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Burmistrz podpisał ogłoszenie
odnośnie „grobli”
We wtorek, 6 września br., burmistrz Robert
Czapla, podpisał ogłoszenie w sprawie złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę
drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ul. Kowalską a ulicą Zamkową”.
Przypomnijmy, że mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do
burmistrza, aby coś z tą drogą zrobić, bo po opadach deszczu
staje się ona nie do użytku. Aby jednak tę drogę wybudować,
trzeba najpierw wykonać projekt i uzyskać wymagane pozwolenia. Burmistrz przygotował więc stosowny projekt uchwały, zabezpieczający potrzebną do tego kwotę, który radni na ostatniej
sesji Rady Miejskiej ostatecznie poparli.
Dokończenie na str. 2

Umowa na budowę sali w Długołęce
podpisana
Na ten moment mieszkańcy wsi Długołęka, Krasnołęka i Wyszomierz czekali 60 lat. W końcu radni przyjęli projekt uchwały
przygotowany przez burmistrza Roberta Czaplę. Projekt dotyczył zwiększenia środków na budowę sali do ćwiczeń przy szkole podstawowej w Długołęce.
Konieczność taka pojawiła się, gdyż w budżecie gminy, na budowę sali, zabezpieczono 326 tys. zł., a ogłoszone trzy
przetargi, nie wyłoniły wykonawcy
Dzień Pieroga...
robót. Okazało się bowiem, iż najtańsza oferta opiewa na 462 tys zł.
więcej na stroStąd należało zabezpieczyć dodatnie 11 i 13
kowe 136 tys. zł, by móc ruszyć
z pracami.
Dokończenie na str. 2

Zakończono konsultacje społeczne
w sprawie pawilonu handlowego na Osiedlu Bema
Mieszkańcy
sami zdecydowali:
90% głosujących
„za”, 10% „przeciwko”.

24 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla zarządził, w dniach od 29 sierpnia do
3 września br., przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji
pawilonu handlowego na Osiedlu Bema
w Nowogardzie. Konsultacje polegały na
ustaleniu ilości głosów popierających lub
ilości przeciwników budowy pawilonu.

Mieszkańcy mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: „Czy
jesteś za/ czy jesteś przeciw – lokalizacji pawilonu handlowego (marketu) na terenie osiedla nr 3 w Nowogardzie?”.
Po zakończeniu badań, komisja w składzie: Krzysztof Kolibski (przewodniczący), Agnieszka Biegańska – Sawicka (członek komisji) oraz Paweł Krugły (członek komisji) podliczyła
oddane głosy.
Dokończenie na str. 2
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Burmistrz podpisał ogłoszenie
odnośnie „grobli”
Dokończenie ze str. 1

Jakie jest uzasadnienie konieczności przebudowy tego łącznika?
1.

2.
3.
4.
5.

Droga położona na działce 231 obręb 3 miasta Nowogard, stanowiąca łącznik (zw. też groblą) posiada powierzchnię gruntową z licznymi głębokimi wybojami,
które po opadach atmosferycznych praktycznie uniemożliwiają przemieszczanie się tą drogą.
Od strony ul. Zamkowej brak jest schodów, a tzw.
„zjazd” jest nienormatywny i posiada zbyt duży spadek
podłużny.
Taki stan rzeczy może być przyczyną wypadków osób
licznie uczęszczających tą drogą.
W sprawie remontu tego łącznika wpływają wnioski od
mieszkańców jak i od radnych.
Podczas opadów teren wokół łącznika jest podmokły
i powstają również rozlewiska wodne (jest to teren po

byłym jeziorze). Przebudowa tej drogi i zabezpieczenie sprawią, że będzie z niej można korzystać również
w czasie opadów atmosferycznych bez zagrożenia dla
zdrowia i życia użytkowników.

Budowa łącznika wpisuje się w większy
projekt zagospodarowania
Prawda jest taka, że projekt przebudowy tej drogi stanowi integralną część projektu dotyczącego zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy ulicami:
Warszawską-Zamkową - Kowalską w Nowogardzie. Obecnie
firma „Zk-PROJEKT” , w terminie do 16 grudnia br., ma wykonać projekt techniczny odnośnie odwodnienia tego terenu. Tak więc, oba projekty byłyby gotowe w tym samym
czasie i nic by nie stało na drodze, aby oba projekty, jako
całość, były realizowane.
Opr. Piotr Suchy

Umowa na budowę sali w Długołęce
podpisana
Dokończenie ze str. 1
Dzięki przyjęciu uchwały 3 sierpnia br., miesiąc później
– w piątek 2 września br., w Długołęce, burmistrz podpisał
umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W uroczystości,
którą zorganizowano w budynku miejscowej szkoły, wzięli
udział mieszkańcy oraz dyrektor SP Długołęka - Danuta Ziółkowska, sołtys wsi - Jacek Jankowski, proboszcz Krzysztof
Bartoszewski oraz Mieczysław Laskowski, były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, który nie tylko
zwracał uwagę na potrzeby powstania sali do ćwiczeń, ale
mocno wspierał również same starania sołectwa.
- Dzisiejszy dzień to kolejny etap budowy sali przy waszej
szkole, czyli podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie
mu placu budowy – powiedział do zebranych R. Czapla.
– Chciałbym wam wszystkim podziękować za upór i determinację w dążeniu do celu, aby wasza szkoła miała salę do
ćwiczeń. Dziękuję pani dyrektor szkoły, sołtysowi, proboszczowi. Podziękowania należą się również Mieczysławowi

Laskowskiemu, ponieważ jeszcze w zeszłej kadencji poruszył
on temat budowy.
Wykonawcą robót jest nowogardzka firma Techno Invest.
Zakres prac budowlanych obejmuje dobudowę sali lekcyjnej
przy podstawówce o pow. 140,48 mkw. z prowadzącym do
niej „wiatrołapem”, który będzie tworzył połączenie nowej
sali z obecnym budynkiem szkoły. W sali zostaną również
wykonane nowe instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.
Po uroczystym podpisaniu umowy, które zostało nagrodzone brawami, wszyscy udali się na teren, gdzie niebawem
rozpocznie się budowa. Tam dokonano symbolicznego wbicia pierwszej łopaty w ziemię, do którego, oprócz władz, zaproszono również mieszkańców.
Koszt robót budowlanych wyniesie 421 tys. zł. Prace
mają być ukończone do 2 czerwca 2017 r.
Opr. Marcin Ościłowski

Zakończono konsultacje społeczne
w sprawie pawilonu handlowego na Osiedlu Bema
Dokończenie ze str. 1
Uprawionych do głosowania było 1485
osób. Swoje głosy oddało 922 mieszkańców
Osiedla Bema. „Za” lokalizacją pawilonu
opowiedziało się 830 mieszkańców (co
daje 90%), „przeciw” opowiedziały się 92
osoby (10%).
– Dzięki przeprowadzonym konsultacjom poznaliśmy opinię ankietowanych
osób. Z wyników dowiedzieliśmy się, jak
duża jest grupa zwolenników lokalizacji pawilonu handlowego na Osiedlu Bema – powiedział burmistrz Robert Czapla. – Na podsta-

wie tych badań będę mógł teraz wydać
decyzję zgodną z wolą mieszkańców.
Uważam, iż taka forma konsultacji,
w której to sami mieszkańcy, większością głosów, wypowiadają się
w sprawach dla siebie ważnych,
będzie kontynuowana również
w innych sprawach. Dziękuję mieszkańcom Osiedla Bema, zarówno
zwolennikom, jak i przeciwnikom
lokalizacji pawilonu handlowego za
oddany głos.
Opr. Marcin Ościłowski
www.nowogard.pl
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Dzięki porozumieniu można więcej
Spółdzielnie Mieszkaniowe “Cisy” i “Radosław” razem z Gminą
We wtorek, 6 września br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie doszło do spotkania władz Spółdzielni Mieszkaniowych “Radosław” oraz “ Cisy” z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą. Głównym tematem rozmów było
nawiązanie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie nowego placu zabaw na osiedlu przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie.
W zebraniu, oprócz R. Czapli, udział wzięli: Marian Jeż,
Wiesław Piotrowicz (SM “Cisy”) oraz Urszula Świętoń i Wiktor Bzowy (SM “Radosław”).
- Ustaliliśmy wstępnie, że razem wykonamy tę inwestycję, stąd uważam spotkanie za owocne – powiedział burmistrz R. Czapla. – Ze strony gminy zaoferowaliśmy projekt,
teren pod inwestycję, wykonanie placu wraz z ogrodzeniem,
natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” i Spółdzielnia
Mieszkaniowa “Radosław” wybuduje chodnik, który doprowadzi mieszkańców na wybudowany obiekt.

Oprócz sprawy placu zabaw poruszono również kwestię
planowanej budowy parkingów na Osiedlu Radosław.
Opr. Marcin Ościłowski

Wizja w terenie w sprawie ścieżki
dookoła jeziora
Pomysł budowy ścieżki dookoła jeziora wdrożył w życie burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, jeszcze w czasie poprzedniej kadencji.
W związku z ustaleniem lokalizacji inwestycji, jej zaprojektowaniem, odbyło się na przełomie lat 2012 - 2016 szereg spotkań, również w terenie. W międzyczasie pracownicy Urzędu Miejskiego starali się o uzyskanie wielu zgód od
administratorów poszczególnych odcinków. Równocześnie
Gmina wykonała m.in.: remont alejek przy murach, które
również wpisują się w ciąg trasy dookoła jeziora.
Kolejne spotkanie w terenie zorganizowano w czwartek,
8 września br. W wizji lokalnej, oprócz burmistrza R. Czapli
wziął udział Adam Czernikiewicz – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, Joanna Krępa – z Wydział Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Mariusz
Jażdżewski – projektant oraz Jarosław Hołubowski. W czasie
rozmów poruszano tematy związane z ostateczną lokalizacją.
– Wstępnie wytyczyliśmy już trasę przebiegu ścieżki. Naniesiono korekty na mapie zaproponowanej przez projek-

tanta. Dzisiaj kolejny raz sprawdzamy trasę w terenie – powiedział burmistrz R. Czapla. - Zakładamy, że do końca roku
powstanie kompletna dokumentacja projektowa. Trzeba
również uzyskać pozwolenie na budowę, które wydaje Starostwo Powiatowe. Następnie będziemy się starać o uzyskanie dofinansowania.
– Nawierzchnia ścieżki będzie się składała z dwóch rodzajów, tam gdzie będzie to możliwe - nawierzchnia asfaltowa oraz gdzie warunki terenowe lub ekologiczne na to nie
pozwolą, będzie to nawierzchnia kruszywowa z materiału
hansegrand (ekologiczna przepuszczalna) – poinformował
A. Czernikiewicz.
Kolejną wizję w terenie, która ma wskazać ostateczny
przebieg ścieżki zaplanowano 20 września br.
opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Czermnickie dożynki 2016
Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i
prac polowych. Dlatego też, w niedzielę, 11 września br., w Czermnicy miało miejsce świętowanie dożynek parafialnych.
W miejscowym kościele, mszę za wszystkich mieszkańców odprawił proboszcz strzelewskiej parafii (Czermnica
podlega pod tę parafię) ks. Krzysztof Socha.
Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom zbóż,
w czasie którego, mieszkańcy zgromadzeni w kościele wraz
z przybyłymi gośćmi, dziękowali Bogu za plony i prosili
o jeszcze lepsze w przyszłym roku. W czermnickim święcie
udział brał zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, który podziękował rolnikom za ich ciężką pracę.
Po mszy św. wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej na
uroczysty obiad.
Tegoroczne święto przygotował sołtys Zenon Kołecki
wraz z radą sołecką i mieszkańcami. Warto wspomnieć, że
są to pierwsze dożynki obecnego sołtysa, który został nim

dokładnie 10 dni temu (1 września br.). Gratulujemy udanego debiutu Zenona Kołeckiego w roli sołtysa.
Opr. Piotr Suchy

Dożynki w najmłodszym sołectwie
- Łęgno
W niedzielę, 4 września br., mieszkańcy Łęgna i okolicznych sołectw, należących do parafii p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach, świętowali Dożynki Parafialne.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. Dziękczynna za ukończenie żniw i prac polowych odprawiona na placu przy boisku, z udziałem rolników, gości, przedstawiciela władz samorządowych oraz wielu mieszkańców. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli: ks. proboszcz Tomasz Perz, sołtys
Łęgna Józef Włochowicz oraz rada sołecka.

Uczestników dożynek powitał ks. proboszcz oraz zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, który złożył podziękowania
rolnikom za ich całoroczną pracę. Podziękował też za zaangażowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uatrakcyjnienia uroczystości. Nie mogło zabraknąć ważnego elementu dożynek – rozdzielenia pośród
uczestników dożynek chleba, który ufundowała Piekarnia
Karsk.
W trakcie uroczystości trwał konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Należy podkreślić, że wszystkie
wieńce żniwne były piękne i starannie wykonane. Komisja
miała nie lada problem z ich oceną.
Uczestnicy Święta Plonów bawili się do późnych godzin
nocnych, a największą atrakcją był pieczony dzik nadziewany kaszą. Kolejne dożynki parafialne odbędą się w roku 2017
w Wołowcu.
Sołtys Józef Włochowicz składa serdeczne podziękowania Jackowi Lisiewiczowi - właścicielowi Piekarni Karsk - za
wsparcie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek parafialnych w Łęgnie.
Opr. Piotr Suchy

Koszenie roślinności wodnej

Od poniedziałku 29 sierpnia bieżącego roku trwają prace
na nowogardzkim jeziorze Łęgno, polegające na koszeniu roślinności wodnej, która następnie wydobywana jest na brzeg
i usuwana. Koszenie wodorostów odbywa się przynajmniej raz
w roku – w zależności od szybkości ich ponownego wzrostu.
Należy do typowych zabiegów konserwacyjnych jeziora, które
są niezbędne, aby zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi roślinności mogącej negatywnie wpływać na ekosystem jeziora.
Prace wykonywane będą przez kilka kolejnych dni, co w efekcie przyczyni się do znacznej poprawy jakości korzystania z jeziora oraz poprawi jego estetykę i podniesie komfort wypoczynku.
Monika Kukiełka, wydział GKMiOŚ

www.nowogard.pl
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Ostrzyckie dożynki parafialne 2016
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To święto połączone
z obrzędami dziękczynnymi z za ukończenie żniw i prac polowych.
W piątek, 9 września br., w Ostrzycy odbyły się parafialne dożynki. Organizatorem dożynek była sołtys Anna Borowiecka wraz z radą sołecką. Tradycyjnie w pierwszej kolejności proboszcz miejscowej parafii (Ostrzyca podlega parafii
w Wierzbięcinie) odprawił mszę św. w intencji rolników,
a następnie wszyscy zasiedli przy ostrzyckim stole w świetlicy wiejskiej.
Na dożynki został zaproszony burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który na ręce pani sołtys złożył podziękowania
wszystkim rolnikom za trud ich ciężkiej pracy.
W przygotowanie dożynek włączyli się sami mieszkańcy, przygotowując potrawy i pyszne wypieki, zaś to wspólne
świętowanie zakończyła zabawa do samego rana.
opr. Piotr Suchy

Dzień Działkowca w Nowogardzie

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) prowadzone są od 35 lat przez Polski Związek
Działkowców (PZD). W jego strukturach zrzeszonych jest ogółem 4695 ogrodów. PZD jest
obecnie największą pozarządową organizacją w kraju.
W Nowogardzie ogrody działają od 68 lat. Z tej okazji
w sobotę 10 września br. w świetlicy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie, obchodzono Dzień Działkowca połączony z 35-leciem PZD.
W spotkaniu, oprócz działkowców, udział wzięli: Robert
Czapla – burmistrz Nowogardu, Czesław Skonecki wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie i Ryszard Wajk –
prezes ROD Nowogard, który poprowadził całe spotkanie.
- Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia z okazji obchodzonych rocznic, czyli 68 rocznicy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Nowogardzie i 35 rocznicy Polskiego Związku Działkowców – powiedział do zebranych R. Czapla. – Za
dwa lata obchodzić będziecie Państwo 70 rocznicę i dlatego
już teraz deklaruję pomoc finansową i logistyczną w zorganizowaniu waszego święta. Wasze ogrody są pięknie utrzymanymi “płucami” naszego miasta.
Rodzinne Ogrody Działkowe w Nowogardzie skupiają
1160 działkowców. W czasie Dnia Działkowca nie mogło
więc zabraknąć nagrodzenia najładniejszych ogrodów. Uhonorowani otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Najpięk-

niejsze działki ogrodowe należą do państwa: (Ogród nr 1)
- Bogdan Kłosiński, Mirosław Gradzik, Jadwiga Gibka, Anatol
Żukowski, Czesława i Ryszard Gajda, Amelia Kijowska, Anna
Kowalczyk, Elżbieta i Dariusz Sobczyk, Janina i Andrzej Górniacka, Teresa i Roman Nikratowicz, Daniela Łokaj; (Ogród
nr 2) – Wanda i Jan Wiącek, Jacek Mostowski, Janina Tylmanowska, Wiesława Witkowska i Jan Krzysztoszek, Marta
Sawicka, Maria Sokołowska, Elżbieta i Ryszard Pisarek, Jacek
Gabrysiak, Teresa i Wacław Kędzia, Teresa i Józef Kaliszewski.
(Ogród nr 3) – Lidia i Arek Moraczyński, Jan Pindral, Teresa
i Jerzy Żabecki, Piotr Błaszczyk, Jan Rzeźniczak, Małgorzata
Czerniak, Jan Zmitrowicz, Małgorzata Budziarska. (Ogród nr
4) – Stanisława i Bolesław Orłowski, Edmund Iwan, Jan Mikłaszewicz, Jadwiga Kaliczyńska oraz Stanisław Damas.
Po przekazaniu nagród działkowcom, wręczono również
Medale 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. Prezes
R. Wajk uhonorował nimi burmistrza Roberta Czaplę i Kazimierza Lembasa.
Opr. Marcin Ościłowski
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Izabela Gutowska nową sołtys Żabówka
We wtorek, 13 września br., w Żabówku, odbyło się zebranie sołeckie. Głównym punktem obrad był wybór nowego sołtysa. W spotkaniu, oprócz mieszkańców wsi wziął udział
burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Do tej pory, przez wiele lat, sołtysem Żabówka był Henryk Gibki. Jak sam stwierdził, przyszedł czas na oddanie sołtysowania komuś innemu, młodszemu, osobie z większą
energią.
- Pan Henryk to sołtys, na którego zawsze można było
liczyć, na którym zawsze można było polegać – powiedział
jeszcze przed wyborem nowego sołtysa burmistrz Robert
Czapla.
– Odwiedzał mnie w waszych sprawach bardzo często.
Rozmawialiśmy na temat między innymi remontu świetlicy,
nowych lamp solarowych. Jest to sołtys, którego będzie mi
żal żegnać. Godnie was reprezentował, zgłaszał potrzeby
i pomysły, był sołtysem wyróżniającym się. W imieniu całego samorządu nowogardzkiego dziękuję więc panu Henry-

kowi, za trud i pracę jaką włożył w rozwój sołectwa, które
jest częścią naszej gminy, naszej małej ojczyzny.
Po tych słowach przystąpiono do zgłaszania kandydatur.
Żegnający się z funkcją sołtysa H. Gibki zaproponował, aby
zastąpiła go Izabela Gutowska. W związku z tym powołano
Komisję Skrutacyjną w składzie: Ilona Gibka, Wiesława Gaida i Henryk Czekalski. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne. W sumie oddano 17 głosów, w tym “za” kandydaturą Izabeli Gutowskiej opowiedziało się 15 mieszkańców.
Wybór nagrodzono brawami.
W dalszej części zebrania poruszano bieżące problemy
Żabówka, w tym, chyba ten najbardziej “palący” – potrzebę wybudowania chodnika prowadzącego do Żabowa. Idąc
poboczem, przy drodze krajowej o dużym nasileniu ruchu,
mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo. W związku
ze zgłoszoną interwencją burmistrz Czapla zaproponował,
że pomimo, iż nie jest właścicielem drogi i pasa drogowego, złoży pismo z pytaniem o możliwość przeprowadzenia
inwestycji.
- Niestety na dzień dzisiejszy, nie mogę wiele więcej zrobić w tej sprawie. Gdyby to ode mnie zależało i gdyby droga
ta należała do nas, z przyjemnością podjąłbym się tej inwestycji. Nie możemy jednak przeprowadzać prac na cudzym
terenie – poinformował mieszkańców R. Czapla. – Myślę
jednak, że oprócz pisma, zorganizujemy zebranie w sprawie
chodnika, na które zaprosimy dodatkowo mieszkańców Żabowa i przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Może wówczas uda się wypracować zadowalające nas stanowisko.
Oprócz sprawy chodnika, R. Czapla omawiał z mieszkańcami temat funduszu sołeckiego.
Opr. Marcin Ościłowski

Jeszcze raz w sprawie pawilonu
handlowego na osiedlu Bema
Prezes Marek Słomski, w piątkowym wydaniu lokalnej gazety, opublikował swój artykuł, z którego wynika, że nie do końca zrozumiał on kwestię konsultacji społecznych,
odnośnie wydania zgody przez Gminę, na budowę sklepu wielkopowierzchniowego na
osiedlu Bema.
Dlatego też, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, w tym
i szanownemu panu prezesowi, postaram się jak najlepiej
i najprościej ten temat jeszcze raz przedstawić.

Szanowny panie prezesie Marku,
Prawdą jest, i na to również pan wskazał, że burmistrz
Robert Czapla dotrzymał danego słowa odnośnie zakazu budowy marketów w Nowogardzie. Jak widać nie były to słowa rzucane przez niego na wiatr i faktycznie przez ostatnie
6 lat nie powstał ani jeden z tego typu sklepów na terenie
naszej Gminy, choć wcześniej za kadencji burmistrza Ziemby
powstało ich w sumie 6. A chętnych było wielu, którzy pukali do naszych bram.
Wróćmy jednak do meritum sprawy. Otóż w 2013 roku do
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynął wniosek inwesto-

ra o wydanie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji budowy pawilonu handlowego (marketu) na ul. Generała
Bema. W maju 2014 roku została wydana przez burmistrza
w tej sprawie decyzja odmowna, która wskutek odwołania,
złożonego przez inwestora, została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (organ wyższego
stopnia). We wrześniu 2015 roku ponownie została wydana
decyzja odmowna i ona również została uchylona przez organ odwoławczy na wniosek inwestora. W wyniku decyzji
SKO burmistrz, walczący o to, aby nie dopuścić do kolejnej
budowy marketu w naszym mieście, stanął przed nie lada dylematem – czy ponownie wydać decyzję odmowną odnośnie
ustalenia warunków zabudowy, a w konsekwencji doprowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Gminy (za co zapłacimy wszyscy), czy też wydać ową zgodę?
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Będąc w trudnej sytuacji, włodarz naszej Gminy postanowił zwrócić się bezpośrednio do mieszkańców, którzy już
w pierwszej turze wyborczej dali mu mandat do zasiadania
w fotelu Burmistrza Nowogardu. Najpierw w związku z zaistniałą sytuacją, kierownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego Paweł Krugły oraz zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, któremu ten wydział
bezpośrednio podlega, odbyli spotkanie z przedsiębiorcami
– handlowcami, prowadzącymi działalność na terenie osiedla Bema i poinformowali ich o całej sprawie oraz na jakim
etapie jest w tej chwili Gmina. Kolejne spotkanie, tym razem
z Radą Osiedla nr 3, miało miejsce 16 sierpnia br. Obecny
na spotkaniu włodarz Gminy przedstwił wówczas wszystkim
zebranym istotę problemu. Podczas tego spotkania, zebrani
uzgodnili jednogłośnie, że w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będą konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji
marketu – niech każdy indywidualnie, niezależnie od wieku
i płci, wypowie się w tej kwestii.
Dlatego też 24 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla ostatecznie wydał zarządzenie, aby w dniach od 29 sierpnia do
3 września br., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pawilonu handlowego na Osiedlu
Bema w Nowogardzie. Mieszkańcy zostali poinformowani
o tym fakcie dzięki ogłoszeniom m.in. na drzwiach wejściowych prowadzących do każdej klatki schodowej na osiedlu,
na stronie www.nowogard.pl, w Wiadomościach Samorządowych, www.wnowogardzie.pl, www.nowogardinfo.
pl, Dzienniku Nowogardzkim i w Gazecie Goleniowskiej.
Wykorzystano wszelkie możliwe narzędzia, aby dotrzeć z tą
informacją do wszystkich mieszkańców. A o tym, że przekaz informacji był skuteczny niech świadczy fakt, że wielu
mieszkańców czekało na ankieterów. Jednak nie wszyscy
mieszkańcy byli obecni. Tam, gdzie w pierwszy dzień, ankieterzy nie zastali nikogo, przychodzili w kolejne dni, aby
umożliwić każdemu oddanie w tej sprawie głosu. Kto chciał,
miał możliwość ten głos oddać, kto nie chciał też miał do
tego prawo. Każdy głos jest ważny. Mieszkańcy mieli odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: „Czy jesteś za/ czy jesteś
przeciw – lokalizacji pawilonu handlowego (marketu) na
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terenie osiedla nr 3 w Nowogardzie?”. Uprawionych do głosowania było 1485 osób. Swoje głosy oddało 922 mieszkańców Osiedla Bema. „Za” lokalizacją pawilonu opowiedziało
się 830 mieszkańców (co daje 90%), „przeciw” opowiedziały
się 92 osoby (10%).
Mieszkańcy sami zaproponowali, aby takie konsultacje
przeprowadzić...i to ci sami mieszkańcy podjęli w tej sprawie decyzję. I może się to komuś nie podobać, ale tak właśnie wygląda demokracja. To mieszkańcy sami wypowiedzieli się tym temacie i nikt nie ma prawa odbierać im tego
przywileju.
Panie Marku myślałem, że temat konsultacji społecznych
jest panu dobrze znany tym bardziej, że to nie kto inny, ale
właśnie pańscy potomkowie walczą w powiecie i w województwie o to, aby w najważniejszych kwestiach, które
mają dotyczyć mieszkańców, to właśnie sami mieszkańcy
w konsultacjach społecznych podejmowali wiążące decyzje.
Jest jeszcze jedna istotna sprawa. A mianowicie to nie
Burmistrz Nowogardu wydaje zgodę na budowę marketu
w Nowogardzie, lecz Powiat Goleniowski, który po zakończeniu inwestycji wydaje także zgodę na użytkowanie obiektu. Burmistrz wydaje tylko i wyłącznie warunki zabudowy,
które inwestor musi spełnić, aby dostać zgodę na budowę,
a to jednak nie równa się samej zgodzie na budowę – czy to
tak trudno zrozumieć?
Panie Marku, mam cichą nadzieję, że udało mi się w końcu
temat konsultacji społecznych na osiedlu Bema wyjaśnić.
Pozbierałem szczegółowo wszystkie dostępne fakty, które
starałem się, jak tylko potrafię, najprościej wytłumaczyć.
Gdyby jednak coś było nadal niejasne, to zapraszam do naszej redakcji Wiadomości Samorządowych i postaram się,
w miarę mych umiejętności, jeszcze raz to wyjaśnić. Jeżeli
nie ja, to również burmistrz, jak i jego zastępca, obiecują
wyjaśnienie i zapraszają w każdy poniedziałek od godz. 9.00
do 12.00 i od 14.00 do 15.30 na rozmowę. A jeżeli nie miałby pan czasu przyjść osobiście, to można pytania zadać drogą mailową. A oto adres majlowy: burmistrz@nowogard.pl
– zachęcam. Odpowiedź gwarantowana.
Piotr Suchy

W trosce o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców

Przyczyną usuwania drzew nad jeziorem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, którzy korzystają z alejki spacerowej przy jeziorze oraz z parku i drogi osiedlowej
przy ul. Waryńskiego, a także osób korzystających z siłowni na świeżym powietrzu.

Część z tych drzew korzeniami niszczyły kolektor wód
opadowych, doprowadzając w ten sposób do podtopienia
pobliskich terenów. Konary topól często opadały na alejkę,
co stanowiło zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób
z niej korzystających.
Drzewa gatunku lipa i olsza zagrażały poprzez swój zły stan
zdrowotny tj. liczne wypróchnienia w pniu, postępujący posusz
w koronach, zachwianie statyki poprzez niebezpieczne wychylenia w kierunku alejki spacerowej. Z uwagi na powyższe zagrożenia wystąpiono z wnioskiem do Powiatu Goleniowskiego
o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu zdrowotnego, Powiat Goleniowski potwierdził nasze obawy i zezwolił na usunięcie drzew.
W wyniku przedstawionej przez Urząd Miejski w Nowogardzie oferty na sprzedaż tych drzew na pniu, zakupu dokonał Zakład Usług Leśnych i Handel Drewnem z siedzibą
w Dobrej za kwotę ponad 2.000 zł oraz ponosi wszelkie
koszty związane z wycinką i uprzątnięciem terenu.

W celu zapewnienia kompensacji przyrodniczej za wycięte każde drzewo, zostaną nasadzone inne drzewa w odpowiednim dla nich terenie oraz w miejscu, gdzie nie będą
kolidowały z ruchem osób spacerujących.
Krzysztof Zwoliński
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)

www.nowogard.pl
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Nasze miasto jest również
naszym domem
Sprzątaniem ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, zajmuje się
Przedsiębiorstwo Usług Transportowo Sprzętowych Daniel Zając, wyłonione w drodze
przetargu nieograniczonego, która to jako jedyna złożyła ofertę.

W dniu 9 września br., o godzinie 14.00, dokonano cotygodniowego odbioru czystości i porządku ulic na terenie
naszego miasta. Oczywiście w trakcie odbioru stwierdzono
parę niedociągnięć w wykonywaniu umowy np. na ul. Bankowej, Dąbrowszczaków oraz 5 -go Marca.
Jednakże w trakcie odbioru, przedstawione na łamach
lokalnej prasy, kosze były puste. W tym miejscu pragniemy
poinformować, że zgodnie z umową kosze opróżniane są codziennie oprócz sobót i niedziel, a sprzątanie ulic odbywa
się według harmonogramu we wtorki i piątki.
Przedstawione w publikacji zdjęcia obrazują świat po
"gorączce piątkowej nocy", który nie jest czymś rzadkim,

bowiem niejednokrotnie oczom naszych mieszkańców
w sobotni, niedzielny czy w poniedziałkowy poranek ukazywał obraz, jak po przejściu tornada - powywracane kosze, połamane ławki i poobracane znaki drogowe. Nawet
i w dzień, nasi nowogardzcy "poszukiwacze skarbów", potrafią przekopać do samego dna kosz na śmieci w poszukiwaniu aluminiowej puszki po piwie, rozrzucając przy okazji
dookoła jego zawartość. Ponadto wyraźnie widać na zdjęciach pozostawione reklamówki z odpadami domowymi,
które zamiast wylądować w przydomowych pojemnikach
(taki pojemnik winien mieć każdy), lądują w koszach ulicznych lub w ich pobliżu. Trzeba sobie w tym miejscu zadać
pytanie: czy należy przy każdym koszu ustawić pracownika,
który na bieżąco by go opróżniał, czy też zacząć od siebie?
Sprzątaniem naszego miasta zajmują się osoby osadzone
w nowogardzkim Zakładzie Karnym oraz skierowani do tych
prac bezrobotni i pobierający zasiłki z OPS. I jeżeli my sami nie
zadbamy również o nasze otoczenie oraz nie będziemy zwracać
innym uwagi, aby śmieci wrzucali do specjalnych pojemników,
to będziemy mieli do czynienia z tym zjawiskiem ciągle. Ani
fima, ani osoby sprzątające nie są w stanie jednego dnia posprzątać całe miasto - nie ma takiej możliwości. A przecież tych
śmieci nie przywożą nam goście z Goleniowa, Osiny czy Płot.
Wszak nikt we własnym domu nie rzuca śmieci gdzie popadnie,
a przecież nasze miasto jest również naszym domem.
Adam Aniuksztys
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)

Ostrzyca podzieliła fundusz sołecki
Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Ponieważ fundusz jest częścią budżetu gminy, to dysponuje nim burmistrz, zakupując wskazane przez sołectwo towary lub usługi. Oznacza to, że wszelkie zamówienia
publiczne związane z realizacją zadania finansowanego
z funduszu sołeckiego są organizowane przez urząd gminy,
a nie przez sołtysa. Natomiast to, w którym miesiącu nastąpi uruchomienie środków, zależy od aktywności mieszkańców sołectwa, rady sołeckiej i sołtysa. To ważne, bo środki
funduszu sołeckiego powinny być wydane do końca roku
budżetowego.
W środę, 7 września br., w Ostrzycy, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, na zaproszenie sołtys Anny Borowieckiej,
uczestniczył w spotkaniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego.
- Chciałabym serdecznie podziękować obecnemu wśród
nas panu burmistrzowi. Gdy z nim rozmawiałam 12 czerwca
br., na temat pilnych inwestycji, to wówczas obiecał, że nam
pomoże nam. I słowa dotrzymał. Dziś mamy wyremontowany dach na świetlicy oraz opłaconą (4.000 zł) dokumentację
związaną z przeniesienie placu zabaw w inne miejsce, bo
w obecnym, które jest niżej położone, podczas opadów jest
systematycznie zalewane. Dodatkowo pan burmistrz obie-

cał nam, że Gmina pokryje koszt wstawienia okna uchylnego wraz z kratą, aby poprawić wentylację naszej świetlicy,
bo dotychczasowa nie zdaje egzaminu – widoczne są ślady wilgoci na ścianach. I za to też już dziś bardzo dziękuję.
– podsumowała rok 2016 sołtys Ostrzycy – Był to rok dobrej
współpracy z obecnym tu panem burmistrzem i za tą życzliwość bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ponadto za zakup
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wiaty przystankowej, która ustawiona będzie w naszej wsi.
W roku bieżącym w funduszu sołeckim pozostało jeszcze
8.700 zł. Zebrani prawie jednogłośnie zadecydowali (tylko
jedna osoba się wstrzymała), że kwota ta zostanie przeznaczona na dokupienie kolejnego elementu do placu zabaw,
ponieważ część istniejących nie nadaje się już do dalszego
użytkowania. W następnej kolejności podejmowano decyzję
odnośnie funduszu na rok 2017. Większość zebranych zadecydowała, aby za kwotę 15.000 zł doposażyć plac zabaw.
Burmistrz, chwaląc decyzję mieszkańców, za przeznaczenie
funduszu na inwestycje, obiecał mieszkańcom wpisać do
przyszłorocznego budżetu gminy kwoty 10.000 zł, jako dofinansowanie do doposażenia placu zabaw.
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Sołectwo Ostrzyca słynie z zaangażowania mieszkańców
na rzecz ich własnego sołectwa. Sami wybudowali świetlicę,
młodzież zainicjowała pomysł utworzenia boiska i sama je
wykonała oraz wybudowała wiatę. Obecnie sami też pracują przy demontażu starej wiaty przystankowej.
Spotkanie w przebiegło w przyjaznej atmosferze i było
kolejną okazją, aby mieszkańcy mogli swobodnie spotkać
się i porozmawiać z burmistrzem. Takie spotkania dają bardzo wiele. Po każdym z nich burmistrz robi listę problemów
z jakimi borykają się mieszkańcy - w większości udaje się je
rozwiązać aczkolwiek są takie, na które jako urząd nie ma
wpływu.
Opr. Piotr Suchy

77. rocznica zdradzieckiego wkroczenia
Armii Czerwonej do Polski
W dniu 17 września br. (sobota), przy pomniku Sybiraków na nowogardzkim cmentarzu, w 77. rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do Polski, odbył się apel pamięci, który poprowadziła Franciszka Kobylińska, Prezes Koła Związku
Sybiraków w Nowogardzie. Na uroczystości przybyli nie tylko przedstawiciele władz samorządowych, w tym i zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski, ale również młodzież z nowogardzkich szkół z nauczycielami i dyrektorami oraz liczne
poczty sztandarowe.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1 września 1939
roku trwała w Polsce wojna, którą rozpoczęły Niemcy hitlerowskie. Ogromnym ciosem dla broniącej się dzielnie wówczas Polski przed najeźdźca hitlerowskim, był dzień 17 września 1939 roku, kiedy to Armia Czerwona bez wypowiedzenia
wojny zaatakowała Polskę od wschodu. Zgodnie z radziecko
- niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole
paktu Ribbentrop - Mołotow Armia Czerwona przekroczyła
granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji,
który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Na pamiątkę
tamtych wydarzeń, które zapoczątkowały cierpienie milionów Polaków i represje ze strony agresorów, pod pomnikiem
Sybiraków poszczególne delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Na
zakończenie apelu pamięci, głos zabrał zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, który podziękował wszystkim za obecność,
za złożone wieńce i zapalone znicze, które w ten sposób wyrażają naszą pamięć o tamtych dniach i tych, którzy oddali
swe życie tylko za to, że ich ojczyzną była Polska. Apel zakończyła wspólnie odśpiewana pieśń: Boże coś Polskę.
Opr. Piotr Suchy

Z wizytą u 101-latki
200 lat dla Pani Lidii!
Złożeniem najlepszych życzeń, odśpiewaniem „200
lat!...” i wręczeniem kwiatów, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla rozpoczął swoją wizytę u 101-letniej mieszkanki Nowogardu p. Lidii Żeteckiej. Do odwiedzin Szanownej Jubilatki doszło w czwartek, 8 września. Pani Lidia powitała burmistrza w towarzystwie najbliższych.
Całe spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło wspomnień o powojennym Nowogardzie. Na koniec
wykonano pamiątkową - rodzinną fotografię.
***
Lidia Żetecka urodziła się 21 lipca 1915 roku w Daniówce
pod Kijowem. Do Nowogardu przyjechała zaraz po wojnie.
Doczekała się 4 wnucząt i 3 prawnuków.
Opr. Marcin Ościłowski
www.nowogard.pl
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Podsumowanie KOLOROWYCH
WAKACJI w Bibliotece
Wakacyjne zajęcia w Bibliotece odbywały się dla dzieci
od 5-ciu do 12-stu lat w okresie 4 lipca - 19 sierpnia w godz.
1200 – 1400. Łącznie odbyło się 34 spotkań inspirowanych
literaturą, na których przeczytaliśmy dzieciom ponad 30
książek. Każdy z siedmiu tygodni miał swój temat przewod-

ni, m. in. „Tydzień z serią książek M. Strzałkowskiej”, „Piraci!
– Ahoj! Żeglujemy po morzach i oceanach, „Tydzień EKO –
z przyrodą za pan brat”, „Wakacyjne podróże z serią ELMER
– słoń w kratkę”. Dzieci każdego dnia wykonywały prace
plastyczno – techniczną korzystając z różnych materiałów /
kolorowy papier, plastelina, farby, bibuła, tkanina, koraliki,
cekiny, kolorowe piórka i wiele innych/.
Zajęcia urozmaicone były zagadkami, grami zespołowymi, zabawami ruchowymi przy muzyce oraz z chustą i tunelem animacyjnym KLANZA. Codziennie dzieci otrzymywały
poczęstunek. Wartym odnotowania jest fakt, iż w stosunku
do roku poprzedniego zanotowaliśmy progres tzn. w roku
2015 w zajęciach wakacyjnych uczestniczyło 520 dzieci,
natomiast w tegorocznych 950 dzieci. Składamy serdeczne
podziękowania osobom i instytucjom dzięki którym zajęcia
mogły być przeprowadzone w tak atrakcyjnej formie. DZIĘKUJEMY Burmistrzowi Nowogardu, Kuratorium Oświaty
w Szczecinie, Celowemu Związkowi Gmin R-XXI, Piekarni –
Cukierni SATURN, ARNO Nowogard, Nadleśnictwu Nowogard, Lidze Ochrony Przyrody, P.H.U. Pier. Zapraszamy do
oglądania powakacyjnej wystawy prac dzieci, która jest dostępna do 16 września w Sali nr 8 MBP. Na nowy rok szkolny
wszystkim naszym czytelnikom życzymy samych sukcesów!
Dział dla Dzieci i Młodzieży
Ewelina Kamińska

Zaproszenie na III Dzień Pieroga
na os. Bema

Wiadomości Samorządowe: Przed nami wyjątkowy festyn. Dlaczego on
jest taki wyjątkowy? Czym
on się różni od innych?
Renata Piwowarczyk:
Wyjątkowy - mam taką nadzieję, że większość mieszkańców naszego osiedla
tak go odbiera, bo dla nas - członków rady osiedla Bema – tak
z pewnością jest.
Pamiętam jak dziś, że podczas jednego ze spotkań debatowaliśmy nad wymyśleniem imprezy, która by integrowała nie tylko mieszkańców naszego osiedla, ale również
całej naszej Gminy. Tak właśnie narodził się pomysł „Dnia
Pieroga” - konkursu kulinarnego, gdzie nikt nie odchodzi bez
nagrody, dodatkowo połączonego z festynem rodzinnym,
mającym dużo ciekawych oraz różnorodnych atrakcji.
WS: Jako rada osiedla Bema podejmujecie trud organizacji różnego rodzaju imprez. Ile w sumie udało się Wam
ich dotychczas zorganizować?
RP: Prawdę mówiąc, to nie liczyłam ile już imprez odbyło
się na naszym osiedlowym boisku, ale z tych zapamiętanych
z pewnością są Dożynki Gminne w 2014, Dzień Dziecka, pożegnanie wakacji, ognisko z okazji pożegnania zimy , Sylwester no
i oczywiście po raz trzeci DZIEŃ PIEROGA, który mam nadzieję
wpisze się na stałe do nowogardzkiego kalendarza imprez.
WS: Kto może wziąć udział w konkursie na najlepsze
pierogi? Jakie musi spełnić warunki?
RP: W konkursie może wziąć udział każdy, kto lubi lepić
pierogi i chce sprawdzić swoje kulinarne umiejętności. Nie

ma tu żadnych ograniczeń ani wiekowych ani płci. Trzeba
wymyślić farsz, zagnieść ciasto i ulepić 30 sztuk pierogów,
a następnie przynieść je do godz. 14.00 do naszego namiotu
z napisem PIEROGI. Każda osoba może zrobić nawet 2-3 rodzaje. To już jest decyzja każdego z osobna. Ważne jest, aby
pierogów jednego rodzaju było 30 sztuk.
WS: Jakie zostały zaplanowane atrakcje towarzyszące?
RP: Mając na względzie to, że jest to festyn rodzinny,
zaplanowaliśmy dla każdego coś miłego dla dzieci oraz dla
starszych między innymi:
-kolorowy dmuchany plac zabaw,
-występy artystyczne z NDK
-pokazy sztuki walk
-konie
-i jeszcze wiele innych ciekawych propozycji oraz niespodzianka dla maluchów
Najważniejszym jednak punktem będzie rozstrzygnięcie
konkursu na najsmaczniejszego pieroga oraz okazja, aby je
spróbować. A dla wytrwałych zabawa taneczna do późnych
godzin nocnych.
WS: Pozostaje więc nam tylko zaprosić wszystkich
mieszkańców gminy Nowogard.
RP: Tak dokładnie. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Nowogard w imieniu swoim, rady
osiedla, NDK, oraz burmistrza Nowogardu Roberta Czapli,
na Dzień Pieroga, który odbędzie się na naszym osiedlu 24
września (sobota). Startujemy już o godz. 14.00. Mam nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na boisku za garażami na osiedlu Bema po raz kolejny i będziecie
się z nami dobrze bawić.
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 84/44 o pow. 67 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp),
położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00056546/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2016r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 15.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.500,00 zł najpóźniej do
dnia 10.10.2016 r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego
do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów nr 10 i 11
z dnia 26.08.2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie /pokój nr 204/ tel. (91) 39-26-225.

Dobra strona informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5;
Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski,
ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A.,
ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp.
z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a;
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego
4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego
7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700lecia 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 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh.
Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej
12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk
ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh.
Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A
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