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Ruszyła budowa ronda w Nowogardzie

Dobiegła właśnie końca budowa drugiego  
budynku socjalnego budowanego dla miesz-
kańców Nowogardu, którzy znaleźli się w cięż-
kiej sytuacji mieszkaniowej. Zaprojektowany 
budynek, który dziś już stoi wykończony, jest 
podobny do dwóch wcześniej wybudowanych 
przy ulicy Cmentarnej.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Bezpłatny biuletyn

NOWOGARD

Przypomnijmy, że Gmina Nowogard, od początku pierwszej  
kadencji burmistrza Roberta Czapli (2010-2014), zabiegała 
 o budowę ronda. W roku bieżącym udało się osiągnąć porozu-
mienie i Burmistrz Nowogardu 14 marca 2016 r. mógł podpisać  
porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim w spra-
wie działań oraz trybu współpracy stron umożliwiających zreali-
zowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów 
Warszawy w m. Nowogard na rondo”. 

Odbiór budynku 
komunalnego  
przy ulicy Cmentarnej 

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 2

Trwają prace przy budowie ronda w Nowogardzie. W czwartek, 16 czerwca br., burmistrz  
Robert Czapla oraz prezes Zarządu PRD w Nowogardzie, Krystyna Łazarz, dokonali symbo-
licznego wbicia szpadli, rozpoczynając w ten 
sposób przebudowę skrzyżowania drogi nr 106  
(ul. Księcia Józefa Poniatowskiego) i drogi  
nr 144 (ul. Bohaterów Warszawy) na rondo.

XX lat współpracy 
miast Heide  
i Nowogard
W dniach 17 – 1 9 czerwca br., delega-
cja Gminy Nowogard, uczestniczyła  
w obchodach Jubileuszu XX lat współ-
pracy pomiędzy miastami Heide i Nowo-
gard, które odbyły się w Heide. 
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W czwartek, 16 czerwca br., burmistrz Robert Czapla  
dokonał oficjalnego odbioru zakończonej inwestycji.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2014 roku, 
burmistrz podpisał umowę z nowogardzką firmą Techno  
– Invest na budowę budynku komunalnego (socjalnego)  
w Nowogardzie, a już dziś mogą się do niego wprowadzać 
lokatorzy.

W ciągu zaledwie 2 lat wybudowany został obiekt 
o funkcji mieszkalnej, wielorodzinny, jednokondygna-
cyjny, niepodpiwniczony przeznaczony dla dwunastu 
rodzin. Każde z mieszkań posiada m. in.: wiatrołap, wy-
dzieloną kuchnię oświetloną światłem dziennym oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Wybudowane już jest sześć 
mieszkań jednopokojowych (w tym jedno dla osoby nie-
pełnosprawnej), pięć mieszkań dwupokojowych i jedno 
mieszkanie trzypokojowe. Całkowity koszt inwestycji  
to 1.280.000 zł, z tego 30% Gmina pozyskała z środków 
zewnętrznych (384.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie).

Oprócz czynszu, lokatorzy dodatkowo pokrywają koszty 
wywozu śmieci oraz za media.

Opr. Piotr Suchy

Strony uzgodniły współfinansowanie zadania po 50% 
wartości robót, którego wartość kosztorysowa wynosi 
1.930.000 zł. Cała inwestycja ma się zamknąć w kwocie  
ok. 1,3 mln złotych.

Wybudowanie ronda przyczyni się do upłynnienia ruchu 
w tej części miasta, a co za tym idzie, zwiększenie bezpie-
czeństwa drogowego na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
w kierunkach Stargard i Dobra.

Informujemy, że w związku z tym będą zmiany w organi-
zacji ruchu, które potrwają do września br.

opr. Piotr Suchy

XX lat współpracy miast Heide i Nowogard
Na zaproszenie władz miasta partnerskiego, w wy-

darzeniu udział wzięli: Robert Czapla – Burmistrz Nowo-
gardu, Krzysztof Kolibski - zastępca burmistrza, Stanisław 
Saniuk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
Piotr Słomski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Nowogardzie, Kazimierz Ziemba – były burmistrz Nowo-
gardu, Anna Wiąz – radna Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
Renata Piwowarczyk – radna Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, Aneta Drążewska – Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, Elżbieta Janiak – Dyrektor II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie, Jarosław Soborski – Kierownik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ewa Jakubcewicz – Kie-
rownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Szymon 
Pilipczuk inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Pierwszego dnia, nowogardzka delegacja, została  
zaproszona do zespołu muzealnego „Museumsinsel Lüt-
tenheid”, gdzie znajduje się ekspozycja muzealna związana 
z historią i dawnym życiem mieszkańców Heide. W trakcie 
tego spotkania, obaj burmistrzowie - Ulf Stecher z Heide  
i Robert Czapla z Nowogardu - uroczyście pokroili tort, zaś 

miłym akcentem wieczornego spotkania był występ Dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu Kultury Pani Anety Drążewskiej 
z lokalnym zespołem jazzowym.

Następnego dnia delegacja z Nowogardu zwiedzała  
Heide, w tym m.in. reprezentacyjną ulicę miasta Heide 
- Naugardstrasse (ul. Nowogardzką), na której, przy po-
szczególnych domostwach, powiewa flaga z herbem Nowo-
gardu, zmodernizowany szpital w Heide (w ciągu 14 latach 
zainwestowano w jego modernizację ponad 140 milionów 
euro), który jest równocześnie największym pracodawcą, 
który zatrudnia ponad 2000 osób w tym około 200 lekarzy 
i jest jednym z trzech szpitali w landzie Schleswig-Holstein, 
który leczy swoich pacjentów niemal we wszystkich specjal-
nościach. Kolejnym punktem zwiedzania była szkoła Gym-
nasium Heide-OST, która prowadzi wymianę uczniowską 
z nowogardzkim II Liceum Ogólnokształcącym. Delegaci  
z Nowogardu odwiedzili również lokalne koszary wojskowe 
Podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Luftwaffe w Heide, których 
powierzchnia wynosi 20 ha. Następnie lokalny włodarz  
zaprezentował szkołę politechniki w Heide – Fachhochschu-
le Westküste, do której uczęszcza około 1500 studentów.  
W szkole można się uczyć na kierunkach związanych z eko-
nomią oraz turystyką, ponadto współpracuje z uczelniami 

Ruszyła budowa ronda 
w Nowogardzie
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z całego świata, w tym również  
z Uniwersytetem im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Wieczorem w Bürgerhaus 
(Dom obywatela) rozpoczęła 
się ceremonia jubileuszu XX lat 
współpracy między miastami 
Heide i Nowogard. W ceremonii 
oprócz delegatów z Nowogar-
du uczestniczyli: Ulf Stecher - 
Burmistrz Heide, Franz Helmut  
Pohlmann – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Heide z radny-
mi miasta Heide, Margrit Schle-
gel - Przewodnicząca Związku 
Ojczyźnianego Heimatverein 
Naugard e.V. z przedstawicielami 
związku, Reinhard Woelk – ho-
norowy obywatel miast Nowo-
gardu i Heide, a także były Prze-
wodniczący Rady Miejskej w He-
ide, przedstawiciele szkół: Dith-
marsche Musikschule i Gymna-
sium Heide OST oraz inni goście 
zaproszeni przez władze Heide.  
W trakcie spotkania wysłuchano 
uroczystych przemówień Burmi-
strza Heide Ulfa Stechera i Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli. 
Obie strony zgodnie przyznały,  
że współpraca między Heide i No-
wogardem jest owocna oraz roz-
wija się, czego przejawem są co-
raz częstsze spotkania młodzieży 
i dzieci naszych miast. Burmistrz 
Nowogardu w swoim przemó-
wieniu podziękował wszystkim 
tworzącym historię współpracy  
i zapowiedział dalszą kontynuację 
współpracy, co również wyraziła 
strona niemiecka. Obaj włoda-
rze przyznali, iż przyszłością są 
dzieci i młodzież naszych miast 
i to na nich powinna skupiać się 
szczególna uwaga naszej współ-
pracy. Na koniec przemówień głos zabrał Franz Helmut  
Pohlmann – Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide. 
Punktem kulminacyjnych uroczystości jubileuszowych było 
uroczyste podpisanie aktu, przedłużającego partnerstwo 
pomiędzy gminami Heide (Niemcy), a Nowogard (Polska). 

20 lat przyniosło korzyści obu stronom, za co wielokrotnie 
wskazywali uwagę uczestnicy obchodów Jubileuszu XX lat 
współpracy pomiędzy miastami Heide i Nowogard.

Szymon Pilipczuk
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
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W czwartek, 16 czerwca br., burmistrz Robert Czapla  
dokonał oficjalnego odbioru drogi wewnątrzosiedlowej 
wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolu nr 3 przy 
ulicy Poniatowskiego w Nowogardzie. Wykonawcą tej inwe-
stycji za kwotę 200.490 zł była firma BEN-BRUK.
 Wykonano przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej,  
a także wybudowano dalszy jej odcinek o długości 
108 mb. wraz z odwodnieniem. W miejscu dawnego błot-
nistego terenu pojawił się nowy parking przy przedszkolu  
na 17 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełno-
sprawnych) wraz z nowym chodnikiem o szerokości 1,5 m 
przy parkingu.

Wyremontowany został również istniejący wjazd  
na teren przedszkola. Ponadto zakres prac obejmował 
przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Po-
niatowskiego) na istniejącą drogę wewnętrzną oraz prze-

Nowa droga i parkingi przy Przedszkolu nr 3 
– owoc dobrej współpracy Gminy Nowogard 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno” 

stawienie ogrodzenia przedszkola wraz z wykonaniem 
zabezpieczenia oraz z przebudową sieci energetycznej  
na terenie objętym inwestycją.

Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę  
we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno”.  
Zakończony został I etap tej wspólnej inwestycji, która zre-
alizowana została w pierwszej kolejności na terenie gmin-
nym. II etap to prace, które przeprowadzi Spółdzielnia  
na swoim terenie (budowa parkingów oraz drogi dojazdo-
wej do ul. Bohaterów Warszawy).

Jak zauważył podczas odbioru prezes Spółdzielni Jan 
Smolira: cztery lata temu spotkaliśmy się z burmistrzem, 
aby zaplanować wspólne inwestycje w obrębie osiedli po-
łożonych przy ulicach: Poniatowskiego, Zacisznej, 15-lutego 
i Bohaterów Warszawy. Dziś zrealizowaliśmy te plany i to  
w tak w krótkim czasie. 

Opr. Piotr Suchy
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W czwartek, 16 czerwca br., burmistrz Robert Czapla  
dokonał odbioru parkingu przy Cmentarzu Komunalnym od 
strony ulicy Nadtorowej. To jest pierwszy z zaplanowanych 
parkingów, które mają w rejonie nowogardzkiej nekropolii 
powstać.

Ww parking powstał w bardzo krótkim czasie, bo zaled-
wie w 2 miesiące.

Otóż w dniu 12 kwietnia br., została podpisana umo-
wa z nowogardzką firmą PPHU KUGA na budowę nowych 
miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Nadtorowej. Powstało  
w ten sposób 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla oso-
by niepełnosprawnej.

Parking został wykonany z płyt ażurowych, wypełnio-
nych kruszywem, zaś miejsce dla osoby niepełnosprawnej 
wykonano z kostki betonowej koloru czerwonego. Ponadto 
dokonano wycinki drzew oraz dokonano nasadzeń zastęp-
czych. Wartość całej inwestycji to 37.000 zł.

O potrzebie parkingu w tym miejscu, wielokrotnie infor-
mowali burmistrza mieszkańcy, korzystający z tego „dzikie-
go” parkingu podczas Święta Wszystkich Zmarłych. Prawda 
jest jednak taka, że okolice nowogardzkiego cmentarza są 

ubogie w miejsca parkingowe, a zwłaszcza w okresie wspo-
mnianych już świąt, o czym mógł się przekonać chyba każdy 
z mieszkańców Gminy.

opr. Piotr Suchy

Zablokował drogę 
dla bezpieczeństwa mieszkańców? 

Nowe miejsca parkingowe  
przy Cmentarzu Komunalnym

We wtorkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego  
(14 czerwca br.) pojawił się artykuł pt. „Czeka nas komuni-
kacyjny paraliż?”, którego bohaterem stał się Stanisław Mo-
siniak, właściciel działki drogowej. Artykuł, do czego już się 
przyzwyczailiśmy, jest tendencyjny. Przedstawiamy więc po-
niżej prawdziwe informacje, których zabrakło ww. artykule.

Skąd się wziął konflikt i czego dotyczy?
Otóż przy osiedlu Radosław jest zjazd na ulicę Dąbrowsz-

czaków, przez wielu znany jako skrót na wypadek korków  
w centrum miasta. Jest to droga w części gminna, a w części 
prywatna. Właścicielem części prywatnej jest wspomnia-
ny już Stanisław Mosiniak, który już raz zagrodził tę drogę  
(w sierpniu 2011 r.) i zawezwał telewizję, aby udramatyzo-
wać swoją historię.

Konflikt ten jednak swój początek ma jeszcze za rządów 
poprzedniego burmistrza Kazimierza Ziemby. Zanim powstał 
plan zagospodarowania przestrzennego dla tego regionu 
miasta, wśród „znajomych znajomych” rozeszła się infor-
macja, że przez ten region ma przebiegać obwodnica połu-

dniowa Nowogardu. Wielu przedsiębiorczych mieszkańców 
Nowogardu, zwabieni tą informacją, ruszyło z „reklamów-
kami pieniędzy”, by wykupić grunty, po których miała biec 
wspomniana droga. Zwęszono interes, co z punktu widzenia 
przeciętnego Polaka jest zrozumiały – tylko głupi by z tego 
nie skorzystał. Podobnie postąpił i „nasz bohater”. Zgodnie 
z powstałym planem, działka należąca do Stanisława Mosi-
niaka, z działki usługowej przekształciła się w działkę drogo-
wą. W związku z tą zmianą, Stanisławowi Mosiniakowi przy-
sługiwało prawo żądania od Gminy wykupu tej działki, albo 
dochodzenie odszkodowania za zmniejszenie jej wartości.

Jednak obwodnica, decyzją ówczesnego rządu RP,  
została wybudowana z drugiej strony miasta, tzw. północnej 
i wielu z „znajomych” zostało z niepotrzebnymi gruntami, 
za które musieli jednak płacić należne podatki. Szansa więc 
odkupienia przez Gminę tych gruntów, również przy zasto-
sowaniu tzw. Specustawy, zmalała do przysłowiowego zera.

Jednakże Gmina, z uwagi na dobro mieszkańców, wielo-
krotnie proponowała panu Mosiniakowi odkupienie od nie-
go tej działki. Ten jednak raz chciał sprzedać, a to za chwilę 
twierdził, że musi się zastanowić, a to próbował w Starostwie 
uzyskać zgodę na ogrodzenie terenu.  W ostateczności zażą-
dał on od Gminy odszkodowania za utratę wartości działki  
i poinformował, że dopiero po tym ewentualnie rozważy jej 
sprzedaż. Wyglądało to tak, jakby chciał on za jedną dział-
kę dwa razy wziąć od Gminy pieniądze. Sprawa ostatecznie 
znalazła się w sądzie. Dopiero po kilku latach (10.05.2016 r.) 
podpisana została ugoda, zgodnie z którą Gmina zobowią-
zała się zapłacić Stanisławowi Mosiniakowi ponad 33 tys. zł  
tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości jego dział-
ki. Sprzedać jej jednak nadal nie chciał. W ugodzie oświad-
czył on jednak, że ugoda wyczerpuje jego wszelkie roszczenia  
w stosunku do Gminy w tej sprawie. Jak to się okazuje teraz, 
były to słowa bez pokrycia.
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Gmina zapłaciła odszkodowanie ze środków publicznych 
po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z tej działki drogo-
wej jako alternatywnej drogi, na wypadek korków na ul. 
Bohaterów Warszawy. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie  
informacja w lokalnej prasie, że rusza budowa ronda  
u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Poniatowskiego. Jak 
się jednak okazało 33 tys. odszkodowania to za mało. Pan 
Mosiniak ponownie zablokował na swoim terenie drogę, 
wykorzystując fakt rozpoczęcia budowy ronda, jak to stwier-
dził dla bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie mieszkańcy  
w ogóle nie mogą z tej drogi korzystać, choć jej właściciel 
wziął za nią pieniądze. Domaga się on od Gminy kolejnych 
pieniędzy, tym razem na remont drogi. Jednym słowem 
chce, abyśmy my mieszkańcy ze swoich pieniędzy wyre-
montowali jego prywatną działkę, a wówczas on ewentu-
alnie pozwoli nam korzystać ze swej części drogi (pewnie 
do kolejnej blokady). Prawda jest jednak taka, że Gmina nie 
może tego zrobić (przepisy prawa). Trzeba też w tym miej-
scu wyjaśnić, że w tej sprawie do Gminy nie wpłynęło żad-
ne pismo od Stanisława Mosiniaka, a sprawę drogi próbuje 
„załatwić” przy pomocy gazety regionalnej i telewizji, która 
przyjechała ponownie zawezwana przez niego.

Dobra rada
Szanowny panie Stanisławie,

za utrzymanie prywatnej drogi, za przycinanie krzaków przy 
prywatnej drodze oraz za studzienki kanalizacyjne na terenie 
prywatnej nieruchomości odpowiada jedynie jej właściciel. 
Gmina nie może, prawo na to nie pozwala, robić cokolwiek 
za pieniądze publiczne na prywatnym gruncie. Taka jest rze-
czywistość i nikt tego nie zmieni, ani Dziennik Nowogardzki 
swymi artykułami, ani Telewizja Polska Szczecin swym repor-

tażem. Prawo jest prawem i każdy go musi przestrzegać.
Gmina chciała od Stanisława Mosiniaka kupić jego dział-

kę, jednak ten zdecydował się na odszkodowanie, które zo-
stało mu wypłacone. Teraz znów chce od Gminy pieniędzy 
– na remont jego drogi. Niestety nie ma takiej możliwości 
– ani z kupnem, ani z remontem ww. nieruchomości przez 
Gminę.

I choć Stanisław Mosiniak wziął pieniądze, to mieszkań-
cy w obecnej chwili nie mogą korzystać z tej drogi.

Odnośnie tzw. paraliżu komunikacyjnego?
Informujemy, że istnieją trasy alternatywne, aby uniknąć 

zablokowanych ww. ulic:
- ruch na ul. Bohaterów Warszawy, w obu kierunkach, 

będzie regulowany światłami w sposób wahadłowy;
- kierowcy jadący w i z kierunku Stargard będą kierowani 

przez ulicę Żeromskiego i 15-lutego do przejazdu kolejowe-
go w ciągu ul. 700-lecia i Bohaterów Warszawy;

- alternatywne drogi: jadący od strony Dobrej mogą skręcić 
w Radosławiu (obok siedziby Nadleśnictwa Nowogard) w drogę 
powiatową, którą dojedziemy do Wojcieszyna w okolice firmy 
Autoneum. Można również skręcić w Kulicach, przez Konarzewo 
i Maszkowo wyjechać na drogę w kierunkach Szczecin – Gdańsk. 
Jadący zaś od Strony Stargardu mogą skorzystać z alternatywnej 
drogi – w Jenikowie skręcić na Osinę i na pierwszym skrzyżowa-
niu w prawo dojechać przez Krasnołękę i Długołękę do Nowogar-
du, lub jadąc na Osinę dojechać do Kikorzy i w ten sposób dostać 
się na drogę główną w kierunku Szczecin – Gdańsk.

Możliwości jest wiele, a sami mieszkańcy wiedzą, jak 
najlepiej i najszybciej, a przy tym bezpiecznie, dojechać  
do wyznaczonego celu.

opr. Piotr Suchy

W poniedziałek, 20 czerwca br., jedna z mieszkanek w pode-
szłym wieku zwróciła się z zapytaniem do burmistrza Roberta 
Czapli, kiedy zostanie wykonane dodatkowe ujęcie wodne 
przy kwaterze zasłużonych (II D) cmentarza komunalnego  
w Nowogardzie. Burmistrz, zgodnie z prawdą odpowiedział, 
że bardzo by chciał to przyłącze zrobić, ale Radni nie chcieli 
na to zabezpieczyć w budżecie pieniędzy. Zdziwiona odpo-
wiedzią burmistrza mieszkanka 
stwierdziła, że radny, z którym ona 
rozmawiała (nazwiska nie chciała 
podać, bo nie miała od radnego 
zgody, aby je ujawnić), powiedział 
jej, że radni chcieli, ale burmistrz 
nie chciał.

Jak było naprawdę?
Rada Miejska na posiedzeniu, 

w dniu 28 stycznia br., głosami 
radnych: Piotra Słomskiego, Bo-
gusława Gały, Arkadiusza Cie-
chanowskiego, Dawida Jurczyka, 
Mirosławy Cwajda, Andrzeja Kani, Bogusława Dziury, Marci-
na Nieradki, Jowity Pawlak, Dariusza Kielana, Michała Wia-
tra, Michała Bociarskiego oraz Stanisława Saniuka odrzu-
ciła wprowadzenie do budżetu gminnego zmiany, mającej  
na celu budowę ujęcia wody na Cmentarzu Komunalnym  
w Nowogardzie (protokół z sesji RM).

Zamiast ujęcia wodnego  
na cmentarzu jest... wciskanie kitu

Zanim doszło do głosowania nad tym projektem uchwały, 
głos zabrał kierownik Wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz, który 
odnosząc się do tematu punktu czerpania wody na cmentarzu 
w kwaterze 2D wyjaśnił, że sprawa dotyczy miejsca, gdzie znaj-
duje się kwatera grobowców. Przez ostatnie dwa lata wpływa-
ło do burmistrza Nowogardu szereg sygnałów w tej sprawie. 
Najbliższy punkt czerpania wody znajduje się obok kaplicy, i jak 

twierdzą sami mieszkańcy, donosze-
nie tej wody na taką odległość jest 
trudnością i chcieliby mieć również 
taki punkt obok kwatery grobow-
ców. Zaznaczył, że takie są wnioski 
mieszkańców, którzy bardzo często 
zgłaszali nam ten problem.

Głos zabrał również radny 
Piotr Słomski (klub PiR/PiS), któ-
ry powiedział: Mi się wydaje,  
że to po prostu zostało wpisane, 
bo trzeba wpisać. Trzeba wpisać 
100 metrów, że niektórzy mają  
z każdej kwatery dojście […] I tutaj 

trzeba kwestie przemyśleć, bo na razie to widać, że zostało 
tylko napisane, sztuka dla sztuki to wszystko.

Jak mówi polskie przysłowie: „Kłamstwo zawsze ma krótkie 
nóżki”. I wiemy już, kto tak naprawdę tego chciał, a kto blokował 
prośbę mieszkańców. Szkoda tylko, że są radni, którzy nie potra-
fią publicznie przyznać się do decyzji, które sami podejmowali.

Piotr Suchy
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Policja apeluje

Zasady bezpiecznej kąpieli:
Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie 1. 
jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływa-
nie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują  
o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcin-
kach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń  
i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrze-
żonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głę-
bokość i strukturę dna.
Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. 2. 
Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni 3. 
(optymalna temperatura 22-25 stopni).
Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest 4. 
poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr.
Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody 5. 
ochlap nią klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi - unik-
niesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bar-
dzo nie lubi.
Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub 6. 
wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.
Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to 7. 
skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronio-
ne są w takich miejscach skoki "na główkę".
Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających 8. 
z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. 
Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich 
umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eska-
lację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji,  
rywalizacji i wygłupów).
Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania 9. 
na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.
Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.10. 
Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok 11. 
nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej 
pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, 
ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz 

Nowy sołtys Kulic
Po zrzeczeniu się funkcji sołtysa, przez dotychczasowego  
sołtysa Piotra Jońcę, z przyczyn osobistych, mieszkańcy sołectwa 
Kulice stanęli przed obowiązkiem wyboru nowego sołtysa.

W poniedziałek, 27 czerwca br., w gościnnych progach dworku w Kulicach, odbyły się 
wybory nowego sołtysa. W głosowaniu wzięło udział 35 mieszkańców, którzy ostatecznie 
większością głosów wybrali na swego przedstawiciela Krzysztofa Kanię.

Sołtys Krzysztof Kania od ponad 20 lat mieszka w Kulicach. Obecnie pełni  
funkcję starszego technika w Zespole Dworsko-Parkowy w Kulicach, będącego wła-
snością Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski pogratulował nowo wybranemu sołtysowi  
i zaprosił go na najbliższe spotkanie sołtysów gm. Nowogard, aby mógł się przedsta-
wić pozostałym 35 sołtysom.

Sołtysowi Krzysztofowi Kani gratulujemy wyboru oraz życzymy dobrej i owocnej 
współpracy z władzami samorządowymi naszej Gminy, z dotychczasową radą sołecką 
oraz ze wszystkimi mieszkańcami Kulic.

Piotr Suchy

Rozpoczęły się wakacje. Pamiętajmy!!! aby letnie przyjemności połączone były z bezpieczeń-
stwem. W całym kraju od kwietnia utonęło 78 osób!!! Najczęstszą przyczyną wypadków jest  
nieprzestrzeganie, lekceważenie obowiązujących przepisów, alkohol oraz nieodpowiednia orga-
nizacja kąpieli. Przypominamy więc, aby osoby wypoczywające nad wodą zachowały ostrożność, 
rozwagę i korzystały ze strzeżonych kąpielisk.

się czuł na siłach to  
zawiadom inne osoby.
Nie przystępuj do pływa-12. 
nia na czczo - wzmożona 
przemiana materii osła-
bia Twój organizm.
Nie pływaj również 13. 
bezpośrednio po posił-
ku - zimna woda może  
doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może  
ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli 14. 
chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń aseku-
rowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jesz-
cze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony 
czepek abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz 
do tego celu użyć bojki na szelkach.
Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej 15. 
udać się na spacer a po godzinie można organizować  
sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj  
w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt 
krótkiej przerwie.
Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukoń-16. 
czeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś 
zjeść obowiązkowo.
Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmro-17. 
ku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
Jeśli nie chcesz się przeziębić to po skończonej kąpieli 18. 
przebierz się w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych 
rzeczach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego 
oziębienia organizmu.
Dbaj o czystość wody w której pływamy. Nie załatwiaj 19. 
do wody potrzeb fizjologicznych (pilnuj, aby dzieci przed 
kąpielą załatwiły się). Jeżeli są do tego warunki do, wody 
wchodź po uprzednim umyciu się pod prysznicem (znaj-
dują się one prawie zawsze na kąpieliskach zorganizowa-
nych i na pływalniach).

St. insp. Klaudia Gieryń
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Prawdą jest, że Urząd 
Zamówień Publicznych 
(UZP) w efekcie prze-
prowadzonej kontroli, 
wyraził wątpliwości co 
do sposobu wyłonienia 
podmiotu świadczące-
go usługi prawnicze, 
w związku z procesem 

wyboru partnera prywatnego w ramach PPP. Od wyników 
kontroli Gmina Nowogard zgłosiła jednak stosowne zastrze-
żenia. Wskutek tego, sprawa poddana została pod ocenę 
Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która podtrzymała sta-
nowisko wyrażone pierwotnie przez UZP. Obowiązujące 
przepisy prawa nie umożliwiają niestety zaskarżenia tychże 
stanowisk i poddania kontroli sądowej wyrażonych w nich 
ocen.

Gmina konsekwentnie nie zgadza się natomiast z oce-
ną wyrażoną zarówno przez UZP, jak i KIO. Podnoszone zaś 
przez Gminę, w toku dotychczasowych postępowań, argu-
menty będą z pewnością zgłaszane również na etapie wszel-
kich innych postępowań, związanych ze sprawą.

Główny zarzut postawiony przez UZP wiąże się z kwestią 
tzw. oszacowania wartości zamówienia. Gmina zawierała 
bowiem na przestrzeni ostatnich lat trzy odrębne umowy 
na świadczenie usług prawniczych w związku z postępowa-
niem PPP. Konieczność zawarcia dwóch kolejnych umów, po 
pierwszej z nich, wynikała jednak z biegu wydarzeń zwią-
zanych z wyborem partnera prywatnego, a w szczególno-
ści niemożliwej do przewidzenia wcześniej reakcji i oporu 
ze strony dotychczasowego operatora – Przedsiębiorstwa 
Usług Wodnych i Sanitarnych (PUWiS).

Zdaniem UZP - Gmina już na etapie przed wstępną 
analizą dotychczasowego modelu świadczenia usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, zobowiązana była przewidzieć 
potrzebę obsługi prawnej całego postępowania PPP, w tym 
wszelkich postępowań inicjowanych obecnie przez PUWiS. 
Tym samym, wszystkie trzy zawarte umowy w ocenie UZP 
należy traktować jako jedno zamówienie i niejako sumować 
ich wartość.

Kluczowym jest jednak zauważenie, że w momen-
cie przystępowania do wspomnianej analizy – Gmina nie 
miała nawet wiedzy co do możliwych alternatywnych mo-
deli świadczenia usług. Te bowiem zostały wraz z analizą  
dotychczasowego modelu, przedstawione Gminie przez 
podmiot będący stroną pierwszej z zawartych umów. Na-
stępnie zaś podjęto dopiero decyzje co do wyboru nowego 
modelu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych  
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W związku z tym, zupełnie niezrozumiałym jest pogląd 
UZP oraz KIO, jakoby Gmina przed wyborem obsługi praw-
nej 4 lata temu – musiała przewidzieć potrzebę zapewnienia 
obsługi prawnej wszystkich obecnie toczących się postępo-
wań. Co więcej, zdaniem organów Gmina już wtedy winna 
przewidzieć konieczność choćby wszczęcia postępowania 

W sprawie artykułu z DN pt. „Kolejna wtopa szybkiego 
chłopa – będą poważne konsekwencje. Krajowa Izba 
Odwoławcza podtrzymała stanowisko Prezesa UZP” 
W dniu 10 czerwca 2016 r. w Dzienniku Nowogardzkim ukazał się artykuł pt. „Kolejna wtopa 
szybkiego chłopa – będą poważne konsekwencje. Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała stanowisko 
Prezesa UZP”. Z uwagi na istotność poruszonego tematu oraz sposób jego przedstawienia 
przez autorów publikacji, w ocenie Urzędu Miejskiego koniecznym jest zajęcie stanowiska 
w sprawie.

sądowego o wydanie przez PUWiS infrastruktury gminnej. 
W dniu 17 maja 2016 r. proces ten zakończył się zaś wyro-
kiem nakazującym PUWiS wydanie majątku Gminie (wyrok 
nieprawomocny). Powyższe niewątpliwie potwierdza sta-
nowisko Gminy i wskazuje na odrębność oraz niezależność 
każdej z zawartych umów.

W odniesieniu do twierdzeń autorów publikacji jakoby 
przetarg na obsługę został przeprowadzony „na gębę” oraz 
że „”skok na gminną kasę” pozostanie (...) słodką tajemni-
cą”, zwrócić trzeba uwagę, że Gmina w toku zamówienia na 
obsługę prawną skierowała oficjalne zapytania ofertowe do 
trzech różnych profesjonalnych podmiotów. Żaden z nich 
nie świadczył nadto wcześniej jakichkolwiek usług na rzecz 
Gminy. Wybrany natomiast podmiot przedstawił najkorzyst-
niejsze warunki świadczenia usług.

Wspomnieć trzeba również, że na gruncie przepisów 
Prawa zamówień publicznych, zarzucone Gminie narusze-
nie zakazu podziału zamówienia musi nastąpić z tzw. winy 
umyślnej, z zamiarem bezpośrednim. Innymi słowy, UZP wi-
nien wykazać, że Gmina zamierzała w 2012 r. podzielić całą 
obsługę prawną na trzy odrębne umowy w celu uniknięcia 
stosowania Prawa zamówień publicznych.

Powyższe stanowisko wyrażało w przeszłości w swoim 
orzecznictwie również samo KIO (m.in. w uchwale z dnia 
4.09.2009 r., sygn. akt KIO/KD 27/09). Tym bardziej zaskaku-
jące jest uznanie, że w przypadku kontroli Gminy Nowogard 
nie istnieje obowiązek wykazania w jej toku winy umyślnej, 
a wystarczy samo stwierdzenie, że skutkiem rzekomego po-
działu zamówienia było celowe uniknięcie stosowania prze-
pisów.

Jedynie na marginesie odwołać się można nadto do 
praktyki organizowania przetargów w zakresie obsługi 
prawnej formuły PPP na terenie kraju w latach 2011-2013, 
na którą Gminą wskazywała przed KIO. Ta bowiem wykazuje 
znaczące podobieństwa do działań podjętych przez Gminę 
Nowogard, w szczególności zaś co do określenia zakresu 
usług świadczonych przez doradców prawnych. Także i ten 
argument nie znalazł jednak uznania w oczach organów.

Finalnie wskazać należy, iż wszelkie organy podejmują-
ce działania w następstwie uchwały KIO, oceniać będą całą 
sprawę we własnym zakresie, a przede wszystkim w sposób 
niezależny i autonomiczny. Co za tym idzie, waga i skala hi-
potetycznych konsekwencji pozostaje w gestii tychże orga-
nów. Istotnym jest jednak to, że wspomniane decyzje pod-
legać będą ewentualnej kontroli sądowej.

Jednym słowem
Przyzwyczailiśmy się już do specyficznego stylu dzien-

nikarskiego, który „uprawiają” redaktorzy Dziennika  
Nowogardzkiego. Niedopuszczalne i nieprofesjonalne jest 
nie tylko używanie twierdzeń w publikacji, jakoby przetarg 
na obsługę prawną został przeprowadzony „na gębę” oraz, 
że „”skok na gminną kasę” pozostanie (...) słodką tajemni-
cą”, ale również wyrywanie z kontekstu zdań, które mają 
udowodnić stawianą w tytule artykułu tezę. 
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Nowy Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w gminie Nowogard 
W czwartek, 30 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, miał 
miejsce Zjazd Miejsko - Gminny Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej w Nowogardzie. Ustępujący 
Zarząd OSP zdał delegatom sprawozdanie ze swej 5 let-
niej pracy, która została wysoko oceniona przez obecnych.  
Odchodzący z funkcji prezesa, druh Józef Dobruchowski 
stwierdził, że nadszedł czas, aby nasze miejsce zajęli młodsi. 
My już swoje zrobiliśmy, ale nie odchodzimy jeszcze. Chce-
my być dla Was młodzi wsparciem i służyć Wam naszym  
doświadczeniem tyle, na ile sił nam starczy.

Zanim delegaci przystąpili do wyboru nowych władz, 
druhowie mieli okazją w dyskusji poruszyć wiele ważnych 
problemów i zasygnalizować sprawy, które dotyczyły OSP. 
Miejmy nadzieję, że te problemy będą mogły zostać rozwią-
zane dzięki współpracy Gminy z OSP.

Głównym punktem Zjazdu były wybory nowego Zarządu 
Miejsko - Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Nowogardzie.

A oto nowe „władze” nowogardzkiego OSP:
Prezes OSP – druh Krzysztof Borowski (strażak zawodo-

wy, naczelnik OSP w Osowie);
Komendant gminnego OSP – druh Artur Konior (strażak 

zawodowy, dowódca zastępów w Posterunku Straży Pożar-
nej w Nowogardzie);

I zastępca Prezesa – druh Jan Paś;
II zastępca Prezesa – druh Rafał Kłys;
sekretarz – druh Gracjan Razik.
Ponadto członkami Zarządu zostali również: druh Tade-

usz Kupski, druh Błażej Garło, druh Paweł Kolanek oraz druh 
Józef Dobruchowski. Członkiem prezydium został wybrany 
również druh Zygmunt Nawrocki, dotychczasowy komen-
dant OSP w Nowogardzie.

Dokonano także wyboru nowogardzkich przedstawicieli 
na zjazd powiatowy OSP w osobach: druh Marian Jeż, druh 
Tadeusz Kupski, druh Jan Paś, druh Andrzej Kania, druh Gar-
ło Henryk i druh Zygmunt Nawrocki, który został też delego-
wany jako nowogardzki przedstawiciel do nowego zarządu 
powiatowego.

Zjazd był okazją podziękowania nie tylko dotychczaso-
wemu Zarządowi OSP w Nowogardzie, ale również Barbarze 
Szymaniak, która podczas spotkań Zarządu pełniła funkcję 
protokolanta, będąc jednocześnie, do momentu przejścia na 
emeryturę, pracownikiem nowogardzkiego Urzędu Miejskie-
go, gdzie zajmowała się m.in. obsługą administracyjną OSP.

Wśród zaproszonych gości Zjazdu obecni byli:
st. bryg. mgr inż. Bogusław Tunkiewicz – Komendant 

Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie;
druh Zygmunt Andrzejewski – wiceprezes struktur  

powiatowych OSP;
Krzysztof Kolibski – zastępca Burmistrza Nowogardu 

oraz druh Kazimierz Ziemba – ustępujący członek zarządu 
powiatowego OSP, który był równocześnie Przewodniczą-
cym obrad podczas Zjazdu.

Byłemu Zarządowi życzymy przede wszystkim zdrowia, ale 
również tego, by nadal – w miarę swych sił – byli wsparciem 
dla swych następców. Nowemu zaś Zarządowi gratulujemy 
wyboru, a ponadto nie mniejszej determinacji w działaniu  
na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowogard.

Piotr Suchy

Problem w tym, że mieszkańcy nie mają dostępu do  
materiału źródłowego, a bez tego to każdy z nas mógłby 
napisać np. to, że wg stanowiska UZP miał miejsce „skok na 
gminną kasę” przez redaktorów Dziennika Nowogardzkiego. 
Absurd? No absurd, ale tak to jest, jak się coś komentuje nie 

mając zielonego pojęcia o niuansach prawnych, które nie 
są tak jednoznaczne, jakby się panu redaktorowi wydawa-
ło. Wypadałoby najpierw poradzić się prawników, biegłych  
w danej sprawie, a nie rzucać bezpodstawne oskarżenia  
wobec kogokolwiek.

Opr. Piotr Suchy

Dh Artur Konior  
– nowy Komendant OSP  
w Nowogardzie

Dh Krzysztof Borowski  
– Prezes OSP  
w Nowogardzie



12

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Po raz ostatni, w roku szkolnym 2015/2016, 
zabrzmiał szkolny dzwonek. Już od rana, 
w szkołach na terenie gminy Nowogard, 
odbywały się uroczyste apele. W piątek, 24 
czerwca br., uczniowie oficjalnie rozpoczęli 
wakacje. Zanim jednak rozstali się ze szkoła 
na 2 miesiące, to z rąk swych wychowawców 
odebrali świadectwa szkolne, zaś najlepsi 
spośród nich nagrody i wyróżnienia.

Podczas uroczystych apeli, najbardziej uzdolnieni 
uczniowie gm. Nowogard, otrzymali stypendia burmistrza 
Nowogardu dla uzdolnionych uczniów „Młody Talent Ziemi 
Nowogardzkiej”.

A oto lista nagrodzonych uczniów:
Yahfouf Hadi SP 1• 
Sikora Angelika z SP 1,• 
Borkowska Aleksandra z SP 4,• 
Nowak Hubert SP 3,• 
Woźniak Martyna SP Orzechowo – uczennica jako je-• 
dyna w Gminie zdobyła na egzaminie końcowym 100%  
z obu części,
Iwanowska Pola z Gimnazjum nr 1,• 
Kazuba Jakub z Gimnazjum nr 2,• 
Piwowarczyk Julia z Gimnazjum nr 3,• 
Rasińska Dominika z II LO,• 
Andrysiak Michał II LO,• 
Wiele wzruszeń towarzyszyło przede wszystkim poże-

gnaniom uczniów klas szóstych. W przypadku Szkoły Pod-
stawowej nr 3, pożegnanie klas szóstych, nastąpiło w czwar-
tek, 23 czerwca br. I wziął w nim udział zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski. Wiele wspomnień, przyjaźni i przygód  
– stąd nie jedna łza płynąca po policzkach. Coś się kończy,  
a coś się zaczyna – taka jest kolej życia.

Piotr Suchy

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 
w nowogardzkich szkołach 
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20 czerwca br. (w poniedziałek), na Orliku przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie, byliśmy świadkami rozgry-
wek w ramach turnieju „MINI EURO 2016”, pod patronatem 
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli oraz Mariusza i Mag-
daleny Koniecznych. W turnieju wzięło udział 10 zespołów 
z gminy Nowogard podzielonych na 2 grupy. Przy świetnej 
zabawie i zdrowej rywalizacji młodzi nowogardzcy piłkarze 
i piłkarki, pokazali swoje umiejętności. Nikt się nie oszczę-
dzał, każdy chciał wygrać. Rozegrano w sumie 24 spotkania. 
W ostateczności tytuł Mistrza i Puchar Mini Euro 2016 oraz 
bon wartości 700 zł (za zakup sprzętu sportowego) zdobyła 
reprezentacja Niemiec, czyli Szkoła Podstawowa nr 2. War-
to dodać, że reprezentacja ta nie straciła ani jednego gola  
w całych rozgrywkach.

II zaszczytne miejsce zajęła reprezentacja Portugalii (puchar 
plus bon na 500 zł), czyli Szkoła Podstawowa nr 1, zaś III miejsce 
wywalczyła reprezentacja Polski, w której barwach wystąpiła 
Szkoła Podstawowa nr 3 (puchar oraz bon na kwotę 300 zł).

Najlepszym strzelcem został Mateusz Dęga – reprezen-
tant Polski, zaś najlepszym bramkarzem reprezentant Szkoły 
Podstawowej nr 2 Wojciech Tomczyk.

Celem organizowanych rozgrywek było popularyzowa-
nie piłki nożnej, zaś mottem tego turnieju było hasła: „Pasja, 
rywalizacja, emocje oraz fair play”.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Szymon 
Pilipczuk inspektor wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 

Reprezentacja Niemiec (Szkoła 
Podstawowa nr 2) Mistrzem Mini Euro 2016 

II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W MASZKOWIE 

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, zaś sędziowania podjęli 
się: Jerzy Kusiak oraz Andrzej Skórniewski.

Głównym sponsorem turnieju była firma Ośrodek Wy-
poczynkowy „Familijny” w Dziwnówku i Pogorzelicy oraz 
Myjnia Bezdotykowa przy ul. Bohaterów Warszawy Mariu-
sza i Magdaleny Koniecznych.

Wszystkim sponsorom, organizatorom i sędziom dzię-
kujemy za wsparcie. Opiekunom grup i poszczególnym  
reprezentacjom podziękowania za udział w pierwszym no-
wogardzkim turnieju w piłkę nożną Mini Euro 2016, zaś zwy-
cięzcom gratulujemy odniesionego sukcesu.

Piotr Suchy

Zacięta rywalizacja sportowa wspierana była gorącym dopin-
giem koleżanek, kolegów, członków rodzin, sołtysów, radnych, 
zastępcy burmistrza oraz mieszkańców Maszkowa. 
Emocje sięgnęły zenitu w meczach o pierwsze pozycje.

Puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn ufundował i wrę-
czył Zbigniew Piątak - właściciel Gospodarstwa Rolnego „Viso-
nex”. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki. 
Przyznano również wyróżnienia indywidualne. Statu-
etki i nagrody rzeczowe, ufundowane przez gminę No-
wogard, wręczył zastępca burmistrz Krzysztof Kolibski.  
Warto podkreślić, że zdobywcami 3 pierwszych miejsc były 
drużyny mieszane, składające się z chłopców i dziewcząt. 
Zawodniczki poziomem sportowym zupełnie nie odbiegały 
od swoich kolegów. Mecze rozgrywane były na sztucznej 
murawie boiska „Norlik”, które wybudował dla Maszkowa 
Zbigniew Piątak.

 Oto wyniki sobotniego turnieju o puchar Visonexu: 
1. miejsce - Wojcieszyn 
2. miejsce - Maszkowo 
3. miejsce - Jarchlino 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozosta-
łym drużynom za wspaniałą rywalizację i wspólną zabawę.

Nie zabrakło także innych atrakcji, które przygotowano 
dla najmłodszych z okazji ich święta. Swoimi umiejętno-
ściami popisywali się strażacy, którzy sprawili przyjemność 
dzieciom, robiąc w ten gorący dzień, fontannę z wody dla 
ochłody.

Radości było bardzo wiele, a wszystko to dzięki orga-
nizatorom: Gospodarstwu Rolnemu "Visonex" Zbigniewa  
i Beaty Piątaków oraz Sołectwu Maszkowo.

Opr. Piotr Suchy

W sobotę, 25 czerwca br, w Maszkowie, z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany został  
II turniej piłki nożnej. Organizatorem turnieju było Gospodarstwo Rolne „Visonex”  
i Sołectwo Maszkowo.

Wojcieszyn Maszkowo Jarchlino



14

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

BURMISTRZ NOWOGARDU 
Ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 245,80 m2 położony w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 (piwnica pod 
Ratuszem)  z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną niekolidująca z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona  na okres  10 lat. 
Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 950,00 zł (netto).
Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać osobiście od Pani Danuty Dolegi pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pokój nr 108 lub telefonicznie 
/91/ 39 26 26 242.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  www.bip.nowogard.pl 

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej,  położonej  w obrębie nr 2 m. Nowogard 
przy ul. Lipowej, Wiejskiej 14a.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ewi-
dencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 niezabudowana, 
położona jest w obrębie nr 2  m. Nowogard przy ul. Lipowej, Wiejskiej 14a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00019307/7 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2016r. o godz. 1030 w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 
1.
Cena wywoławcza nieruchomości   -  111.300,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj. 11.130,00 zł najpóźniej do dnia 08.08.2016r. 
na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 
0000 4209 2470. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 
tel. (91) 39-26-225.                                                                              
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  
www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej,  położonej  w obrębie nr 2 m. Nowogard 
przy ul. Świerkowej, Wiejskiej 22a.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ewi-
dencyjnych 361, 362/9 i 362/7 o łącznej pow. 1013 m2 niezabudowana, poło-
żona jest w obrębie nr 2  m. Nowogard przy ul. Świerkowej, Wiejskiej 22a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00019303/9 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2016r. o godz. 1015 w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości   -  101.300,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj. 10.130,00 zł najpóźniej do dnia 08.08.2016r. 
na konto Urzędu: BANK  PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 
0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 
tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
                                                              Burmistrz Nowogardu                             
                                                                        Robert Czapla   
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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: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; 
Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w No-
wogardzie, 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; Mar-
ket „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. Chłop-
skich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spo-
żywczo-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. Wol-
ności 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 Spo-
żywczo-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

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* * *

www.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej,  położonej  w obrębie nr 2 m. 
Nowogard przy  ul. Lipowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się  
z działek o nr ewidencyjnych 362/10 i 363/1 o łącznej pow. 825 m2 

niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2    m. Nowogard przy 
ul. Lipowej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW  
Nr SZ1O/00038233/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2016r. o godz. 1000 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości   -  82.800,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.280,00 zł najpóźniej 
do dnia 08.08.2016r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie 
Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji   i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.  

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   
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W każdy wtorek i środę o godz. 1100  dzieci w wieku od 2 do 
5 lat wraz z rodzicami uczestniczyły w zajęciach.  Utrzymy-
wała się  stała 10-12 osobowa grupa najmłodszych. W roku 
szkolnym 2015/2016 odbyło się 80 spotkań w których wzię-
ło udział łącznie 470 dzieci. Rodzice przywozili swoje pocie-
chy nawet z okolicznych wiosek. W czasie zajęć czytane były 
książki dla najmłodszych, dodatkowo prowadzone zabawy 
ruchowe oraz zajęcia manualne. Wielu rodziców zdecydo-
wało się na uczestnictwo swoich dzieci w „Porankach Malu-

„Poranki Malucha”  
– zajęcia dla najmłodszych w Bibliotece
Dnia 29 czerwca o godz. 11.00 w Czytelni dla Dzieci odbyło się uroczyste zakończenie  
cyklicznych zajęć dla najmłodszych „Poranki Malucha”. Dzieci otrzymały dyplomy  
upamiętniające udział w spotkaniach. 

cha”, ponieważ to świetna adaptacja w grupie rówieśników, 
a jednocześnie przygotowanie przed pójściem do przedszko-
la. Zajęcia przygotowywała i prowadziła Ewelina Kamińska / 
pracownik Czytelni Działu dla Dzieci i Młodzieży /. 
     Od września rozpo-
czynamy kolejny sezon. 
Zapraszamy do Biblio-
teki nowe dzieci wraz 
z rodzicami na kolejne 
zajęcia z cyklu „Poranki 
Malucha” po przerwie 
wakacyjnej. Do zoba-
czenia we wrześniu!


