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DROGA DO STREFY
EKONOMICZNEJ CORAZ BLIŻEJ
Wywiad z Adamem Czernikiewiczem kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego
Blisko 3-letnie starania Gminy Nowogard o utworzenie
na naszym terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały zakończone sukcesem. Strefa na
terenie gminy Nowogard została oficjalnie utworzona rozporządzeniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 października 2013 roku. Sam proces utworzenia strefy był długi
i wymagał dużych nakładów pracy. Oczywiście, jest to praca

obliczona na lata, trzeba przyznać, że w przypadku wielu stref
ekonomicznych, od decyzji o jej utworzeniu do wprowadzenia pierwszego inwestora mija średnio trzy lata. Jest to spowodowane regulacjami w prawie krajowym, które w znacznym stopniu wydłużają proces inwestycyjny w kraju. Dlatego
postanowiłam porozmawiać z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem o początkach powstawania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz procedurach techniczno-budowlanych jakie gmina musiała dotychczas pokonać.
Anna Narkiewicz: Dlaczego budowa drogi dojazdowej
do nowogardzkiej strefy ekonomicznej jest taka ważna?
A.CZ.: Obecnie tereny przeznaczone pod zakłady produkcyjne, to w większości nieużytki rolne. Aby zmienić ten
obraz i jednocześnie dać jasny sygnał dla potencjalnych inwestorów, jeszcze przed oficjalnym włączeniem Nowogardu
dokończenie na str. 3

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że w dniach
8-12 września 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Szczegóły wraz z harmonogramem wewnątrz numeru
„Wiadomości Samorządowych”.

Niecodzienne wieczorne najście
w nowogardzkim ratuszu
Niecodzienna sytuacja miała miejsce 11 sierpnia br.
w nowogardzkim ratuszu. Otóż około godz. 18.40 do nieczynnego ratusza - przypomnijmy, że jest czynny od 7.30 do 15.30
- wszedł nagle młody człowiek z zapytaniem, gdzie jest kasa,
a następnie wyszedł z budynku, by po jakimś czasie wrócić
z koleżanką, która usilnie chciała zrobić zdjęcia wewnątrz

budynku. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że urząd miejski był już zamknięty, zaś na jego terenie
znajdowały się tylko dwie osoby - stróż i sprzątaczka, która miała właśnie sprzątać schody wejściowe, dlatego drzwi
główne były otwarte.
Kim były te osoby?
dokończenie na str. 2
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Powstaną nowe parkingi
przy ulicy Cmentarnej i Mickiewicza
Realizując pogram zwiększania miejsc parkingowych w mieście,
który trwa od 2011 roku informujemy, że burmistrz Nowogardu
wraz z wydziałem IiR planuje przystąpić do sporządzenia
dokumentacji projektowej na kolejne parkingi, które usytuowane
będą przy ulicy Cmentarnej (aż do skrętu w ulicę Reymonta) - 20
nowych miejsc parkingowych oraz przy ulicy Mickiewicza (wzdłuż
ogrodzenia cmentarnego) - 20 nowych miejsc parkingowych.
Planowane parkingi będą budowane z myślą rozwiązania
problemu parkowania na święto Wszystkich Świętych, kiedy to
zaparkowanie samochodu w pobliżu Cmentarza Komunalnego
w Nowogardzie jest bardzo trudne. Najpierw gmina musi
sprawdzić, do kogo należy ta ziemia, na której planowane są
nowe parkingi. Dopiero wówczas będzie możliwe przystąpienie
do sporządzania dokumentacji projektowej.
W sumie, dzięki decyzjom obecnego burmistrza
Nowogardu, mieszkańcy pozyskali dotychczas 160 nowych
miejsc parkingowych, a w najbliższym czasie przybędą nowe
(ul. 700-lecia – 14 miejsc, ul. Kowalska – 21 miejsc, ul. 15 Lutego
– 10 miejsc postojowych), dzięki którym liczba ta wzrośnie do
205, nie wspominając o kolejnych planowanych i o remontach
już istniejących miejsc parkingowych.
opr./zdj. Piotr Suchy

Niecodzienne wieczorne najście
w nowogardzkim ratuszu
dokończenie ze str. 1

Stróż widząc niepowołane osoby, po godzinach pracy,
na terenie ratusza postanowił dowiedzieć się kim są „intruzi”
i co robią. I wówczas doszło do dziwnej, a wręcz kuriozalnej
sytuacji. Otóż pani, która weszła do budynku poinformowała
stróża, że ona może tu wchodzić, bo jest dziennikarką zacytujmy jej wypowiedź - i ona „nie będzie się kłaniać
burmistrzowi, żeby wejść do urzędu by zrobić zdjęcia”.
Uściślijmy tą tzw. dziennikarką była Karolina Klonowska
z „Dziennika Nowogardzkiego” (to ta sama dziennikarka, która
zrobiła zdjęcie z ukrycia zarządowi PKPS pod pretekstem
szukania warsztatu samochodowego).
„Intruzi” zostali poinformowali, że nielegalnie w tej chwili
wtargnęli na teren urzędu i jeżeli się nie wpiszą do księgi
wejść, to wówczas stróż będzie zmuszony wezwać policję. Na
tę informację tzw. dziennikarka stwierdziła, że ona się nigdzie
nie musi wpisywać - dodajmy, że obie osoby nie okazały nawet
legitymacji prasowych. Tylko stanowcza postawa pracownika
sprawiła, że ten wpis się jednak pojawił.
Świadkiem całego tego zdarzenia była sprzątaczka. Cały
pobyt nieproszonych osób trwał dokładnie 5 minut, zrobili
zdjęcie pomieszczeniom kasy miejskiej i wyszli.
Jaki wniosek nasuwa się po tym wieczornym najściu?
Chyba ten jeden, że pracownikom pana Marka Słomskiego
wydaje się, że mają do wszystkiego prawo i że to oni decydują,
gdzie i o której godzinie sobie wejdą i zrobią zdjęcia, bo są
dziennikarzami. A od kiedy to dziennikarzom wszystko wolno?
Najwidoczniej tym spod znaku Marka Słomskiego wszystko
wolno.

Wydawca „Dziennika Nowogardzkiego” Marek Słomski
został telefonicznie poinformowany o całym zajściu przez
burmistrza Nowogardu. W rozmowie przyznał, że to byli jego
dziennikarze, ale mieli zrobić zdjęcia ratusza na zewnątrz, a nie
wchodzić do środka, tym bardziej, że o tej godzinie ratusz jest
nieczynny.
Piotr Suchy

W sprawie incydentu, który miał miejsce na terenie ratusza z udziałem dziennikarzy z DN, sekretarz gminy Nowogard
Agnieszka Biegańska-Sawicka, skierowała list do wydawcy
Dziennika Nowogardzkiego Marka Słomskiego:
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do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
burmistrz postanowił zlecić sporządzenie projektu drogi dojazdowej do obszarów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. W sierpniu 2013 r. została zawarta umowa z projektantem, który przystąpił do pierwszych prac koncepcyjnych
oraz analizy terenu objętego zakresem opracowania. Projekt
drogi do strefy, a w konsekwencji również jej budowa mają
fundamentalne znaczenie dla powstania zakładów do których
trzeba będzie przecież dojechać. Również już na etapie projektu zakładu czy też fabryki należy wykazać jak będzie wyglądał dojazd, a także zaprojektować trasy przebiegu poszczególnych mediów, takich jak energia, gaz, woda czy kanalizacja.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych budowy drogi
przewidziano ułożenie sieci kanalizacji deszczowej, a także
pozostawiono szeroki pas techniczny, w którym będzie można układać niezbędne sieci zewnętrzne (gaz, energia, woda,
kanalizacja). Wzdłuż całej drogi przebiegać będzie chodnik,
a na jej końcu usytuowany będzie plac manewrowy, po to by
wjeżdżające od strony węzła w Wojcieszynie samochody, także długie – ciężarowe, mogły swobodnie zawracać, a nie kierować się w stronę Osiedla Gen. Bema.
A.N.: Dlaczego proces uzyskiwania pozwolenia na budowę jest taki długi?
A.CZ.: Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie. Aby je uzyskać należy złożyć
kompletną dokumentację projektową, przedstawić niezbędne uzgodnienia tej dokumentacji oraz wykazać się prawem
do dysponowania terenem, na którym będziemy budowali.
Wcześniej należy oprócz samego projektu rozwiązać również
występujące problemy techniczne. Ponieważ najbliższa sieć
kanalizacji deszczowej znajduje się w okolicy fabryki Autoneum (dawny Rieter), jako miejsce gromadzenia wody opadowej zaprojektowaliśmy zbiornik chłonno-odparowujący, który
umiejscowimy niedaleko podobnego zbiornika zbierającego
wody z obwodnicy. Pojemność tego zbiornika dobrano w taki
sposób aby oprócz wody z projektowanej drogi mógł on również przyjąć wodę z kanalizacji deszczowej wyprowadzanej od
uruchamianych w przyszłości zakładów. Ze względu na fakt, iż
najbliższa zarówno zbiornik na wody opadowe jak też miejsce
do zawracania samochodów ciężarowych nie były przewidziane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zaszła konieczność dokonania podziałów geodezyjnych
sąsiadujących z planowaną drogą nieruchomości i realizację
całego zadania w trybie tzw. „specustawy” drogowej. To bardzo długa i żmudna procedura wymagająca wielu różnorakich
uzgodnień. W międzyczasie należało jeszcze zaktualizować
mapy geodezyjne, gdyż Agencja Nieruchomości Rolnych bę-

dąca właścicielem przyległych do planowanej drogi terenów
zleciła sporządzenie podziałów swych działek przygotowując
je do sprzedaży dla potencjalnych inwestorów.
W chwili obecnej można stwierdzić, że wykonane w oparciu o dość szczegółowe badania geologiczne projekty techniczne są już opracowane. W przygotowaniu są jeszcze podziały nieruchomości pod zbiornik, a przede wszystkim toczy
się postępowanie środowiskowe, ponieważ droga ze względu
na swoją długość może potencjalnie oddziaływać na środowisko, w efekcie czego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie nakazała sporządzenie analizy fauny i flory na
terenie objętym zakresem inwestycji. Jednocześnie w sposób
równoległy trwają uzgodnienia branżowe m.in.: z zakładem
gazowniczym, którego sieć przebiega w obrębie planowanego zjazdu na projektowaną drogę.
A.N.: Na kiedy planowany jest termin uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej?
A.CZ.: Zgodnie z zawartą umową termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem jej w Starostwie Powiatowym w Goleniowie i uzyskaniem decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) upływa w dniu 20.12.2014 r.
W tym miejscu należy wspomnieć, że sama procedura podziałowa działek wchodzących w zakres opracowania trwa ok. trzech
miesięcy, a samo zaś Starostwo Powiatowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma 90 dni na wydanie decyzji ZRID. Mamy
nadzieję, że wydaje je od ręki, bez zbędnej zwłoki.
A.N.: Jaki jest koszt dokumentacji projektowej?
A.CZ.: Zgodnie z umową całkowity koszt dokumentacji
projektowej wynosi 36.777,00 zł.
A.N.: Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu
Wywiad przeprowadziła
Anna Narkiewicz

Jak widzimy, sama obecność strefy na naszym terenie
to nie wszystko. Trzeba do niej podciągnąć media, wybudować drogę dojazdową, ściągnąć inwestorów. Te prace
burmistrz wykonuje jednocześnie, aby nie tracić cennego czasu
i jak najszybciej umożliwić start pierwszym fabrykom. Po drodze jest szereg procedur biurokratycznych, które nasza gmina
niestety musi przejść. Dobrze, że władze gminy podjęły decyzję o projektowaniu drogi niejako „w ciemno”, jeszcze nie mając pewności, że strefę otrzymamy. Czasami trzeba po prostu
zaryzykować. Dziś z perspektywy czasu, możemy powiedzieć,
że opłacało się. Dzięki temu jesteśmy o 1 rok do przodu z projektowaniem i budową drogi.
O dalszych pracach na strefie ekonomicznej będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Opr. Piotr Suchy
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Jeszcze o sieci wodociągowej w Warnkowie
(odpowiedź na artykuł Marka Antczaka)
Trudno zrozumieć, jaki cel tak naprawdę przyświecał byłemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Markowi
Antczakowi, gdy pisał w „Dzienniku Nowogardzkim” na temat Warnkowa. Wrażenie jest takie, że się z czegoś próbuje
wytłumaczyć i robi to tak dokładnie, że przeciętny „zjadacz chleba” zadaje sobie pytanie - ale o co właściwie chodzi?
Przecież nikt nie mówił nigdzie o tym, że w Warnkowie nie
można się budować, a jedynie Dziennik Nowogardzki w swym
artykule donosił, że mieszkańcy, którzy wybudowali swe domy
w obrębie Warnkowo nie mogą na swych działkach wywiercić studni głębinowych czy budować oczyszczalni przydomowych.
To wszystko wynika z faktu ustanowienia przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Szczecinie na tym terenie tzw. strefy ochronnej wód podziemnych i założeń do planu
przestrzennego zagospodarowania, który nota bene na sesji
Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2010 r. przedstawiał nie kto
inny, jak sam Marek Antczak.
Jednak czytając to, co napisał były zastępca kierownika
w wydziale architektury M. Antczak, to zadziwia fakt, że tak
skonstruował swoje zdania, że wynika z nich jedno - całej sytuacji w Warnkowie jest winny obecny burmistrz. Jednak pan
Antczak zapomniał albo umyślnie przemilczał jeden istotny
fakt, a mianowicie kiedy tworzony był plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Warnkowo to on, a nie kto inny,
nadzorował wykonanie tego planu z polecenia burmistrza
Kazimierza Ziemby.
Aby nie być posądzonym o pomówienia w tej materii, przedstawiam wyciąg z protokołu sesji Rady Miejskiej
w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r.:
“Przewodniczący Rady (Marek Krzywania – dop. autora)
stwierdził, że radny R. Szpilkowski wydał bardzo ostrą opinię
nie popartą żadnymi dowodami. Zaznaczył, że najwięcej nad
tym dokumentem pracował Wydział ABPP i on jest jak najbardziej kompetentny w tej sprawie. M. Antczak podkreślił, że jest
pracownikiem Urzędu Miejskiego i jest osobą odpowiedzialną” (…) w innym zaś fragmencie czytamy: „Radny R. Szpilkowski zapytał, czy jest w planie zakaz budowy tych zbiorników
bezodpływowych czy nie?
M. Antczak stwierdził, że na terenach stref ochronnych ujęć
wody i poza tymi strefami (pośrednimi) jest zakaz w planie budowy tych zbiorników. Podkreślił, że wynika to z realnego niebezpieczeństwa skażenia terenu poprzez wprowadzenie ścieków do gruntu. Powołał się tu na opinię RZGW w Szczecinie.
Radny R. Szpilkowski stwierdził, iż M. Antczak powiedział
na poprzedniej sesji, że zapis odnośnie możliwości budowy
bezodpływowych zbiorników ścieków zostanie wprowadzony.
Uważa, że kolejny raz mamy do czynienia z kłamstwem albo
z mataczeniem. Zaznaczył, że ma przed sobą opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z sierpnia br. która wskazuje, że nie ma zakazu budowy bezodpływowych zbiorników na
ścieki, wprowadzono jedynie nakaz sprawdzania ich szczelności na terenach nie objętych kanalizacją. Radny (Szpilkowski)
zapytał (M. Antczaka – dop. autora), dlaczego więc uparcie się
twierdzi, że te szamba nie mogą być tam zlokalizowane?
Radny R. Czapla (dop. autora - pełniący wówczas funkcję
zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie)
zadał pytanie, czy w uchwale z poprzedniej sesji są ujęte te
zbiorniki bezodpływowe, bo takie były zapewnienia? Radny
(dop. Czapla) uważa, że nie dając na to zgody zamraża się ten
teren pod kątem budownictwa mieszkaniowego. Według rad-

nego powinien być zawarty zapis, że do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej można budować zbiorniki bezodpływowe ścieków. W obecnym kształcie ta uchwała zdaniem radnego (Czapli) jest nie do przyjęcia.
M. Antczak oznajmił, że nie przypomina sobie aby przy
temacie uchwalenia planu dla Warnkowa mówił, że w samym
Warnkowie będzie można lokalizować bezodpływowe
zbiorniki ścieków. Zaznaczył, iż mówił o tym, że PUWiS ma już
dokumentację i będzie przystępował do budowy kanalizacji
sanitarnej na tym terenie. Podkreślił, że plan zagospodarowania
przestrzennego nie jest planem realizacyjnym a planem
miejscowym określającym, jak ta przestrzeń ma wyglądać.
Marek Antczak stwierdził, że uzgodnienia RZGW i tym podobne
rzeczy to są tzw. skrajne warunki, czyli ich nie można przekroczyć
nawet w planie, natomiast można je zaostrzyć. Zaznaczył, że
jest to świadome zaostrzenie tego zapisu tylko i wyłącznie na
terenach strefy ochronnej ujęcia wody aby zabezpieczyć je
w stu procentach. M. Antczak zaakcentował, że na pewno nie
ma tu żadnego matactwa. Dodał, że jedyną jego winą było nie
poddanie pod głosowanie uwagi Pana Stróżewskiego”.
W tym miejscu warto wręcz postawić pytanie, dlaczego
zaostrzono te warunki i wprowadzono tzw. skrajne warunki w innych planach uchwalanych na tej samej sesji w obrębach Olchowo, Miętno, Wojcieszyn, Nowogard 7, Nowogard
6, zamykając drogę do realizacji inwestycji właścicielom nieruchomości? Tam nie ma ujęć wody i można było w planach
utworzyć zapis: „Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza się odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych
do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych
wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej”. Przy takich zapisach problemy, o których pisze
Pan Antczak, by nie występowały, ponieważ każdy mógłby zrealizować swoją inwestycję. Właściciele działek sami by decydowali czy inwestują w zbiornik z koniecznością jego likwidacji
po doprowadzeniu sieci kanalizacyjnej.
W obrębie Warnkowo także nie było przeciwwskazań do
wprowadzenia takich zapisów, przy odpowiednim wykonaniu
zbiorników i odpowiednią nad nimi kontrolą nie ma możliwości
zanieczyszczenia gruntu, poza tym to byłoby tylko rozwiązanie
tymczasowe – i każdy mógłby się budować”.
Tak więc osobą winną całego tego zamieszania wokół
Warnkowa, jak wynika z zapisu z protokołu, nie jest obecny
burmistrz - jak to w swym artykule sugeruje M. Antczak, ale
problem pojawił się za kadencji poprzedniego burmistrza
– Kazimierza Ziemby i to wówczas nie został rozwiązany.
Chyba, że pan Antczak wprowadził w błąd radnych informując,
że PUWiS posiada już dokumentację odnośnie Warnkowa i będzie przystępował do budowy kanalizacji sanitarnej (protokół
z sesji z dnia 3 listopada 2010 r.). Zgodnie z uchwałą 321/10
z dnia 10 marca 2010, PUWIS zaplanował, że w 2010 r. wykona
dokumentację dotyczącą kanalizacji, zaś dopiero w 2011 dotyczącą wodociągów w Warnkowie. Ponadto, we wspomnianym
planie, są uwzględnione dwa etapy budowy sieci w Warnkowie
– I etap budowy przewidziano na rok 2011, a II na 2013.
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PUWiS w swym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie
gminy Nowogard, który uchwałą radnych w dniu 10 marca
2010 r. został przyjęty, zobowiązał się do wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnkowie i choć terminów realizacji
wspomnianych inwestycji nie dotrzymał, to gmina Nowogard
nie mogła nałożyć żadnych kar. Wynika to z prostej przyczyny.
Gmina w 1992 podpisała z PUWiS-em umowę na eksploatację
i utrzymanie sieci (dzierżawę), która przewidywała rozbudowę
sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa ta natomiast nie zawierała kar z tytułu niewykonania zadania inwestycyjnego. W chwili
obecnej jakikolwiek operator sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie gminy Nowogard będzie zobligowany do wykonania
zadania inwestycyjnego pod rygorem wysokich kar finansowych (zgodne z przepisami ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym czyli PPP, takie zabezpieczenie jest zgodne
z prawem). Gdyby firma była własnością gminy, to sprawa sieci
w Warnkowie zostałaby szybko rozwiązana – najprawdopodobniej rozliczeniem osób odpowiedzialnych za terminową
realizację inwestycji.
M. Antczak pisze, że „Burmistrz musi tą sieć w terminie
obiecanym wybudować. Nie wywiązując się z tego zadania
Burmistrz nie wykonuje swoich obowiązków (co na to sza-
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nowna Rada), dodatkowo łamie zapis art. 8 k.p.a , który mówi,
że prowadząc postępowanie powinien prowadzić je w sposób
budzący zaufanie do władzy publicznej. Jak można mieć zaufanie do Burmistrza, który nie dotrzymuje słowa? (...) Jeżeli
ktoś uzyskał zapewnienie o dostawie wody i odbiorze ścieków
od Burmistrza Nowogardu lub firmy firmy PUWiS działającej
w jego imieniu może żądać od Burmistrza zadośćuczynienia”.
To przecież „M. Antczak podkreślił, że jest pracownikiem
Urzędu Miejskiego i jest osobą odpowiedzialną. Dodał, iż zdarza się, że czasami popełnia błędy ale za własne słowa odpowiada. Stwierdził, że w tej chwili występuje z upoważnienia
Burmistrza (Kazimierza Ziemby – uwaga autora) i w każdej
chwili Burmistrz, jeżeli się nie zgadza z jego wypowiedzią
może przejąć głos i go poprawić” (sesja RM z dnia 3 listopada
2010 r.) i w trakcie tej samej sesji RM stwierdza, że „PUWiS ma
już dokumentację i będzie przystępował do budowy kanalizacji sanitarnej na tym terenie”.
Odpowiedź, po lekturze protokołów z sesji Rady Miejskiej
w Nowogardzie, ciśnie się na usta sama...i z tą odpowiedzią pozostańmy i milczeniem zbyjmy wywody byłego już, chyba na
szczęście, urzędnika urzędu miejskiego Marka Antczaka.
opr. Piotr Suchy

„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw (...)”
Jan Paweł II - Dzień Seniora w Świerczewie
Starość pozostaje niepopularnym tematem. Choć ludzi w dojrzałym i sędziwym wieku przybywa, w mediach, służbie
zdrowia i nauce obecność tego tematu wciąż jest niewystarczająca, a jeśli się pojawia, to zwykle w negatywnym kontekście. Czy starość może być inspirująca, ciekawa, przyjemna? Tak, odpowiada wielu.
„Ci, którzy głęboko kochają, nigdy się nie zestarzeją; mogą
umrzeć ze starości, ale umierają jak młodzi.” Dorothy Canfield
Fisher (amerykańska pisarka i działaczka społeczna).
W Świerczewie stało się już tradycją, że seniorzy są zauważeni w sposób szczególny. Podobnie było i w tym roku. Do
tych, którzy z powodu dolegliwości i chorób nie mogli przybyć
na świerczewskie boisko, sołtys Urszula Armata wraz z Radą
Sołecką odwiedzili w domach trzech najstarszych seniorów
i wręczyli im kwiaty oraz listy okolicznościowe. Wśród tych
osób są: Czesława Bedyńska, Anna Fedak, Augustyn Kaczor.
Pozostali spotkali się w piątek, 15 sierpnia br., o godz. 16.00,
na dotychczasowym boisku w Świerczewie, gdzie miało miejsce wyjątkowe świętowanie, którego bohaterem byli seniorzy.
Najmłodsi mieszkańcy wręczyli najstarszym tzw. seniorom
kwiaty dziękując w ten sposób za ich obecność, a także za przekazywanie wiedzy, tej zdobytej przez całe ich życie.
Dla seniorów były też prezenty, które przywiózł dla wszystkich obecnych jubilatów burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
dziękując im za ciężką pracę zawodową, jak i tę na polu rodzicielskim.
Sołtys Świerczewa Urszula Armata podziękowała w imieniu mieszkańców burmistrzowi Nowogardu za przybycie
i za prezenty, sołtys Strzelewa Jolancie Bednarek i sołtys Czermnicy Monice Nagły za pomoc w realizacji tego święta. Następnie

panie sołtys wraz z burmistrzem rozdały seniorom prezenty,
a wszystkim dzieciom cukierki.
Takie spotkania są okazją do wspólnego świętowania
międzypokoleniowego.
Wszystkich seniorom, nie tylko tym ze Świerczewa życzymy,
żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji
i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji
i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu.
opr./zdj. Piotr Suchy
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Zebranie mieszkańców Świerczewa
w sprawie funduszu sołeckiego
Rada sołecka wraz z panią sołtys Urszulą Armata,
zaprosiła w imieniu mieszkańców, na spotkanie (13 sierpnia
br.) burmistrza Nowogardu. Spotkanie dotyczyło przede
wszystkim podzielenia funduszu sołeckiego, który mieszkańcy
jednogłośnie przeznaczyli na wyposażenie remontowanej
świetlicy (jej remont ma się zakończyć do 30 września br.) oraz
zakup namiotu i ławek na spotkania i imprezy okolicznościowe.
W spotkaniu wzięły udział również Ewa Jakubcewicz z wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR),
która poinformowała mieszkańców o możliwości pozyskania
w Świerczewie ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych pod
boisko sportowe oraz Jolanta Bednarek - sołtys Strzelewa, której
mieszkańcy Świerczewa wraz ze swoją sołtys podziękowali
za dotychczasową pomoc i bezinteresowne wypożyczanie
namiotu na różnego rodzaju imprezy integracyjne.
W czasie tego spotkania, mieszkańcy wraz z burmistrzem
udali się na teren, który w przyszłości może stać się miejscem
rekreacji - boiskiem sportowym. Mieszkańcy nie kryli radości i
dziękowali burmistrzowi, że jako jedyny wywiązał się ze swej
obietnicy, „bo wielu obiecywało i na obietnicach się skończyło”

i już niedługo świerczewska społeczność będzie mogła cieszyć
się z nowej świetlicy.
opr./zdj. Piotr Suchy

Nowe oblicze murków przy plaży miejskiej
Jeszcze do niedawna obszar między plażą, a garażami na terenie pogotowia najzwyczajniej w świecie straszył. Pomazane ściany garaży, zaś murek od ulicy Promenady zniszczony. Nie trudno więc było zauważyć w ostatnim czasie, że ten
krajobraz się zmienił. I nie tylko mowa tu o garażach, ale również i o samym murku, który po wielu latach został na nowo
otynkowany i po raz pierwszy zostały na nim wykonane drewniane siedziska z listew świerkowych (wcześniej młodzież
siedziała na betonowym murku).
W środę, 20 sierpnia br., burmistrz Nowogardu dokonał
odbioru wspomnianego murku, który ma długość 75 mb. Na
części bez siedziska zostały ułożone płytki chodnikowe z kamienia płukanego. Wykonawcą prac była firma PPHU KUGA.
Ogólny koszt zadania wyniósł 17 200 zł.
Podczas odbioru padła propozycja, aby ten murek, pod
okiem instruktorów z NDK, nowogardzcy artyści przyozdobili
muralami – ku ogólnej uciesze społeczeństwa.
Mural to rodzaj malatury, nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjne malarstwa ściennego, najczęściej monumentalne.
Malowidła takie, w zależności od intencji twórcy, mogą
mieć na celu impresję odbiorcy, reklamę miasta lub promocję
jakieś akcji charytatywnej.
Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę
na ścianach budynków.
opr./zdjęcia Piotr Suchy
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Już wkrótce na terenie gminy Nowogard odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie
w formie wystawki w dniach 8-12 września 2014 r. Mieszkańcy
domów jednorodzinnych mogą wystawiać je przed posesję.
W pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe,
nieruchomości niezamieszkałe) odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne.
Istotne by odpady były wystawione przed godziną 7.00
w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy
lub w danej miejscowości. Niespełnienie tego warunku może
skutkować nieodebraniem odpadów.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach. W praktyce w ramach zaplanowanej
zbiórki można wystawiać wszelkiego rodzaju meble (stoły,
szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy drewniane,
materace, pierzyny, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki dziecięce i inne tego typu odpady. Nie będą
odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady
budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, odpady ogrodowe czy spakowane w worki,
wiadra lub kartony odpady domowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny.
Szczegółowy harmonogram można znaleźć poniżej.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8.09.2014 r.
Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa,
Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, Poniatowskiego, Ogrodowa,
Kwietniowa, Jana Pawła II, Ks. Racibora I, Światowida,

Gryfitów, Cmentarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza,
Kochanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza,
Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego,
Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 3 Maja, Fabryczna, Pocztowa,
Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, Waryńskiego,
Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa,
Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.
9.09.2014 r.
Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, plac Wolności,
Czarnieckiego, Lutyków, Wyszyńskiego, Luboszan, Kościelna,
Blacharska, pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego,
Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego,
Traugutta, Okulickiego, Wileńska, Kościuszki, Miętno 2036, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska,
Jesionowa, Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa,
Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Kowalska,
Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Gen. Bema,
Wybickiego, Norwida, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice,
Promenada, Sądowa, Stolarska.
10.09.2014 r.
Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica,
Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierzchęcino, Grabin, Bochlin,
Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo,
Płotkowo, Suchy Las, Świerczewo.
11.09. 2014 r.
Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Kulice,
Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce, Ostrzyca, Bromierz,
Jarchlino, Żabówko, Słajsino, Wierzbięcin, Olchowo, Gardna,
Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.
12.09.204 r.
Mętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze,
Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga, Zatocze, Wołowiec,
Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo,
Konarzewo.

Zakończono I etap przebudowy
alejki spacerowej wokół jeziora
W związku z organizowanym w Nowogardzie I Maratonem
MTB dookoła Jeziora Nowogardzkiego, który rozegrany
został 17 sierpnia br., przerwano prace remontowe alejki
spacerowej wokół naszego jeziora na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego. Jest to I etap remontu. Po rozegranym
maratonie prace będą kontynuowane do ulicy Kilińskiego.
W roku 2015 i kolejnym, burmistrz Nowogardu, który 12
sierpnia br. dokonał odbioru dotychczas wykonanych prac,
planuje poprowadzenie ścieżki wokół jeziora.
Nikt wcześniej nie podjął się tego zadania, choć mieszkańcy postulowali już od wielu lat, aby coś w tym kierunku zadziałać.
Dopiero za tej kadencji marzenia mieszkańców mają duże
szanse, aby były zrealizowane.
foto: Piotr Suchy
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I MARATON MTB WOKÓŁ JEZIORA
NOWOGARDZKIEGO
- Memoriał Artura Komisarka i Pawła Zugaja
Maraton rowerowy MTB dookoła jeziora nowogardzkiego
– Memoriał Artura Komisarka i Pawła Zugaja - to pierwsza tak
wielka impreza rowerowa w naszym mieście, w której każdy mógł
wziąć udział, choć nie jedyna. W grudniu rozgrywany jest w lesie,
w okolicach stadionu miejskiego, Mikołajkowy Maraton MTB,
ale w nim bierze udział o wiele mniejsza liczba uczestników i to
w większości w kategorii młodzik i junior. Maraton MTB (ang: bikemarathon) to przede wszystkim dyscyplina kolarstwa górskiego,
polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej
trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni. Maraton MTB
jako dyscyplina zaczął być organizowany najpierw jako impreza
amatorska dla miłośników kolarstwa górskiego. Z czasem
wyścigi te zaczęły gromadzić wielkie rzesze rowerzystów.
Zawodnicy musieli pokonywać duże odległości, często nawet od
80 do 200 km w ciężkim terenie, chociaż najczęściej spotykane
długości maratonów w imprezach amatorskich to 45-70 km.
Nowogardzki Maraton MTB wokół jeziora to dwa dystanse
16,2 (KII-KVI, MVI i MVII) oraz 32,8 km (MII-M5). W I Maratonie
MTB wokół jeziora nowogardzkiego wzięło udział (wg listy
z wynikami) 199 zawodników (choć zarejestrowało się w sumie
– wg organizatorów – 230 zawodników). Kibice nowogardzcy
też nie zawiedli i dopingowali wszystkich zawodników na trasie
maratonu.
Gościem tego pierwszego nowogardzkiego maratonu
był Dariusz Baranowski - polski kolarz szosowy, trzykrotny
zwycięzca Tour de Pologne, olimpijczyk Barcelona, Atlanta),
ośmiokrotny Mistrz Polski, 12 miejsce w klasyfikacji generalnej
Giro d”Italia 2003, rocznik 1972.
Po ostatnim wyścigu odbyło się wręczenie pucharów
i koszulek lidera w poszczególnych kategoriach oraz losowanie
wśród zawodników nagród rzeczowych (w sumie było ich
100, wśród których znajdował się motor, rower z napędem
silnikowym, rowery, tablety, karnety do siłowni, na masaż
i wiele innych).

Słowa uznania należą się też dwójce komentatorów,
którzy z wielką umiejętnością i zawodowstwem poprowadzili
całą imprezę i sprawili, że kibicom nie nudziło się między
przejazdami zawodników – Gabriel Nadobny (komentator
Maraton dokoła Miedwia) i Tomasz Pryciak (viceprezes STC
Stargard).
I Maraton MTB wokół jeziora mógł się odbyć tylko dzięki
sponsorom, którym organizatorzy wyrażają wdzięczność
oraz, jak wspomniał Tobiasz Lubczyński, organizator i prezes
Stowarzyszenia AVIS, dzięki ogromnej pomocy burmistrza
Nowogardu „bez którego maraton by się nie udał. Wspierał nas
od początku, choć miał wątpliwości, podobnie jak ja - czy ktoś
do Nowogardu na ten maraton przyjedzie. Ale udało się i to
również jego zasługa”.
Impreza się udała, co dało się odnotować późnym
wieczorem na facebooku, gdzie wielu uczestników chwaliło
organizatorów, trasę oraz atmosferę... i już zapowiedzieli się
na następny maraton w Nowogardzie wokół naszego jeziora.
Gratulujemy i dziękujemy organizatorom, wolontariuszom,
strażakom i policji za organizację
i wsparcie tego święta miłośników dwóch
kółek w Nowogardzie. Nie sposób tu
nie wspomnieć też i o nowogardzkich
„gwiazdach” kolarstwa, które organizowały
ten maraton i które były „dobrymi duchami”
nowogardzkiej imprezy: Jan Zugaj (Mistrz
Polski w kolarstwie szosowym) i Wojtek
Ziółkowski (zdobył złoty medal w jeździe
indywidualnej i drużynowej na torze na
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kalisz
2004, złoty medal w jeździe indywidualnej,
drużynowej i w wyścigu dystansowym
oraz brązowy medal w wyścigu Medison
podczas Mistrzostw Polski Elit Szczecin
2004, reprezentant Polski, zawodnik grup
zawodowych: Weltour, Miche, DHL-ATHOR,
BDC).
wyniki maratonu na stronie
www.noowgard.pl
Opr./zdj. Piotr Suchy

26.08.2014 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

9

Łęgno ma plac zabaw!
W wakacyjne środowe popołudnie (13 sierpnia br.), w Łęgnie, które jest najmniejszym i najmłodszym sołectwem gminy Nowogard miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. O godz.
14.00, burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie
zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie
Mieczysława Laskowskiego, radnego Pawła Kolanka z Błotna,
pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogadzie, sołtysa Józefa Włochowicza i licznie zgromadzonych mieszkańców Łęgna
dokonał uroczystego otwarcia nowego placu zabaw. Radości
nie kryły dzieci, które wzięły czynny udział w przecięciu wstęgi.
Podczas tej uroczystości z ust obecnych padło wiele ciepłych słów pod adresem burmistrza, że „dzięki burmistrzowi
Robertowi Czapli i jego zabiegom mamy w Łęgnie ten piękny
plac zabaw. My mieszkańcy jesteśmy za to bardzo wdzięczni”.
Również obecni radni nie ukrywali, że ich owocne starania on
ten plac zabaw dla sołectwa Łęgno były możliwe tylko dzięki
burmistrzowi i podjętych przez niego decyzjach.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 46.912,20 zł. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania
413 Odnowa i rozwój wsi, które pokrywa 80% wydanych na
ten cel środków własnych.

Po części oficjalnej, sołtys zaprosił wszystkich gości i mieszkańców na wspólnego grilla. Była to też okazja do swobodnej
rozmowy mieszkańców Łęgna z burmistrzem.
opr. /zdj. Piotr Suchy

Kończy się remont nowogardzkiej
fontanny i jej otoczenia
W chwili obecnej trwają już tylko prace wykończeniowe
w otoczeniu samej fontanny. Jest to kolejne miejsce na mapie Nowogardu, które dzięki obecnemu burmistrzowi, nabrało blasku i będzie dla mieszkańców miejscem odpoczynku

i rekreacji. We wtorek 12 sierpnia br., burmistrz Nowogardu
spotkał się z panem Zdzisławem Ajsem, właścicielem firmy,
która wykonuje prace wykończeniowe wokół fontanny.
opr. Piotr Suchy
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Spartakiada w Sąpolnicy
Zapowiadana Spartakiada w Ostrzycy w dniu 3.08.2014 r. nie odbyła się, powodem był remont boiska, ale sołectwo
Sąpolnica udostępniło swój obiekt w dniu 10.08.2014r , gdzie zawodnicy Ostrzycy wystąpili w roli gospodarzy. Gorące
podziękowania dla sołtysa Sąpolnicy za pomoc w zorganizowaniu Spartakiady.
Piłka Nożna: Zgłosiło się siedem drużyn, w pierwszym
etapie rozgrywek drużyna gospodarzy miała wolny los decyzją organizatorów i przeszła od razu do półfinałów, natomiast
pozostałe drużyny losowały przeciwników, tworząc trzy pary,
gdzie przegrywający odpadał. W półfinale również odbyło się
losowanie przeciwników, przegrywający grali o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy o pierwsze.
Piłka Siatkowa: Do rozgrywek piłki siatkowej zgłosiło się
sześć drużyn, drużyny losowały przeciwników, tworząc trzy
pary, przegrywający odpadał. W finale znalazły się drużyny
z Ostrzycy, Kulic i Długołęki, które rozegrały mecze pomiędzy
sobą. Zwyciężył zespół z Ostrzycy, drugie miejsce zajęła drużyna Długołęki, a miejsce na najniższym stopniu podium zajął
zespół z Kulic. Grano do dwóch wygranych setów.
Wyniki na stronie www.nowogard.pl
zdj. Anna Narkiewicz
tekst: organizatorzy

Zakończył się II Turniej Koszykówki
Ulicznej Streetball
Za nami II Turniej Koszykówki Ulicznej STREETBALL. Streetball (pol. koszykówka uliczna, ang. street – ulica, ball – piłka)
– termin określający rekreacyjną i nieprecyzyjną grę w koszykówkę najczęściej na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem „jednego kosza” lub dwóch koszów.
Do tegorocznych rozgrywek, które miały miejsce 16 sierpnia br., o godz. 11.00 na boisku „dolnym” przy Placu Szarych
Szeregów, o Puchar Burmistrza Nowogardu, zgłosiło się pięć
zespołów: „Żylety”, „Dlaczego Nie”, „Trzy kosy”, „Na potrzasku”,
„Holendrzy”.
Najpierw rozegrano mecze na zasadzie: każdy z każdym
do 21 pkt (wyniki na stronie www.nowogard.pl
Pierwsze miejsce zajęli Holendrzy pokonując drugą drużynę turnieju Trzy kosy 15 - 10, zaś Żylety, pokonując zespół
Dlaczego Nie wynikiem 15 - 13, zajęły trzecie miejsce.
W konkursie na rzuty osobiste wygra ł Jakub Boruk (zespół
Żylety z Goleniowa). Turniej sędziowali: Michał Kaźmierczak
i Marcin Gulbinowicz (obaj z Goleniowa).

Nad przebiegiem II Turnieju Koszykówki Ulicznej Streetball
o Puchar Burmistrza Nowogardu czuwał Szymon Pilipczuk.
opr./zdj. Piotr Suchy
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WYKAZ PRAC WYKONANYCH W DNIACH
11-14.08.2014 r. GRUPĘ OSADZONYCH
W ZAKŁADZIE KARNYM W NOWOGARDZIE
11.08.2014
- Grupa siedmiu osób osadzonych wykonała prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie polegające na wygładzeniu ścian gładzią gipsową, szlifowaniu ścian
oraz przygotowaniu ścian pod malowanie.

13.08.2014
- Grupa trzech osób kontynuowała wykonywanie prac
związanych z pielęgnacją zieleni na ulicy Poniatowskiego.
Dwóch osadzonych wykonywało dalsze prace związane
z oczyszczeniem jeziora z wodorostów.

12.08.2014
- Trzy osoby osadzone wykonywały prace związane z usuwaniem wodorostów z nowogardzkiego jeziora na wysokości
restauracji „Przystań” oraz fontanny. Trzy osoby wykonywały prace związane z pielęgnacją terenów zielonych na ulicy
Poniatowskiego i przycinając gałęzie, następnie grupa ta udała się na ulicę zamkową i tam dokonała oczyszczenia kanalizacji deszczowej

14.08.2014
- Trzech osadzonych w dalszym ciągu wykonywało prace
związane z pielęgnacją roślinności na ulicy Poniatowskiego.
Grupa dwóch osadzonych wykonywała prace związane z utrzymaniem czystości w okolicy boiska na ulicy Szarych Szeregów
polegających na oczyszczaniu chodnika oraz boiska do piłki
koszykowej. Pozostała grupa dwóch osadzonych wykonywała
pracę związaną z usuwaniem wodorostów z jeziora w okolicy
restauracji „Neptun”
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze
ewidencyjnym 98/2 o pow. 0,4793 ha (grunty rolne, symbol
użytku gruntowego – RIVb), położona w obrębie Świerczewo
gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr 44638 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014r. o godz. 1000
w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,
I piętro.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł za
dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 2,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu
dzierżawnego, tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r.
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.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie
internetowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze
ewidencyjnym 126 o pow. 0,23 ha (grunty rolne, symbol
użytku gruntowego – RIIIb), położona w obrębie Grabin gmina
Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr 48397 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 1015
w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,
I piętro.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za
dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu
dzierżawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r.
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.
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 oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze
ewidencyjnym 145 o pow. 0,25 ha (grunty rolne, symbol
użytku gruntowego – RIVb), położona w obrębie Wołowiec
gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr 7182 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2014 r. o godz. 1030
w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,
I piętro.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za
dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu
dzierżawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 15.09.2014 r.
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.
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 oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
dnia 6 września 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.3014.00 tel. 91 3921356 wew. 122 oraz u Lidii Bogus tel. 505
393 636 po godz. 14.00 lub w biurze fundacji w budynku
laboratorium przy szpitalu do godz. 15.00.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Burmistrz Nowogardu
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 12.08.2014 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacji dotyczących4 wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa UM w Nowogardzie
- pokój nr 207 tel. 91 3926227

Rozpoczęto kolejny etap
remontu chodnika przy
ul. Wojska Polskiego
Rozpoczął się kolejny etap remontu chodnika przy
ul. Wojska Polskiego. Kolejny etap obejmuje odcinek od
posesji nr 19 (wyjazd z ul. Promenada) do Sarniego Lasu.
W przyszłym roku (2015) planowana jest kontynuacja remontu po prawej stronie ul. Wojska Polskiego (od ul. Generała
Sikorskiego w kierunku stadionu miejskiego).

opr. Piotr Suchy
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Baby Boom - rekordowa liczba urodzeń
dzieci w nowogardzkim szpitalu
Po raz pierwszy w historii nowogardzkiego szpitala, odnotowano w miesiącu lipcu br., tak dużą liczbę urodzeń dzieci (54). W sumie w miesiącu lipcu br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowogardzie zarejestrowano liczbę 59 urodzeń.
Od dłuższego czasu obserwujemy w naszej gminie stały wzrost liczby urodzeń dzieci
Urodzonych w nowogardzkim szpitalu - 17 dzieci z terenu
naszej gminy, 36 dzieci spoza naszej gminy.
Urodzonych poza granicami Polski - 6 dzieci z rodziców
pochodzących z naszej gminy.
Ogólnie od początku roku zarejestrowano do 31 lipca br.
268 dzieci z tego: 141 dziewczynek, 127 chłopców. Średnio 38/
miesiąc.
Najczęściej wybierane imiona dla dziewczynek: Julia, Lena,
dla chłopców: Bartosz, Jan.
W bieżącym roku najwięcej dzieci urodziło się we wsiach
Wyszomierz (6 ), Konarzewo (4).
Dla porównania:
rok 2013
Zarejestrowano 363 dzieci, z tego: 184 dziewczynki,
179 chłopców. Średnio 30/miesiąc.
Zameldowanych w naszej gminie 160 dzieci. Najczęściej
wybierane imiona dla dziewczynek: Maja, Lena, dla chłopców:
Maciej, Szymon. Najwięcej dzieci urodziło się we wsiach
Długołęka (7 ), Ostrzyca (6).
rok 2012
Zarejestrowano 342 dzieci, z tego: 161 dziewczynek,
181 chłopców. Średnio 29/miesiąc. Zameldowanych
w naszej gminie 144 dzieci. Najczęściej wybierane imiona
dla dziewczynek: Julia, Hanna, a dla chłopców: Jakub i Filip.
Najwięcej dzieci urodziło się we wsi Osowo (8 ), Jarchlino (6 ).
Niewątpliwą przyczyną wzrostu urodzeń dzieci w naszym
szpitalu jest renoma z jaką, cieszy się Oddział GinekologicznoPołożniczy który w tej chwili przyciąga przyszłe mamy nie tylko
z terenu naszej gminy, ale również z całego województwa
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; 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; Apteka „JANTAR”,
ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek
Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”,
ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy,
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;
Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna,
ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58,
Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr
Wróblewski Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego; 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, „Wszystko Dla Domu” ul. Bankowa.

zachodniopomorskiego. Ogromny wpływ na to ma m.in.
domowy klimat zapewniany kobietom rodzącym oraz ich
rodzinom, pełna intymność i poczucie bezpieczeństwa
wyposażenie oddziału w niezbędny, nowoczesny i wysokiej
jakości sprzęt oraz aparaturę medyczną: KTG, USG, fotele
i łóżka ginekologiczne (w chwili obecnej takiego sprzętu, jaki
posiada nowogardzki szpital, nie posiada Szpital Powiatowy
w Goleniowie oraz wiele klinik w Polsce).
Szczególne znaczenie ma również to, że na oddziale
znajduje się pokój odwiedzin oraz sala do porodów rodzinnych,
podczas których kobiecie może towarzyszyć mąż, partner lub
inna bliska osoba. A ponadto od momentu porodu aż do dnia
wypisu ze szpitala, matka i dziecko cały czas przebywają razem.
Zdając sobie sprawę, jak ważna w tym okresie jest pomoc
doświadczonych osób, nasze położne uczą młode mamy
prawidłowo opiekować się maluszkiem. Do dyspozycji
matek, pozostaje cały personel oddziału GinekologicznoPołożniczego nowogardzkiego szpitala, który chętnie
odpowiada na nurtujące w tym okresie pytania. Pokazują jak
prawidłowo karmić, opowiadają o alternatywnych metodach
karmienia oraz o diecie kobiety karmiącej. W razie konieczności
zdiagnozują oraz pomogą rozwiązać problemy dotyczące
laktacji. Nauczą, w jaki sposób łagodzić kolki, sposobów
usypiania i relaksacji dziecka. Ich wieloletnie doświadczenie,
pomoc i zaangażowanie w wykonywaną pracę pomaga
pacjentkom w pełni cieszyć się tymi niepowtarzalnymi
chwilami.
Anna Narkiewicz

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
Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie
skarg i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
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
72-200 Nowogard, plac Wolności 1, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

