoich
umiejêtnoœci plastycznych z dziecmi i m³odzie¿¹ z kraju i
zagranicy, ale tak¿e pozostawi³ niezapomniane wra¿enia
emocjonalno-estetyczne u nowogardzkich laureatów.
Uczestnicy sekcji plastycznej NDK pragna t¹ drog¹
podziêkowaæ Anecie Dr¹zewskiej-dyrektorowi Domu
Kultury za wsparcie i umo¿liwienie wyjazdu.
Wys³ucha³ M. A. Frydryk

22 lipca 2011 r. w Maszewie odby³o siê Powiatowe
Œwiêto Policji. Oficjalna czêœæ uroczystoœci odby³a siê
w Domu Kultury. W gronie licznie zaproszonych goœci
dziêkowano policjantom za sukcesy w trudnej s³u¿bie i za
poœwiêcenie dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Najbardziej
zas³u¿eni odebrali nominacje na wy¿sze stopnie s³u¿bowe.
Po czêœci oficjalnej wszyscy udali siê na plac Wolnoœci
gdzie prezentowano imprezy towarzysz¹ce.
Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych
frekwencja dopisa³a. Na uczestników festynu czeka³o
wiele ciekawostek jak chocia¿by pokaz sprzêtu policyjnego: symulatory zderzeñ, dachowania, czy alkogogle. Dla
najm³odszych te¿ nie zabrak³o atrakcji. Dzieci bra³y udzia³
w konkursach i zabawach m.in.: w konkursie plastycznym
pod has³em „Laurka dla Policjanta”, quizie wiedzy o Policji, konkursie talentów, grze terenowej i innych. Sympatiê
chyba wszystkich wzbudzi³ pies s³u¿bowy, który popisywa³ siê swoimi umiejêtnoœciami podczas pokazu tresury.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a prezentacja gmin: Maszewo i
Nowogard, które promowa³y siê podczas imprezy. Odby³
siê równie¿ koncert charytatywny pod has³em „Z sercem
dla Kacpra”.
LMM

Podziêkowania
dla nowogardzkiej Policji
Chocia¿ powiatowe Œwiêto Policji odby³o siê 22
lipca w Maszewie, na którym nowogardzcy policjanci
otrzymali liczne wyró¿nienia i awanse, gospodarze
Nowogardu nie zapomnieli o miejscowych stró¿ach
porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli. 27 lipca br. w ratuszowej sali posiedzeñ odby³a siê skromna uroczystoœæ
– przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida i burmistrz Robert Czapla z³o¿yli serdeczne
podziêkowania za ofiarn¹ pracê miejscowym policjantom,
wrêczaj¹c ka¿demu list gratulacyjny. Wyrazy uznania
z³o¿yli równie¿ komendant Policji Powiatowej w Goleniowie i Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie.
Przypominamy, ¿e awanse otrzymali:
- w korpusie oficerów starszych - 1 osoba,
- w korpusie oficerów m³odszych - 1 osoba,
- w korpusie aspirantów - 10 osób,
- w korpusie podoficerów - 4 osoby.
Wyró¿niono tak¿e pracownika cywilnego Komisariatu
Policji w Nowogardzie - okolicznoœciowy ryngraf Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie otrzyma³a pani
Barbara KaraŸniewicz.
Marian Andrzej Frydryk
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16 – polityki prorodzinnej, zapewnienie kobietom w
ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17 – wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej,
tworzenie warunków do dzia³ania jednostek pomocniczych, wdra¿anie programów pobudzania aktywnoœci
obywatelskiej.
18 – promowanie gminy,
19 – wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
po¿ytku publicznego i wolontariatem,
20 – wspó³praca ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Zadania powy¿sze realizuj¹ w³adze gminy czyli Rada
Miejska i burmistrz.
Poznajcie prawdê, a prawda Was wyzwoli

Czy radny
jest bezradny?
Postanowi³em mieszkañcom, a przy okazji niektórym
radnym przybli¿yæ prawne uwarunkowania samorz¹du
gminnego. St¹d motto do artyku³u – „Poznajcie prawdê,
a prawda Was wyzwoli”. Trzeba po prostu wiedzieæ o
czym siê mówi. Trzeba wiedzieæ co mo¿e burmistrz, co
mo¿e Rada Miejska i wreszcie co naprawdê mo¿e radny.
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania samorz¹du gminnego jest Ustawa o samorz¹dzie gminnym uchwalona 8
marca 1990 roku i wielokrotnie nowelizowana oraz Statut
Gminy uchwalany przez Radê Miejsk¹, zatwierdzany
przez wojewodê i og³aszany w wojewódzkim dzienniku
urzêdowym. Najnowsza wersja ustawy obowi¹zuj¹ca od
1 sierpnia 2011 roku og³oszona zosta³a w Dz. U nr 21
poz. 113 z 2011 roku.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym okreœla zakres
dzia³ania i zadania gminy. W artykule 7 czytamy: Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. W szczególnoœci zadania w³asne
obejmuj¹ sprawy:
1 - ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami,
ochrony œrodowiska i przyrody, gospodarki wodnej,
2 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów i organizacji
ruchu,
3 - wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciepln¹ i gaz,
4 – lokalnego transportu zbiorowego,
5 – ochrony zdrowia,
6 – pomocy spo³ecznej i zak³adów opiekuñczych,
7 – gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8 – edukacji publicznej,
9 – kultury, bibliotek, instytucji kultury, ochrony zabytków,
10 – kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych
i urz¹dzeñ sportowych,
11 – targowisk i hal targowych,
12 – zieleni i zadrzewieñ,
13 – cmentarzy gminnych,
14 – porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15 – utrzymanie gminnych obiektów u¿ytecznoœci
publicznej i obiektów administracyjnych,

Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady Gminy nale¿y:
1 – uchwalanie statutu gminy,
2 – ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowania sprawozdañ
z jego dzia³alnoœci,
3 – powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika na wniosek
burmistrza,
4 – uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie
sprawozdañ burmistrza z jego realizacji i udzielanie b¹dŸ
nieudzielanie absolutorium,
5 – uchwalanie studium uwarunkowañ, kierunków
zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania,
6 – uchwalanie programów gospodarczych,
7 – ustalanie zakresów dzia³ania jednostek pomocniczych oraz ustalanie zasad przekazywania im mienia i
œrodków bud¿etowych,
8 – podejmowanie uchwa³ w sprawie podatków i op³at
lokalnych,
9 – podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy – (nabywanie, zbywanie, obci¹¿anie kredytami,
emitowanie obligacji, zaci¹ganie po¿yczek i kredytów),
10 – okreœlenie wysokoœci zobowi¹zañ do których
burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11 – podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania
z innymi gminami,
12 – podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³pracy ze
spo³ecznoœciami lokalnymi krajowymi i zagranicznymi,
13 – podejmowanie uchwa³ w sprawie herbu gminy,
nazw ulic, placów i wznoszenia pomników,
14 – nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15 – podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
Co powinien robiæ radny.
Artyku³ 23 Ustawy o samorz¹dzie stanowi:
Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiêŸ z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoœci
przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy postulaty
i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest
jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
Artyku³ 23a podaje treœæ œlubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uroczyœcie
obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie,
maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców”.
Obowi¹zki Przewodnicz¹cego Rady, rola Komisji
Rady, inicjatywy uchwa³odawcze, oraz interpelacje i zapytania radnych w nastêpnym wydaniu „WS”.
Les³aw M. Marek
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Fundacja „Zdrowie”
informuje

DLA PAÑ

„PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY”
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
dnia 27.08.2011(sobota) organizuje program „Profilaktyka Raka Szyjki Macicy”. W programie mog¹ uczestniczyæ
kobiety powy¿ej 35 roku ¿ycia, które wci¹gu ostatnich
24 miesiêcy i d³u¿ej nie mia³y robionego badania cytologicznego. Iloœæ pañ do badania ograniczona. Program
obejmuje: badanie ginekologiczne, badanie cytologiczne.
Szczegó³owe informacje i rejestracja Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel.
91 3921356 wew.122 (Fundacja Zdrowie), w siedzibie Fundacji oraz u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 15 z³
Zapraszam
Prezes Fundacji”Zdrowie”
Lidia Bogus
Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne

G³ówna nagroda
dla Wojcieszyna!
W niedzielê 24 lipca br., rozegrano ostatnie konkurencje Igrzysk Sportowo - Rekreacyjnych So³ectw gminy
Nowogard.
Na idealnie i z pomys³em przygotowanych przez aktywnych mieszkañców Trzechla miejscach rozegrano:
rzut opon¹ mê¿czyzn i przenoszenie partnera na czas.
Na „podium” rzutu opon¹ stanêli:
1. Marek Kaczmarek z Trzechla,
2. Zbigniew Orpel z Wojcieszyna,
3. Marian Biernacki z Boguszyc.
Dramatyczny, bo z upadkami i powtórkami przebieg
mia³o przenoszenie partnera. Najlepszymi okazali siê
zawodnicy z Kulic, przed Orzechowem i Czermnic¹.
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.Wojcieszyn - 644 pkt
2.Czermnica - 603 pkt,
3.S³ajsino - 565,5 pkt,
4.Grabin - 542,5 pkt,
5.Karsk - 527 pkt,
6.Kulice - 526,5 pkt,
7.Boguszyce - 523,5 pkt,
8.Trzechel - 520,5 pkt,
9.B³otno - 510,5 pkt,
10.Lestkowo - 421 pkt,
11.Orzechowo - 271,5 pkt,
12.S¹polnica - 240,5 pkt,
13.Jarchlino - 85 pkt,
14.Wierzbiêcin - 56 pkt,
15.Olchowo - 48 pkt,
16.Szczytniki - 24 pkt,
17.Wo³owiec - 24 pkt.
Uroczyste zakoñczenie i wrêczenie nagród odbêdzie
siê w B³otnie podczas do¿ynek gminnych 27 sierpnia br.

WYBIERZ ¯YCIE
Rak szyjki macicy to zagro¿enie, które mo¿e dotyczyæ
Ciebie i Twojej rodziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w ka¿dym wieku. Warto wiedzieæ jak temu
zapobiec.
Co to jest rak szyjki macicy?
- Rak szyjki macicy to nowotwór z³oœliwy, który je¿eli
nie zostanie wczeœnie wykryty i odpowiednio leczony,
zawsze prowadzi do œmierci.
- Jest drugim, po raku piersi, najczêœciej wystêpuj¹cym
nowotworem z³oœliwym u kobiet do 45 roku ¿ycia.
- Co roku w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa siê
raka szyjki macicy, a oko³o 2 tys. umiera z tego powodu.
- Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw.
stadiami przedrakowymi, które mog¹ utrzymywaæ siê od
5 do 12 lat. Wczesne ich wykrycie daje szansê skutecznego leczenia.
Regularne wykonywanie badañ cytologicznych
pozwala wykryæ chorobê nowotworow¹ we wczesnym
stadium(przedrakowym).
Cytologiê powinno siê wykonywaæ nie rzadziej ni¿
raz na 3 lata.
Inf.Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
***
”PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA PAÑ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 3.09.2011r. organizuje wyjazd na badania
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.
8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.
Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³.
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA!
Zapraszam
Prezes Fundacji „Zdrowie”
Lidia Bogus
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Fikcja dziennikarska
po nowogardzku,
czyli o jeziorku na Rados³awiu
W trosce o rzetelne i wiarygodne informacje dziennikarskie, przekazywane mieszkañcom Nowogardu, jestem
zmuszony sprostowaæ notkê pt.” Rados³aw: Staw jak
nowy”, zamieszczon¹ w „Dzienniku Nowogardzkim” z 2
sierpnia br., ze wzglêdu na nieskrêpowan¹ wyobraŸniê,
która najwidoczniej ponios³a autora. Ju¿ sam nag³ówek
wyeksponowany t³ust¹ czcionk¹ - „Radny za³atwi³, a burmistrz spi³ œmietankê” - jest wprowadzeniem w „swojskie,
¿yczliwe klimaty”.
Dochodzê zatem do jedynego wniosku, ¿e ludzie
pisz¹cy w lokalnej prasie dziel¹ siê w zasadzie na
podejmuj¹cych z powag¹ jakiœ temat i na weso³ków,
którzy za pomoc¹ prztyczków, szyderstw i kuksañców
og³aszaj¹ z kontry swój w³asny punkt widzenia. Wyskakuj¹ znienacka i z chichotem wal¹ w ³eb wybranego
delikwenta.
Piszê to bez ¿adnej z³oœliwoœci, poniewa¿ mam
sentyment do „Dziennika Nowogardzkiego” z uwagi na
d³ugoletni¹ wspó³pracê, ale jako cz³owiek kompromisu
nie mogê siê zgodziæ na totaln¹ krytykê wszystkich lub
prawie wszystkich poczynañ burmistrza Roberta Czapli.
Istniej¹ granice zdrowego rozs¹dku, które nawet prawicowej gazecie przekraczaæ nie przystoi.
Ca³a prawda o ma³ym akwenie na Rados³awiu
wygl¹da nieco inaczej ni¿ przedstawiona w „Dzienniku
Nowogardzkim”.
Zg³osi³ siê do nas W³adys³aw B³a¿ewicz - roz¿alony i
oburzony mieszkaniec Nowogardu i zarazem w³aœciciel
Zak³adu Us³ugowego „Domel”. To w³aœnie pracownicy
jego firmy wykonali wszystkie niezbêdne czynnoœci przy
oczyszczaniu zbiornika wodnego na Rados³awiu.
Przypomnê pokrótce, ¿e w zakres prac wchodzi³o:
- oczyszczenie lustra zbiornika wodnego,
- wykoszenie i zgrabienie chwastów,
- wyciêcie po³amanych ga³êzi, suchych krzewów oraz
ich zr¹bkowanie i wywóz,
- zbiórka i wywóz najró¿niejszych œmieci ( w tym stary
tapczan, a nawet telewizor), itd.
„Czujê siê pokrzywdzony brakiem prawdziwej informacji o wykonywanych przez moj¹ firmê pracach” - mówi
W³adys³aw B³a¿ewicz i ma ca³kowit¹ racjê, poniewa¿
wartoœæ wykonanych robót to wydatek rzêdu 4 tys. z³.
Tyle zyska³o miasto.
Oceñcie Pañstwo sami jak do przedstawionych faktów
ma siê poni¿ej zacytowany fragment tekstu z artyku³u:
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„W tym miejscu nale¿¹ siê gratulacje dla radnego Wiatra,
który mimo ¿e przy w³adzy nie jest, wykaza³ determinacjê
i skutecznoœæ w dzia³aniu. Szkoda tylko, ¿e dobr¹ robotê
radnego, na swoje konto wpisa³ burmistrz Robert Czapla, który kilka dni temu, w towarzystwie urzêdników i
nadwornego fotografa, delektowa³ siê, wykonan¹ rêkoma
wiêŸniów prac¹, spaceruj¹c wokó³ stawu”.
Ma³e wyjaœnienie - to nie osadzeni byli g³ównymi
wykonawcami robót przy oczyszczaniu jeziorka, a firma
W. B³a¿ewicza i jemu nale¿¹ siê s³owa uznania i serdecznych podziêkowañ za prawdziwie altruistyczn¹ postawê
i rzeteln¹ pracê.
Zas³ug¹ radnego Wiatra jest z³o¿enie stosownego
wniosku na sesji w sprawie zaniedbanego jeziorka,
o co dopominali siê i tak zainteresowani mieszkañcy
osiedla Rados³aw podczas spotkañ burmistrza w ka¿dy
poniedzia³ek.
Natomiast burmistrz Robert Czapla jako organ wykonawczy sprawê definitywnie zakoñczy³, bez bicia piany i
spijania œmietanki, za to ku zadowoleniu mieszkañców.
I to wszystko.
Okazuje siê, ¿e poœród wszystkich przewra¿liwionych
najwiêksze przewra¿liwienie okazuj¹ ci, którzy szyderstwo, zjadliwoœæ i wszelkie odmiany humorystycznych
drwin uwa¿aj¹ za swoj¹ misjê ¿yciow¹.
Marian Andrzej Frydryk

Podziêkowania
W imieniu w³asnym i mieszkañców Osiedla Rados³aw
sk³adam serdeczne podziêkowania panu W³adys³awowi
B³a¿ewiczowi i pracownikom firmy DOMEL za bezinteresowne oczyszczenie toni wodnej i brzegów jeziorka
usytuowanego przy ul. Bohaterów Warszawy.
Z wyrazami uznania i powa¿ania
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Bêdzie œwietlica!
W œrodê 20 lipca o godzinie 17.00 rozpoczê³o siê
spotkanie mieszkañców Sikorek z burmistrzem Robertem
Czapl¹ - temat g³ówny to stan prac nad uruchomieniem
œwietlicy. Przypomnijmy - w czasie kampanii wyborczej
mieszkañcy zg³aszali brak we wsi tak potrzebnego lokalu. Zaraz po wyborze na burmistrza Robert Czapla
szuka³ sposobu na rozwi¹zanie tego problemu i wybra³
opcjê, któr¹ mieszkañcy ostatecznie zaakceptowali na
œrodowym zebraniu.
Gmina przeka¿e swoje udzia³y w czêœci wspólnej
budynku (aktualnie funkcjonuje tutaj sklep) w zamian
za dzia³kê na której stoi budynek po sklepie z czasów
przed zmianami ustrojowymi. Obok tego budynku jest ju¿
boisko do pi³ki siatkowej oraz plac zabaw. Po notarialnym przejêciu dzia³ki i budynku gmina rozpocznie prace
remontowe i adaptacyjne oraz wyst¹pi o fundusze unijne
na wsparcie tego projektu. Mieszkañcy wyrazili zgodê na
przekazanie na ten cel pieni¹dzy z funduszu so³eckiego,
z bud¿etu gminy bêd¹ kolejne pieni¹dze.i roboty rusz¹.
Do prac bêd¹ zatrudnieni tak¿e osadzeni. Umówiono siê
na kolejne spotkanie po za³atwieniu spraw notarialnych.
LMM
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Stypendium
szkolne

Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012
wydawane s¹ od 16 sierpnia 2011 r. (ul. 3 Maja 6 - I
piêtro).
Wnioski wydawane bêd¹ w godzinach urzêdowania
tj. poniedzia³ek - pi¹tek od 7.30 do 15.30.
Stypendium szkolne przys³uguje:
a.uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych
oraz s³uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych – do czasu ukoñczenia
kszta³cenia nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku
¿ycia,
b.wychowankom publicznych i niepublicznych
oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7. Ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y
z upoœledzeniem umys³owym z nioepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki – do czasu ukoñczenia realizacji
obowi¹zku nauki,
c.uczniom szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych
- do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
d.s³uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych – do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Stypendium mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w
trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie w szczególnoœci, gdy w rodzinie
wystêpuje bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub
d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci
wype³niania funkcji opiekuñczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na.
Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium szkolne nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 351 z³otych.
Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15
wrzeœnia 2011 r.

USUWANIE AZBESTU
Uprzejmie informujemy, ¿e gmina Nowogard
przyst¹pi³a do realizacji zadania polegaj¹cego na
usuwaniu azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z
budynków po³o¿onych na terenie miasta i gminy. Prace
zwi¹zane z usuwaniem azbestu bêd¹ obejmowaæ koszt
demonta¿u, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest. O przyznanie us³ugi mog¹
ubiegaæ siê wszyscy mieszkañcy gminy Nowogard
posiadaj¹cy tytu³ prawny (w³asnoœæ, wspó³w³asnoœæ
itp.) do nieruchomoœci a tak¿e koœcio³y, wspólnoty i
spó³dzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.
W celu zg³oszenia budynku do demonta¿u wyrobów
zawieraj¹cych azbest nale¿y z³o¿yæ wype³niony wniosek
wraz z wymaganymi za³¹cznikami do Urzêdu Miejskiego
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w Nowogardzie. Wnioski dostêpne s¹ w Biurze Obs³ugi
Interesanta, Plac Wolnoœci 1, pok. nr 5, w wydziale
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Œrodowiska, Plac Wolnoœci 5, pok. 208 oraz na stronie
www.nowogard.pl w zak³adce AZBEST 2011. Przed
z³o¿eniem wniosku nale¿y zapoznaæ siê z Regulaminem
przyznawania us³ugi usuwania odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest z nieruchomoœci po³o¿onych
na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: 25.07.2011 do 26.08.2011 r.
Gmina zrealizuje zadanie w terminie do 30 listopada
2011 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina
nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia
dachowego.
Informacji w przedmiotowej sprawie udzielaj¹:
Joanna Krêpa – z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ,
tel. 91 392 6232,Aneta W³ochowicz – podinspektor
wydzia³u GKMiOŒ, tel. 91 392 6232.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ
Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie

Wizyta by³ych Nowogardzian
w Ratuszu Miejskim
W dniu 18 lipca br w Ratuszu Miejskim przybywa³a
z wizyt¹ niemiecka delegacja by³ych mieszkañców Nowogardu.
Goœcie podjêci zostali przez Panów Damiana
Simiñskiego - zastêpcê Burmistrza Nowogardu oraz
Stanis³awa Saniuka – wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej.
G³ównym celem wizyty niemieckiej delegacji w Ratuszu by³o uczczenie setnej rocznicy jego powstania.
Z tej okazji przedstawiciele nowogardzkich w³adz
samorz¹dowych odebrali z r¹k delegacji list gratulacyjny
z wklejonym symbolicznym oryginalnym banknotem 100
euro, który zostanie wyeksponowany w ma³ej Sali Obrad.
Niemiecka delegacja przebywa³a w naszej gminie
³¹cznie 4 dni. W tym czasie zwiedzi³a m.in. koœció³
p.w. Najœwiêtszej Marii Panny w Nowogardzie, zespo³y
pa³acowo – parkowe w Lekowie (k. Œwidwina) i Maciejewie, czy te¿ Oœrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej. W trakcie wizyty nasi goœcie odbyli równie¿
podró¿ przez tereny dawnego powiatu nowogardzkiego,
gminy Maszewo, jak równie¿ udali siê na wizytê i spacery
po Dobrej.
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Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
dzia³ki nie zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh. Warszawy 42 h.

Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki
nie zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 7 m. Nowogard przy
ul. Boh. Warszawy 42 i.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nie zabudowana o nr ewidencyjnym 74 o pow. 144 m2 (symbol u¿ytku gruntowego – Bp),
po³o¿ona w obrêbie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh. Warszawy
42 h.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nie zabudowana o nr ewidencyjnym 75 o pow. 145 m2 (symbol u¿ytku gruntowego – Bp),
po³o¿ona w obrêbie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh. Warszawy 42 i.

Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr
SZ1O/00019012/2 i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23.09.2011r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 14.711,00 z³.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹ nr XLV/386/10 z dnia 03
listopada 2010 r. - teren zabudowy us³ugowej, symbol N7/32U.
Og³oszenie o przetargu zamieszczone zosta³o na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 19013
i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23.09.2011r. o godz. 10 15 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 14.813,00 z³.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹ nr XLV/386/10 z dnia 03 listopada
2010 r. - teren zabudowy us³ugowej, symbol N7/32U.
Og³oszenie o przetargu zamieszczone zosta³o na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

OG£OSZENIE
Og³oszenie o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddzia³ywania na œrodowisko,
dla obrêbu S³ajsino w gminie Nowogard.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi
zmianami), oraz art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. nr 199,
poz. 1227 z póŸniejszymi zmianami), zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Nowogardzie
uchwa³y nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrêbu S³ajsino w gminie Nowogard oraz og³aszam
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia projektu prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko.

74 75

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do w/w zmiany planu. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miasta
Nowogard w terminie do dnia 5 wrzeœnia 2011w
nastêpuj¹cej formie:
1.w formie pisemnej na adres Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie, 72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1;
2.2. ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wydziele Architektury, Budownictwa i Planowania
Przestrzennego;
3.3. za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
na adres: architektura@nowogard.pl.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci której dotyczy.
BURMISTRZ
Robert Czapla

19.08.2011 r.
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Nowogard 18.07.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.
zm.) oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r.
Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki
nr 166/2 o pow. 783 m2 zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr
6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego 84.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 166/2 o pow. 783 m2zabudowana budynkiem - parterowy barak murowany przeznaczony
do rozbiórki, po³o¿ona w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia
Józefa Poniatowskiego 84.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 30439 w
S¹dzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26.08.2011r. o godz. 1000 sali obrad
komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 70.822,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 710,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹ XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010
r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 22 MN.
Na dzia³ce zlokalizowany jest budynek - parterowy barak murowany
przeznaczony do rozbiórki.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia
robót zgodnie z technologi¹ rozbiórki oraz z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa budowlanego.
Dzia³ka posiada dobry dostêp do drogi publicznej.
Inwestycja obejmuje realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê rozpocz¹æ budowê w
ci¹gu 2 lat a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 5 lat. Oba te terminy biegn¹ od
dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zap³aci
karê w wysokoœci 70.900,00 z³ terminie jednego miesi¹ca licz¹c
od daty dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty
tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku
nie rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych
w art. 594 kodeksu cywilnego.
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tj. wodn¹, energetyczn¹, gazow¹ i sanitarn¹.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie
posiadanych dokumentów prawnych.
Dzia³ka nie posiada przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Do ceny dzia³ki doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci 250,00 z³ – wycenê
dzia³ki, koszty kartograficzne - 18,78 z³ (podstawa – Uchwa³a Nr
V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w wysokoœci 10%wartoœci dzia³ki tj. 7.082,20 z³. kasie Urzêdu
Miejskiego najpóŸniej do dnia 23.08.2011r. do godz. 1430 na
konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111
0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków
pieniê¿nych na w/w konto.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument
to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci
oraz w okreœlonym terminie i miejscu.
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W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy
notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie
powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie,
Plac Wolnoœci 1, tel. (91) 39-26-225.

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
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Puchar Nadziei Olimpijskich

Remigiusz Komisarek
wygrywa w Krakowie
Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych zakoñczeniu Tour
de Pologne w Krakowie by³ ogólnopolski fina³ Pucharu
Nadziei Olimpijskich. Do wyœcigu zg³oszono ponad
80 m³odzików z klubów ca³ej Polski, a wœród nich
trzech zawodników naszego klubu LUKS PANORAMA
CHRAB¥SZCZE - byli to Remigiusz Komisarek, Micha³
Mañkowski i Jakub Wojdalski.
Klas¹ dla siebie by³ Remek - pozostawi³ w pokonanym
polu najlepszych zawodników tej kategorii wiekowej i
odebra³ dwa okaza³e puchary - za zwyciêstwo w Pucharze i pami¹tkowy Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego.
Puchary wrêczy³a córka Czes³awa Langa - organizatorka cyklu imprez towarzysz¹cych oraz znany przed laty
kolarz Marian Wiêckowski.
Dziêki punktom zdobytym w Krakowie Remigiusz
awansowa³ w punktacji Nadziei Olimpijskich do œcis³ej
czo³ówki (prawdopodobnie na 3 miejsce). Gratulujemy!
tekst - LMM
foto - Ryszard Posacki

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul.
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8.
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10.
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul
.Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.;
17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”,
ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20.
„Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”,
ul. 700 Lecia 20.; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 23. Kiosk,
ul. D¹browszczaków;, 24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep
Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”,
ul. Gen. Bema 40/8; 28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep
spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4;
32. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy
„SANDRA”, ul. Leœna 6c; 34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen

Bema 40/a; 35; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

¯ANETA ZACHAREWICZ
WICEMISTRZYNI¥ POLSKI
W MOTOCROSSIE
W niedzielê, 24 lipca br., w Cz³uchowie odby³a siê
IV, ostatnia w tym roku Runda Pucharu Polski Kobiet i
V Runda Mistrzostw Polski. Noowgardzki Klub Motorowy „Cisy” reprezentowa³o dwoje zawodników w klasie:
kobiet - ¯aneta Zacharewicz, w klasie MX2 JUNIOR
- Micha³ Kozera. Z wielkimi nadziejami patrzyliœmy na
starty naszych zawodników i siê nie zawiedliœmy. ¯aneta
w pierwszym wyœcigu uleg³a tylko wspaniale je¿d¿¹cej
Joasi Miler ale wygra³a z wy¿ej ocenian¹ kole¿ank¹
z Rosji Valerii¹ Liapin¹, co da³o jej drugie miejsce w
pierwszym wyœcigu. W drugim wyœcigu niestety wyczyn
siê nie uda³ i ¯aneta dojecha³a na trzecim miejscu, co
da³o jej w klasyfikacji generalnej po czterech Rundach
Tytu³ Wicemistrza Polski!!!!
Drugi nasz zawodnik Micha³ Kozera startowa³ po
piêciotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzj¹ i
nie by³o ³atwo powróciæ mu do formy, co by³o widaæ w
pierwszym wyœcigu, w którym zaj¹³ jedenaste miejsce.
W drugim wyœcigu by³o ju¿ lepiej. Przez d³ugi czas dobra siódma pozycja i...upadek ale i tak Micha³ skoñczy³
drugi bieg na dziewi¹tej pozycji, co da³o w klasyfikacji
generalnej dwunast¹ pozycjê.
Ÿród³o: www.kmcisy.nowogard.pl
- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 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, 91 579 05 63

