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Duma Nowogardu
– nasz gminny szpital
Od ponad dwóch lat, po przeszło 20 latach starań w Nowogardzie mamy najnowocześniejszy szpital w regionie. Za
prawie 20 mln zł istnieje w Nowogardzie szpital, który niczym
nie odbiega od placówek na Zachodzie.
Nowy szpital to przede wszystkim oddziały: anestezjologii,
intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii, ginekologii
i noworodkowy. Na parterze znajduje się izba przyjęć z czterema
gabinetami lekarskimi, przystosowana na podjazd karetek. Tu
także usytuowany został czterołóżkowy OIOM, którego wcześniej
w nowogardzkim szpitalu nie było.
Na pierwszym piętrze znajduje się oddział chirurgiczny i blok
operacyjny z dwoma salami oraz oddzielną salą wybudzeń.
dokończenie na str. 3

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu

podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie
kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.

Gorąco dziękuję Państwu, za zaangażowanie w pracę oświatową.
Dzisiaj w Dniu Waszego Święta,

życzę dużo satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.
Niech edukacja i efekty wychowawcze,

sprawiają przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi
oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości
z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Zastępca Burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk

Sekretarz gminy

Agnieszka Biegańska-Sawicka

wraz z pracownikami ZEASu i Referatu Edukacji

Nowogard , 14 października 2015
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Burmistrz podpisał porozumienie
odnośnie chodników w Karsku
Burmistrz Robert Czapla w dniu 7 października br.,
podpisał porozumienie z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, odnośnie
współfinansowania przez gminę Nowogard i Województwo Zachodniopomorskie zadania pn.: “Budowa chodnika
w m. Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”.
Realizatorem zadania ma być Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Koszt budowy I części chodnika w Karsku wynosi 400 tys zł. Gmina na realizację tego zadania zabezpieczyła w budżecie na rok 2015 kwotę 200 tys zł.
Przewidywany termin zakończenia tej części inwestycji planowany jest na dzień 30 listopada br.
Piotr Suchy

Burmistrz zażegnał sytuację patową
– będzie chodnik w Karsku
W środę, 7 października br., o godz. 8.00 wznowiona została XVI sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie po tygodniowej
przerwie. Głównym punktem tej sesji były zmiany w budżecie
na rok 2015, które zaproponował na poprzednim posiedzeniu
burmistrz. Na początku wznowionej sesji nic nie zapowiadało,
aby doszło do przełamania powstałego impasu. Jednak udało się.
Po merytorycznej wymianie zdań i zażegnaniu przez burmistrza sytuacji patowej, która pojawiła się tydzień temu, radni
ostatecznie przyjęli uchwałę, dzięki której będzie można m.in.:
- rozpocząć budowę chodnika w Karsku – wkład własny
gminy na tę inwestycję wynosi 200.000 zł. Kwota ta stanowi
50% kosztów całej inwestycji, którą ma wykonać Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW);
- zakupić pomoce dydaktyczne i książki – 20.000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostały dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie z okazji 70. lecia istnienia szkoły;
- wykonać uzupełnienie dokumentacji o sieć wodociągową i kanalizacyjną w ramach zadania pn. „Budowa przedłużenia łącznika ul Dworcowej (od stacji PKP do ul. 700-lecia) –
9.840 zł;

- wykonać ogrzewanie w świetlicy w Sikorkach – 7.000 zł;
- dokonać podłączenia toalety do nowo zainstalowanego
szamba przy świetlicy w Długołęce – 15.000 zł;
- pokryć wydatki przeznaczone na placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistyczno-opiekuńczych (na potrzeby
Pomocy Społecznej) – 128.000 zł.
Ponadto radna Anna Wiąz z klubu radnych SLD zaproponowała, aby pieniądze przeznaczone na remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, która jednak nie będzie mogła być
w tym roku wykonana, zabezpieczyć na zakup sterylizatora do
nowogardzkiego szpitala. Radni zgodzili się na tę propozycję
i zabezpieczyli, za zgodą burmistrza, w budżecie na rok 2015
kwotę 300 tys zł na zakup tak bardzo potrzebnego szpitalnego urządzenia.
Radni rozpatrywali również trzy skargi na działalność burmistrza Nowogardu, które zostały odrzucone.
Piotr Suchy

13.10.2015 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

3

Duma Nowogardu – nasz gminny szpital
dokończenie ze str. 1

Drugie piętro to oddział położniczo - ginekologiczny i noworodkowy, a trzecie to piętro administracyjne. Każdy z oddziałów wyposażony został w nowoczesny sprzęt do ratowania
życia i leczenia pacjentów. Oprócz kompleksowo wyposażonej
sali chirurgicznej, w szpitalu uruchomiono nowoczesne gabinety diagnostyczne i pracownię endoskopową. Nowa bryła
szpitala naszpikowana jest mnóstwem nowinek technicznych
i estetycznych. Zastosowano też nowoczesne rozwiązania budowlane. Sale są jedynie 2 lub 3-osobowe i każda wyposażona
w oddzielne łazienki. Nowym rozwiązaniem jest m.in. pokój
dla matki po porodzie z przeszklonym sufitem, przez który odpoczywająca mama spogląda w niebo.

finansową do burmistrza. Po obustronnych rozmowach ustalono kwotę, dzięki której dyrektor będzie w stanie dokończyć
rozpoczęty remont. Burmistrz w czasie sesji (23 czerwca br.)
wystąpił do Rady Miejskiej w Nowogardzie o zabezpieczenie
dodatkowej kwoty 60.000 tys zł na dokończenie rozpoczętych
prac, na co radni jednogłośnie się zgodzili.
Przystąpiono do kontynuacji prac adaptacyjnych. Dyrektor Kazimierz Lembas, wsparty przez burmistrza Nowogardu,
zwrócił się o pomoc do dyrektora Zakładu Karnego płk Jerzego Dudzika, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie Urszuli Witkowskiej oraz do Teresy Skibskiej - kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Prośba dotyczyła skierowania ludzi do prac przy szpitalu. Tak więc prace te
wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego oraz pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy.
Zapytaliśmy
Kazimierza
Lembasa, dyrektora nowogardzkiego szpitala, o przebieg prac
adaptacyjnych w starej bryle
szpitala oraz o termin ich zakończenia:

Nie zapomniano również o starej bryle szpitala. Trwają
nadal prace adaptacyjne na ostatnim piętrze dawnego szpitala, gdzie ma być przeniesiony oddział dziecięcy z budynku
u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i Traugutta. Dzięki lokalnym
przedsiębiorcom, Mariuszowi Koniecznemu i Robertowi Mieleńczukowi - hodowcom zwierząt futerkowych i właścicielom
firmy Bono Fur Farm, którzy przekazali na rzecz szpitala sumę
200 tysięcy złotych, możliwe było rozpoczęcie ww. remontu.

Wiadomości
Samorządowe: Co w tej chwili dzieje się
w szpitalu?
Dyrektor Kazimierz Lembas:
Jesteśmy na etapie kończenia remontu adaptacyjnego
tzw. części wysokiej w starej bryle szpitala. Prace te są
bardzo zaawansowane i jestem przekonany, że do końca
jeszcze tego roku obie prace w obu częściach zostaną zakończone i oddane do użytku.
WS: Tę niższą część robiła firma zewnętrzna, a wyższą?
KL: Tę ostatnią część remontujemy dzięki pomocy osób
osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz stażystów
Urzędu Miejskiego, których skierował burmistrz Robert
Czapla. I muszę powiedzieć, że tempo i zaangażowanie
prac jest niewspółmiernie wyższe niż w poprzedniej części.
WS: Czyli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wraz
z nowym rokiem oddział dziecięcy w tej części szpitala zacznie
już funkcjonować?
KL: Zdecydowanie tak! To bardzo późno, ale dobrze, że
chociaż w tym terminie oddamy ten obiekt do użytku, bo
nasi milusińscy bardzo czekają na ten oddział.

Prace ruszyły jeszcze w tamtym roku. Jednak problemy
z firmą wykonującą ten remont spowodowały, że została do
remontu jeszcze tzw. wysoka część starego budynku, a pieniędzy pozyskanych na remont już nie było. Dlatego dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas, zwrócił się o pomoc

WS: A jakie są plany co do budynku u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i Traugutta, w którym obecnie mieści się oddział dziecięcy?
KL: Po przeniesieniu oddziału dziecięcego ze starego
budynku do nowego budynku wyremontowanego, ten
budynek zostanie wydzierżawiony również na działalność
medyczną. Umowy wstępne z dzierżawcami już podpisałem.
WS: Dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki, aby wszystko
się udało.

Opr. Piotr Suchy
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Ślubowanie pierwszoklasistów
w Szkole Podstawowej nr 1
Na dzień ślubowania pierwszoklasiści czekali od dawna. Do tej chwili przygotowywali się od pierwszego tygodnia nauki w szkole.
Uczniowie klas pierwszych od 1 września zapoznawali się
ze swoimi prawami i obowiązkami oraz poznawali zasady panujące w szkole. Zakończeniem tego etapu poznawania funkcjonowania szkoły było uroczyste ślubowania.

W dniu ślubowania, w poniedziałek, 28 września br., o godz.
17.00, uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności,
przedstawiając program artystyczny. Po nim dyrektor Sebastian Szymański, burmistrz Robert Czapla oraz wicedyrektor
szkoły Elżbieta Flis – Żabecka, wielkim piórem, pasowali dzieci na uczniów. Jednak dla obecnych na uroczystości rodzicow,
wzruszającym momentem było to, kiedy ich córki i synowie stali
się uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, składając przysięgę “Ślubuję być dobrym

uczniem”. W wystąpieniu swym burmistrz Nowogardu życzył
pierwszoklasistom samych sukcesów i sił w zdobywaniu wiedzy.

Piotr Suchy

Remontu pomostu drewnianego
nad jeziorem (od Neptuna w kierunku fontanny)
Na przełomie sierpnia i września 2015 r. prowadzone
były prace remontowe najstarszej części pomostu drewnianego nad jeziorem, na odcinku 42 mb od Restauracji
Neptun w kierunku fontanny. Prace obejmowały: rozebranie zniszczonych, drewnianych elementów pomostu oraz
konstrukcji stalowej, wykonanie murku oporowego z betonu konstrukcyjnego wzmocnionego zbrojeniem, wykonanie nowej konstrukcji pomostu z rur stalowych, montaż
belki wzdłużnej pomostu oraz wykonanie poszycia pomostu z desek kompozytowych - odpornych na zmienne warunki atmosferyczne.
W czwartek, 1 października br., burmistrz Robert Czapla
wraz z kierownikiem Tadeuszem Fiejdaszem i z Joanną Krępa
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) dokonali odbioru wykonanych prac.
W odbiorze wzięli również udział właściciele firmy Hydro-Inż.,
którzy wykonali nowy pomost za cenę 74.000 zł.
Wyremontowany został najstarszy odcinek pomostu, który powstał jeszcze za kadencji burmistrza Kazimierza Ziemby.
Kolejne odcinki pomostu nad jeziorem również wymagają już
remontu. Jeżeli radni przychylą się do propozycji burmistrza,
aby wyremontować do końca ten pomost, to już w najbliż-

szym czasie będziemy mogli korzystać z pięknego pomostu
(od Neptuna do Przystani).

Piotr Suchy
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Remont drogi do Domu Pomocy
Społecznej na osiedlu Smużyny
W poniedziałkowe popołudnie (28 września br.), burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (DPS) Lucyną Skałecką – Włodarczyk, przedstawicielem firmy S-PROBUT Sp. z o.o. oraz
z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) dokonali odbioru wyremontowanego odcinka drogi prowadzącej do DPS.
Remont asfaltowej drogi wewnętrznej gminy, od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie do zakrętu (była
droga powiatowa przejęta aktem notarialnym od Powiatu Goleniowskiego) i dalej w kierunku do Domu Pomocy Społecznej
Smużyny, polegał na wyremontowaniu jej nawierzchni metodą powierzchniową tj. utrwaleniu jej emulsją asfaltową i grysami. Koszt remontu wyniósł 88.540,59 zł.
W dniu 25 września 2014 roku, podczas obchodów 40. lecia
istnienia Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, burmistrz
składając życzenia na ręce pani dyrektor Lucyny Skałeckiej –
Włodarczyk poinformował wszystkich zebranych, że ma dla
pracowników i mieszkańców prezent: „gmina Nowogard kilka
dni temu oficjalnie stała się właścicielem odcinka drogi powiatowej, która biegnie od drogi na Strzelewo do bramy DPS i w końcu
ruszą prace związane z remontem tej właśnie drogi”.

Przed remontem

Kolejna obietnica, dana mieszkańcom przez burmistrza
Nowogardu, została zrealizowana. Jak zauważyła, obecna
podczas odbioru, dyrektor DPS: „przez 20 lat, jak jestem dyrektorem tutejszego DPS nie pamiętam, aby ta droga kiedykolwiek
wyglądała tak dobrze - bez dziur – jak obecnie”.
Piotr Suchy

Po remoncie
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70. lecie Szkoły Podstawowej w Orzechowie
Dzień jubileuszu szkoły to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń.
Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co ocalało jako
obraz najpiękniejszych lat życia. Dzień ten przypomina, że
w szkole najważniejszy zawsze jest Uczeń, duszą szkoły jest
Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci.
Dzień 2 października 2015 roku był dla społeczności Szkoły
Podstawowej w Orzechowie szczególny. Otóż w tym dniu obchodzony był jubileusz 70. lecia istnienia tej placówki oświatowej.
Po 3 miesiącach od zakończenia II Wojny Światowej, 3
września 1945r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w orzechowskiej szkole.
Początkowo praca była bardzo trudna, gdyż brakowało
opału, odzieży, zeszytów, przyborów do pisania i pomocy naukowych. Nauczanie dzieci również nie należało do łatwych.
Młodzież była przerośnięta i reprezentowała różny poziom
przygotowania. Nauka odbywała się w klasach łączonych I – II,
III – IV. Przez kolejne lata organizowano następne klasy. Funkcjonowały szkoły w Glicku, Sikorkach, Szczytnikach i Wołowcu.
W 1974r. nastąpiła zmiana obwodów szkolnych, w skład
obwodu szkoły weszły następujące miejscowości: Glicko,
Orzechowo, Orzesze, Sikorki, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec.
W połowie lat 80-tych wzbogaciło się życie wewnętrzne
szkoły. Uroczystości szkolne dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Szczególnie miłą uroczystością stało się „pasowanie na ucznia”, czyli przyjęcie pierwszoklasistów

do społeczności szkolnej oraz pożegnanie ostatnich klas. Ważnym podsumowaniem 8-letniej nauki było przyznanie „Srebrnej Tarczy”.
W latach 1997 – 1998 wyremontowano i zmodernizowano
szkołę w Orzechowie. Powstała nowa ekologiczna kotłownia,
dwie klasy i salka do gimnastyki oraz węzeł sanitarny na miarę
XXI wieku. Punkt filialny I – III z Sikorek został przeniesiony do
Orzechowa. Nauka odbywała się w jednym budynku.
W 1999 r. nastąpiła reforma szkolnictwa, powstała 6-klasowa szkoła podstawowa.
Praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi to nie tylko praca na lekcjach w szkole. Inną bardzo atrakcyjną formą
działalności są wycieczki, wyjazdy do kina, wieczory poetyckie,
klasowe wigilie.
W pracy szkoły zawsze dużą rolę odgrywała Rada Rodziców
– organizator wielu uroczystości.
KADRA KIEROWNICZA OD 1945R.
Zygmunt Kański, , Janina Wysowska, Alfred Ostrowski, Józef Gębski, Jerzy Jakubowiak, Józef Dudek, Jan Seweryniak,
Kazimierz Zawadzki, Radzisława Olszewska, Olgierd Kwiatkowski, Marian Golczyk, Wiesława Golczyk, Zdzisław Krzyszkowski,
Renata Fusik (obecna dyrektor szkoły)
NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ORZECHOWIE W LATACH 1978 – 2014
Bondarowicz Dorota, Chołod Elżbieta, Durkowska Wanda,
Dyjak Jadwiga, Fusik Renata, Golczyk Marian, Golczyk Wiesława, Górnicz Marianna, Jerzykowska Eugenia, Jerzykowska Ir-
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mina, Kaczanowska Małgorzata, Kamieniak Lilianna, Kądziela
Iwona, Ks. Klóska Albin, Kołodziej Izabela, Kopyłowicz Aleksander, Kosmala Ryszard, Krawczyk Bożena, Krzyszkowski Zdzisław, Leściorz Ewa, Litwin Janina, Maciaszek Maria, Macioszek
Beata, Markiewicz Leon, Matusiewicz Grażyna, Misiak Lidia,
Mucek Janina, Mucha Barbara, Obara Danuta, Ks. Oliwiak Mirosław, Pałkowska Zofia, Pawelec Bogumiła, Piórowski Arkadiusz,
Pluta Andrzej, Płusa Aneta, Płusa Elżbieta, Początek Małgorzata, Rudewicz Małgorzata, Seweryniak Jan, Staniak Alina, Surma
Karina, Synowiec Czesława, Szafran Tomasz, Tarłowska Anna,
Urtnowski Rafał, Ussasz Wojciech, Wołosewicz Anna, Woźniak
Grażyna, Woźniak Władysława.
W piątek, 2 października br., zaproszeni goście m.in. burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka, skarbnik
gminy Marcin Marchewka, dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas, kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (ZEAS) Magda Pędzik, podinspektor
w Referacie Edukacji Barbara Sroka, prezes nowogardzkiego
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oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisława Jakubczak, dyrektorzy nowogardzkich szkół, sołtysi, radni oraz
przedstawiciele policji wzięli udział w uroczystym apelu. Wszyscy obecni mogli zapoznać się z krótką historią szkoły, zaś
uczniowie przygotowali program artystyczny, który wprawił
w dobry humor wszystkich gości. W sposób humorystyczny
i ze śpiewem uczniowie przedstawili urywki z życia szkoły. Nie
zabrakło również życzeń i upominków.
Piotr Suchy

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że
dysponuje wolnym terenem pod ustawienie punktów handlowych na terenie
targowiska miejskiego w Nowogardzie.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie ZBK przy ul.700
Lecia 14 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 39 26 265

p.o Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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II Nowogardzki Bieg Uliczny TOYOTY
Biegi uliczne to prosta i tania forma masowego uprawiania sportu, w których udział biorą przede wszystkim
amatorzy. Rozgrywane są na różnych dystansach. Największą liczbę uczestników przyciągają maratony. Rozgrywane są biegi przedszkolaków, szkolne oraz weteranów.
Biegi uliczne od wielu lat cieszą się wielką popularnością
na całym świecie. W wielu miastach powstały stowarzyszenia biegaczy, popularyzujące tę formę rekreacji.
II Nowogardzki Bieg Uliczny TOYOTY odbył się w niedzielę
4 października 2015 roku. Organizatorami nowogardzkiego
biegu byli: Gmina Nowogard, Nowogardzki Dom Kultury oraz
Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza ENDORFINA.
O godzinie 10.00 swoje biegi rozpoczęły dzieci i młodzież
w ramach „Dzieciaki biegają w Nowogardzie”. Już od rana, na
placu Szarych Szeregów, gdzie znajdowała się meta biegów,
pojawiło się mnóstwo osób.
Na początek dzieci z rodzicami. Ich liczba zaskoczyła. W sumie w tych biegach wzięło udział ponad ponad 300 uczniów
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przed startem prowadzona była rozgrzewka, po czym nastąpił
start do biegu. Biegano na dystansach od 400 m do 1500 m.
Wszyscy zawodnicy, po przekroczeniu linii mety, dostawali pamiątkowy medal, zaś najlepsi uhonorowani zostali pucharami.

Główny bieg rozpoczął się o godzinie 13.00. Na starcie stanęło ponad 180 biegaczy, którzy mieli do pokonania 10 km
ulicami naszego miasta. Najlepszy czas uzyskany na trasie II
Nowogardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY wyniósł trochę ponad 32 minuty. Pierwsza dwunastka, przekraczając linię mety,
miała czas poniżej 47 minut.
Opinie zawodników na temat organizacji i trasy są pozytywne, i już zapowiadają udział w kolejnej edycji. Cieszy też
fakt, że na II Nowogardzki Bieg Uliczny przybyli biegacze spoza naszego województwa.
Najlepsi z najlepszych otrzymali puchary oraz bony o wartości 600 (I miejsce), 400 (II miejsce) i 200 zł (miejsce III) w kategorii
mężczyźni i kobiety. Organizatorzy przygotowali również nagrody dla najlepszych mieszkańców gminy Nowogard. Wśród
uczestników nagrodzono również najstarszego zawodnika
i najstarszą zawodniczkę, którzy w nagrodę otrzymali rower.
Nowogardzki bieg mógł zostać zorganizowany tylko dzięki
wsparciu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
A oto nasi dobroczyńcy: Patron Główny TOYOTA i Jan Kozłowski, Celowy Związek Gmin R-XXI, Bono Fur Farm, Ośrodek
Familijny w Dziwnówku, Bank Pekao, Hurtownia Pier, Restauracja „Neptun”, Węglostal P.U.H., A. Fedeńczak, Pizzeria „Fantazja”,
Przedsiębiorstwo Gardia, radny Rady Miejskiej Marcin Wolny,
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Netto, PPHU Kuga, restauracja „Okrąglak”,
Dron- Fil.M..eu, Hotel „Przystań”, Nowo
– Dental, Bar Babek, Zakład Usług RTV
Grzegorz Łaszuk, Armatura, sklep sportowy Małgorzata Kubicka, Pomorzanin
Nowogard, PUWIS, J.F Fedeńczak, Zakład
Usługowy „DOMEL”, Fabryka Wydruków
Nowo- Print, PZU oddział Nowogard.
Patronatem medialnym II Nowogardzki Bieg Uliczny Toyoty objęli: Wiadomości Samorządowe, wnowogardzie.
pl, Dziennik Nowogardzki, portal NowogardInfo.pl, Biegam Bo Lubię.
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
OPEN
Mężczyźni:
Zagórny Marcin (Krosno Odrzańskie) 00:32:36
Kuzmiechov Oleksandr ( ICE MAT TEAM
Ostrów Wielkopolski) - 00:32:36
Witkowski Mateusz (Koszalin – KL ISKRA
BIAŁOGARD) - 00:33:33
Kobiety:
Diatlova Julia ( ICE MAT TEAM Ostrów
Wielkopolski) - 00:37:20
Paduszyńska Wioletta (PRETORIAN GORZÓW) - 00:38:53
Kostecka Agnieszka (Rozbiegany Goleniów) - 00:46:35
Pary:
Kuzmiechov Oleksandr i Diatlova Julia 01:09:56
Derda Robert i Siedlaczek Anna 01:29:21

Terlikowski Grzegorz i Terlikowska Alicja
- 01:32:55
Najszybsi mężczyźni z Nowogardu:
1.Jarecki Ryszard - 00:38:31
Garbacz Krzysztof z czasem
Michałuszko Bartłomiej
Najszybsze kobiety z Nowogardu:
1.Pędziszczak Małgorzata - 00:47:48
Wrona Elżbieta
Limanowska Lucyna
Najstarszy uczestnik biegu: Orłowski
Bolesław - 01:02:59
Najstarsza uczestnika biegu: Limanowska Lucyna - 00:51:20
Biegi towarzyszące „Dzieciaki biegają w Nowogardzie”:
Chłopcy szkoła podstawowa klasy
1-3
Sokołowski Adam
Chrzan Dawid
Łuczak Dawid
Dziewczynki szkoła podstawowa klasy1-3
Wiśniewska Gosi
Śniegowska Hania
Bosacka Pola
Chłopcy szkoła podstawowa klasy
4-6
Grygowski Hubert
Solarski Dominik
Fecak Jacek
Dziewczynki szkoła podstawowa klasy 4-6
Lubercka Natalia
Nagły Wktoria
Jurczyk Wiktoria
Chłopcy Gimnazjum
Synowiec Adam
Zając Adrian
Kasperczak Jonatan
Dziewczęta Gimnazjum
Kornelia Augustynek
Kowalska Maja
Kowalczyk Julia
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Szkoły ponadgimnazjalne
Chłopcy
Paradziński Dawid
Dziewczęta
Banasiak Natalia
Chatłas Oliwia
Nagrody ufundowali i wręczali: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski,
Dariusz Wieczorek – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz
Kulinicz, Kazimierz Lembas – dyr. nowogardzkiego szpitala i radny powiatu Goleniów, Joanna Agatowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świnoujściu oraz
Damian Simiński.
Do zobaczenia za rok na III NOWOGARDZKIM BIEGU ULICZNYM TOYOTY!
Czekamy już na Was w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz

Dziękuje współorganizatorom za
wspólną pracę przy przygotowaniach do
biegu. Niech podziękowaniem za Waszą
pracę będą słowa uznania, które na portalach społecznościowych, pod Waszym adresem, skierowali uczestnicy II Nowogardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY. Ich słowa
są najlepszym świadectwem Waszej pracy
i zaangażowania.
Podziękowania kieruję również do sponsorów, bez pomocy których nowogardzka
impreza nie mogłaby się odbywać w takiej
formie jak obecnie. Dziękuję również mieszkańcom ulic, przez które prowadziła trasa
Nowogardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY
za cierpliwość, wyrozumiałość i kibicowanie biegaczom. Wszystkim, za wszystko
składam serdeczne podziękowania.
Burmistrz Nowogardu,
Robert Czapla
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Niezapowiedziany sprawdzian
z mnożenia w ratuszu
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna
w życiu codziennym.
Taki właśnie dzień zorganizowała, w piątek 25 września,
Szkoła Podstawowa na 1 w Nowogardzie, której patrol egzaminacyjny utworzony z najlepszych matematyków szkoły wraz
z wicedyrektor Elżbietą Flis - Żabecka, pojawił się w Urzędzie
Miejskim i przepytali urzędników z tabliczki mnożenia.
Wszyscy chętni mogli przekonać się, na jakim poziomie są
ich umiejętności mnożenia i dzielenia. Sprawdzianowi poddał
się m. in. burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, sekretarz Agnieszka Biegańska – Sawicka oraz pracownicy poszczególnych wydziałów -zwłaszcza osoby, które
mają do czynienia z liczbami - oraz mieszkańcy przebywający
na terenie Urzędu Miejskiego. Na egzamin składało się pięć
zadań, często podchwytliwych. Każda osoba, która odpowiedziała dobrze otrzymała pamiątkowy certyfikat MT EXPERT
z „Tabliczki Mnożenia”.
Anna Narkiewicz

Nowi Nauczyciele Mianowani
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa
status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu
przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uroczystość nadania stopnia Nauczyciela Mianowanego odbyła się 6 października br., w sali obrad Rady Miejskiej
w Nowogardzie. Swoje kwalifikacje podniosło siedmioro pedagogów, którym akty nadania wręczył burmistrz Nowogardu
Robert Czapla. Po wręczeniu nominacji burmistrz podkreślił,
że bardzo ważne jest, żeby kadra nauczycieli była dobrze przygotowana do zadania, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży.
Nie ma znaczenia, czy nauczyciel pracuje w przedszkolu, szkole podstawowej czy gimnazjum, bowiem na każdym stopniu
edukacji rola pedagoga jest równie istotna.
Gratulacje nauczycielom złożyli również: zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz sekretarz gminy Agnieszka Biegańska - Sawicka
Nauczyciele, którzy otrzymali awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego to:
Magdalena Daria Dawidowska zatrudniona na stanowisku
nauczycielki języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 3
w Nowogardzie.
Ewelina Zofia Salamon zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 Nowogardzie.
Justyna Marta Bednarek zatrudniona na stanowisku wychowawcy na świetlicy w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.
Katarzyna Elżbieta Zaleska zatrudniona na stanowisku na-

uczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.
Dorota Danuta Klimczak zatrudniona na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej
w Długołęce.
Jolanta Kasprzyk zatrudniona na stanowisku nauczyciela
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3
w Nowogardzie.
Małgorzata Krzysztofa Osuchowska zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej
nr 4 Nowogardzie.
Wszystkim nowo mianowanym nauczycielom życzymy
satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej oraz pomyślności
w życiu osobistym.

Anna Narkiewicz
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Mieszkańcy Konarzewa podejmują
działania na rzecz swojego sołectwa
W środę, 7 października br., burmistrz Robert Czapla
wraz z Tadeuszem Fiejdaszem kierownikiem wydziału
GKMiOŚ, na zaproszenie sołtysa Doroty Dendał, przyjechali do Konarzewa, aby zobaczyć efekt zaangażowania
mieszkańców na rzecz ich sołectwa. W czynie społecznym
mieszkańcy wykonali utwardzenie drogi od sklepu spożywczego w stronę Maszkowa. Gmina za kwotę około 5
tys. zł. zakupiła i dostarczyła materiał (frez asfaltowy), zaś
mieszkańcy swoimi siłami i własnym sprzętem wykonali
ww. prace.
To kolejny przykład, gdzie inicjatywa i wykonanie jest po
stronie mieszkańców sołectwa i ich sołtysa, a gmina na zasadzie współpracy włącza się w ich działania. Cieszy fakt, że są
takie sołectwa, gdzie nikt nie czeka, aż ktoś za nich coś zrobi,
lecz sami wychodzą z inicjatywą i zaczynają działać - tak sami
z siebie. Warto takie sołectwa przedstawiać, jako przykład
dla innych.
Spotkanie było też okazją do rozmowy mieszkańców Ko-

narzewa z włodarzem gminy na temat przyszłych inwestycji,
przede wszystkim tych dotyczących budowy placu zabaw, na
które sołectwo zabezpieczyło środki finansowe w funduszu
sołeckim na zakup działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Anna Narkiewicz

Droga po remoncie

Trwa remont budynku gospodarczego
przy świetlicy w Miętnie
Trwają prace remontowe pomieszczeń przylegających
do budynku świetlicy. W tzw. budynku gospodarczym jest
prowadzony następujący zakres prac: wymiana zbiornika
bezodpływowego wraz z podłączeniem go do budynku
gospodarczego oraz odtworzenie miejsca sanitarnego,
polegającego na remoncie posadzki, ścian, sufitów we
wszystkich pomieszczenia (przedsionek, sanitariat, magazynek). Ponadto wykonawca wymieni stolarkę drzwiową,
odtworzy instalacje: elektryczną, sanitarną i wodociągową (wewnętrzną).
Przebieg dotychczas wykonanych prac doglądał burmistrz
Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem oraz Ritą Mazurczak (zastępcą kierownika wydziału IiR) w poniedziałek, 28 września
br. Obecni byli również właściciele firmy, wykonującej rzeczony remont.
Wykonawcą remontu jest firma PPHU KUGA Krzysztof
Stróżewski z Nowogardu. Wartość prac remontowych to koszt
w wysokości 64.300 zł/brutto. Przewidywany termin zakończenia prac to 3 listopada br.
Przypomnijmy, że jest to realizacja obietnicy, którą złożył

mieszkańcom Miętna burmistrz Nowogardu, podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami oraz kolejna inwestycja na terenie wiejskim.
Piotr Suchy
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Fundusz sołecki w Grabinie podzielony
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu
gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Decyzję, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego, mogą podjąć tylko
i wyłącznie mieszkańcy sołectwa w drodze uchwały podjętej na zebraniu wiejskim – nikt nie może ich w tej czynności zastąpić.
Do 30 września sołtys musi przekazać burmistrzowi uchwalony na zebraniu wiejskim wniosek o fundusz sołecki. Jeśli
wniosek spełnia kryteria formalne, przedsięwzięcia w nim ujęte wpisywane są do uchwały budżetowej. Wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego następuje w kolejnym roku kalendarzowym.

W czwartek 24 września br., w Grabinie, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, na zaproszenie sołtys Agnieszki Paradowskiej uczestniczył w spotkaniu wiejskim w sprawie podziału
funduszu sołeckiego. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgła-

szali swe liczne propozycje, które zostały zawarte we wniosku.
Poruszono również w czasie wolnych wniosków szereg
aktualnych problemów, które dotyczą lokalnej społeczności
m.in.:
- budowa placu zabaw,
- nowy przystanek autobusowy,
- progi zwalniając oraz wycięcie krzaków przy drodze powiatowej Grabin - Sikorki,
- przycięcie drzew w miejscowości,
- regulacja lamp,
- przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu pod
plac zabaw.
Po wnikliwej analizie złożonych propozycji, mieszkańcy
podjęli decyzję że przeznaczą fundusz sołecki na utrzymanie
i wyposażenie świetlicy, estetykę wsi oraz imprezy okolicznościowe. Podczas spotkania burmistrz wyszedł również z inicjatywą, aby mieszkańcy wskazali te drogi, które można w sposób gospodarski naprawić - gmina zakupi grys asfaltowy, zaś
mieszkańcy we własnym zakresie go zagospodarują.
Anna Narkiewicz

Fundusz sołecki w Karsku na rok 2016
Do 30 września sołtysi muszą przekazać burmistrzowi
uchwalony na zebraniu wiejskim wniosek o fundusz sołecki.
Wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego następuje w kolejnym roku kalendarzowym.
29 września br., w Karsku, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, na zaproszenie sołtysa Jerzego Kubickiego, uczestniczył w spotkaniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali swe liczne
propozycje, które zostały zawarte we wniosku. Świetlica i miejsce rekreacji jakim jest boisko sportowe to najważniejsze wg
mieszkańców zadania.
Obecność burmistrza na spotkaniu była okazją do otrzymania informacji w sprawie planowanej budowy chodnika
w Karsku. Odnosząc się do sołtysa, burmistrz serdecznie podziękował za jego zaangażowanie i troskę o swoich mieszkańców. Przedstawił go jako przykład aktywnie działającego sołtysa na rzecz swego sołectwa.
A oto propozycje podziału funduszu sołeckiego sołectwa Karsk:
- budowa garażu - 4.500 zł
- wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych - 6.100 zł

utrzymanie i wyposażenie świetlicy - 3.000 zł
na spotkania integracyjne - 1.000 zł.

Piotr Suchy
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Udana łączność z Międzynarodową
Stacją Kosmiczną ISS
Dnia 29 września o godzinie 14:56 czasu lokalnego 14
uczniów naszej szkoły nawiązało bezpośrednią łączność
radiową z astronautą Kjellem Lindgrenem KO5MOS znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.
Była to pierwsza łączność tego typu w naszym województwie. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 13:40 gdzie
dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście zostali przywitani w języku angielskim i polskim przez Lucynę Kaczmarek oraz Michała Andrysiaka uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Leszek Becela. Następnie szkolny koordynator projektu ARISS p. Szymon Grygowski SQ1SGR wyjaśnił w jaki
sposób będzie realizowana łączność ze stacją kosmiczną
oraz zaprezentował osiągnięcia szkoły związane z projektem ARISS.

Druga część wydarzenia rozpoczęła się o godz. 14:15,
gdzie Gaston Bertels ON4WF europejski koordynator ARISS
za pomocą telemostu oficjalnie przywitał gości oraz przedstawił radiooperatora Adriana Sinclaira LU1CGB osobę odpowiedzialną za zestawienie połączenia radiowego ze stacją
ISS. Operatorem po stronie polskiej był p. Janusz Tylkowski
SP1TMN - prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Zachodniopomorskiego Okręgu Terenowego z siedzibą w Szczecinie.
Informacje na bieżąco tłumaczyła p. Beata Becela nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
O godz. 14:53 operator Adrian Sinclair LU1CGB rozpoczął wywoływanie astronauty. O godz. 14:56 stacja ISS odpowiedziała
na zawołanie operatora i rozpoczęła się łączność.
Pytania zadawali uczniowie w następującej kolejności:
Weronika Gargulińska (Gim2)
Matusz Tamborski (IILO)
Konrad Laskowski (Gim2)
Radosław Gawroński (IILO)
Damian Ubych (Gim3)
Jakub Znyk (Gim2)
Kornelia Cieślak (Gim2)
Norbert Saja (Gim2)
Szymon Karapuda (Gim2)
Norbert Nowak (IILO)
Kacper Chrul (IILO)
Hubert Fasuła (IILO)
Oktawiusz Łatka (Gim2)
Izabela Braszkiewicz (IILO)

Uczniowie pytali między innymi jakie są procedury w czasie
pożaru na stacji kosmicznej, jakie negatywne skutki niesie ze
sobą zbyt długie przebywanie w stanie nieważkości oraz czy
astronauci ostrzegani są przed szkodliwym promieniowaniem
kosmicznym. Na koniec łączności uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Marcel Bobiński podziękował astronaucie za łączność.
Na wydarzeniu obecne były media: Telewizja Polska Szczecin,
Radio Szczecin, prasa: Kurier Szczeciński, Gazeta Goleniowska,
Dziennik Nowogardzki, przedstawiciele portali www: www.
nowogard.pl, www.wnowogardzie.pl www.nowogardinfo.pl.
Koordynator projektu p. Szymon Grygowski zapowiedział publicznie, iż szkoła w przyszłości przystąpi ponownie do projektu ARISS, łącząc się tym razem ze stacją kosmiczną ISS bezpośrednia, bazując na własnym sprzęcie radioamatorskim. Do
następnej łączności...
Szkolny Koordynator Projektu ARISS
Szymon Grygowski
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Mit o zadłużeniu gminy
Z ostatniego raportu NIK wynika, że zadłużenie gmin w Polsce, w tym i w gminie Nowogard, spada trzeci rok z rzędu.
Jednak we wtorkowym (23 września br.) swym wydaniu Dziennik Nowogardzki informuje mieszkańców, że gmina Nowogard,
w rankingu opublikowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota”, to
jedna wielka porażka. Według redaktorów z DN Gmina Nowogard
jest już na samym dnie, i że jest to wina obecnego burmistrza.
Jak wygląda rzeczywistość?
Po nagłośnieniu historii z niewypłacalnymi Ostrowicami, wojewoda zachodniopomorski dokonał przeglądu finansów wszystkich zachodniopomorskich gmin. Urzędnicy analizowali, czy samorządy będą w stanie wyjść z długów i w ogóle działać.
Jakie są długi gmin?
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pod lupę wziął ubiegłoroczne i tegoroczne budżety gmin. Urzędnicy sprawdzili
dochody - ile z tego stanowią dochody własne gminy, a ile subwencje i dotacje. Dodatkowo sprawdzane było zadłużenie gmin.
Wojewoda sprawdzał, jaki jest stosunek zaciągniętych zobowiązań finansowych do dochodów własnych gminy, a jaki do dochodów gminy ogółem. A oto efekty tej kontroli:
Jak to wygląda w przypadku naszej gminy?
Nie taki diabeł straszny jak go malują – chciałoby się rzec.
Prawda jest taka, że dług naszej gminy systematycznie spada
i raczej ta tendencja zostanie utrzymana. We wtorkowym DN dokonano swoistej analizy, która miała dowieść postawionej przez
nich tezy, że gmina Nowogard stoi nad przepaścią finansową, i że
dług gminy ciągle rośnie, bo tak wyczytali w rankingu „Wspólnoty”. Jako kontrkandydata Nowogardu przedstawiono gminę
Osina. Nie uwłaczając gminie Osina i jej mieszkańców, ale porównywanie ich gminy do naszej to tak, jakbyśmy my chcieli się porównywać z Berlinem.
Jednak to w szczegółach tkwi haczyk, o którym milczą redaktorzy. Otóż w 2010 roku wójt gminy Osina przejmował swój urząd
po swoim poprzedniku z budżetem gminnym bez zadłużenia,

a za to z kilkumilionową nadwyżką, zaś burmistrz Robert Czapla
w 2010 roku „odziedziczył” gminę z zadłużeniem wynoszącym 16
milionów złotych i bez żadnej nadwyżki finansowej.
Jest różnica? No raczej...zaczynać coś mając pieniądze to żadna sztuka. Robić coś w gminie z zadłużeniem i jeszcze go spłacać
– to nie lada umiejętność.
I nie jest to żadna propaganda sukcesu, czy na siłę wybielanie
rzeczywistości. Dług gminy z roku na rok spada, i tylko ślepiec lub
złośliwiec może twierdzić dziś inaczej.
A oto dowód:
Zestawienie zadłużenia Gminy Nowogard w latach 2000 2014 wg stanu na 31. XII każdego roku budżetowego
rok

Zadłużenie na 31.XII

%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*

7.286 889
11.209 740
13.576 726
15.726 910
18.608 796
20.762 845
19.155 326
16.000 000
18.500 000
16.000 000
21.000 000
29.199 000
35.129 350
32.638 064
31.054 854

27,00%
37,70%
44,80%
44,4%
48,0%
47,4%
41,2%
30,7%
44,6%
26,4%
34,5%
45,6%
52,9%
46,6%
44,30%

Zadłużenie bez
obligacji na
szpital
16.000 000
20.000 000
15.000 000
12.000 000
11.054 854

%
26,28%
31,23%
22,59%
17,13%
15,77%

2015* - zadłużenie w oparciu o prognozę długu zgodną
z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok.
Jakie są dowody, że dług gminy się zmniejsza?
Wystarczy doliczyć do kwoty zadłużenia z 2010 roku obligacje
na ratowanie nowogardzkiego szpital (20 mln zł), to otrzymamy
wówczas kwotę 36.000 000 zł. Porównując ją z kwotą 31.054 854
zł na koniec 2015 roku widzimy, że powstaje równica aż 5 mln
zł. To jest właśnie ta kwota, którą dotychczas spłacił burmistrz
Robert Czapla. To dowód, że „rosnący” dług gminy to mit, który
uparcie próbuje podtrzymywać na wszelkie sposoby Dziennik Nowogardzki.

Skąd ten atak prezesa Dziennika Nowogardzkiego na burmistrza Czaplę?
Możliwe, że pan prezes próbuje odsunąć od siebie fakt, że to
nie kto inny, ale właśnie Rada Miejska w Nowogardzie I kadencji,
w której zasiadał radny Marek Słomski – czyli on też - zadłużyła
gminę Nowogard na 11 mln zł. Najpierw radni sprywatyzowali
mienie komunalne (gminy) m.in. sieć wodno-kanalizacyjną, przekazując ją w ręce prywatne (dzisiejszy PUWiS), konstruując tak
umowę, że gmina dziś boryka się z niemałymi problemami, a następnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągnęli pożyczkę na modernizację
oczyszczalni ścieków.
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Reasumując:
obecny gospodarz gminy wraz z radnymi poprzedniej kadencji nie dość, że uratował nowogardzki szpital od likwidacji, to jeszcze systematycznie spłacał dług po swoim poprzedniku;
mimo tzw. zadłużenia burmistrz doprowadził do powstania
specjalnej strefy ekonomicznej na terenie naszej gminy i podejmuje wszelkie działania, aby na jej terenie pojawili się inwestorzy;
burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy nie dość, że umiejętnie
zarządzają publicznymi pieniędzmi i spłacają nasz dług, to jeszcze prowadzone jest szereg inwestycji na terenie wiejskim i miejskim, remontowane są drogi gminne i powiatowe (np. ul. Wojska
Polskiego, Wyszyńskiego, 15-go lutego itd.), rozwija się budownictwo socjalne, rekultywowany jest teren nad jeziorem, obiekty
użyteczności publicznej, budowane są place zabaw, siłownie, remontowane chodniki oraz oczyszczane jest w systemie ciągłym
nowogardzkie jezioro.
Każdy widzi, że Nowogard się zmienia. I w przeciwieństwie do
pomysłów trzech panów Słomskich, burmistrz swoje inicjatywy
doprowadza do zamierzonego skutku. Od ponad 5 lat Dziennik
próbuje mieszkańcom Nowogardu wmówić „wielkiego zadłużenie” gminy Nowogard (zgodnie z teorią prezesa Słomskiego – im
gorzej, tym dla nas lepiej), i że odpowiada za taki stan Robert Czapla, jako burmistrz, choć nie potwierdzają tego przedstawione
przez nas fakty, które każdy mieszkaniec może osobiście spraw-
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dzić w urzędzie u skarbnika.
I tyle w temacie długu i rankingu odnośnie zadłużenia naszej gminy.

Piotr Suchy
na podst. inf. skarbnika gminy Nowogard

P.S. We wtorkowym wydaniu DN (6 października br.) prezes
ponownie powtarza swoje „sensacje”, próbując wmówić mieszkańcom Nowogardu, że jest tak źle, że już gorzej być nie może (bo
tak mówią rankingi, które jakiś profesor robi). Każdy jednak ma
świadomość (oprócz panów Słomskich), że rankingi dotyczą roku
2014, a materiał powyższy dotyczy sytuacji na miesiąc październik
2015, czyli 10 miesięcy po 2014. Czy to mało, czy dużo? Jak widać
po danych to dużo. Zadłużenie gminy Nowogard znacznie spadło
i tendencja jest nadal spadkowa. A to już niektórych boli. Zresztą
na ostatniej sesji burmistrz Robert Czapla poinformował radnych,
że jego celem jest m.in. zmniejszanie zadłużenia gminy, i jak widać po danych od skarbnika gminy, jest to realny cel. Tylko czy
pewne osoby potrafią tę wiadomość przyjąć do wiadomości i zaakceptować? Wątpię, ale ważne by tę świadomość posiadali sami
mieszkańcy. Jeżeli ktoś chce z mieszkańców mieć potwierdzenie
tych informacji, zawsze może zapytać o to skarbnika gminy.

Narada sołtysów w Krasnołęce
W gminie Nowogard odbywają się cykliczne spotkania
burmistrza z sołtysami. Jest to niewątpliwie okazja do rozmów
i podzielenia się z burmistrzem troskami „dnia codziennego”
sołtysów i ich sołectw. Takie spotkanie miało miejsce 25 września br., w Krasnołęce, gdzie wszystkich sołtysów z gminy przywitała Anna Rakowska – sołtys Krasnołęki .
Na zebranie z sołtysami zaproszona została firma VOTUM
S.A., zajmująca się pomocą poszkodowanym w wypadkach
uzyskać należne odszkodowanie m.in. rolnikom, którym przydarzył się wypadek w gospodarstwie czy rolnikom, którzy ze
względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ponieśli
straty w uprawach.
Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu, który na
przypadający w tym dniu „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, zrobił sołtysom niezapowiedziany sprawdzian z tabliczki
mnożenia. Następnie burmistrz podziękował sołtys Świerczewa Urszuli Armacie oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali
się w organizację dożynek oraz w nich czynnie uczestniczyli.
Ponadto odpowiadał on na zapytania, które sołtysi stawiali.
W miarę możliwości pytający otrzymywał odpowiedź na bieżąco, a jeżeli problem był poważniejszy, burmistrz zapewniał,
że w przypadku danej sprawy przyjrzy się problemowi i jak
najszybciej podejmie odpowiednie decyzje.

Kolejnym mówcą był Kazimierz Lembas, radny Powiatu Goleniowskiego, który poinformował sołtysów, że zgodnie z planem w Starostwie Powiatowym w Goleniowie ta kadencja ma
by kadencją dróg, czyli największe środki finansowe z budżetu
maja być przekazane na wydatki związane z drogami powiatowymi. W związku z tym radny zwrócił się do sołtysów, aby
zapoznali się z potrzebami jaki są w ich sołectwach i w jak
najkrótszym czasie, złożyli mu wnioski jakie drogi powiatowe
na terenie gminy Nowogard wymagają remontu. Radny poinformował, że część wniosków jakie sołtysi przekażą, złoży je
w formie interpelacji, a pozostałe przedstawi na sesji jako interpelacje radnego. Radny również wyraził chęć uczestniczenia w kolejnych zebraniach z sołtysami, aby wspólnie wybrać
te drogi, które są ważne i są możliwe w realizacji.
Po części oficjalnej, sołtysi już mniej oficjalnie i bardziej
swobodnie, mieli możliwość rozmowy, nie tylko we własnym
gronie, ale również z burmistrzem i z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz
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Co innego słyszy, co innego pisze?
Tak w skrócie skomentuję artykuł pt. „Ścieżka znikąd donikąd”, który pojawił się drukiem 2 października br. w papierowym wydaniu „Gazety Goleniowskiej”, a podpisanego inicjałami cm. Nie pomylę się chyba nic a nic twierdząc, że za tymi
inicjałami kryje się nie kto inny, jak znany z kąśliwych artykułów na temat Nowogardu i jego mieszkańców, redaktor Cezary
Martyniuk. Ten sam, który obecnie zajmuje się również PR-em
burmistrza Goleniowa jako jego asystent . Jest odpowiedzialny za komunikację społeczną (czyli jest „PR-owcem”, którego
głównym zadaniem ma być ponoć „aktywne przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez gminę w mediach
społecznościowych). Pewność moja wynika z tego, że uczestniczył on osobiście 30 września br. w sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Jak na tak krótki artykuł relacjonujący pierwszą część
sesji, która dotyczyła projektu uchwały obywatelskiej odnośnie ścieżki dookoła jeziora, to ilość popełnionych przeinaczeń,
podanych półprawd i całych nieprawd jest zaskakująca.
Czytając artykuł red. Martyniuka ma się nieodparte wrażenie,
że uczestniczył on w zupełnie innej sesji Rady Miejskiej. W artykule pojawia się informacja, że aktyw młodzieżowy z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Nowogardzie [z dopiskiem redaktora Martyniuka
– szkoła gminna] (…) był pasywny, a jedynie pan ze Stowarzyszenia
OFF ROAD był aktywny, i że wszyscy oni zostali spędzeni na sesję,
aby wywrzeć „wrażenie” na radnych.
Może tak się robi w Goleniowie, ale w Nowogardzie mieszkańcy sami biorą swój los w ręce i kiedy trzeba bronią swoich przekonań. Obecność mieszkańców była odpowiedzią na zaproszenie do
publicznego udziału w sesji (zgodnie z obowiązującym prawem).
Gdyby redaktor Martyniuk był do końca, albo słuchał tego, co się
mówi, to usłyszałby to, co obecni na sali mieszkańcy mieli do powiedzenia. Wypowiadali się emeryci, uczniowie – również z Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 (szkoła powiatowa) oraz przedstawiciele
nowogardzkich stowarzyszeń (głos zabrał m.in. prezes Klubu LZS
„Pomorzanin”). Wszyscy oni zabrali głos i wielokrotnie proszeni
przez poszczególnych radnych, wypowiadali swą opinię jak i stanowisko (m.in. przedstawiciel ds. młodzieży).
Każdą z tych półprawd, dającą w sumie prawie sensacyjną nieprawdę, można by wyjaśnić szczegółowo, tylko po co? Dla zainteresowanych zostanie udostępnione w najbliższym czasie, na stronie
nowogard.pl, nagranie z tejże właśnie części sesji Rady Miejskiej
w Nowogardzie, którą redaktor Martyniuk tak dziwnie podsumował. Czytając wspomniany przeze mnie artykuł nie mogłem pojąć,
jak można coś takiego w ogóle napisać. I dobrze, że kolejny raz odsłuchałem całe nagranie, bo o mało uwierzyłbym w podane przez
redaktora Martyniuka „fakty” i myślałem, że to ja uczestniczyłem
w zupełnie innej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Projekt uchwały obywatelskiej, pod którym podpisało się prawie 1800 mieszkańców (to 10% wszystkich mieszkańców Nowogardu), dotyczył przeznaczenia przez radnych pieniędzy na projekt
techniczny. I w tym temacie red. Martyniuk dopuścił się w swym
artykuliku kilku świadomych raczej manipulacji. Po pierwsze napisał on, że: apelu ani podpisów radnym nie zaprezentowano (…), choć
radna Anna Wiąz wyraźnie poinformowała wszystkich radnych, że
wniosek mieszkańców oraz listy z podpisami zostały złożone na
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i są do wglądu w biurze rady.
Czyżby red. Martyniuk słyszał już tylko to, co chciał usłyszeć? I widział tylko to, co chciał zobaczyć?
Po drugie wg red. Cezarego Martyniuka (radni) zadali parę konkretnych pytań, na które padły odpowiedzi mocno niekonkretne. Pytano m.in. o koszt ścieżki (odpowiedź w stylu: a kto to dziś wie?), o źródła finansowania (może coś pozyskamy z Unii)...o własność gruntów
(nooo, nie wszystkie są nasze...). Jedynym prawdziwym(?) argumentem jest stwierdzenie, że ścieżki chce lud nowogardzki (…).
Red. Martyniuk, jako „dobry” dziennikarz, powinien jednak
przygotować się do napisania artykułu. Odpowiedzi na wszystkie
postawione przez radnych pytania może dać tylko i wyłącznie pro-

jekt techniczny. Bez niego nie mamy wiedzy jak
ta ścieżka ma wyglądać,
którędy ostatecznie ma
przebiegać, z jakiego materiału ma być wykonana
i co najważniejsze – ile ma
ostatecznie kosztować.
Bez tego projektu każda
inna odpowiedź, niż te
które usłyszeli od burmistrza radni, byłaby po prostu zwykłym kłamstwem.
Domaganie się porozumienia z właścicielami, w sprawie wykupu
terenu przez gminę pod
planowaną ścieżkę (o co wnioskował uparcie radny Michał Wiatr),
to kolejna pułapka, w którą radni próbują „zagonić” burmistrza.
Z informacji otrzymanej podczas sesji wiemy, że właściciele gruntów po północnej stronie jeziora podpisali wstępne porozumienia
z gminą, odnośnie sprzedaży gruntów pod planowaną ścieżkę. Pozostali jeszcze dwaj właściciele działek po południowej stronie jeziora, z którymi toczone są rozmowy, ale jeżeli nawet nie zgodzą się
oni na sprzedaż, to ścieżka będzie mogła być poprowadzona drogą
alternatywną (dołem), po gruncie gminnym. W czym tkwi pułapka?
Radny Wiatr domaga się dowodu, że gmina odkupi potrzebne grunty pod ścieżkę (i to bez projektu technicznego). Co w sytuacji, kiedy
projektant ścieżki, tworząc plan techniczny stwierdzi, że po wykupionym terenie ścieżka nie może być poprowadzona? Czy wówczas
radny Wiatr nie zakrzyknie wraz z pozostałymi radnymi, że burmistrz
marnotrawi nasze pieniądze?!? Kupił niepotrzebnie grunt, narażając
gminę na straty!
Redaktorze Martyniuk, odpowiedzi na wszelkie zapytania związane ze ścieżką dookoła nowogardzkiego jeziora może dać tylko
i wyłącznie plan techniczny, na który po raz wtóry radni koalicyjni
nie przyznali ani grosza. Tym razem to nie burmistrz wnioskował
o ten plan, ale zrobili to mieszkańcy tego miasta, którym radni mają
służyć. I to oni (mieszkańcy) ostatecznie podziękują swym przedstawicielom za podejmowane decyzje.
Podobnie rzecz się ma odnośnie wszelkich zapytań radnych kierowanych do burmistrza o źródła finansowania (może coś pozyskamy z Unii) budowy ścieżki. Burmistrz jasno odpowiedział radnym, że
jeszcze nie wiadomo jakie będą ostateczne możliwości pozyskania
funduszy na budowę ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora, ale
jeżeli będzie taka możliwość to gmina podejmie starania, aby je
pozyskać. Ale tu pojawia się jeden bardzo istotny problem – aby
otrzymać jakiekolwiek dofinansowanie z UE potrzebny jest... projekt techniczny ścieżki, na który po raz kolejny radni koalicyjni nie
przeznaczyli nawet złotówki. Ale redaktor Martyniuk tego już nie
napisał, bo to naruszyłoby misternie uknutą przez niego konstrukcję, która miała postawić w złym świetle burmistrza Nowogardu.
I ten złośliwy tytuł „Ścieżka znikąd donikąd” - proponuję redaktorowi Martyniukowi zapytać się mieszkańców Nowogardu, skąd i dokąd ma biec ta ścieżka, to może wówczas pozbędzie się w tej materii
niewiedzy i nie będzie pleść andronów (czyli dosł.: pleść głupoty,
paplać, pleść od rzeczy, strzępić jęzor lub prawić duby smalone).
I to już właściwie koniec odniesień do artykułu red. Martyniuka,
bo więcej „faktów” w niej nie ma. Mówienie prawdy i przedstawianie jej w rzetelny i uczciwy sposób, to właściwa rola mediów w tej
kwestii. Przykro, że artykuł autorstwa red. Cezarego Martyniuka pt.
„Ścieżka znikąd donikąd”, jest kolejną „polityczną” manipulacją ze
strony tegoż autora. Nasuwa się pytanie: co Cezary Martyniuk ma
do mieszkańców Nowogardu? Czy to nie jest jakaś nowa strategia
burmistrza Goleniowa, którego on jest PR-owcem?
Piotr Suchy
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Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– kierownik wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej pięć lat stażu pracy lub co najmniej trzy lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami
na danym stanowisku.
3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość
regulacji w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 4. Doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.
5. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
8. Obywatelstwo polskie.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra organizacja pracy.
2. Znajomość języków obcych.
3. Doświadczenie na kierowniczym stanowisku pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych.
2. Bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych, analiza możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na realizację zadań gminy, prowadzenie banku danych na temat dostępnej pomocy finansowej.
3. Systematyczne informowanie burmistrza o pojawiających się programach, możliwościach pozyskiwania funduszy, rozwoju gminy oraz
przedstawianie własnych propozycji i inicjowanie projektów w tym zakresie.
4. Przygotowywanie we współpracy z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z pomocy finansowej, doradztwo oraz szkolenia w sprawach
pozyskiwania pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy.
5. Konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymii monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy finansowej.
6. Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.
7. Uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą.
8. Doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych
z pomocy finansowej, w tym wyrażenie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy, monitorowanie przygotowania oraz realizowania
projektów współfinansowanych z pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań.
9. Podejmowanie działań związanych z promocją gminy, rozwojem
kultury, turystyki i rekreacji.
10. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania inwestorów i współdziałanie w tym zakresie z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
11. Podejmowanie działań z zakresu pozyskiwania inwestorów lokujących swoją działalność
i tworzących miejsca pracy w utworzonej
strefie ekonomicznej i współdziałanie w tym zakresie
z wydziałami
urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
12. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji życia gospodarczego gminy i rozwiązywania problemów bezrobocia.
13. Tworzenie bazy danych dotyczących wszystkich dziedzin życia gospodarczego.
14. Współudział w realizacji strategii rozwoju gminy.
15. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi.
16. Nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców.

17. Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
18. Prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19. Koordynowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej.
20. Nadzór nad realizacją polityki kulturalnej i działalnością gminnych instytucji kultury.
21. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z mecenatem
nad kulturą, organizacją imprez kulturalnych z udziałem gminy, imprez
masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
22. Podejmowanie i nadzór nad działaniami promującymi sport oraz
organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem gminy, masowych imprez sportowych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Podejmowanie samodzielnych decyzji,
sytuacje stresowe. Praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
we wrześniu 2015r. wyniósł co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa
pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku
pracy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej
7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oświadczenie o treści: “oświadczam, że posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia
23 października 2015r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko
kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu”
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piaseckanrtel.
(091)3926204.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych
kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia
wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Radni przeciwni
woli mieszkańców

Dziesięciu radnych nie wsłuchało się jednak w prośbę
około 2000 mieszkańców naszej gminy, którzy podpisali
się pod wnioskiem obywatelskim o przeznaczenie środków na dokumentację budowy ścieżki dookoła jeziora
i odrzucili ich wniosek.
Radni głosowali imiennie nad uchwałą obywatelską, a tak
rozłożyły się ich głosy:
Głosowanie imienne radnych nad przyjęciem uchwały obywatelskiej
odnośnie ścieżki rowerowo-pieszej dookoła jeziora
Nr.

Radny

Uchwała obywatelska

1.

Jolanta Bednarek

za

2.

Michał Bociarski

za

3.

Lidia Bogus

za

4.

Arkadiusz Ciechanowski

przeciw
przeciw

5.

Mirosława Cwajda

6.

Bogusław Dziura

za

7.

Bogumił Gała

przeciw

8.

Dawid Jurczyk

przeciw

9.

Andrzej Kania

przeciw

10.

Dariusz Kielan

przeciw

11.

Michał Krata

przeciw

12.

Roman Kwiatkowski

przeciw

13.

Marcin Nieradka

przeciw

14.

Rafał Paśko

za

15.

Jowita Pawlak

Wstrzymała się

16.

Renata Piwowarczyk

za

17.

Stanisław Saniuk

za

18.

Piotr Słomski

przeciw

19.

Michał Wiatr

Wstrzymał się

20.

Anna Wiąz

za

21.

Marcin Wolny

za

za - 9
przeciw - 10
wstrzymali się – 2
Uchwała obywatelska została odrzucona głosami 10 radnych

13.10.2015 r.

Ruszył nabór
wniosków do programu
PROSUMENT
Ruszył nabór wniosków do programu PROSUMENT, w ramach którego udzielane są dotacje i pożyczki na montaż instalacji do produkcji energii odnawialnej.
Prosument to program, który ma na celu ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla
wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz
osób fizycznych.
Co podlega dofinansowaniu?
Źródła energii elektrycznej (moc do 40kW)
- systemy fotowoltaiczne,
- małe elektrownie wiatrowe,
- mikrokogeneracja.
Źródła ciepła (moc do 300 kW)
- źródła ciepła opalane biomasą,
- pompy ciepła,
- kolektory słoneczne.
Wsparcie finansowe dotyczy istniejących lub będących
w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Formularze dostępne są na stronie internetowej https://
www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-prosument.html
Więcej informacji: w załączonej ulotce lub na stronie WFOŚiGW w Szczecinie
Kierownik WRLFKIS
Agnieszka Wróblewska

Pozostawiamy to bez komentarza!

Ogłoszenie o przetargu

na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 106 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 września 2015r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 20 października 2015 w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń
Rady Miejskiej o godzinie 900.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży
Wadium należy wnieść na rachunek w Banku PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1,
oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata najpóźniej do dnia 16 października 2015. Niewpłacenie wadium
w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.
Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce
ustala się na kwotę 160,00 złotych.
Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych.

Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana
jest zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku
nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony o 23 % podatek VAT.
Umowa uprawnia do handlu od dnia 29 października do
dnia 2 listopada 2015 r.
Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony
o wpłacone wadium, należy wpłacić do dnia 21 października
2014 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard
w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420
924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata.
Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9
powoduje utratę prawa do handlu oraz utratę wadium.
Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy.
Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono
lub jego różnica zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego.

13.10.2015 r.
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym
545/27 o pow. 992 m2 niezabudowana położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00041208/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 83.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
8.300,00 zł najpóźniej do dnia 09.11.2015r. 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 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie Szczytniki gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca
się z działki o nr ewidencyjnym 20 o pow. 0,1914 ha zabudowanej budynkiem o numerze ewidencyjnym 33, położonej
w obrębie Szczytniki gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00048763/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 35.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00
zł najpóźniej do dnia 16.11.2015r. 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 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 25, 28, 29.09.2015 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do dzierżawy
w drodze przetragu nieograniczonego.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa
- pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 09.10.2015r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa
- pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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„Sprzątnij po swoim psie”
Posiadanie psa to niewątpliwie ogromna przyjemność ale także odpowiedzialność i wiele obowiązków. Za psa i jego zachowanie zawsze odpowiada właściciel, więc opiekunowie czworonogów muszą
dbać o to aby ich podopieczni nie byli uciążliwi dla innych. Tak więc,
gdy nasz pupil załatwi swoje „psie sprawy” na chodniku, placu czy
miejskim trawniku należy po nim posprzątać. Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia. Niestety w naszym społeczeństwie sprzątanie po psie nadal
wydaje się czymś nienaturalnym i dziwacznym.
W ciągu ostatnich 4 lat na terenie naszego miasta ustawiono 13 tzw.
psich stacji, z których można nieodpłatnie pobrać jednorazowe zestawy higieniczne do zbierania psich nieczystości a następnie wrzucić je do specjalnych pojemników. Sprzątając po swoim psie, dbamy
nie tylko o estetyczny wygląd chodników ale także o zdrowie innych
zwierząt i ludzi. Psie odchody mogą zawierać larwy pasożytów, np.
glisty, które mogą przedostać się do organizmu zwierzęcia lub człowieka i wywołać groźną chorobę pasożytniczą. Larwy mogą przedostać się do organizmu poprzez kontakt zdrowego psa lub dziecka
z odchodami psa-nosiciela. Dzieci narażone są najbardziej na choroby pasożytnicze, ponieważ często bawią się w piaskownicach, parkach, placach zabaw i mają nawyk wkładania brudnych rąk do buzi
i oczu. Larwy można także łatwo przenieść do domu na podeszwach
butów i zostawić na dywanie, na którym bawią się dzieci.
Od października rozpoczynamy kolejną kampanię edukacyjną pod
nazwą „SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE”. Akcja, ma na celu zmianę złych
nawyków właścicieli psów, wskazanie właściwego postępowania
a przede wszystkim propagowanie sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na trawnikach, chodnikach i placach. Urzędnicy
miejscy wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną wyruszą na ulice miasta
aby zachęcać właścicieli czworonogów do właściwego postępowania. Następnym działaniem będzie malowanie haseł „Sprzątnij po

swoim psie – Wchodzę w to” na chodnikach, alejach i placach miejskich.
Jeśli chcemy mieszkać w czystym mieście, chodzić po czystych chodnikach i trawnikach, bez obawy natknięcia się na przykrą niespodziankę pamiętajmy, że to nie wstyd sprzątać po swoim pupilu.
Joanna Krępa, z-ca kierownika wydziału GKMiO

BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Dla kogo ten program?
Przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący
realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Formy dofinansowania
Pożyczka.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A.,
ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski –
sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh.
Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka
„NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska
14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4;
Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul.
Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, 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 SpożywczoMonopolowy „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;

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
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.

Kierownik WRLFKiS, Agnieszka Wróblewska

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
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