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Remot drogi w Żabowie
W dniu 02.11.2021 r. rozpoczęto roboty remontowe na drodze za kościołem w Żabowie. Remont
drogi będzie polegał na wymianie starej nawierzchni z kruszywa na nową nawierzchnię asfaltową na
najgorszym odcinku drogi o długości 63 m wraz
z nadaniem odpowiednich spadków, zapewniających odprowadzanie wód opadowych. Pozostały
odcinek drogi o nawierzchni z brukowca zostanie
miejscowo wyrównany a brakujący materiał na tym
odcinku uzupełniony. Wykonany remont poprawi
komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu a także estetykę tej części Żabowa. Prace wykonuje firma Dro
-Most Sławomir Serafin z Nowogardu. Planowany
koszt remontu wyniesie około 50 000,00 zł.
Wydział GKMiOŚ
Wojciech Szponar

www.nowogard.pl
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Burmistrz Robert Czapla
zdobył dotację na remont
świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie
Ponad 100 tysięcy złotych dotacji z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskał burmistrz
Robert Czapla na długo wyczekiwany przez mieszkańców Wierzbięcina remont wiejskiej świetlicy.
Umowa w tej sprawie została podpisana 10 listopada, parafował ją nie tylko burmistrz Czapla, ale
także dwaj wicemarszałkowie województwa zachodniopomorskiego - Stanisław Wziątek oraz Olgierd Kustosz. Daje to zielone światło dla ogłoszenia przetargu
na wykonanie niezbędnych prac budowlanych, trzeba
będzie jednak dokonać jeszcze zmian w budżecie gminy, co powinno nastąpić na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu.
- Mam nadzieję, że uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana jednogłośnie, bo to po pierwsze
inwestycja bardzo potrzebna, a po drugie dowód na
to, że wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców całej gminy i rozwiązujemy najważniejsze dla nich problemy - mówił burmistrz Robert Czapla.
Zadowolona z tekiego obrotu sprawy była oczywiście także sołtys Agnieszka Nowacka oraz licznie
przybyłe na spotkanie przedstawicielki lokalnej

społeczności. Świetlica ma zostać wyremontowana
kosztem ponad 345 tys. zł, z czego dotacja pokryje
ok. 30%. W ramach remontu kilka małych pomieszczeń zostanie przekształconych w jedno większe
z aneksem kuchennym, co pozwoli na organizowanie spotkań w dużo bardziej niż obecnie komfortowych warunkach. Nowa świetlica powinna być gotowa za kilka miesięcy.
Paweł Botarski

www.nowogard.pl
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Nowogard w hołdzie Niepodległej
Kilkuset mieszkańców Nowogardu i okolic zebrało się 11 listopada na placu Wolności w Nowogardzie, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się w południe, na
jej początku odegrany i odśpiewany został hymn.
Pod Pomnikiem Kombatantom Rzeczypospolitej
delegacje władz samorządowych z burmistrzem
Robertem Czaplą, ale też szkół, przedszkoli, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wielu
innych podmiotów złożyły wiązanki kwiatów. Dodatkową oprawę wizualną zapewnili uroczystości
lokalni motocykliści. Po części oficjalnej goście udali
się na „Recital na dwie klawiatury” w Nowogardzkim Domu Kultury w wykonaniu Agnieszki Roguskiej, podczas którego publiczność usłyszałą utwory
m.in. F. Chopina, M. K. Ogińśkiego i G. F. Haendla.
W Bibliotece Miejskiej tego dnia odbyły się wystawy: „Polska Morska Niepodległa”, „Jak powstawała
Niepodległa?”, „Kobieta nowoczesna, czyli moda w
II RP” oraz „Mały Patriota”.
Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują
wszystkim przybyłym gościom za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości: kombatatntom, radnym, organizacjom pozarządowym,
szkołom, przedszkolom, jednostkom organizacyjnym, Zakładowi Karnemu, Celowemu Związkowi
Gmin R-XXI, pracownikom NDK za wspaniały koncert, a pracownikom biblioteki za wystawę.
Paweł Botarski
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Wiadomości Samorządowe

5

Ponad 730 tys zł. na wsparcie rozwoju
cyfrowego Urzędu Miejskiego
16 listopada br. burmistrz Robert Czapla złożył wniosek na ponad
730 tys zł na wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada kompleksowe wdrożenie cyfryzacji instytucji poprzez: wykonanie obligatoryjnego audytu cyberbezpieczeństwa, modernizację sieci strukturalnej
budynków UM w Nowogardzie, wymianę komputerów na nowe, zakup
i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz wdrożenie

gminnego portalu podatkowego
dla mieszkańców naszej gminy.
Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany będzie przez okres co najmniej 18 m-cy, ale nie później niż
do 30.09,2023 r.
„Cyfrowa Gmina” to projekt
skierowany do wszystkich gmin
w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym
naborze, który ruszył 18 października, mogły wziąć udział 733
gminy z całej Polski. Kwota przeznaczonego dla nich wsparcia to
ponad 178 milionów złotych. Nabór wniosków prowadzi Centrum
Projektów Polska Cyfrowa. Gmina
Nowogard otrzymała na wyżej
wymieniony cel 735 450 zl.

Ważne spotkanie w sprawie drogi
w „nowych Kulicach”
Poważnie do zgłaszanego przez mieszkańców tzw.
nowych Kulic problemu
ze stanem grutowej drogi
prowadzącej do ich domostw podchodzą władze
gminy Nowogard. Dlatego
10 listopada br. w gabinecie burmistrza Roberta
Czapli odbyło się dotyczące
tej sprawy spotkanie, w którym uczestniczyli - szef lokalnych struktur Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
Damian Simiński, wiceburmistrzowie
Jarosław
Hołubowski i Bogdan Jaroszewicz oraz radny Lewicy Marcin Wolny.
Ustalono, że tymczasem ubytki w drodze będą uzupełniane kruszywem, a w możliwie najbliższym czasie opracowany zostanie sposób na docelowe rozwiązanie problemu i wykonanie z prawdziwego zdarzenia drogi. Więcej
informacji na ten temat podamy wkrótce.
Paweł Botarski
www.nowogard.pl
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Pomorzanin Nowogard wychodzi
na prostą. Wkrótce otwarte spotkanie

O przyczynach budzących niepokój wśród miejscowych kibiców piłki nożnej zawirowań, mających
ostatnio miejsce wokół Pomorzanina Nowgard, rozmawiał 10 listopada z przedstawicielami tego klubu
burmistrz Roberta Czapla.
Spotkanie dotyczące niepokojących sygnałów,
które docierają do ratusza, odbyło się z inicjatywy
władz gminy, które działaczy Pomorzanina poprosiły o wyjaśnienie. Urząd Miejski reprezentowany był
podczas rozmów przez burmistrza Roberta Czaplę,
skarbnika Marcina Marchewkę, kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy i Sportu Jarosława
Soborskiego, a także radnego Marcina Wolnego,
w imieniu klubu odpowiedzi na zadane pytania
udzielali prezes Marcin Skórniewski oraz sekretarz
Maciej Kriger.
Co z wyjaśnień tych ostatnich wynikało? Przede
wszystkim to, że klub nie jest zagrożony karną relegacją do niższych klas rozgrywkowych. Jego niedawna absencja w ligowym meczu z Mewą Resko, gdy
nie udało się skompletować składu, spowodowana
była plagą kontuzji, kwarantannami części piłkarzy,
a nawet służbą jednego z nich na granicy polsko białoruskiej. Prezes Skórniewski wyjaśniał, że była
to sytuacja jednostkowa, która już się nie powtórzy.
Dodał, że drużyna przechodzi obecnie przebudowę,
zmieniono niedawno trenera pierwszego zespołu,
a co za tym idzie - filozofię jego budowania. Pomorzanin chce bowiem stawiać przede wszystkim na
własnych wychowanków, a nie piłkarzy z większych
miast regionu, takich jak choćby Szczecin. I zapewniał, że zespół bez problemu dokończy rundę jesienną i przystąpi do wiosennej.
Na spotkaniu omówiono także szereg kwestii
technicznych i finansowych, a burmistrz Robert Czapla poprosił przedstawicieli zarządu klubu o przedstawienie w możliwie szybkim terminie programu

naprawczego, mającego uspokoić emocje w całym
nowogardzkim środowisku piłkarskim i pozwalającego na wyjście z impasu. Spotkanie, w trakcie
którego w obecności szerszej reprezentacji klubu,
w tym piłkarzy pierwszego zespołu, plan ów ma zostać przedstawiony, odbędzie się w najbliższy czwartek. Na tym jednak gra w „otwarte karty” ma się nie
skończyć, bo później ma się odbyć jeszcze jedna,
tym razem otwarta dla wszystkich chętnych debata, podczas której przedstawiona zostanie możliwie
szeroka informacja na temat tego, jak klub funkcjonuje, realizuje wydatki, z których znaczną część pokrywa gmina, a także tego, jakie działania zamierza
podejmować w najbliższym czasie. Termin tego spotkania ustali zarząd klubu.
Paweł Botarski
***
W związku z licznymi komentarzami i pytaniami:
• LKS Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 0:3 –
walkower z winy gospodarzy, informacja uzyskana
z ZZPN w Szczecinie.
• Zarząd klubu LKS Pomorzanin Nowogard został
zobligowany do przedstawienia „Planu Naprawczego” na drugim spotkaniu w dniu 16.11.2021 o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
w obecności zawodników z pierwszego zespołu.
• Zarząd Klubu LKS Pomorzanin Nowogard do końca
Listopada 2021 roku zorganizuje spotkanie otwarte celem przedstawienia informacji dotyczących
wszystkich spraw związanych z działalnością Zarządu Klubu (sprawy finansowe, kadrowe, itp.). O terminie i miejscu spotkania poinformujemy na stroniewww.nowogard.pl oraz https://www.facebook.
com/umnowogard
• O dalszych decyzjach dotyczących ww. sprawy poinformujemy państwa niezwłocznie.

www.nowogard.pl
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Burmistrz Czapla szuka kompromisu
w sprawie Pomorzanina Nowogard
16 listopada w nowogardzkim ratuszu odbyło się
kolejne spotkanie, podczas którego toczyła się dyskusja dotycząca konfliktu pomiędzy piłkarzami a zarządem LKS Pomorzanin Nowogard. Na zaproszenie
burmistrza Roberta Czapli pojawili się na nim przede
wszystkim piłkarze, były trener Kamil Twarzyński,
reprezentacja kibiców, wbrew wcześniejszym zapowiedziom zabrakło niestety przedstawicieli zarządu
klubu, czyli prezesa Marcina Skórniewskiego oraz
sekretarza Macieja Krigera.
Przybyli na spotkanie goście, w tym Radosław
Janukiewicz, Karol Ława i Konrad Kowalczyk, zaprezentowali przedstawicielom władz gminy swój punkt
widzenia na to, dlaczego w Pomorzaninie doszło do
podziału skutkującego jego obecną, bardzo złą sytuacją kadrową pierwszej drużyny i głośną już w całej
Polsce porażką 0:53 z Wybrzeżem Rewalskim Rewal.
Dodawali, że sprawy zaszły tak daleko, że nie widzą
możliwości osiągnięcia porozumienia z obecnym zarządem klubu i oczekują złożenia przez zarząd dymisji. Zdecydowanie poparli to stanowisko kibice.
O tonowanie emocji apelował do nich burmistrz
Robert Czapla, wspierany między innymi przez radnego Nowej Lewicy Marcina Wolnego, radnego Zbi-

gniewa Ceranki z klubu Nowa oraz szefa lokalnych
struktur PSL Damiana Simińskiego. Burmistrz mówił, że trzeba osiągnąć kompromis, zapowiedział też
mediację pomiędzy stronami konfliktu i podjęcie
działań zmierzających do zorganizowania kolejnego
spotkania w tej sprawie z udziałem członków zarządu Pomorzanina. O rozwoju sytuacji będziemy oczywiście informować na bieżąco.
Paweł Botarski

www.nowogard.pl
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Polski Związek Działkowców świętował
40-lecie. Medal i podziękowania
dla burmistrza Roberta Czapli
Specjalne podziękowanie z okazji 40. rocznicy powołania Polskiego Związku Działkowców odebrał 8 listopada burmistrz Nowogardu. Okręgowy Zarząd PZD
swój jubileusz fetował w Domu Działkowca „Przyjaźń”
przy ul. Bogumińskiej w Szczecinie, gdzie w części oficjalnej wręczono pamiątkowe medale i dyplomy osobom wspierającym działkowców, a wśród wyróżnionych znalazł się między innymi Robert Czapla.
„Miniony czas 40 lat zaowocował doskonaleniem
struktur organizacyjnych, nowelizacją prawa, tak
państwowego, jak też prawa związkowego w kierunku stabilizacji ogrodów, a przede wszystkim Związek
obronił ogrody przed zgubnymi propozycjami reform,
które pojawiały się wielokrotnie. Osiągnięcia te nie
byłyby możliwe bez wsparcia ze strony Samorządów
Gmin, na których terenie ogrody się znajdują (...) Za
dotychczasową współpracę i pomoc wyrażamy serdeczne podziękowanie, a w przyszłości liczymy na
jeszcze lepsze zacieśnienie obustronnej współpracy
dla dobra mieszkańców gmin”, napisano w liście,
podpisanym przez prezesa okręgu PZD w Szczecinie
Tadeusza Jarzębaka.
W mniej oficjalnej części spotkania w Szczecinie
śpiewano piosenki wojskowe z okazji zbliżającego
się Święta Niepodległości, a przy ognisku pieczono
kiełbaski.
Paweł Botarski

www.nowogard.pl
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Milion
za zaszczepionych!
Symboliczny czek wartości miliona złotych odebrał dziś burmistrz Robert Czapla z rąk wojewody
zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - za najszybciej rosnącą liczbę zaszczepionych.

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy
wzrost poziomu zaszczepienia swoich
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31
października 2021 r. Łączna pula nagród
konkursu wynosi ponad 500 milionów
złotych.
W konkursie mogą brać udział gminy
ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu.
W konkursie gminy mogłyą zdobyć
atrakcyjne nagrody:
1. miejsce: 1 mln zł,
2. miejsce: 500 tys. zł,
3. miejsce: 250 tys. zł.

Wędkarze z Nowogardu i okolic
z nowym zarządem koła
7 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo
- wyborcze miejsko - gminnego koła nr 36 Polskiego Związku Wędkarskiego. Miłośnicy wędkowania
zajęli się na nim między innymi wyłonieniem nowego zarządu, a wybory te były o tyle istotne, że nie
brał w nich udziału dotychczasowy prezes, wiadomo więc było, że nastąpi zmiana na tym stanowisku. W wyniku głosowania okazało się, że pracami
nowogardzkiego koła PZW kierował będzie w najbliższych latach prezes Mariusz Bedyński, a skład
zarządu uzupełnią Marek Garguliński, Bogdan Kondratowicz, Jan Leśniewski, Władysław Luberadzki,
Grzegorz Otocki, Bogusław Rekowski, Danuta
Rekowska, Adam Rogoś, Łukasz Szpyra, Krzysztof
Pędziszczak, Filip Górecki i Tomasz Toruń.

Nowogardzcy wędkarze podczas zebrania omówili też plan działań na najbliższy rok i nieco bardziej
odległą przyszłość. Ustalono, że do najważniejszych
zadań należeć będą organizacja zawodów wędkarskich, dalsze zagospodarowanie Jeziora Nowgardzkiego, budowa slipu dla łódek i próba uregulowania
ruchu hałaśliwych skuterów wodnych.
- To było dobre, konkretne spotkanie i mam nadzieję, że nowy zarząd sprawi, że na działaniach podejmowanych przez koło skorzysta całe nasze środowisko - skwitował zebranie Kazimierz Ziemba.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 członków koła.
Łącznie zrzeszonych jest w nim ok. 600 osób.
Paweł Botarski

www.nowogard.pl
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Sztafetowe Biegi Przełajowe
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią
zostały wznowione rozgrywki sportowe młodzieży szkolnej. W dniu 13 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, w których reprezentacja dziewcząt z II LO
w Nowogardzie uplasowała się na drugim miejscu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
J.D

www.nowogard.pl
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Co zrobić w przypadku
utraty dokumentów?

osób niebędących jego klientami
(lista banków: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia
sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów
przestępczych.

• Wystarczy zgłosić zastrzeżenie
tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane
do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to
kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba
nawet mieć konta bankowego).

• Najłatwiej to zrobić osobiście
w swoim oddziale bankowym.
Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod
numerem +48 828 828 828 (tylko
od własnych klientów, po zdalnej
weryfikacji tożsamości).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim
banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od

• Można skorzystać z konta na
stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca
miała tam już wcześniej założone
konto z wykorzystaniem danych
z utraconego dokumentu).
2. Powiadomienie Policji – o ile
dokumenty utracono w wyniku
przestępstwa.
3. Zawiadomienie najbliższego
organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
• informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują
się na stronie gov.pl.
Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce
oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla
bezpieczeństwa całego systemu,
jest jednak objęta tajemnicą.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny
w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta
bankowe, ale również te, które
z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).
Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

www.nowogard.pl
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MISTRZOSTWA
GMINY W TENISIE
STOŁOWYM
Dnia 10 listopada w Szkole Podstawowej
w Wierzbięcinie odbyły się Mistrzostwa Gminy
w tenisie stołowym chłopców w ramach IMS. Naszą
szkołę reprezentowali Patryk Bąk i Leon Marcinkowski, którzy wywalczyli podium, zdobywając III miejsce. GRATULUJEMY!!!

Konkurs plastyczny – wyniki

Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej
gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe w
których na ostatniej stronie znajduje się kolorowanka, przedstawiająca znane w Nowogardzie miejsce.
Aby wygrać, należy przesłać na adres e-mail:sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy plastycznej wraz z uzupełnionymi załącznikami: kartą
zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które
znaleźć można na stronie www.nowogard.pl. Następnie, prace publikowane są na profilu facebooko-

wym. Zdjęcie musi zdobyć największą liczbę polubień/ reakcji. Nagrodę-maskotkę, otrzymują autorzy
zwycięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych:
od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia.
16 listopada br. zastępca burmistrza Jarosław
Hołubowski nagrodził autora zwycięskiej pracy Marcela Głąbeckiego w kategorii wiekowej od 3 do 8 lat,
Serdecznie gratulujemy!

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

www.nowogard.pl

13

14 Wiadomości Samorządowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMISJI
MIESZKANIOWEJ
Uprzejmie informujemy osoby, które mają chęć uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej
w dniu 01.12.2021 r. powinny zgłosić swoją obecność za pośrednictwem poczty elektronicznej: pkosmala@nowogard.pl lub telefonicznie: 91 39 26 242 do dnia 30.11.2021 r. do godz: 15:00.
Na podstawie zgłoszeń zostanie ustalona lista osób wraz ze wskazaniem godziny przybycia. Osoby
oczekujące przed Urzędem Miejskim, będą wzywane pojedynczo przez pracownika według kolejności z listy. Każda osoba musi mieć przy sobie maseczkę.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
W dniach 28 października  – 1 grudnia 2021 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie wystawki . Mieszkańcy budynków wielolokalowych powinni wystawiać je przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast
mieszkańcy domów jednorodzinnych przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne by odpady były
wystawione przed godziną 6.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór. Niespełnienie tego warunku może skutkować nieodebraniem odpadów.
Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy
drewniane, materace, pierzyny, dywany, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki
dziecięce i inne tego typu odpady.
UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny,
umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady domowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny!

Harmonogram zbiórki
29.11.2021 r. (poniedziałek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.
01.12.2021 r. (środa) Wierzbięcin.
www.nowogard.pl
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A można było już zacząć działać
Droga za Orlikiem, chodnik z Warnkowa do
Karska, pieniądze na oświatę – to tylko kilka rzeczy, które radni swą decyzją zawiesili na tak zwanym kołku.
Pomimo przedstawienia przez Skarbnika Gminy projektu uchwały odnośnie zmian w budżecie
gminy, radni projekt ten odesłali ponownie do
prac w komisji finansowej, blokując inwestycje,
które mogłyby być zrealizowane jeszcze przed
końcem roku. Przez tę decyzję ich realizacja jest
zagrożona.
Co więc może zostać nie zrealizowane do 31
grudnia 2021?
- remont bieżący drogi prowadzącej do osiedla
domków jednorodzinnych za Orlikiem (Nowe
Kulice).
Przypomnijmy, że w 2016 roku doszło do pierwszych rozmów w sprawie wybudowania w obrębie
Kulice sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W 2017
r mieszkańcy złożyli do Burmistrza wniosek, zaś
Burmistrz przygotował projekt uchwały intencyjnej, dzięki której można było zabezpieczyć w
budżecie gminy środki finansowe na wypłatę na
rzecz prywatnych inwestorów wynagrodzenia,
za przeniesienie na rzecz Gminy sieci wod-kan.
W budżecie zabezpieczono w ten sposób kwotę
345.000,00 zł. W roku 2019, po wielu perypetiach,
udało się zakończyć inwestycję, którą ostatecznie
– zgodnie z umową – przejęła gmina. Nadszedł
więc czas na remont drogi, na którą każdego roku,
na wniosek mieszkańców i sołtys Kulic, Gmina
dostarcza kruszywo do równania i łatania dawnej
gruntowej drogi do pól uprawnych.
W ostatnich tygodniach odbyły się spotkania:
zastępcy Burmistrza Nowogardu Bogdana Jaroszewicza wraz zastępcą kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Wojciechem Szponarem z mieszkańcami. Obecna na tym spotkaniu Radna Jowita
Pawlak z Nowej obiecywała wraz ze swym kolegą
z klubu Michałem Wiatrem, że zrobią wszystko,
aby jeszcze w tym roku coś z tą drogą zrobić. Odbyło się też miedzy innymi w tej sprawie spotkanie z burmistrzem Robertem Czaplą, na którym
postanowiono, że do zimy droga będzie zdatna do
użytku i przeznaczone na ten cel zostaną środki z
bieżącego utrzymania dróg, zwiększenie których
zapowiadał projekt uchwały przedstawiony przez
Skarbnika radnym. Plan był prosty. Zabezpieczyć
na ten cel pieniądze i zlecić firmie remont. W wy-

niku zdjęcia przez radnego Andrzeja Kanię uchwały z porządku obrad, droga za „Orlikiem” będzie
nadal dziurawa i trudno przejezdna. Przyjmijmy
nawet, że 24 listopada odbędzie się Komisja Finansowa to zostanie Gminie niecały miesiąc na
wykonanie całości remontu. A gdzie czas na zakup
materiału ? Już teraz gmina mogła podjąć działania naprawcze drogi tak, aby była ona przejezdna.
Kolejnym etapem mialo być wykonanie projektu i
wyłonienie wykonawcy na jej budowę. Rodzi się
w tym miejscu pytanie: jeżeli radni nie potrafią
remontować na bieżąco drogi, to jak sobie oni poradzą z całkowitą jej przebudową?
- chodnik – łącznik pomiędzy Warnkowem a Karskiem (wspólna inwestycja z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich).
Zgodnie z listem intencyjnym w 2016 roku
pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a Burmistrzem Nowogardu, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich co
roku realizuje jedną inwestycję przy finansowaniu
50%/50% – po równo na pół. W ten sposób zrealizowane zostały następujące inwestycje: chodnik
w Błotnie, chodnik w Karsku, chodnik w Warnkowie, rondo im. Sybiraków (u zbiegu ulic Bohaterów
Warszawy i Poniatowskiego). Kolejną inwestycją
wspólnie realizowaną miał być brakujący odcinek
pomiędzy Warnkowem a Karskiem, który już jest
realizowany przez ZZDW. Jednak radni postanowili
inaczej wbrew swej wcześniejszej decyzji. Przypomnijmy, że w grudniu 2020 na sesji Rady Miejskiej
przyjeli oni zmiany w budżecie gminy odnośnie
pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
106 – wykonanie chodnika na odcinku Warnkowo - Karsk” (chodzi o udzielenie z budżetu gminy
pomocy finansowej w wysokości 63 911 zł na wykup gruntów prywatnych na cele publiczne), a rok
wcześniej w czerwcu poparli wniosek burmistrza
Roberta Czapli, aby zabezpieczyć w budżecie włsnie te pieniądze na wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod chodnik. A dziś, co prawda
podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 – wykonanie
chodnika na odcinku Warnkowo - Karsk”, ale pieniędzy już na ten cel nie zabezpieczyli. To oznacza
jedno, że gmina nie wywiąże się z danego słowa.
Bo jak gmina ma współfinansować kończącą się
inwestycję, gdy radni nie zabezpieczają na nią w
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budżecie gminy nawet złotówki,
choć sami wcześniej nalegali o
realizację tej inwestycji, obiecując ją mieszkańcom Warnkowa i
Karska. Gdzie tu konsekwencja?
To będzie plama na honorze naszej gminy. Dotychczas wywiązywaliśmy się z danego słowa.
Jednak tym razem radni postanowili inaczej. Takie działanie
postawi nas w złym świetle jako
partnera i może spowodować,
że zagrożone zostaną kolejne
planowane inwestycje Gminy
Nowogard z ZZDW i z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego – w Słajsinie oraz
kolejne ronda na terenie miasta
Nowogard.
Czy to nie jest świadome działanie radnych na szkodę gminy i jej
mieszkańców?

ty wygląda na to, że mieszkańcy
Karska stracą pozyskany grant i
poczekają jeszcze jakiś czas z budową pomostu. A było tak blisko.
- rozbudowa świetlicy w Wierzbięcinie.
Przyjeżdżają marszałkowie,
podpisują umowę z Gminą i
przekaują na rzecz społeczności
w Wierzbięcinie kwotę ponad
100 tysięcy złotych. Resztę pie-

- grant sołecki 10.000 zł na pomost nad jeziorem w Karsku.
Kolejne pozyskane pieniądze,
które mogą bezpowrotnie przepaść. Jest to inicjatywa samych
mieszkańców Karska, którzy napisali projekt i wystartowali w
V. edycji Konkursu Marszałka
Wojewóztwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”.
Projekt był dobrze napisany i cel
wskazany do realizacji był odpowiedni (budowa pomostu nad
jeziorem w Karsku), więc nikogo
nie zdziwiło to, że mieszkańcy
Karska wygrali w tym konkursie
dofinansowanie w wysokości 10
tysięcy złotych, czyli tzw. grant.
Ostateczny termin wykorzystania tego grantu mija z ostatnim
dniem listopada. Gdyby radni
zabezpieczyli wkład własny gminy do tej inwestycji, to można
byłoby rozpisać przetarg i wyłonić wykonawcę oraz podpisać
z nim umowę. To zaangażowałoby pieniądze z otrzymanego
grantu. Inwestycja mogłaby być
rozpoczęta w tym roku, a dokończona w następnym bez utraty
pozyskanych środków. Działania
radnych spowodowały, że nikłe
są szanse na to, aby pozyskany
grant nie został stracony. Niestewww.nowogard.pl

niędzy chce dołożyć gmina. Co
robią radni? Blokują wkład własny gminy i doprowadzają do
sytuacji, że na stole pozostaje
masa pieniędzy, która może nie
zostać wykorzystana a to oznacza, że wrócą one do budżetu
województwa i trzeba będzie
podejmować starania od nowa.
Mieszkańcy już się cieszyli, a
radni im tą radość swą decyzją
zepsuli.
PS
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Dobra strona Informacji
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AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA

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

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
„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 HandlowoUsługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły SpożywczoPrzemysłowe 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

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
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Konkurs plastyczny Baw się kolorami
Dom, w którym ludzie leżą i walczą o zdrowie

Zagadka:
Aby wygrać należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy plastycznej wraz z uzupełnionymi
załącznikami: kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które można znaleźć na stronie www.nowogard.pl. Następnie, prace publikowane są na profilu facebookowym. Nagrodę - maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac w dwóch
kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. Prace przesyłać można do 8 grudnia.
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