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Sprawa norek w gminie rozwiązana
W maju br., burmistrz Robert Czapla powołał zespół do-

radczy, którego celem było opracowanie takich procedur, aby 
hodowla zwierząt na dużą skalę, była jak najmniej uciążliwa 
dla środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Nowogard. 
W skład zespołu weszli: Krzysztof Kolibski – zastępca burmi-
strza, Maciej Buczek – prezes Zarządu Stowarzyszenia Hodow-

ców Zwierząt Futerkowych, Mariusz Konieczny – hodowca 
oraz współwłaściciel firmy Bono fur Farm, Krzysztod Zwoliński 
– inspektor z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska i Paweł Krugły – kierownik z Wydzia-
łu Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

WANDALE W SARNIM LESIE 
Zielona Klasa na polanie w Zespole Przyrodniczo - Krajo-

brazowym Sarni Las w Nowogardzie jest ostatnim przystan-
kiem na ścieżce przyrodniczej Jeziora, która prowadzi wzdłuż 
wschodniego brzegu JeZiORA NOWOGARDZKieGO. Zielona 
Klasa stanowi znakomite miejsce do prowadzenia lekcji przy-
rody, botaniki i ekologii oraz umożliwia przeprowadzenie inte-
resujących obserwacji rodzimej flory i fauny. Zamieszczone ta-
blice dydaktyczne przestawiają występujące w okolicy drzewa 
liściaste i iglaste oraz niektóre gatunki zwierząt leśnych oraz 
ptactwa. informują również o zanieczyszczeniu środowiska ja-
kie następuje w wyniku działalności człowieka. Ławeczki, stoły 
i paleniska zachęcają do czynnego wypoczynku w otoczeniu 
przyrody. Sarni las jest miejscem przeznaczonym dla dzieci 
i młodzieży w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz po-
zalekcyjnych jak i również dla wszystkich mieszkańców, którzy 
chcą aktywnie spędzić czas na łonie przyrody.

W weekend z 6-7 czerwca br., po raz kolejny zdewasto-

wano obiekt rekreacyjny „Zielona Klasa” na terenie Zespo-
łu Przyrodniczo Krajobrazowego Sarni Las w Nowogar-
dzie.
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dokończenie ze str. 1
W czwartek, 14 maja br., odbyło się spotkanie zespołu do-

radczego, na którym ustalono m.in. harmonogram prac oraz 
zapisano propozycje procedur, który obowiązywałyby poten-
cjalnych inwestorów.

Propozycje tych procedur zostały zawarte w uchwale spo-
łecznej w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza 
w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z roz-
wojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Nowo-
gard oraz zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w postępo-
waniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, nad 
którą głosowali w dniu 23 czerwca br., radni Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Zanim jednak radni podjęli decyzję, wysłu-
chali uzasadnienia uchwały, którą przedstawił  Maciej Buczek 
– prezes Zarządu Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt Futer-
kowych. Odpowiadał on również na liczne zapytania ze strony 
radnych, którzy po ich wysłuchaniu jednogłośnie przyjęli ww. 
uchwałę. Tym samym od dziś rygorystyczne procedury, skła-
dające się na wydanie decyzji środowiskowej uniemożliwią 
powstawanie ferm hodowli zwierząt, które mogłyby znaczą-
co oddziaływać na środowisko, a także obowiązek konsultacji 
społecznych, zapewnią udział lokalnej społeczności w całym 
postępowaniu, a tym samym zabezpieczą interes społeczny 
mieszkańców Nowogardu.

Piotr Suchy
 

Uchwała Nr XI/79/15
Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza 

w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych 
z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy 

Nowogard oraz zasad zapewnienia udziału społeczeństwa 
w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na śro-
dowisko

Na podstawie art. 5 a, art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 
art. 7 ust. 1 pkt 1, 5, 9 i 17, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , z późn. zm)oraz art. 9 ust. 1 art. 10 ust. 1 
pkt. 3,5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 63 
ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 
2013r. poz. 1235 z późn. zm) -  Rada Miejska w Nowogardzie, 
uchwala co następuje: 

§ 1. W związku ze skumulowaniem się na terenie Gminy, 
w szczególności na jej obszarach wiejskich przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, uznaje się za 
celowe aby w przypadku każdego nowego przedsięwzięcia 
hodowlanego, niezależnie od jego wielkości przeprowadzić 
ocenę oddziaływania na środowisko i poprzedzić ją zapewnie-
niem możliwości udziału społeczeństwa w formie konsultacji 
społecznych. 

§ 2.Wynik konsultacji społecznych uznać za wiążący dla 
Burmistrza Gminy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Saniuk

Sprawa norek w gminie rozwiązana

Burmistrz podpisał ogłoszenie przetargowe 
na przebudowę dróg i chodników  

na osiedlu Radosława w Nowogardzie  
W piątek, 12 czerwca br., burmistrz Nowogardu Robert 

Czapla podpisał ogłoszenie w sprawie przetargu na prze-
budowę dróg i chodników na osiedlu Radosława w Nowo-
gardzie – etap III. inwestycja jest realizowana systemem part-
nerskim na podstawie porozumienia zawartego dnia 12 maja 
br. pomiędzy gminą Nowogard a Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Cisy”.

Zakres planowanych robót obejmuje: wykonanie przebu-
dowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z zapewnieniem 
ich odwodnienia. Nawierzchnia jezdni i chodników będzie wy-
konana z kostki typu polbruk.

Termin składania ofert upływa w dniu 2.07.2015 roku. 
o godz. 09:00. Oferty należy składać w Biurze Obsługi intere-
santa, pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wol-
ności 1. Szczegółowe informacje na temat postępowania wraz 
z dokumentacją techniczną są dostępne na stronie BiP Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie – bip.nowogard.pl

Anna Narkiewicz
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Tym razem „użytkownicy” nie ograniczyli się do wyrwania 
jednej deski lecz postanowili całkowicie zmienić wygląd Zie-
lonej Klasy. Zdewastowano większość siedzisk drewnianych, 
naruszono konstrukcję kamiennych murków, wyrwano drzwi 
do toalet i zdemolowano ich wnętrze.

Zastanawiające jest, ile energii należało zużyć, aby znisz-
czyć drewniane konstrukcje wyposażenia tylko po to aby je 
spalić, gdy obok leżą pełne stosy, gałęzi i konarów. Jest to ma-
teriał pochodzący z cięć korekcyjnych koron drzew na terenie 
miasta, celowo zwożony na polanę dla wygody użytkowników 
tego miejsca, pocięty i przygotowany do spalenia.

Wychodząc naprzeciw licznym wnioskom mieszkańców 
Nowogardu o odtworzenie polany w Sarnim Lesie, na przeło-
mie roku 2012 i 2013 powstał obiekt „Zielona Klasa”. Można po-
wiedzieć, że został całkowicie odbudowany, gdyż pozostałości 
z lat wcześniejszych nie nadawały się w żaden sposób do użyt-
ku. inwestycja kosztowała podatników 92.000 zł. Wykonano:

ławki z bali drewnianych - 20 szt.
ławki murowane z kostki kamiennej z siedziskami z desek 

- 20 szt.
stoły drewniane z bali - 5 szt.
wiaty drewnianych o wymiarach 3 m x 5 m - 3 szt.
ogrodzenie z bali drewnianych - długość 118,8 m,
paleniska kamienne - 3 szt.
stojaki na rowery - 2 szt.
pojemniki na odpadki - 1 szt.
remont 2 toalet.
W pełni wyposażony obiekt oddano do użytku w lutym 

2013 roku. W lipcu 2014 roku zlecono pierwsze prace remon-
towe na kwotę 1 900 zł (wymiana zniszczonych siedzisk drew-
nianych na ławkach kamiennych, wykonanie nowej ławy i sto-
jaka na rowery z bali drewnianych oraz naprawa uszkodzeń 

stołów i wiat drewnianych). Kolejne prace remontowe zlecono 
w kwietniu tego roku tym razem na kwotę 3.800 zł. Zakres prac 
obejmował: wymianę uszkodzonego pokrycia dachu wiaty 
z gontu bitumicznego wraz z wykonaniem nowej kalenicy, wy-
konanie nowych siedzisk w ławkach, naprawę drzwi toalety, 
wykonanie nowego stojaka na rowery, uzupełnienie kamieni 
w siedziskach oraz oczyszczenie palenisk.

Po niespełna miesiącu dokonano kolejnej dewastacji. Spra-
wa została zgłoszona na policję.

Burmistrz zdecydował, że pomimo wszystko zleci kolejny 
remont zniszczonych elementów wyposażenia jednak z za-
stosowaniem innych materiałów. Zamiast naturalnych, drew-
nianych siedzisk zostaną zastosowane płyty betonowe co na 
pewno zmniejszy komfort użytkowania lecz może uchroni 
przed ponownym zniszczeniem.

Anna Narkiewicz 

WANDALE W SARNIM LESIE 
dokończenie ze str. 1

Pierwszoklasiści z Nowogardu 
laureatami ogólnopolskiego konkursu Mój Las 

2 czerwca 2015 r. w Domu Technika NOT w Warszawie 
odbyło się podsumowanie XXVIII edycji konkursu “Mój 
Las” organizowanego przez Zarząd Główny SITLiD oraz 
Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej 
i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs 
odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (i etap) i central-
nym (ii etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac 
konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody 
i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzy-
stania surowca drzewnego.

Dwaj uczniowie z Nowogardu zostali laureatami tego kon-
kursu na szczeblu regionalnym i centralnym w pierwszej ka-
tegorii wiekowej. Wykonali oni prace na temat „Leśne skarby 
- dary lasu”. i tak:

iii nagrodę uzyskał: Leon Marcinkowski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Opiekun 
pracy - Urszula Zajda.

Wyróżnienie otrzymał: Bartosz Piwowarczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła ii w Nowogardzie. Opiekun 
pracy - Beata Siedlecka.

Gratulujemy uczniom i opiekunom.
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Konwent Samorządowy Powiatu 
Goleniowskiego z okazji 25-lecia 

Samorządności w Polsce 
W piątek, 12 czerwca br., w „Willi Zbyszko” w Nowogar-

dzie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Goleniow-
skiego z okazji 25-lecia Samorządności w Polsce.

W konwencie na zaproszenie  Starosty Goleniowskiego 
udział wzięli radni Rady Powiatu w Goleniowie, burmistrzowie 
i wójtowie oraz radni gminni i miejscy obecnej kadencji z sze-
ściu gmin z terenu powiatu goleniowskiego.

Przybyli również dyrektorzy powiatowych jednostek i in-
stytucji. Wśród zaproszonych gości obecny był burmistrz No-
wogardu Robert Czapla oraz nowogardzcy radni: Przewodni-
czący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk (PSL), Anna Wiąz (SLD), 
Jolanta Bednarek (SLD), Renata Piwowarczyk (SLD), Marcin 
Wolny (SLD), Mirosława Cwajda (WN), Dawid Jurczyk (WN), Mi-
chał Krata (PSL), Roman Kwiatkowski (PSL), Rafał Paśko (PSL), 

Jowita Pawlak (PO), Lidia Bogus (PiR) oraz Bogusław Dziura 
(PiS). Na spotkanie przybył wicewojewoda Zachodniopomor-
ski Ryszard Mićko. W konferencji uczestniczyli również, prze-
bywający w tym czasie w Nowogardzie, samorządowcy z ma-
cedońskiego regionu Vardar.

W czasie konwentu prelegenci przedstawili cztery prezen-
tacje dotyczące historii samorządu terytorialnego w Polsce 
(były poseł prof. Włodzimierz Puzyna), samorządności Powia-
tu Goleniowskiego (Witold Kaleczyc), jego finansów (skarbnik 
powiatu Zbigniew Mazur) i inwestycji (Łukasz Mituła).

Podczas spotkania radni i urzędnicy różnych instytucji z te-
renu naszego powiatu mieli okazję poznać się bliżej i poroz-
mawiać ze sobą.

opr. Piotr Suchy

Dzień Dziecka w Długołęce 
14 czerwca br. (niedziela), w Długołęce obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Moc zabawy i atrakcji już 
za nami, pozostały natomiast ciepłe wspomnienia. Organi-
zatorem tego dnia był sołtys Jacek Jankowski wraz z Radą 
Sołecką, którzy najmłodszym mieszkańcom sołectwa za-
pewnili moc atrakcji.

“Korzystając z okazji dziękuję serdecznie Radzie Sołeckiej, Ani-
ta Piotrowska za pomoc w organizacji tego święta oraz za udzie-
lone wsparcie rzeczowe firmom: A-Z Moto Naprawa Pojazdów 

Marcin Kozielski z Długołęki, “Lodos” Firma Handlowo-Usługo-
wa Krystyna Sachryń z Nowogardu, Kasa Stefczyka Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Nowogardzie” - napisał soł-
tys Długołęki.

 Gratulujemy organizatorom zaangażowania i pomysłowo-
ści.

opr. Piotr Suchy
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RODZINNY RAJD ROWEROWY 
W sobotę, 13 czerwca br., o godz. 10.00, pod Nowogardz-

kim Domem Kultury, zebrali się miłośnicy aktywnego spę-
dzania czasu wolnego na łonie przyrody. Wzięli oni udział 
w Rodzinnym ekoRajdzie Rowerowym „Zielona Szprycha” pod 
hasłem „Rowerem w Naturę 2000”.  W trakcie zapisów osób 
biorących udział w rajdzie obecny był m.in. burmistrz Robert 
Czapla, który życzył wszystkim miłego wypoczynku i powo-
dzenia na trasie.

Podczas rajdu uczestnicy odkrywali najciekawsze zakąt-
ki Puszczy Goleniowskiej, wysłuchali prelekcji nt. obszarów 
„Natury 2000”, zapoznali się ze stanowiskami przygotowany-
mi przez Nadleśnictwo Nowogard oraz Polskie Stowarzysze-
nie Diabetyków w Nowogardzie. Na terenie „Zielonej Kuźni” 
w Płotkowie miało miejsce spotkanie przy ogniu, z pieczeniem 
kiełbasek. „Rajdowcy” mieli do wyboru dwie urokliwe trasy: 
krótszą oraz dłuższą, na których podziwiali florę leśnych zakąt-
ków naszej gminy.

Anna Narkiewicz 

Piknik Rodzinny w Żabowie 
W sobotę, 13 czerwca br., w Żabowie odbył się Piknik Ro-

dzinny, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Ża-
bowie oraz sołtys Żabowa Janusz Kozieł. Na piknik przybył, 
zaproszony przez organizatorów, burmistrz Robert Czapla 
wraz z radną Renatą Piwowarczyk, którzy wszystkim dzieciom 
złożyli życzenia z okazji minionego już Dnia Dziecka oraz roz-
dali słodycze.

Burmistrz włączył się również z zbieranie funduszy dla 

dzieci i wspomógł sprzedaż ciasta, które upiekły miejscowe 
gospodynie. Licznie zebrani mieszkańcy mogli podziwiać wy-
stępy swoich pociech, które śpiewały, tańczyły i deklamowały 
okolicznościowe wiersze. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy 
dobrej muzyce dzięki Bartoszowi Fedakowi BAND.

Takie pikniki integrują lokalną społeczność i motywują do 
wspólnego działania.

 Opr. Piotr Suchy
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Absolutorium - dlaczego nie? Bo nie... 
Rada Miejska nie udzieliła Burmistrzowi absolutorium 

za 2014 rok. Jest to kolejna polityczna decyzja Rady, mają-
ca na celu podporządkowanie sobie Burmistrza. 

Radni w ten sposób potwierdzili, że dla nich najważ-
niejsza jest walka o władzę, a nie praca na rzecz lokalnego 
społeczeństwa. 

Każdego roku sprawozdanie z realizacji budżetu i sam bu-
dżet był zatwierdzany przez Radę Miejską  w Nowogardzie. 
Podczas wtorkowej sesji (23 czerwca br.) radni, przy 1 głosie 
sprzeciwu, przyjęli sprawozdanie z realizacji przez burmistrza 
budżetu gminy Nowogard na rok 2014. Dziwnie jednak za-
częło się robić przy głosowaniu nad udzieleniem burmistrzo-
wi absolutorium.

Dziwne czy dziwaczne?
Budżet na rok 2014 został wykonany w 91%, w efekcie koń-

cowym odnotowano nadwyżkę finansową, a burmistrz nie 
zadłużył gminy przez zaciągnięcie kredytu w postaci obligacji, 
choć takie były plany. Sprawozdanie z realizacji tego budżetu 
w przewidzianym prawem terminie skarbnik złożył w Regio-
nalnej izbie Obrachunkowej (RiO) w Szczecinie, która wydała 
pozytywną opinię. 

Co ciekawe również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Nowogardzie po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Nowogard za 2014 rok;
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowogard 

za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej izby Obrachunkowej 
o tym sprawozdaniu;

- informacji o stanie mienia Gminy Nowogard,
- postanowiła, że pozytywnie zaopiniuje wykonanie budże-

tu Gminy Nowogard za 2014 rok oraz zwróci się do Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi 
absolutorium. Pod tym wnioskiem podpisał się radny Marcin 
Nieradka z klubu PiR/PiS (wniosek prezentujemy poniżej).

Pomimo opinii RiO, jak i komisji Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, które opowiedziały się za wnioskiem o udzielenie ab-
solutorium burmistrzowi Nowogardu, to radni z PiR/PiS i PSL 
zachowali się dziwnie – aby nie powiedzieć – dziwacznie. Za-
głosowali oni bowiem wbrew tym wnioskom. 

Najpierw radny Nieradka z PiR, jako przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej, robił wszystko, aby publicznie nie odczytać 
pełnego stanowiska swej komisji. A na prośbę radnej Anny 
Wiąz, aby jednak zapoznał wszystkich z tym stanowiskiem, 
radny podszedł do niej i wręczył jej materiały ze słowami: “Oto 
materiał do poczytania”, zamykając w ten sposób, wszystkim 

obecnym na sali, możliwość zapoznania się z pełną treścią po-
zytywnego uzasadnienia wniosku Komisji Rewizyjnej. (treść 
uzasadnienia na stronie obok) 

Czego lękał się radny Nieradka? Trudno powiedzieć. Czyż-
by bał się swojej decyzji? 

Stanowisko klubów radnych
Trzy kluby radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie przed-

stawiły ustami swych przewodniczących stanowiska odnośnie 
głosowania nad udzieleniem absolutorium. Za uchwałą w tej 
sprawie był klub radnych SLD-Lewica Razem, klub radnych 
Wspólny Nowogard (z powodu różnicy głosów wśród swych 
radnych) nie miał swojego stanowiska, zaś najbardziej absur-
dalną argumentację za odrzuceniem absolutorium przedsta-
wił w imieniu klubu radnych PSL Roman Kwiatkowski.. 

Według radnego Kwiatkowskiego z PSL argumentami, aby 
burmistrzowi absolutorium nie udzielić są:

W latach 2012-2013 realizacja budżetu była na poziomie 
95%, a w roku 2014 na poziomie 91% (autor: dodajmy, że tam-
ten budżet realizowany był przez 12 miesięcy, a ten w 2014 zaled-
wie przez 9,5 – z powodu późnego przyjęcia budżetu do realizacji 
przez radnych i z racji wyborów samorządowych);

Zaplanowanie 35 tys. zł na dożynki gminne, a później 
zwiększenie tej kwoty o ponad 92 tys. zł;

Budowa boisk wielofunkcyjnych na osiedlu Bema za 428 
tys. zł ze środków własnych gminy. 

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że w ten sposób 
PSL skrytykowało budżet, którego sami byli współtwórcami za 
poprzedniej kadencji. Jak widać radni z PSL wpisują się w poli-
tykę awanturniczą, którą wobec obecnego burmistrza stosuje 
od dawna wydawca Dziennika Nowogardzkiego Marek Słomski 
i radni z nim powiązani – z klubu radnych PiR/PiS.

Gdzie tkwi haczyk?
Długo zastanawiałem się, czy pisać na ten temat, bo są to 

jedynie rozgrywki partyjne i zwyczajne partyjniactwo. Nieste-
ty interes mieszkańców znowu gdzieś po drodze został zawie-
ruszony.

Być może prawdą jest to, iż w zeszłym tygodniu, Zarząd 
Miejsko-Gminny PSL w Nowogardzie, zmusił swoich radnych 
do głosowania za odrzuceniem absolutorium dla obecnego 
burmistrza Roberta Czapli, podejmując w tym zakresie uchwa-
łę? Być może prawdą jest również to, że ostrzeżono radnych, że 
ci, którzy się z tego nakazu wyłamią, zostaną wyrzuceni z PSL? 
Czyżby stąd nieobecność na głosowaniu radnego Rafała Paśko 
z PSL? Nie zdziwiła też nikogo obecność w czasie głosowania 
członka Zarządu PSL Andrzeja Siwego, który przybył na wtor-
kową sesję (23 czerwca br.). Czyżby miał dopilnować dyscypli-
ny głosowania swoich członków?

Smutne w tym wszystkim jest jednak to, że ten prawdopo-
dobny nakaz przyjął Zarząd PSL, do którego należą: 

Kazimierz Ziemba – Przewodniczący Rady Powiatu Gole-
niowskiego oraz były burmistrz Nowogardu w latach 1994–
2010,

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski, startujący w wybo-
rach samorządowych 2014 na burmistrza Nowogardu, urlopo-
wany pracownik burmistrza Roberta Czapli,

Andrzej Siwy – etatowy członek Zarządu Powiatu Gole-
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dokończenie na str. 8

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za rok 2014.

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 270 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

w Nowogardzie po rozpatrzeniu:

 sprawozdania finansowego Gminy Nowogard za 2014 rok;

 sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Nowogard  za  2014  rok  wraz  z  opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;

 informacji o stanie mienia Gminy Nowogard,

postanawia, co następuje:

 pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Nowogard za 2014 rok.,

 zwraca  się  do  Rady  Miejskiej  w  Nowogardzie  z  wnioskiem o  udzielenie  absolutorium

Burmistrzowi Nowogardu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:

sprawozdania finansowego Gminy Nowogard za 2014 r.;

sprawozdania  Burmistrza  Nowogardu z  wykonania  budżetu  Gminy  Nowogard  za  2014  r.

wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;

informacji o stanie mienia Gminy Nowogard

stwierdza, że:

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2014 r.;

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych 

   i zakładów budżetowych;

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 

   i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 

   zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

2. Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  na  podstawie  danych  księgowych

wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2014 r. Dane zawarte w

bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji  księgowej,

natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian

w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych i zakładów

budżetowych.  Ze sprawozdania wynika, że:

1)  Bilans  sporządzony  na  31.12.2014  r.  po  stronie  aktywów  i  pasywów  zamyka  się

sumą 119.016.707,20 zł;

2)   Rachunek  zysków  i  strat  za  rok  obrotowy 01.01.2014  r.  -  31.12.2014  r.  wykazuje  wynik

finansowy netto w wysokości 6.613.784,52 zł;

3)  Zestawienie  zmian  w  funduszu  za  rok  obrotowy  01.01.2014  r.  -  31.12.2014  r.  wykazuje

zwiększenie funduszu o kwotę 3.091.801,05 zł.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

1) planowane dochody budżetowe w kwocie 75.479.366 zł, wykonano w kwocie 69.252.997 zł, co

stanowi 91,8 % planu, w tym:

-  planowane dochody własne w kwocie  31.961.366 zł,  wykonano w kwocie  28.233.663 zł,  co

stanowi 88,3 % planu.

2) planowane wydatki budżetowe w kwocie 76.583.196 zł, zrealizowano w kwocie 68.973.213 zł,

co stanowi 90,1 % planu, w tym:

3) planowane wydatki majątkowe w kwocie 8.764.318 zł, zrealizowano w kwocie 4.774.476 zł, co

stanowi 54,5  % planu,

4) planowane wydatki bieżące w kwocie 67.818.878 zł, zrealizowano w kwocie 64.198.737 zł, co

stanowi 94,7 % planu, 

5) planowany deficyt budżetu w kwocie – 1.103.830 zł, wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie –

279.784 zł.

6) planowane kredyty w kwocie  - zł, zaciągnięto w wysokości - zł, co stanowi - % planu,

7) planowane pożyczki w kwocie 78.364 zł, zaciągnięto w wysokości 78.363 zł, co stanowi 100 %

planu,

8) planowaną emisję papierów wartościowych na kwotę 1.500.000 zł, wykonano w wysokości   

     0 zł, co stanowi 0,0 % planu,

9) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, 

10) w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków.

           4. Z informacji o stanie mienia wynika, że: ogółem wartość majątku gminy przy zastosowaniu

metody średniej wartości rynkowej do gruntów komunalnych oraz wartości ewidencyjnej netto w

stosunku do środków trwałych i  innych składników mienia wynosi  369.981.134,84 zł.  Wartość

mienia  komunalnego  w  stosunku  do  analogicznego  roku  ubiegłego  (370.334.692,60)  uległa

zmniejszeniu  p  0,09  wzrosła  o  353.557,76  co  stanowi  0,09  %  i  była  spowodowana  głównie

spadkiem wartości mienia – budynków, budowli i rzeczowych środków trwałych w tym głównie z

tytułu  lokali  mieszkalnych  i  budynków  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Rejonowego  w

Nowogardzie. 

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu zapoznała się z

załączonymi materiałami oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza Nowogardu i Skarbnika

Gminy.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z z otrzymanymi sprawozdaniami z wykonania planów

finansowych  jednostek  za  rok  2014  tj.  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Rejonowego  w

Nowogardzie, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie. 

Na  podstawie  powyższych  danych  oraz  przeprowadzonych  czynności  sprawdzających

Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Nowogardu realizując zadania związane z wykonaniem

budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu

środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

W  związku  z  powyższym,  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Nowogardzie

pozytywnie  opiniuje  wykonanie  budżetu  za  2014  rok  i  postanawia  wystąpić  do  Rady  z

wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za rok 2014. 

           Podpisy członków Komisji:

                            1) Marcin Nieradka – Przewodniczący Komisji      
                              2) Roman Kwiatkowski– Z-ca Przewodniczącego Komisji

                              3) Dariusz Kielan – Członek                                            

                              4) Mirosława Cwajda – Członek                                     

                              5) Marcin Wolny – Członek  
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niowskiego (nieformalny Wicestarosta Powiatu Goleniowskie-
go).

Jeżeli to jest prawdą, to jak się to ma do słów na oficjalnych 
spotkaniach, gdzie mówili, że chcą zgody i wspólnego działa-
nia dla dobra naszych mieszkańców? 

Niezrozumiała więc byłaby ta sytuacja, aby były burmistrz 
naciskał na podległych sobie radnych, by ci głosowali przeciw-
ko jego następcy. Honor i kultura polityczna raczej na to nie 
pozwalały. Po prostu  – nie wypadało. Nie mniej zaskakujące 
byłoby to, że osoby związane z Powiatem, i piastujące w nim 
wysokie funkcje m.in. Starosty, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu czy będąca członkiem Zarządu Powiatu, wywierałyby 
nacisk z klucza politycznego, aby radni z danej partii odrzucili 
absolutorium dla burmistrza jednej z gmin tylko dlatego, że 
ten jest z innej partii. Byłaby to sytuacja niepojęta w demokra-
tycznym kraju. 

Czym się kierowali?
Prawdopodobnie dla tych panów liczy się tylko i wyłącznie 

interes partyjny i posiadanie władzy, a nie działanie dla dobra 
nas mieszkańców i naszej gminy. Czyżby kolejny raz promi-

nentni działacze PSL udowodnili, że nie zależy im na rozwoju 
rodzinnego miasta i gminy? A może były burmistrz Nowogar-
du Kazimierz Ziemba, który widząc jak dziś rozwija się gmina, 
nie potrafi się z tym pogodzić? Bo jak inaczej można nazwać 
tak absurdalne zachowanie radnych z PSL? 

To tylko pokazuje poważny problem, jaki mamy w Radzie 
Miejskiej w Nowogardzie - radni koalicyjni nie mają odwagi 
sami podejmować decyzji, bez sterowania i zastraszania z ze-
wnątrz. Szkoda, że polityka wzięła górę nad rozsądkiem i in-
teresem społecznym mieszkańców Nowogardu. Dowodem na 
to są również nagrane przez przypadek słowa Marka Słomskie-
go, wydawcy Dziennika Nowogardzkiego, który skomentował 
głosowanie nad absolutorium słowami: „Jest jak jest. Ważne, że 
dostał on (burmistrz) żółte światło”.

Radni, choć nie mieli do tego żadnych podstaw, nie 
uchwalając absolutorium dla burmistrza, pokazali po raz 
kolejny, że ich decyzja nie była merytoryczna lecz politycz-
na. i tak jest od początku tej kadencji. Z taką Radą Miejską, 
burmistrzowi na pewno nie będzie łatwo współpracować 
dla dobra Gminy. Czy tak przez kolejne lata chcą działać 
radni? 

dokończenie ze str. 7

Flaga z herbem Nowogardu na jednej z ulic Heide

Jedni doceniają, a drudzy...  
rzecz o wizycie w Heide  

Od dwudziestu już lat trwa partnerstwo byłego powia-
tu Nowogardzkiego i powiatu Dithmarsche w Heide z gmi-
ną Nowogard. 30 maja 1996 roku został podpisany akt 
przyjaźni między miastami Nowogard i Heide. Przez ten 
okres władze obu miast spotkały się ze sobą wielokrotnie, 
z tego delegacja z Nowogardu wyjeżdżała blisko 40 razy.

Niemałym więc zaskoczeniem były więc zarzuty, stawiane 
przez Dziennik Nowogardzki (w numerze z dnia 02.06.2015 r.) 
wobec burmistrza i składu delegacji, która w tym roku udała 
się na obchody XX lat spotkań partnerskich byłego powiatu 
Nowogardzkiego i powiatu Dithmarsche w  Heide, na zapro-
szenie władz miasta Heide. Zarzuty te dotyczyły składu dele-
gacji, sensu utrzymywania kontaktów z miastem partnerskim 
Heide, sensu wydatkowanych na to środków i korzyści z tego 
płynących dla naszej gminy.

 Choć każdy chyba przyzna po przeczytaniu tego artykułu, 
że zarzuty te należałoby raczej nazwać parodią merytorycz-
nych argumentów. Niestety z taką parodią w przypadku wia-
domości płynących z DN mamy do czynienia stale, więc taka 
moja przestroga: uważaj człeku co czynisz, bo jeśli nie zmie-
nisz tonu to każdy będzie już niedługo odbierał Dziennik No-
wogardzki jako czasopismo humorystyczne.

 Ale po kolei, tytułem wyjaśnienia...
Zaproszenie dostał burmistrz i to on, jako reprezentant 

gminy, wybiera skład delegacji. Propozycję udziału w tego-
rocznych obchodach w Heide otrzymali początkowo radni: Li-
dia Bogus (PiR/PiS), Stanisław Saniuk (PSL) i Mirosława Cwajda 
(WN), którzy z różnych przyczyn, czy to osobistych, czy pry-
watnych nie mogli z zaproszenia skorzystać. Ostatecznie na 
udział w wyjeździe zgodziły się radne Anna Wiąz i Renata Pi-
wowarczyk.

Cały problem w tym, że takiego zaproszenia nie otrzymał 
radny Piotr Słomski (syn wydawcy DN). Bo gdyby takie za-
proszenie otrzymał, prawdopodobnie ton artykułu DN byłby 
całkiem innej treści – jak to Piotr Słomski godnie reprezentuje 
Gminę, jaki fantastyczny nawiązał dialog z miastem partner-
skim, a cała delegacja była udana i korzyści z niej płynące będą 
miały wpływ na kilka pokoleń naszych mieszkańców. Jednak 
tak się nie stało. Mamy więc krytykę zamiast pochwały. Typo-
wy przykład polskiego powiedzonka, że punkt widzenia, zależy 
od punktu siedzenia.

  Najgorsze jednak jest to, że nienawiść wydawcy DN do 
osoby burmistrza, całkowicie zasłoniła mu świat rzeczywisty. 
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W swoim artykule pracownika urzędu miejskiego (kierowcę) 
nazywa psem. Czyżby Pan Marek Słomski uważał, że praca kie-
rowcy jest tak niegodna, że porównuje osobę ją wykonującą 
do psa? Trudno sobie w takim przypadku wyobrazić, co uważa 
na temat innych pracowników wykonujących pracę fizyczną. 
Ta sprawa, oprócz tego, że woła o pomstę do nieba, nadaje się 
do sądu o zniesławienie. Jak poważnie traktować wydawcę 
prasy regionalnej, i to co w tej prasie jest zawarte, jeśli znie-
waża się w niej pracowników i to dobrze wykonujących swoją 
pracę? Ocenę tego pozostawiamy mieszkańcom naszej gminy.

Zawiść i gra polityczna pana Marka Słomskiego zasłoniły 
mu także troskę o przyjaźń polsko-niemiecką, którą kontynu-
uje obecnie z sukcesem burmistrz Robert Czapla. A szkoda, bo 
dla dobra naszej gminy warto wznieść się ponad podziałami. 
Jak widać nie każdy to potrafi. Nie tracimy jeszcze nadziei, że 
człowiek ten ocknie się ze swojej nienawiści i zacznie doceniać 
te zmiany, które się dokonują w naszej gminie za kadencji Ro-
berta Czapli, a uznawane już w tej chwili przez innych jako naj-
lepsze w 25 letniej historii samorządności.

 Z obowiązku dziennikarskiego przedstawiam prawdziwe 
informacje na temat współpracy Nowogardu z Heide.

 Jakie korzyści płyną z tej przyjaźni?
Oprócz relacji przyjaźni z kontaktów z miastem Heide pły-

ną dla gminy Nowogard i jej mieszkańców korzyści:
- wymiana uczniowska prowadzona od 19 lat pomię-

dzy Gymnasium Heide OST a ii Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowogardzie. Początkowo koordynowali ją pan Kuhlmann 
z Niemiec i pani Saja z Polski. Od czasu ich przejścia na eme-
ryturę wymianę koordynują pan Vorpahl i Pani Stelmaszak. 
Jednym z uczestników tej wymiany uczniowskiej był choćby 
wspomniany w artykule DN nowogardzki urzędnik Szymon 
Pilipczuk, który dzięki tej wymianie, może dziś służyć w czasie 
obopólnych spotkań, jako tłumacz z biegłą znajomością języ-
ka niemieckiego;

- mieszkańcy Heide w październiku 1997 roku przekazali 
na rzecz szpitala dary rzeczowe, a 25 sierpnia 1998 roku dar 
pieniężny w wysokości 15.000 zł;

- przez te lata prowadzona była wymiana książek polskich 
i niemieckich między bibliotekami z Heide i Nowogardu;

- co roku młodzież z Heide przyjeżdża na wiosnę do No-
wogardu, a młodzież z Nowogardu składa rewizytę jesienią. 
Te kontakty pomagają młodym ludziom poznać sąsiadów, ich 
kulturę i język.

Strona niemiecka doceniła wartość relacji partnerskich 
między Heide i Nowogardem.

15 października 2013 r. w Nowogardzie, Kazimierz Ziemba, 
były burmistrz Nowogardu otrzymał Krzyż Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec na Wstędze Orderu Zasługi za wkład w roz-
wój przyjaźni polsko-niemieckiej.

Aby przyjaźń trwała, każdy mądry o tym wie, powinna być 
ona pielęgnowana. i tak się dzieje od 1996 roku. Niezależnie 
kto był burmistrzem Nowogardu, to starał się dotychczas dbać 
o dobre relacje między naszymi miastami. Delegacja z Heide 
przyjeżdżała do Nowogardu na „majówkę” (Specjalny Laur Ci-
sowy za rok 2003 (23.01.2004) wręczono Reinhardowi Woelk 
i Margrit Schlegel, zaś za rok 2014 (30.04.2015) burmistrzowi 
Ulfowi Stecherowi). Rewizyta z naszej strony następowała oko-
ło tygodnia później z okazji podpisania umowy partnerskiej. 
i zawsze na te uroczystości jeździła delegacja z Nowogardu.

Burmistrz Robert Czapla przez okres swego burmistrzowa-
nia był w Heide zaledwie 4 razy:

19-20.01.2011 – Neujahrsempfang
27-29.05.2011 – XV lecie współpracy Nowogardu i Heide
01.12.0212 – X lecie Burmistrza Heide
08-10.05.2015 - obchody XX lat spotkań partnerskich byłe-

go powiatu Nowogardzkiego i powiatu Dithmarsche w Heide.
Czy kwota 2416,44 zł, będąca całkowitym kosztem udziału 

nowogardzkiej delegacji w obchodach rocznicowych w Heide, 
nie jest warta tego, by pielęgnować przyjaźń polsko-niemiec-
ką? - Odpowiedzcie sobie drodzy mieszkańcy sami.

Jak więc widać, stan faktyczny ma się nijak do tego kreowa-
nego przez Dziennik Nowogardzki.

Piotr Suchy

Świetlica w Długołęce  
w końcu ma kanalizację! 

W poniedziałek, 9 czerwca br., burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla wraz z dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. (PUWIS ) Damianem 
Simińskim, sołtysem Długołęki Jackiem Jankowskim oraz 
pracownikami z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, doko-
nali odbioru przyłącza wodnego oraz odcinka kanalizacji 
sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla świe-
tlicy w Długołęce.

W ramach zrealizowanej inwestycji zostało wykonane przy-
łącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej wraz z bu-
dową studzienki wodomierzowej na terenie posesji. Ponadto 
została wybudowana zewnętrzna instalacja wodociągowa 
i kanalizacja sanitarna oraz wbudowany został zbiornik bezod-
pływowy na nieczystości ciekłe.

Anna Narkiewicz
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Zebranie wiejskie w Boguszycach 
W poniedziałek 9 czerwca br., odbyło się spotkanie Soł-

tysa i Rady Sołeckiej Boguszyc, na które przybyli miesz-
kańcy wsi, a także zaproszony burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla oraz lokalny przedsiębiorca (właścicielka 
fermy drobiu) Krystyna Staszewska.

Zebranie prowadziła sołtys Krystyna Maciejewska, która po 
przywitaniu wszystkich obecnych przedstawiła bieżące spra-
wy sołectwa. Poruszono, szereg aktualnych problemów, które 
dotyczą lokalnej społeczności takich jak: uporządkowanie bo-
iska i ogrodzenia go, stanu nawierzchni dróg oraz oświetlenia. 
Po wnikliwej analizie złożonych propozycji wybrano te naj-
bardziej niezbędne. Ustalono, że ze względu na zbliżające się 
zawody sportowe (spartakiadę) najważniejszym problemem 
jest boisko, które trzeba ogrodzić i uporządkować, ponieważ 
zostało zniszczone przez dziką zwierzynę wychodzącą z lasu.

Podczas wspólnej rozmowy mieszkańcy podjęli decyzję 
że, na najbliższym spotkaniu sołeckim, poprzez wniesienie 
uchwały, przeniosą część pieniędzy z funduszu sołeckiego, 
zarezerwowanego na remont świetlicy na zaplanowaną inwe-
stycje - budowa ogrodzenia wokół boiska. Jednak kwota jaka 
sołectwo dysponuje z funduszu sołeckiego jest nie wystarcza-
jąca, aby ogrodzić i uporządkować ten teren. W związku z tym 
sołtys wyszła z prośbą do burmistrza i lokalnego przedsiębior-
cy o wsparcie finansowe. Burmistrz zadeklarował, że wesprze 
sołectwo, natomiast Krystyna Staszewska zaproponowała po-
moc w postaci materiałów budowlanych.

Kolejnym priorytetowym zadaniem tej miejscowości jest 
remont dróg. Mieszkańcy obserwując inne sołectwa (Słajsino 
i Krasnołęka) wyszli z inicjatywą do burmistrza, czy również 

i oni mogliby w sposób gospodarczy, wspólnie z pomocą gmi-
ny wyremontować drogi w swojej miejscowości. Burmistrz 
zadeklarował, że gmina zakupi i dostarczy  materiał (frez asfal-
towy), zaś mieszkańcy zobowiązali się swoimi siłami i własnym 
sprzętem wykonać ww. prace.

To kolejny przykład, gdzie inicjatywa i wykonanie jest po 
stronie mieszkańców sołectwa i ich sołtysa, a gmina na zasa-
dzie współpracy włącza się w ich działania. Cieszy fakt, że są 
takie sołectwa, gdzie nikt nie czeka, aż ktoś za nich coś zrobi, 
lecz sami wychodzą z inicjatywą i zaczynają działać - tak sami 
z siebie. Warto takie sołectwa przedstawiać, jako przykład 
dla innych.

Anna Narkiewicz
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I Nowogardzki Rajd Samochodowy
W dniach 20-21 czerwca br., po raz pierwszy rozegrany 

został Nowogardzki Rajd Samochodowy,  będący równo-
cześnie czwartą rundą Rajdowych Mistrzostw Polski Za-
chodniej 2015. 

Organizatorem Nowogardzkiego Rajdu Samochodowego 
był Automobilklubu Koszalińskiego, przy wsparciu burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli oraz Klubu Motorowego „Cisy” 
z Nowogardu. 

impreza z bazą nad Jeziorem Nowogardzkim rozpoczęła 
się w sobotę 21 czerwca, startem z placu Wolności. Organiza-
tor przyzwyczaił już uczestników do tego, że organizuje wido-
wiskowe, miejskie odcinki. Ale to nie jedyna atrakcja jaka cze-
kała uczestników i mieszkańców Nowogardu w sobotę. Gdyż 
chwilę po miejskim prologu rozegrany został na terenie No-
wogardu - tym razem już “pełnowymiarowy” 2,5-kilometrowy 
oes. Zaś po 1,5-godzinnej przerwie na serwis i montaż dodat-
kowych lamp, uczestnicy pokonali ten odcinek ponownie, tym 
razem w całkowitych ciemnościach.

Niedzielny etap załogi rozpoczęły ponownie przed nowo-
gardzkim ratuszem na placu Wolności, skąd uczestnicy rajdu 
wyruszyli na 3 odcinki specjalne, wytyczone po asfaltowych 
drogach gminnych i powiatowych. Odcinki te były przejeżdża-
ne trzykrotnie i przedzielone przerwami na serwis. Był to jeden 
z najbardziej kompaktowych rajdów w cyklu RMPZ, gdyż na 
zaledwie 115km długości całego rajdu przypadało aż 28km 
“oesowych”. 

i Nowogardzki Rajd Samochodowy przyciągnął dużą gru-
pę sympatyków sportu samochodowego spośród naszych 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że kolejna edycja nowogardz-
kiego rajdu będzie cieszył się co najmniej takim samym zain-
teresowaniem, jak rozegrane dotychczas rundy Rajdowych Mi-
strzostw Polski Zachodniej i przyciągną wiele załóg rajdowych 
i fanów sportu motorowego, w tym i do Nowogardu. 

Oto trójka najlepszych załóg i Nowogardzkiego Rajdu Sa-
mochodowego:

miejsce 1 – załoga nr boczny 1 – Rafał Gałka i Michał Sowiń-
ski z  Automobilklubu Koszalińskiego na Mitshubishi Lancerze

miejsce 2 – załoga nr. bocznym 4 – Michał iwańcio i Krzysz-
tof Brodziński z  Automobilklubu Koszalińskiego na Hondzie 
Civic

miejsce 3 – załoga nr boczny 2 – Łukasz Zbrzeźny i Aleksan-
dra Zbrzeźna z  Automobilklubu Stargardzkiego na Audi S4.

Opr. Piotr Suchy
zdjęcia: Freedron, Piotr Suchy
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cudaWIANKI  
- folklor i kolory na powitanie lata! 

„cudaWIANKI” to plenerowa impreza scalająca lokalną 
społeczność poprzez muzykę, dawne tradycje oraz ob-
rzędy. Podczas tego barwnego spotkania odbywającego 
się nad Jeziorem Nowogardzkim, uczestnicy mają okazję 
zaczerpnąć ze źródeł kultury: poznać dawne sobótkowe 
obyczaje oraz rytmy i zagadnienia, które od wieków łączą 
pokolenia. „cudaWIANKI” to Piknik Rodzinny oraz Nowo-
gardzkie Spotkania z Folklorem, które tego roku miały już 
swoją trzecią odsłonę.

Folklor, kolory i muzyka! 20 czerwca br., na Plaży Miejskiej 
w Nowogardzie odbył się Piknik Rodzinny oraz iii Nowogardz-
kie Spotkania z Folklorem - „cudaWiANKi”. Śpiewacy oraz mu-
zycy z regionu przygotowali na tę okazję ludowe granie, przed 
publicznością wystąpili: uczestnicy Konkursu Piosenki Ludo-
wej „Piękna nasza Polska cała” organizowanego w ramach roku 
Kolberga. Są to: dzieci z Przedszkola nr 3 i Zielonego Przed-
szkola, uczniowie: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Orze-
chowie oraz SP w Żabowie; a także „Kapela Zdzicha” z Wojcie-
szyna, „Zespół Ludowy Lipka” z Kobylanki, „Kapela z Łęczycy”, 
„Kapela Swaty” z Będzina, „Kapela Rycha” i „Wesoła Ferajna” 
z Nowogardzkiego Domu Kultury.

Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Sobótkowy wygrała 
elżbieta Kamieniak. Główną nagrodą był nowoczesny tablet 
ufundowany przez PPUH Okno Sp. J. Robert Fasuła i Zofia Ga-
szewska. ii miejsce zajęła Jolanta Modrzejewska, a iii – Janina 
Pożarska. Laureatki otrzymały miesięczne karnety na seanse 
filmowe w Kinie Orzeł.

Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji: obozowi-
sko Drużyny Wojów Piastowskich „Jantar”, pokazy walk, kon-
kursy z nagrodami, takie jak: przeciąganie liny, cukierkobranie, 

zerwikaptur – ścinanie głów oraz potyczki średniowiecznych 
strongmanów. Jarmark Cudów obfitował w różności błysko-
tek, ozdób, a także jadło – było wiele dla ciała i ducha. Swoje 
stoiska przygotowali lokalni przedsiębiorcy, a także instytucje 
i stowarzyszenia – w organizację „targu” włączyli się mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków – koło w Nowogardzie oraz członkowie 
Klubu Pozytywnie Zakręconych „Pięterko”, działającego pod 
egidą Nowogardzkiego Domu Kultury. Chętni mogli wziąć 
udział w warsztatach toczenia na kole przygotowanych przez 
instruktorkę NDK - Martę Wlaźlińską (pracownia wylepianki.pl) 
oraz w warsztatach malowania na kamieniu, gdzie przewodni-
kiem po świecie kolorów była Dominika Odrowąż. Członkowie 
pracowni filmowo-fotograficznej wraz z Krzysztofem Kuźnic-
kim – prezesem szczecińskiego Stowarzyszenia Kamera, zapra-
szali do wykonania pamiątkowych fotografii.

Info. własna
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„Nowy” wóz strażacki dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wyszomierzu 

W sobotę, 13 czerwca br., na miejscowym boisku sporto-
wym w Wyszomierzu, przy licznie zebranych mieszkańcach 
i gościach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Otóż miejscowa 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała na swój stan 
„nowy” wóz bojowy. Stary 38-letni wóz, jak powiedzieli sami 
strażacy, udaje się na zasłużony odpoczynek. Przekazanie wozu 
bojowego dla jednostki OSP było możliwe, dzięki finansowemu 
wsparciu gminy Nowogard, osobistemu zaangażowaniu bur-
mistrza Roberta Czapli i jego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego 
oraz decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie st. bryg. Bogusława Tunkiewicza.

Miejmy nadzieję, że wóz ten będzie służył strażakom jak najle-
piej i oby on wyjeżdżał tylko na ćwiczenia. Swego wzruszenia nie 
krył prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Józef Dobruchowski, 
który bardzo dziękował obecnemu burmistrzowi, że dzięki jego 
decyzji może on dziś przeżywać to przekazanie wozu dla OSP Wy-
szomierz. W podobnym tonie wypowiedział się sołtys Wyszomie-
rza, a równocześnie radny Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej 
Kania (również druh z OSP Wyszomierz).

Wśród gości obecni byli: zastępca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski, radna Renata Piwowarczyk, starosta goleniowski Tomasz Kuli-
nicz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowie st. bryg. Bogusław Tunkiewicz, Komendant Gminny OSP 
Zygmunt Nawrocki oraz strażacy z OSP Wyszomierz i ich rodziny. 
„Nowy” i „stary” sprzęt został sprawdzony dzięki zaimprowizowa-
nej akcji gaszenia palącego się siana. Była to nie lada atrakcja dla 
najmłodszych, ale i strasi z podziwem przyglądali się sprawności 
naszych strażaków. Po akcji chętni mogli skorzystać z okazji prze-
jechania się wozem strażackim. Po części oficjalnej rozpoczął się 
Piknik Rodzinny z okazji niedawnego Dnia Dziecka. Dzień ten dla 
lokalnej społeczności był wyjątkowy – „nowy” wóz strażacki oraz 
informacja, że będzie budowana przez Gminę nowa świetlica dla 
Wyszomierza (budynek starej świetlicy według oceny komisji, nie 
nadaje się do remontu - ten byłby wyższy niż wartość budynku). 
Mieszkańcy bawili się przy suto zastawionych stołach, przy muzy-
ce w wykonaniu „Wesołej Ferajny” z Nowogardu oraz dzięki dj-ce 
ze Szczecina, która poprowadziła później całą zabawę. Była też 
przygotowana niespodzianka dla burmistrza. Otóż na scenę we-
szli radna Renata Piwowarczyk i Andrzej Kania, którzy w imieniu 
radnych swych klubów, złożyli włodarzowi Gminy życzenia uro-
dzinowe oraz wręczyli bukiet złożony z 40 róż. Wszyscy bawili się 
dobrze do późnych godzin wieczornych.

 Opr. Piotr Suchy
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VIII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
Gmin Powiatu Goleniowskiego 

W sobotę, 20 czerwca br., na terenach Mariny Lubczyna 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie, który był głów-
nym organizatorem, rozegrano VIII Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o Puchar Staro-
sty Goleniowskiego.

W zawodach wzięły udział 4 drużyny Powiat Goleniowski, 
Gmina Nowogard, Gmina Maszewo i Gmina Przybiernów. Dru-
żyny gmin z Goleniowa, Stepnicy i Osiny niestety nie zdążyły 
skompletować składów.

Gminę Nowogard reprezentowali: zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, Andrzej Kania (WN), Roman Kwiatkowski 
(PSL), Jowita Pawlak (PO), Lila Błaszczyk z wydziału Spraw Spo-
łecznych i Obywatelskich (SSiO) oraz Jarosław Soborski z wy-
działu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS).

W połowie trwania zawodów, na krótką chwilę, deszcz 
przerwał zmagania, które mimo wszystko sprawnie dokończo-
no. Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym, zwy-
cięzcą turnieju z kompletem zwycięstw została Gmina Masze-
wo, która w ostatnim meczu pokonała po tie-breaku Powiat 
Goleniowski, który zajął tym samym drugie miejsce. Gmina 
Nowogard z tych zawodów również wróciła z pucharem.

Opr. Piotr Suchy

DZIEŃ DZIECKA W OSOWIE 
W sobotę, 13 czerwca br., w Osowie, dzięki zaangażo-

waniu sołtys Marleny Lisowskiej i rady sołeckiej odbył się 
festyn z okazji dnia dziecka. Na zaproszenie na organizo-
wany Dzień Dziecka przybyli m.in.: burmistrz Robert Cza-
pla wraz z radną Radny Miejskiej Renatą Piwowarczyk.

Pogoda spisała się na medal. Było ciepło i słonecznie, co 
sprzyjało dobrej zabawie. Organizatorzy zadbali o to, aby 
w ten dzień wszystkie dzieci były uśmiechnięte i wesołe. Dla 
dzieci przygotowano przepyszny poczęstunek w postaci słod-
kości i grilla a także obdarowane zostały drobnymi upomin-

kami. Oprócz pieczenia kiełbasek odbyły się również liczne 
zabawy. Dzieci mogły bawić się na dmuchanym zamku oraz 
miały możliwość przejażdżki na koniach. Na festyn przyjecha-
ły również samochody militarne, które dzieci mogły nie tylko 
oglądać ale i wsiadać a nawet przejechać się nimi.

Jak widać na załączonych zdjęciach frekwencja dopisała 
i wszyscy bawili się doskonale. Na twarzach dzieci gościł cały 
czas uśmiech, a to jest przecież najważniejsze.

Anna Narkiewicz
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XX Letnie Jubileuszowe Igrzyska LZS 
Samorządów Gmin Województwa 

Zachodniopomorkiego - Płoty 2015 
W dniu 13.06.2015 roku na obiektach sportowych w Pło-

tach rozegrano finał XX Letnich Igrzysk Rekreacyjno Spor-
towych LZS Samorządów Gmin. Otwarcie Igrzysk odbyło się 
bardzo uroczyście, całą kolumnę uczestników prowadziła 
miejscowa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, z prze-
marszem ekip startujących. Raport o gotowości uczestni-
ków Igrzysk złożył sędzia główny Ryszard Bajkowski bur-
mistrzowi miasta i gminy Płoty Marianowi Malińskiemu. 
Zapalono znicz olimpijski a symbolicznego otwarcia Igrzysk 
dokonał przewodniczący wojewódzkiej organizacji LZS wi-
cemarszałek Jarosław Rzepa. Do udziału w Igrzyskach zgło-
szono 11 gmin, wystartowało 9 reprezentacji.
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych konkurencji, w któ-
rych startowali przedstawiciele naszej gminy:
 Dyscypliny indywidualne: 
Nordic – walking kobiet
i miejsce - Monika Tandecka Nowogard 20 pkt.
Rzut lotką - kobiety 
Vi miejsce – Daria Gajewska Nowogard 5 pkt.
 Rzut lotką - mężczyźni 
Vi miejsce – Jacek Rafiński Nowogard 5 pkt.
 Rzut do kosza - kobiety 
iV miejsce – Kamila Wdowczyk Nowogard 7 pkt
 Rzut do kosza – mężczyźni 
iV miejsce - Nowogard 7 pkt.
 Rzut palem
V miejsce – Mariusz Litwin Nowogard 6 pkt.
 Pchniecie kulą – kobiety
V miejsce – Anna Dulska Nowogard 6 pkt.
 Pchnięcie kulą – mężczyźni 
Viii miejsce – Zbigniew Orpel Nowogard 3 pkt.
 Skok w dal z miejsca – kobiety
Vi miejsce – Natalia Nejman Nowogard 5 pkt.
 Skok w dal – mężczyźni
iV miejsce – Łukasz Czarny Nowogard 7 pkt.
 Przenoszenie worka 40 kg
Vi miejsce – Jarosław Kapiński Nowogard 5 pkt.
Dyscypliny zespołowe
Przenoszenie partnera 
ii miejsce – Gracjan Razik i Marcin Jakubik Nowogard 18 pkt.
 Przebijanie piłki siatkowej – kobiety
iii miejsce – Justyna Świeszyn i Natalia Nejman Nowogard 16 pkt.

 Przebijanie piłki siatkowej - mężczyźni
iii miejsce –Adam Milewski i Filip Zieliński Nowogard 16 pkt.
 Przeciąganie liny 
ii miejsce – Zbigniew Orpel, Krzysztof Borowski, Mariusz Litwin, 
Waldemar Paul, Marian Jeż Nowogard 28 pkt.
 Blok strażacki 
ii miejsce - Nowogard 28 pkt.
Gry 
Piłka nożna 
ii miejsce Nowogard 28 pkt.
 Piłka koszykowa kobiet 
iV miejsce Nowogard 24 pkt.
 Piłka koszykowa mężczyzn 
ii miejsce – Sebastian Staniczek, Adrian Balcer, Karol Babiński No-
wogard 28 pkt.
 Klasyfikacja generalna Igrzysk 
i miejsce Białogard 393 pkt.
ii miejsce Myślibórz 364 pkt.
iii miejsce Płoty 298 pkt.
IV miejsce Nowogard 280 pkt.
V miejsce Koszalin 266,5 pkt.
Vi miejsce Węgorzyno 258,5 pkt.
Vii miejsce Łobez 207 pkt.
Viii miejsce Dziwnów 33,5 pkt.
iX miejsce Resko 30 pkt.
 Wielobój VIP – ów samorządowych 
i miejsce - Monika Kulwińska Węgorzyno 20 pkt.



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE16 30.06.2015 r.

II miejsce – Krzysztof Kolibski Nowogard 18 pkt.
iii miejsce – Witold Kloc Białogard 16 pkt.
iV miejsce – Piotr Ćwikła Łobez 14 pkt.
V miejsce - Marcin Kos Płoty 12 pkt.
Vi miejsce – Ryszard Malinowski Myślibórz 10 pkt.
Vii miejsce- Bożena Kończak Koszalin 8 pkt.
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe skła-
da podziękowania wszystkim zespołom biorącym udział w igrzy-
skach oraz władzom gmin.
Składamy szczególne podziękowania gospodarzom i organizato-
rom za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie igrzysk.

Ze sportowym pozdrowieniem

DZIEŃ DZIECKA W KRASNOŁĘCE 
W sobotę, 6 czerwca br., w Krasnołęce, przy pięknej i słonecz-

nej aurze, dzieci i ich rodzice świętowali wspólnie Dzień Dziecka. 
Na zaproszenie sołtys Krasnołęki Anny Rakowskiej i rady sołec-
kiej przybyła sekretarz gminy Agnieszka Biegańska - Sawicka. 
Dla dzieci przygotowano przepyszny poczęstunek w postaci 
słodkości i grilla, a także obdarowane zostały drobnymi upomin-
kami. Oprócz pieczenia kiełbasek odbyły się również liczne zaba-

wy sportowe. Na festyn przyjechał również radiowóz policyjny, 
którym dzieci mogły się przejechać w towarzystwie policjanta. 
Jak widać na załączonych zdjęciach wszyscy bawili się dosko-
nale, frekwencja dopisała od początku do końca. Na twarzach 
dzieci gościł cały czas uśmiech, a to jest przecież najważniejsze.

Anna Narkiewicz
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A „Dziennik” dalej swoje...  
rzecz o nowogardzkiej oświacie 

Po raz kolejny Dziennik Nowogardzki, w artykule pt. 
„Kosmiczne wyniki”, próbuje skompromitować Gminę. 
I robi to świadomie.

Aby raz na zawsze, zamknąć dyskusję na temat nowo-
gardzkiej oświaty i uzyskiwanych wyników ze sprawdzianu 
końcowego uczniów klas 6 szkół podstawowych, przedsta-
wiamy poniżej wyniki, jaki osiągnęli uczniowie w poszczegól-
nych szkołach.

Jak widać w załączonej tabelce, te wyniki nie są takie 
straszne, jak próbuje to przedstawiać DN. O co tu tak napraw-
dę chodzi?

Wyniki % szkół ze sprawdzianu 
Okręgowej Komisji egzaminacyjnej 2015r.

Szkoła

Część 1 
(MAX 41 

pkt.)

Język 
polski 

(MAX 21 
pkt.)

Matematyka  
(MAX 20 

pkt. )

Część 2 
Język 

angielski 
(max 40 pkt.)

% % % %

SP1 61,26 74,46 47,45 72,35

SP2 61,4 63,9 58,8 69,6

SP3 61 72,5 49,06 79

SP4 49,5 61 38 61

SP BŁOTNO 62,37 63,95 60,71 78,93

SP DŁUGOŁĘKA 47,25 56,54 37,5 62,5

SP ORZeCHOWO 68,09 68,82 67,27 77

SP STRZeLeWO 54,44 63,49 45,45 64,55

SP WieRZBiĘCiN 49,4 54 44 74

SP ŻABOWO 53,6 66,4 40 76,8

śr. Ogólnopolskie 67 73 61 78,00%

śr. Zachodnio-
pomorskie 64,95 71,21 58,35 76,67

śr. pow. goleniowski 62,27 68,7 55,47 74,62

Nie mniej też ucieszył nas list rzekomej studentki (rzeko-
mej, bo tak sprawdzała dane z OKe, że nie zauważyła błednie 
przepisanej i podanej przez DN średniej – wg. DN – 59,47%; 
wg OKe – 59,17%) - to taki mały szczegół. Jednak dalsze wy-
wody potwierdziły to, co w tabelce zostało przeze mnie przed-
stawione, a przez redakcję DN wyśmiane. Pozwolę sobie zacy-
tować ten fragment listu:

w 2012 wynik w stosunku procentowym 47,35% ,czyli 18,95 
na 40 pkt.;

w 2013 wynik w stosunku procentowym wyniósł 52,95% (czyli 
21,18% na 40 pkt.);

w 2014 wynik wyniósł 57,75% (czyli 23,10 na 40 pkt);
w 2015 wynik (średni wynik z polskiego i matematyki) wyniósł 

59,47% (uwaga: powinno być 59,17% na 41 pkt). A tak to wy-
gląda w tabeli:

Jakby redaktorzy z DN kombinowali, to danych nie da się 
zakłamać. Widać poprawę wyników uczniów z roku na rok. 
Cieszyć powinien fakt, że mimo reorganizacji Wydziału edu-
kacji i stworzenie w jego miejsce Referatu Oświaty, mamy 
widoczną tendencję wzrostową, choć do zadowolenia jesz-
cze nam trochę brakuje. Ale wizja katastrofy nam nie grozi – 
choć są tacy, co wieszczą na prawo i lewo te pesymistyczne 
proroctwa, i że to tylko wina burmistrza. Prawda jest taka, że 
tylko ludzie o chorych umysłach mogą dojść do tak absurdal-
nych wniosków.

Po raz kolejny zwracamy w ten sposób uwagę na to, że in-
terpretowanie jakichkolwiek rankingów, jak to czyni Dziennik 
Nowogardzki, bez „wchodzenia” w szczegóły, mija się z sensem 
i zasłania prawdziwy obraz rzeczywistości.

Piotr Suchy
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Dzień Dziecka w Karsku 
20 czerwca br. (sobota), w Karsku, sołtys wsi Jerzy Kubicki 

wraz z Radą Sołecką zorganizował  obchody Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka. Mimo kapryśnej pogody, to najmłodsi 
mieszkańcy Karska bawili się wyśmienicie. Pałac dmuchany 
i jazda wozem strażacki – to były największe atrakcje dla 
tutejszych maluchów, które nawet na deszczu potrafiły stać 
w kolejce, aby przejechać się wozem strażackim. 

“Korzystając z okazji, jako sołtys Karska, chciałbym podzięko-
wać Radzie Sołeckiej za pomoc w organizacji Dnia Dziecka oraz 

podziękować następującym sponsorom, bez których to wszyst-
ko by nie wyszło: Celowy Związek Gmin R-XXI z Antonim Bielidą 
na czele, państwu Wrona, właścicielowi sklepu motoryzacyjne-
go Aumix, burmistrzowi Robertowi Czapli, zastępcy burmistrza 
Krzysztofowi Kolibskiemu oraz radnej Renacie Piwowarczyk, pie-
karni Karsk, piekarni państwa Pędziszczak, OSP Błotno i druhowi 
Henrykowi Garło oraz Bartkowi Fedakowi”.

opr. Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 
zabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy  ul. K. J. Poniatowskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewi-
dencyjnym 488 o pow. 1528 m2 (symbol użytku gruntowego 
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. K. J. Po-
niatowskiego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00045389/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trze-
cich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2015r. o godz. 1000 
przy placu Wolności 1, w budynku Urzędu Miejskiego, na i pię-
trze, w sali obrad Komisji Rady Miejskiej.

Cena wywoławcza działki  -  86.700,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.670,00 
zł najpóźniej do dnia 03.08.2015r. na konto Urzędu: BANK  
PeKAO  S.A.iO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. 518 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz 1490).

BURMISTRZ NOWOGARDU 
ogłasza II pisemny przetarg  nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego 

(piwnica pod Ratuszem) położonego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 245,80 

m2 (budynek ratusza) - KW nr 33278 - na okres 10 lat .
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawa-

mi osób trzecich ani hipotekami.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieru-

chomości wynosi 1.806,00 zł.
Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca 

prowadzić będzie działalność gastronomiczną nie kolidującą z funkcjonowa-
niem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta jego adres lub nazwę firmy i adres siedziby;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określo-

nymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. koncepcję funkcjonowania;
5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu  za przedmiot dzierżawy;
6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy, 

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeże-
li złożą ofertę w określonym terminie i miejscu.

Dzierżawcą lokalu zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniej-
szy miesięczny czynsz dzierżawny.

Do ustalonego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości ustalonej przepisami prawa.

Oprócz czynszu, Dzierżawca swoim kosztem będzie pokrywał pełne 
koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektrycz-
ną, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, gaz, centralnego ogrzewa-
nia, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i uiszczenie na 
rzecz Wydzierżawiającego w terminie do dnia 17 lipca  2015 r. do godz. 
1400 wadium w wysokości 361,20 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie lub potwierdzonej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PeKAO 
S.A.iO/Nowogard nr 61124038841111000042092470

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet 
opłat czynszu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłaco-
ne najpóźniej w ciągu trzech

dni od zakończenia przetargu.
Lokal użytkowy można oglądać codziennie – uzgadniając ten zamiar 

z Wydzierżawiającym  tel. /91/ 39 26 242 lub tel.  /91/ 39 26 265.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa lokalu 

użytkowego w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium nale-

ży składać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 
1, najpóźniej do dnia 17 lipca 2015 r. do godz. 1400.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warun-
ków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby 
otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych 
ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert 
i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej prze-
targu odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 1000 przy placu Wol-
ności 1, w budynku Urzędu Miejskiego, na I piętrze, w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zawarcie umowy dzierżawnej musi nastąpić przez wygrywającego prze-
targ w terminie 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu. integralną częścią 
umowy jest koncepcja funkcjonowania.

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy organizator przetargu 
może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Waloryzacja czynszu odbywać się będzie raz w roku o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 
ogłaszany przez prezesa GUS. Pozostałe opłaty podlegają waloryzacji zgod-
nie z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5 pokój nr 108 lub telefonicznie 
/91/ 39 26 26 242.

Nie podlega dzierżawie
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów w każdy ponie-

działek w godzinach 17.00 - 18.30. 
W sprawach oświatowych przyjmuje 

Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy, 
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 
i wniosków interesantów odbywa się 

w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, i piętro, pok. nr 8, 
informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  Centrum edukacji i 
Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDeL Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;  Bank Pekao S.A., 
ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – 
sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep „Banan”, ul. Boh. 
Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44;  Apteka 
„NieBieSKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 
14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;  
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;  
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  ul. Wojska Polskiego 4;  
Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej  51;  Sklep spożywczy „DeLiKATeSY”, ul. Gen. Bema 40/8;  Sklep 
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. 
Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. 
Leśna 6c;  Sklep spożywczy emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; eNTeR 
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLiWeR” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FiNANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr 
Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; ReMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. 
Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 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; 

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 
niezabudowanej,  położonej  w obrębie nr 2 m. Nowogard przy  ul. Tadeusza Kościuszki.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 
545/27 o pow. 992 m2 niezabudowana położona jest w obrę-
bie nr 2 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00041208/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2015r. o godz. 1020 
przy placu Wolności 1, w budynku Urzędu Miejskiego, na i pię-
trze, w sali obrad Komisji Rady Miejskiej.

Cena wywoławcza działki  -  83.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.300,00 
zł najpóźniej do dnia 10.08.2015r. na konto Urzędu: BANK  
PeKAO  S.A.iO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,  
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy  ul. Adama Mickiewicza 12.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca 
się z:

- działki o nr ewidencyjnym 57 o pow. 454 m2 zabudowanej 
budynkiem „mieszkalnym” oraz pozostałymi budynkami „nie-
mieszkalnymi”, 

- działki o nr ewidencyjnym 581 o pow. 45 m2 niezabudo-
wanej, położona jest w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Ada-
ma Mickiewicza 12.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00010107/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2015r. o godz. 1000 
przy placu Wolności 1, w budynku Urzędu Miejskiego, na i pię-
trze, w sali obrad Komisji Rady Miejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  55.282,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.528,20 
zł najpóźniej do dnia 10.08.2015r. na konto Urzędu: BANK  

PeKAO S.A.iO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na ta-
blicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    


