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Kolejne miliony z Unii
dla Gminy Nowogard 

Sprostowanie 

do artykułu pt.: 

„Czy radni mogą

lekceważyć 

mieszkańców?” 

Jest szansa na 

fundusze unijne 

na remont

placu Wolności 

Młodzież

przejęła „władzę” 

w mieście 

W wyniku zapytań Państwa, za 
które bardzo dziękujemy, odno-
śnie artykułu pt. „Czy radni mogą 
lekceważyć mieszkańców?” 

 W poniedziałek, 10 lipca, 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Szczecinie, burmistrz Robert 
Czapla złożył wniosek o dofinan-
sowanie remontu placu Wolno-
ści w wysokości 3 mln zł.

c. d. na str. 2

 W południe, 10 lipca br, przy 
dźwiękach Poloneza, przed nowo-
gardzki ratusz stawiła się młodzież 
z Ukrainy, Niemiec i Polski, uczestni-
cząca w Międzynarodowych Warsz-
tatach Artystycznych ARTeria, aby 
z rąk burmistrza Roberta Czapli prze-
jąć klucz do bram miasta.

c. d. na str. 3
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 W wyniku zapytań Państwa, za które bardzo 
dziękujemy, odnośnie artykułu pt. „Czy radni mogą 
lekceważyć mieszkańców?” z dnia 21 czerwca br., 
w którym informowaliśmy o wykonaniu przez Bur-
mistrza budżetu za rok 2016, zwróciliście Państwo 
uwagę na zdanie:
Wynika z niego, że budżet został wykonany w 90 
proc. a dochody gminy w ponad 400 proc., co jest 
wynikiem po prostu rewelacyjnym.

***
 Chcielibyśmy w tym miejscu przeprosić naszych 
uważnych czytelników za ewidentny błąd pisarski, 
który wkradł się nam w tekście. Prawidłowo to zda-
nie powinno brzmieć:
Wynika z niego, że plan dochodów budżetowych 
zostały wykonany w 97 proc., zaś planowana nad-

Sprostowanie do artykułu pt.: 
„Czy radni mogą lekceważyć 

mieszkańców?” 
wyżka budżetowa w kwocie 1.650.214 zł, została 
przez Gminę wypracowana na koniec roku 2016 w 
kwocie 8.029.046 zł, co stanowi 487 % planu, co 
jest wynikiem rewelacyjnym. Ponadto zachowanie 
płynności finansowej i konsekwentne oddłużanie 
gminy, przyczyniło się do spadku zadłużenia wzglę-
dem roku ubiegłego o kwotę 3.527.427 zł do po-
ziomu 27.527.427 zł, co stanowi 31,3% uzyskanych 
dochodów budżetowych.

***
 Za wprowadzenie Państwa w błąd serdecznie 
przepraszamy.

Piotr Suchy
Redaktor Naczelny

Nowogardzkich Wiadomości Samorządowych

c. d. ze str. 1

Jest szansa na fundusze
unijne na remont placu Wolności 
 W ostatnim czasie pojawiła 
się taka możliwość, by w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego – dziedzictwo 
kulturowe, pozyskać środki unijne 
na remont centrum naszego mia-
sta.

 Całkowity koszt remontu pla-
cu Wolności to ponad 5 mln zł, z 
czego 2/3 kosztów wyniesie wy-
miana tego, co znajduje się pod 
placem, a więc sieć wodna, desz-
czowa i sanitarna, gazowa oraz 
energetyczna. Dopiero po tym 
etapie będzie można przystąpić 
do prac, których efekt będzie wi-

c. d. ze str. 1 doczny przez długie lata i stanie 
się miejscem reprezentacyjnym 
Nowogardu.
 Burmistrz Robert Czapla dwu-
krotnie podejmował próby roz-
poczęcia remontu placu Wolno-
ści, jednak radni Rady Miejskiej 
nie podzielali zdania burmistrza 
i 3,5 tys mieszkańców (tyle osób 
podpisało się pod projektem 
uchwały). Jednak z ich strony pa-
dła deklaracja, że jeżeli burmistrz 
pozyska na ten cel pieniądze z ze-
wnątrz, to oni poprą wówczas re-
alizację tej inwestycji.
 W październiku br., Gmina 
otrzyma odpowiedź, czy wniosek 
został pozytywnie rozpatrzony i 
przyznane zostaną nam fundusze 
unijne na planowana przebudowę 
placu Wolności. Jako mieszkańcy 
mamy nadzieję, że radni dotrzy-
mają danego słowa i remont bę-
dzie mógł ruszyć w roku 2019.

(ps)
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 W piątek, 7 lipca br,. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Ge-
blewiczem na dofinansowanie z Unii Europejskiej 
projektu uzbrojenia strefy ekonomicznej w Nowo-
gardzie w wodę i kanalizację oraz na doradztwo za-
wodowe dla uczniów nowogardzkich szkół.
 Na projekt kanalizacji pozyskano blisko 2 miliony 
złotych, wkład własny Gminy Nowogard to niecałe 
900 tysięcy. Na projekt edukacyjny udało się zdobyć 
blisko 240 tysięcy, przy wkładzie gminy na poziomie 
38 tysięcy złotych.

Kolejne miliony z Unii
dla Gminy Nowogard 

c. d. ze str. 1

 Oba projekty wchodzą w skład większego przed-
sięwzięcia pod nazwą Kontrakt Samorządowy, gdzie 
kilka gmin realizuje wspólne projekty nakierowane 
na inwestycje i edukację. Inicjatorem i liderem Kon-
traktu jest Robert Czapla, który koordynuje dzia-
łania takich gmin jak: Nowogard, Maszewo, Osina 
oraz Powiatu Goleniowskiego odnośnie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
 Łącznie wartość Kontrakt Samorządowego to bli-
sko 9 milionów złotych, z czego prawie 7 i pół milio-
na to zwrot z Unii Europejskiej.

(js)

Młodzież przejęła „władzę”
w mieście 

 Zanim jednak doszło do oficjalnego przekazania 
klucza, głos zabrał Burmistrz Nowogardu, który za-
powiedział: - Tak łatwo nie oddam klucza do miasta. 

Abyście mogli go dostać, i na 10 dni przejąć „władzę” 
w mieście, musicie tu wszystkim teraz powiedzieć w 
trzech zdaniach: dlaczego warto było przyjechać do 
Nowogardu. Z szeregu wystąpiły dwie dziewczyny z 
grupy niemieckiej, które podjęły się postawionego 
zadania przez burmistrza.
 - Przyjechaliśmy do Nowogardu, bo są tu wspa-
niali i życzliwi ludzie, dobre jedzenie, niesamowity 
klimat. Ponadto są tu w Nowogardzie budynki, któ-
re są podobne do tych, które znajdują się w naszym 
mieście.

***
 Słowa uczestniczek warsztatów zadowoliły wło-
darza naszej Gminy, który przekazał klucz do bram 
miasta w ręce młodych artystów, życząc im ciężkiej 

c. d. ze str. 1
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pracy na warsztatach, ale również owocnego i rado-
snego pobytu w Nowogardzie.
 Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, 
w czasie której swymi zdolnościami pochwaliła się 
grupa z Niemiec, młodzież z Ukrainy, która wręczy-
ła burmistrzowi bochen chleba i pracę z porcelany z 
Zaporowskiej Krainy. Na zakończenie, warsztatowi-
cze biorący udział w zajęciach tanecznych, pokazali 
zebranym przy placu Wolności mieszkańcom taniec 
współczesny, który został przygotowany zaledwie w 
3 dni.
 Życzymy wszystkim warsztatowiczom owocnego 
udziału w przygotowanych dla nich zajęciach, a już 
dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców na Festi-
wal Filmowy, podczas którego zostanie dokonane 
podsumowanie 10-dniowych warsztatów ARTeria. 

(ps)
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Remont
w Szkole Podstawowej nr 2 

 Okres wakacyjny sprzyja wszelkiego rodzaju re-
montom, które mogą być przeprowadzone w szko-
łach. Podobnie jest i w tym roku. Trwa właśnie w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie remont 
korytarzy.
 W czwartek, 7 lipca br., burmistrz Robert Czapla 
zapoznał się z efektem dotychczasowych prac, które 
polegały na malowaniu jednego z korytarzy. Birmi-
strzowi towarzyszył również kierownik Wydziału In-
westycji i Remontów Adam Czernikiewicz oraz Jaro-
sław Hołubowski, koordynator prac. Przy okazji tej 
wizyty, dokonano odbioru, zakończonych 6 grudnia 
2016 r.  prac, związanych z remontem i renowacją 
biegów schodowych.
 Zakres wykonanych prac obejmował ułożenie 
wykładziny kauczukowej na biegach schodowych 
oraz spoczniku. Wykonawcą robót była firma KUGA 
z Nowogardu. Koszt remontu wyniósł 18.900 zł.
 To jednak nie wszystkie inwestycje, które zostały 
zaplanowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 

 W czwartek, 6 lipca br., burmistrz Robert Cza-
pla wraz z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Re-
montów (IiR) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
Adamem Czernikiewiczem, dokonał kontroli stanu 

Będzie remont remizy w Osowie 

Otóż w zeszłym roku dyrektor szkoły zwróciła się do 
burmistrza z prośbą, aby przy placu zabaw postawić 
również siłownię, przy pomocy której nauczyciele 
wuefu mogliby prowadzić zajęcia ogólnorozwojo-
we. Projekt już został wykonany i według kosztorysu 
ma kosztować około 35 tys zł.

(ps)

technicznego zalanej ściany budynku remizy oraz 
jej dachu. Po przeprowadzonej kontroli, burmistrz 
stwierdził, że nie można jednak dłużej czekać z re-
montem i trzeba go wykonać jak najszybciej.

***
 W kwietniu br., m.in. w tej sprawie odbyło się spo-
tkanie burmistrza z dh Arturem Koniorem, komendan-
tem OSP w Nowogardzie. Jednak ostatnia ulewa do-
konała dalszych szkód i  z remontem już czekać Gmina 
nie będzie. Burmistrzowi i kierownikowi Wydziału IiR 
towarzyszył dh Artur Borowski, naczelnik OSP w Oso-
wie i równocześnie Prezes OSP w Nowogardzie, który 
nie krył zadowolenia z decyzji burmistrza.

(ps)
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 Podpisana została na dniach, przez burmistrza 
Roberta Czaplę umowa, na wykonanie dokumenta-
cji technicznej remontu ul. Kazimierza Wielkiego w 
Nowogardzie. Jej wykonawcą jest firma PROINVEST 
za kwotę 14.637 zł. Wykonawca, przed przystąpie-
niem do sporządzania ostatecznego projektu bu-
dowlanego i wykonawczego, zobowiązany został do 
przedstawienia koncepcji, która musi być przez Gmi-
nę zatwierdzona.
 W ogłoszeniu czytamy, że projekt powinien 
umożliwiać przebudowę drogi z masy mineral-
no bitumicznej, kostki brukowej betonowej oraz 
uwzględniać zagospodarowanie wód opadowych. 
Ponadto konstrukcja drogi musi zapewnić obciąże-
nie ruchem samochodów osobowych dostawczych. 

Ulica Kazimierza Wielkiego
będzie remontowana 

Termin do wykonania dokumentacji upływa w dniu 
28 grudnia 2017 r., to oznacza, że remont ulicy za-
planowany jest na rok 2019.
 Przypomnijmy, że 20 listopada 2015 r. burmistrz 
dokonał odbioru budowy kanalizacji deszczowej w 
ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem koale-
scencyjnym o przepływie nominalnym Qnom = 15 
l/s, który został zamontowany przy linii brzegowej 
jeziora oraz odcinka kanalizacji sanitarnej umożli-
wiającego rozdział sieci ogólnospławnej na sieć ka-
nalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
 Dzięki tej inwestycji do jeziora dziś odprowadza-
na jest oczyszczona woda opadowa oraz zmniejszył 
się wpływ wód deszczowych do kanalizacji sanitar-
nej. Wykonawcą tych robót była firma „ELJOT” za 
kwotę 239.333 zł. (ps)

 W poniedziałek, 26 czerwca br., burmistrz Robert 
Czapla dokonał odbioru nowego oświetlenia na ul. 
Zamkowej. Wymieniono 19 starych lamp na nowe, 

Na ul. Zamkowej jaśniej 
aluminiowe z oświetleniem ledowym. Niemała w 
tym zasługa panów: Marcina Kucharczyka, Sylwe-
stra Orłowskiego, Bogdana Szafrana, Mirosława 
Pawłowskiego i Stanisława Szałagana, którzy w tej 
sprawie zebrali blisko 160 podpisów mieszkańców 
ulicy Zamkowej
 - Codziennie z tej ulicy korzystają mieszkańcy, 
działkowcy, ale również i pracownicy firm oraz za-
kładu karnego – powiedział burmistrz Robert Cza-
pla. – Mam nadzieję, że nowe oświetlenie przyczyni 
się do poprawy ich bezpieczeństwa.
 - Oświetlenie na naszym osiedlu, przy drodze 
prowadzącej m.in. do zakładu karnego, było wysoce 
awaryjne. Skorodowane słupy często gasły. To stwa-
rzało zagrożenie dla pieszych i kierujących pojaz-
dami. To również były niepotrzebne koszty ciągłych 
napraw – mówił Marcin Kucharczyk. – Z drogi korzy-
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 W sobotę, 8 lipca br., w świetli-
cy wiejskiej w Grabinie, burmistrz 
Robert Czapla dokonał odbioru 
i przekazania do użytku nowej 
kotłowni w świetlicy w Grabinie 
oraz zainaugurował rozpoczęcie 
Lata. Zainstalowany w świetlicy 
system grzewczy kosztował w su-
mie około 44,5 tys zł.
 Pierwszy głos zabrał burmistrz, 
który serdecznie podziękował 
sołtys Agnieszce Paradowskiej i 
wszystkim mieszkańcom za ich 
zaangażowanie w remont świetli-
cy, kierownikowi Adamowi Czer-
nikiewiczowi (Wydział Inwestycji 
i Remontów), Jarosławowi Hołu-
bowskiemu i Beacie Wojewoda 
(Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa) 
oraz sołtysowi Karska Jerzemu 
Kubickiemu za wsparcie pani soł-
tys i zabiegi w sprawie remontu.

Rozpoczęcie Lata oraz uroczysty 
odbiór kotłowni w Grabinie 

stają działkowcy, pracownicy firm. Łącznie korzysta 
z niej kilkaset osób dziennie. Nie raz spotykałem się 
z opinią, że trzeba „coś z tym zrobić”. Dlatego zaini-
cjowaliśmy akcję zbierania podpisów, aby wskazać 
na skalę poparcia dla pomysłu wymiany oświetlenia 
na ul. Zamkowej. Petycja poparcia inicjatywy, wraz 
ze 160 podpisami mieszkańców, trafiła do urzędu 
miejskiego, a dziś możemy się cieszyć, że nasz głos 
został wysłuchany.
 Warto wspomnieć, że z tej drogi korzysta około 
400 właścicieli garaży, ponad 340 działkowców, pra-
cownicy m.in. ZK czy PUWiS oraz sami mieszkańcy 
osiedla. Wartość całej inwestycji to kwota 63 tys. zł. 

(mo)

 Następnie przemówiła pani sołtys, która podziękowała burmistrzo-
wi za jego pomoc i dotrzymanie danego mieszkańcom słowa oraz 
zaprosiła wszystkich zebranych do stołu na wspólną biesiadę, którą 
przygotowali sami mieszkańcy i na zabawę, której oprawę muzyczną 
zapewnił zespół Avanti.

(ps)
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 W sobotę, 8 lipca br, burmistrz Robert Czapla 
wziął udział w Dniu Dziecka oraz w Dniu Seniora, 
które zostały zorganizowane w sołectwie Świercze-
wo. Organizatorem była sołtys Urszula Armata wraz 
z Radą Sołecką.
 To jedyne takie sołectwo, w którym co roku ho-
noruje się najstarszych mieszkańców sołectwa. W 

Dzień Dziecka i Dzień Seniora 
w Świerczewie 

tym roku, burmistrz Robert Czapla wręczył Listy 
Gratulacyjne 3 mieszkańcom, którzy ukończyli 90 
rok życia: Fedak Annie, Bedyńskiej Czesławie i Ka-
czor Augustynowi.
 Jubilatom życzymy zdrowia oraz tego, abyśmy za 
rok również się spotkali w tym gronie.

(ps)
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 Ponieważ mieszkańcy Osowa zapytują nas w sprawie 
świetlicy, postanowiliśmy jeszcze raz opisać tylko tę spra-
wę.
 Otóż podczas ostatniej, przedwakacyjnej sesji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie (21 czerwca br.), radni wykreśli-
li z projektu uchwały, którą przygotował burmistrz Robert 
Czapla, propozycję zabezpieczenia w budżecie kwoty 182 
tys zł na kupno budynku, mającego być zaadaptowanym 
na świetlicę wiejską w Osowie.
 Sołectwo jest jednym z nielicznych, które nie posiada 
w ogóle świetlicy. Mieszkańcy spotykali się albo na boisku 
pod wiatą, albo w sklepie. Po rozmowach z właścicielem 
sklepu udało się Gminie dojść do porozumienia i uzyska-
nia zgody właściciela na sprzedaż budynku, który będzie 
mógł być zaadaptowany na potrzeby, tego największego 
w naszej gminie, sołectwa.
 Resztą Burmistrz już na etapie projektu budżetu na 
rok 2017, zabezpieczył środki na stworzenie dokumenta-
cji na budowę świetlicy w Osowie, jednak radni uchwa-
lając budżet nie zgodzili się na tę inwestycję. W związku 
z tym, że radni odrzucili pomysł budowy nowej świetlicy, 
burmistrz wraz z współpracownikami przygotował inny 
sposób na to, aby mieszkańcy Osowa mieli swoje miejsce 
do spotkań. Mianowicie postanowił, że najlepszym i naj-

W sprawie świetlicy w Osowie 
szybszym sposobem będzie zakup gotowego już budyn-
ku i przystosowanie go do potrzeb sołectwa. Znalazł taki 
budynek, przeprowadził negocjacje z właścicielem, co do 
ceny jego zakupu, przygotował projekt uchwały zabez-
pieczającej odpowiednie na to środki w budżecie gminy.
 Jednak radna Jowita Pawlak, w imieniu tzw. radnych 
koalicji PiR/PiS, PSL, WN i niezależnych stwierdziła, że 
są inne potrzeby w gminie i „jesteśmy w stanie wrócić 
do poprzedniej propozycji burmistrza, aby zabezpieczyć 
w budżecie kwotę 30 tys zł na projekt świetlicy”.
 Już dziś, bez projektu, na podstawie podobnych mo-
żemy powiedzieć, że koszt postawienia nowej świetlicy 
w Osowie może wynieść blisko 500 tys zł, a jest szansa, 
by za mniejszą kwotę Osowo miało swoją świetlicę. I co 
najważniejsze, gdyby w budżecie były zabezpieczone pie-
niądze na projekt, to w tej chwili bylibyśmy na półmetku 
z tworzeniem go, a to oznacza, że w roku 2018 można 
by było zacząć działać w kierunku budowy. Tak się jednak 
nie stanie, zgodnie zresztą z decyzją radnych koalicyjnych 
ze stycznia br. I tym razem radni odrzucili argumenty bur-
mistrza, nie wsłuchując się nic a nic w głos przedstawicieli 
mieszkańców sołectwa Osowa, którzy przybyli na sesję. 
Komentarz w tej sprawie pozostawiamy Państwu.

(ps)

 W okresie wakacyjnym, jak każdego roku, burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, organizuje półkolonie dla 
najmłodszych mieszkańców. W tym roku, w Świetlicy 
Środowiskowej „Promyk” przy placu Szarych Szeregów, 
z wakacyjnej propozycji skorzysta w sumie ok. 95 dzieci.
 I choć za oknami pogoda daleka jest od tej, którą na-
zywamy letnią, to atrakcji przygotowanych jest bardzo 
wiele. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” przewidzia-
ne jest spotkanie z policjantem oraz wizyta u strażaków 
w nowogardzkiej jednostce JGR. Nie zabraknie zajęć w 
Nowogardzkim Domu Kultury w ramach „Arterii” oraz 

Gmina zorganizowała
Półkolonie Letnie 

projekcji filmów i spotkań, które zostały przygotowane 
dla najmłodszych. Biblioteka Miejska, na czas wakacji, 
przygotowała wiele niespodzianek, z których koloniści 
również będą mogli skorzystać. Gdy będzie ładna pogo-
da, wówczas będą prowadzone zajęcia na świeżym po-
wietrzu: gry i zabawy, wyjścia na place zabaw, na plażę 
miejską – spotkanie z ratownikiem, bezpieczne zabawy 
nad wodą, rozgrywki sportowe, ognisko przy muzyce. 
Będzie też czas na poważne rzeczy, a więc na wykłady o 
skutkach uzależnień i jak im zapobiegać.
 Dziećmi podczas Półkolonii opiekuje się wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna. Półkolonie podzielone zosta-
ły na trzy dwutygodniowe turnusy (od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 – 16.00):
- I turnus od 26.06. - 07.07.2017 r (już trwa);
- II turnus od 10.07- 21.07.2017 r;
- III turnus od 24.07. - 04.08. 2017 r.
 W półkoloniach biorą udział uczniowie z SP 1, SP 2 ,SP 
3, SP 4 oraz szkół wiejskich. Półkolonie w całości finanso-
wane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciw 
działaniu Narkomanii. Koszt prowadzenia półkolonii to 
kwota ok 15 tys. złotych. 
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 W dniu 19 czerwca br., wpłynęły do Urzędu Miej-
skiego 2 skargi, do burmistrza Roberta Czapli oraz 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, na postępowanie radnego Marcina Nieradkę, 
pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej. Skargę tę złożył, w imieniu Zarządu i człon-
ków i Klubu LKS Pomorzanin, Marcin Skórniewski.
 Skarga dotyczy opublikowanego w Dzienniku 
Nowogardzkim, przez radnego Marcina Nierad-
kę „Oświadczenia”, która miało być rzekomym sta-
nowiskiem Komisji Rewizyjnej odnośnie sposobu 
finansowania w „Pomorzaninie”.
 W chwili obecnej ze skargą zapoznają się pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie i dopiero po 
tym zostanie Państwu przedstawione stanowisko 
odnośnie tej sprawy.
 Oto treść wspomnianej skargi, którą Państwu 
przedstawiamy, dla wyrobienia własnego zdania w 
tejże sprawie:
SKARGA NA RADNEGO MARCINA NIERADKĘ
W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego z dnia 2 
czerwca 2017 roku, opublikowane zostało rzekome 
stanowisko Komisji Rewizyjnej, odnośnie sposobu fi-
nansowania w LKS Pomorzanin, które podpisał Mar-
cin Nieradka, przewodniczącego tejże komisji.
W związku z tą publikacją, w imieniu Klubu Pomo-
rzanin, składam oficjalną skargę na radnego Marci-
na Nieradkę, pełniącego funkcję Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
za manipulację faktami oraz przedstawienie nasze-
go Klubu w negatywnym świetle.
Ponadto składam skargę na radnego Marcina Nie-
radkę za powoływanie się w tzw. „Oświadczeniu” na 
dokumenty, które w ogóle nie istnieją. Po przeczy-
taniu informacji w Dzienniku, że Komisja Rewizyjna 
jednogłośnie przegłosowała stanowisko i zwróciła 
się w tej sprawie do Burmistrza Nowogardu, popro-
siłem o udostępnienie takiegoż dokumentu w Biurze 
Rady. Otrzymałem informację, że nie ma żadnego 
dokumentu, zaś to co nazywane jest stanowiskiem 
jest tylko wnioskami z posiedzenia i nie mają one 
formy żadnego oficjalnego dokumentu.
Opublikowane „Oświadczenie” zawiera masę nie-
prawdziwych informacji oraz stwierdzeń i tak:
1. Klub nie pobierał nie pobiera opłat za szkolenie 
czy za możliwość uprawiania sportu.
W 2016 roku, zgodnie z sugestią Komisji Społecznej 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, i po zgodzie rodzi-
ców, wprowadziliśmy dobrowolne składki członkow-

Skarga Klubu Pomorzanin
na zachowanie

radnego Nieradki 

skie. Z nich to kupiliśmy np. stroje dla najmłodszych 
naszych zawodników, które otrzymali wszyscy, na-
wet ci, którzy z różnych powodów tychże składek 
opłacić nie mogą.
2. Nie jest też prawdą, że składki pobierane są od 
sportowców od lat, bo wprowadziliśmy je dopiero w 
roku 2016.
3. Kłamstwem jest też informacja, że jako Klub po-
bieramy od zawodników opłaty za transfery do in-
nych klubów. Kwestie te regulują przepisy PZPN i 
wszelkie sprawy transferowe z naszego Klubu i do 
niego są realizowane pod kontrolą PZPN. Widać 
wiedza pana radnego jest niewielka, jeżeli wypisuje 
w oficjalnym stanowisku takie bzdury.
4. Nieprawdziwe są również informacje, że przyzna-
wanie nagród rocznych za osiągnięcia sportowe (np. 
Mistrzostwo Europy) i wychowawcze połączone są 
w jakiś sposób ze składkami członkowskimi.
Dodatkowo radny Nieradka szczuje organizacje po-
zarządowe na siebie udowadniając, że Pomorzanin 
wydaje na nagrody więcej, niż na swą działalność 
posiadają inne organizacje. Nie zgadzamy się z ta-
kim stawianiem sprawy i próbą wywoływania kon-
fliktu między organizacjami, które wielokrotnie ze 
sobą współpracują. Z naszego budynku, bez żadnych 
opłat, korzystają m.in. LZS, klub kolarski Chrabąsz-
cze, wędkarze, hodowcy gołębi czy szachiści. Rów-
nież ze stadionu korzystają wszyscy, którzy chcą i 
czynią to bezpłatne. Jednak za prąd, wodę czy gaz, 
który jest wykorzystywany podczas imprez (np. Mini 
Mundial, zawody sportowe, czy Mikołajki) to nie kto 
inny, ale właśnie Klub Pomorzanin ponosi koszty.
Jako Prezes LKS Pomorzanin stanowczo sprzeciwiam 
się próbie zbicia na „naszych plecach” kapitału poli-
tycznego przez radnego Nieradkę. Tym bardziej, że 
na zwołane przez niego pierwsze posiedzenie Ko-
misji on sam nie przyszedł. My przybyliśmy jako za-
proszeni goście (zaproszenie od Komisji Rewizyjnej), 
jednak Komisja się nie stawiła, a więc nie odbyła i 
nikt za ten zmarnowany czas nas nie przeprosił.
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 W środę 5 lipca 2017 r. Burmistrz Robert Czapla 
podpisał wniosek o dofinansowanie projektu, dzięki 
któremu mieszkańcy: Krasnołęki, Długołęki, Olcho-
wa, Lestkowa, Miętna Wołowca i Sikorek mają szan-
se na kolejne inwestycje w swoich miejscowościach.
Projekt dotyczy inwestycji turystycznych, rekreacyj-
nych i kulturalnych, i tak:
w Krasnołęce – budowa świetlicy wiejskiej (koszt: 
169 413,62 zł).
w Długołęce – wyremontowanie budynku gospo-
darczego z zapewnieniem zaplecza sanitarnego 
(koszt: 71 882,06 zł).
w Olchowie- wybudowanie mola nad jeziorem 
(koszt: 132 531,75 zł).
w Lestkowie – wybudowanie placu zabaw dla dzieci 
(koszt: 70 843,63 zł).
w Miętnie - wybudowanie placu zabaw dla dzieci 
(koszt: 55 776,46 zł).
w Wołowcu – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej 
(koszt: 47 775,28 zł).
w Sikorkach - przebudowa świetlicy wiejskiej po-
przez zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływo-
wego (koszt: 21 386,70 zł).
 Całkowita wartość wszystkich inwestycji wynosi 
569.609 zł. z czego z Unii Europejskiej możemy po-
zyskać zwrot kosztów inwestycji - 362.442 zł.
 Planowany termin podpisania umowy na dofi-
nansowanie projektu to październik 2017 r., a wyko-
nanie inwestycji to połowa roku 2018 r.
 Burmistrz Robert Czapla zabiegał również o wy-
budowanie nowej świetlicy wiejskiej w Wyszomie-
rzu, na który mieszkańcy sołectwa czekają tyle lat. 
Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami, Bur-
mistrz zdaje sobie sprawę, jak ważna to dla nich in-
westycja. Niestety, w tym roku Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie ustanowił limit inwestycyjny w kwocie 

Kolejne pieniądze unijne
dla terenów wiejskich 

633.000 zł na jedną gminę, a kosztorys wykonania 
świetlicy wynosi aż 665.779 zł, co uniemożliwia w 
tym naborze złożenie wniosku dla Wyszomierza.
 - Jest to pierwsza tego typu sytuacja, gdzie odbie-
ra się burmistrzom czy wójtom prawo do swobodne-
go decydowania, na co chcą złożyć wniosek. Osobi-
ście podczas spotkań z mieszkańcami Wyszomierza 
wielokrotnie pytałem, co dla nich jest najważniejsze 
i zawsze słyszałem odpowiedź, że nowa świetlica. Za-
leżało mi na tym, aby i ta inwestycja mogła być wspi-
sana w ten wniosek. Jednak wprowadzony przez 
Urząd Marszałkowski limit automatycznie skreślił 
z listy budowę świetlicy w Wyszomierzu, ponieważ 
przekracza ustaloną odgórnie kwotę. To sprawia, że 
nadal będę zabiegał o dofinansowanie tej inwestycji 
ze środków zewnętrznych tak, aby mieszkańcy Wy-
szomierza mieli w końcu swoją upragnioną świetlicę. 
- powiedział nam burmistrz Robert Czapla.

(ps)

Jednak na drugie posiedzenie Komisji, w tej samej 
sprawie, przewodniczący Nieradka zapomniał już 
nas zaprosić. Przypadek? Wątpię, bo my zawsze by-
liśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie i wyja-
śnić kwestie, do których były jakieś zastrzeżenia ze 
strony radnych. Tak zawsze było, kiedy sprawy Klubu 
były poruszane przez którąś z komisji Rady. Niezro-
zumiałe jest więc postępowanie radnego Nieradki 
oraz „Oświadczenie”, pod którym podpisał się jako 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wprowadzając 
w ten sposób opinię publiczną w błąd, że wypowia-
da się w imieniu tejże Komisji, co jest nieprawdą. 
Powyższe zachowanie Marcina Nieradki, nie jest 

godne piastowanej przez niego funkcji radnego i 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jako Klub LKS Pomorzanin, a zarazem jako miesz-
kańcy Gminy Nowogard wnosimy o przyjęcie naszej 
skargi na radnego Marcina Nieradkę, Przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej, jako zasadnej.

Z poważaniem
Marcin Skórniewski (podpis)

W imieniu Zarządu i wszystkich
członków Klubu LKS POMORZANIN

(ps)
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 Ostatnie ulewne opady deszczu, które przeszły 
nad naszą gminą, doprowadziły do podtopień kilku 
posesji oraz znajdujących się na nich budynków. Jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych, pozostające 
w dyspozycji Powiatowej Straży Pożarnej w Gole-
niowie, były wysyłane do miejsc, gdzie występował 
największy problem z nagromadzoną wodą w wyni-
ków opadu. Jednostki straży były wysyłane m.in. do 
Sikorek, na drogę pomiędzy Konarzewem, a Żabo-
wem oraz na ulicę Pileckiego (dawniej Dąbrowszcza-
ków), Warszawską i wszędzie tam, gdzie była potrze-
ba, aby prowadzić działania związane z usuwaniem 
skutków ulewnych deszczów. Działania polegały na 
wypompowaniu wody z zalanych budynków i tere-
nów posesji, zabezpieczeniu przed napływem wody 
poprzez układanie worków z piaskiem. Worki i pia-
sek dostarczyła Gmina. Dzięki temu zabezpieczono 
księgarnię przy ul. Warszawskiej oraz bloki w Strze-
lewie, gdzie dostarczono w sumie 12 ton piasku. 
Podkopano również w niektórych miejscach rowy 
melioracyjne przy pomocy koparki, aby uzdatnić 
przepływ wody.

Działania Gminy w czasie 
ulewnych opadów deszczu 

 Burmistrz wraz ze swym zastępcą na bieżąco ko-
ordynował wszelkie działania związane z usuwaniem 
skutków ulewnych deszczów, które nawiedziły naszą 
gminę. Dodatkowo pracownicy urzędu prowadzili 
stały monitoring studzienek, dzięki czemu PUWiS 
mógł na bieżąco usuwać skutki deszczu w postaci 
wywalonych pokryw nad studzienkami deszczowy-
mi, jak to miało miejsce np. na ul. Armii Krajowej.
 Osoby, które wykonują prace społeczne (osadze-
ni w Zakładzie Karnym, wykonujący prace społeczno 
użyteczne, odpracowujący wyroki oraz bezrobot-
ni skierowani na staż) co pół godziny oczyszczały, 
podczas tych dni, teren na odcinku od ul. 3 Maja do 
jeziora - plac zabaw na ul. Zielonej, przy restauracji 
Przystań, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Zielonej oraz brzeg jeziora i samo jezioro w pasie 
od restauracji do fontanny - usuwając to, co zosta-
ło wyrzucone wraz z wodą z sieci kanalizacyjnej. Na 
osiedlu Bema usuwali oni gałęzie, które w wyniku 
silnego wiatru spadały z drzew na drogę i stwarza-
ły zagrożenie dla poruszających się samochodami. 
Czyszczono również studzienki deszczowe wzdłuż 
głównych dróg, aby udrożnić przepływ wody, chro-
niąc w ten sposób przed dużym nagromadzeniem 
wody na nich.
 W wyniku ulewnego deszczu, doszło również do 
przelania się przez drogę powiatową, prowadzącą 
z Błotna do Trzechla, strugi wodnej (dopływ Woł-
czenicy). Gmina na wniosek sołtysa Trzechla zgło-
siła problem do Starostwa i sugerowała zamknięcie 
drogi, by nie doszło do tragedii, szczególnie wieczo-
rową porą.
 W piątek (30 czerwca br.), w godzinach popo-
łudniowych, podczas spotkania z sołtysami, bur-
mistrz Robert Czapla dopytywał się, czy w związku z 
ulewnymi deszczami i jego skutkami nie potrzebują 
ewentualnej pomocy ze strony Gminy. Jednak nie 
było żadnych zgłoszeń.
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 - Chciałbym w tym miejscu serdecznie podzięko-
wać wszystkim swym współpracownikom, strażakom 
i policjantom, za szybkie działania i za pomoc nie-
sioną naszym mieszkańcom podczas tych minionych 
dni, gdy nawiedziły nas burze, ulewne deszcze i silny 
wiatr. – powiedział nam burmistrz Robert Czapla.
 Co jednak Gmina zrobiła dotychczas w sprawie 
kanalizacji deszczowej w naszym mieście?
Problem nowogardzkiej kanalizacji
 W telewizji słyszeliśmy o zalanych ulicach i do-
mach w czy to w Warszawie, czy też w Szczecinie. 
Nie łatwa sytuacja był w pobliskim Goleniowie, 
gdzie woda ulicami płynęła jak rzeka. Problem prze-
pełnionej sieci deszczowej i kanalizacyjnej w tym 
czasie nie był i nam obcy w Nowogardzie. Doszedł 
również problem wyrwanych, przez silny wiat pod-
czas gwałtownych burz, rosnących przy drodze wo-
jewódzkiej drzew, które utrudniały poruszanie się 
po drodze i tworzyły zagrożenie dla samych miesz-
kańców. To pokazuje m.in. zasadność planowane-
go wycięcia drzew przy głównej drodze w mieście, 
przeciwko czemu chciano nawet protestować.
Niemało pracy również nasi strażacy, którzy wyjeż-
dżali nie tylko do powalonych przez wiatr drzew, ale 
również pomagali mieszkańcom przed zalaniem. 
Nadmiar wody szukał możliwego ujścia i bardzo czę-
sto oprócz zalanych ulic, podtapiał pomieszczenia 
piwniczne. W tym miejscu wszelkim służbom mun-
durowym (strażakom, policji) oraz przedstawicielom 
urzędu, którzy w imieniu Burmistrza Nowogardu po-
magali naszym mieszkańcom dziękujemy.
Co dotychczas zrobiono?
 Miniona sytuacja pogodowa ujawniła również, że 
podjęte przez burmistrza Roberta Czaplę działania w 
sprawie rozdzielenia sieci kanalizacyjnej na sieć desz-
czową i sanitarną, były i są jak najbardziej prawidło-
we. Zamiast wybijania 20 kilku studzienek, problem 
dotyczył 4 w paśmie przyjeziornym. Jednak przed 
Gminą dużo dużo jeszcze pracy w tej kwestii.
 Dotychczas wykonane zostało 6 etapów rozdziału 
sieci ogólnospławnej na sieć sanitarną i deszczową. 
Koszt tych działań kosztował już 1.725.000 zł, z tego 
środki zewnętrzne to w sumie 1.488.013 zł. Gmina 
skorzystała też z częściowo umarzanych pożyczek z 
WFOŚiGW.
 Dzięki tym działaniom udało się zlikwidować wy-
bijanie ścieków na kąpielisku miejskim, placu Sza-
rych Szeregów i wzdłuż murów obronnych. To efekt 
prac wykonanych w obszarze ul. Promenady (wzdłuż 
plaży), ul. Blacharskiej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i 
na terenie samego placu Szarych Szeregów. Problem 
wybijania ścieków w obrębie ulicy Zielonej zostanie 
rozwiązany po zakończeniu wszystkich prac związa-
nych z odbiornikiem jakim jest jezioro, a więc: te-
reny przy ulicach Waryńskiego, osiedlu Zielona, Ki-
lińskiego oraz po odłączeniu wielu nieruchomości 
położonych w tych rejonach, które odprowadzają 
wody opadowe do kanalizacji sanitarnej. To właśnie 

wody z dachów, podwórek, osiedli, wjazdów i rów-
nież ulic wypełniają kanał sanitarny i wybijają w naj-
niższym terenie tj. przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” i ul. Zielonej.
 Problem ten zostanie ostatecznie rozwiązany, ale 
wymaga jeszcze przebudowania wielu kanałów, w któ-
rych mieszają się ścieki z wodami opadowymi z dość 
dużego terenu, tj. od ul. Zielonej do ul. Kilińskiego.
 Warto wiedzieć, że sieć kanalizacyjna Nowogar-
du w większości pochodzi sprzed II wojny świato-
wej. Była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, 
która w żaden sposób nie była przystosowana do 
pełnienia obecnej roli sieci ściekowej i sanitarnej.
 Poniemiecka sieć kanalizacyjna wybudowana zosta-
ła z cegieł czyli jest to zwykła betonówka, na którą w 
sposób destruktywny działa chemia zawarta w dzisiej-
szych ściekach sanitarnych. Dodatkowo mały przekrój 
tej kanalizacji sprawia, że przy dużych i nagłych opadach 
deszczu, nie jest ona w stanie odbierać gromadzącą się 
wodę. Choć w latach 60-tych XX wieku podejmowano 
próby związane z przebudową tego stanu rzeczy, to po-
zostaje przed nami bardzo dużo do zrobienia w tej kwe-
stii poza terenem przyjeziornym. Długie lata temat ten 
był pomijany z powodu bardzo dużych kosztów, które 
Gmina musiałaby ponieść w tej sprawie.
 Dopiero burmistrz Robert Czapla postanowił 
ostatecznie ten stan rzeczy zmienić i rozpoczął prace 
związane z porządkowaniem kanalizacji deszczowej 
w mieście, zaczynając prace nad siecią kanalizacyjną 
od rejonu jeziora.
 Prace te będą kontynuowane dalej przez kolej-
ne lata, bo jak w ostatnim czasie się przekonaliśmy, 
o wymianę prosi się prawie cała sieć wodnokana-
lizacyjna w naszym mieście. W chwili obecnej wy-
łoniony został w przetargu wykonawca rozdziele-
nia sieci na deszczową w ulicy Zielonej. Ale to nie 
koniec prac, które będą nadal kontynuowane, aby 
ostatecznie rozwiązać istniejący problem. Ale o tym 
napiszemy już w kolejnym artykule odnośnie nowo-
gardzkiej sieci kanalizacyjnej.

(ps)
Zdjęcia: mojeinfo24.pl
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Turniej w Piłkę Nożną z okazji 
Dnia Dziecka w Maszkowie 

 W niedzielę, 9 lipca br., w Maszkowie odbył się 
Turniej w Piłkę Nożną, który został przeniesiony z 
soboty z powodu złej pogody. Organizatorem było 
Gospodarstwo Rolne „Visonex” Państwa Beaty i Zbi-
gniewa Piątaków, Sołectwo Maszkowo oraz Pogoń 

 29 czerwca br., Tomasz Żelazowski (SP Błotno), 
Danuta Ziółkowska (SP Długołęka) i Agnieszka For-
giel (SP Strzelewo) przedstawili przed komisją egza-
minacyjną swoje propozycje koncepcji prowadzenia 
przez kolejne 5 lat szkół, którymi dotychczas zarzą-
dzali.
 Komisja egzaminacyjna, złożona z przedstawicie-
li Urzędu, Kuratorium, związków zawodowych, na-
uczycieli i rodziców, pozytywnie oceniła propozycje 
kandydatów na dyrektorów.
 Po zatwierdzeniu oceny komisji egzaminacyjnej 
przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, 
burmistrz Robert Czapla wręczy powołania na funk-

W Błotnie, Długołęce
i w Strzelewie bez zmian

dyrektorów szkół 

cje dyrektora szkoły wszystkim trzem kandydatom, 
którym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w 
ich pracy.

(ps)

Szczecin Football Schools. Turniej co roku organizo-
wany jest o puchar Visonex-u z okazji Dnia Dziecka. 
W tym roku do turnieju zgłosiło się siedem zespo-
łów: z Kulic, Osowa, Jarchlina, Ostrzycy, Maszkowa, 
Wojcieszyna i z Sikorek. I miejsce zajęła drużyna z 
Maszkowa, II miejsce z Kulic, a III drużyna z Sikorek.
 Oprócz turnieju, organizatorzy zaprosili zawod-
ników brazylijskiego jiu-jitsu, którzy zaprezentowa-
li swe umiejętności, nie zabrakło również innych 
atrakcji oraz smakołyków, które przygotowali miesz-
kańcy.
 Turniej i Dzień Dziecka w Maszkowie są najlep-
szym przykładem pozytywnej współpracy sołectwa 
z miejscowym hodowcą norek.

(ps)
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 Odpowiadając na Państwa listy i maile, które 
wpłynęły do naszej Redakcji z zapytaniem: „Kto od-
powiada za koszenie trawy na terenie miasta i poza 
jego granicami?”, poniżej przedstawiamy pełną in-
formację odnośnie tego zapytania.

***
 Za zieleń (w tym pobocza) przy drodze krajowej 
nr 6 Szczecin – Gdańsk, która obejmuje na terenie 
gminy Nowogard odcinek drogi od granicy gminy 
przez miejscowości Olchowo, Obwodnicę Nowogar-
du oraz odcinek drogi od Wojcieszyna przez Żabowo 
do granicy Gminy, odpowiada Zarządca drogi, któ-
rym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Szczecinie.
Na terenie Gminy Nowogard drogą tą zarządza Re-
jon Dróg Krajowych i Autostrad w Nowogardzie ul. 
Górna 2/2 , 72-200 Nowogard, tel. 91 39 21 730.

***
 Za pielęgnację i strzyżenie trawników na chod-
nikach, na rondach (w Nowogardzie Rondo im. 
Sybiraków) oraz poboczy wzdłuż dróg wojewódz-
kich: nr 106 obejmująca ulice: Tadeusza Kościusz-
ki,Warszawską, 700 Lecia, Bohaterów Warszawy 
od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Ks. 
J. Poniatowskiego oraz ul. Ks. J. Poniatowskiego; 
nr 144 Bohaterów Warszawy od skrzyżowania z ul. 
Ks. J. Poniatowskiego do granicy miasta, dalej przez 
wieś Wierzbięcin w kierunku Dobrej Nowogardz-
kiej do granicy gminy; nr 147 Wierzbięcin – Łobez 
przebiegająca przez wieś Słajsino do granicy gminy 
odpowiada Zarządca, którym jest Zachodniopomor-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obo-
wiązki zarządcy drogi na terenie Gminy Nowogard 
wykonuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie 
Szczecińskim, 73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15, 
tel. 91 57 86 340. W imieniu RDW w Nowogardzie 
działa Obwód Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. 
Dąbrowszczaków - tel. 91 39 25 474.

***
 Za drogi powiatowe: 4137Z Łożnica – Czermnica; 
4138Z Czermnica – Olszyca; 4159Z Czermnica – Wę-
gorze – Kikorze; 4160Z Błotno – Trzechel – Czermni-
ca – Strzelewo – Świerczewo – Nowogard; 4162Z 
Nowogard – Redło – Maszewo; 4164Z Strzelewo 
– Węgorza; 4165Z Wyszomierz – Długołęka; 4166Z 
Osina – Wyszomierz; 4167Z Grabin – Karsk; 4168Z 
Szczytniki – Wierzchy, 3118Z Truskolas – Miętno – 
Nowogard, 4169Z Błotno – Łęgno, 4170Z Błotno 
– Wołowiec; 4171Z Orzechowo – Orzesze; 4172Z 
Wierzchęcino – Miętno – Żabowo; 4173Z Żabo-
wo – Brzozowo; 4174Z Struga – Wołowiec – Żabo-
wo; 4175Z Jeżówka -Maszkowo; 4176Z Wojcieszyn 

Mieszkańcy pytają: Kto
odpowiada za koszenie trawy? 

– Radosław; 4177Z Wierzbięcin – Ostrzyca; 4178Z 
Żabowo – Jarchlino; 4305Z Resko – Ostrzyca; 4180Z 
Wierzbięcin – Osowo – Bienice; 4181Z Sąpolnica – 
Dobra; 4184Z Przejście przez m. Wojcieszyn; 4185Z 
Trzechel – Świętoszewo; 4186Z od drogi wojewódz-
kiej nr 144 – kolonia Wierzbięcin; 4187Z Olchowo 
– Wyszomierz; 4188Z Sąpole – Ostrzyca; 4189Z Oso-
wo – do drogi wojewódzkiej nr 144 odpowiada Za-
rządca, którym jest Zarząd Powiatu Goleniowskiego, 
72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 - tel. 91 418 05 
12. Bezpośrednim zarządcą dróg powiatowych na 
terenie powiatu goleniowskiego jest Wydział Dróg 
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Golenio-
wie – tel. 91 407 10 80.

***
 Na terenach wiejskich nie występują drogi gmin-
ne publiczne z wyjątkiem drogi w Karsku prowadzą-
cej do jeziora oraz byłej drogi krajowej nr 6 na od-
cinkach z Olchowa do Nowogardu i z Nowogardu do 
Wojcieszyna. Pozostałe drogi, których właścicielem 
jest gmina to drogi wewnętrzne Gminy Nowogard 
i za utrzymanie na nich zieleni (w tym i na ulicach 
powiatowych w mieście) odpowiada Gmina Nowo-
gard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska tel. 91 39 26 238 lub 91 392 62 43.

***
 W ostateczności, niezależnie kto jest zarządcą 
danej drogi, problem nieskoszonej trawy, szczegól-
nie na poboczach drogi, możecie Państwo zgłaszać 
bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 91 39 26 
238 lub 91 392 62 43.

(ps)
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 30 czerwca br. (piątek), w 
świetlicy wiejskiej w Mięt-
nie, burmistrz Robert Czapla wraz 
z pracownikami Urzędu Miejskie-
go, spotkał się z sołtysami gminy 
Nowogard, aby omówić sprawy 
bieżące gminy. Pierwsza głos za-
brała dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury Aneta Drążewska, 
która przedstawiła zebranym pro-
gram rozpoczynającego się juz 
wkrótce Festiwalu Filmowego 
i tzw. Prologu oraz zaprosiła obec-
nych do udziału w propozycjach 
festiwalowych. 
 Beata Wojewoda z UM (Wy-
dział Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnic-
twa) przedstawiła sołtysom 
propozycję tegorocznych do-
żynek gminnych, które 2 wrze-
śnia br., odbędą się na boisku w 
Wojcieszynie. Poinformowała 
ona o przedłużeniu terminu do 
składania przez sołectwa swych 
kandydatur do udziału w konkur-
sach m.in. na wieniec dożynkowy, 
ozdoby dożynkowe, najładniejszą 
wieś i na najładniejszą zagrodę. 
Jak wskazał przy tej okazji bur-
mistrz, jest to okazja dla sołectw 
do zdobycia dodatkowych pie-
niędzy i warto z tej możliwości 
skorzystać. A jest o co walczyć. 

Czerwcowe spotkanie
sołtysów w Miętnie 

Ponadto zwrócono uwagę soł-
tysom na prawidłowe wypełnia-
nie zleceń i opisywanie faktur, 
które dostarczane są do Urzędu, 
bo zdarzają się braki lub błedy, 
a wówczas faktury nie mogą być 
przyjęte.
 Byli też i goście z zewnątrz, 
którzy przedstawili propozycje 
aktywacji dla sołectw, w ramach 
prowadzonej Kampanii „Trenuję, 
bo lubię”. Skierowana jest ona 
do całych rodzin, od dzieci, do ro-
dziców oraz do seniorów. Jest to 
dodatkowa możliwość aktywacji 
sołectwa. Propozycja wywołała 
zainteresowanie i szereg pytań, 
na które goście starali się odpo-
wiedzieć jak najdokładniej.

Drodzy Sołtysi i  Mieszkańcy gminy Nowogard,
uprzejmie informuję, że w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony dostawca kruszywa 
naturalnego łamanego o frakcji  0-31,5 mm.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani utwardzeniem drogi, parkingów lub placów  tym materia-
łem proszę o kontakt. 

W celu uzyskania szczegółowych  informacji proszę o kontakt z podinspektorem wydziału Gospo-
darki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - Panią Aleksandrą Lewińską drogą mailową 
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie (091) 39 26 232  bądź osobiście  w pokoju 208 w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie. 

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

 Adam Aniukszys z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska poin-
formował zebranych, że jest moż-
liwość pozyskania na drogi tzw. 
tłuczka (podkładu), dzięki któremu 
będzie można połatać najbardziej 
zniszczone drogi i je wzmocnić. Nie 
ma jednak możliwości zakupu fre-
zu, ponieważ na rynku nie jest on 
dostępny z powodu budowy trasy 
ekspresowej S6.
 Po części oficjalnej, sołtysi już 
indywidualnie, dopytywali burmi-
strza Roberta Czaplę oraz obec-
nych na spotkaniu urzędników o 
sprawy, które dotyczyły ich so-
łectw.

(ps)
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Nowogard, dnia 11 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  
obrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie 
Uchwały Nr XXXIV/204/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Wojcieszyn” uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. Zmiana planu dotyczy obszaru położonego w granicy 
wskazanej na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Woj-
cieszyn w gminie Nowogard.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływa-
nia na środowisko w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 72-200 Nowogard albo za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres pkrugly@nowogard.pl, apawlik@nowogard.pl bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogardu.

Burmistrz Nowogardu

Urząd Miejski w Nowogardzie

 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 9 z dnia 03.07.2017r. nieruchomości 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.

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 wykazu nr 9 z dnia 11.07.2017r. nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictw
 – pokój nr 204 tel. (91) 39-26-225. 

Informujemy, iż w biblio-
tece rusza nowa usługa 
„Książka na telefon”. Regu-
lamin usługi jest dostępny 
na stronie internetowej 
www.nowogard.naszabi-
blioteka.com w zakładce 
„Książka na telefon”.

www.nowogard.pl
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Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                   
  im.S. Żeromskiego 
    w Nowogardzie 

 
 

ZAPRASZA 

 

DZIECI W WIEKU OD 6-12 LAT 
NA WAKACJE W BIBLIOTECE 

 

od 10 lipca do 11 sierpnia 2017r. 
w godz od 12:00 do 14:00 

 
                                                               

 

Proponujemy m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy ruchowe, zagadki, głośne 
czytanie, a przede wszystkim DOBRĄ ZABAWĘ!!!  

 

Karty zgłoszenia dziecka na „Wakacje w bibliotece”  dostępne są            
w  Dziale dla Dzieci i Młodzieży 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

 

www.nowogard.pl
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I tydzień 10.07.-14.07.

OD RANA MAM DOBRY HUMOR, CZYLI CZAS 
NA WAKACJE  W BIBLIOTECE.

• Poznajemy się- tworzymy artystyczne imię 
• Ozdabiamy literki – hasło wakacji
• Letni bukiet kwiatów-wydrapanka z plasteliny 
 
Czwartek: zajęcia edukacyjne  prowadzone przez 
pracownice
Celowego Związku Gmin R-XXI

Piątek: spotkanie z leśnikiem p.Markiem Heise-
rem- Pracownikiem Nadleśnictwa Nowogard

„Pechowy urlop”  Z.Stanecka
„Maja Bursztyn jedzie na wakacje”  P.Danziger
„Rodzina Dyziowatych”  R.Jędrzejewska-Wróbel 

II tydzień  17.07.– 21.07.

AFRYKAŃSKIE SAFARI, CZYLI PODRÓŻ
PO PARKU NARODOWYM SERENGETI

• Tworzymy mapę Afryki z roślinami i zwierzęta-
mi 
• Zgaduj zgadula- czy znasz te zwierzęta?
• Malujemy bajecznie kolorową papugę

Poniedziałek: spotkanie ze strażakami Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowogardzie

Środa: spotkanie z policjantką KP w Nowogardzie

„Bolek i Lolek -Afrykańskie Safari” L.Cichy
„Dlaczego słoń ma trąbę?” E.Gakuaya
„Zwierzątka i zwierzęta na sześciu kontynentach” 
L.Konopiński, S.Mrowiński

III tydzień  24.07 – 28.07

ŻYJ SPORTOWO - BARDZO ZDROWO!

• Skoczna i zdrowa krzyżówka sportowa
• Gry i zabawy ruchowe
• Kręcą się dookoła olimpijskie koła - praca prze-
strzenna

Program zajęć na wakacje
w bibliotece 2017r.

Czwartek : spotkanie z multimedalistką igrzysk 
paraolimpijskich p.Ewą Durską

„Zdrowy duch” M.Kiełbowicz
„Bolek i Lolek- sportowcy” M.Berowska
„Bieg przez płotki”  T.Plebański

IV tydzień 31.07.– 04.08

FANTASTYCZNE I KOSMICZNE WAKACJE
NIE Z TEJ ZIEMI

• Kosmiczne poszukiwania
• Kosmiczna wykreślanka
• Robimy gwiazdozbiory, rakiety, UFOludki – 
praca plastyczna 

„Kosmiczne jajo” Ch.Jolibois, Ch.Heinrich
„Księżycolud” T.Ungerer
„Potworak i inne kosmiczne opowieści” G.Kas-
depke
„Bajka o rogaliku,który chciał zostać księżycem”  
W.Chotomska

V tydzień 07.08 – 11.08

PIESKIE WAKACJE

• Pieskie poszukiwania – ukryte obrazki
• Poznajemy rasy psów
• Rysujemy psa krok po kroku
• Wspólne tworzenie ulubionego pupila

Środa: zajęcia prowadzone przez pracownice 
Celowego Związku Gmin R-XXI

„Psierociniec” A.Widzowska
„Wiersze pod psem” W.Chotomska
„Pieskie wakacje” D.Kaczmarek
„Wszyscy mają psa tylko nie ja” J. Mikołajewski

PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebu-
sy, zajęcia plastyczne, muzyczno – ruchowe, za-
bawy z chustą i tunelem animacyjnym KLANZA , 
zabawy w ogrodzie biblioteki.

www.nowogard.pl
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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

Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ograniczonym
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest  działka o numerze ewidencyjnym 563/2 o pow. 483 m² ( symbol użytku grun-
towego – Bi) zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym, położona w obrębie 5 miasta Nowogard z 
przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ10/00045622/2 w Sądzie Rejonowym w Gole-
niowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.   
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg ogranicza się do właścicieli, których działki bezpośrednio przylegają do wydzierżawianej nieru-
chomości. Przetarg został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.  
Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2017r. o godz. 1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym plus obowiązują-
cy podatek vat.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 10,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu 
dzierżawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 16.08.2017r. 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.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 16.08.2017r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w prze-
targu  w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. 
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w dniu 17.08.2017r. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl


