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Jak manipuluje
„Dziennik Nowogardzki”?
We wtorkowym wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego”, w dniu 4 listopada 2014 r., opublikowany został artykuł pt.: „Ale
się napracował...” mający na celu pokazanie burmistrza Nowogardu Roberta Czapli w jak najgorszym świetle.

Przeczytaliśmy i sprawdziliśmy wspomniany tekst. Stwierdziliśmy, że takiego zdjęcia, przedstawiającego burmistrza Roberta
Czaplę ani zdania: „Dajcie mi jeszcze cztery lata, a doprowadzę

Nowogard do... końca rankingu”, nie ma.
Powyższe stwierdzenie jest więc obrzydliwym kłamstwem
i manipulacją „Dziennika Nowogardzkiego”, który w ten sposób
próbuje umniejszyć osiągnięcia obecnego gospodarza gminy
Nowogard oraz ukazać samą gminę w niekorzystnym położeniu.
Niestety, z takimi atakami na osobę burmistrza Roberta Czaplę
mamy do czynienia nie pierwszy raz, lecz od czterech lat. A to tylko dlatego, że pan Marek Słomski (prezes spółki wydającej DN)
chce przy pomocy swoich synów przejąć władzę w gminie, a nawet powiecie.
Takie postępowanie dowodzi braku obiektywizmu i upolitycznienia gazety wydawanej przez panów Słomskich.
Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, to podajemy link
http://www.curulis.pl/img/download/20140909_raport_v18.
pdf, pod którym możecie Państwo osobiście sprawdzić wstęp,
czy tekst zawiera zdjęcie naszego burmistrza i cytowane zdanie.
dokończenie na str. 5

96. ROCZNICA
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska stała
się wolnym krajem. Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku Sejm
II RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Ustawa głosiła: „Dzień 11 listopada, jako rocznica
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim
imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”.
dokończenie na str. 4, 5

Będzie wóz dla OSP Błotno
Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej (7 listopada br.), 19 rajców naszej gminy jednogłośnie zagłosowało za wnioskiem burmistrza Roberta Czapli. Wniosek dotyczył zabezpieczenia w budżecie na rok 2014 kwoty potrzebnej na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błotnie.
dokończenie na str. 8
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Gmina opowiedziała się po stronie
właścicieli garaży z osiedla Radosław
Mieszkańcy Osiedla Radosław, przy ulicy Boh. Warszawy w Nowogardzie, którzy posiadają garaże za blokami tegoż osiedla,
otrzymali od Starostwa Powiatowego w Goleniowie wezwania do zapłaty bardzo wysokich rachunków dzierżawy za ich garaże,
których wcześniej nigdy nie dostawali. Kwota jaką będą oni musieli zapłacić wahać się będzie między 600 a 720 złotych rocznie.
W związku z tym, Grzegorz Kozłowski w imieniu mieszkańców tego osiedla zwrócił się do burmistrza Nowogardu,
aby im pomógł w tej sprawie, ponieważ kwota tej dzierżawy
jest stanowczo za duża. Przykładowe stawki dzierżawy, jakie
obowiązują w gminie Nowogard, są znacznie niższe od stawek
Starostwa o jakieś 500 – 600 zł. W Nowogardzie za takie same
garaże, o powierzchni 18m2, właściciel zapłaciłby rocznie na
rzecz gminy Nowogard tylko 125,4 zł.
W poniedziałek, 10 listopada br., przy wspomnianych garażach, mieszkańcy spotkali się z włodarzem gminy Nowogard
Robertem Czaplą oraz wicestarostą Powiatu Goleniowskiego
Tomaszem Kuliniczem. Podczas dyskusji z mieszkańcami, burmistrz zaproponował, że gmina przejmie działkę Skarbu Państwa od Starostwa Powiatowego oraz złożył na ręce wicestarosty wniosek o nieodpłatne przejęcie wspomnianego terenu.
W ten sposób mieszkańcy nie musieliby ponosić tak dużych
opłat za swoje garaże i objęci zostaliby stawkami obowiązującymi w gminie Nowogard. Jednak jak się okazało, nie jest to takie
proste, ponieważ czas załatwienia dokumentacji przekazania
w/w terenu może potrwać nawet do 5 miesięcy, a 15 listopada
br. upływa termin uiszczenia przez właścicieli garaży opłaty do
Starostwa Powiatowego za dzierżawę gruntu. W związku z tym

mieszkańcy zwrócili się do wicestarosty, aby do dnia przejęcia
przez gminę działki, zwolnił wszystkich mieszkańców od opłaty.
Przedstawiciel starostwa poinformował że nie ma takiej kompetencji, dlatego starostwo wystąpi z wnioskiem do Wojewody
Zachodniopomorskiego, aby na czas przekazania działki, mieszkańcy mogli być zwolnieni z tak wysokich opłat dzierżawy, które
naliczyło im Starostwo Goleniowskie. Mamy nadzieję, że sprawa
szybko się rozwiążę i mieszkańcy będą płacili mniej do gminy,
niż mieliby płacić do Starostwa w Goleniowie.
Anna Narkiewicz

Podsumowanie inwestycji w Słajsinie
W niedzielę, 9 listopada br., w świetlicy wiejskiej w Słajsinie,
odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z mieszkańcami. Podczas spotkania obecni byli również: dyrektor Centrum
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit" w Nowogardzie Jerzy Jabłoński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie Kazimierz Lembas oraz przewodniczący Celowego
Związku Gmin R-XXI Antoni Bielida. Na początku zebrania burmistrz podsumował dotychczasową współpracę z sołtysem,
radą sołecką i przewodniczącym Celowego Związku R-XXI Antonim Bielidą. Następnie dokonał rozliczenia zrealizowanych
zobowiązań, które w czasie wyborów złożył mieszkańcom
Słajsina. Najważniejszymi inwestycjami, które zostały zrealizowane przez gminę Nowogard na terenie sołectwa są:
- Powstanie Celowego Związku Gmin R-XXI, zadaniem którego było zbudowanie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami dla mieszkańców tego związku, zrzeszającym
27 gmin. Patrząc z perspektywy czasu budowa nowoczesnego zakładu była słuszną i pożyteczną decyzją, która poprawiła
stan ochrony środowiska w gminie i w znacznej części województwa zachodniopomorskiego. A co najważniejsze dzięki
temu Celowy Związek Gmin R-XXI zatrudnia 151 osób.
- Kolejna inwestycja to świetlica wiejska, która mogła powstać dzięki wsparciu z budżetu gminy Nowogard, która
dała środki na zakup materiałów potrzebnych do remontu
pomieszczeń. Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Nowogardzie prace wykonała grupa osadzonych. Wyposażenie
świetlicy sfinansował Celowy Związek Gmin R-XXI
- Wybudowanie placu zabaw za kwotę 105.212,00 zł. (w
tym dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane)

gdzie 50% inwestycji w wysokości 52.606,00 zł została dofinansowana przez Celowy Związek Gmin R-XXI.
- Pozyskanie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie na rzecz gminy Nowogard działki nr 3/38 o powierzchni
1,6996 ha na której powstało boisko sportowe w Słajsinie.
Aby również zrekompensować mieszkańcom istnienie na
terenie ich sołectwa Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Odpadami, mieszkańcy Słajsina, dzięki podjętym działaniom
przez gminę, płacą dziś tylko 10% kosztów wywozu odpadów
komunalnych, zaś pozostałe 90% pokrywa gmina Nowogard.
Podczas spotkania mieszkańcy przedstawili propozycje zadań na kolejne 4 lata jakie chcieliby wspólnie z burmistrzem
zrealizować. Są to m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa chodnika przy udziale Zachodniopomorskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Anna Narkiewicz

14.11.2014 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

3

Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, w piątek, 7 listopada br., radni przyjęli uchwałę odnośnie planów miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla trzech ogrodów działkowych na terenie naszego miasta: przy ul. 3 Maja, 15 Lutego i Ogrodowej oraz przy ul. Zamkowej.
Głos ponownie w tej sprawie zabrał radny Szpilkowski, który
próbował przekonać pozostałych radnych o nieprzyjmowaniu tej
uchwały. Burmistrz wraz z obecnym na sali obrad prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ryszardem Wajkiem oraz wiceprezesem zarządu PZD w Szczecinie, Józefen Romanowskim poinformowali radnych, że nad tym planem prace trwały od przeszło
1,5 roku i zostały kilkakrotnie oddane ocenie działkowców. Ponadto 63% obszarów działkowych w Polsce już zostało objętych
planem miejscowego zagospodarowania. Gmina Nowogard ma
szansę dołączyć do grona tych gmin, które zdecydowały się zabezpieczyć w ten sposób tereny ogrodów działkowych. Od 2010
roku, jeszcze za poprzedniej kadencji, działkowcy próbowali ten
problem rozwiązać, ale niestety. Dopiero burmistrz Robert Czapla, który wspierał od początku działkowców obiecał, że tę sprawę trzymał danego nam działkowcom słowa. Zresztą burmistrz był
zawsze obecny, na każdym naszym spotkaniu działkowców. Tak
doprowadzi do końca i tak też się stało podczas piątkowej sesji.
Radni, po wysłuchaniu zainteresowanych stron, zagłosowa- więc na tę naszą współpracę z gminą nie możemy narzekać, a moli za przyjęciem proponowanej przez burmistrza uchwały. Za co żemy wręcz powiedzieć, że jest bardzo dobra, a dzisiaj ponadto
burmistrzowi i radnym podziękował Józef Romanowski, wice- udowodnił, że jest naprawdę człowiekiem dotrzymującym słowa.
prezes okręgowego zarządu PZD w Szczecinie wręczając pismo Nie jesteśmy w stanie dziś powiedzieć, jak wielka radość zapanood zarządu. Za uchwałą głosowało 13 radnych, nikt nie głosował wała wśród nas działkowców. Mamy nadzieję, że ta współpraca
przeciwko, zaś wstrzymało się 3 (w tym radny Szpilkowski, Sza- nadal będzie między nami tak owocnie kontynuowana. Jeszcze
raz dziękujemy za to wszystko, co burmistrz Czapla dla nas zrofran, Kania).
„Inicjatywa pana burmistrza Roberta Czapli, która dzisiaj (au- bił” - powiedział po przyjęciu uchwały Ryszard Wajk, prezes Rotor, 7 listopada 2014 r.) doszła do szczęśliwego finału, w pełni sa- dzinnych Ogrodów Działkowych - „Zarząd ROD w Nowogardzie
tysfakcjonuje nas działkowców, ponieważ zapewni to działkow- w miesiącu lutym 2010 roku wystąpił z pismem do ówczesnego
com spokój i pewność jutra a ogrody działkowe w Nowogardzie burmistrza z wnioskiem o wpisanie ogrodów działkowych w plan
zapewnią zielone płuca dla miasta. Ogrody zapewniają wielu ro- zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard i okazało
dzinom zdrowy wypoczynek, wiele radości, satysfakcji a przede się, że ten wniosek został zlekceważony przez byłą władzę i odpowiedzialnych pracowników w Urzędzie Miasta (brak jakiejkolwiek
wszystkim tanie wczasy.
Radny Rafał Szpilkowski tak nie uważał i twierdził - licząc tylko odpowiedzi). W 2012 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkopieniądze, które miały być przeznaczone na opracowanie planów wego ponownie złożył wniosek do Pana Burmistrza Nowogardu
zagospodarowania przestrzennego dla ogrodów - że to marno- i Przewodniczącego Rady Miasta Nowogard o przyjęcie do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ogrodów
trawstwo publicznych pieniędzy.
My działkowcy tak nie uważamy, nie interesuje nas koszt wy- działkowych i dziś mogliśmy uczestniczyć z pozytywnym, dla nas
datków prezentowanych ani układanka polityczna przedstawiona działkowców, zakończeniu tej sprawy".
Piotr Suchy
przez pana radnego.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że sposób zagospodarowania
danego terenu określa plan, który uchwalili radni i to oni zdecydowali, że ogrody pozostaną na swoim miejscu. Zatem działkowcy
naszego miasta nie są już całkowicie bezbronni. Burmistrz do-

Hala produkcyjna
i obiekty magazynowe
dla inwestora
Gmina Nowogard poszukuje ofert hal produkcyjnych lub
obiektów magazynowych dla potrzeb inwestora – oferty dotyczą wynajęcia bądź kupna.
Obiekty mogą być przeznaczone do adaptacji na tereny
produkcyjne i zlokalizowane na terenie Nowogardu bądź
najbliższej okolicy miasta.
Oferta dotyczy budynków o powierzchni od 1500 m2.
Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: jsoborski@nowogard.pl, bądź dostarczyć osobiście: Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wolności 5, pok. 201.
Dodatkowe informacje: 91 39 25 554, 515 910 355.
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96. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
dokończenie ze str. 1

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120
latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy
wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia
nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”
(Jędrzej Moraczewski)
Nowogardzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. za Ojczyznę, którą odprawił w kościele farnym, pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie, proboszcz tutejszej parafii ks. Grzegorz Legutko. Po mszy, uczestnicy
uroczystej celebry udali się pod Pomnik Kombatantów
RP, gdzie o godz. 12.00 uczczono wspólnie 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Oprócz władz samorządowych, reprezentowanych przez burmistrza Roberta
Czaplę, zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidę
i radnych Rady Miejskiej, wieńce i kwiaty składały dele-

gacje: ze starostwa powiatowego, przedstawiciele partii
i związków działających na terenie naszej gminy, kombatanci, delegacje nowogardzkich szkół, Komisariatu Policji
w Nowogardzie oraz Zakładu Karnego w Nowogardzie.
Część oficjalną uroczystości zakończyło przemówienie okolicznościowe burmistrza Nowogardu, który
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mówił: „Pamiętajmy, że to jedność i zgoda buduje naszą
lepszą przyszłość. Na nas, samorządowcach spoczywa
duża odpowiedzialność i zobowiązanie wobec ojczyzny.
Jesteśmy zobowiązani do podejmowania przemyślanych
i mądrych decyzji. Do godnego i uczciwego reprezentowania mieszkańców. Pragnę zapewnić, że obecne władze
samorządowe gminy Nowogard, pielęgnowały i zawsze
będą pielęgnować ciężko wywalczoną wolność, będą odrzucały nienawiść i budowały zgodę…”.
Następnie w Nowogardzkim Domu Kultury, chętni
mogli uczestniczyć w przedstawieniu pt. „(Nie) Ocaleni”
oraz w spotkaniu muzycznym pt.: „Cud Niepodległości",
podczas którego śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne.
Ostatnim punktem niedzielnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości było otwarcie wystawy
pt.: „Jan Karski", którą można było obejrzeć w miejskiej
bibliotece publicznej. Dyrektor biblioteki, Zofia Pilarz,
przedstawiła w krótkim wstępie osobę Jana Karskiego,
a następnie zaprosiła do obejrzenia wystawy tych, którzy
zdecydowali się w tym miejscu zakończyć nowogardzkie
obchody Święta Niepodległości.
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Jak manipuluje
„Dziennik Nowogardzki”?
dokończenie ze str. 1

Dla burmistrza Roberta Czapli to nie rankingi są najważniejsze,
ale to, co jest wykonywane, co jest robione dla mieszkańców naszej gminy. To widać gołym okiem.
Gdy spojrzymy na wspomniane rankingi i weźmiemy pierwszy lepszy przykład z brzegu – gminę Rewal, w rankingu najbogatszych gmin Rewal zajmuje miejsce 2., mając roczny dochód
w budżecie w wysokości 60 mln zł oraz komornika na karku, który
z kasy gminnej ściąga dług wynoszący 136 mln zł (ponad dwuletnie dochody gminy).
Czyżby panowie Słomscy chcieli wprowadzić takie rewalskie
eldorado w Nowogardzie - być najbogatszymi z dwukrotnie większym zadłużeniem niż roczny budżet gminy i z komornikiem, który ten dług egzekwuje?
W takim przypadku pozostaje nam tylko „pogratulować” takiej
Piotr Suchy wizji naszej gminy.
Piotr Suchy

Sikorki mają świetlicę,
niedługo będzie boisko
W poniedziałek, 3 listopada br., w świetlicy wiejskiej w Sikorkach, odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli
z mieszkańcami tej miejscowości. Na początku spotkania burmistrz podsumował dotychczasową współpracę z sołtysem
i z radą sołecką. Przypomniał zrealizowane obietnice, które złożył mieszkańcom Sikorek w czasie wyborów.
Realizacja najważniejszej deklaracji burmistrza, a mianowicie powstanie świetlicy wiejskiej nie było proste. Gmina nie
posiadała na terenie wsi żadnego budynku, w którym można
było umiejscowić świetlicę. Rozpoczęto poszukiwania. Jedną
z propozycji, która wypłynęła od mieszkańców, był stojący
w centrum wsi budynek po nieistniejącym już sklepie spożywczym. Wówczas to gmina zwróciła się do właściciela budynku
o zamianę tego budynku na inną nieruchomość, na co właściciel wyraził zgodę. Następnie wykonano projekt techniczny
i inwestycję. W ten sposób na miejscu byłego sklepu powstała
świetlica wiejska za kwotę 85 986,18 zł.

Podczas zebrania nie tylko starsi mieszkańcy mieli okazję
do rozmowy z burmistrzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa, ale także obecne dzieci. Najmłodsi mieszkańcy
wsi poprosili burmistrza, aby wybudował im boisko sportowe. W odpowiedzi na prośbę dzieci burmistrz zobowiązał się
sprawdzić w odpowiednim wydziale, czy gmina posiada teren,
na którym takie boisko mogłoby powstać. Jeżeli takowe grunty gmina posiada – boisko powstanie w przyszłym roku. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze.
Anna Narkiewicz
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Strzelewo odzyskało świetlicę
Po wygaśnięciu umowy najmu świetlicy wiejskiej z firmą
Handlową „MTN”, budynek wrócił pod zarząd sołectwa. Jednak
sołectwo nie było w stanie samo, z funduszu sołeckiego, wyremontować zniszczonej wewnątrz świetlicy.
To dopiero dzięki decyzji burmistrza i radnych rozpoczęto
remont, który wsparty został finansowo przez gminę Nowogard kwotą ponad 41 tysięcy złotych.
Wyremontowany został cały budynek, począwszy od toalet, przez część barową po przestrzenną salę główną. Wylano
podłogę i położone nowe płytki, naprawiono oświetlenie, odgrzybiono ściany, pomalowano je i zabezpieczono, przywrócono okna oraz zamontowano nowe drzwi zewnętrzne. Pozbyto
się foteli pociągowych i ław oraz orurowania. Dziś świetlica
w Strzelewie może uchodzić za jedną z najładniejszych i największych świetlic wiejskich na naszym terenie.
W sobotni wieczór, o godz. 19.00 odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy, na które sołtys
Strzelewa Jolanta Bednarek zaprosiła osoby, dzięki którym
doszło do remontu oraz jego zakończenia: burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Laskowskiego, radnego Jerzego Kubickiego
(równocześnie sołtysa z Karska, sołtys Świerczewa Urszulę
Armatę, Joannę Miklas z Wydziału Inwestycji i Remontów (IR),
kierownik Ewę Jakubcewicz i Beatę Wojewoda z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) oraz
Kazimierza Lembasa (dyrektora nowogardzkiego szpitala),
który wspierał tę inicjatywę.
Sołtys Strzelewa przedstawiła zebranym historię tego miejsca i złożyła serdeczne podziękowania włodarzowi naszej gminy, „bez którego zgody i otrzymanego wsparcia nic byśmy nie
mieli szansy tu zmienić”. Wszyscy obecni goście pogratulowali
sołtys determinacji, zaś mieszkańcom takiej pani sołtys, która
nie jedną ścieżkę wydeptała do ratusza w sprawie sołectwa
i jej mieszkańców. Jeden z mieszkańców kolonii, korzystając
z obecności zaproszonych osób, podziękował w imieniu własnym i pozostałych mieszkańców kolonii za tak szybką realizację zobowiązania, które burmistrz złożył na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Strzelewa – sprawa remontu przepustu na
drodze na kolonię.
Sołtys, w imieniu mieszkańców, korzystając z obecności
zaproszonych gości zaprosiła już dziś na wspólną zabawę mikołajkową w grudniu. Po przemówieniach, przedstawiciele
najmłodszych mieszkańców Strzelewa wraz z sołtys Jolantą
Bednarek, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, inaugurując w ten sposób rozpoczęcie działalności świetlicy wiejskiej
w Strzelewie.
Piotr Suchy
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Będzie pomost nad jeziorem
w Olchowie
W związku z faktem, iż dobiega końca kadencja 20102014 burmistrza i Rady Miejskiej w Nowogardzie, sołtys
Olchowa Elżbieta Laskowska wraz z radą sołecką zaprosili
burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, w sobotę, 8 listopada br., na spotkanie, w czasie którego burmistrz i zaproszeni goście m.in. Kazimierz Lembas (radny powiatowy
i zarazem dyrektor nowogardzkiego szpitala) przedstawili
istotne zmiany i efekty swej czteroletniej pracy na rzecz
Olchowa oraz gminy Nowogard i jej mieszkańców. Wśród
najważniejszych zadań, które zostały zrealizowane na terenie sołectwa Olchowo, należy wskazać:
2012 rok:
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i jeziora przez firmę AZBUD z Nowogardu za
kwotę 9 999,81 zł;
- zebranie, wyrównanie i utwardzenie pobocza na odcinku drogi wewnętrznej gminy Olchowo-Kościuszki przez firmę
AZBUD z Nowogardu za kwotę 4 995,76 zł;
2013 :
- ustawienie wiaty typu Atena za 7 311,57 zł;
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminy w Olchowie stanowiącej dojazd do jeziora za 38 547,52 zł;
- powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem
kamiennym drogi wewnętrznej gminy za 4 693,02 zł;
2014 :
- zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Olchowie – budowa pomostu. Koszt dokumentacji: 17 712,00 zł;
- remont kościoła możliwy był dzięki uchwale, którą burmistrz wniósł na czerwcową sesję Rady Miejskiej w sprawie
zmian w budżecie na rok 2014, zabezpieczając środki w wysokości 70 000,00 zł na remont kościoła filialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie, który należy do parafii
WNMP w Nowogardzie (propozycje burmistrza radni poparli
jednogłośnie). Całkowity koszt remontu: 150 000 zł;
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Olchowo,
przy kościele, na odcinku od skrzyżowania z drogą asfaltową
do skrzyżowania z drogą brukową. Koszt zadania ustalony został na podstawie kosztorysu planowanego remontu i wynosi
14 191,74 zł;
- bieżące utrzymanie cmentarza oraz konserwacja oświetlenia drogowego.

Burmistrz wspomniał również o pomoście, którego budowa planowana jest nad jeziorem w Olchowie. Jest szansa, że
latem 2015 mieszkańcy i turyści, będą mogli cieszyć się z tej
atrakcji.
Na temat największej inwestycji na rzecz mieszkańców
gminy Nowogard wypowiedział się jej dyrektor Kazimierz
Lembas, który przedstawił mieszkańcom sprawę budowy nowogardzkiego szpitala oraz jego wyposażenia. Z informacji,
jakie otrzymali mieszkańcy, najważniejsze są te: szpital został
w pełni zmodernizowany z pieniędzy gminnych (20 mln zł), bo
ani powiat, ani województwo, ani Ministerstwo Zdrowia nie
wsparło tej budowy; jest to jeden z trzech szpitali w Polsce,
którego właścicielem jest gmina, jeden z dwóch (niedługo
będzie trzeci) szpitali w województwie zachodniopomorskim,
który spełnia standardy unijne; sprzęt, który posiada szpital
w Nowogardzie jest najnowocześniejszy, takiego sprzętu nie
posiada wiele klinik w naszym kraju (jego wartość to ponad
1 mln zł otrzymany dzięki środkom z budżetu gminy, Fundacji
Jurka Owsiaka, fundacjom Polsat i TVN); wykonywane są tu zabiegi, o których dawniej można było tylko pomarzyć (operacje
związane z jelitem grubym); szpital posiada najlepiej wyposażony oddział noworodkowy w województwie zachodniopomorskim.
„Te wszystkie prace na rzecz poszczególnych sołectw jak
i mieszkańców całej gminy Nowogard były możliwe dzięki
odważnym decyzjom burmistrza i wsparciu 11 radnych, którzy widzieli szansę rozwoju dla naszej gminy” – podsumował
spotkanie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław
Laskowski, który przedstawił również zebranym osobę Jacka
Jankowskiego, sołtysa Długołęki.
Mieszkańcy podziękowali burmistrzowi za dotychczasowe
działania na rzecz ich wspólnoty. Spotkanie było też okazją do
przedstawienia problemów, tych codziennych. W wyniku tej
rozmowy mieszkańcy zaprosili burmistrza na połowę grudnia
na spotkanie z właścicielami firm transportowych, na temat
jakże ważny dla mieszkańców Olchowa – przystanku (w kierunku Nowogard-Goleniów). Burmistrz przyjął zaproszenie
i zobowiązał się, że osobiście zaprosi na nie właścicieli firm
świadczących usługi transportowe.
Piotr Suchy

8

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

14.11.2014 r.

Będzie wóz dla OSP Błotno
dokończenie ze str. 1

Gminie udało się pozyskać 400 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dodatkowe 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę – 207 tys. zł – zapłaci gmina Nowogard.
Całkowity koszt zakupu tego samochodu wynosi 642 tys. zł.
Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu
ratowniczo-gaśniczego jest:
- autopompa z urządzeniem odpowietrzającym,
- linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody,
- zbiornik środka pianotwórczego,
- dozownik środka pianotwórczego,
- działko wodno-pianowe (opcjonalnie),
- instalacja zraszaczowa (opcjonalnie).

Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy.
Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, np. maszt oświetleniowy czy wciągarkę.
Układ wodno-pianowy umożliwia:
• podawanie wody nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą
linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,
• podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego
nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia,
i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu,
• napełnianie zbiornika wody z hydrantu,
• napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy.
Woda oraz środek pianotwórczy mogą być podawane ze
zbiornika samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego.
Piotr Suchy

Orzechowo zrealizowało
Plan Odnowy Miejscowości
Orzechowo to miejscowość spośród 36 sołectw w gminie Nowogard, w której przeprowadzonych zostało bardzo dużo inwestycji, a tym samym został zrealizowany Plan Odnowy Miejscowości (POM). W środę, 5 listopada br., odbyło się tam zebranie
wiejskie, na które przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszony burmistrz Robert Czapla. Głównym punktem spotkania było podsumowanie 4-letniej współpracy burmistrza z sołectwem.
Burmistrz serdecznie podziękował sołtysowi za zaangażowanie na rzecz mieszkańców oraz pochwalił bieżącą współpracę pomiędzy nim i radą sołecką. Stwierdził, że był to dobrze
wykorzystany czas dla Orzechowa, przeprowadzono bardzo
dużo inwestycji, wynikiem czego była realizacja w całości
POM-u dla Orzechowa.
Inwestycje w Orzechowie, jakie wykonano w ostatnich 4 latach:
- budowa placu zabaw przy szkole w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” w 2011 roku,
- budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w 2012 roku,
- odzyskanie parku w 2012 roku,
- remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w 2012 roku,
- postawienie wiaty autobusowej w 2012 roku,
- remont drogi w 2013 roku,
- budowa świetlicy wiejskiej w 2014 roku
Następnie dyskutowano o planowanych inwestycjach na
kolejne lata m.in.: budowie chodnika i oświetlenia. Na zakoń-

czenie sołtys podziękował zaproszonym gościom oraz wszystkim zebranym mieszkańcom sołectwa za przybycie.
Anna Narkiewicz
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Nowe parkingi przy ulicy Kowalskiej
w Nowogardzie
Mieszkańcy Nowogardu mogą już korzystać z nowych miejsc postojowych, które zostały usytuowane przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie. Jest to kontynuacja realizowanego od 2011 roku programu zwiększenia miejsc parkingowych na
terenie naszego miasta. Do tej pory gmina wybudowała już 205 nowych miejsc parkingowych. Jest szansa, że w najbliższym czasie przybędą także kolejne (ul. Mickiewicza i ul. Cmentarna – w sumie 40 nowych miejsc postojowych), dzięki
temu liczba ta wzrośnie do 245.
W środę, 15 października br., burmistrz Robert Czapla z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonał odbioru
w/w parkingu. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu,
było Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU POLSKA Jarosław
Stacherzak ze Szczecina. W ramach niniejszej inwestycji wybudowano 17 stanowisk postojowych równoległych do jezdni (w
tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej) i 4 miejsca postojowe prostopadłe do jezdni. Została w tym miejscu wymieniona nawierzchnia na płytę ażurową oraz wykonane zostało
nowe oznakowanie. Całkowity koszt inwestycji 85 502,74 zł.
W czasie odbioru, do włodarza podszedł lokalny przedsiębiorca Jerzy Brzost, właściciel firmy ERJOT (szwalni) mieszczącej się przy ulicy Sądowej w Nowogardzie, który podzięko-

wał za tę inwestycję: „Od dawna zwracaliśmy się z prośbą do
gminy o zaradzenie problemowi braku miejsc parkingowych
w tym miejscu. Cieszy mnie jako przedsiębiorcę fakt, że dziś
mogę podziękować panu burmistrzowi w imieniu własnym,
moich pracowników, jak i mieszkańców pobliskich bloków, za
wybudowanie tego parkingu”.
Jednym z wielu czynników, który wpłynął na podjęcie decyzji przez burmistrza o wybudowaniu w tym miejscu parkingu, była troska o okolicznych mieszkańców, aby podnieść im
jakość życia oraz umożliwienie większej liczbie mieszkańców
skorzystania z położonych w centrum pawilonów handlowych, a także podniesienie estetyki przestrzeni tego miejsca.
Anna Narkiewicz

Droga gminna wyremontowana
W czwartek, 6 listopada br., burmistrz Robert Czapla, wspólnie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) „Gardno”
Janem Smolirą, kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, nowogardzkim wykonawcą robót budowlanych Grzegorzem Skowrońskim Grześ – Bud oraz obecnymi podczas odbioru mieszkańcami, dokonali odbioru drogi dojazdowej do osiedla i garaży położonych przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 24 w Nowogardzie.
Zadanie to było finansowane wspólnie przez gminę Nowogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach dobrej
współpracy, która rozwija się od kilku lat. Dokonano utwardzenia drogi dojazdowej do osiedla i garaży z kostki betonowej
typu POLBRUK, a gmina na ten cel przeznaczyła ok. 47 tys. zł.
SM wykonała wzmocnienie i podbudowę drogi, ułożenie
nowej nawierzchni jezdni, która była w bardzo złym stanie
technicznym, ułożenie nowej nawierzchni na chodnikach przy
dojściach do budynków wielorodzinnych oraz przy kompleksie garaży. Ponadto zagospodarowano tereny zielone.
Prace te wykonano w celu poprawy warunków życia mieszkańców, gdyż droga jaka tam była do tej pory, zamieniała się
w błotnisko przy większych opadach i tworzyły się przeszkody
nie do przejścia. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia posłuży mieszkańcom przez wiele lat.
Anna Narkiewicz
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W Miętnie będzie plac zabaw
i nowe oświetlenie
W czwartkowy wieczór, 6 listopada br., sołtys Miętna Zbigniew Litwin wraz z radą sołecką zaprosili burmistrza Roberta
Czaplę na spotkanie podsumowujące 4-letnią współpracę. Na spotkanie przybyła duża grupa mieszkańców – od najmłodszego do najstarszego.
Najważniejszymi owocami tej współpracy z minionego
okresu (wszyscy obecni na spotkaniu wspólnie to potwierdzili)
była budowa w roku 2013 chodników we wsi, na które mieszkańcy od bardzo dawna czekali.
Położone zostały nowe chodniki (od świetlicy do przystanku nr 1 o długości 77 m oraz drugi odcinek od przystanku nr
1 do przystanku nr 2 o długości blisko 100 m). Łącznie wykonano około 220 m2 nowej nawierzchni chodników i wjazdów
na posesje. Wartość 24 864 zł. W roku 2014 ustawiono wiatę
typu Atena. Łączny koszt inwestycji: 6 069,32 zł brutto. Najwięcej prac wykonano przy świetlicy w latach 2012-2013. W tym
czasie przeprowadzono remont pokrycia dachu wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich na budynku świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł brutto 31 900,00 zł.
W dalszej części spotkania mieszkańcy mówili o potrzebach, jakie w ich wsi pozostają do rozwiązania. Dzięki staraniom sołtysa udało się uzyskać od właściciela drogi idącej
przez wieś (Agencja Mienia Rolnego) obietnicy, że w 50%
pokryją koszty jej remontu, na co burmistrz odpowiedział, że
jest to wspaniała informacja, bo gmina będzie mogła te drugie 50% zabezpieczyć na ten cel. Mieszkańcy mówili dalej
o potrzebie montażu lamp drogowych, o remoncie wewnątrz
świetlicy, ale pierwszym tematem poruszonym przez mieszkańców była sprawa placu zabaw. Burmistrz na wszystkie propozycje odpowiadał i mówił, co mieszkańcy muszą zrobić, aby
dana inwestycja mogła być rozpoczęta, dodając, że będzie je
również wspierał, bo są przemyślane i potrzebne. Mówiono

też o sprawach bieżących. Burmistrz poinformował, że przekaże je do kierowników odpowiednich wydziałów i następnie
przez sołtysa udzieli odpowiedzi w danej sprawie.
Jak zgodnie stwierdzili mieszkańcy, takie spotkanie podsumowujące konkretny okres podejmowanych działań jest ważne i daje okazję nie tylko do zadawania pytań, ale również do
otrzymania konkretnych odpowiedzi w danej sprawie. Mieszkańcy zaprosili burmistrza na kolejne spotkanie w grudniu,
by porozmawiać i ustalić działania, jakie będą musieli podjąć
w kierunku pozyskania dla Miętna placu zabaw.
Piotr Suchy
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DiabeDance© - na Światowy
Dzień Walki z Cukrzycą
Dołącz do Nas!
Przyjdź 14 listopada 2014 o godz. 11:00 na plac Wolności
w Nowogardzie na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to globalna kampania
ustanowiona w 1991 roku przez Międzynarodową Federację
Diabetologiczną i Światową Organizację Zdrowia w odpowiedzi na niepokojący wzrost przypadków cukrzycy na całym
świecie. Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony
jest 14 listopada.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa na zagrożenie, jakim jest epidemia
cukrzycy.
Udziel nam pomocy w zorganizowaniu - DiabeDance© na
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Głównym celem projektu jest uwrażliwienie opinii publicznej na problem, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę i promowanie aktywności fizycznej, jako jednej z form
prewencji cukrzycy u osób zdrowych i skutecznej pomocy
w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych, poprzez zorganizo-

Stowarzyszenie
„Serduszko”
Szanowni Państwo,
w imieniu Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Serduszko” zachęcam do poparcia i oddawania głosów na inicjatywę zgłoszoną przez Stowarzyszenie „Serduszko” do konkursu Fundacji Aviva. Podaję link do głosowania na projekt:
https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1272,wspieramyi-usprawniamy-dzieci-niepelnosprawne-i-ich-rodzicow.
html. Bardzo zależy nam na jak największej liczbie oddanych
głosów. Bez tego nie będzie możliwości dofinansowania, a zostało mało czasu do głosowania. Każdy głos się liczy! Jednego dnia z jednego adresu e-mailowego można oddać jeden
głos. Głosy można oddawać do 14 listopada do godz. 23.59.
Z góry dziękuję.
Z poważaniem Dorota Banach
Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”

wanie 14 listopada – w dniu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, DiabeDance©, którego ideą jest zabawa, spontaniczność
działania oraz jednoczenie się pokoleń.
Zabierz z sobą dowolny detal w kolorze niebieskim!
Niebieski kolor jest symbolem walki z cukrzycą.
W dniu 14 listopada charakterystyczne budowle i obiekty
zmieniają kolor na niebieski. Podejmowane wszelkiego typu
działania zawierają również w sobie detale koloru niebieskiego symbolizujące i przypominające wszystkim widzom o chorobie milionów ludzi na całym świecie i ich codziennym zmaganiu się z cukrzycą.
Wszelkie informacje o organizowanym dnia 14 listopada
2014 Światowym Dniu Walki z Cukrzycą w Nowogardzie można uzyskać pod nr tel. 500 553 190 lub za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl
W imieniu diabetyków z Nowogardu zapraszam do czynnego udziału w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą.
Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard
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Zebranie wiejskie w Trzechlu
Każda z miejscowości w gminie Nowogard ma swój charakter, swoje potrzeby, które stara się dostrzec burmistrz Robert Czapla. W czwartek, 30 października br., w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Trzechlu odbyło się spotkanie
burmistrza z mieszkańcami tej miejscowości. Zebranie zainicjowane zostało przez sołtys Anielę Maszynę i dotyczyło
podsumowania dotychczasowej współpracy między sołectwem a burmistrzem Nowogardu. W spotkaniu uczestniczyli
również sołtysi pobliskich miejscowości (sołtys Czermnicy - Monika Nagły, sołtys Strzelewa - Jolanta Bednarek).
Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję poznać szczegółowo omówione przez burmistrza zadania, jakie były zrealizowane za jego kadencji w mieście i gminie oraz zapoznać
z nakładami ponoszonymi na utrzymanie oświaty, kluby sportowe oraz drogi i oświetlenia. Omówiono także inwestycję
zrealizowaną w tej miejscowości, tj. budowę świetlicy wiejskiej za kwotę 531 019,53 zł.
Ponadto zebranie w Trzechlu było okazją do rozmowy
z burmistrzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa.
Burmistrz zgłaszane problemy zanotował i poinformował, że
przekaże je do odpowiednich wydziałów, aby jak najszybciej
im zaradzić. Na zakończenie spotkania, sołtys w ramach podziękowania za dobrą 4-letnią współpracę z gminą, wręczyła
burmistrzowi skromy upominek, który wykonały miejscowe
dzieci.
Anna Narkiewicz

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”,
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk,
ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”,
ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny,
ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”,
ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14;, Sklep „OLIWER”
Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma HandlowoUsługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”
ul. Żeromskiego 4B/10.

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, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:
bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego,
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

