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Pobiegli dla Kropy

Burmistrz

pogratulował

awansów

policjantom

c. d. na str. 3

c. d. na str. 7

 W czwartek, 27 lipca br., o godz. 11.00, 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, bur-
mistrz Robert Czapla spotkał się  i wręczył 
listy  gratulacyjne wraz  z  upominkami  dla 
nowogardzkich  policjantów,  którzy  pod-
czas niedawnych obchodów Święta Policji, 
otrzymali awanse na wyższe stopnie.

Drzewa zostają!

  Ostatnie wydarzenia, które 
miały miejsce m.in. na Pomo-
rzu  pokazały,  jak  niebezpiecz-
na może być burza, której  to-
warzyszy bardzo silny wiatr. 
Przekonaliśmy  się  zresztą 
o tym ostatnio sami w Nowo-
gardzie, gdy podczas czerwco-
wej burzy, która nas nawiedzi-
ła, silny wiatr powalił drzewo, 
wydawałoby  się  zdrowe,  na 
ul. 700-lecia, w pobliżu sklepu 
Polo Market.

c. d. na str. 2
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  Blisko  400  osób  pobiegło w  „Biegu  dla  Kropy”. 
Wspomagała ich piękna pogoda oraz rodziny, przy-
jaciele  i  znajomi,  którzy  bardzo  licznie  przybyli  na 
plac Szarych Szeregów. Uczestnicy w różnych prze-
działach wiekowych mogli wziąć udział w biegu (lub 
nordic walking) na około jeziora. Na każdego zawod-
nika na mecie czekał medal. Organizatorzy  (nowo-
gardzki klub biegacza Endorfina) biegu zadbali o to, 
żeby  podczas  całej  imprezy  panowała  piknikowa 
atmosfera.  Oprócz  biegu można  było wziąć  udział 
również  w  maratonie  Zumby,  siatkówce  plażowej 
czy  też pojeździć motocyklami. Odbyły się  również 
licytacje i nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Całość za-
kończyły koncerty.
  Do  organizacji  biegu  włączył  się  Burmistrz  No-
wogardu,  który  zlecił  m.in.:  przygotowanie  wraz 
z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną  zabezpieczenia  trasy 
biegu. Pomadto Gmina bezpłatnie udostępniła dla 
biorących  udział  w  akcji  świetlicę  środowiskową 

Pobiegli dla Kropy
c. d. ze str. 1

„Promyk” oraz scenę. Warto podkreślić, iż sama tra-
sa,  którą przebiegał bieg, będzie gruntownie prze-
budowywana, bowiem wyścig pokazał, że  w obec-
nym stanie deszcz może wpływać na  zmianę  trasy 
tuż przed startem  (miejscami była całkowicie  zala-
na).
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie 
organizacyjne i finansowe przedsięwzięcia oraz hoj-
ność, jaką okazali dla akcji „Bieg dla Kropy”. Dzięku-
jemy    za  ogromne  zaangażowanie  i  chęć  niesienia 
pomocy!  Pokazaliście  Państwo,  że  biegać możemy 
nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś.
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Drzewa zostają!

   Na szczęście wówczas nikomu 
nic się nie stało.
  Zobaczmy  jednak,  gdy docho-
dzi  do  tragedii.  Gdy  ginie  czło-
wiek,  gdy  uszkadzane  są  samo-
chody lub inne mienie prywatne. 
Kogo wówczas obarcza się odpo-
wiedzialnością? Władze samorzą-
dowe. I słusznie, bo to one są od-
powiedzialne za takie sprawy, to 
one mają dbać o bezpieczeństwo 
na ulicach.
  Wzdłuż ulicy 700 Lecia, na od-
cinku od Polo Marketu do  skrzy-
żowania  z  ulicą  Bankową,  są  3 
drzewa  uschnięte  oraz  2  objęte 
daleko  posuniętymi  zmianami 
chorobowymi  oraz  niemającymi 
dalszych szans do rozrostu. Drze-
wa te stanowią realne zagrożenie 
dla  naszych mieszkańców  i  będą 
musiały  z  przestrzeni  miejskiej 
zniknąć.  Pozostały  odcinek  uli-
cy  700-lecia,  aż  do  skrzyżowania 
ulicy Warszawskiej z ul. Stolarską 
i  Kowalską,  leży w  gestii  Konser-
watora  Zabytków  i  to  on  podej-
muje  decyzję  odnośnie  wycięcia 
poszczególnych drzew. I to też nie 
oznacza tego, że wszystkie zosta-
ną usunięte. 
 Trwa obecnie ocena stanu 
zdrowia drzew i dopiero pod ko-
niec  siepnia  br.,  bedziemy  wie-
dzieć, ile faktycznie drzew będzie 
musiało  być  poddane  cięciem 
pielęgnacyjnym,  a  które  zostaną 
wycięte.  W  ich  miejsce,  zgod-

nie  z  obowiązującymi  prawem, 
będą  dokonane  nasadzenia  no-
wych  drzew.  Pozostałe  drzewa 
będą przycięte, o co wnioskowali 
mieszkańcy  bloków  (nadmierne 
zacienienie  mieszkań,  uderzenie 
gałęzi w okna podczas silniejszego 
podmuchy  wiatru  oraz  łamanie 
się gałęzi).
  Pytają też Państwo o numera-
cji na drzewach.  Informujemy, że 
służy ona jedynie dla identyfikacji 
drzew w dokumentacji i nie ozna-
cza to, że będą usunięte. Takie są 
procedury. 
  Wbrew jednak temu, co głoszą 
niektóre  osoby,  to  Gmina  nigdy 
nie  planowała  usuwania  wszyst-
kich  drzew  przy  tej  ulicy.  Będą 
usunięte tylko drzewa suche, mo-
gące stanowić potencjalnie zagro-
żenie.  W  ich  następstwie  będą 

dokonywane  nasadzenia  takimi 
gatunkami drzew, które są spraw-
dzone  w  innych  miastach.  Które 
spełniają  wszystkie  funkcje  rośli-
ny zielonej w mieście, są estetycz-
ne  i  nie  stanowią  zagrożenia  dla 
kogokolwiek. 
  Tak  się  porobiło  w  naszym 
mieście, że nawet, gdy Urząd pró-
buje  zadbać  o  bezpieczeństwo 
mieszkańców, znajdzie się zawsze 
ktoś  taki,  kto  działania  te  chce 
wykorzystać  jedynie  do  swoich 
celów politycznych. No bo  jakich 
innych? Skoro osoba ta, chodząca 
po mieście i siejąca nieprawdziwe 
informacje,  startowała  kiedyś  do 
parlamentu polskiego, czy też do 
powiatu - na szczęście bez powo-
dzenia.

(ps)

c. d. ze str. 1
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Informacja w sprawie
ul. Rtm. W. Pileckiego

  Okres mijających właśnie wa-
kacji był dla naszej gminy trudny. 
Liczne  i  obfite  deszcze  ulewne 
spowodowały  wiele  podtopień, 
w tym m.in. na posesji nr 16 przy 
dawnej ul. Dąbrowszczaków (dziś 
Pileckiego). Gmina podjęła szereg 
działań,  aby  skutkom  tych  opa-
dów zaradzić.
  14  lipca  br.,  miało  miejsce 
spotkanie  zespołu  kryzysowego 
i  wówczas  ustalono,  że  w  trybie 
natychmiastowym podjęte zosta-
ną następujące działania, które w 
międzyczasie wykonano:
-  oczyszczono  kanalizację  sani-

tarną, do której spływał z drogi 
beton, wywożony z firmy Bet-
mix  na  ulicy  Górnej,  który  w 
wyniku twardnienia zasklepia 
rury;

-  udrożniono i poszerzono rowy 
melioracyjne,  które  odprowa-

dzają  wodę  deszczową  na  te-
ren Szuwarów (będą systema-
tycznie czyszczone);

- oczyszczono studnie na tere-
nie posesji;

-  jednostki  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  pomagały  mieszkań-
com  w  wypompowywaniu 
wody z zalanych budynków;

-  podjęto próbę udrożnienia ka-
nalizacji  deszczowej biegnącej 
wzdłuż ul. Pileckiego, a odpro-
wadzającej wodę z całego tego 
terenu  na  teren  Szuwarów. 
Sprowadzono wysoko wydajny 
sprzęt  ze  Stargardu,  jednak w 
czasie  prac  okazało  się,  że  na 
jednym z odcinków kanał desz-
czowy albo jest zapchany albo 
uległ  częściowemu zawaleniu, 
co  utrudnia  odpływ  wody  z 
tego terenu. Zapadła decyzja o 
odkopaniu  kanału  deszczowe-
go  i podjęciu prac związanych 
z  naprawą  zaistniałego  pro-
blemu. W czasie prac okazało 
się, że przyczyną zatkania były 
śmieci, które tam się znalazły: 
opony, worki ze śmieciami itd. 
Po  udrożnieniu  kanału,  woda 
zaczęła spływać swobodnie. 

  Podjęto również decyzję o wy-
kopaniu dodatkowej studni, która 
będzie odprowadzała wodę z dro-
gi do kanału deszczowego, a stąd 
na teren Szuwarów.
  Nie bez znaczenia jest również 
za wysoki poziom wód na wspo-

mnianych Szuwarach. Istniejąca
przepompownia  nie  nadążała  z 
przerzutem wody do rowu melio-
racyjnego.
  Gmina  wynajęła  mobilną  wy-
sokowydajną pompę, która zosta-
ła  tymczasowo  ustawiona  w  po-
bliżu oczyszczalni. Pompa w ciągu 
1 godziny przerzuca 900 m3 wody 
do rowu. Ustabilizowanie lustra 
wody  na  optymalnym  poziomie 
spowoduje  zadowalający odpływ 
wód  do  Szuwarów.  Nie  bez  zna-
czenia  jest  również  fakt,  że  po-
ziom wód na Szuwarach nie może 
być  za  niski  ze  względów  przy-
rodniczych.  Mamy  nadzieję,  że 
sprawa  zalewania  wodami  opa-
dowymi ulicy Rtm. W. Pileckiego 
została ostatecznie rozwiązana.
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  Burmistrz  pogratulował  zasłużonych  i  wypraco-
wanych  awansów,  a  na  ręce  podinsp.  Małgorzaty 

Burmistrz pogratulował
awansów policjantom

Figury - Komendant Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie oraz asp. sztab. Sebastiana Źróbka – Kierowni-
ka Referatu Prewencji, złożył życzenia dla wszystkich 
funkcjonariuszy,  żeby  tych  awansów  w  przyszło-
ści było  jak najwięcej, bo „wierzę, że razem z tymi 
awansami bezpieczeństwo w Gminie Nowogard bę-
dzie jeszcze wyższe”.
  Uroczystość była  też okazją do spotkania władz 
miasta z policjantami i rozmowy na temat ich pracy 
oraz problemów, które występują na terenie naszej 
gminy.
  Dołączamy  do  życzeń  burmistrza  i  życzymy  po-
nadto naszym policjantom z nowogardzkiego Komi-
sariatu, aby  ich baza sprzętowo-techniczna niczym 
nie różniła się 1w przyszłości od wyposażenia poli-
cjantów z innych krajów Unii Europejskiej.

(ps)

  Z polecenia burmistrza, 27 lipca 
br.,  odbyło  się  również  spotkanie 
pracowników Wydziału Gospodar-
ki  Nieruchomościami,  Geodezji  i 
Rolnictwa  oraz  Wydziału  Gospo-
darki  Komunalnej,  Mieszkaniowej 
i  Ochrony  Środowiska,  na  którym 
ustalono, że w trybie pilnym prze-
prowadzą oni na terenie gminy No-
wogard  inwentaryzację wszystkich 
sieci  melioracyjnych  oraz  ocenią 
ich stan techniczny. Na podstawie 
uzyskanych w ten sposób informa-
cji, w chwili obecnej oczyszczane  i 
udrożniane są  rowy melioracyjne.

***
  Jednak  ulica  Pileckiego  to  nie 
jedyny problem, z którym Gmina 

musiała się zmierzyć podczas ko-
lejnej fali obfitych deszczy.
  PUWiS  usuwał  awarię  centra-
li  wodociągowej  przy  restauracji 
Przystań,  zaś  na  odcinku  drogi 
pomiędzy  Spółdzielnią  Mieszka-
niową  przy  ul.  Osiedlowej  a  re-
stauracją  Okrąglak,  rozszczelnie-
niu uległ kanał ściekowy. Nadmiar 
wody  rozsadził  kanał,  który  nie 
poradził sobie z takim nadmiarem 
zawartości.  W  najbliższym  cza-
sie droga ta zostanie rozebrana i 
będą wykonane prace związane z 
naprawą tego odcinka kanalizacji 
ściekowej.  Również w  Strzelewie 
doszło do podtopienia na terenie 
jednej z posesji.

***
  Deszczowe  lato,  którego  do-
świadczamy  w  tym  roku,  dopro-
wadziło  do  wielu  stanów  klęski 
żywiołowej  na  terenie  naszego 
kraju. Straż ma pełne ręce roboty, 
zaś władze samorządowe, również 
i  te  w  Nowogardzie,  podejmują 
wszelkie  możliwe  działania,  aby 
zminimalizować skutki tak obfitych 
opadów deszczu dla mieszkańców 
i ich majątku. Sytuacja jest trudna, 
ale  podejmowane  pilnie  działania 
przez  burmistrza  i  jego  współpra-
cowników, już dziś doprowadziły do 
znacznego  rozwiązania  problemu 
podtopień w naszej gminie.

(ps)
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  Do właścicieli gruntów należy utrzymanie rowów 
melioracji przebiegających przez ich tereny własne.
  Rowy  znajdujące  się  w  pasie  drogowym  drogi 
gminnej,  powiatowej,  wojewódzkiej  lub  krajowej 
utrzymywane są przez administratora tej drogi.
  Długotrwałe okresy suszy powodują brak zainte-
resowania  konserwacją  urządzeń  melioracyjnych. 
Przy obfitych opadach deszczu brak stałej systema-
tycznej  konserwacji  rowów  melioracyjnych  i  przy-
drożnych oraz przepustów będzie powodować lokal-
ne podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.
  Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121    z poźn. 
zm.)  utrzymywanie  urządzeń  melioracji  wodnych 
szczegółowych  (m.in.  rowów wraz  z  budowlami  – 
tj.  mostki,  przepusty,  zastawki,  wyloty  drenarskie, 
rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy właścicieli 
nieruchomości albo do spółki wodnej.
  Według przepisów do właścicieli gruntów i pose-
sji należy: budowa, przebudowa  i utrzymanie zjaz-
dów,  łącznie  ze  znajdującymi  się pod nimi przepu-
stami, partycypacja w kosztach utrzymania rowów, 
z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, 
tj. odprowadza do rowu wodę opadową, utrzyma-
nie  rowów  melioracji  szczegółowej  i  przepustów, 
przebiegających przez tereny własne.
  Właściciele  i  użytkownicy  gruntów,  na  których 
znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiąza-
ni do:
- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po 
uzyskaniu  wcześniejszej  zgody  na  ich  wycięcie  od 
wójta gminy;
- wybierania namułu  z  dna  rowów, oraz usuwanie 
wszelkich zatamowań;
- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
- ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
- bieżącej naprawy wylotów drenarskich.
  Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia 
powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po 
kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Wła-
ściciel nieruchomości nie należący do spółki wodnej 
powinien  sam dbać o  stan  rowów na  terenie wła-
snej posesji.
  Ponadto  zgodnie  z  art.  29  ww.  ustawy  Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) wła-
ściciel  gruntu,  o  ile  przepisy  ustawy  nie  stanowią 
inaczej nie może zmieniać stanu wody na gruncie,  a 
zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego 
gruncie  wody  opadowej  ani  kierunku  odpływu  ze 
źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Czyszczenie
rowów melioracyjnych

  Nie może też odprowadzać wód oraz ścieków na 
grunty sąsiednie.
  Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia 
przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych 
na  jego  gruncie  wskutek  przypadku  lub  działania 
osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
  Jeżeli  spowodowane  przez  właściciela  gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają 
na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz  lub prezydent 
miasta może, w drodze decyzji,  nakazać właścicie-
lowi  gruntu  przywrócenie  stanu  poprzedniego  lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
  Niszczenie  lub  uszkadzanie  urządzeń  meliora-
cyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny 
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z poźn. 
zm.).
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Remont pokrycia dachu
na Przedszkolu Publicznym

nr 3 w Nowogardzie
  Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią burmistrza 
Roberta  Czapli, w  dniu  19  lipca  br.,  ogłoszone  zo-
stało zaproszenie do złożenia oferty cenowej na re-
mont pokrycia dachu na Przedszkolu nr 3.
  Warto w  tym miejscu  przypomnieć,  że w 2014 
i  2015  roku  wyremontowane  zostały  dwie  części 
dachu, a teraz rusza remont ostatniej części, który 
zakończy całkowicie prace na dachu.
  Przedszkole w minionych latach zostało ocieplo-
ne  oraz  pomalowane. Wybudowane  zostały  także 
parkingi oraz powstała nowa droga dojazdowa.
  Oświata w  gminie  Nowogard  należy  do  priory-
tetów działań, które podejmowane są przez burmi-
strza Roberta Czaplę.
  Więcej informacji pod adresem BIP.

(ps)

  Burmistrz Robert Czapla zlecił wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 
drogi wewnętrznej gminy ul. Jana Kilińskiego w No-
wogardzie.
  Projekt powinien umożliwiać przebudowę drogi 
z masy mineralno bitumicznej, kostki brukowej be-
tonowej  oraz uwzględniać  zagospodarowanie wód 
opadowych. Ponadto konstrukcja drogi musi zapew-
nić  obciążenie  ruchem  samochodów  osobowych 
i dostawczych.
  Projekt  ma  wykonać,  do  28  grudnia  br.,  BIURO 
USŁUG  INŻYNIERYJNYCH  z  Nowogardu  za  kwotę 
14.637  zł.  Remont  drogi  zostanie  jednak wykonany 
dopiero po pracach związanych z rodzieleniem sieci 
kanalizacyjnej na sieć deszczową i sanitarną. Dopiero 
potym będzię możliwa wymiana powierzchni drogi, 
która od bardzo dawna nie była remontowana.

(ps)

Będzie remont
ulicy Kilińskiego

c. d. ze str. 1
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Nie Kupuj, Adoptuj! 
PAMIĘTAJ - KAŻDA ADOPCJA JEST BEZPŁATNA !! 

Zwierzaki są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione. Więcej informacji na temat adopcji 
można uzyskać osobiście w schronisku w Sosnowicach lub telefonicznie: 

tel. 91 38 60 535,                 tel. kom. 504 249 530. 

Godziny otwarcia schroniska - codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00. 

Opel - samiec, wiek 9 lat, kastrowany,            
45 cm w kłębie. 

Dżeki - samiec, wiek 9 lat, kastrowany           
60 cm w kłębie. 

Dora - samica, wiek 6 lat, sterylizowana,         
60 cm w kłębie. 

Onet - samiec, wiek 9 lat, niekastrowany,  
63 cm w kłębie, choruje na niedoczynność 

nerek. 

Ken - samiec, wiek 9 lat, kastrowany,        
25 cm w kłębie, choruje na zwyrodnienia 

stawów, wstępnie zarezerwowany. 

Hiacynt - samiec, wiek 9 lat, kastrowany,   
30 cm w kłębie, tylna prawa kończyna 

amputowana. 

Roch - samiec, wiek 7 lat, kastrowany,        
60 cm w kłębie. 

Lu Lu - samica, wiek 9 lat, sterylizowana, 
60 cm w kłębie. 

Peper - samiec, wiek 5 lat, kastrowany,              
38 cm w kłębie. 

Dżeki 2 - samiec, wiek - 6 lat, kastrowany, 
53 cm w kłębie. 

Felek - samiec, wiek 7 lat, kastrowany,               
65 cm w kłębie. 

Astor - samiec, wiek 12 lat, kastrowany,            
38 cm w kłębie. 

Zachęcamy Państwa do adopcji psów, które przebywają w schronisku w Sosnowicach, 
gdzie trafiają również psiaki z terenu naszej gminy. 
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Narcyz - samiec, wiek 9 lat, kastrowany,          
55 cm w kłębie. 

Poldek - samiec, wiek 7 lat, kastrowany,          
50 cm w kłębie. 

Knypek- samiec, wiek 5 lat, kastrowany,    
25 cm w kłębie, bojaźliwy. 

Szarik - samiec, wiek 5 lat, kastrowany,           
50 cm w kłębie. 

Kumpel - samiec, wiek 7 lat, kastrowany,  
40 cm w kłębie. 

Milik - samiec, wiek 3 lata, kastrowany,           
53 cm w kłębie. 

Beret - samiec, wiek 3 lata, kastrowany,            
40 cm w kłębie. 

Odi - samiec, wiek - 4 lata, kastrowany,            
60 cm w kłębie. 

Kropka - samica, wiek 4 lata, 
niesterylizowana, 75 cm w kłębie. 

Kuba - samiec, wiek 4 lata, kastrowany,          
58 cm w kłębie. 

Ziomek - samiec, wiek 9 lat, kastrowany,      
55 cm w kłębie. 

Wicek - samiec, wiek 2 lata, kastrowany,          
50 cm w kłębie. 

Rydz - samiec, wiek 3 lata, niekastrowany, 40 cm w kłębie. Dolores - samica, wiek 3 lata, niesterylizowana, 30 cm w kłębie. 
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  Wszyscy  wiedzą  jak  groźna  dla  zdrowia  i  życia 
ludzkiego jest roślina zwana Barszczem Sosnowskie-
go. Roślina ta niestety występuje i na terenie naszej 
gminy.  Skupiska  tych  roślin przedstawiamy poniżej 
na załączonej mapie.
  Burmistrz w dbałości o bezpieczeństwo  i  zdrowie 
naszych  mieszkańców,  zlecił  przeprowadzenie  zabie-
gów  agrotechnicznych,  mających  na  celu  likwidację 
skupisk  tej  bardzo  niebezpiecznej  rośliny.  Procesem 
chemicznym  likwidacji  skupisk Barszczu objęto  teren 

Zakończył się proces likwidacji
Barszczu Sosnowskiego

blisko 3 ha powierzchni działek, przede wszystkim na 
terenach  należących  do  gminy  oraz  sąsiadujących  z 
nimi.
  Na usuwanie barszczu burmistrz uzyskał dotację 
z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 75% 
poniesionych  kosztów.  Pozyskano w  ten  sposób w 
roku  ubiegłym  środki  w  kwocie  4.213  zł.  Opryski 
były przeprowadzane w okresie od maja do końca 
czerwca. W roku bieżącym sytuacja wygląda podob-
nie: pozyskane będą środki w kwocie blisko 4 tys zł., 
opryski już zostały zakończone.
  Zniszczenie  Barszczu  Sosnowskiego  jest  bardzo 
trudne i jeszcze pewnie nie raz będą musiały być takie 
opryski powtarzane. Mamy jednak nadzieję, że w koń-
cu uda nam się tę roślinę ostatecznie wyplenić.
  Gdyby Państwo znali jeszcze jakieś inne skupiska 
tej rośliny, które nie zostały uwidocznione na mapie, 
prosimy o kontakt pod nr tel. 91 39 26 227. Skupi-
ska te będą ujęte w harmonogramie na rok przyszły. 
Właściciele gruntów prywatnych, na terenie których 
rośnie Barszcz Sosnowskiego, również są proszeni o 
kontakt pod wyżej podanym numerem, gdzie otrzy-
mają wszelkie informacje.

  Poniżej  prezentujemy  pismo  jakie  wpły-
nęło do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie z 
Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w spra-
wie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za rok 2016.
  RIO jednoznacznie wskazuje, iż Rada Miej-
ska  pod  przewodnictwem  Piotra  Słomskiego 
procedowała nad absolutorium bez uzyskania 
stosownej opinii z RIO, którą powinna wydać 
na  podstawie  wniosku  z  Komisji  Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nowogardzie (której to prze-
wodniczącym  jest Marcin  Nieradka). Wbrew 
obowiązkowi wniosek  taki  z Komisji Rewizyj-
nej nie wpłynął do RIO i tym samym RIO nie 
mogło wydać takiej opinii.
  Tym  samym  Radzie  Miejskiej  zostały  wy-
tknięte  błędy  proceduralne  oraz  działanie 
wbrew obowiązującemu prawu o czym świad-
czy  ostatnie  zdanie  pisma  „...Kolegium  Izby 
kategorycznie  wskazuje  na  konieczność  bez-
względnego  przestrzegania  przepisów  prawa 
przez  organ  stanowiący  gminy”.  Pozostawia-
my to bez komentarza.

RIO w sprawie absolutorium
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	 -	Panie	jak	tak	można	zaniedbać	ten	teren?	Domki	
zdewastowane,	 teren	 zaniedbany,	 a	 trawa	 sięga	 po	
pas.	Kiedyś	to	wszystko	tętniło	życiem.	Ludziska	przy-
jeżdżali,	wynajmowali	 te	domki,	po	 roku	wracali.	 To	
wszystko	żyło,	a	teraz...płakać	się	chce.	Kto	doprowa-
dził	do	takiego	stanu? -  zapytała mnie podczas spa-
ceru  jedna  z  mieszkanek  naszego  pięknego miasta. 
Faktycznie widok domków na plaży chwyta za serce. 
  Choć  tegoroczne  wakacje  dobiegają  końca,  to 
mieszkańcy  nadal,  przy  różnych  okazjach,  pytają  o 
domki na plaży. Niestety stan tych domków, nawet na 
zewnątrz, jest opłakany i pozostawia wiele do życze-
nia. Teren zarósł po pas trawą, zaś dzierżawca nic w 
tym kierunku nie zrobił. Teren wygląda na całkowicie 
opuszczony i zaniedbany. 
  I choć dzierżawca zobowiązał się do przeprowadze-
nia remontów, dbania o powierzony majątek gminny 
oraz płacenia dzierżawy i podatku, to niestety na zo-
bowiązaniu tylko się skończyło.
  Jak  wygląda  ten  teren,  przekonać  się może  każdy 
z nas na własne oczy, w czasie np. niedzielnego spaceru.
  Warto przypomnieć, że umowa pomiędzy Gminą, a 
dzierżawcą zawarta została w dniu 6 listopada 2013 r. 
i  jasno określała obowiązki  i zadania,  jakie powinien 
on wykonać i w jakim terminie. Mianowicie powinien 
płacić miesięczny  czynsz  dzierżawny,  płacić  podatek 
od nieruchomości  oraz wykonać określone  inwesty-
cje i remonty ośrodka. Tak się jednak nie stało. Licz-
ne kontrole,  przeprowadzone przez Gminę wykazały, 
że dzierżawca nie tylko nie wywiązał się z umowy, ale 
jego działania doprowadziły do pogorszenia się stanu 
majątkowego  dzierżawionego  mienia.  Ośrodek  dziś 

Ten widok
woła o pomstę do nieba…. 

wygląda na całkowicie opuszczony, zaniedbany, teren, 
na którym dawno nic się działo.
  Niestety jednak, wszystkie podejmowane dotych-
czas  działania,  polubownego  rozwiązania  problemu, 
spełzły na niczym. Dzierżawca nie chciał przyjąć żad-
nej  propozycji  ugodowego  załatwienia  sprawy.  W 
związku z  tym skierowane zostały pozwy do sądów: 
jeden o wydanie majątku, drugi o zapłatę zaległych rat 
czynszu dzierżawnego oraz za bezumowne korzysta-
nie z majątku. Choć szkoda, że do tego musi się posu-
wać Gmina, aby odzyskać swój majątek. 
  To  jedyny sposób, aby doprowadzić ten teren do 
porządku. Miejmy nadzieję,  że w przyszłoroczny  se-
zon urlopowy, wyremontowane domki na plaży po-
nownie się zapełnią turystami, którzy zdecydują się na 
wakacyjny odpoczynek w naszym mieście.

(ps)

 Letnia Akademia Zabawy
w NDK zakończona

  21 lipca br., w Nowogardzkim Domu Kultury za-
kończyły się artystyczne zajęcia, towarzyszące tego-
rocznej Letniej Akademii Zabawy. Animatorzy  NDK 
wspólnie  spędzili  czas  na  zabawie  z  38  osobową 
grupą uczestników.
  Zaplanowane  zajęcia    pozwoliły  na  stworzenie  
wspaniałego  Kontraktu,    którego wszyscy  uczestnicy 
obiecali przestrzegać, oprócz tego  integrowali się i jed-
nocześnie poznawali, a to dzięki wesołym animacjom. 
O rozgrzewkę na zajęciach tanecznych zadbała p. Ula, 
a malowanie odbywało się pod okiem p. Justyny.
  Drugi  dzień  wspólnej  wakacyjnej  akademii 
w części przebiegł pod ludową nutą a to za sprawą 
wesołej p. Basi i muzykalnego p. Aleksandra z akor-

deonem, wszyscy świetnie się bawili przy wspólnym 
śpiewaniu i tańcu . Nie zabrakło również w tym dniu 
palety farb  i pędzla, które pozwoliły   na tworzenie 
wakacyjnych  wzorów  na  pamiątkowych    torbach.  
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Trzy turnusy półkolonii letnich
  Podczas  tegorocznych  wakacji,  pod  okiem  wy-
kwalifikowanej  kadry  pedagogicznej  -  Pani Moniki 
Tandeckiej  oraz  Pani  Sylwii  Zielińskiej,  w  Świetlicy 
Środowiskowej  „Promyk”  odbyły  się  trzy  turnusy 
półkolonii letnich. W półkoloniach uczestniczyło ok. 
95  dzieci  ze  szkół  miejskich  oraz  wiejskich  naszej 
gminy.
  W  pierwszym  turnusie,  który  trwał  26  czerwca 
do 7  lipca, brały udział dzieci, które przez cały  rok 
szkolny  uczęszczały  na  świetlicę.  Drugi  turnus  roz-
począł się 10 lipca i trwał do 21 lipca. Uczestniczyły 
w nim dzieci z SP nr 1, SP nr 4 oraz okolicznych wsi. 
Trzeci i ostatni turnus przeznaczony był dla dzieci z 
SP nr 2, SP nr 3 oraz okolicznych wsi. Turnus ten roz-
począł się 24 lipca, a skończył 4 sierpnia.
  Dzieci  miały  zapewnione  wyżywienie  oraz  do-
wóz.  Harmonogram  półkolonii  był  pełen  atrakcji, 
na które składały się wizyty w Bibliotece Miejskiej, 
Nowogardzkim  Domu  Kultury,  JGR  w  Nowogar-
dzie,  wyjścia  na  place  zabaw,  ogniska  przy  muzy-
ce. Uczestnicy półkolonii spędzali aktywnie czas na 
świeżym  powietrzu  biorąc  udział  w  różnych  grach 
sportowych  i  zabawach  oraz  korzystały  z  nowo-
gardzkiej  plaży.  Dużym  zainteresowaniem  dzieci 
cieszyły się wizyty na świetlicy pani Klaudii Gieryń z 
nowogardzkiego Komisariatu Policji.
  Dzieci wraz z opiekunami półkolonii pragną ser-
decznie  podziękować  wszystkim  tym,  którzy  przy-
czynili się do tak wspaniałych wakacji. Podziękowa-
nia  należą  się  w  szczególności  Panu  Burmistrzowi 

Robertowi Czapli  za sfinansowanie półkolonii. Pani 
Dyrektor  Biblioteki  Miejskiej  oraz  wszystkim  pra-
cownikom biblioteki  za bardzo ciekawie zorganizo-
wane zajęcia, Pani Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury i pracownikom NDK za udostępnienie sali ki-
nowej i wyświetlenie filmów dla dzieci, strażakom z 
JGR w Nowogardzie za oprowadzenie po Jednostce, 
pani Klaudii Gieryń za przeprowadzenie zajęć „Bez-
pieczne wakacje”, ratownikom WOPR- u z Kąpieliska 
Miejskiego w Nowogardzie za udzielenie drogocen-
nych  rad  jak  zachować  się  nad  wodą  i  udzielenie 
pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku.  Podziękować 
też należy wspaniałej ekipie z PKS Gryfice - Pani Kry-
si Jasek i Panu Edkowi, za sprawną organizację do-
wozu dzieci do świetlicy.
  Wszystkim serdecznie Dziękujemy!!!!

Monika	Tandecka
Sylwia	Zielińska

Po obiedzie udało się również spędzić czas w plene-
rze na wspólnej wesołej zabawie.
  W  środę  uczestnicy  Letniej  Akademii  Zabawy 
odwiedzili Magiczny Zakątek w Tarnówku. Pogoda, 
na szczęście dopisała i mogli korzystać ze wszystkich 
atrakcji  na  świeżym  powietrzu.  Ponad  to  własno-
ręcznie przyrządzili pizzę i to było prawdziwe przeży-
cie! Udała się wybornie, podobnie jak cały wyjazd!
  W czwartek, mimo że pogoda  nie dopisała, bawi-
li się wszyscy świetnie! Całą grupą uczestniczyliśmy 
w zabawach przygotowanych przez panie animator-

ki. Do muzycznego świata Afryki zabrał  pan Leszek, 
który przekazał  wiedzę teoretyczną i praktyczną na 
temat  bębnów  afrykańskich.  Dzień  zakończył  się 
stworzeniem plastycznej mapy Afryki.
  W ostatnim dniu  uczestnicy Letniej Akademii  ba-
wili się z bohaterami bajek. Oprócz zagadek, zadań 
i  kalamburów, miło  spędziliśmy  czas w  kinie Orzeł 
na seansie filmowym przygotowanym specjalnie dla 
uczes. Na pamiątkę wspólnej zabawy dostaliśmy dy-
plomy uczestnictwa.
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  Po raz kolejny możemy się przekonać, ile z rzetelno-
ścią dziennikarską i pisaniem prawdy mamy do czynie-
nia w przypadku Dziennika Nowogardzkiego...oto pełna 
treść  tego, co możemy przeczytać na oficjalnej  stronie 
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Goleniowie.  My  tego 
komentować nie będziemy, pozostawiamy Państwu ten 
przywilej i zachęcamy do przeczytania całego artykułu.
  W  dniu  28.07.2017r.  w  „Dzienniku  Nowogardzkim” 
na stronie 3 ukazał się artykuł pt. „Kolejne Policyjne oszu-
stwo? Wymazali  z  kroniki  groźny  wypadek!  Czyja  ręka 
czyją myje?”. Informacje w nim zawarte są nieprawdziwe 
i  nie mają odzwierciedlenia w  rzeczywistości.  Chcieliby-
śmy przedstawić Państwu prawdziwy przebieg okoliczno-
ści opisanych w artykule. W dniu 31.07.2017r. wystąpili-
śmy zgodnie z art. 31a pkt 1 Ustawy z dnia 26.01.1984r 
Prawo prasowe  z  późniejszymi  zmianami  do Redaktora 
Naczelnego  „Dziennika Nowogardzkiego” Pana Marcina 
Simińskiego o sprostowanie nieprawdziwych informacji.
  W dniu 20.07 br. Redaktor Naczelny Dziennika No-
wogardzkiego  Pan Marcin  Simiński  wysłał  do  rzecznik 
goleniowskiej  policji  zapytanie  o  zdarzenie  drogowe 
z miejscowości Osowo z dnia 16.07 godz. 19.50. W od-
powiedzi  otrzymał  informację,  że we wskazanym dniu 
nie mieliśmy zgłoszenia o zdarzeniu w Osowie. Następ-
nie w dniu 24.07 ponownie Pan M.Simiński wysłał do 
rzecznik maila o treści: „Witam, przepraszam, ale pomy-
liłem miejscowości, chodziło mi o wypadek do  jakiego 
doszło w Słajsinie  (16  lipca ok 19.50),  bo  tego  też nie 
było w  zestawieniu wydarzeń. Na miejscu  interwenio-
wała OSP z Osowa, stąd pomyłka. Pozdrawiam, MS/DN” 
Na to zapytanie, w dniu 26.07 o Pan Simiński otrzymał 
odpowiedź od rzecznik „Witam, w dniu 16.07 nie odno-
towaliśmy zdarzenia drogowego w Słajsinie. J.Filipczuk”.
  Jesteśmy  w  posiadaniu  e-mailowej  korespondencji 
i chętnie udostępnimy zainteresowanym całą jej historię .
  Odpowiedź przesłana do Redaktora Naczelnego była 
zgodna  ze  stanem  faktycznym,  ponieważ w  dniu  16.07 
żadnego wypadku ani kolizji w miejscowości Słajsino nie 
zarejestrowano. Staramy sie bardzo rzetelnie sprawdzać 
wszystkie  informacje  przed  udzieleniem  ich  przedsta-
wicielom mediów.  Tak  było  również w  tym  przypadku. 
Wszelkie przekazywane informacje opierają sie na praw-
dzie, zdajemy sobie sprawę z wagi i roli przekazywanych 
wiadomości. Niezmiernie ważna dla nas jest transparent-
na działalność.
  Nadmieniam,  że  zdjęcia  zdarzenia  drogowego 
umieszczone  w  opisywanym  artykule,  dotyczą  kolizji 
z dnia 14.07, które obsługiwane było przez nowogardzką 

Informacja w sprawie
manipulacji dziennikarskiej

zawartej w artykule
„Dziennika Nowogardzkiego”

policję i zakończone zostało nałożeniem mandatu karne-
go na sprawcę tego zdarzenia.
  Przedmiotowy  artykuł  jest  przykładem  niekompe-
tencji  dziennikarskiej,  braku  profesjonalizmu  i  mani-
pulacji.  Autor  artykułu  w  sposób  ewidentny  naruszył 
zasady  etyki  dziennikarskiej,  które mówią m.in  o  tym, 
iż „podstawowym obowiązkiem etycznym dziennikarza 
jest poszukiwanie i publikowanie prawdy. Niedozwolone 
jest manipulowanie faktami”. W tym przypadku doszło 
do  zdecydowanej manipulacji. Można wnioskować,  że 
od obiektywnego i prawdziwego przekazu, dla autora 
ważniejsze  było  przedstawienie  sytuacji  dostosowanej 
do własnych poglądów i potrzeb, o czym może również 
świadczyć celowe wymazanie z druku daty cytowanego 
w artykule zapytania przesłanego do goleniowskiej poli-
cji i zacytowanie niepełnej odpowiedzi na to pytanie.
  Najciekawszym  jest  fakt,  iż  wydanie  eletroniczne 
„Dziennika  Nowogardzkiego”  dostępne  w  internecie, 
różni sie od wydania papierowego, w którym dokonano 
„drobnych korekt” m.in w wypowiedzi rzecznik, w której 
wymazano bądź zamieniono daty „dopasowując” je do 
tezy autora artykułu. Myślę, że w tej sytuacji odpowied-
niejszym i zgodnym z prawdą byłby tytuł artykułu „Kolej-
ne dziennikarskie oszustwo? Wymazali daty z artykułu”.
  Takie działanie w sposób oczywisty uderza w wizeru-
nek goleniowskiej policji i wpływa na negatywna ocenę 
jej funkcjonowania, stąd też taka forma przedstawienia 
Państwu rzeczywistego przebiegu okoliczności uzyskania 
informacji przez Pana Simińskiego. Stanowczo nie godzi-
my  się  z  zastosowaną  manipulacją  i  takim  sposobem 
przedstawienia  sprawy,  jesteśmy  zdegustowani  i  zaże-
nowani indolencją i poziomem reprezentowanym przez 
autora  przywoływango  artykułu,  który  nawet  nie miał 
odwagi podpisać się pod opublikowanym artykułem. Na 
koniec  należy  zadać  pytanie:  kto  oszukał  czytelników? 
Policja czy autor artykułu? Ocene pozostawiamy czytel-
nikom „Dziennika Nowogardzkiego”.
  Informuję jednocześnie ,iż skierowana zostanie skar-
ga do Rady Etyki Mediów dotyczaca tej karygodnej ma-
nipulacji dziennikarskiej i kłamstwa, a całość materiałów 
przekazana  zostanie  do  Zespołu  Prawnego  Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,  celem podjęcia  sto-
sownych kroków prawnych, gdyż niewątpliwie treść ar-
tykułu wyczerpuje  znamiona  przestępstwa  zniesławie-
nia i godzi w dobry wizerunek Policji.

st	asp.	Julita	Filipczuk
Rzecznik	Prasowy

Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Goleniowie



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe14

  w ostatnim czasie na terenie Nowogardu pojawi-
ły się 4 nowe tablice  informacyjne z drogowskaza-
mi do najważniejszych miejsc, obiektów i instytucji 
w mieście. Pomocne one będą   mieszkańcom, kie-
rowcom  i  turystom  odwiedzającym  nasze  miasto. 
Ich podstawowym zadaniem jest poprowadzenie do 
wybranych celów w sposób optymalny i komforto-
wy. Tablice zostały usytuowane przy placu ofiar Ka-
tynia  i  przy ulicach:  Tadeusza Kościuszki,  700  lecia 
i Bohaterów Warszawy. Wykonawcą tablic była fir-
ma DORADO Grzegorz Kowalczyk z Nowogardu.

Nowe tablice informacyjne

Urząd Miejski
w Nowogardzie

informuje

o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń  w Urzędzie Miejskim

w Nowogardzie
wykazu nr 10

z dnia 14.07.2017r.
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Nowogard  
przeznaczonych do najmu

w drodze przetargu
nieograniczonego.

 Informacje dotyczące wykazu 
nieruchomości można uzyskać 

w Wydziale 
Nieruchomości, Geodezji
i Rolnictwa – pokój nr 207

tel. (091) 39-26-227.
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Działając zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 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 18.07.2017r.
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w formie przetargu 

nieograniczonego.
Informacje dotyczące nierucho-
mości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji i Rolnictwa
 – pokój nr 204 tel. (91) 39-26-225. 

Jacek Jankowski prezes Stowarzyszenia Jutrzenka z Długołęki zaprasza do udziału w projekcie Grupa 
rekonstrukcyjna „Jutrzenka” – edycja I „Święty Chleb”, który realizuje w ramach programu SPOŁECZ-
NIK dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
W projekcie mogą wziąć bezpośredni udział dzieci i młodzież z terenu 
wsi Krasnołęka, Długołęka, Wyszomierz, Olchowo i Sąpolnica (15 osób). 
Szczegóły projektu na stronie: www.facebook.com/StowarzyszenieJu-
trzenka lub bezpośrednio u prezesa Stowarzyszenia.
Celem  głównym  projektu  jest  stworzenie  grupy  osób  specjalizującej 
się w szukaniu różnic  i podobieństw pomiędzy dawnymi a dzisiejszy-
mi  zwyczajami,  zawodami,  itp.  Mają  to  być  cykliczne  poszukiwania. 
W pierwszej edycji będzie  to kultura chleba dawniej  i dziś.  Finalnym 
wydarzeniem w  tej edycji będzie ustanowienie  lokalnego cyklicznego święta chleba w niedużej wsi 
(Długołęce).
W programie projektu, m.inn.: prelekcja o historii i symbolice chleba, wyjazd do współczesnej piekar-
ni, wyjazd do muzeum chleba w Ustce, przygotowania do festynu w tym samodzielny wypiek chleba, 
festyn „święto chleba” w Długołęce, na który serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Urząd Miejski
w Nowogardzie

informuje
o wywieszeniu na tablicy

ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie wykazu nr 11

z dnia 19.07.2017r. nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy

Nowogard  przeznaczonych
do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazu 
nieruchomości można uzyskać
w Wydziale  Nieruchomości,
Geodezji i Rolnictwa – pokój
nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
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
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
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

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 
oraz zmiany tytułów.

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.  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 
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,  „U  NATALII”  ul.  Zamkowa  4;  Sklep  odzieżowy, 
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48

INFORMACJA
DOT. SKŁADANIA

WNIOSKÓW NA 500 +
NA OKRES

ŚWIADCZENIOWY 
2017/2018

Szanowni Państwo
Wnioski  na  świadczenie 
wychowawcze  tj.  500  +  na 
nowy  okres  świadczeniowy 
2017/2018, wydawane będą od dnia 1 sierp-
nia 2017 r.
Wnioski można pobierać w:
siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  No-
wogardzie ul. 3 Maja 6, pok. Nr 8, 9  i 12 co-
dziennie  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzi-
nach pracy Ośrodka;
Urzędzie Miejskim, w biurze obsługi interesan-
ta w godzinach pracy Urzędu;
Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Nowogar-
dzie;
oraz  ze  strony  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy 
i Polityki Społecznej
Wnioski  można  składać  także  drogą  elektro-
niczną do 30 września 2018 r.

Wyciąg z ogłoszenia
o  pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym

na najem nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem  przetargu  jest  działka  o  numerze  ewi-
dencyjnym 545/20 o pow. 18 m² położona w obrębie 2 
miasta Nowogard.  Nieruchomość zostanie przekazana 
w najem na okres 5 lat.
 Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2017r o godz. 
10.00 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 zł/m² 
miesięcznie plus podatek vat w ustawowej wysokości.
  Warunkiem przystąpienia  do  przetargu  jest wpła-
cenie wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu 
za najem nieruchomości, tj. 68,00 zł  najpóźniej  do 
dnia 18.09.2017r. 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  Gospo-
darki  Nieruchomościami  Geodezjii  Rolnictwa    Urzę-
du Miejskiego  w  Nowogardzie,  Plac Wolności  1,  tel. 
913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie inter-
netowej www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla


