
Rusza budowa budynku socjalnego 
w Nowogardzie

Rusza budowa budynku socjalnego w Nowogardzie. Jed-
nak droga do rozpoczęcia tej inwestycji przez burmistrza nie 
była łatwa. Burmistrz Nowogardu, podczas sesji, która odby-
ła się we wtorek 28 stycznia br., zgłosił autopoprawkę, która 
polegała na wykreśleniu z budżetu na rok 2014 inwestycji pn. 
„Rozbudowa placu Wolności”, zaś na jej miejsce zapropono-
wał m.in. budowę budynku socjalnego, zabezpieczając na ten 
cel w budżecie kwotę 1.800.000 zł. Jednak radni: Wiatr, Szpil-
kowski, Gała, Kania (który zasiada w Komisji Mieszkaniowej), 
Szafran, Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski i Augustynek, 
w czasie sesji, zagłosowali przeciwko tej inwestycji, ujętej 
w autopoprawce burmistrza. To już historia, jednak warto ją 
od czasu do czasu przypomnieć.

Plon, niesiemy plon...  
dożynki na osiedlu Bema

Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na osiedlu 
Bema rozpoczęła tegoroczne dożynki gminne. Uroczystej celebrze 
przewodniczył proboszcz parafii, ksiądz Ireneusz Kamionka, który 
na początku swej homilii powiedział: „Jestem bardzo wdzięczny 
organizatorom dożynek, że na tegoroczne miejsce obchodów tego 
święta, wybrane zostało osiedle Bema. Były osoby, które od jakie-
goś czasu podważały sensowność organizacji dożynek na naszym 
osiedlu, ale to osiedle, wybudowane w latach siedemdziesiątych XX 
wieku, było stawiane dla pracowników Państwowych Gospodarstw 
Rolnych (PGR), czyli dla ludzi pracujących i związanych z ziemią. Dziś 
mieszkają tu w większości ich dzieci i wnuki, ale za pracę ich rodzi-
ców i dziadków należą się podziękowania. Przez dziewiętnaście lat, 
jak jestem tu proboszczem, nie pamiętano o nich, a dziś się w koń-
cu doczekaliśmy. Osiedle ożyło. Dożynki zmobilizowały mieszkań-
ców osiedla do przygotowań. Na każdym kroku widać posprzątane 
obejścia bloków, wykoszoną trawę i posprzątane chodniki. Dożynki 
gminne zjednoczyły tutejszą wspólnotę”. 

Po mszy, wszyscy uczestnicy udali się w kolorowym korowo-
dzie, na czele której w wozie zaprzężonym w dwa konie jechali: 
ksiądz proboszcz Ireneusz Kamionka, burmistrz Robert Czapla 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida. 
Po dotarciu na plac dożynkowy oraz prezentacji przyniesionych 
wieńców, burmistrz Nowogardu został zaproszony na scenę wraz 
ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, Przewodniczącym An-

tonim Bielidą i spółorganizatorem dożynek Renatą Piwowarczyk, 
Przewodniczącą Rady osiedla Bema, gdzie po odśpiewanym hym-
nie państwowym, nastąpiło przywitanie wszystkich, którzy przy-
byli na dożynki gminne. Po przywitaniu miała miejsce niespo-
dzianka. Po wypowiedzeniu przez burmistrza formuły: „Dożynki 
w Nowogardzie 2014 uważam za otwarte”, wypuszczone zostały 
w niebo dwa gołębie. 
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Starości tegorocznych dożynek (wyróżnieni rolnicy z gmi-
ny Nowogard) Marian Białczak z Orzechowa i Renata Mielczarek 
z Olchowa wnieśli bochen chleba, który upieczony został z tego-
rocznych zbóż i wręczyli go gospodarzowi dożynek burmistrzowi 
Nowogardu, który powiedział: „Obchodzimy dzisiaj święto plonów 
naszej ziemi [...]. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego 
rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Wszyscy z szacun-
kiem i uznaniem myślimy dziś o naszych rolnikach, bowiem chleb 
produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas 
wszystkich podstawą bytu […]. 

Drodzy Rolnicy! Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pie-
lęgnowana zaś jest naszą żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem 
należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiali. Za dary 
Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, skła-
dam Wam słowa najwyższego uznania. [...] Dzisiaj mamy sposobność 
to okazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie, 
tworząc plon […]. Życzę Rolnikom godnych warunków do życia i pra-
cy. Życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzi-
nom i najbliższym. Szanowni Państwo, nasze wsie pięknieją z roku na 
rok [...]. Sądzę, że wprowadzony w 2009 r. fundusz sołecki także przy-
czynił się do poprawy wizerunku naszych sołectw […] Od początku 
tej kadencji samorządowej realizuję priorytetowe zadania. W bieżą-
cym roku rozbudowano świetlicę wiejską w Orzechowie i Świerczewie. 
Wykonano nowy dach na świetlicy w Wierzchach, wyremontowano 
świetlicę w Żabówku, świetlica w Miętnie będzie wyposażona w sani-
tariaty. Oddano do użytku cztery nowe place zabaw w Karsku, Łęgnie 
, Sąpolnicy i Słajsinie. Plac zabaw w Słajsinie jest wspólną inwestycją 
gminy z Celowym Związkiem Gmin – R-XXI. Opracowywana jest do-
kumentacja projektowa na cztery siłownie na otwartym powietrzu. 
Dwie z nich, w Długołęce i Maszkowie powstaną jeszcze w tym roku. 
W celu poprawy bezpieczeństwa wspólnie z samorządem wojewódz-
twa wykonano chodniki w miejscowości Błotno, niedługo taka inwe-
stycja zostanie wykonana w Karsku. Wykonano również oświetlenie 
solarne w Żabówku. Systematycznie wykonywane są remonty w pla-
cówkach oświatowych. W bieżącym roku wykonano remonty w szko-
le podstawowej w Żabowie oraz Strzelewie. Dzięki pracy skazanych, 
którzy wykonują szereg prac porządkowo-pielęgnacyjnych pięknieją 
nasze wioski […].

Szanowni Państwo, lista osiągnięć gminy jest długa, długa jest też 
lista potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców. Zapewniam, że zdaję sobie 
z tego sprawę sukcesywnie i systematycznie będę dążyć do rozwoju 
i unowocześniania naszej gminy. Drodzy Rolnicy, na koniec jeszcze 
raz dziękuję za bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym tak 
pięknie mnie przywitano. Serdeczne podziękowania składam oso-
bom, instytucjom, przedsiębiorcom oraz w szczególności Radzie Osie-
dla nr 3 w Nowogardzie za organizację tegorocznego święta plonów, 
księdzu proboszczowi Ireneuszowi Kamionce za celebrowanie mszy 
świętej dziękczynnej. Państwu życzę udanego świętowania. Bawmy 
się i radujmy!” 

Następnie głos zabrał radny Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz 
Wieczorek, który złożył wszystkim rolnikom najserdeczniejsze ży-
czenia oraz pogratulował organizatorom przygotowania święta 
rolników, którego nie powstydziłoby się nawet województwo. 

Część oficjalną zakończyło tradycyjne dzielenie się chlebem. 
Dożynki to również okazja, by nagrodzić sołectwa i ludzi zwią-
zanych ze wsią. Rozstrzygnięto więc następujące konkursy: „Naj-
ładniejsza wieś gminy Nowogard” (I miejsce Maszkowo, II miejsce 
Sąpolnica, III miejsce Dąbrowa), „Zadbaj o siedlisko, bo to Twoje 
środowisko”(I miejsce Jan Kozłowski z Sąpolnicy, II miejsce Kazi-
mierz Bąk z Krasnołęki, III miejsce Renata Kaczmarek z Karska, wy-

różnienie: Piotr Brodzki z Błotna i Zbigniew Florkowski z Dąbrowy), 
„Najładniejszy wieniec dożynkowy” (I miejsce Sąpolnica, II miejsce 
osiedle Bema, III miejsce Szczytniki) i po raz pierwszy zorganizo-
wany konkurs na „Najładniejszą dekorację dożynkową” (I miejsce 
osiedle Bema, II miejsce Maszkowo, III miejsce Sąpolnica). Związek 
R-XXI przyznał także swoją nagrodę (1000 zł dla Jana Kozłowskie-
go za najpiękniejsze gospodarstwo), a Ludowe Zespoły Sportowe 
(LZS) wręczyły nagrody pieniężne sołectwom, które zajęły miejsca 
od I do VI w Olimpiadzie Sołectw Gminy Nowogard 2014, których 
LZS były organizatorem (I miejsce Szczytniki, II miejsce Sąpolnica, 
III miejsce Wojcieszyn, IV miejsce Kulice, V miejsce Karsk, VI miejsce 
Ostrzyca). 

Po tej części rozpoczęły się występy artystyczne. Swoje umie-
jętności zaprezentowały zespoły ludowe działające przy No-
wogardzkim Domu Kultury, a po nich swój czas na scenie miały 
gwiazdy tegorocznych dożynek. Wybuchy śmiechu wzbudził 
swym występem kabaret „Ciach” z Zielonej Góry (obchodzący  
XX-lecie swej działalności artystycznej), który z tej okazji przypo-
mniał swoje najlepsze skecze. Wiele radości wywołał zespół „Mig”, 
zaś półtoragodzinny występ „Brathanków”, porwał uczestników 
dożynek do zabawy i tańca bez względu na wiek. Nie zabrakło 
również największego utworu zespołu „Czerwone korale”, który 
muzycy wykonali wraz z publicznością. Do białego rana przygry-
wał zaś zespół „Avanti”. 

O nowogardzkich dożynkach pisała nawet prasa zamiejscowa: 
„TYSIĄCE OSÓB NA DOŻYNKACH W NOWOGARDZIE! Gminne dożynki 
w Nowogardzie odbyły się na osiedlu Bema (...) Organizatorzy zadba-
li o atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na dużej scenie pojawił 
się znany zespół „Mig”, popularny kabaret „Ciach” a gwiazdą wieczo-
ru był zespół „Brathanki”. Nie zabrakło również stoisk przygotowa-
nych przez sołectwa oraz małego zoo, które wzbogacone o zwierzęta 
z gospodarstw rolnych cieszyło się dużym zainteresowaniem”. 

Tegoroczne dożynki, według mieszkańców Nowogardu i go-
ści, to bardzo udana impreza, choć nie zabrakło i małego zgrzytu 
na samym początku. Dożynki to przede wszystkim święto dzięk-
czynne za plony ciężkiej pracy rolników, a nie polityczne. Żadna 
partia polityczna działająca na terenie naszej gminy, nie postawiła 
swoich banerów oraz nie rozdawała ulotek wyborczych. Znalazł 
się jednak jeden malkontent. Na dożynkach postanowił zaistnieć 
pewien „klub”, który chciał zakłócić święto rolników, stojąc z ba-
nerami. Jedyny efekt jaki osiągnęli to frustracja ludzi, którzy or-
ganizatorów tego zamieszania, z całym ich zapleczem, kulturalnie 
wyprosili. Warto w tym miejscu zacytować zdanie o tej akcji, jaką 
wyrazili członkowie kabaretu „Ciach”: „Jak widzimy, wy też macie 
swój kabaret”. 

Drodzy Rolnicy, jeszcze raz przyjmijcie życzenia burmistrza: 
„Życzę Wam godnych warunków do życia i pracy. Życzę dużo zdrowia 
i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym”.

 Piotr Suchy
Fotorelacja strona 6-9
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28 sierpnia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, podczas której głosowano nad uchwałą dotyczącą 
zmian w budżecie na rok 2014. Jedną z pozycji tej uchwały 
było zwiększenie dochodów budżetu gminy Nowogard na 
rok 2014 o kwotę pozyskaną ze wsparcia udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku socjal-
nego w Nowogardzie. Po sesji, burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie Antoniego Bielidy i radnego Czesława Kozieła prze-
wodniczącego Komisji Mieszkaniowej (przez wiele miesięcy 
walczył o tę inwestycję), podpisał umowę z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego w Warszawie, zawartą w dniu 8 sierpnia br., 
na finansowe wsparcie wspomnianej inwestycji w wysokości 
749.359,56 zł.

Projektowany budynek będzie analogiczny do dwóch ist-
niejących na działce nr 161/4 budynków mieszkalnych (przy 
ulicy Cmentarnej). Ma to być obiekt o funkcji mieszkalnej, wie-
lorodzinny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przezna-
czony dla dwunastu rodzin. Każde z mieszkań będzie posia-
dało m.in.: wiatrołap, wydzieloną kuchnię oświetloną światłem 
dziennym oraz pomieszczenie gospodarcze. W budynku bę-

dzie sześć mieszkań jednopokojowych (w tym jedno dla oso-
by niepełnosprawnej), pięć mieszkań dwupokojowych i jedno 
mieszkanie trzypokojowe.

Oto powierzchnia planowanych mieszkań w budowanym 
budynku socjalnym:

mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 1-pokojowe (ON) – 38,1 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 3-pokojowe – 55,2 m²
Całkowita powierzchnia mieszkalna wynosi 499,3 m². Pla-

nowany termin zakończenia budowy to rok 2016.
Piotr Suchy

ZAPROSZENIE
Burmistrz Nowogardu, Dyrektor SP 4 

oraz Przewodnicząca Rady Osiedla
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców osiedla na 

uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej Nr 4, 

które odbędzie się w dniu 13.09.2014 r. o godz. 10:00
W programie:
 Rozgrywki międzyszkolne godz. 10:30-12:00
 Rozgrywki w kategorii Open godz. 12:00-14:00
 Zabawa taneczna (za garażami) od godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy
Beata Kuligowska   Renata Piwowarczyk Robert Czapla      
Dyrektor SP4 Przewodnicząca   Burmistrz Nowogardu
 Rady Osiedla

Rusza budowa budynku socjalnego w Nowogardzie
dokończenie ze str. 1

Rusza IV etap przebudowy sieci 
kanalizacyjnej nad jeziorem

Gmina Nowogard w tej kadencji na prace związane z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie jeziora, wydała 
już ponad 2 miliony złotych. Zmodernizowany został dotychczas fragment od placu Szarych Szeregów do końca murów 
przy ul. Osiedlowej, ul. Promenady, ul. Wojska Polskiego oraz ulice: Blacharska, Stolarska i Wyszyńskiego. W ostatnim 
okresie dokonano rozdzielenia dotychczasowej sieci na deszczową i sanitarną w okolicach „Okrąglaka” i przy „Przystani”.

W piątek, 29 sierpnia br., burmistrz Nowogardu podpisał 
przetarg na rozpoczęcie kolejnego już IV etapu przebudowy 
sieci kanalizacyjnej z rozdzieleniem jej na sieć deszczową i sa-
nitarną w obrębie ul. Zielonej, przy budynkach należących do 
rodzin: Siemieniako, Sobieckich i Szpilkowskich, wzdłuż drogi 
prowadzącej do przedszkola, którego właścicielem jest pan 
Jan Kopyciński.

Burmistrz wraz z radnymi w budżecie na ten cel zabez-
pieczył odpowiednią kwotę, pozyskując dodatkowo dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach tej inwestycji, 
wbudowany zostanie separator, który będzie oczyszczał wody 
deszczowe z zanieczyszczeń. Część modernizowanej sieci bę-
dzie prowadzona metodą krakingu (bez wykopów).

Inwestycja ta przyczyni się do znacznego ograniczenia 
ścieków wylewających się ze studzienek, które następnie prze-
dostają się do naszego jeziora. Ostatni etap, który będzie reali-
zowany w następnym roku, obejmie swym zasięgiem kolejne 
ulice: Kazimierza Wielkiego, Waryńskiego, Kilińskiego i Dą-
browszczaków. Mamy nadzieję, że po zakończeniu wszystkich 
tych etapów przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w obrę-
bie nowogardzkiego jeziora, ostatecznie zostanie zlikwidowa-
ny problem ścieków, które zanieczyszczają jezioro i grunty do 
niego przyległe.

Piotr Suchy



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE4
12.09.2014 r.

Karsk ma plac zabaw!
Kolejni najmłodsi mieszkańcy gminy Nowogard mogą cieszyć się nowym i bezpiecznym placem zabaw, który powstał 
w miejscowości Karsk. Otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 2 
września br, w towarzystwie radnego Pawła Kolanka, pracowników wydziału IiR Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
sołtysa Jerzego Kubickiego oraz zgromadzonych mieszkańców. Następnie po odmówieniu wspólnej modlitwy, ks. An-
drzej Gański dokonał poświęcenia placu.

Plac zabaw w Karsku ma powierzchnię 154 m² i wyposa-
żony jest w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z różnego 
rodzaju drabinkami i poręczami, huśtawkę wagową, huśtawkę 
podwójną. Ponadto plac zabaw wyposażony jest w ogrodze-
nie, zamontowane są ławki, kosz na śmieci oraz tablica regu-
laminowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 25.547,00 zł. 
Jest to kolejna inwestycja gminy Nowogard na terenie sołec-
twa Karsk. Sołtys wraz z obecnymi mieszkańcami dziękowali 
burmistrzowi za plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców, 
a także za to, że wsłuchuje się w ich potrzeby i stara się im na 
każdym kroku pomóc. Burmistrz na zakończenie rozdał dzie-
ciom słodycze.

Karski plac zabaw, staraniem gminy Nowogard, otrzymał 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach działań 413. „Odnowa i rozwój wsi 
w wysokości 80% zwrotu kosztów poniesionych na jego bu-
dowę”.

Dodajmy też, że od początku kadencji wybudowanych zo-
stało na terenie wiejskim 17 placów zabaw.

Anna Narkiewicz

Gmina Nowogard wyremontowała  
plac zabaw przy ul. Racibora

Jak mawia Kazimierz Chyła „Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica”. Przemijalność dotyczy nie tylko nas 
ludzi, ale również rzeczy, których człowiek jest wytwórcą. 

W piątek, 29 sierpnia br. burmistrz Nowogardu wraz z pre-
zesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” Janem Smolirą 
oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do-

konał odbioru wyremontowanego przez gminę Nowogard 
placu zabaw przy ul. Racibora.

Na przełomie lipca i sierpnia br. wykonane zostały prace 
renowacyjno-modernizacyjne polegające na: zamontowaniu 
trzech nowych bujaków sprężynowych, oczyszczeniu terenu 
placu zabaw z chwastów, wymianie piasku (ok. 80 ton) na pow. 
504 m² , wybudowaniu drewnianych pergoli z zadaszeniem 
nad nowymi ławkami oraz ustawieniu trzech koszy na śmie-
ci. Poddano renowacji istniejące urządzenia zabawowe przez 
pomalowanie ich środkami impregnującymi i farbami koloro-
wymi. Naprawiono również siatkę ogrodzeniową, oczyszczo-
no i pomalowano furtki wejściowe oraz słupki ogrodzeniowe. 
Podczas odbioru, burmistrz miał okazję porozmawiać z miesz-
kańcami osiedla, których dzieci korzystają z placu zabaw. Wy-
razili oni podziękowanie burmistrzowi, że gmina odnowiła 
zniszczony plac, ale była to też okazja, aby poinformować bur-
mistrza o potrzebach i bolączkach mieszkańców osiedla przy 
ul. Racibora.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 23. 251,20 zło-
tych.

Piotr Suchy
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Obchody 75. rocznicy  
wybuchu II wojny światowej

W naszym mieście odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nowogardzianie 
zgromadzili się o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantów RP na placu Wolności, by oddać hołd tym, którzy polegli 
za naszą wolność.

1 września jest dobrym dniem, aby najmłodszych obywate-
li naszego kraju uczyć patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy 
swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Z tej okazji przedsta-
wiciele władz samorządowych, kombatanci, delegacje nowo-

gardzkich szkół oraz mieszkańcy Nowogardu złożyli wieńce 
i kwiaty pod pomnikiem. Rocznicową uroczystość zakończyło 
okolicznościowe przemówienie burmistrza Roberta Czapli.

Anna Narkiewicz

Inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015
W gminie Nowogard w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczestniczyli: burmistrz Robert Czapla 
w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie; zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski był w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 1, zaś w Szkole Podstawowej w Strzelewie 
w uroczystym apelu uczestniczył zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Mieczysław Laskowski.

Podniosły klimat panował w Szkole Podstawowej nr 2, 
gdzie Lidia Wiznerowicz-Gliwna, podczas apelu, otrzymała 
z rąk burmistrza nominację na stanowisko dyrektora szkoły 
na kolejne pięć lat. W drugiej placówce oświatowej (Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Nowogardzie), burmistrz wręczył nagrodę 
dyrektorowi Piotrowi Kazubie. Warto wspomnieć w tym miej-
scu, że nagroda ta została przyznana za wzorowe kierowanie 
placówką oświatową oraz za uzyskanie przez uczniów klas 
szóstych najlepszego wyniku z egzaminu końcowego spośród 

wszystkich szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę 
Nowogard, w roku szkolnym 2013/2014.

W słowach zaproszonych gości skierowanych podczas 
apelu do uczniów nie mogło więc zabraknąć słów zachęty do 
ciężkiej pracy, zdobywania wiedzy oraz osiągnięcia jak naj-
lepszych wyników. W szkołach, w których wyniki egzaminów 
końcowych były wysokie, życzono powtórzenia tego wyniku 
w rozpoczynającym się roku szkolnym. 

Anna Narkiewicz
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        Plon, niesiemy plon...  dożynki na osiedlu Bema
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Zebranie wiejskie w Szczytnikach 
z udziałem burmistrza

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa 
i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie 
wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspo-
maga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali 
mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głoso-
waniu na zebraniu wiejskim (podobnie rzecz się ma z odwoła-
niem sołtysa i rady sołeckiej). Sołtys oraz członek rady sołeckiej 
może również złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w toku ka-
dencji, co też miało miejsce w przypadku Szczytnik.

Dotychczasowy sołtys Marek Gajny, w piśmie skierowanym 
do burmistrza, z dniem 31 sierpnia br. zrezygnował z funkcji 
sołtysa i przekazał klucze do świetlicy.

3 września mieszkańcy zorganizowali spotkanie, na które 
zaprosili burmistrza Nowogardu, aby omówić wszystkie spra-
wy i problemy, które nie zostały dotąd rozwiązane, ale również 
poruszyć bieżące tematy.

Na początku spotkania mieszkańcy poinformowali burmi-
strza o dotychczasowych problemach we współpracy z sołty-
sem. Podsumowując: zabrakło woli dialogu po obu stronach. 
Mówiono o naprawie uszkodzonych dróg, o zainstalowaniu 
lampy na nieoświetlonym odcinku drogi przy garażu OSP 
w Szczytnikach, o nieskoszonej trawie na odcinku drogi po-
wiatowej oraz o nieporozumieniach w sprawie udziału zawod-
ników sołectwa Szczytniki w olimpiadzie sołeckiej, której orga-
nizatorem była gmina Nowogard wraz z LZS-em. Na wszystkie 
zapytania, burmistrz wraz z obecnymi pracownikami UM 
w Nowogardzie, udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Poin-
formował zainteresowanych, że koszenie wysokiej trawy przy 
drodze powiatowej nie leży w gestii gminy. W tym wypadku 
mieszkańcy mają dwa wyjścia: interweniować bezpośrednio 
w starostwie, np. u zastępcy starosty Tomasza Kulinicza lub 
skierować pismo do gminy, a kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GMiOŚ) 
Tadeusz Fiejdasz prześle je do starostwa powiatowego. Jednak 
czy przyniesie to pozytywny skutek, burmistrz nie wie. Usta-
lono, że czek za zajęcie pierwszego miejsca na olimpiadzie, 
w imieniu sołectwa odbierze w czasie dożynek gminnych oso-
ba, która zostanie wybrana na miejsce dotychczasowego soł-
tysa.

By rozwiązać problem braku sołtysa w Szczytnikach, padły 
dwie propozycje ze strony włodarza naszej gminy: 1. wybrać 
tymczasowego sołtysa, by po wyborach samorządowych wy-
brać kolejnego lub 2. do wyborów sołtysa funkcję tę będzie 
sprawować osoba wybrana z dotychczasowej rady sołeckiej. 
Zebrani wybrali opcję drugą i funkcję p.o. sołtysa będzie spra-
wować pani Angela Krzywańska.

Następnie osoby zainteresowane remontem drogi i instala-

cją oświetlenia, udały się wraz z burmistrzem na miejsce, gdzie 
po ustaleniach z kierownikiem Fiejdaszem, mieszkańcy otrzy-
mali obietnicę, że oświetlenie drogowe zostanie zamontowa-
ne w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o drogę, to mieszkańcy 
zobowiązali się, że przyłączą się do gminy, aby wiosną wspól-
nie uczynić tę drogę znośną do jazdy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że burmistrz w 100% 
wywiązał się ze swych obietnic wyborczych. Obiecał miesz-
kańcom Szczytnik remont świetlicy i wybudowanie placu za-
baw dla dzieci, co też się stało. Gmina wyremontowała dach 
świetlicy w Szczytnikach, zaś pomieszczenia świetlicowe zo-
stały pomalowane przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie. Wybudowany został obiecany plac zabaw za 
kwotę 34 847 zł.

Ponadto sołectwo, jakby w bonusie, za kwotę 50 tysięcy 
złotych będzie miało wybudowaną zatoczkę autobusową. 
W planach jest też budowa we wsi siłowni na świeżym powie-
trzu, na którą burmistrz pozyskał dofinansowanie w wysokości 
około 40 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013, otrzymując wsparcie jako 
członek Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Szan-
se Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. 

Burmistrz poinformował także, iż do dnia 30 września br. 
zwoła zebranie całej wsi w sprawie podziału funduszu sołec-
kiego. Jeżeli nie zostanie podzielony fundusz sołecki w Szczyt-
nikach, to sołectwo pozostanie bez pieniędzy w roku 2015. Tak 
więc już dziś, mieszkańcy powinni zastanowić się, na co prze-
znaczą pieniądze w roku kolejnym. 

Piotr Suchy



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE 11
12.09.2014 r.

Burmistrz dotrzymał obietnicy danej 
mieszkańcom wsi Wierzchy

Podczas pierwszego spotkania burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z mieszkańcami wsi Wierzchy, po utworzeniu so-
łectwa w 2011 roku, zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania, aby mogła powstać świetlica 
wiejska. Tak też się stało.

W 2012 roku, burmistrz wyszedł z inicjatywą do pana Toma-
sza Górnika, aby przekazał działkę wraz z budynkiem, po byłym 
sklepie, na rzecz gminy w zamian za działkę w miejscowości 
Maszkowo. Stosowną umowę podpisano między gminą Nowo-
gard, a panem Górnikiem dnia 18 lutego 2013 roku. Przekaza-
nie budynku zostało oficjalnie potwierdzone stosownym aktem 
notarialnym, następnie 4 marca 2013 roku, burmistrz w formie 
umowy użyczenia, przekazał budynek na rzecz sołectwa Wierz-
chy, celem utworzenia małej świetlicy wiejskiej. Po przekazaniu 
świetlicy burmistrz Nowogardu wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie spotkał się z sołtys Karoliną Iwanów 
w sprawie oceny stanu technicznego budynku. Ustalono wów-
czas, że w pierwszej kolejności zostanie wymieniony dach, aby 
zabezpieczyć budynek przed przeciekaniem. W środę, 3 września 
br., burmistrz odebrał I etap remontu świetlicy w Wierzchach, mia-
nowicie wyremontowany dach.

Świetlica po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, 
gdzie odbywać się będą spotkania oraz coroczne imprezy so-
łeckie, co pozytywnie wpłynie na rozwój, aktywność i integra-
cję mieszkańców.

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, obok sali 
głównej znajduje się pomieszczenie kuchenne i sanitarne oraz 
sala pełniąca dotychczas rolę magazynu. Budynek posiada pod-
łączenie do sieci wodociągowej i energetycznej.

Opr. Piotr Suchy

Spotkanie sołtysów w Maszkowie
Dziś spotkania sołtysów z burmistrzem nikogo już nie dziwią. Takie spotkania, jakie mają miejsce w gminie Nowogard, 
odbywają się również na terenie poszczególnych gmin w całej Polsce. 

W naszej gminie spotkanie sołtysów odbyło się 29 sierpnia br. 
w Maszkowie. Sołtysów z terenu gminy zaprosił sołtys wsi Krzysz-
tof Bernach, którego na spotkaniu dzielnie zastępowała żona. 

Maszkowo to wieś, która na swym terenie posiada, jako pierw-
sza w Polsce, boisko z sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej pod 
nazwą „Norlik”, którą na wzór „Orlików” wybudował inwestor 
prywatny. Warto zaznaczyć, że państwo Zbigniew i Beata Piątak, 
właściciele fermy norek w Maszkowie, są sponsorami oraz inicja-
torami powstania tego boiska, które zostało wykonane na tere-
nie należącym do gminy Nowogard za pieniądze wspomnianych 
sponsorów. Koszt inwestycji to kwota ok. 300 tysięcy złotych.

Oficjalna część spotkania, które rozpoczął burmistrz, dotyczy-
ło uchwał przyjętych przez radnych podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej, traktujących o terenach wiejskich. Następnie Ewa Ja-
kubcewicz, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa (GNGR), poinformowała sołtysów, że do dnia 
30 września br., ci sołtysi, którzy mają na swym terenie świetlicę, 
powinni złożyć w wydziale GNGR informację o opłacie za wyna-
jem świetlicy (uchwałę o stawce tej opłaty mają przyjąć rady so-
łeckie). Na koniec głos zabrała Beata Wojewoda, która przedsta-
wiła plan tegorocznych dożynek gminnych i zaprosiła wszystkich 
sołtysów do uczestnictwa w tym święcie.

Po części oficjalnej na nowym boisku sołtysi rozegrali między 
sobą mecz piłki nożnej, mieli także okazję do swobodnej rozmo-
wy z burmistrzem i obecnymi na spotkaniu urzędnikami.

Piotr Suchy 
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w obrębie nr 2 miasta 
Nowogard przy ul. Leśnej 2 wraz z udziałem 24/1000 w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego i działce.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal nr 1 w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym wraz z udziałem 24/1000 w częściach 
wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej 2 (KW nr 
SZ1O/00035509/1) i w takim samym udziale działka o nume-
rze ewidencyjnym 13 o pow. 332 m2 (KW nr 14829).

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r. o godz. 1000 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, sala ob-
rad Komisji Rady Miejskiej, I piętro.

Cena wywoławcza nieruchomości       -   25 000,00 zł 
w tym:
cena lokalu                                -   24 279,00 zł
wraz z udziałem 24/1000
w częściach wspólnych budynku 
cena udziału 24/1000 w działce             -        721,00 zł  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj. 2 500,00 
zł najpóźniej do dnia 29.09.2014 r. na konto Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61 1240 
3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie UM 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 oraz www.nowogard.pl

Osoby osadzone porządkują Nowogard
Trwa powakacyjne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowo-
gardzkim Zakładzie Karnym.

•	 odkrywanie poboczy dróg oraz krawężników przy ulicy Leśnej ,
•	 oczyszczanie jeziora z resztek glonów,
•	 pielęgnacja drzew i krzewów na osiedlu Gen. Bema,

•	 remont korytarza w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
•	 remont pomieszczeń szatni sportowej oraz klas lekcyjnych i za-

pleczy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowogard
Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz czwarty do realizacji zadania polegającego na usuwa-
niu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usu-
waniem azbestu będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
Środki na ten cel pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W latach 2011-2013 z programu skorzystało 30 właścicieli 
nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowogard. Usunięto 
łącznie 58 Mg azbestu. Prace zostały wykonane na zlecenie 
gminy a dotacja na ten cel uzyskana z WFOŚiGW wyniosła 49 
161,31 zł (w roku 2011 – 13 003,74 w roku 2012 – 15 657,68 zł 
oraz w roku 2013 – 20 499,89 zł).

W bieżącym roku do demontażu i odbioru wyrobów zawie-

rających azbest zgłosiło się 17 mieszkańców z terenu miasta 
i gminy Nowogard. Łączna ilość azbestu planowana do utyli-
zacji to ponad 3200 m2.

W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy 
prac na to zadanie. Planowany termin realizacji - do 10 paź-
dziernika 2014 r.

Joanna Krępa, z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ UM w Nowogardzie
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 miasta Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wie-

czystego działki niezabudowanej o nr ewidencyjnym 33/26 
o pow. 948 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona 
w obrębie nr 5 miasta Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00049467/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2014 r. o godz. 1000 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, sala ob-
rad Komisji Rady Miejskiej, I piętro.

Cena wywoławcza działki           -  237 000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj. 23 
700,00 zł najpóźniej do dnia 06.10.2014 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard 
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie UM 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 oraz www.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nu-
merze ewidencyjnym 365/4 o pow. 128 m2, położona w obrę-
bie nr 2 miasta Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną 
księgę wieczystą Nr SZ1O/00047617/8 w Sądzie Rejonowym 
w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowy-
mi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2014 r. o godz.1015 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, sala ob-
rad Komisji Rady Miejskiej, I piętro.

Cena wywoławcza działki                           -  10 200,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj. 1020,00 
zł najpóźniej do dnia 29.09.2014 r. na konto Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61 1240 
3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie UM 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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
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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 
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 

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;  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; 
Sklep Spożywczo-Monopolowy Ewa ul. 3 Maja 42; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Burmistrz Nowogardu informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazów z dnia 8.09.2014 r. nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy.  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w UM w Nowogardzie, pokój nr 207, tel. 91 39 26 227.

Spotkanie burmistrza z Zarządem Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Nowogardzie

Tegoroczne lato było wyjątkowo gorące. Działkowców cieszył ten upał, ponieważ sprzyjał dojrzewaniu owoców. Jednak 
tę radość zburzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 9 stycznia 2014 roku, który postawił pod 
znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparło 
stanowisko nadzoru budowlanego, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić 
jedynie altanę pozbawioną litych ścian (czyli nie mogą być to ściany murowane).

Wszystkie więc budynki postawione na terenie działek, 
które nie spełniają tych warunków, są według nadzoru budow-
lanego samowolą budowlaną. Istnieje więc realne zagrożenie, 
że bez zmian w prawie budowlanym, około 900 tys. użytkow-
ników działek będzie musiało dokonać rozbiórki swoich altan. 
Mimo że minęło już dziewięć miesięcy od kontrowersyjnego 
wyroku, i choć Polski Zarząd Działkowców (PZD) licznymi pu-
blikacjami nagłośnił ten problem, to żaden z podmiotów wła-
dzy publicznej nie skierował projektu nowelizacji ustawy do 
Sejmu. W tej sytuacji Krajowa Rada PZD zainicjowała opraco-
wanie projektu obywatelskiego nowej ustawy.

W związku z zaistniałą sytuacją, 2 września br., prezes Ry-
szard Wajk oraz wiceprezes Stanisław Szałagan z Zarządu Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie, spotkali się 
z burmistrzem Nowogardu, w sprawie projektu obywatelskie-
go „STOP rozbiórkom altan”, by pomóc działkowcom, również 
tym z Nowogardu.

W trakcje spotkania burmistrz poparł projekt oraz poinfor-
mował, że zwróci się również do wszystkich mieszkańców No-

wogardu, aby i oni poparli projekt obywatelski, zmierzający do 
zmiany ustawy dotyczącej prawa budowlanego i zawartych 
w nim przepisów odnośnie altan ogrodowych.

Anna Narkiewicz


