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Wierzbięcin – spotkanie robocze
przed dożynkami
We wtorek, 13 sierpnia o godz. 14.00, w świetlicy w Wierzbięcinie odbyło się robocze spotkanie władz gminy z osobami
odpowiedzialnymi za przygotowanie tegorocznych Dożynek Gminnych, które będą miały miejsce w sobotę 31 sierpnia
na boisku w Wierzbięcinie.
W spotkaniu z Burmistrzem wzięli udział:
•
sołtys Wierzbięcina – Monika Pękala i przedstawiciele
mieszkańców
•
z wydziału GNGR – kierownik Ewa Jakubcewicz i Beata
Wojewoda
•
z wydziału GKMiOŚ – kierownik Tadeusz Fiejdasz
•
Jarosław Hołubowski – koordynator prac wykonywanych przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
W czasie spotkania i wizji lokalnej ustalone zostały działania, które mają przygotować teren do uroczystości dożynkowych. Do działań, które trzeba jeszcze wykonać należą: podkoszenie trawy na boiska i w jego otoczeniu, przygotowanie
terenu pod parking, pomalowanie i odświeżenie budynku,
gdzie znajduje się siedziba klubu Olimpia Wierzbięcin i świetlica, posprzątanie drogi od kościoła do boiska, koszenie trawy
wokół kościoła, naprawa i uzupełnienie tzw. trybun, naprawa
ogrodzenia, wymiana słupów masztowych, przygotowanie terenu na stoiska i pod wystawę maszyn rolniczych.

Już dziś zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców
naszej gminy i gości przyjezdnych do Wierzbięcina, gdzie odbędą się Dożynki Gminne 2013.

Program dożynek na str. 2

Drogi na nowe osiedla
Budownictwo jednorodzinne mimo ogólnych narzekań
rozwija się. W Nowogardzie także sukcesywnie powstają nowe
osiedla. Place budowy przy ul Poniatowskiego, ul Bema, w
Warnkowie i (jeszcze bez urzędowej nazwy) za boiskiem Orlik.
Trzeba przyznać, że prywatni inwestorzy często borykają się

z kłopotami transportowymi - brak dróg o utwardzonej nawierzchni w pobliżu budowanych domów mieszkalnych. Aby
ułatwić życie już wybudowanym i potencjalnym inwestorom
burmistrz podjął decyzję o utwardzeniu nawierzchni dróg na
powstających osiedlach. opr. LMM

Droga na osiedle za boiskiem Orlik: Firma AZBUD zrównała teren drogi,
wypełniła nierówności kruszywem i zawałowała. Koszt 14 508 złotych

Droga w Warnkowie: Wypełniono ubytki jezdni kruszywem i zawałowano. Firma AZBUD, koszt ok. 5 000 zł
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Dożynki
Gminne

Wierzbięcin - 31 sierpnia 2013 r.
Program Dożynek
godz. 12.00

Msza Święta Dziękczynna za rolników i tegoroczne plony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Wierzbięcinie przy udziale Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Goleniowa

godz. 12.45

Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe w Wierzbięcinie

godz. 13.00

Ceremoniał dożynkowy:
•

otwarcie uroczystości dożynkowych i powitanie gości

•

rozstrzygnięcie Konkursów:
„Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko”
„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”

•

wręczenie pucharów za zajęcie miejsc w Igrzyskach Sołeckich

godz. 15.00

Występ zespołu Dziecięcego BŁYSKAWICZKA z Nowogardzkiego Domu Kultury

godz. 15.30

Konkurs dla dzieci dotyczący segregacji odpadami pod nazwą „SEGREGUJESZ, ODZYSKUJESZ”

godz. 16.15

Występ Klauna „TOMI SHOW”

godz. 17.00

Występ zespołu WESOŁA FERAJNA z Nowogardzkiego Domu Kultury

godz. 17.30

Pokaz Tańca Towarzyskiego

godz. 17.40

Występ grupy artystycznej „DZIKI ZACHÓD”, w programie miedzy innymi: nauka tańca country,
strzelanie z biczy, tańce kowbojskie, „Can-Can”, indiański pokaz mody

godz. 18.25

Występ Zespołu Peruwiańskiego „ADITA”

godz 19.20

Występ gwiazdy wieczoru MAGDY NIEWIŃSKIEJ

godz. 20.20

Zabawa taneczna przy muzyce zespołu AVANTI

W programie także:
Imprezy i wystawy towarzyszące:
- wystawa sprzętu rolniczego
- stoiska sołectw
- stoisko Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Przystań-Szwecja z wyrobem regionalnym „kiszką szwedzką”
- konkursy i zabawy dla dzieci
Profilaktyka zdrowotna:
- Stoisko Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
- Stoisko Fundacji „Zdrowie”
- Stoisko Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nowogard
Gastronomia
Sołtys Sołectwa Wierzbięcin
Monika Pękala

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zastępca Burmistrza Nowogardu

Burmistrz Nowogardu

Antoni Bielida

Damian Simiński

Robert Czapla
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„Ale to już było i nie wróci więcej...” czyli rzecz o kanalizacji nad jeziorem
Wielu mieszkańców Nowogardu pamięta zalane ściekami tereny nad jeziorem, począwszy od fontanny, a skończywszy
w okolicy „dolnego” boiska przy dzisiejszym placu Szarych Szeregów.
Przez wiele lat nic z tym nie robiono i nic się nie zmieniało,
po zimie czy podczas opadów deszczu, po terenie nad jeziorem
można było łodzią „pływać”. Nadszedł więc czas na to, aby kanalizację nad jeziorem kompleksowo zmodernizować.
Mieszkańcy Nowogardu od wielu lat czekali na tą decyzję,
ale musieli jeszcze poczekać do 2011 roku, kiedy decyzją obecnego burmistrza – Roberta Czapli rozpoczęto budowę, przy
„dolnym” boisku, skateparku oraz rozpoczęto przebudowę sieci
kanalizacyjnej w pasie przyjeziornym. Od podjętej przez Starostwo decyzji do pierwszych poważnych prac nad rozwiązaniem
problemu ścieków nad jeziorem upłynęły 3 lata.
Budowa placu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem, dała
początek budowie nowej kanalizacji deszczowej, obejmującej
plac Szarych Szeregów i ulice Blacharską oraz Wyszyńskiego. Prace tam się jednak nie zakończyły, lecz prowadzono dalsze prace
w pasie przyjeziornym, oddzielając kanalizację ogólnospławną
na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Położono nowe rury z
wykorzystaniem metody krakingu, polegającej na wprowadzeniu w istniejący przewód nowej rury, o odpowiedniej średnicy,
niezależnie większej czy mniejszej od średnicy kanału istniejącego. W sumie wymianie podlegać ma w całości istniejący kanał
na długości około 1022.0 m. Dodatkowo już na wymienionym
odcinku kanałów deszczowych zainstalowano separatory koalescencyjne lamelowe z auto-zamknięciem zintegrowanym z
osadnikiem, które będą zamontowane na całym wymienianym
odcinku. Przy doborze urządzeń brano pod uwagę nie tylko stan
obecny lecz także obszary, które w przyszłości będą podłączone
do poszczególnych wylotów.
Co to oznacza? Tylko tyle, że do jeziora odprowadzana będzie oczyszczona deszczówka i tereny nad jeziorem nie będą już
zalewane ściekami sanitarnymi.
„Śmierdzący” problem – źródło.
Aby lepiej poznać źródło „śmierdzącego” rozlewiska nad jeziorem, udałem się do siedziby PUWiS przy ul. 700-lecia i dzięki informacjom uzyskanym od dyrektora naczelnego Ryszarda
Sobieralskiego i Piotra Tomków – dyrektora technicznego, lepiej
dziś możemy zrozumieć źródło trapiącego mieszkańców problemu.
Otóż sieć kanalizacyjna, którą w chwili obecnej wykorzystują
mieszkańcy Nowogardu w większości pochodzi sprzed wojny.
Była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden
sposób nie była przystosowana do pełnienia roli sieci ściekowej
sanitarnej.
Poniemiecka sieć kanalizacyjna wybudowana jest z cegieł
czyli jest to zwykła betonówka, na którą w sposób destruktywny działa chemia zawarta w ściekach sanitarnych. Powoduje ona
kruszenie materiału, który pod ciśnieniem wody deszczowej ulegał wyrwaniu i wydostaniu się ścieków poza obręb kanałów. W
latach 60-tych XX wieku rozpoczęto pierwsze prace związane z
przebudową tego stanu rzeczy, który trwa po dzień dzisiejszy z
przerwami. Największy problem istniał jednak zawsze na terenach wokół jeziora, które leżą niżej niż część zabudowana naszego miasta.
Budowa sieci kanalizacyjnej, nawarstwienie materiału skalnego i odpadów organicznych doprowadzało do zmniejszenia
średnicy kanałów, a przez to ich przepustowości. Dodatkowo
duży i nagły opad deszczu powodował, że wody zalewały kanalizację ściekową, podnosiły ciśnienie wewnątrz kanałów i doprowadzały do wydostania się ścieków na zewnątrz i zalewania terenów powyżej włazów. Taką sytuację mieliśmy przy placu Szarych

Szeregów, gdzie kanałami spływały ścieki z ulic Kowalskiej, Stolarskiej, Wyszyńskiego, Blacharskiej i Szarych Szeregów i tu się
wszystkie kumulowały i w dni deszczowe wypływały, zalewając
tereny wokół boiska i ogródka jordanowskiego. Podobnie rzecz
się ma dzisiaj przy tzw. „Okrąglaku”. W tym miejscu łączą się kanały ściekowe od torów wzdłuż ul. 700 lecia do skrzyżowania ze
światłami, od rynku i od „starej” księgarni, które zbierają ścieki z
całej okolicy i spływają do kolektora przy ul. Zielonej. Przy dużych i nagłych opadach deszczu pojawia się efekt „smrodliwego”
zalewania terenów zielonych nad jeziorem, który miał miejsce
ostatnio 6 sierpnia 2013 roku. Problemem jest również piasek
z solą sypany na drogi w czasie zimy. Wiosną spływa on wraz z
wodą pośniegową do kanałów i tam zalega tworząc twardą i zbitą masę, która ma wpływ na przepustowość kanałów, a także na
wzrost ciśnienia w czasie deszczów.
I co dalej z tym „śmierdzącym” problemem?
Gmina dotychczas, na prace związane z uporządkowaniem
kanalizacji deszczowej w rejonie jeziora, wydała ponad 1,5 miliona złotych. Zmodernizowany został fragment od placu Szarych
Szeregów do końca murów przy ul. Osiedlowej. W kolejnym etapie przebudowie podlegać będą odcinki wzdłuż ul. Zielonej, aż
do ul. Kilińskiego. Niestety tych wykonanych prac nie widać, tak
jak nowych chodników, placów zabaw, czy wyremontowanych
świetlic, bo efekt tej pracy i wyłożonych przez burmistrza Nowogardu środków skrywa ziemia. Jednak już dziś, nawet po dużych
opadach deszczu, można zauważyć, że na placu Szarych Szeregów nie ma rozlewiska ścieków, które tak nam utkwiły w pamięci z lat młodości. Podobnie w przyszłości ma być na odcinku od
„Okrąglaka”, wzdłuż ulicy Zielonej, aż do ulicy Kilińskiego.
Rozdzielenie sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową
znacznie odciąży kanalizację ściekową i zmniejszy ryzyko zalewania terenów przy fontannie. Dzięki zaś zamontowanym separatorom, woda deszczowa spływająca do jeziora oczyszczona
zostanie z gumy, olejów i z tego wszystkiego, co „produkuje” każdy z nas w swoim otoczeniu.
Prace te będą wykonywane systematycznie, w miarę możliwości finansowych Gminy Nowogard i funduszy pozyskiwanych
ze źródeł zewnętrznych.
Uporządkowanie problemu kanalizacji w pasie przyjeziornym i prace rekultywacyjne jeziora zlecone przez Gminę Nowogard sprawią, że teren ten stanie się perełką Nowogardu i dumą
mieszkańców naszego miasta.
zdj. i tekst Piotr Suchy
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A Ty jak spędziłeś wakacje?
Wszyscy dobrze wiemy, że to co dobre szybko się kończy – ku końcowi mają się też tegoroczne wakacje. Tak długo wyczekiwany czas – przede wszystkim przez dzieci i młodzież – był okazją do wypoczynku, wyjazdów, zabawy, spotkań z
rodziną i znajomymi, a także do zwykłego nicnierobienia, które także jest czasami potrzebne. To właśnie zbliżający się
koniec wakacji skłonił mnie do przeprowadzenia sondy pt.: „Jak spędziłeś wakacje?”, która miała na celu pokazanie jak
mieszkańcy Nowogardu (i nie tylko) najchętniej spędzali swój wolny czas.
Bartek (lat 11): Spędziłem wakacje
w Egipcie i nad polskim morzem. W Egipcie było bardzo gorąco. Zwiedziłem dużo
miejsc między innymi rafę koralową, płynęliśmy też statkiem ze szklanym dnem.
Widziałem piramidy i wielbłądy, żółwie
chodziły normalnie po ulicy. Było też dużo
zabawy na basenach i zjeżdżalniach. Do
Egiptu leciałem samolotem. Bardzo mi się
tam podobało. Nad polskim morzem opalałem się, ale woda była zimna. Bardzo mi
się podobało w Egipcie i nad morzem, ale
bardziej bym chciał wrócić na polską plażę.
Pani Weronika z Nowogardu: Chodziliśmy na plażę, kąpaliśmy się, graliśmy w piłkę. Wnuki kąpały się a babcia chodziła po
plaży i molo i pilnowała, żeby nic im się nie stało. Wnuki przyjechały ze Szczecina do Nowogardu, żeby spędzić z babcią tydzień
czasu. Co prawda kończymy już te wakacje, ale za dwa dni jeszcze
wyjeżdżamy. Dzisiaj mieliśmy wycieczkę rowerową, byliśmy na
Leśnej, po czym wróciliśmy na plac zabaw.
Patryk ze Szczecina (lat 8): Ja byłem u drugiej babci w
Osinie, tam byłem na działce i bawiłem się. Najbardziej w Nowogardzie podoba mi się plaża, kąpałem się i była ciepła woda. Do
babci do Nowogardu przyjadę jeszcze na ferie i za rok na dłuższe
wakacje. Niedługo jadę w góry do Karpacza. Te wakacje były bardzo fajne.
Jagoda ze Szczecina (lat 10): Ja fajnie spędziłam wakacje, byłam u babci w
Nowogardzie, byłam jeszcze w Osinie. Byłam także we Włoszech, tam było najfajniej. Super się bawiłam w te wakacje. Na
plaży bawiłam się bardzo dobrze, poznałam koleżankę Ewelinę, dużo pływałam,
jezioro było jedną z największych atrakcji
tych wakacji. W te wakacje jadę jeszcze do
Międzyzdrojów z chórem „Serduszka” ze
Szczecina, do którego należę i bardzo się z
tego cieszę.

Adrian (lat 9): W te wakacje byłem nad morzem w
Międzywodziu u mojej cioci.
Resztę wakacji spędziłem tu w
Nowogardzie.
Wiktoria (lat 7): Ja byłam
w Międzywodziu u mojej cioci.
Mój brat zrobił mi babkę na
głowie i potem musiałam myć
włosy. Byłam jeszcze na plaży, byłam nad morzem z moją
ciocią. Dzisiaj będziemy tutaj
na imprezie.
(Od lewej strony) Wiktoria, Adrian i ich koleżanka Magda

Piotruś: Ja byłem nad morzem i na pociągach. Byłem na
wschodzie Polski jechałem pociągiem 10 godzin i mieliśmy przesiadkę. Nad morzem kąpałem się i opalałem, byłem też na kajakach.
Pani Maria: Byliśmy
nad morzem, a dokładnie w Mielnie. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z tego
wyjazdu. Byliśmy także we
wschodniej Polsce tuż przy
granicy, odwiedziliśmy rodzinę. Byliśmy na spływie
kajakowym koło Drawska.
Resztę wakacji spędziłam
tu w Nowogardzie doglądając chłopców. Często
chodziłam z nimi na plac
zabaw. Spędziłam też czas
na działce i jakoś szybko to
wszystko zleciało– już zaraz będzie po wakacjach!

(Od lewej strony) Piotruś i Mateusz z babcią panią Marią

I Wojewódzkie Targi Wielobranżowe
Aktywny Senior w Goleniowie
W niedzielę, 11 sierpnia o godz. 10.00 w Goleniowie przy
ul. Niepodległości, rozpoczęły się Wojewódzkie Targi Wielobranżowe „Aktywny Senior”. Nie zabrakło na nich również
naszych nowogardzkich seniorów, którzy pod opieką Urszuli Berezowskiej z wydziału RLFKiS, trzema autokarami, wyruszyli z pl. Wolności o godz. 09:08.
Na teren Targów przybył również Burmistrz Nowogardu, który o
godz. 10:30 otworzył uroczyście Wojewódzkie Targi Wielobranżowe
„Aktywny Senior” w Goleniowie słowami: „Witam serdecznie wszyst-
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„Gdzie te parkingi...?”
W nawiązaniu do artykułu „A miało być tak pięknie ...”, który ukazał się we wtorkowym numerze dziennika Nowogardzkiego z 20
sierpnia 2013 r. pragnę poinformować czytelników na temat realizacji programu zwiększenia miejsc parkingowych w naszym mieście.
Odniosłem wrażenie, że autorka artykułu ma negatywne nastawienie do całej sprawy. Zaprezentowała zdjęcie placu manewrowego a
w zasadzie podwórza położonego z tyłu pomiędzy posesjami nr 15
i 17 przy ul. 700 Lecia, które służy jako parking dla osób korzystających z usług firm, sklepów i aptek znajdujących się na tych posesjach. Jest to działka gminna jej nawierzchnia jest oczywiście w złym
stanie technicznym i wymaga remontu. Ale spójrzmy na całą sprawę
obiektywnie – program zwiększenia miejsc parkingowych to nowy
program powstały w roku 2011 a jego realizacja rozłożona jest na
lata.
Poniżej wykaz wybudowanych parkingów od roku 2011.
ul. Zamkowa (osiedle) - 32 stanowiska,
ul. Bankowa - 14 stanowisk,
ul. Kowalska - 20 stanowisk,
ul. 5 Marca (netto) - 17 stanowisk.
ul. Luboszan (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”) – 20 stanowisk,
z tyłu Ratusza – 6 stanowisk,
ul. Żeromskiego – 9 stanowisk,
Daje to razem sumę 118 miejsc postojowych powstałych w ostatnich 2 latach. Nasuwa się pytanie kiedy tyle parkingów wybudowano - to więcej niż powstało w latach 2000 -2010 ale też potrzeby w
tym zakresie z każdym rokiem są większe – przybywa pojazdów.
Wiele miast w Polsce mając ten sam problem stosuje ograniczenia
ilości pojazdów w centrach miast np. poprzez: wprowadzenie płatnego postoju. W naszym mięście na szczęście do tak uciążliwych dla
kierowców środków nie musimy się uciekać. Ale wracając na nasze
podwórko, jeszcze w tym roku wybudowane zostaną kolejne parkingi przy ul. 5 Marca z 15 stanowiskami. Na ukończeniu są prace
projektowe na przebudowę ulic: Zielona i łącznik ul. Dworcowej z ul.
700 Lecia przy których powstaną nowe parkingi oraz dodatkowo na
terenach przyległych do planowanego „łącznika” powstanie plac do
parkowania dla co najmniej 25 pojazdów. Oprócz budowy nowych,
Burmistrz Nowogardu zlecał remonty istniejących parkingów przy
ulicach i placach i tak: 15 Lutego, 5 Marca (sklep Puchatek), droga do
REM – TOYOTA. Łącznie wyremontowano 72 miejsca parkingowe. Na
kie kochane seniorki i wszystkich eleganckich seniorów! W pierwszej
kolejności chciałbym podziękować organizatorom, panu Zbyszkowi
Łukaszewskiemu, za to, że pamięta (...), że w powiecie goleniowskim
są naprawdę fajne seniorki, sympatyczni seniorzy i warto się spotykać,
warto miło i przyjemnie spędzać czas i przede wszystkim efektywnie.
Dziękujemy serdecznie(...) Pamiętamy o dzieciach, pamiętamy o młodzieży. A gdzie są nasi seniorzy? Właśnie ta impreza pokazuje, że jak
najwięcej działań dla seniorów, dla aktywnych seniorów jest potrzebnych. Szanowni Państwo, życzę Wam, abyście miło i sympatycznie spędzili ten dzień. Specjalnie dla Was organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji, wykładów i wystaw(...). Zapraszam serdecznie skorzystajcie z
tego wszystkiego(...). Wszystkiego dobrego i miłej zabawy”.
Targi stały się doskonałą okazją do rozszerzenia zainteresowań,
wymiany doświadczeń i spędzenia wspólnego czasu w miłym towarzystwie. 40 wystawców, z ofertą przygotowaną specjalnie dla
seniorów, prezentowało swoje wyroby i rozwiązania w specjalnie
przygotowanej hali widowiskowo-sportowej. Wszyscy, którzy przybyli w niedziele do Goleniowa, mogli uczestniczyć w wykładach i
w warsztatach dotyczących odżywiania, sportu, fitnessu, finansów,
bezpieczeństwa, informatyki, rękodzieła oraz mogli uzyskać indywidualne porady zdrowotne, prawne i finansowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady i warsztaty dotyczące zdrowia i
życia codziennego. Istniała również możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Domu Seniora „Stepniczanka”. Dla tych, którzy

deskach kreślarskich są projekty budowy kolejnych parkingów przy
ul. 15 Lutego - na wysokości apteki „niebieskiej” oraz na osiedlach
przy ul. 700 Lecia. Ich budowa będzie realizowana w roku 2014.
Kolejne rozwiązanie problemu zwiększenia parkingów przygotowywane jest dla ul. Warszawskiej - wzdłuż pawilonów handlowo
– usługowych znajdujących się w parterze budynków Spółdzielni
Mieszkaniowej „GARDNO”. W tym przypadku wybór koncepcji sporządzonej w 3 wariantach musi odbyć się wspólnie przez gminę i
ZZDW Koszalin – zarządcę ulicy Warszawskiej.
Jak z tego wyliczenia wynika nowe parkingi jednak w naszym
mieście powstają. Oczywiście jest szereg uwarunkowań związanych
z przestrzenią i gruntami na których mogłyby powstawać parkingi.
A choćby to czy likwidować trawniki i rabaty kwiatowe, wycinać
drzewa zmniejszając powierzchnie zieleni w mieście?. Nie wszyscy
mieszkańcy to akceptują. Burmistrz szuka rozwiązań poprawienia
sytuacji nawiązując kontakty w tej sprawie z różnymi podmiotami w
celu wspólnego realizowania programu. Przykładem jest wspomniany nowy parking przy NETTO – gmina przekazała grunty a NETTO z
własnych środków zrealizowało ogólnodostępny parking oraz parking wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno” przy
ul. Luboszan. Ograniczeniem w realizacji programu są też środki finansowe. Budżet gminy zawiera wiele zadań - wszystkie są ważne
i muszą być wykonane. Dlatego tez budowa parkingów będzie etapowana i rozłożona na kilka lat, a pewnie tego procesu nigdy nie
zakończymy, na bieżąco budując nowe i remontując istniejące.
Z poważaniem,,Tadeusz Fiejdasz, Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Wyjaśnienie kierownika ukazało się w „Dzienniku Nowogardzkim”, z tym że wydawca Marek Słomski usunął zdanie o tym, że tylu
parkingów, co w obecnej kadencji burmistrza Czapli nie powstało
łącznie w latach 2000-2010. Karkołomna jest logika wydawcy. Jak
przez 10 lat parkingów budowało się jak na lekarstwo to według gazety wszystko było w porządku. Teraz, gdy buduje się się na potęgę
jest źle.
W jednym pan Słomski ma rację. W 3 lata nie da się nadrobić
10-letnich zaniedbań. Ważne jest jednak nie to co gazeta pisze, lecz
to co widzimy. Parkingi powstają jak grzyby po deszczu i żaden obraz kreowany przez „DN” tego nie zmieni.

potrzebowali chwili odpoczynku, istniała możliwość skorzystania z
przygotowanej specjalnej strefy - „strefa relaksu”. Ogromną atrakcją
dla uczestników Targów były niewątpliwie występy 24 zespołów z
terenu naszego województwa, wśród których nie zabrakło również
nowogardzkich akcentów w postaci występu „Wesołej Ferajny”.
Projekt Wojewódzkie Targi Wielobranżowe „Aktywny Senior”
w Goleniowie zrealizowany został w ramach Wdrażania Projektów
Współpracy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4-LEADER z udziałem 7 Lokalnych Grup Działania. Targi były objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Burmistrz Nowogardu zaproponował, aby za rok targi
dla seniorów odbyły się w Nowogardzie.
Tekst i zdjęcia: Piotr Suchy
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MUSIC LAKE FESTIVAL Nowogard 2013
W sobotę, 17 sierpnia o godz. 12.00 na nowogardzkiej plaży, rozpoczął się Music Lake Festival. To wszystko mogło się
wydarzyć dzięki wsparciu i pomocy finansowej gminy Nowogard.
Maciej Grad, współorganizator Music Lake Festival, na swoim koncie na Facebooku napisał: „Mam łzy w oczach. To jest to
na co czekaliśmy. Wszystko dopięte na ostatni guzik! Jutro Music Lake się odbędzie. I będzie! I przejdzie do historii... wszystko
dzięki wielkiej pomocy naszych władz. Tak serio można! Nie chcę
wchodzić w politykę, ale w końcu ktoś nas wysłuchał, dał pole do
manewrów i pomógł! (...) Koniec nudy. Będzie MEGA”.
Plaża, palmy i doskonale wyselekcjonowana muzyka house – to zaserwowali zaproszeni na Music Lake Festival w Nowogardzie d’je tym, którzy przyszli na nasze kąpielisko.
Na specjalnej scenie swoje umiejętności prezentowali:
Miqro (Miroslav Grzybowsky) - Ojciec Chrzestny Sunrise
Festival Afterparty, jeden z najlepszych jak nie najlepszy d’j
housowy w Polsce;
Milkwish (Marcin Kiszka) - Promowany przez Ministry Of
Sound;
DJ MAXX (Adam Maxx) - o nim ludzie z branży opowiadają,
że nikt tak jak on nie potrafi grać deep housu;
Sasha Dubrovsky (Aleksander Abramian) - typowo trancowy d’j. Specjalnie dla nowogardzkiej publiczności zagrał housowe szlagiery;
DJ Snoop, Matthew Hail w towarzystwie wokalistki i przyjaciółki Miss Ashberry (Justyna Jarzębińska).
Impreza na plaży trwała do 21.40, a po wszystkim chętni,

którzy chcieli dalej się bawić przy muzyce house zostali zaproszeni na afterparty do Klubokawiarni „Kulturalnej”, gdzie
zagrali Milkwish, Sasha Dubrovsky, Dave-G El Matthias, Jacob
Gray (Jakub Siwy) i Sacro i Mateusz Mo.
Była to pierwsza taka impreza w Nowogardzie oraz pierwsze zdobyte doświadczenie przez organizatorów na temat nowogardzkich mieszkańców.

Przygoda żeglarska nie jedno ma imię
W sobotę, 17 sierpnia o godz. 16.00 zakończył się kurs Żeglarski Start HALS dla najmłodszych z terenu naszej gminy.
W zakończeniu kursu udział brał Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida i burmistrz Robert Czapla oraz Tadeusz
Hołubowski – Komandor Klubu, którzy wręczyli upominki najmłodszym uczestnikom szkolenia.
Szkolenie w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży,
przeprowadzone zostało przez Klub Żeglarski KNAGA w Nowogardzie, a sfinansowane przez gminę Nowogard. Zajęcia
prowadzono w ramach cyklu spotkań dopołudniowych i popołudniowych na terenie przystani. Udział wzięło 31 młodych
adeptów sztuki żeglarskiej w wieku od 7 do 14 lat. Realizacją
programu zajmowali się instruktorzy posiadający Białą Licencję Szkolenia HALS m.in. Magdalena Kaczorowska (kpt. jacht.,
Instr. Żegl. PZŻ).
Najmłodsi, w ramach wprowadzenia do żeglarstwa, uczyli się pod okiem instruktorów samodzielnego żeglowania na
Optimistach, poznawali niezbędną wiedzę o budowie jachtu,
o tzw prawie drogi (zasady poruszania się i zachowywania na
szlaku morskim), o zasadach bezpieczeństwa itd. Dodatkowo
organizowane były zajęcia plastyczne (m.in. konkursy rysunkowe, lepienie jachtów z piasku), podczas deszczowej pogody
oglądano filmy o tematyce żeglarskiej.
Podczas tych spotkań realizowany był program Systemu
Szkolenia Żeglarskiego HALS.
Każde dziecko biorące w nim udział, zaliczając pod koniec
zajęć sprawdzian z umiejętności żeglarskich, otrzyma dokument: „Certyfikat wprowadzenia do żeglarstwa” z tytułem Młody Żeglarz. Największą jednak radością dla słuchaczy kursu i
dla ich rodziców, były zawody żeglarskie kończące kurs oraz
wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom zmagań na nowogardzkim jeziorze, ufundowanych i wręczanych przez Ryszar-

da Sobieralskiego – dyrektora naczelnego PUWiS.
Wszystkim uczestnikom kursu zostały wręczone dyplomy i
książeczki żeglarskie HALS.
Ich wręczenie poprzedzone było ceremonialnym chrztem
żeglarskim i konkursem ściśle związanym z tematyką kursu. Na
koniec każdy z uczestników został poczęstowany specjalnie
upieczonym przez jedną z mam tortem.
Impreza ta nie tylko zintegrowała lokalną społeczność, ale
również dała szansę na pozyskanie przez najmłodszych i ich
rodziców, nowych zainteresowań i pasji.
Zdj. i tekst Piotr Suchy

29.08.2013 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

7

Wakacyjny remont w Jedynce
W środę, 7 sierpnia o godz. 14:00, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, burmistrz wraz z
dyrektorem szkoły Sebastianem Szymańskim i kierownikiem Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nowogardzie
kpt. Jackiem Rafińskim, w asyście kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Adama Czernikiewicza oraz Jarosława
Hołubowskiego, odebrał zakończony remont szkoły, który wykonały osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
W ramach prac remontowych wykonano:
•
usunięcia starej farby ze ścian i sufitu w korytarzu na
parterze oraz na klatce wejściowej
•
uzupełnienie ubytków i pomalowanie w/w pomieszczeń
•
położenie nowej nawierzchni na remontowanym korytarzu
•
naprawa uszkodzonego ogrodzenia szkoły
Remont trwał przez 3 tygodnie w miesiącu lipcu. Szkoła
jest już prawie całkowicie wyremontowana. Pozostał jeszcze
remont korytarza na II piętrze.

Odbiór prac remontowych
w Szkole Podstawowej w Strzelewie
W piątek, 9 sierpnia burmistrz w towarzystwie kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów Adama Czernikiewicza, dyrektor szkoły Agnieszki Forgiel i koordynatora robót publicznych
Jarosława Hołubowskiego – dokonał odbioru prac remontowych w Szkole Podstawowej w Strzelewie. Remont trzech klas
(dwóch w jednym budynku szkoły i jednej w drugim budynku)
został wykonany w ciągu dwóch tygodni przez sześcioosobową grupę osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.
Prace remontowe obejmowały:
•
częściowe usunięcie tynków ze ścian oraz ich uzupełnienie,
•
gładzenie ścian gładzią szpachlową,
•
wstawienie narożników wokół okien i drzwi,
•
malowanie pomieszczeń,
•
naprawę sufitu w jednym z pomieszczeń.
Katarzyna Kijana
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W Błotnie będą chodniki...
W piątek, 16 sierpnia burmistrz Robert Czapla wizytował plac budowy chodników w Błotnie. Towarzyszyli mu zastępca
Damian Simiński i kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz.
Przewodnikami były Panie Danuta Nowak i Stanisława Jakubczak ...
Chodniki budowane są przy drodze wojewódzkiej nr 106
w miejscowości Błotno - głównym inwestorem jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Gmina
Nowogard współfinansuje. W wyniku przetargu ustalono cenę
wykonania robót na kwotę 659 000 złotych ( z możliwością
jej podniesienia o 5%). Wkład własny gminy Nowogard to
340 000 zł. Przetarg wygrała i drogę buduje firma DROGBUD
ze Stargardu Szczecińskiego. Wyznaczenie przebiegu chodni-

ków nie było łatwe - wąskie pobocza szosy na których ma być
budowany chodnik wymusiły konieczność wykupu niektórych
fragmentów placu budowy i spowodowały konieczność organizowania kilku spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami
sołectwa. Przyjęty plan budowy zakłada ukończenie inwestycji do dnia 15 października br.
tekst i foto Lesław M.Marek

Świetlica w Jarchlinie ma nowy dach
14 sierpnia (środa) w Jarchlinie odbył się odbiór techniczny wyremontowanego dachu świetlicy, w którym wzięli udział:
burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Damian Simiński, pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów: Adam
Czernikiewicz i Joanna Miklas, Beata Wojewoda z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, sołtys
Aneta Kaczmarek oraz mieszkańcy Jarchlina.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego obejrzenia i omówienia wykonanej inwestycji – remont dachu świetlicy był
bardzo potrzebny, ponieważ istniejące nieszczelności powodowały zalewanie ścian budynku. Rozmawiano również o dalszym remoncie świetlicy, która wymaga odnowienia elewacji
oraz wymiany okien. Po wizji lokalnej pani sołtys zaprosiła
wszystkich na poczęstunek. Nie zabrakło sportowego akcentu – burmistrz Robert Czapla oraz zastępca Damian Simiński
rozegrali z najmłodszymi mieszkańcami Jarchlina mecz tenisa
stołowego.
Zakres robót wykonanych przez firmę PPHU KUGA z Nowogardu obejmował:
•
wymianę starego pokrycia z dachówki i blachy w ilości
237 m2 na nowe pokrycie z blachodachówki oraz blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi,
•
montaż nowych rynien i rur spustowych,
•
naprawę uszkodzonych elementów więźby dachowej,
•
wykonanie podbitki drewnianej okapów,
•
uzupełnienie brakujących i odspojonych tynków na
elewacji,
•
przemurowanie komina,
•
montaż nowej instalacji odgromowej budynku.

Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł 26.900,00
złotych brutto.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Świetlica w Orzechowie
będzie odremontowana
Ruszyła jedna z największych inwestycji w świetlice wiejskie w ostatnich 10 latach.
W poniedziałek 12 sierpnia br. burmistrz Robert Czapla
podpisał umowę z wykonawcą robót wyłonionym w drodze
przetargu - PBO GRINBUD Sp. z o.o. z Nowogardu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę - 455 695,07 zł. Planowany termin
zakończenia inwestycji 12.05.1014 rok. Całkowita powierzchnia użytkowa 179,81 metry kwadratowe, a kubatura 1053,32
metry sześcienne.
Prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Orzechowie obejmują kompleksowe roboty remontowo – budowlane,
w tym m. in.: roboty ziemne, posadzki, ściany, dach, ocieplenie
dachu – sufit podwieszany, stolarkę okienną, tynki , licowanie

ścian płytkami i malowanie oraz roboty sanitarne, instalacje
elektryczne i oświetlenie zewnętrzne.
Wcześniej, 8.08.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w
Szczecinie burmistrz oraz skarbnik Marcin Marchewka podpisali umowę o dofinansowanie remontu ze środków unijnych.
Jak już wspomniałem, jest to największa inwestycja na terenie wiejskim stąd moment podpisania obserwowało wielu
mieszkańców sołectwa i pracowników Gminy. Wierzymy, że
przedsięwzięcie zostanie pomyślnie zrealizowane, a Orzechowo, jak przed laty będzie znaczącym ośrodkiem w okolicy.

tekst i foto LMM

Zakończenie KIDS CLUB 2013
w Nowogardzie
W sobotę, 24 sierpnia br. o godz. 13.00 zakończyły się oficjalnie półkolonie, które były prowadzone od 20 sierpnia przez
Misję Namiotową Agendy Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w RP pod nazwą KIDS CLUB. W tej wspólnej propozycji
spędzania czasu na „poszukiwaniu ukrytego skarbu” wzięło udział ponad 120 dzieci z terenu naszego miasta i nie tylko.
Gmina Nowogard dofinansowała obiady, które dzieci dostawały w czasie tych 4 dni, udostępniła za darmo plac oraz
prąd. Nad przebiegiem i bezpieczeństwem czuwało ponad
30 wolontariuszy z Polski (Gdańsk, Warszawa, Nowogard) i z
zagranicy (USA, Wielka Brytania, Mauritius/Irlandia, Niemcy),
którym „chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować
za ich ciężką pracę i oddane serce w tych dniach” - mówi pastor
Cezary Komisarz z nowogardzkiego zboru KECh.
Na zakończeniu nie zabrakło również burmistrza, który na
prośbę pastora Cezarego Komisarza, dokonał oficjalnego zakończenia półkolonii i wraz z kapitanem Meduzą (pastor Gabriel Kosętka z Gdańska) rozdał każdemu dziecku mapę do
„Wyspy Skarbów” w postaci Nowego Testamentu z osobistą
dedykacją. Dzieci otrzymały również upominki, które zwyczajem poprzednich edycji Kids Club, wybierały same spośród
rzeczy dla nich przygotowanych.
Przed zborem KECh w Nowogardzie rok zbierania kolej-

nych sił do następnego, mamy nadzieję, Kids Club 2014, który
z roku na rok przyciąga coraz więcej dzieci.

Piotr Suchy
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Troska o tor motocrossowy
Infrastruktura toru motocrossowego wzbogaciła się o dwie estetyczne wiaty. Prace wykonała nowogardzka firma Zakład Ogólnobudowlany - Wojciech Cichecki, wyłoniona w zapytaniu ofertowym za kwotę 13 815 zł. Na solidnych fundamentach osadzono
słupy nośne, a na nich dachy. Pokrycie dachowe wykonane jest z
papy termozgrzewalnej pokrytej gontem. „Grupowemu” przecięciu wstęgi przewodniczył burmistrz Robert Czapla, który podkreślił zaangażowanie członków Klubu Motorowego”CISY”. Na zdjęciach widać ich liczną grupę - świadczy to o przywiązaniu do klubu
i trosce o jego rozwój. Ciekawostka - odbiorem kierował Jarosław
Hołubowski - społecznikowskie zaangażowanie z ojca na syna?
tekst i foto LMM

Zakończyliśmy budowę 2 wiat na terenie nowogardzkiego
motocrossu. Ta budowa to dopiero I etap zaplanowanych prac.
Kolejnym etapem będzie wstawienie na stałe stołów i ław oraz
obsadzenie tego miejsca iglakami. Chcemy, aby te wiaty służyły całej społeczności miasta Nowogard, jako miejsce rekreacyjne na niedzielne spacery i nie tylko. Burmistrz i Klub Motorowy
“CISY” zapraszają mieszkańców do kulturalnego korzystania z
nowych wiat. Materiał sfinansowała Gmina Nowogard.
Tadeusz Hołubowski, Prezes Klubu Motorowego “CISY”

Rowerowe wojaże wokół Nowogardu IV
Rowerowe wojaże wokół Nowogardu IVPrawie wyjeżdżając z Żabowa, mam świadomość, że w chwili, gdy wjechałem na
przejazd kolejowy (jeszcze przed wjazdem do tej miejscowości) już znalazłem się na głównej w tym rejonie trasie przelotowej. Trasa ta, w dalszym ciągu, rzutuje na wyjątkowość Żabowa w otaczającej je przestrzeni.
Ta trasa rzutowała też na „kawał”
mojego życia. Przecież biegnący po
niej odcinek drogi prowadził z Wojcieszyna do Nowogardu. Jednak każdy,
kto dziś tędy przejedzie - a wcześniej
jej nie znał - nie może mieć nawet
„zielonego” pojęcia o tym, jaka to była
malownicza i przyjazna dla ludzi szosa. Była!
Dziś wolę skręcić w prawo, w polną drogę, która doprowadziłaby mnie
przez las do Lestkowa. Kiedy jednak
wcześniej skręcę w lewo, w leśną dróżkę, to ta z kolei doprowadzi
mnie do miejsca, gdzie kiedyś też była wioska. Nazwę miała ponoć nieco inną, ale myśmy ją nazywali: Jeżówka. Zamieszkiwało
tam tylko kilka rodzin.
Mieszkańcy Jeżówki w drodze do Nowogardu wprost zmuszeni byli przechodzić (piechurzy wówczas nikogo nie zaskakiwali)
lub przejeżdżać przez Wojcieszyn. Zatem dorośli mieszkańcy obu
wiosek łatwo nawiązywali różnorodne kontakty. Dla dziatwy wojcieszyńskiej (w tym i mnie) wizyta „na Jeżówce” stanowiła nie lada
atrakcję, a to z racji braku elektryczności. To tam przez wiele lat
funkcjonował m.in. koński kierat.
Najprawdopodobniej nie tylko w Wojcieszynie opowiadano
sobie anegdotę o tym, dlaczego nie było też tam szkoły. Otóż
głównym powodem miało być to, że nauczyciel czytając listę
obecności uczniów, musiałby codziennie odczytać: Bała, Bała,
Bała, Kucybała i Niedbał. No cóż… czego jak czego, ale braku
gospodarności, a tym bardziej niedbalstwa, nikomu z „Jeżowian”
zarzucić nie było można. Brak „światła” był jednak najprawdopodobniejszą przyczyną „wygaśnięcia” tej, bardzo malowniczo usytuowanej osady.

Zajęty takimi wspomnieniami jechałem sobie leśną dróżką i
tylko przez moment zatrzymałem wzrok na prześwitującym między drzewami (na lewo, w polu) zagajniku. Dobrze wiedziałem, że
gdybym jechał szosą, to znajdowałbym się teraz naprzeciw dawnego lotniska obsługującego nowogardzki szpital, gdzie lądowały tzw. dwupłatowce, niosące pomoc w koniecznych przypadkach. W późniejszych latach podobne samoloty będą rozsiewać
nawozy nad pegeerowskimi polami. Ale to już…
Do Wojcieszyna - dokąd zmierzałem - mogłem dojechać szlakiem, którym najczę-ściej chodzili mieszkańcy nieistniejącej już
wioski, ale niedawne zmiany dróg, jakie wymusiła nowogardzka
obwodnica, skłoniły mnie do skorygowania trasy. Na skrzyżowaniu, które ukazało się po wyjeździe z lasu, skręciłem w prawo.
Gdybym teraz pojechał prosto, to dojechałbym do Lestkowa.
Dziś tam nie pojadę. Nie pojadę też do Maszkowa, do którego wystarczyłoby wrócić się po tej samej drodze. Myśli moje nie mają
jednak podobnych ograniczeń i bez przeszkód zaglądają do obu
tych miejscowości, w których swego czasu bywałem częstym gościem.
Aby fizycznie dotrzeć do Wojcieszyna, muszę już po kilkuset
metrach skręcić gwałtownie w lewo. Po ujechaniu kolejnych kilkuset metrów polną drogą, ponownie wjeżdżam do lasu. Przejeżdżam około dwóch kilometrów leśną drogą i… widzę pierwsze
zabudowania wioski. Mieszkałem tu przez swoje pierwsze dwadzieścia lat.
Aby teraz dojechać do byłej naszej zagrody tymi samymi wiejskimi dróżkami, co kiedyś, to musiałbym umieć cofnąć czas. Pewnych odcinków dawnej drogi już nie ma. Nie ma odcinka, na którym nauczyłem się jeździć na rowerze. Nowogardzka obwodnica
przecięła wieś nieodwracalnie. I chociaż dojechać można niemal
wszędzie. To tylko niemal…
Lech Jurek
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 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 14 września
2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warszawy.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 538 o pow. 335 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warszawy.
Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury
technicznej tj. w instalację energetyczną, wodną, gazową i i sanitarną.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz szkoła po drugiej
stronie ulicy.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 46051
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 07.09.2012r.
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu 16.11.2012r.
Termin przeprowadzenia trzeciego przetargu 22.02.2013r.
Termin przeprowadzenia czwartego przetargu 26.04.2013r.
Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nowogard przyjętym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2013r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 24.900,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00
zł, koszty kartograficzne 12,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia
20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym
zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.490,00 zł najpóźniej do
dnia 16.09.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego
do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać :
- dokument potwierdzający wpłacenie wadium,
- dokument tożsamości,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni
stawić się oboje małżonkowie lub jedno z nich wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu w formie aktu
notarialnego lub z potwierdzeniem własnoręczności podpisu
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne

oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz
w określonym terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, tel. (91) 39- 26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl
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Osiedlowa i Lutyków
mają nowe chodniki

29.08.2013 r.

We wtorek, 13 sierpnia br. burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą Damianem Simińskim i kierownikiem wydziału
GKMiOŚ Tadeuszem Fiejdaszem dokonali odbioru wyremontowanych chodników przy ul. Osiedlowej i ul. Lutyków według projektu wykonanego przez Pracownicę Projektów Dróg i Mostów DIM ze Szczecina.
Zakres prac obejmował rozebranie starych i zdewastowanych chodników, wykonanie nowych z kostki polbruk. Istniejący parking przy ul. Osiedlowej został przedłużony i poszerzony. Schody terenowe przy murach zostały wykonane z
pochylnią dla wózków i z obustronnymi poręczami. Szerokość

jezdni przy parkingu to 3,50 m. Roboty wykonała firma P.H.U.
GRYF-BUD, Katarzyna Moszczyńska z Gryfic, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 72 445,56 zł brutto.
Żaneta Jakubowska

Po remoncie" dolne "Przed remontem

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia
7 września 2013r. 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.8.30-14.30 tel.91
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus
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 „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki
36/4; 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, Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; 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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
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

