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REWOLUCYJNE ZMIANY W GMINIE
Rada Miejska w Nowogardzie uchwaliła na nadzwyczajnej sesji, w dniu 31 marca br., że kolejne
numery „Wiadomości Samorządowych” wydawać
będzie właściciel „Dziennika Nowogardzkiego”.
Z tego też względu, właściciel
DN zapowiedział zmianę nazwy na
„Dziennik Samorządowy”. Zmianie
też ulegnie wizerunek tytułu na stronie głównej.
Uchwałę jednogłośnie przyjęli
radni z klubu PiR-PiS, pozostali radni
wstrzymali się od głosów.
Redaktorem naczelnym ma zostać dotychczasowy red. naczelny
„Dziennika Nowogardzkiego” Marcin
Simiński, zaś wydawcą ma być Marek
Słomski. Treść artykułów zatwierdzać
będzie radny Marcin Nieradka, a radni przez uchwałę będą podejmowali
decyzję o wydaniu kolejnego numeru
„Dziennika Samorządowego”.
Redakcja WS
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Oświata będzie podlegała
pod sekretarza Gminy
Przypomnijmy, w dniu 17.06.2013 r. w ramach reorganizacji Urzędu zlikwidowany został Wydział Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu, w którym zatrudnionych było 5 osób. W jego
miejsce powstał Referat Edukacji z jednym pracownikiem,
a niektóre obowiązki, jak sport i zdrowie, zostały przesunięte
do innych wydziałów. Nieformalnie nadzór nad pracą Referatu sprawowała Sekretarz Gminy.
Tak przeprowadzona reorganizacja komórki zajmującej
się sprawami oświatowymi w gminie Nowogard nie zaburzyła płynności współpracy na linii Urząd – placówki oświatowe
(przedszkola i szkoły) a praca Referatu jest oceniana pozytywnie. Z uwagi na to Burmistrz zdecydował się dokonać
formalnej zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu i we
wtorek 18.03.2015 r. wydał Zarządzenie, zgodnie z którym

Referat Edukacji będzie podlegał bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.
W związku z tym informujemy wszystkich mieszkańców,
że sprawy oświatowe w gminie Nowogard dotyczące przedszkoli, szkół gminnych: podstawowych, gimnazjów, liceum
leżą w zakresie obowiązków Referatu Edukacji a bezpośredni
nadzór w tym zakresie sprawuje Pani Agnieszka Biegańska Sawicka – Sekretarz Gminy.
W sprawach oświatowych Sekretarz Gminy będzie przyjmowała interesantów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
przy ul. Plac Wolności 1, w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00.
Piotr Suchy

Rusza rekrutacja w przedszkolach
Szanowni rodzice, uprzejmie informuję, że w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016.
Zapraszamy rodziców do składania wniosków o przyjęcie
• Przedszkole nr 3 w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 2a –
do przedszkoli dzieci urodzonych w latach: 2010, 2011, 2012.
dyrektor pani Ewa Wróbel, tel 913926288, www.przedszkole3.
Rekrutacja będzie trwała od 30 marca 2015 roku nowogard.pl
do 10 kwietnia 2015 roku.
• Przedszkole nr 4 w Nowogardzie, ul. Kościuszki 3 – dyrekSzczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli: tor pani Elżbieta Majchrzak, tel. 913926287, www.przedszko• Przedszkole nr 1 w Nowogardzie, ul. Żeromskiego 14 – dy- le4.nowogard.pl
Serdecznie zapraszamy
rektor pani Jolanta Bielska, tel. 913926286, www.przedszkole1.
Sekretarz gminy A. Biegańska-Sawicka
nowogard.pl.

Odpowiedź na artykuł z DN
W związku z artykułem "Likwidacja zerówek do konsultacji społecznych" opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim
nr 19 w dniu 13 marca 2015 roku, podpisanym inicjałami MS, chciałabym się odnieść do jego treści gdyż zawiera on
zbitkę wyrażeń, która miała obrazować jakąś idee fixe Dziennika Nowogardzkiego, że wszystkie działania Burmistrza
Nowogardu są nieistotne i nieważne.
Rzeczywiście rozmawiałam z redaktorem Dziennika Nowo- sesje Rady Miejskiej w Nowogardzie ma prawo składać tylko
gardzkiego panem Marcinem Simińskim, który zadzwonił do Burmistrz. Nie oznacza to jednakże, że pomysłodawcą wszystmnie w sprawie informacji gdzie szukać uchwały dotyczącej kich uchwał jest Burmistrz. Pomysłodawcą uchwały w sprawie
konsultacji społecznych. W rozmowie tej poinformowałam zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziapana redaktora gdzie tę uchwałę znaleźć oraz rzeczywiście łów przedszkolnych na terenie gminy Nowogard byłam ja.
Moje działania w tej sprawie, które znalazły poparcie Burprzyznałam, że:
1. o podjęciu konsultacji społecznych decyduje rada lub mistrza Nowogardu, przejawiającego się w formalnym skierowaniu projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej podykburmistrz,
2. terminy rekrutacji z uwagi na konieczność opracowania towane były próbą racjonalizowania wydatków na oświatę
w obliczu coraz mniejszej liczby urodzeń dzieci, a co za tym
arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli są pilne.
Na kanwie tej rozmowy redaktor Marcin Simiński napisał idzie wciąż zmniejszającą się subwencją oświatową i konieczartykuł, w którym przypisał mi sformułowanie jakiego na pew- nością wyasygnowania z budżetu gminy środków finansono nie użyłam, a mianowicie: na pewno nie użyłam sformu- wych na sfinansowanie zadań związanych z edukacją.
Na marginesie czy mogę zapytać pana redaktora czy ma
łowania, że konsultacje publiczne są pozbawione sensu. Rozmowa ze mną była tak przeprowadzona aby zdyskredytować pomysł na funkcjonowanie oświaty w gminie Nowogard? I to
taki pomysł, który pozwoli na mniejsze subwencjonowanie
wszelkie działania władz gminy w tej sprawie.
Zgodnie ze statutem gminy gmin prawo inicjatywy uchwa- oświaty z budżetu gminy przy jednoczesnym podnoszeniu jałodawczej posiada: Burmistrz, Komisja Rady, Klub Radnych, co kości nauczania. Będę wdzięczna za wszelkie propozycje.
Z wyrazami szacunku
najmniej 5 radnych, Przewodniczący Rady, grupa obywateli
Sekretarz gminy A.Biegańska-Sawicka
w liczbie co najmniej 250, pojedyńczy radny.
Jak zatem z powyższego wynika w imieniu Urzędu Miejskiego pod względem formalno-prawnym projekty uchwał na
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Sołtysi kończą kadencję
Są pośrednikami między mieszkańcami, a władzami gminy Nowogard. Dbają o sprawy lokalnej społeczności. Zwołują
zebrania wiejskie, pełnią rolę mężów zaufania w środowisku lokalnym i głowią się nad wykorzystaniem funduszu sołeckiego – sołtysi, bo o nich mowa - często bywają niezastąpieni.
Władze gminy Nowogard doceniły pracę swoich sołtysów,
honorując ich pamiątkowymi listami gratulacyjnymi na koniec
mijającej kadencji. W piątek 20 marca br., burmistrz Nowogardu
Robert Czapla spotkał się z sołtysami w pięknie odnowionej świetlicy wiejskiej w Strzelewie. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, kierownika wydziału Spraw
Społecznych i Obywatelskich (SSiO) Elżbieta Laskowska, kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
(GNGR) Ewa Jakubcewicz oraz pracownik tego wydziału Beata
Wojewoda.
Jako pierwsza głos zabrała sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek, która podziękowała burmistrzowi i pracownikom Urzędu
Miejskiego wręczając upominek oraz kierując słowa: „Dobiega
końca nasza wspólna praca. W imieniu sołtysów chcieliśmy serdecz- Czermnicy, Zbigniew Florkowski sołtys Dąbrowy, Jacek Jankownie podziękować za wszystko. Za dotychczasową, bardzo owocną ski sołtys Długołęki, Grażyna Luter sołtys Glicka, Sylwia Kucznier
współpracę, a przede wszystkim za okazywaną życzliwość i pomoc sołtys Grabina, Aneta Kaczmarek sołtys Jarchlina, Jerzy Kubicki
w realizowaniu tak wielu przedsięwzięć na rzecz naszej gminy. Minio- sołtys Karska, Piotr Jońca sołtys Kulic, Jacek Jurczak sołtys Konane lata wspólnej pracy są dla nas niezwykle ważnym okresem. Był to rzewa, Anna Rakowska sołtys Krasnołęki, Katarzyna Kolles sołtys
czas bardzo miły, niezapomniany i pełen korzystnych doświadczeń Lestkowa, Józef Włochowicz sołtys Łęgna, Krzysztof Bernach sołwynoszonych od pana i pracowników UM. Zawsze starał się Pan roz- tys Maszkowa, Zbigniew Litwin sołtys Miętna, Elżbieta Laskowska
wiązywać sprawy pozytywnie, zaspokajając równo i sprawiedliwie sołtys Olchowa, Marian Białczak sołtys Orzechowa, Joanna Gębala
potrzeby mieszkańców naszej gminy. I za to Panu bardzo dziękuje- sołtys Orzesza, Krzysztof Borowski sołtys Osowa, Dariusz Olejnik
my”.
sołtys Ostrzycy, Jan Kozłowski sołtys Sąpolnicy, Sebastian Żywica
Następnie głos zabrał burmistrz Robert Czapla mówiąc: „Pro- sołtys Słajsina, Dorota Żobińska sołtys Sikorek, Jolanta Bednarek
szę przyjmijcie serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za pełną sołtys Strzelewa, Andżelika Krzywańska sołtys Szczytnik, Armata
poświęcenia pracę na rzecz swoich sołectw w minionej kadencji. Wy- Urszula sołtys Świerczewa, Aniela Maszyna sołtys Trzechla, Karosoko cenię sobie rolę sołtysa, który jest niejako przedłużeniem spra- lina Iwanów sołtys Wierzchów, Monika Pękala sołtys Wierzbięciwowanej przeze mnie funkcji w terenie. Dziękuję za skuteczne re- na, Andżelika-Kamila Saja sołtys Wojcieszyna, Adam Orpel sołtys
prezentowanie swojego środowiska, sumienne wykonywanie zadań Wołowca, Andrzej kania sołtys Wyszomierza, Małgorzata Stańczyk
oraz troskę o mieszkańców. Państwa zaangażowanie w powierzone sołtys Żabowa, Henryk Gibki sołtys Żabówka.
obowiązki oraz czuwanie nad bieżącymi problemami miejscowości
W 2010 roku funkcjonowały 33 sołectwa, a dziś jest ich 36
pozwoliły zrealizować wiele zadań i inwestycji, które przyczyniły się (2010 – 2014 utworzone zostały trzy nowe sołectwa, a są to: Łędo poprawy wizerunku wsi. Życzę Państwu niegasnącej energii oraz gno, Konarzewo i Wierzchy)
dalszej chęci pracy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny", sukceKadencja sołtysów kończy się 31 marca br., Wybory nowych
sów, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym.”
sołtysów zaplanowane zostały na drugą kwietnia br., a do tego
Na koniec głos zabrał przewodniczący konwentu sołtysów czasu, decyzją burmistrza dotychczasowi sołtysi będą nadal pełAndrzej Kania, który podziękował burmistrzowi i wszystkim soł- nili swoje funkcje. O terminach wyborów sołtysa i rad sołeckich
tysom za dotychczasową współpracę.
w poszczególnych sołectwach mieszkańcy będą powiadomieni
Na tę okoliczność burmistrz wręczył zasłużone listy gratulacyj- przed wyborami. Zbliża się termin zgłaszania sołectw, które chcą
ne wraz z upominkami przedstawicielom wszystkich 36 sołectw zorganizować tegoroczne dożynki gminne. Do połowy maja br.,
a byli to: Danuta Nowak sołtys Błotna, Grzegorz Sobczak sołtys czekamy na zgłoszenia.
Anna Narkiewicz
Boguszyc, Piotr Toboła sołtys Brzozowa, Monika Nagły sołtys
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Nowy plac przy świetlicy w Wołowcu
Zakończył się zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni placu przy świetlicy. W dniu 16 marca br., burmistrz
Robert Czapla wraz z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernkiewiczem, pracownikiem UM Joanną
Miklas oraz mieszkańcami dokonał odbioru wspomnianej nawierzchni.
Zakres robót budowlanych obejmował ułożenie nowej
nawierzchni z kostki betonowej polbruk o grubości 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 137 m2. Wykonano również opaskę ochronną przy budynku wypełnioną
kamyczkiem oraz nowe wejście do świetlicy.
Wykonawcą robót był Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy Wojciech Kubicki z Nowogardu, a gmina na ten cel przeznaczyła ponad 18 tys. zł
Dzięki tej inwestycji został rozwiązany problem gromadzącej się wody i błota przy wejściu do świetlicy. W ten sposób
ułatwi mieszkańcom swobodny dostęp do świetlicy o każdej
porze roku a także uatrakcyjniło otoczenie wokół świetlicy.
Anna Narkiewicz

Tak było

Tak Jest

Oświetlenie solarne w Kulicach

We wtorek, 24 marca br., burmistrz Nowogardu wraz z sołtysem Kulic Piotrem Jońcą, radą sołecką, kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem oraz Joanną Miklas, dokonali odbioru oświetlenia solarnego
w miejscowości Kulice.
Lampy usytuowane zostały wzdłuż drogi wojewódzkiej od ści Kulice jest dofinansowana w wysokości 75%, które gmina
przystanku autobusowego do wjazdu do miejscowości. Zakres pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
robót obejmował montaż 3 sztuk latarni na słupach stalowych na lata 2007 – 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla goz oprawami oświetleniowymi LED, z zamontowanymi panela- spodarki i ludności wiejskiej".
Mieszkańcy mogli się już cieszy nowym oświetleniem pod
mi fotowoltaicznymi o mocy 2x130 W i turbiną wiatrową mocy
300 W , osadzonych na fundamentach betonowych. Każda koniec grudnia 2014 roku, gdyż inwestycja była wcześniej zrelampa wyposażona została w źródło zasilania z akumulatorów alizowana. Niewątpliwie nowe oświetlenie polepszy warunki
mieszkańców i bezpieczeństwo dojazdu do istniejących w tym
żelowych 2x150 Ah.
Wykonawcą robót była firma OTLKA Andrzej Pustelnik. Cał- rejonie domów i gospodarstw.
Anna Narkiewicz
kowita wartość realizacji inwestycji wyniosła 32.366,84 zł.
Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowo-
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Dobiega końca remont łącznika
ul. Kowalskiej z ul. Zamkową
Dobiega końca zlecona przez gminę Nowogard przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską
z ul. Zamkową, zlokalizowaną za blokami przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51.
W ramach realizowanej inwestycji dotychczas zostało wykonane:
1. w całości łącznik od ulicy Armii Krajowej 51 do ulicy Warszawskiej (wykonano z kostki typu polbruk chodniki i drogę oraz
kanalizację deszczową).
2. od ul. Warszawskiej do ul Kowalskiej zostało wykonane:
• korytowanie (wybranie ziemi i wykonanie podbudowy pod
nawierzchnie drogi i parkingów),
• ustawienie krawężników,
• na tym zakresie wykonane są chodniki i droga - kostka układana w trakcie.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieogra-

niczonego jest firma KRISTONE, Krystian Suda. Środki finansowe
na ten cel około 420 tys. i zostały zabezpieczone w budżecie gminy za poprzedniej Rady Miejskiej.

Anna Narkiewicz

Jeszcze w tym roku remont drugiego
przejazdu kolejowego
Po wielokrotnych zabiegach ze strony Burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli w roku ubiegłym PKP PLK wyremontowała przejazd kolejowy w ciągu ulic wojewódzkich 700 lecia – Bohaterów
Warszawy. Zastosowana nowa technologia – nawierzchnia przejazdu z płyt o nawierzchni gumowej sprawdziła się i jest pozytywnie oceniana przez użytkowników dróg. W drugiej kolejności na
swój remont czeka przejazd kolejowy w ciągu ulic powiatowych
- Batalionów Chłopskich i Cmentarnej, który jest w złym stanie
technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni przed torami, nierówne płyty betonowe są poważnym utrudnieniem dla pojazdów.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
z kierownikiem Wydziału GKMiOŚ Tadeuszem Fiejdaszem w środę 18 marca br., po raz kolejny więc odwiedził
dyrekcję PKP PLK w Szczecinie wnioskując o jak najszybszy remont przejazdu. Po rzeczowych rozmowach
uzyskaliśmy zapewnienie, że remont
rozpocznie się w II połowie br. Inwestor – PKP PLK posiada dokumentację techniczną wykonania remontu

omawianego przejazdu w takiej samej technologii jak przejazd
w ul. 700-lecia – Bohaterów Warszawy.
Przed rozpoczęciem remontu inwestor musi opracować czasową zmianę organizacji ruchu – zaoferowaliśmy pomoc w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. Trzeba liczyć się jednak z pewnymi utrudnieniami w czasie realizacji robót - będą objazdy. PKP
PLK w II kwartale br. zamontuje również nowe bariery wzdłuż ul.
Nadtorowej w miejscu starego ogrodzenie przy przejeździe kolejowym.
Stare ogrodzenie zdemontują skazani wykonujący na terenie
naszej gminy różne prace porządkowe
i drobne remonty. Jeżeli PKP PLK upora
się szybko z procedurami zakupu barier
to ich ustawienie będzie możliwe do
końca kwietnia br. Teren torowiska pomiędzy przejazdami zostanie niezwłocznie również wysprzątany. Wizytę w dyrekcji PKP PLK należy uznać za owocną.
Tadeusz Fiejdasz, Kierownik Wydziału
GKMiOŚ
Urzędu Miejskiegow Nowogardzie
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Stanowisko gminy Nowogard
odnośnie fermy norek w Sikorkach
W związku z szeregiem informacji, które pojawiły się w prasie lokalnej oraz w powiatowej, odnośnie wydanej zgody na
budowę fermy norek w pobliżu miejscowości Sikorki gm. Nowogard, pragniemy przedstawić Państwu stan faktyczny,
który miał miejsce w rzeczonej sprawie.
Każda inwestycja budowlana – od momentu jej projektowa- zastępca burmistrza Nowogardu, odpowiadający merytorycznie
nia, do realizacji – wiąże się z koniecznością uzyskania niezbęd- za działania tegoż wydziału.
O sprawie została poinformowana sołtys wsi Sikorki pani Donych decyzji administracyjnych. W procesie tworzenia zamierzenia inwestycyjnego, dotyczącego obiektu budowlanego, można rota Żłobińska, która jest przedstawicielem wszystkich mieszkańwydzielić 3 etapy związane z różnymi decyzjami administracyjny- ców sołectwa Sikorki, przez co należy rozumieć, że mieszkańcy
również o wszystkim wiedzieli. W trakcie całego prowadzonemi:
1. Uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy – decyzję go postępowania strony były informowane na bieżąco o przebiegu sprawy i na każdym etapie istniała możliwość wniesienia
wydaje Gmina,
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę – decyzję wydaje Po- uwag oraz odwołania się od decyzji. Tak się jednak nie stało. Nikt
z mieszkańców nie wniósł na ten czas żadnych uwag czy sprzeciwiat Goleniowski,
3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – decyzję wydaje wów. W związku z tym inwestor wystąpił do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o uzyskanie pozwolenia na budowę, którą jak
Powiat Goleniowski.
Jak szczegółowo wygląda procedura na poziomie Gminy? wiemy otrzymał.
Zastępca burmistrza, pan Damian Simiński, nie mógł, zgodnie
– Jeżeli gmina ma plan miejscowy, to wówczas inwestor omija
Gminę prosząc jedynie o wypis i wyrys z planu zagospodarowania z obowiązującymi wówczas przepisami, nie wydać inwestorowi
warunków zabudowy. Gdyby tak zrobił, wówczas mielibyśmy do
przestrzennego i wszystko załatwia bezpośrednio w Powiecie;
– Jeśli nie ma planu miejscowego to inwestor składa wniosek czynienia ze złamaniem prawa przez urzędnika.
Rozumiemy protest mieszkańców przed tą inwestycją, ale
o wydanie warunków zabudowy.
Ponieważ inwestor złożył wszystkie wymagane przepisami gmina Nowogard nie jest stroną, która miała decydujący wpływ
dokumenty w wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania na zaistniałą sytuację. Na etapie formalności gminnych inwestor
Przestrzennego w Nowogardzie, Gmina zgodnie z przepisami dostarczył wszystkie wymagane dokumenty i na ich podstawie
musiała wydać warunki zabudowy. Co też się stało w roku 2012. zostały wydane warunków zabudowy.
Piotr Suchy
Sprawę prowadziła pani Elżbieta Szpilkowska, ówczesny kierownik tegoż wydziału, a decyzję zatwierdził pan Damian Simiński,
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Pierwsza siłownia na świeżym
powietrzu na wsi
W ostatnim czasie coraz więcej ludzi stawia na zdrowe spędzanie wolnego czasu wybierając aktywną formę wypoczynku.
Każdy kto tylko będzie miał ochotę popracować nad swoją kondycją fizyczną oraz sylwetką, ale także spędzić aktywnie
czas na świeżym powietrzu, może udać się do siłowni na świeżym powietrzu usytuowanej przy „Norliku”w Maszkowie.
Otwarcia siłowni w poniedziałek 16 marca br., dokonał burmistrz Robert Czapla wraz z sołtysem Maszkowa Krzysztofem Bernach. Na otwarciu obecni byli również: mieszkańcy, radna Rady
Miejskiej Jolanta Bednarek , pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
Marcin Sosiński przedstawiciel państwa Beaty i Zbigniewa Piątak,
przedsiębiorców zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych,
którzy Maszkowie, mają zlokalizowane Gospodarstwo Rolne pod
nazwą „VISONEX”.
Siłownia plenerowa przeznaczona jest dla wszystkich grup
wiekowych: dzieci, młodzieży. Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowane w Polsce. Wykonane są ze stali o wzmocnionej konstrukcji, posiadają zabezpieczenie antykorozyjne oraz
wymagane certyfikaty. Rozmieszczono je z zachowaniem stref
bezpieczeństwa a o sposobie ich użytkowania informują zmieszczone tabliczki z instrukcją użytkowania. Ćwiczenia na siłowni
pomagają zachować kondycję fizyczną, utrzymać sprawność
4. Zestaw urządzeń do treningu „STREET WORKOUT' - zestaw
ruchową, mogą także służyć do wykonania rozgrzewki przed urządzeń do formy treningu umożliwiającej kształtowanie sylwettreningiem czy różnego typu zawodami. Zamontowane urządze- ki i sprawności ruchowej przez wykonywanie ćwiczeń z wykorzynia wspierają pracę różnych partii mięśni: ramion, przedramion, staniem oporu i ciężaru własnego ciała,
barków, pleców, klatki piersiowej, brzucha miednicy i nóg. Wy5. Prasa nożna – wzmacnia mięśnie brzucha i nóg, rozbudowukonywanie ćwiczeń jest intuicyjne, nie wymaga specjalistycznej je mięsień czworo głowy uda, poprawia pracę stawów i krążenia,
wiedzy, jest bezpieczne, a przede wszystkim daje dużo radości
6. Drabinka z podciąganiem – wzmacnia mięśnie ramion,
i przyjemności z przebywania na łonie natury, wśród przyjaciół brzucha i pleców, działa rozciągająco,
czy znajomych. Jest to inwestycja, która staje się oznaką rozwoju
7. Wioślarz – wzmacnia i buduje mięśnie kończyn, klatki piergminy Nowogard i dowodem na dbałość o poprawę jakości ży- siowej i brzucha, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa,
cia mieszkańców.
8. Rowerek klasyczny – wzmacnia mięśnie kończyn dolnych,
Siłownia wyposażona jest w następujące urządzenia:
poprawia krążenie,
1. Wyciąg górny – Odwodziciel - wyciskanie w siadzie - urząUrządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wykonała firma
dzenie służące do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, pleców i ra- STARMAX – Marek Starczewski, która udzieliła 2 letniej gwarancji.
mion,
Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków unij2. Ławka do brzuszków – wzmacnia i buduje mięśnie brzucha, nych w kwocie 26 635 zł.
Anna Narkiewicz
3. Orbitrek – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo oddechowy,

Hala do wynajęcia dla Inwestora
Duński inwestor pragnie uruchomić w Nowogardzie produkcję elementów z drewna, z przeznaczeniem na rynek skandynawski.
W związku z powyższym, poszukuje hali do wynajęcia o kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury
o parametrach: powierzchnia min. 800 m2, najlepiej z zaple- i Sportu, Tel: 91 39 26 237, 515910355, e-mail: jsoborski@noczem socjalnym i biurowym.
wogard.pl.
Osoby zainteresowane udzieleniem wynajmu proszone są
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Prawo budowlane określa dokładnie, kiedy o pozwolenie na
rozbiórkę walących się budynków właściciel powinien wystąpić,
a kiedy tę czynność możne pominąć. W przypadku niektórych
nieruchomości, jeśli budynek nie nadaje się do użytku i zagraża
bezpieczeństwu, właściciel musi wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego lub zabezpieczyć nieruchomość
przed dostępem osób postronnych.
Na terenie Nowogardu znajdują się budynki, które zagrażają
bezpieczeństwu, grożą zawaleniem oraz w znaczący sposób szpecą otoczenie. Burmistrz Nowogardu, poinformował Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie, o takich budynkach na terenie naszego miasta.

no informacji o istniejącym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi.

Przy ul. Cmentarnej znajdują się pozostałości po byłej mleczarni, które są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu osób
postronnych. Brak jest jakiejkolwiek informacji o istniejącym zagrożeniu m.in. niezabezpieczonych zbiornikach, gruzowisku oraz
o przechylających się elementach ścianek oporowych, które pełnią również rolę ogrodzenia.

Budynek po dawnym klubie „Cisy” (na tyłach dawnego
hotelu „Cisy”) W dniu 15 lipca 2014 roku burmistrz poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie o istniejącym zagrożeniu, które stwarza budynek celem
wezwania właściciela do doprowadzenia jego własności do należytego stanu technicznego. Dnia 19 sierpnia 2014 roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie przeprowadził
oględziny budynku i 13 października 2014 roku, decyzją nakazał
właścicielowi odpowiednie zabezpieczenie budynku. Ponieważ
po raz kolejny właściciel nie wywiązał się z obowiązku ciążącego
na nim i nie zabezpieczył nieruchomości od strony ul. Lutyków
przed dostępem do środka osób postronnych, burmistrz ponownie, dnia 3 marca br., wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zweryfikowanie działań właściciela, który co prawda zabezpieczył dyktą okna i wejścia od strony
ratusza. Bez zmian jednak pozostały otwory okienne od strony
jeziora, przez które osoby niepowołane mogą bez najmniejszych
przeszkód wchodzić do budynku.
W dniu 20 marca br., Gmina wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z kolejnymi wnioskami o zabezpieczenie budynków, które również zagrażają osobom przebywającym w ich otoczeniu:

Przy ul. Radosława 6 - znajdują się ruiny budynków po byłej
odlewni żeliwa. Teren wspomnianej nieruchomości nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, niezabezpieczone
są studzienki, zbiorniki oraz gruzowisko. Ponadto nie umieszczo-

Przy ul. Młynarskiej 12 znajduje się niezabezpieczona nieruchomość, która grozi zawaleniem. Niestety również i na tym budynku nie ma żadnych informacji o istniejącym zagrożeniu oraz
nie ma żadnego zabezpieczenia, utrudniająego osobom nieupoważnionym wstęp do niego.

Przy ul. Wojska Polskiego 85 ze względu na zły stan techniczny nieruchomości, trwa rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Uszkodzone kominy i pokrycie dachu oraz luźno zsuwające się dachówki zagrażały bezpieczeństwu osobom
przechodzących obok niego. Jak się okazało, właściciel nieruchomości, sam zdał sobie sprawę, że jego budynek może zagrażać
życiu przechodniów. W związku z tym wystąpił z wnioskiem do
Starosty Goleniowskiego o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
tej nieruchomości.
Jeżeli wiedzą państwo o podobnych budynkach na terenie
miasta Nowogard prosimy o zgłaszanie ich do Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz
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Zmiana Ustawy - Jak pomóc mieszkańcom Słajsina
W dniu 1 lutego br. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta spowodowała, że uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłat z budżetu gminy
Nowogard do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscowości Słajsino przestała obowiązywać.
Mieszkańcy Słajsina, jako adresaci uchwały, a zarazem najbardziej narażeni na uciążliwości związane z funkcjonowaniem
Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie, nie
będą już mogli korzystać z ulg określonych w tej uchwale i od
1 lutego br,. są zobowiązani ponosić takie same opłaty za gospodarowanie odpadami jak pozostali mieszkańcy gminy.
We wtorek 24 marca br., w świetlicy wiejskiej na zaproszenie sołtysa Sebastiana Żywicy, odbyło się spotkanie mieszkańców z udziałem burmistrza, zastępcy burmistrza Krzysztofa
Kolibskiego, sekretarz gminy Agnieszki Biegańskiej-Sawickiej,
Antonim Bielidą - Przewodniczącym Zarządu Celowego ZwiązNatomiast Przewodniczący Zarządu Celowego Związku
ku Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Grażyną Grosicką. Spo- Gmin R-XXI przedstawił propozycję, zgodnie z którą w zamian
tkanie miało na celu wypracowanie porozumienia mającego ulgi z jakiej mieszkańcy korzystali za gospodarowanie odpazrekompensować mieszkańcom Słajsina uciążliwości związa- dami komunalnymi, Celowy Związek Gmin przekaże środki
finansowe na projekt kanalizacji w miejscowości Słajsino i wynych z funkcjonowaniem Zakładu.
Niestety sekretarz gminy wyjaśniła zebranym, że ze wzglę- buduje kort tenisowy.
Propozycja usatysfakcjonowała mieszkańców i przedstawidu na zmianę ustawy i przepisów prawa polskiego, nie ma
możliwości aby mieszkańcy dalej korzystali z dopłat do stawek cieli Rady Sołeckiej.
Anna Narkiewicz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PUWiS pod lupą Inspektora Sanitarnego
Mieszkańcy Glicka od dłuższego już czasu kierowali do Gminy zapytania: co się dzieje z naszą wodą?
Jednak na odpowiedź długo nie trzeba było czekać.
Otóż w ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, burmistrz
z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystosował do przedsiębiorstwa PUWiS odpowiednie pismo,
(PPIS) odnośnie jakości wody w Glicku oraz zobowiązania, które wzywające do podjęcia przez nie jak najszybszych działań, aby
zostało nałożone na Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitar- rozwiązać problem jakości wody z wodociągu Glicko. Mimo, że
nych Sp. z o.o. w Nowogardzie (PUWiS).
PUWiS bez umowy z Gminą dostarcza wodę do mieszkań, to ciąży
We wspomnianym piśmie czytamy:
na nim obowiązek dostarczania wody odpowiadającej wymagaPPIS stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody niom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Miejmy naz wodociągu Glicko albowiem stwierdzono obecność bakterii coli dzieję, że od 3 kwietnia br., mieszkańcy Glicka będą mieli w swych
w 100 ml wody w liczbie 20 jtk/100 ml, przy czym ustala, że liczba kranach wodę bez zanieczyszczeń, które grożą zdrowiu i bezpiebakterii coli w 100 ml nie może przekroczyć 25 jtk/100 ml do dnia czeństwu ją spożywających.
Piotr Suchy
02.04.2015 r.
Ponadto PPIS zobowiązał PUWiS,
aby od dnia 03.04.2015 r. dostarczało
z wodociągów Glicko wodę odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dodatkowo PPIS zobowiązuje PUWiS do:
a. skutecznego poinformowania
mieszkańców Glicka o
- możliwości spożywania wody
po przegotowaniu;
- planowanych przez przedsiębiorstwo przedsięwzięciach naprawczych,
terminie ich realizacji oraz przyczynach
tychże działań,
b. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody z ww.
wodociągu;
c. ustalenia i poinformowania PPIS
o przyczynach niewłaściwej jakości
wody z ww. wodociągu.
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Ścieżka dookoła jeziora coraz bliżej
W efekcie licznych spotkań i rozmów z mieszkańcami, burmistrz Robert Czapla, w roku 2012, przystąpił do prac związanych z wytyczeniem przyszłej ścieżki pieszo-rowerowej dookoła Jeziora Nowogardzkiego.
Działania związane z powstaniem ścieżki
stań w stronę systematycznie uatrakcyjnianego parku przy ul.
W czerwcu 2012 roku, pracownik z wydziału Architektury,
Budownictwa i Planowania Przestrzennego, obszedł Jezioro
Nowogardzkie w celu sprawdzenia możliwości obejścia go jak
najbliżej linii brzegowej i stwierdził wówczas, że nie ma możliwości przejścia dookoła jeziora w miejscu istnienia oczyszczalni ścieków, na terenie Domu Pomocy Społecznej. Dlatego już
w lipcu 2012 roku zostało skierowane przez burmistrza pismo
do Starostwa Powiatowego w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz gminy Nowogard działek, a także ustalenia służebności gruntowej celem przejazdu i przejścia przez działkę
leżącą na terenie DPS, która miała stanowić w części planowaną trasę spacerową. W tym celu, na przełomie lat 2012-2015
odbyło się szereg spotkań włodarza miasta oraz jego współpracowników z Lucyną Skałecką-Włodarczyk dyrektor DPS.
W międzyczasie, czekając na uzyskanie zgód odnośnie ww.
fragmentów planowanej ścieżki, Gmina przystąpiła do przygotowania ścieżki na pozostałym terenie.
Porządkowanie terenu pod ścieżkę
Pierwszy etap prac związany był z porządkowaniem terenu ścieżki rowerowej na odcinku od końca plaży, wzdłuż ul.
Promenady aż do Sarniego Lasu. Usunięto i wykarczowano Waryńskiego, gdzie znajduje się obecnie pierwsza siłownia zestare krzewy oraz dokonano cięć korekcyjnych koron drzew. wnętrzna w mieście.
Pozwoliło to na odsłonięcie atrakcyjnego widoku na jezioro
Pozostałe działania
i nietuzinkowego krajobrazu znajdującego się na jego tle. Na
Warto tu wspomnieć, że ścieżka dookoła jeziora to nie tylko
przełomie kwietnia i maja 2014 roku, przeprowadzony zo- odcinek od plaży miejskiej do Sarniej Polany, przez DPS i dalej
stał remont ul. Promenady na odcinku od zjazdu z ul. Wojska do ul. Kilińskiego a stąd do fontanny. To również odcinek od
Polskiego do działek budowlanych, znajdujących się nad jezio- fontanny, wzdłuż murów, przez plac Szarych Szeregów do plarem przy Sarnim Lesie, za kwotę 87.663 zł. Droga ta została ży miejskiej. W latach 2011 – 2014 burmistrz zlecił wykonawyrównana i utwardzona.
nie remontu alejek przy murze, które wpisują się w ciąg trasy
Ostatnim etapem w roku 2014, związanym z tworzeniem ścieżki dookoła jeziora. Koszt związany z remontem alejek nad
ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora, był remont alejki na jeziorem kosztował 659.609 zł.
odcinku od restauracji Przystań do ul. Kilińskiego. Zerwano
Łącznie, na prace związane z powstaniem ścieżki spacestarą nawierzchnię, a na jej miejsce został położony nowy as- rowo-rowerowej dookoła nowogardzkiego jeziora, burmistrz
falt. Remont ten kosztował Gminę 459.388 zł.
przeznaczył 1.206.660 zł. Trudno też jest zsumować koszt praKolejny etap to rewitalizacja terenów spacerowych cy przy porządkowaniu i tworzeniu tej ścieżki, jaką wykonały
(oczyszczenie i karczowanie terenu z krzaków i samosiewów) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym i osoby
wokół jeziora na obszarze od ul. Zielonej przy restauracji Przy- wykonujące prace społeczno użyteczne.

Dziękuję tym wszystkim, dzięki którym jest bardzo duża szansa,
że ścieżka pieszo-rowerowa dookoła Jeziora Nowogardzkiego powstanie.
Dziękuję byłemu staroście goleniowskiemu Tomaszowi Stanisławskiemu oraz obecnemu Tomaszowi Kuliniczowi, że każdorazowo pozytywnie ustosunkowywali się do moich próśb odnośnie ścieżki czy
wykonywanych prac bieżących.
Dziękuję również pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie Lucynie Skałeckiej-Włodarczyk, za wsparcie moich starań przy projektowaniu ścieżki rekreacyjnej, szczególnie we fragmencie biegnącym przez teren będący w jej zarządzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Kontynuacja prac przy ścieżce po wyborach
Na początku nowej kadencji burmistrz, dzięki życzliwości
i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu
Karnego płk Jerzym Dudzikiem, mógł kontynuować rozpoczęte prace przy ścieżce dookoła jeziora. Wyczyszczono i wykarczowano krzaki wzdłuż ścieżki biegnącej od ul. Kilińskiego,
wokół jeziora aż do ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej.
30 stycznia br., burmistrz ze swymi współpracownikami
obszedł całą planowaną ścieżkę wokół jeziora, aby ustalić kolejne etapy związane z tym przedsięwzięciem.
Jednym z nich było naniesienie na plan przestrzennego
zagospodarowania dla obszaru Olchowo planowanej ścieżki
wokół jeziora. W tej sprawie, już jesienią 2014 roku, burmistrz
złożył wniosek o wprowadzenie zapisów w opracowywanej
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Olchowo, który umożliwiłby przebieg ścieżki
pieszo-rowerowej w tym obszarze. W styczniu br. zapis dotyczący ścieżki został wprowadzony do zmian planu Olchowo,
zaś radni podczas ostatniej sesji przyjęli go jednogłośnie.
Podczas tego styczniowego obchodu ustalono ostateczny
kształt ścieżki od ogrodzenia DPS do polany w Sarnim Lesie.
Dlatego burmistrz złożył odpowiednie pismo do Zarządu Powiatu o zgodę na prace na terenie będącym w zarządzie starostwa. Do pisma dołączono odpowiednią dokumentację.
Ostatecznie, w dniu 12 marca 2015 roku, Zarząd Powiatu
wyraził zgodę gminie Nowogard na dysponowanie ww. nie-

Miś moim
przyjacielem
W związku z rozpoczętą akcją na rzecz dzieci doznających
przemocy w rodzinie pod hasłem „Miś moim przyjacielem”
informuję, iż Zespól Interdyscyplinarny, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie prowadzi zbiórkę
pluszowych misi do dnia 31 maja 2015r., które zgodnie z założeniem zostaną przekazane dzieciom podczas przeprowadzanych interwencji.
Dorota Maślana
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ruchomością na cele budowlane tj.: wycinkę drzew i krzaków
oraz przebudowę ogrodzenia. Z całości działki DPS-u wydzielona zostanie nowa nieruchomość, która stanowić będzie
przebieg części ścieżki wokół jeziora Nowogardzkiego.
Wiele w rękach radnych
Jednak, aby prace nad powstaniem ścieżki wokół nowogardzkiego jeziora od ul. Kilińskiego do ul. Promenady mogły
w pełni ruszyć, potrzebna jest dokumentacja techniczna. Problem w tym, że radni z koalicji PiR-PiS, niezależni oraz PSL,nie
wyrazili zgody na zabezpieczenie potrzebnej sumy (choć burmistrz wskazał źródło dofinansowania) i zablokowali inwestycję, na którą mieszkańcy Nowogardu czekają od wielu lat.
Oddźwięk społeczny
Grupa mieszkańców gminy Nowogard poczuła się urażona tą decyzją Rady i rozpoczęto akcję zbierania podpisów pod
uchwałą obywatelską odnośnie budowy ścieżki dookoła jeziora. W międzyczasie pojawiły się kolejne grupy zainteresowane
tą sprawą, które poparły inicjatywę burmistrza Roberta Czapli
i również włączyły się w zbieranie podpisów.
Nikt wcześniej nie podjął się tego zadania, choć mieszkańcy postulowali już od wielu lat, aby coś w tym kierunku
zadziałać. Dopiero za kadencji obecnego burmistrza marzenia
mieszkańców mają duże szanse, aby były zrealizowane. Tylko
czy radni z koalicji zgodzą się na zabezpieczenie w budżecie
na ten cel odpowiedniej kwoty? Życie pokaże.
Piotr Suchy

12

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

1.04.2015 r.

Będą kolejne parkingi
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy i biorąc pod uwagę niewystarczającą ilość miejsc parkingowych na terenie naszego miasta, burmistrz Nowogardu Robert Czapla w roku 2011 powołał „Zespół ds. Strategii
Budowy Nowych Miejsc Postojowych w Nowogardzie”. Efektem prac tego zespołu było powstanie w latach 2011 – 2014,
215 nowych miejsc parkingowych na terenie naszego miasta.
Na kolejne spotkanie z członkami zespołu, które odbyło się
w Urzędzie Miejskim, przybyli również mieszkańcy: Magdalena i Krzysztof Rakowscy - właściciele salonu kosmetycznego
i solarium przy ul. Bankowej 3d w Nowogardzie, przedstawicielka Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowa 5 oraz Waryńskiego 1.
Na początku spotkania, mieszkańcy przedstawili swoje
propozycje, gdzie na terenie naszego miasta mogłyby powstać nowe miejsca postojowe:
- ul. Bankowa - właściciele lokalu usługowego zgłosili problem małej ilości miejsc postojowych w godzinach szczytu.
A także, aby wspólnie ze Spółdzielnią „Gardno” zagospodarować i uporządkować teren pomiędzy ul Bankową a łącznikiem Dworcowa.
którym trwają obecnie prace projektowe. Następnie burmistrz
- ul. Zamkowa 5 – wybudowanie wspólnie z gminą Nowo- poinformował obecnych, że w budżecie gminy Nowogard zogard nowych miejsc parkingowych pomiędzy wspólnotami stały zabezpieczone środki finansowe na sporządzenie dokuZamkowa 5 a Zamkowa 6 oraz drogi gminnej usytuowanej mentacji technicznej, odnośnie układu komunikacyjnego na
koło Zamkowej 6 od strony Zakładu Karnego.
osiedlu przy ul. Waryńskiego.
- Waryńskiego 1 – zgłoszony został problem złego stanu
Przypomnijmy, że w skład tego zespołu wchodzą: pracowdrogi oraz braku wystarczającej ilości miejsc postojowych na nicy Urzędu Miejskiego, funkcjonariusze Komisariatu Policji
tym osiedlu.
w Nowogardzie, przedstawiciele klubów motorowych oraz
- ul. 3 Maja - propozycja budowy parkingów przy przy- zarządcy budynków wielorodzinnych - spółdzielnie mieszkachodni „Praxis 2” obok wjazdu na teren po byłej krochmalni.
niowe, wspólnoty mieszkaniowe itp.
Członkowie zespołu dyskutowali nad propozycjami mieszTemat parkingów jest nadal otwarty i burmistrz zachęca
kańców, wnosząc swoje propozycje i uwagi. Prezes Spółdzielni mieszkańców do dalszego składania swoich propozycji odno„Gardno”stwierdził, że temat ul. Bankowej dotyczy całego te- śne nowych miejsc postojowych w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz
renu pomiędzy ul. Dworcową, ul. Bankową oraz 700-lecia, nad
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Porządki w gminie
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane
są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki życzliwości i dobrej
współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego

płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. W ostatnim czasie wykonano szereg prac na
rzecz mieszkańców Nowogardu.

Ul. Bema - przycinanie drzew

Porządkowanie zieleńców przy fontannie

Oczyszczanie ścieżki dookoła jeziora

Sarni Las

Oczyszczanie ścieżki dookoła jeziora

Usuwanie śmieci przy łączniku między ul. Dworcową a 700-lecia

Oczyszczanie ścieżki dookoła jeziora

Ulica Wojska Polskiego - przycinanie drzew
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36
z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu
nr 70.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/36
części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2015r. o godz.1015 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł.
w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 400,00 zł. należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 13.04.2015r.
do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr
6112403884 1111000042092470.
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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36
z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu
nr 69.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/36
części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2015r. o godz.1000 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł.
w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 400,00 zł. należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 13.04.2015r.
do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr
6112403884 1111000042092470.
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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Dz. U. z 2014r. poz. 518.
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu
z dnia 23.03.1015r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
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Punkt Urzędu Skarbowego
w Nowogardzie
Informujemy, że do 30 kwietnia br., został uruchomiony Punkt Urzędu Skarbowego w Nowogardzie. Mieści się on w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (wejście z drugiej strony
Ratusza – od szczytu), w pokoju na wprost wejścia.
Punkt jest czynny tylko i wyłącznie we wtorki i w czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00.

Walka z dzikimi wysypiskami
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie wzmaga działania przeciwko sprawcom tzw. dzikich wysypisk
śmieci. Odpady zalegające lasy, pola czy pobocza dróg wciąż zbyt często spotykane są na terenie gminy Nowogard. W związku z tym Zarząd Budynków Komunalnych zapowiada wzmożenie działań mających na celu wyeliminowanie tego problemu. ZBK we współpracy z policją zamierza z całą bezwzględnością wyciągać konsekwencje prawne wobec osób, które pozbywają się odpadów niezgodnie z obowiązującym regulaminem. Jeżeli zależy
Państwu na czystych lasach prosimy o przekazywanie informacje o tzw. dzikich wysypiskach śmieci Zarządowi
Budynków Komunalnych pod nr tel. 91 578 53 55.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część działki
o numerze ewidencyjnym 311/7 o pow. 4,0 ha (grunty orne,
symbol użytku gruntowego – RIVa, RIVb), położona w obrębie
Olchowo gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Przedmiot dzierżawy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej
kolorem czerwonym.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2015r. o godz. 1030
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi
500,00 zł/ha gruntu w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% pięcioletniego czynszu dzierżawnego, tj. 500,00 zł najpóźniej do dnia 13.04.2015r. na
konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard nr
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227 lub 913926225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Informacja o możliwości korzystania
z boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie
W związku z rozpoczęciem sezonu letniego Wydział Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu informuje o możliwości bezpłatnego korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej nr 4 w Nowogardzie ( ul. Gen. J. Bema 41). Rezerwacji można
dokonać u opiekuna boiska Pana Edwarda Ignaczaka na miejscu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie pod nr. tel 0913923028. Zapraszamy
wszystkich chętnych do zapoznania się z regulaminem i godzinami
dostępności boisk. Życzymy wielu wrażeń sportowych.

GODZINY WEJŚCIA
NA KOMPLEKS BOISK
DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

15.30-20.00
17.30-20.00
15.30-20.00
17.30-20.00
12.30-20.00
10.00-20.00
14.00-20.00

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie
1. Na podstawie decyzji Burmistrza Nowogardu administratorem zespołu
boisk sportowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.
2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie w porozumieniu z Urzędem
Miejskim w Nowogardzie.
3. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów SP4 i G3 w Nowogardzie w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku od godz. 8°0
do zakończenia planowanych zajęć szkolnych, a także podczas planowanych
uroczystości obchodzonych przez szkoły 1
b) w okresie od l marca do 30 listopada boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, klubów sportowych, organizacji
pozarządowych i innych w dni nauki -po zajęciach lekcyjnych SP4 i b3
c) w okresie od l marca do 30 listopada - w soboty bp iska dostępne są dla
wszystkich chętnych od godz. 10.00 do czasu nadejścia warunków uniemożliwiających korzystanie z boisk najpóźniej do godz. 20.00
d) w okresie od l marca do 30 listopada - w niedzielę boiska dostępne są
od godz.l4.00 do czasu nadejścia warunków uniemożliwiających korzystanie
z boisk najpóźniej do godz. 20.00
e) w pozostałym okresie boiska są nieczynne.
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych opiekun boisk
może zawiesić korzystanie z obiektu.
5. Korzystanie z boisk po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący
dyżur opiekun boisk wyznaczony przez Dyrektora SP4.
6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna boisk.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u opiekuna.
8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boiskach obowiązuje obuwie przeznaczone do
gry na sztucznej nawierzchni typu halowego jak: adidasy, trampki, tenisówki,
obuwie z małymi gumowymi korkami. Zabronione jest korzystanie z obuwia
omówionego w punkcie 10b.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody opiekuna,

b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz
kolcach, gry w "lankach" z tworzywa sztucznego i w obuwiu piłkarskim
z wkrętami,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywanie na terenie boisk osobom poniżej 12 roku życia bez opiekuna,
j) wprowadzania zwierząt
11. Opiekun boisk w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
d) wezwać odpowiednie służby (ratownicze, porządkowe itp.)
12. Zasady korzystania z boisk przez Kluby Sportowe z terenu Gminy
i Miasta Nowogard:
a) osoby chętne mogą nieodpłatnie korzystać z boisk do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u opiekuna sprawującego nadzór nad
boiskiem na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
b) w przypadku korzystania przez osoby tylko z jednego boiska pozostałe są dostępne dla innych osób.
13. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w czasie korzystania z obiektu.
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13. 09. 2014 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie
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XII Ogólnopolski Memoriał im. Wojtka
Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców
W dniach 20 - 22 marca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Szarych Szeregów, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
miał miejsce XII Ogólnopolski Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
Kategoria Gimnazja
W kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięło 8 zespołów.
Po uroczystym otwarciu zawodnicy przystąpili do rywalizacji.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” – rozegrano 28 spotkań. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce – Gimnazjum w Baniach, II miejsce - CKS

Szczecin, III miejsce Gwardia Koszalin, IV miejsce – UKS -3 Nowogard, V miejsce Gimnazjum nr 24 Szczecin , VI miejsce UKS
Drawianka Drawno, VII m. Gimnazjum w Osinie i VIII Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. W czasie turnieju prowadzona była
klasyfikacja w kategorii - najlepszy strzelec został nim Kacper
Banaszak – UKS Drawianka Drawno , najlepszy bramkarz – Damian Śmiałek – Gim. w Baniach. Miano najlepszego zawodnika turnieju otrzymał – Michał Retajczyk – CKS Szczecin.Warto
nadmienić, iż po raz pierwszy w historii memoriału w dwóch
zespołach wystąpiły dziewczęta (Gim. nr 1 - Nowogard i Gim.
nr 24 – Szczecin – Dąbie).Uroczystego wręczenia pucharów,
medali zwycięzcom i uczestnikom turnieju dokonali: zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski, zastępca dyrektora gimnazjum
nr 1 w Nowogardzie Jacek Andrysiak oraz nauczyciel wychowania fizycznego gimnazjum na 1 w Nowogardzie Bartosz
Zdanowicz. Na memoriale obeci również byli członkowie
rodziny: Renata Chomińska, syn Patryk Chmiński oraz Iwona Wieczorkiewicz.
Kategoria Szkoły Podstawowe
W tej kategorii w turnieju wzięły udział 4 zespoły:
SP nr 1 Nowogard ,SP nr 2 Nowogard, SP nr 3 Nowogard
i SP nr 4 Nowogard. Turniej został rozegrany w piątek 20 marca
2015 r. Po uroczystym otwarciu zawodnicy przystąpili do rywalizacji. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.
Czas gry to 2 x 10 minut.
Wyniki wszystkich meczów:
SP 3 Nowogard- SP 2 Nowogard
12:4
SP 1 Nowogard- SP 4 Nowogard
5:10
SP 2 Nowogard- SP 1 Nowogard
3:19
SP 4 Nowogard- SP 3 Nowogard
15:6
SP 4 Nowogard- SP 2 Nowogard
16:8
SP 1 Nowogard- SP 3 Nowogard
15:6

Miejsca poszczególnych drużyn:
I miejsce SP nr 4 Nowogard
II miejsce SP nr 1 Nowogard
III miejsce SP nr 3 Nowogard
IV miejsce SP nr 2 Nowogard
Najlepsi zawodnicy turnieju:
Najlepszy strzelec turnieju Tracz Dawid- SP 4
Najlepszy zawodnik turnieju Wysocki Dawid- SP 1
Najlepszy bramkarz turnieju Torzewski Kacper- SP 3
Najlepszy zawodnik drużyny - SP 1 Tandecki Jakub
Najlepszy zawodnik drużyny – SP 2 Górski Piotr
Najlepszy zawodnik drużyny - SP 3 Krzysztoszek Wiktor
Najlepszy zawodnik drużyny - SP 4 Dawid Hubert
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie wystąpiła w następującym składzie: Kacper Torzewski,Szymon Terefeńko,Wiktor Krzysztoszek,Mateusz Dęga,Jakub Łokaj,Bartek
Margas,Mateusz Wyczkowski ,opiekunem drużyny jest p.Jacek Cieślak.
Podsumowując, w XII Memoriale im. Wojtka Chomińskiego
w Piłce Ręcznej Chłopców brało udział 12 zespołów piłki ręcznej. Zawodnicy i trenerzy już teraz potwierdzili udział w XIII
Memoriale, który odbędzie się w 2016 roku na salach sportowych szkół nowogardzkich.
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Na stronie 1 artukuł oraz rysunki znajdujące się w tym wydaniu "Wiadomości Samorządowych" są tylko i wyłącznie żartem
Primaaprilisowym. „Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru." Molier

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska
14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4;
Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul.
Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14;, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr
Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul.
Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep SpożywczoMonopolowy „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;

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

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

