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Gmina podpisała umowę z PUWiS

c. d. na str. 2

Nowa
droga
w Olchowie
oficjalnie
oddana
do użytku
W piątek, 2 czerwca br., w Olchowie,
oficjalnie oddano do użytku nową drogę, prowadzącą od miejscowego kościoła w kierunku jeziora.
c. d. na str. 4

Nowy
kierownik
Zarządu
Budynków
Komunalnych

c. d. na str. 3

Marsz Godności Osób
Niepełnosprawnych
W tym numerze:
HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW
07-12.2017 r.
c. d. na str. 3
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Gmina podpisała umowę z PUWiS

c. d. ze str. 1
W poniedziałek, 5 czerwca br., zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka,
kierownik Tadeusz Fiejdasz oraz Agnieszka Warkalewicz
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska podpisali z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, umowę w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) na świadczenie usług
wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy. Ze strony
PUWiS umowę paragrafowali Ryszard Sobieralski - Dyrektor
Generalny oraz Krzysztof Juszkiewicz - Dyrektor Finansowy.

Dobra informacja dla naszych mieszkańców jest taka, że
podpisana umowa nie zmieni dotychczas obowiązujących
stawek za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków. Ponadto
umowa zabezpiecza w pełni interesy mieszkańców gminy, jeżeli chodzi o inwestycje, które będzie realizował PUWiS zgodnie z zatwierdzonym wieloletnim planem inwestycyjnym
(WPI). Zawarta bowiem na okres 15 lat umowa, przewiduje
kary umowne dla PUWiS za opóźnienia lub brak realizacji inwestycji z WPI, czego np. we wcześniejszej umowie nie było.
(ps)

Kosztowna reforma oświaty
Rewolucja ma to do siebie, że obowiązujący system wywraca do góry nogami.
Rewolucja w oświacie, jaką przygotowało
nam Ministerstwo Edukacji Narodowej,
wywraca cały porządek do góry nogami.
Nie dziwi więc fakt, że budzi ona tyle niepokoju wśród nauczycieli, którzy obawiają
się utraty pracy.
- Zwolnień wśród nauczycieli w gminie
Nowogard nie przewiduję – powiedział burmistrz Robert Czapla, pytany czy planuje
zmniejszenie liczby nauczycieli, w związku
z prowadzaną przez rząd PiS reformą oświaty. Tak więc w naszej gminie nauczyciele
mogą spać spokojnie. Jednak to nie oznacza,
że nic się nie zmieni i te zmiany ich nie dotkną.
***
Nowe prawo oświatowe odsuwa wójtów, burmistrzów oraz prezydentów od podejmowania decyzji odnośnie zatwierdzania
siatki godzin w szkołach. W obecnym kształcie procedura zatwierdzania wygląda następująco: dyrektor szkoły ustala siatkę godzin,
następnie opiniują ją związki zawodowe,
które wydają swoją opinię, następnie cała
dokumentacja przekazywana jest do wojewódzkiego Kuratorium Oświaty. Kuratorium
sprawdza, czy zaproponowana przez dyrektora szkoły siatka godzin spełnia wymogi
ustawowe i na tej podstawie wydaje decyzję
(pozytywną lub negatywną). Decyzję pozytywną zatwierdza dopiero burmistrz, nie
mając tak naprawdę już nic do powiedzenia.
Jadnak to nie wszystkie zmiany jakie
zaszły. Otóż Kuratorium sprawdza przy tej
okazji jeszcze jedno – czy nauczyciele mają
nadgodziny, bo jak się okazuje, nowa reforma tego nie przewiduje. Dyrektorzy z uzyskanych godzin mają stworzyć kolejne etaty.

Przykład: po 3 godziny lekcyjne wuefu
w klasach V – VIII (po 4 oddziały klasowe) co
daje nam łącznie 48 godzin lekcyjnych. W starym systemie wystarczyło dwóch nauczycieli,
którzy mieli po 24 godziny lekcyjne (18 godzin
podstawowych plus 6 nadgodzin).
Nowa reforma spowodowała, że dyrektor szkoły będzie musiał zatrudnić dodatkowo trzech nauczycieli (dwóch nauczycieli będzie miało po 18 godzin lekcyjnych, zaś trzeci
nauczyciel 12 godzin, a pozostałe 6 godzin
będzie on mógł wypracować w innej szkole tak, aby mieć pensum, czyli 18 godzin).
Oznacza to, nie mniej nie więcej tylko tyle, że
dany nauczyciel nie może mieć więcej godzin
jak 18 (pensum) i koniec.
Minister Zalewska (PiS) daje jednak nauczycielom przysłowiową „marchewkę” w postaci obietnicy podwyżki pensji w ciągu 3 lat o
15%. Jednak nadgodziny były dla dyrektorów
i samorządów okazją do nagradzania tych najlepszych i wyróżniających się nauczycieli.
- Jestem osobiście przeciwny, aby ograniczać nam możliwość dodawania godzin
ponad pensum najlepszym nauczycielom.
Nadgodziny były formą wyróżnienia dla tych
odznaczających się sumiennością pracy i zaangażowaniem – skomentował sprawę nadgodzin burmistrz Robert Czapla.
***
W wyniku zmian w siatce szkół (zgodnie
z nową ustawą oświatową), która została
przyjęta przez Radę Miejską w Nowogardzie,
jako owoc wprowadzonej reformy oświaty,

www.nowogard.pl

powstało na terenie naszej gminy dodatkowe 6 oddziałów klasowych. Ponadto nowy
wymiar godzin nauczania danego przedmiotu, który przedstawiło Ministerstwo Edukacji
Narodowej sprawia, że liczba godzin lekcyjnych na terenie gminy Nowogard wzrasta
automatycznie o dodatkowe 386,29.
Jakie są tego skutki finansowe dla naszej
gminy?
Otóż reforma ta kosztować będzie nas,
jako mieszkańców, dodatkowe 856.472,24
zł. Łącznie na nowogardzką oświatę Gmina
Nowogard przeznaczać będzie rocznie aż
8.400.133,24 zł!!!
W wielu gminach nie obejdzie się bez
zwolnień nauczycieli (co już sygnalizują),
likwidacji budynków szkolnych, a reforma,
która nie miała być obciążeniem finansowym dla samorządów, tym się właśnie dla
nich stała, bo rząd tak się z nią pospieszył,
że zapomniał m.in. o podwyżce subwencji
oświatowych dla gmin.
***
Pewne jest jedno, że wprowadzona reforma ani nauczycielom ani gminom niczego nie ułatwiła, a jeszcze bardziej utrudniła
funkcjonowanie. Co zaś się tyczy samych
uczniów, to życie pokaże czy argumenty strony rządzącej były trafne odnośnie likwidacji
gimnazjów, że gimnazja ze szkół przekształcają się w siedliska zła i rozpusty dojrzewających dzieci (minister Zalewska).
Nie potrafię tego zrozumieć. Sam byłem nauczycielem i wiem jedno, że zamiast
likwidować źródło agresji wśród młodzieży,
zlikwidowano ducha winną szkołę, tak jakby
ta agresja nie była obecna wśród uczniów w
podstawówkach czy w liceach, zawodówkach oraz technikach.
(ps)
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Nowy kierownik Zarządu
Budynków Komunalnych
c. d. ze str. 1
Decyzją Burmistrza Nowogardu,z dniem 1 czerwca br., funkcja kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie powierzona została
Karolowi Brzęczkowi, dotychczasowemu zastępcy
kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR).
Nota biograficzna:
Karol Brzeczek - ur 31.07.1981 w Nowogardzie
Studia na Politechnice Koszalińskiej, Wydz. Ekonomii i Zarządzania - specjalizacja „Zarządzanie w sektorze publicznym”

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim - kierunek Controlling
Obecnie jeszcze kurs dla zarządców nieruchomości
- w trakcie - organizowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
od września 2002 do maja 2003 - pracownik firmy
developerskiej „Battaini Brothers” w Pittsfield stan
Massachusetts (USA)
od 2006 do 2012 r. - Bank BGŻ
od 2013 r. - Urząd Miejski w Nowogardzie
Języki - angielski (płynnie w mowie i piśmie), niemiecki - komunikatywnie

Marsz Godności
Osób Niepełnosprawnych

c. d. ze str. 1
W czwartek, 18 maja br., ulicami Nowogardu
przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Barwny pochód, w asyście orkiestry dętej
z Gryfic oraz mażoretek, wyruszył z ul. Poniatowskiego na Pl. Szarych Szeregów.

***
W tłumie uczestników nie zabrakło m.in. sympatyków i członków Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” – organizatora marszu
i obchodów tegorocznego Dnia Godności, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burmistrza Nowogardu Roberta Czapli oraz
przedstawicieli innych, sąsiednich samorządów.
Po dotarciu na Pl. Szarych Szeregów, uczestnicy
marszu mogli podziwiać występy sceniczne oraz
wziąć udział w zabawach integracyjnych.
***
Głównym celem obchodów Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych jest zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, poprzez pokazywanie ich pozytywnego wizerunku.
(mo)
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Nowa droga w Olchowie
oficjalnie oddana do użytku
c. d. ze str. 1
W uroczystości, oprócz mieszkańców Olchowa,
wziął udział między innymi burmistrz Robert Czapla,
Jacek Jankowski sołtys Długołęki, Elżbieta Laskowska sołtys Olchowa, pracownicy Wydziału Inwestycji
i Remontów oraz przedstawiciele firmy PRD Nowogard – wykonawcy robót.
Na inwestycję mieszkańcy wsi czekali kilkadziesiąt lat. W rozmowie z nami nie kryli zadowolenia
z przeprowadzonej inwestycji.
Długość nowo wybudowanej drogi wynosi blisko
pół kilometra. Jej szerokość waha się od 3,5 do 4,5
metra. Oprócz asfaltu, przy drodze wybudowano
chodniki, zjazdy do posesji, oznakowanie poziome
i pionowe oraz przebudowano wpusty kanalizacji
deszczowej. Wykonanie inwestycji było możliwe

dzięki pozyskaniu dofinansowania przez burmistrza
Czaplę.
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 555 tys. zł,
z czego 63% to wysokość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wspólne spędzenie czasu
z ustaleniami w tle...
W środę 31 maja br., na terenie siłowni zewnętrznej przy ul.
Waryńskiego w Nowogardzie,
burmistrz Robert Czapla spotkał
się z mieszkańcami osiedla Radosław. Spotkanie było kontynuacją rozmów na temat dodatkowego wyposażenia placu zabaw
na os. Radosław (przypomnijmy,
że inwestycję oficjalnie otwarto
dzień wcześniej, tj. 30 maja br.).
Podczas rozmów z burmistrzem, oprócz wspólnych ćwiczeń fizycznych i mile spędzonego
czasu, mieszkańcy zawnioskowali
o ustawienie na terenie placu
dodatkowych urządzeń siłowni

zewnętrznej. Ustalono, iż to sami mieszkańcy zaproponują, jaki typ
urządzeń widzieliby na terenie osiedla Radosław. Temat ten będzie
kontynuowany w czasie kolejnego spotkania, które tym razem ma się
odbyć w urzędzie miejskim.
(mo)
www.nowogard.pl
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Mieszkańcy Karska
chcą kanalizacji,
bez „prawd objawionych”
To, że jedna z płatnych gazet w Nowogardzie,
w swoich publikacjach wyciąga wnioski niepotwierdzone – nie jest nowością. Co ważne – wnioski te
wydają się być dla tej gazety „prawdami objawionymi”, pomimo, że nie mają one w pełni poparcia
w faktach.
Takie „prawdy objawione” gazety dotyczą najczęściej osoby obecnego burmistrza Nowogardu
i ostatnio sprawy budowy kanalizacji do Karska. Dlaczego? Odpowiedź nasuwa się jedna... Otóż obecny
przewodniczący rady miejskiej, syn wydawcy tej gazety, startował już (bez powodzenia) i pewnie startował będzie nadal w wyborach na burmistrza Nowogardu. Dodatkowo, gdyby przewodniczący rady
burmistrzem Nowogardu został, możliwe jest, że
gazeta jego ojca otrzymywałaby płatne ogłoszenia
z urzędu.
Sprawa kanalizacji w Karsku planowana już w 2012 r.
Ostatnio gazeta „zajęła się” sprawą budowy kanalizacji do Karska. Jeden z tekstów gazety sugerował, że uzbrajanie w kanalizację Karska jest poza
racjonalną kolejnością i nie jest ekonomicznie uzasadniony. Dodatkowo gazeta nazwała burmistrza
deweloperem, bo niby chce budowy kanalizacji do
Karska, ze względu na działki, jakie posiada w tym
obrębie. Tymczasem gazeta nie wzięła pod uwagę
jeszcze innych faktów, a przede wszystkim tego, że
mieszkańcy Karska kanalizacji chcą. Ale po kolei...
Sprawa budowy kanalizacji do Karska ma swoje początki w 2012 roku. Wówczas to radni przyjęli
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wo-

dociągowych i kanalizacyjnych, które znajdują się
na terenie gminy Nowogard. Przyjęty przez radnych
plan zakładał: w latach 2012 – 2013 budowę kanalizacji z Nowogardu do Warnkowa; w latach 20142015 budowę kanalizacji z Warnkowa do Karska.
Budową kanalizacji miał zająć się PUWiS, jednak
na skutek trwającego postępowania partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP), inwestycje te „zawieszono” w czasie. Dopiero w tym roku udało się polubownie załatwić postępowanie PPP i tym samym
możliwe stało się kontynuowanie prac nad budową
kanalizacji do Karska.
Mieszkańcy Karska zadecydowali
W celu poznania opinii mieszkańców Karska, czy
chcą budowy kanalizacji, czy nie, Gmina Nowogard
ogłosiła konsultacje społeczne. Polegały one na
zbieraniu przez ankieterów opinii mieszkańców wsi.
Ankieterzy, którzy pojawili się w Karsku zadali
mieszkańcom dwa pytania: „Czy pani/pana zdaniem
w miejscowości Karsk należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej?” oraz: „jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej powinno to nastąpić”. W ciągu dwóch dni konsultacji, „za” budową kanalizacji
prowadzącej do Karska opowiedziało się ponad 70
procent pytanych. W odpowiedzi na drugie pytanie,
ponad 90% odpowiedzi było za tym, aby budowa
kanalizacji rozpoczęła się do 2019 roku.
W celu nadania sprawie jeszcze większej przejrzystości, pomimo tak dużego poparcia społecznego, burmistrz podjął decyzję, że całkowicie wyłącza
się z wszelkich postępowań w sprawie budowy kanalizacji i przekazał je   zespołowi partnerstwa publiczno-prywatnego i to on jest obecnie odpowiedzialny za wszelkie sprawy wodno-kanalizacyjne na
terenie naszej gminy..
Kanalizacja również w innych miejscowościach
Plany, co do rozbudowy sieci kanalizacyjnych na
terenie gminy, nie ograniczają się jednak wyłącznie
do Karska. W czasie spotkania z przedstawicielami
PUWiS-u, do którego doszło 30 marca br., zaplanowano też budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obrębu Wojcieszyn i Miętno. I tu
wstępnie przedstawiono koncepcję przebiegu sieci
oraz zapowiedziano prace konsultacyjne.
Dodatkowo projektowana jest również infrastruktura wodno-kanalizacyjna na ul. Asnyka oraz
budowa wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka
– Kolonia Dąbrowa Nowogardzka – Bochlin – Ptaszkowo – Grabin i inne.
(mo)
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O remoncie drogi
z Długołęki do Sąpolnicy

W środę 24 maja br., w urzędzie miejskim odbyło
się spotkanie burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
z Pawłem Kluszczyńskim - przedsiębiorcą, Jackiem
Jankowskim - sołtysem Długołęki oraz Tadeuszem

Fiejdaszem – kierownikiem Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Głównym tematem spotkania roboczego było
omówienie sprawy remontu drogi na odcinku Długołęka – Sąpolnica oraz udziału w inwestycji P. Kluszczyńskiego.
- Kolejnym etapem w sprawie remontu będzie
wizja lokalna w terenie w obecności pana Pawła
Kluszczyńskiego i inspektora nadzoru – informuje
T. Fiejdasz.
Dzięki współpracy i rozmowom z przedsiębiorcą,
w które zaangażował się burmistrz oraz sołtys J. Jankowski, możliwy jest remont odcinka drogi, której
łączna długość wynosi ponad 3 km.
(mo)

Wymiana oświetlenia przy
zaangażowaniu mieszkańców

Trwa wymiana oświetlenia
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie. Stare, skorodowane słupy
oświetleniowe zastępuje się nowymi.
Rozmowy i działanie w sprawie
wymiany oświetlenia rozpoczęto
na przełomie lutego i marca br.
Wówczas to mieszkańcy ul. Zamkowej, wraz z panem Marcinem
Kucharczykiem, zainicjowali akcję
zbierania podpisów pod petycją,
która dotyczyła potrzeby wymiany oświetlenia.
- Oświetlenie na naszym osiedlu, przy drodze prowadzącej
m.in. do zakładu karnego jest
wysoce awaryjne. Skorodowane
słupy często gasną. To stwarza
zagrożenie dla pieszych i kierujących pojazdami. To również
niepotrzebne koszty ciągłych na-

praw – mówi Marcin Kucharczyk.
– Z drogi korzystają działkowcy,
pracownicy firm. Łącznie korzysta
z niej kilkaset osób dziennie. Nie
raz spotykałem się z opinią, że
trzeba „coś z tym zrobić”. Dlatego
zainicjowaliśmy akcję zbierania
podpisów, aby wskazać na skalę
poparcia dla pomysłu wymiany
oświetlenia na ul. Zamkowej.
Petycja poparcia inicjatywy, wraz
ze 150 podpisami mieszkańców,
trafiła do urzędu miejskiego.
W środę, 24 maja br. rozpoczęto prace montażowe. Łącznie przy
ul. Zamkowej zamontowanych zostanie 19 nowych, aluminiowych
słupów oświetleniowych z lampami led. Prace, zgodnie z umową, mają zostać ukończone do
31 maja br.
(mo)

www.nowogard.pl
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Szansa na podniesienie
kwalifikacji zawodowych
– umowa z Cechem podpisana
W czwartek 1 czerwca br. w urzędzie miejskim,
doszło do spotkania zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego z przedstawicielami nowogardzkiego
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.
Głównym celem zebrania było podpisanie umowy
o wsparcie zadania publicznego, które dotyczy przeprowadzenia szkolenia pracodawców i pracowników
z branży budowlanej w zawodzie „termoizoler”.
Umowę podpisali: Krzysztof Kolibski (reprezentujący urząd miejski), z ramienia Cechu – Dariusz
Szulejko (Starszy Cechu) oraz Mirosław Morawski
(Podstarszy Cechu).
Dzięki umowie, pracownicy i pracodawcy branży budowlanej będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, natomiast osoby bezrobotne nabędą nowe
umiejętności zawodowe.
Gmina Nowogard na realizację tego zadania przekaże dotację w wysokości 10.000 zł, wkład Cechu
natomiast oszacowano na kwotę 13.200 zł. W skład

Komisji Konkursowej oceniającej wniosek o dofinansowanie weszli: Mirosław Cedro, Cezary Komisarz,
Tadeusz Hołubowski oraz Jarosław Soborski, Szymon
Pilipczuk, Urszula Berezowska i Barbara Sroka.
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie skupia obecnie 66 członków.
(mo)

Burmistrz „za” budową
świetlicy w Boguszycach
W poniedziałek, 22 maja br., burmistrz Robert
Czapla udał się do Boguszyc na spotkanie z sołtys
Krystyną Maciejewską. W trakcie wizyty roboczej
omówiono lokalizację budowy nowej świetlicy wiejskiej. Tego samego dnia Robert Czapla podpisał
ogłoszenie przetargu na stworzenie dokumentacji,
dzięki czemu wyłoniona będzie firma, która nową
świetlicę zaprojektuje.
Chęć budowy świetlicy w Boguszycach mieszkańcy wsi podjęli w czasie jednego ze swoich spotkań
i późniejszych konsultacji sołeckich.
- Współpracę z burmistrzem oceniam bardzo dobrze. O potrzebie budowy świetlicy powiadomiliśmy
go rok temu. W tym roku już jest przetarg na wykonanie projektu nowego budynku – mówi K. Maciejewska, sołtys Boguszyc.
Do tej pory mieszkańcy wsi korzystali z małego
pomieszczenia „remizy”.
- Początkowo myśleliśmy, że rozbudujemy remizę, ale okazało się, że technicznie ten budyneczek się
do tego nie nadaje. Zorganizowaliśmy więc we wsi
konsultacje z pytaniem: kto jest za budową nowej
świetlicy, a kto za budową siłowni zewnętrznej. Więcej głosów zdobyła świetlica – mówi K. Maciejew-

ska. – Kiedy będziemy mieli nową świetlicę, będzie
tam miejsce do spotkań oraz zajęć z dziećmi.
Burmistrz Czapla chce w Boguszycach wybudowania świetlicy parterowej o powierzchni ok. 100
mkw. W skład świetlicy mają wchodzić: sala główna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie gospodarcze
oraz sanitariaty.
Wszelkie informacje dla podmiotów zainteresowanych złożeniem ofert na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce, dostępne są pod adresem: http://
www.bip.nowogard.pl/strony/zmiany/8748.dhtml
(mo)
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Dzień Dziecka oraz otwarcie
siłowni w Żabowie
W sobotę, 27 maja br., w Żabowie sołtys Janusz
Kozieł wraz z Radą Sołecką, miejscową szkołą podstawową oraz z sołtysami wsi Żabówko, Lestkowo,
Boguszyce zorganizowali Dzień Dziecka. Dla przybyłych czekały nie lada atrakcje, w tym m.in. namiot
sferyczny, w którym wyświetlane były specjalne filmy.
Głównym punktem tego dnia było otwarcie przez
burmistrza Roberta Czaplę siłowni na świeżym powietrzu, na którą mieszkańcy czekali. Z informacji,
którymi sołtys się podzielił, szczególnie wieczorami
starsze mieszkanki sołectwa przychodzą i ćwiczą na
9 urządzeniach, które tworzą siłownię.
(ps)

Można otrzymać mikrodotację
ze „Społecznika”
W środę 24 maja br. w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie, odbyło się spotkanie informacyjne
w sprawie realizowanego Programu „Społecznik”.
Program umożliwia zdobycie mikrodotacji m.in. dla
organizacji pozarządowych w wysokości 3 tys. zł.
W trakcie spotkania, w którym wzięli udział
przedstawiciele m.in. nowogardzkich stowarzyszeń,
o szczegółach programu mówiła Bożena Zarecka –
animator „Społecznika”.
***
Głównym celem Programu „Społecznik” jest rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców poprzez np. wspieranie wolontariatu, promocję dobrych praktyk i aktywności.
Podmioty aplikujące o dotacje mogą złożyć maksymalnie 4 wnioski, przy czym jeden projekt mogą
realizować samodzielnie, natomiast w trzech pozostałych pełnić rolę opiekuna. Wnioski na realizację

projektów można składać w terminie od 15 maja do
6 czerwca br.; od 6 czerwca do 3 lipca br. oraz od
4 lipca do 21 sierpnia br.
Szczegóły o Programie „Społecznik” dostępne są
na stronie www.karrsa.pl lub www.wzp.pl zakładka
Społecznik.
(mo)
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Długa, ale owocna XLV sesja
Rady Miejskiej w Nowogardzie
XLV sesja Rady Miejskiej za
nami. Rozpoczęła się o godz. 9.00,
a zakończyła o 20.25. Najważniejszym punktem tej sesji, najdłużej
omawianym, był ten, który dotyczył projektu uchwały zabezpieczającej w budżecie gminy na rok
2017 kwotę 908.436,46 zł jako
wkład własny, w ramach realizacji
projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie
inwestycyjnym Wojcieszyn – Miętno”, na który burmistrz Robert Czapla pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.903.292,93 zł z funduszy
europejskich.
1. JEDNAK STREFA ZOSTANIE
UZBROJONA
Jak pisaliśmy przed sesją, radni podczas wtorkowego (30 maja
br.) posiedzenia połączonych komisji:
finansowo–gospodarczej
i społecznej, nie umieli podjąć
decyzji odnośnie przyjęcia projektu uchwały burmistrza w sprawie
zabezpieczenia środków na uzbrojenie strefy ekonomicznej w wodę
i kanalizację, a ostateczne podjęcie
decyzji przenieśli na sesję. Swoją
decyzję próbowali usprawiedliwiać nieodpowiednim źródłem finansowania tej, jakże istotnej dla
rozwoju naszej gminy, inwestycji.
Radni nie zgodzili się wówczas,
aby rezygnować z tych inwestycji,
które przedstawił skarbnik w pierwotnym projekcie uchwały.
Podobnie było na sesji. Po odczytaniu projektu uchwały, radni

zaproponowali wykreślenie innych   inwestycji niż te, które zostały wskazane przez skarbnika.
Rozgorzała długa, choć trzeba
przyznać, kulturalna wymiana
zdań pomiędzy burmistrzem,
a radnymi. Szukano wspólnie
kompromisów, które pogodziłyby obie strony, choć nie wszyscy
radni do tego się włączyli. Padło
wiele propozycji i sugestii radnych, na które burmistrz ostatecznie wyraził zgodę. Przygotowano
nową wersję projektu uchwały,
który radni przyjęli jednogłośnie.
Różnił się on od pierwotnego, ale
był jedynym możliwym, na który
wszyscy zgodnie przystali.
A oto lista zdjętych przez radnych inwestycji i rezerw celowych, z których zabezpieczone
kwoty zostały przeznaczone na
uzbrojenie strefy:
- budowa kanalizacji na odcinku
od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego;
- budowa kanalizacji w ul. Czarneckiego;
- budowa ścieżki rowerowej do
Długołęki;
- przebudowa ul. Dąbrowskiego;
- przebudowa drogi Olszyca-Dąbrowa;
- budowa parkingu w Żabowie;
- przebudowa ul. Świerkowej;
- budowa placu zabaw w Wierzbięcinie;
- rezerwa celowa na wydatki
oświatowe;
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- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe;
- rezerwa celowa na wykonanie
dokumentacji strategicznej.
2. NOWE OPŁATY TARGOWE
W związku z wejściem w życie,
z dniem 1 maja br., zmian o opłacie targowej (zostały na wniosek
przedsiębiorców podniesione stawki za handel poza miejscami wyznaczonymi na 200 i 500 zł), podczas
poboru nowej opłaty targowej
okazało się, że część handlowców
dokonuje sprzedaży na terenach
przyległych do pawilonów handlowych, do których handlowcy ci posiadają tytuł prawny, ale są i tacy,
którzy do gruntów, na których dokonywali sprzedaży lub ekspozycji
swego towarów, takiego tytułu
już nie posiadali. Grunty te zazwyczaj są własnością Gminy lub
są w zarządzie zarządców dróg
i ci handlowcy mieli płacić, w zależności od wielkości zajmowanego terenu, kwotę 200 lub 500 zł.
W związku z głosami handlowców, które dotarły do burmistrza
Roberta Czapli, przygotował on na
sesję kwietniową uchwałę, która
ustalała stawki za sprzedaż towarów na terenie przylegającym do
pawilonu handlowego w wysokości 10 zł za zajęcie powierzchni do
5 m2 (uchwała ta wejdzie dopiero
w życie z dniem 1 lipca br.) oraz
200 zł na pozostałych terenach.
Jednak to by oznaczało, że przez
dwa miesiące i tak obowiązywały by stawki 200 oraz 500 zł. Aby
złagodzić wysokość tych stawek,
burmistrz Robert Czapla zaproponował wraz ze współpracownikami nowe stawki opłaty targowej, które radni po małej zmianie
przyjęli jednogłośnie. Jedyna
zmiana w projekcie została zgłoszona na wniosek radnego Marcina Nieradki, który zaproponował,
aby stawka za sprzedaż warzyw,
owoców, kwiatów oraz owoców
runa leśnego do 1m2 na terenie
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poza targowiskiem wynosiła 2 zł
(zamiast 1 zł). Tak więc dzienna
stawka opłaty targowej wynosi:
a. sprzedaż warzyw, owoców,
kwiatów oraz owoców runa leśnego:
- do 1m2 – 2 zł
- powyżej 1 m2 do 5 m2 – 30 zł
- powyżej 5 m2 – 50 zł
b. sprzedaż pozostałego towaru:
- do 5 m2 – 200 zł
- powyżej 5 m2 – 500 zł
- do 5 m2 – 10 zł la handlujących,
którzy sprzedaż prowadzą w budynku lub lokalu, do którego posiadają tytuł prawny oraz na terenie wokół budynku lub lokalu lecz
nie posiadają tytułu prawnego do
terenu wokół budynku (dotyczy
to terenu pod tzw wystawkę).
Przyjęcie tej uchwały oznacza, że do dnia wejścia jej w życie
(1 sierpnia br.), będą obowiązywać następujące stawki:
- 2 zł (zamiast 1 zł) do 1 m2
- 30 zł (zamiast 200 zł) od 1 m2 do 5 m2
- 50 zł (zamiast 500 zł) powyżej 5 m2.
- 0 zł dla tzw. wystawek przed lokalami.
3. NOWE SAMOCHODY DLA POLICJI
W minionym tygodniu doszło
do spotkania burmistrza Roberta
Czapli, skarbnika Marcina Marchewki z Komendant Komisariatu
Policji w Nowogardzie podinsp.
Małgorzatą Figurą, zastępcą komendanta asp.sztab. Piotrem Pietrzakiemi kierownikiem Referatu
Prewencji asp. sztab. Sebastianem
Źróbkiem. Podczas tego spotkania
pojawił się temat możliwości zakupu nowego oznakowanego samochodu dla naszego nowogardzkiego komisariatu. Okazało się, że
ministerstwo jest w stanie pokryć
50% ceny zakupu samochodu, o ile
gmina Nowogard dołoży drugie
50%. Jak stwierdziła pani komendant, zakup jednego samochodu
już będzie wielką pomocą dla tutejszych policjantów. Burmistrz
wyraził swą aprobatę odnośnie
propozycji zakupu nowego samochodu patrolowego.
Ostatecznie, po zapoznaniu się
z kwotą, która ma stanowić wkład

gminy, padła propozycja zakupu
dwóch samochodów. By można
było przeznaczyć pieniądze na zakup tychże samochodów dla policji, burmistrz zrezygnował z zakupu samochodu służbowego dla
Urzędu Miejskiego (na miejsce wysłużonego już i psującego się starego samochodu) i wyraził zgodę
na przeznaczenie kwoty 67.500 zł
na pokrycie kosztów w 50% zakupu dwóch nowych samochodów
dla nowogardzkiego komisariatu.
Radni jednogłośnie przyjęli projekt
uchwały w tej sprawie.
4. SKARGA NA BURMISTRZA
Skargę tym razem, obok ponownie skarżących się na burmistrza radnych, złożył były pracownik urzędu, który został kilka
lat temu zwolniony przez tegoż
właśnie burmistrza. Znany on jest
z tego, że na portalu społecznościowym w swych niewybrednych
komentarzach obraża obecnego
włodarza, a także założył mu sprawę sądową, którą przegrał. I ten
sam człowiek wystartował właśnie w konkursie na kierownika
Zarządu Budynków Komunalnych
w Nowogardzie.
W konkursach na pracowników administracji samorządowej
weryfikacja jest dwuetapowa.
Pierwszy etap to składanie dokumentów, tj. listu motywacyjnego,
CV itd. Do drugiego etapu przechodzą osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu. Te
osoby komisja zaprasza na etap,
podczas którego kandydaci wypełniają test z wiedzy, a następnie
odbywają rozmowę kwalifikacyjną. Skarżący na burmistrza złożyła
prawidłowo dokumenty i został
zakwalifikowany do drugiego etapu. Komisja wyznaczyła termin
dla wszystkich kandydatów, aby
stawili się danego dnia o danej godzinie. Skarżący jednak nie stawił
się na wyznaczony egzamin i rozmowę, argumentując to innymi
obowiązkami zawodowymi. Ponadto sam próbował pracodawcy
wyznaczyć termin egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej. Skarga dotyczyła więc tego, że pracodawca
www.nowogard.pl

nie przychylił się do prośby skarżącego o przeniesienie egzaminu
na termin, który on sam chciał wyznaczyć. Rzeczą wręcz niespotykana, aby kandydat do pracy sam
wyznaczał pracodawcy termin
swego egzaminu o pracę, a tak
chciał zrobić skarżący. Jednak
nie jest to możliwe, aby kandydaci przychodzili wtedy, kiedy im
będzie pasowało. Gdyby to było
możliwe, to wszystkie egzaminy
i konkursy trwałyby w nieskończoność. Zresztą w ten sposób starający się o pracę pokazuje determinację, jak bardzo mu na tej pracy
zależy. Widać skarżącemu nie zależało na pracy w urzędzie, jeżeli
na ponownie ogłoszony konkurs
złożył dokumenty, został zaproszony na egzamin pisemny i rozmowę kwalifikacyjną. Skarżący na
egzamin pisemny się wstawił, jak
i pozostałe 4 osoby, jednak przed
egzaminem ustnym poinformował komisję egzaminacyjną, że nie
ma czasu czekać i sobie poszedł.
Dwa razy startował na stanowisko
i za pierwszym razem nie miał czasu, a podczas drugiego konkursu
poszedł sobie, nie czekając na rozmowę. Czy skarga ta więc miała
sens? Przecież Skarżący skarży się
na sytuację z pierwszego konkursu, a z drugiego sam zrezygnował.
Więc jak widać miał szansę, ale
z niej sam nie skorzystał. Ponadto
skarżący w swej skardze napisał,
że jest „dobrze rokującym kandydatem”. Trudno być rokującym,
gdy było się z jakiegoś powodu
zwolnionym przez tegoż pracodawcę.
Pikanterii sprawie dodaje fakt,
że skarżący jest czynnym i aktywnym członkiem PSL, który bez powodzenia startował w wyborach
samorządowych w 2010 r., więc
nie zdziwiło nikogo, że radni z PSL
z kolegami z koalicji (PiR/PiS i kilku
niezależnych) głosowali za zasadnością skargi, wbrew opinii prawnej
poważnej kancelarii. Ale to pozostawiamy bez większego komentarza, bo sami Państwo widzicie jaką
kulturę samorządową i polityczną
prezentują działacze tej partii.
(ps)
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Mieszkańcy
za podziałem Sołectwa Osowo
W piątek 2 czerwca br. w Osowie doszło do zebrania wiejskiego, którego głównym tematem było
omówienie kwestii podziału sołectwa. Za podziałem
Sołectwa Osowo opowiedzieli się głównie mieszkańcy wsi Bieniczki i Bieńczyce i to oni w większości, wzięli udział w piątkowym zebraniu, w którym
uczestniczył również burmistrz Robert Czapla oraz
radna Mirosława Cwajda.
W zebraniu wzięło udział 32 mieszkańców, którzy
jednogłośnie zagłosowali za podziałem, przyjmując
tym samym nazwę Sołectwa Bieniczki. W trakcie
dyskusji R. Czapla poinformował zebranych, że po
decyzji mieszkańców, sprawą zajmą się radni w trakcie obrad sesji. Następnie mieszkańcy Sołectwa Bieniczki wybiorą spośród siebie sołtysa i radę sołecką.
Podczas dyskusji mieszkańcy Bieniczek i Bieńczyc
nie kryli swojego niezadowolenia z przynależności
do Sołectwa Osowo. Poruszali między innymi temat
użyczania im sprzętu do koszenia. Emocjonalne niekiedy wypowiedzi mieszkańców, które padały pod
adresem pani sołtys Osowa, studził burmistrz Nowogardu. Robert Czapla bowiem, przyjmując rolę
mediatora, szukając kompromisu, na bieżąco rozwiązywał kwestie sporne. Dzięki temu ustalono, że

w najbliższych dniach w Bieniczkach i Bieńczycach
pojawi się ekipa, która zajmie się uporządkowaniem
terenów zielonych. Dodatkowo burmistrz zaoferował pomoc w zakupie paliwa do kosiarek. Taki obrót
sprawy został przez zgromadzonych przyjęty entuzjastycznie.
Oprócz burmistrza R. Czapli, w zebraniu w Osowie, wzięli również udział: Ewa Jakubcewicz (kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa), Beata Wojewoda (GNGR) oraz
Adam Aniuksztys z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
(mo)

Nowogardzki szpital będzie
przejmował szpital w Resku
We wtorek 30 maja br. radni powiatu łobeskiego
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie możliwości
bezprzetargowego podpisania umowy na dzierżawę
szpitala w Resku. Uchwała otwiera drogę do przekazania jednostki z terenu powiatu łobeskiego pod
administrację szpitala w Nowogardzie.
Jak poinformowała Grażyna Karpowicz – wicestarosta powiatu łobeskiego, teraz przed stronami
stoją zadania wypełnienia wszelkich formalności.
Z kolei Kazimierz Lembas, dyrektor szpitala w Nowogardzie stwierdził, że przejęcie szpitala w Resku
przyniesie obopólne korzyści zarówno dla mieszkańców powiatu łobeskiego jak i możliwości rozwojowych szpitala w Nowogardzie.
Umowa na dzierżawę szpitala ma zostać podpisana na okres 15 lat.
***
Dotychczasowe działania dyrektora K. Lembasa, które zostały dostrzeżone m.in. w rankingu
Rzeczpospolitej (szpital w Nowogardzie zajął w nim
1 miejsce w województwie i 5 miejsce w kraju pod
względem zarządzania), przynoszą rezultaty. Obec-

ne możliwości rozwojowe placówki, nie byłyby
jednak możliwe, gdyby nie decyzja burmistrza Nowogardu Roberta Czapli o rozbudowie szpitala. Dla
przypomnienia – 24 maja br. minęła czwarta rocznica uroczystego otwarcia nowego, rozbudowanego
skrzydła budynku szpitalnego. Inwestycja ta była
największą w dziejach Nowogardu, której wartość
wynosi niemal 20 milionów złotych.
(mo)
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72 lecie Szkoły Podstawowej nr 1
W piątek, 26 maja br., Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki, obchodziła Święto Szkoły
oraz 72 rocznicę jej utworzenia. Na uroczysty apel
przybyli zaproszeni goście: burmistrz Robert Czapla oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1
Karina Surma oraz rodzice. Pierwszą część święta
zajął uroczysty apel, podczas którego Burmistrz Nowogardu złożył życzenia i życzył dyrekcji, nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów. Następnie miała

miejsce część artystyczna, w której uczniowie poszczególnych klas reprezentowali swe umiejętności,
w tak zwanym Mini Playback Show. Nie zabrakło
niespodzianek w postaci występu zespołu TOP TOYS
z Koszalina, którzy zaskoczyli obecnych swymi umiejętnościami akrobatycznymi.
Dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy
samych sukcesów i kolejnych rocznic.
(ps)

70. lecie OSP w Orzechowie
W sobotę, 27 maja br., uroczysta msza św., odprawiona w intencji orzechowskich strażaków i ich
rodzin przez ks. proboszcza Tomasza Perza, rozpoczęła obchody 70 rocznicy powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Orzechowie. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć dwóch strażaków, którzy kilka dni
temu zginęli podczas gaszenia pożaru magazynu.
Nie zabrakło również innych oddziałów OSP z terenu naszej Gminy: z Błotna, Wyszomierza, Ostrzycy
i Osowa oraz zaproszonych gości: burmistrza Roberta Czapli, zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, st. kpt. Markiem Michalakiem p.o. Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, druh Artur Konior - Komendant OSP w Nowogardzie, który czuwał nad przebiegiem orzechowskich uroczystości, druh Krzysztof Borowski - Prezes
Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Nowogardzie,
druh Józef Dobruchowski - były prezes OSP Nowogard, druh Zygmunt Nawrocki - były Komendant
OSP w Nowogardzie, Marian Białczak - sołtys Orzechowa oraz mieszkańcy sołectwa i przyjezdni goście.
Burmistrz Robert Czapla, w słowach skierowanych do strażaków życzył, aby zawsze bezpiecznie
wracali ze wszystkich akcji, by praca w OSP była dla
nich satysfakcją oraz nigdy nie zabrakło młodych,
którzy będą w stanie, biorąc ze starszych przykład,
ich później zastąpić. Po tych słowach, burmistrz
wraz ze swym zastępcą, wręczyli OSP Orzechowo
www.nowogard.pl
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dwa upominki: figurę św. Floriana - patrona strażaków oraz bon na kwotę 10.000 zł na potrzeby jednostki (dokupienie potrzebnego oprzyrządowania).
Następnie medalami zostali odznaczenie wyróżniający się strażacy.
Za 5-letnią służbę w szeregach OSP medale otrzymali druhowie: Jarosław Białczak, Sebastian Madej,
Piotr Balbus, i Piotr Zarośliński.
Za 10-letnią służbę medale otrzymali druhowie: Krystian Karaś, Łukasz Karaś, Paweł Seweryniak, Sebastian Walczak, Przemysław Przytulski i Tomasz Tylmanowski.
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Za 25 lat służby: druh Daniel Kubski.
Za 30 lat: wyróżniono druha Józefa Gronowskiego,
za 35 lat druhów Henryka Garło i Zbigniewa Karasia, za 50 lat druha Zygmuna Nawrockiego (byłego
komendanta OSP Nowogard), zaś za 55 lat służby
wyróżniony został druh Tadeusz Krupski.
Wręczone zostały również medale Wzorowego
Strażaka Ochotnika, które otrzymali: Jarosław Białczak, Paweł Kolanek oraz Michał Kolanek.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani
oraz goście zostali zaproszeni na grochówkę.
(ps)

PiS wycofał się
ze swego pomysłu...
W poniedziałek, 15 maja br., w mediach krajowych podano informację, że prezes PiS Jarosław Kaczyński, wycofuje się z reformy samorządów, a konkretnie z planowanych zmian w ordynacji wyborczej.
Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński, na początku
stycznia 2017 roku, zapowiedział propozycje zmian
w samorządowym prawie wyborczym – chodziło tu
m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Opowiedział się za
tym, aby zmiana obowiązywała już od najbliższych
wyborów samorządowych w 2018 roku. Jak mówił
wówczas, ci, którzy mają za sobą dwie kadencje, nie
mogliby dalej kandydować na te same stanowiska.
Z informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynikało, że 1582 obecnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pełniło swój
urząd przez dwie lub więcej kadencji z rzędu. Stanowi to 64 proc. wszystkich urzędujących włodarzy. Gdyby zmiana ordynacji została wprowadzona
w pierwotnym kształcie, nie mogli by oni ponownie
ubiegać się o urząd w najbliższych wyborach.
Gdyby PiS przeforsowało swoją reformę, mielibyśmy do czynienia ze złamaniem podstawowej
zasady, że prawo nie działa wstecz. Na szczęście,
spadające sondaże partii rządzącej jak i protesty,
które pojawiły się w całym kraju spowodowały, że
reforma ta została odsunięta w czasie. PiS w dalszym ciągu opowiada się za wprowadzeniem zasady
dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednak nie wejdzie ona w życie przed
przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.
***
I tutaj pojawiają się nasi radni, którzy, chyba jako
pierwsi w Polsce pospieszyli się i w swym stanowisku,
wyrazili poparcie dla zmian ordynacji wyborczej oraz
wprowadzenia ograniczenia pełnienia funkcji wójtów,
burmistrzów i prezydentów do dwóch kadencji, które
zaproponowało PiS - uchwałę o takiej treści przyjęła Rada Miejska w Nowogardzie pod koniec stycznia
2017 r. 11 radnych z kilku klubów opozycyjnych wo-

bec burmistrza poparło uchwałę, 5 radnych
- w tym czterech z SLD
- było przeciwnych, zaś
od głosu wstrzymało się
dwóch rajców. Inicjatorem styczniowej uchwały był radny Marcin Nieradka, obecnie członek lokalnych struktur PiS (wcześniej
startował  w wyborach z listy PO, a w ostatnich z PiR),
który nie kryje w swych artykułach negatywnego stosunku do burmistrza, które publikuje m.in. w lokalnej gazecie. Dlaczego radni popierają tę reformę? Bo
dzięki niej Robert Czapla nie mógłby kandydować na
burmistrza w następnych wyborach.
***
Większość wyborców w roku 2014 zadecydowało już w pierwszej turze, że w fotelu burmistrza po
raz drugi zasiądzie nie kto inny, ale Robert Czapla.
Podobnie mieszkańcy zadecydują w roku 2018. Nie
będzie więc ręcznego sterowania wyborami, a społeczeństwo samo będzie mogło decydować, kto będzie burmistrzem w Nowogardzie.
Zapytaliśmy się Roberta Czapli, jak przyjął te
informacje - W tej chwili nie myślę o wyborach, to
dopiero za 1,5 roku. Obecnie skupiam się na pracy
na rzecz mieszkańców, której jest bardzo dużo. Musimy wykorzystywać w stopniu maksymalnym szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych, musimy
budować naszą strefę ekonomiczną, poprawiać infrastrukturę drogową, kanalizację wodno – ściekową oraz inwestować w poprawę życia codziennego
mieszkańców naszego miasta i terenów wiejskich
gminy Nowogard. To są moje priorytety na ten czas.
A co do wyborów, to oczywiście cieszę się, że PiS wycofał się z tej propozycji, gdyż była ona szkodliwa
dla wszystkich samorządów. Wielu dobrych samorządowców byłoby wyłączonych z możliwości kandydowania na następną kadencję. O tym powinni
decydować mieszkańcy, a nie politycy.
(ps)

www.nowogard.pl
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Święto Szkoły na Sportowo
w SP nr 3
Święto Szkoły jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej
społeczności szkolnej. W piątek
02 czerwca 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła swoje
święto. Rozpoczęło się ono uro-

czystym apelem z udziałem gości: burmistrza Roberta Czapli,
Kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO Szczecin Aliny
Przerwy, Olimpijki Ewy Durskiej
(Przyjaciel Szkoły), Zawodnika

Sandra SPA Pogoń Szczecin Mateusza Zaremby (Absolwenta
SP nr 3 Nowogard), Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anety Wysoszyńskiej, radnej Jowity Pawlak i wielu innych.

Od lewej Piotr Kazuba dyr SP3, burmistrz Robert Czapla,
Ewa Durska Paraolimpijska, radna Jowita Pawlak,
Mateusz Zaremba zawodnik SPA Pogoń Szczecin

Wyciąg z ogłoszenia
o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie Maszkowo gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka  niezabudowana o numerze ewidencyjnym 98/5 o pow. 965 m2 (symbol użytku gruntowego – N), położona w obrębie Maszkowo gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00044422/3 w Sądzie Rejonowym   w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2017r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej   /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.100,00 zł
najpóźniej do dnia 26.06.2017r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO   S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu.

www.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Po uroczystym otwarciu wszyscy udali się na boisko sportowe
ORLIK, gdzie odbyły się zawody sportowe i wspólny aerobic,
w których uczestniczyli uczniowie
wszystkich klas wraz z nauczycielami i rodzicami. Po zakończeniu
sportowych zmagań, wszyscy
uczestnicy zawodów udali się pod
budynek szkolny, gdzie na boisku
i na placu zabaw odbyła się zabawa przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. Dla wszystkich uczniów
i uczestników czekała zdrowa
żywność, przygotowana przez
uczniów szkoły, przepyszne kiełbaski na grillach lub upieczone na
ognisku oraz gorąca grochówka,
którą zorganizowała Rada Rodziców SP nr 3.
W czasie święta szkoły zorganizowanych zostało kilka atrakcji
i niespodzianek dla uczniów:
- festyn związany z ogólnopolskim projektem „Czas na zdrowie”, którego celem jest promocja zdrowego odżywiania,
żywności ekologicznej i aktywności fizycznej (Fundacja BOŚ)
- pokaz sportowy uczniów sekcji
brazylijskiego Jiu-jitsu pod kierunkiem instruktora p.Dawida
Kędziora (BJJ Panther Nowogard)
- turniej szachowy koła szachowego przy SP nr 3
- występ taneczny szkolnej zerówki
- zamki do skakania, dyskoteka
i malowanie twarzy
Wspólna zabawa to doskonały
czas integracji całej społeczności
szkolnej, uśmiech i zadowolenie
na twarzach naszych uczniów
świadczyły o tym, że bawili się oni
doskonale. Mamy nadzieję, że za
rok też dopisze nam dobry humor i piękna pogoda. W imieniu
nauczycieli i uczniów serdecznie
dziękujemy wszystkim rodzicom,
którzy chętnie włączyli się w przygotowanie naszej uroczystości.
Dziękujemy serdecznie Radzie
Rodziców, która zafundowała
nam atrakcje w postaci kilku zjeżdżalni i grochówki w tym sportowo – świątecznym dniu.
info. własna

Nowogardzki Dom Kultury
Pl. Wolności 7, 72-200 NOWOGARD
Sekretariat: sekretariat@ndk.pl
Telefon: 91 39 26 283, FAX 91 39 26 263
Więcej informacji na stronie ndk.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest  działka o numerze ewidencyjnym
563/2 o pow. 483 m² ( symbol użytku gruntowego – Bi) zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym, położona w obrębie
5 miasta Nowogard z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ10/00045622/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.   
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg ogranicza się do właścicieli, których działki bezpośrednio przylegają do wydzierżawianej nieruchomości. Przetarg został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie posiada
dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2017r. o godz. 1015 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za dzierżawiony
grunt w stosunku rocznym plus obowiązujący podatek vat.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 10,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego, tj.
60,00 zł najpóźniej do dnia 03.07.2017r. na konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard  nr 61 1240 3884 1111
0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na ww. konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
03.07.2017r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu
w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą
wadium w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie w dniu 04.07.2017r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl

Czas otwarcia kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Nowogardzie
w okresie od 1 czerwca 2017 do 30 listopada 2017
poniedziałek – piątek: 17.00 - 21.00,
sobota i niedziela: 15.00 - 20.00,
Trener środowiskowy nadzorujący korzystanie z kompleksu boisk: Pan Jacek Andrysiak

Dobra strona Informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

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
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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.-SpożywczoPrzemysłowe 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
„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;
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep
spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa
7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”,
ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR,
ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; 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; Sklep
ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4; Sklep odzieżowy,
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48

www.nowogard.pl

