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Zaproszenie na „Biały Orlik” (lodowisko) 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard do 

korzystania z „Białego Orlika” (lodowisko) przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie (Boh. Warszawy 78) No-
wogardzkie lodowisko funkcjonować będzie od 8 grudnia 
2014 roku do 28 lutego 2015 roku.

Poniedziałek – piątek: 15.30-20.00
weekendy, święta oraz ferie: 10.00-21.00
(z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)
Osobami nadzorującymi korzystanie z lodowiska, na kom-

pleksie boisk Orlik, są panowie: Artur Gnych i Władysław Pilipczuk.
Życzymy udanej zabawy.

Interesująca sesja 
Rady Miejskiej 

w Nowogardzie
Na wniosek burmistrza Roberta Czapli, we wtorek, 9 grud-
nia 2014 roku o godzinie 1200, odbyła się II sesja Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.

Pierwotny porządek obrad przewidywał:
Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) podatku rolnego,
2) zmian budżetu gminy Nowogard na 2014 rok,
3) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2014 rok,
4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej ta-

ryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
5) ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez 

WODOCIĄGI NOWOGARDZIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z sie-
dzibą w Nowogardzie na okres 18 miesięcy od podjęcia dzia-
łalności,

6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy No-
wogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

7) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nie-
ruchomości gminnej oraz jej zbycia na rzecz ENEA OPERATOR 
Sp. z o. o. w Poznaniu,

8) przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieru-
chomości stanowiącej własność gminy Nowogard,

9) wniosku o zmianę granic miasta Nowogard,
10) Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy Nowogard 

na rok 2015.

Wesołych Świąt
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard 

składamy najserdeczniejsze życzenia pięknych, 
pełnych ciepła i magii, niezapomnianych Świąt 

Bożego Narodzenia, które przyniosą radość  
i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość  

i optymizm w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kania
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Rozświetlenie miejskiej choinki
Na święta Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to 
jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych.

Początkowo, w tym również na ziemiach polskich, popu-
larna była „jodełka”, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku 
zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego 
mieszkańców od złych mocy.

Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero 
w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Choinka jest 
symbolem „biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła” pod 
którym rozpoczęła się historia ludzkości. Gwiazda na szczy-
cie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła 
Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak 
okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez cala noc wi-
gilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły 
się ogrzać.

W niedzielę, 7 grudnia br., o godz. 15.30, burmistrz Robert 

Czapla wraz z licznie zgromadzonymi dziećmi i ich rodzica-
mi, uruchomił oświetlenie choinki, która została ustawiona 
tradycyjnie na środku placu Wolności. Po wspólnym zdjęciu 
przy choince, burmistrz wraz z dyrektor i pracownikami Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, rozdawał wszystkim zgromadzo-
nym cukierki.

Ale to nie jedyna atrakcja, która została przygotowana 
przez NDK. Świąteczną atmosferę można było poczuć również 
podczas kiermaszu ozdób w Domu Kultury: błyskotki, świe-
cidełka, łańcuchy i bombki – wszystkie te ręcznie wykonane 
przedmioty cieszyły nie tylko oko. A podczas widowiska miko-
łajkowego, w reżyserii Anny Grzelak, każdy przebył drogę do 
Krainy Fantazji.

Piotr Suchy

Największa wigilia w Nowogardzie
Tradycyjne potrawy wigilijne, wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem i życzenia pojawiły się we wtorek, 16 grud-
nia br., na dorocznej wieczerzy wigilijnej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w restauracji „Przystań” 
w Nowogardzie.

Zebranych przywitała prezes Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie Mirosława Adamczyk.

Podniosły nastrój budowali także zaproszeni goście - bur-
mistrz Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Kania oraz proboszczowie: ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk 
i ks. Grzegorz Legutko. 

Burmistrz, dziękując bardzo za zaproszenie oraz za słowa 
wdzięczności, które padły pod jego adresem, życzył: ”Niech 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa oka-
zją do rodzinnego świętowania i radości z kolejnego spotkania 
przy wigilijnym stole, a w Nowym roku życzę Państwu i Waszym 
najbliższym spełnienia noworocznych postanowień i wszelkiej 
pomyślności w życiu rodzinnym.” Ks. kanonik  Kazimierz Łukja-
niuk odmówił modlitwę, po której rozpoczęła się najważniej-
sza część spotkania – dzielenie się opłatkiem, który jest od-
wiecznym symbolem zgody i pojednania.

Zdjęcia pokazują tylko serdeczność - słowa życzeń pozo-
staną tajemnicą... Nastrój wzajemnej życzliwości zapewne po-
zostanie dużej...

Oby nam towarzyszył przez cały rok !
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Wieczór wigilijny Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło Nowogard

Boże Narodzenie jest najuroczyściej obchodzonym świę-
tem. Jest to święto rodzinne, przeważnie spędzane w gronie 
najbliższych ludzi - sięga tradycjami dawnych czasów. Zacho-
wały się nawet ślady obrzędów z czasów słowiańskich.

Tradycją stało się to, że w okresie przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia, stowarzyszenia i organizacje pozarzą-
dowe, organizują corocznie spotkania opłatkowe dla swoich 
członków. Spotkania te są nie tylko okazją do składania sobie 
życzeń, ale i do rozmów prowadzonych w „swoim” gronie.

W środę, 10 grudnia br., o godz. 16.00, w restauracji „Okrą-
glak”, na wigilijnej kolacji spotkali się członkowie oraz osoby 
współpracujące z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło 
Nowogard (PSD).

Oprócz zarządu, członków, osób współpracujących z PSD, 
ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka, proboszcza parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego i ks. Grzegorza Legutko, proboszcza 
parafii WNMP, w spotkaniu uczestniczył burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, który dziękując za zaproszenie życzył „aby nad-
chodzące święta stały się powodem do radości, do spotkania 
się z bliskimi, a przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia […]”.

Łamiąc się opłatkiem, zebrani składali sobie wzajemnie 

życzenia, w których oprócz zdrowia, życzyli sobie kolejnych 
i częstszych spotkań w tak miłej atmosferze. Po życzeniach 
wszyscy zasiedli do stołu, na którym znalazły się pyszne po-
trawy świąteczne. Był czas na wspólne śpiewanie kolęd, długie 
rozmowy, mnóstwo uśmiechów i uścisków. Podczas tego spo-
tkania każdy mógł w pełni poczuć prawdziwą atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia.

Piotr Suchy

Spotkanie opłatkowe policjantek, policjantów 
i pracowników z Komisariatu Policji

Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z rodzinami, bliskimi, przyjaciółmi. Czas, kiedy zasiadamy wszyscy przy sto-
le wigilijnym łamiąc się opłatkiem i składając sobie nawzajem życzenia. Jak co roku, przy wigilijnym stole spotkają się 
policjanci i pracownicy Policji oraz zaproszeni goście. 

Takie spotkanie odbyło się we wtorek, 16 grudnia 2014 
roku w restauracji „OKRĄGLAK”. Zaproszonych gości powita-
ła Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. 
Małgorzata Figura wraz ze swoim zastępcą podinsp. mgr Ma-
riuszem Nowakiem. W swym przemówieniu pani komendant 
podsumowała kończący się rok i podziękowała wszystkim 
policjantom, pracownikom Policji, emerytowanym policjan-
tom i zaproszonym gościom za współpracę, za trud codzien-
nej służby, składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne i noworoczne.

Policja w codziennym funkcjonowaniu współpracuje z róż-
nymi instytucjami. Dlatego też, na spotkaniu wigilijnym nie 
zabrakło przedstawicieli władz samorządowych - burmistrza 
Roberta Czapli, zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego 
oraz przedstawicieli instytucji publicznych, które współpracu-
ją z Policją. Ciepło wyrażali się o pracy policjantów i podzię-
kowali za ich zaangażowanie w służbę. Na koniec wszyscy 
zebrani podzielili się opłatkiem oraz spróbowali tradycyjnych 
wigilijnych potraw.

Anna Narkiewicz
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Wybór nowego Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

Po rozpoczęciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Piotra Słomskiego (wybranego na sesji 1 grudnia 
br.), radny ze Wspólnego Nowogardu, Bogumił Gała, złożył 
wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt do-
tyczący zmiany Przewodniczącego RM. Wniosek przez radnych 
został przyjęty i komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowa-
nie w trybie tajnym i stwierdziła, że radny Piotr Słomski został 
odwołany większością 14 głosów (na 21 radnych). Obowiązki 
Przewodniczącego objął radny senior Bogusław Dziura, który 
poddał pod głosowanie wniosek o wyborze nowego Prze-

wodniczącego. Radni zgłosili kandydatów na nowego Prze-
wodniczącego - Andrzeja Kanię ze Wspólnego Nowogardu 
i ponownie Piotra Słomskiego z Partnerstwa i Rozwoju. W wy-
niku tajnego głosowania wybrano nowego Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, którym został Andrzej Kania 
(14 głosów na Kanię, 4 na Słomskiego, 3 radnych wstrzymało 
się od głosu). Została ogłoszona krótka przerwa, a po niej radni 
wrócili do głosowania nad uchwałami, których projekty przy-
gotował burmistrz.

Niższy podatek rolny
Pierwszą uchwałą, nad którą debatowali radni, była ta, któ-

ra dotyczyła podatku rolnego. Burmistrz Robert Czapla zapro-
ponował, aby nie podwyższać tego podatku, ale utrzymać na 
poziomie z roku 2014 i z 2013. Jednak radni zaproponowali, 
aby ten podatek obniżyć do 54 zł za kwintal argumentując, że 
w chwili obecnej trudna sytuacja w rolnictwie wymusza pod-

jęcie takiej, a nie innej decyzji. Radni zwrócili też uwagę na to, 
że jeżeli dochody rolników wzrosną, to wówczas Rada Miejska 
będzie mogła ten podatek podnieść, jak to było w dotychcza-
sowej praktyce. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ustalają-
cą podatek rolny na rok 2015 w wysokości 54 zł za 1 kwintal 
(135 zł za 1 hektar przeliczeniowy; 270 zł za 1 hektar fizyczny).

Będziemy mniej płacić za wodę i ścieki
Najwięcej emocji wywołała jednak uchwała dotycząca 

ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków realizowanego przez WODO-
CIĄGI NOWOGARDZKIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą 
w Nowogardzie na okres 18 miesięcy od podjęcia działalności. 
Mimo rozwiania przez przedstawiciela kancelarii prawnej wąt-
pliwości i udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez 
radnych, radni z PiR, na czele z radnym Marcinem Nieradką, 
próbowali na wszelkie sposoby doprowadzić do nieuchwale-
nia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Mimo informacji, że stawki te, zgod-
nie z prawem, muszą zostać uchwalone, i że cała zaistniała sy-
tuacja między PUWiS a Gminą Nowogard, ma się nijak do kwe-
stii ceny za wodę i ścieki, radny Nieradka, na wszelkie możliwe 
sposoby, próbował zablokować uchwałę, posuwając się do 
krzyków i insynuacji wysuwanych wobec Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, a także wobec przedstawicieli radnych z PSL 
i WN, którzy stwierdzili, że po otrzymaniu wyjaśnień ze strony 
prawników, zagłosują za przyjęciem uchwały dotyczącej usta-
lenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanego przez WODOCIĄGI 
NOWOGARDZKIE. Radnemu Nieradce wsparciem pospieszyło 
kilku pracowników PUWiS, którzy byli obecni na sali obrad. Sy-
tuacja na tyle wymknęła się spod kontroli, że Przewodniczący 
RM był zmuszony do poinformowania tych osób, że jeżeli nie 
zachowają powagi tego miejsca, będzie zmuszony wezwać 
służby porządkowe, zaś radny Nieradka został pouczony, że je-
żeli tak dalej będzie się zachowywał, to odebrany zostanie mu 
głos oraz będzie wyproszony z sali.

Następnie radni przeszli do głosowania i decyzją 13 gło-
sów za oraz 1 wstrzymującego się (2 radnych było nieobec-
nych podczas głosowania) przyjęli uchwałę. Za odrzuceniem 
tej uchwały, która znacząco obniża stawki dotychczas obowią-
zujące (PUWiS) zagłosowało 5 radnych: w tym wszyscy radni 
z PiR/PiS - Marcin Nieradka, Lidia Bogus, Piotr Słomski i Bogu-
sław Dziura.

Poniżej przedstawiamy różnice w stawkach za wodę i ście-
ki, które będą obowiązywały dopiero z chwilą podjęcia 
działalności przez WODOCIĄGI NOWOGARDZKIE WAL-BE-
TRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie:

Wyszczególnienie rodzaju 
stawek

Stawki proponowane przez 
Wodociągi Nowogardzkie 

Wal-Betrieb sp. z o.o.

Stawki stosowane przez  
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych  

i Sanitarnych sp. z o.o.
Różnica w stawkach

Stawka za wodę – za 1 m3 3,03 zł brutto 3,19 zł brutto -0,16 zł brutto

Opłata abonamentowa 
(stała) miesięczna 0 zł 9,03 zł brutto -9,03 zł brutto

Stawka za ścieki – za 1m3 3,45 zł brutto 3,89 zł brutto -0,44 zł brutto

Opłata abonamentowa 
(stała) miesięczna 0 zł 6,54 zł brutto -6,54 zł brutto
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Spotkanie wigilijne  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nadszedł okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. W radosnej atmosferze wyczekiwania na wigilijną noc wiele 
organizacji i stowarzyszeń organizuje corocznie spotkania opłatkowe dla swoich członków. Jest to okazja do złożenia 
sobie życzeń, rozmów w miłej, świątecznej atmosferze. 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Trze-
ciego Wieku (UTW) w Nowogardzie, które odbyło się we wto-
rek 9 grudnia br., w restauracji „OKRĄGLAK”.

Przy łamaniu się opłatkiem zebrani składali sobie nawza-
jem życzenia, najczęściej padały słowa – „dużo zdrowia i aby-
śmy się częściej spotykali”. Po tych wzruszających chwilach 
zaproszono wszystkich do stołu, na którym znalazły się pyszne 
potrawy świąteczne. Zebrani mieli okazję do rozmów  i wspo-
mnień. Było wspólne śpiewanie kolęd, szczere życzenia, mnó-
stwo uśmiechów i uścisków. Podczas tego spotkania każdy 
poczuł prawdziwą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Oprócz zarządu, studentów i ks. proboszcza Grzegorza 
Legutko uczestniczył w spotkaniu burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla, dziękując bardzo za zaproszenie oraz za słowa 
wdzięczności, które padły pod jego adresem, życzył ”…by te 
święta były dla Państwa powodem do radości wewnętrznej, 
do zasłuchania się w kolędy, do tego by spotkać się z rodzina-
mi i by dobrze się przygotować do następnego roku, A przede 
wszystkim życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia…”.

Anna Narkiewicz

Pierwsze czytanie budżetu
Oprócz tego radni przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
ZGODA z siedzibą w Wierzbięcinie (przez kolejny rok miesz-
kańcy będą płacić taką samą stawkę).

W harmonogramie II sesji przewidziano pierwsze czytanie 
projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2015. Radni przez 

ponad dwie godziny zapoznawali się z projektem budżetu, 
którego autorem jest burmistrz Robert Czapla. Była to pierw-
sza okazja, dla nowo wybranych radnych, do zapoznania się 
z projektem budżetu Gminy Nowogard na rok 2015, co trzeba 
zauważyć - dzielnie znieśli.

Piotr Suchy

Radni odłożyli przyjęcie rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kolejną ważną uchwałą, która była przedstawiona radnym 
była ta, dotycząca uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i z innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2015 roku. Przyjęcie tej uchwały umożliwiłoby uruchomie-
nie przez burmistrza procedury konkursowej na pozyskanie 
środków finansowych z budżetu gminy, na realizację zadań 
statutowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, i to 
już z dniem 1 stycznia 2015 roku. Program ten, jak co roku od 
trzech lat, był konsultowany z przedstawicielami stowarzyszeń 
i organizacji działających na terenie gminy Nowogard i nikt nie 
wnosił żadnych uwag. Jednak podczas sesji, radny Nieradka 
z PiR oraz radny Gała ze WN zaproponowali, aby uchwalenie 

tego programu przenieść na kolejną, możliwie najbliższą sesję, 
co też się stało. Jednak propozycje, które podczas argumen-
tacji swej decyzji przedstawił radny Nieradka są niejako pró-
bą upolitycznienia składu komisji konkursowej. Członków ze 
strony organizacji mają powoływać radni. Dotychczas to same 
organizacje, zrzeszone w Nowogardzkim Forum Organizacji 
Pozarządowych, wybierały spośród siebie członków komisji 
konkursowej. Warto też wspomnieć, że komisja konkursowa 
jest tylko „ciałem” doradczym burmistrza, który sam podejmu-
je ostateczną decyzję. Tak więc stowarzyszenia będą musiały 
jeszcze cierpliwie poczekać do kolejnej sesji, bo bez tego pro-
gramu etap konkursowy nie może być przeprowadzony.
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Dodatkowe zajęcia z jęz. angielskiego w Błotnie
Szkoła Podstawowa w Błotnie realizuje projekt zajęć z języka angielskiego pt. Around the World in Eighty Hours. Jest 
on finansowany przez Gminę Nowogard i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której krajowym operatorem jest 
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Wkład fundacji wyniesie 16 tys. zł. Koszt całego projektu to kwota 32 tys. zł.

Głównym celem projektu jest przełamanie bariery języ-
kowej i swobodne komunikowanie się w języku angielskim. 
Koordynatorem programu jest Monika Kolasińska, nauczyciel 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Błotnie. Zaję-
cia w nim przewidziane rozpoczęły się we wrześniu br. i będą 
trwały do grudnia 2015 roku. Oprócz zajęć z języka angielskie-
go, realizowane będą także przedstawienia teatralne, warsz-
taty językowe i ruchowe, gry sportowe. Konkursy językowe 
zostaną połączone z innymi przedmiotami nauczania (przyro-
dą, matematyką, geografią, kulturą). Sama idea projektu „do-
okoła świata” ma formę podróży z Phileasem Foggiem i wiążą 
się z poznawaniem kultury krajów anglojęzycznych. Przybliża 
praktyczne wykorzystanie znajomości oraz możliwość kon-
wersacji w języku angielskim. Podczas trwania projektu bene-
ficjenci wezmą udział w wycieczkach i w obozie językowym.

Porządki w gminie
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwen-
cyjnych z Urzędu Pracy oraz osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. W ostatnim tygodniu wykonano:

- koszenie traw oraz trzciny na zieleńcach przy promenadzie 
- usuwanie obumarłych glonów z jeziora (na zdjęciu)
- porządkowanie zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego 
(na zdjęciu)
- zamiatanie alejek nad jeziorem
- porządkowanie zieleńców i alejek przy ul. Zielonej

- jesienne porządki na zieleńcach przy ul. 3 Maja
- uprzątnięcie zieleńca i parkingu przy ul. Kościelnej
- uprzątnięcie terenu przy łączniku ul. Kowalskiej i  5 Marca
- uprzątnięcie liści w parku przy ul. Waryńskiego
- remont elewacji w Przedszkolu nr 3 w Nowogardzie
- remont pomieszczeń biurowych i korytarza Urzędu Miejskiego

Przedszkolaki z życzeniami w ratuszu
Tak licznej grupy miłych gości, jak 15 grudnia br., dawno 
w gabinecie burmistrza Nowogardu nie było. Odwiedzi-
ły go bowiem przedszkolaki wraz z wychowawczyniami 
z Przedszkola Nr 1 w Nowogardzie. Małych gościł i ich 
opiekunki przywitał burmistrz Robert Czapla oraz zastęp-
ca burmistrza Krzysztof Kolibski.

Dzieci przekazały burmistrzom życzenia świąteczne i no-
woroczne oraz piękny wykonany własnoręcznie świąteczny 
prezent. Burmistrzowie serdecznie podziękowali miłym go-
ściom za prezent i życzenia, a następnie obdarowali dzieci 
smakołykami i życzyli im dużo zdrowia, spełnienia wszelkich 
marzeń oraz wielu wspaniałych prezentów pod choinką.

Anna Narkiewicz
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Remont drogi przy ul. Boh. Warszawy
W czwartek, 4 grudnia br., burmistrz Robert Czapla, wspólnie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) „Gardno” Janem 
Smolirą, kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, do-
konali odbioru drogi i parkingu przed wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Bohaterów Warszawy 70 w Nowogar-
dzie.

Zadanie to było finansowane wspólnie przez gminę Nowo-
gard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach współ-
pracy, która dobrze rozwija się od kilku lat. Dokonano utwar-

dzenia drogi dojazdowej do osiedla z kostki betonowej typu 
POLBRUK, a gmina na ten cel przeznaczyła ponad 120 tys. zł. 
Roboty wykonała firma „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.

Anna Narkiewicz

Kolejna droga powiatowa wyremontowana
W czwartek 4 grudnia br. burmistrz Nowogardu dokonał 
odbioru nowej nawierzchni przy ul. Luboszan w Nowogar-
dzie. 

Ze względu na budynki, zlokalizowane bezpośrednio przy 
ulicy i brak możliwości podniesienia jezdni sfrezowano starą, 
zniszczoną nawierzchnię, a w jej miejsce ułożono nową na-
wierzchnię asfaltową na powierzchni 685 m2. Ponadto stara 
nawierzchnia chodnika, została zastąpiona nową z kostki be-
tonowej typu „STAROBRUK”. Powierzchnia wyremontowanego 
chodnika wynosi 484 m2.

Wykonawcą robót była firma AZBUD z Nowogardu. W od-
biorze oprócz burmistrza i wykonawcy uczestniczyli również: 
kierownik wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego  Tadeusz Fiej-
dasz oraz zastępca kierownika Wojciech Szponar.

Anna Narkiewicz
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Ulice: Wyszyńskiego i Stolarska 
wyremontowane

Realizując kolejne zadania w zakresie moderniza-
cji dróg powiatowych na terenie Nowogardu, burmistrz 
Robert Czapla wraz z wykonawcą i pracownikami UM, 
w czwartek 4 grudnia br., dokonali odbioru ulicy Kard. St. 
Wyszyńskiego (od skrzyżowania z ul. Stolarską). Długość 
wykonanych odcinków drogi wynosi ok 700 mb a łącz-
na powierzchnia wykonanej nawierzchni to 2556 me-
trów kwadratowych.

Wykonawcą robót była firma „AZBUD” Zdzisław Ajs z No-
wogardu, przy udziale PRD Nowogard S.A.

Anna Narkiewicz

Tak wyglądało przed remontem...                                                                     ...a tak wygląda obecnie.

VI Turniej Służb Mundurowych Powiatu 
Goleniowskiego w piłce siatkowej

W piątek, 5 grudnia br.,  w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 21 został roze-
grany VI Turniej Służb Mundurowych Powiatu Goleniowskiego 
w piłce siatkowej. Organizatorem turnieju po raz VI była Ko-
menda Powiatowa Policji w Goleniowie wraz z LUKS „Siatkarz” 
Nowogard. Otwarcia turnieju dokonali: Dyrektor ZSP w Nowo-
gardzie - Stefan Sitkowski, Starosta Powiatu Goleniowskiego 
- Tomasz Kulinicz, Burmistrz Nowogardu - Robert Czapla, Ko-
mendant KPP Goleniów - insp.Krzysztof Targoński, Komendant 
KP Nowogard - podinsp.Małgorzata Figura, Dyrektor ZK Nowo-
gard - płk.Jerzy Dudzik oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów 

w Goleniowie - asp.szt.Arkadiusz Puch i członek Zarządu Po-
wiatu Goleniowskiego - Andrzej Siwy.

W turnieju poza drużynami wystawionymi przez organizato-
rów brały udział zespoły: ZK Nowogard, ZK Goleniów, Nadleśnic-
twa Goleniów i Izby Celnej w Szczecinie. Sześć uczestniczących 
zespołów zostało podzielonych na dwie grupy po trzy drużyny. 
Zespół ZK Goleniów (zwycięzca V edycji turnieju) oraz organiza-
tor zespół KPP Goleniów decyzją organizatorów były rozstawio-
ne w poszczególnych grupach. Pozostałe drużyny zostały dolo-
sowane. Wyniki na www.nowogard.pl. 

Informacja własna  
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Ograniczenie używania  
wyrobów pirotechnicznych

Zbliża się okres świąteczno - noworoczny tradycyjnie ob-
fitujący w uroczystości, podczas których wykorzystywane są 
różnego rodzaju wyroby pirotechniczne. Przypomina się, 
że  sprzedaż i używanie fajerwerków dozwolone jest pod 
warunkiem spełnienia wymagań określonych w różnych 
przepisach prawa, a nieodpowiednie zachowania w tym 
zakresie są zagrożone sankcjami karnymi.

Burmistrz Nowogardu apeluje, aby zapoznać się z Rozpo-

rządzeniem nr 1/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie ograniczenia używania wy-
robów pirotechnicznych na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego, którego treść zamieszczamy poniżej.

Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków związa-
nych z używaniem materiałów pirotechnicznych. Powodują 
poparzenia i urazy kończyn. Zawsze przed użyciem fajerwer-
ków należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
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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 

Andrzej Kania
przyjmuje interesantów w każdą środę  

w godz. 15.00 - 17.00. 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 Krakowiak Anna, 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; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym  
na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w obrębie nr 3  m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej 44.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się 
z niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1, położone-
go w budynku nr 44 przy ul. Armii Krajowej w Nowogardzie, 
pomieszczenia przynależnego na poddaszu „inne” - 9,66 m2, 
udziału 315/000 w częściach wspólnych budynku mieszkal-
nego o nr ewidencyjnym 261 oraz  udziału 315/1000 w pra-
wie własności działki o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 
1147 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00025930/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2015r. o godz. 1000 

w sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

      Cena wywoławcza nieruchomości  -  50.300,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości  nieruchomości tj. 5.030,00 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej  do dnia 26.01.2015r. 
do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 
6112403884 1111 0000 4209 2470.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl  www.nowogard.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń tut. Urzędu. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225. 

Zaproszenie do składania ofert
Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.) zapraszam do składania oferty cenowej na zakup drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard.

Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następu-
jących lokalizacjach:

1) Droga wewnętrzna (dz. nr 162) położona na terenie miej-
scowości Orzechowo – 1- topola kanadyjska o obw. pnia 432 cm ,

2) Droga wewnętrzna (dz. nr 184) położona w obrębie geo-
dezyjnym Ostrzyca – 6- wierzb białych o obw. pni 370, 380, 367, 
390, 385 i 380 cm ,

3) Droga wewnętrzna (dz. nr 66/4) położona w obrębie geo-
dezyjnym Krasnołęka – 12 - świerków pospolitych o obw. pni 35+ 
62 (forma 2- pniowa), 74, 53, 62, 56, 53, 50, 47, 57, 77, 37 i 36 cm,

4) Działka nr 230/2 położona przy drodze w miejscowości 
Glicko – 2 - lipy drobnolistne o obw. pni 275 i 265 cm,

5) Droga wewnętrznej (dz. nr 767/7) położonej przy ul. Woj-
ska Polskiego w Nowogardzie –  1 - daglezji zielonej o obw. pnia 
125 cm.

W zakres prac wchodzi:
- wycinka drzew,
- uprzątnięcie urobku,
- przycięcie pniaków ściętych drzew poniżej poziomu gruntu 

i przysypanie ich ziemią,

- uporządkowanie terenu prowadzonych prac.
Przy ocenie oferty na zakup drewna pod uwagę będzie brana 

proponowana cena.
Termin realizacji do dnia 31 stycznia 2015 r.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie 

o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej po-
świadczonego za zgodność z oryginałem,

- wypełniony formularz oferty,
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do  posługiwania się 

piłą motorową w celu pozyskania drewna lub o zatrudnianiu pra-
cownika z takimi uprawnieniami.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 24 
grudnia 2014 r. do godz. 11,00 w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie, pl. Wolności 1, Biuro Obsługi Interesantów pok. 
nr 5 z dopiskiem: „Oferta za zakup drewna z terenu miasta 
i gminy Nowogard - GKMiOŚ” .

Osoby upoważnione do kontaktu:
1. Tadeusz Fiejdasz tel. 091 3926243,
2. Artur Bajerski     tel  091 3926239.  


