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Środowa sesja Rady Miejskiej
w Nowogardzie (XVIII)
Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, informujemy Państwa
o decyzjach radnych, które zapadły podczas XVIII sesji Rady
Miejskiej w Nowogardzie w dniu 25 listopada br.
Najwięcej emocji wywoływały 3 sprawy: parking przy Przedszkolu nr 4, dokumentacja ścieżki rowerowej dookoła jeziora oraz
sprawa skargi na działania Burmistrza Nowogardu.
Zamiast projektu na jedną ścieżkę będą w sumie trzy.
Radni głosowali nad projektem uchwały odnośnie zmiany budżetu gminy Nowogard na rok 2015 odnośnie:
112.519 zł – które miały być zabezpieczone na rzecz wniosku

obywatelskiego mieszkańców gminy Nowogard z przeznaczeniem na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa ścieżki wzdłuż jeziora Nowogardzkiego”. Zanim przystąpiono do głosowania nad
tym wnioskiem, burmistrz Robert Czapla zgłosił autopoprawkę do
tej uchwały, która była efektem jego rozmów z radnymi podczas
obrad Komisji Finansowo-Gospodarczej. I tak do pierwotnej propozycji uchwały zostały dopisane dodatkowe dwa zadania: wykodokończenie na str. 3

Tytuły „Najlepszy rolnik lub przyjaciel
sołectwa” przyznane

W piątek, 20 listopada br., w restauracji „Przystań” miało miejsce spotkanie burmistrza Roberta Czapli z najlepszymi rolnikami z terenu sołectw gminy Nowogard.
Inicjatorem tych uroczystych spotkań pn. „Najlepszy rolnik
lub przyjaciel sołectwa” jest były przewodniczący Konwentu
Sołtysów – Andrzej Kania. Pomysł wówczas się spodobał i w
tym roku miała miejsce II edycja tego konkursu. Sołtysi przy
wsparciu rad sołeckich typują osoby, które zasłużyły swoim
działaniem gospodarczym i społecznym na tytuł tych „najlepszych”.
Burmistrz Nowogardu wraz ze swym zastępcą Krzysztofem
Kolibskim, Jolantą Bednarek (aktualnym
dokończenie na str. 6

Życzenia z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych
W tym uroczystym szczególnym Dniu życzymy wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów i planów, aby ten dzień był wyjątkowy, a każdy następny przynosił radość i zadowolenie.
Abyście nie tracili Państwo wiary w swoje możliwości, a na co dzień doznawali
życzliwości otaczających Was kochających i przyjaznych ludzi.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Bogumiła Leśniczek
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Coraz bliżej końca remontu nowego
oddziału dziecięcego
W piątek, 20 listopada br., burmistrz Robert Czapla
wraz z Kazimierzem Lembasem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie oraz
z zastępcą dyrektora ds. administracyjno–technicznych
Janem Słabym, dokonali przeglądu dotychczas wykonanych prac adaptacyjnych w tzw. wysokiej części szpitala,
gdzie ma znaleźć swe miejsce oddział dziecięcy (obecnie
znajdujący się on w budynku u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Traugutta).
Nowe przestronne sale, a przede wszystkim więcej łóżek tak ma wyglądać nowy oddział, w którym będą leczone dzieci.
Inwestycja jest imponująca. Obejmuje kompleksową przebudowę, w wyniku której zmianie ulegnie cały układ pomieszczeń. Będą one nie tylko nowoczesne, ale również dostosowane do obowiązujących przepisów unijnych.
Dotychczas zostały adoptowane pomieszczenia tzw. niskiej części w starej bryle szpitala, gdzie ma znajdować się
oddział dziecięcy. W chwili obecnej trwaja prace adaptacyjne
pomieszczeń tzw. wysokiej części, które razem z niską częścia
mają stanowić całość. Prace te wykonywane są przez stażystów
Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu

Pracy oraz osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Zostały już zagruntowane i pomalowane wszystkie pomieszczenia, nie zapomniano również o wymianie najważniejszych elementów instalacji elektrycznej, tlenowej i sanitarnej.
Środki na tę część remontowanego szpitala w kwocie 60.000 zł
pochodzą z budżetu gminy Nowogard.
Anna Narkiewicz

Dodatkowe patrole na ulicach Nowogardu
Od listopada br., na ulicach Nowogardu pojawiły się
dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Szeregi policjantów Komendy Powiatowej w Goleniowie oraz Komisariatu w Nowogardzie zasilili mundurowi, przechodzący
etap adaptacji zawodowej, po pozytywnie zakończonym
szkoleniu podstawowym.
Do służby w ramach stażu adaptacyjnego skierowanych
zostało 6 policjantów z jednostek Garnizonu Zachodniopomorskiego oraz 2 policjantów Oddziału Prewencji ze Szczecina. Przez najbliższe cztery tygodnie, pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy, młodzi stróże prawa będą poznawać
tajniki pracy policyjnej. Jednym z ich podstawowych zadań
będzie patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych oraz
zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń uciążliwych
dla mieszkańców.
Praca policjanta nie jest łatwa. By uzmysłowić mieszkańcom Nowogardu wagę takich dodatkowych patroli, warto
przypomnieć czym jest służba patrolowa i na czym polega.
Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę patrolową jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym
porządek publiczny, ale również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

W czwartek, 19 listopada br., burmistrz Nowogardu spotkał
się z Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp.
Małgorzatą Figurą, asp. Sebastianem Źróbekiem wraz z policjantami patrolującymi nasze miasto, aby podziękować im za
pełnioną służbę dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Dodatkowe patrole pojawiły się na ulicach naszego miasta
i powiatu, dzięki środkom finansowym przekazanym na ten cel
przez Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Urząd Miasta i Gminy
w Goleniowie.
Anna Narkiewicz
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dokończenie ze str. 1

nanie projektu technicznego ścieżek rowerowych do Wierzbięcina
i do Długołęki. Zwiększona też została kwota na ten cel (w sumie
222.518,99 zł). Radni ostatecznie uchwałę tę przyjęli, dzięki czemu prace nad projektem ścieżki będą mogły w końcu ruszyć.
Zamiast parkingu poszerzona brama i audyt stanu technicznego budynku Przedszkola nr 4
I choć radni zapowiadali, że poprą tę uchwałę zgodnie z wolą
większości rodziców, to jednak budowa parkingu nie ruszy w tym
roku. Tak zadecydowali radni.
Zanim doszło do głosowania nad tą propozycją uchwały, aby
240.000 zł przeznaczyć na budowę parkingu przy Przedszkolu
Nr 4 w Nowogardzie, rozgorzała ponownie dyskusja nad sensownością parkingu i nad potrzebą remontu budynku przedszkolnego. Włodarz gminy zwrócił uwagę na fakt, że w tej części miasta
to aż się prosi, aby taki parking powstał. Po drugie jest to jedyny
teren gminny, na którym parking powstać może dla wszystkich
mieszkańców. I co najważniejsze nie zrozumiałe jest to łączenie
budynku przedszkola z budową parkingu (sprawa analogiczna
w stosunku do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 – czy ktoś
tam uzależniał budowę tak potrzebnego w tamtym miejscu parkingu ze stanem technicznym budynku szkolnego?). O ten parking apelowali do radnych przedstawiciel rodziców opowiadających się za tym parkingiem (podpisało się pod tym 100 rodziców),
dyrektor przedszkola w imieniu własnym jak i pracowników oraz
Stanisława Jakubczak w imieniu kadry wychowawczej i mieszkańców Nowogardu. W odpowiedzi na to, przewodniczący Komisji
Finansowo-Gospodarczej - radny Rafał Paśko - przedstawił projekt uchwały autorstwa radnych koalicyjnych z tejże komisji, aby
z tych pieniędzy przeznaczonych na parking wyodrębnić kwotę
12 tys zł na poszerzenie bramy wjazdowej na teren przedszkola
dla straży i innych służb, do tego zawnioskowali o pieniądze na
audyt budynku, zaś pozostałe pieniądze przeznaczyć na całkowicie inny cel, niezwiązany z przedszkolem ani parkingiem. Radny
Marcin Wolny (SLD) zaproponował wniosek, aby radni zagłosowali
całościowo nad projektem uchwały, którą przedstawił burmistrz.
Najpierw zagłosowano za pierwszą propozycją (złożoną przez
radnego Paśko) – radni ją przyjęli. Następnie zagłosowano nad
drugą propozycją (radnego Wolnego) – radni tej propozycji nie
przyjęli. W tym miejscu należy oddać honor radnemu Marcinowi
Nieradce, który tak jak powiedział w przedszkolu, że będzie głosował za parkingiem – tak też zrobił. Niestety uchwała ta przepadła.
Przypomnijmy, że radni już w styczniu br., przyjęli w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 wykonanie projektu parkingu
przy Przedszkolu nr 4, które znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki. Dyrekcja przedszkola, wychowawcy oraz rodzice zwracali wielokrotnie uwagę na niebezpieczne momenty, kiedy rodzice
przywożą i odbierają samochodem swoje dzieci. Ruchliwa droga
wojewódzka, brak przy przedszkolu parkingu spowodowała, że
gmina przystąpiła do prac związanych z budową, w najbliższym
czasie, nowego parkingu. Konsultacje przeprowadzone ze stronami zainteresowanymi, przedsiębiorcami posiadającymi w pobliżu
swe punkty handlowo-usługowe sprawiły, że powstał projekt parkingu na 28 miejsc postojowych, w tym z jednym miejscem dla
osoby niepełnosprawnej. W sierpniu br., projekt parkingu był już
gotowy i otrzymano już wszystkie potrzebne zgody.
Pozostawiamy te decyzje radnych bez komentarza.

Kowal zawinił, a powiesili...
Najdłużej jednak czasu poświęcono sprawie skargi na działalność Burmistrza Nowogardu odnośnie remontu drogi na osiedlu Radosław. Skarżący przedstawił sytuację z punktu widzenia
mieszkańców osiedla Radosław twierdząc, że wszystkiemu
winny jest brak inwestorskiego nadzoru i opieszałość w podejmowanych decyzjach. Na końcu zaś dodał, że jego intencją nie
jest oskarżanie burmistrza, tylko wskazanie na zaistniały problem
i błąd już na etapie przetargu. Pracownicy Urzędu Miejskiego
przedstawili radnym dokumenty odnośnie tej sprawy, a także
głos zabrał inspektor nadzoru budowlanego, który poinformował
ao wszelkich działaniach podejmowanych z jego strony wobec
wykonawcy, który mimo wszystko ignorował te uwagi, a nawet
dopuścił się samowoli budowlanej. Gmina podejmował negocjacje z wykonawcą, aby zaistniały problem rozwiązać, jednak ten
jednego dnia mówił tak, a drugiego wycofywał się z ustaleń. Prób
tych było kilka, aby doprowadzić inwestycję do końca, lecz niestety wykonawca nie wykonywał poleceń inwestora. W efekcie
Gmina odstąpiła od umowy i zakazała wykonawcy prowadzenia
dalszych prac. Sprawa sporna dotyczy jednego odcinka drogi,
który biegnie wzdłuż parkingu (różnica poziomów – parking jest
poniżej drogi). Jak działa wykonawca wskazuje fakt, że wykonawca nie chciał się nawet porozumieć ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Cisy” odnośnie parkingu, którego ona jest właścicielem. Ponadto obalony został przez burmistrza zarzut braku odpowiedniego
nadzoru. Jak wskazywał on, to właśnie ta inwestycja miała najlepszy z możliwy nadzór w osobach: kierownika Tadeusza Fiejdasza
i jego zastępcy Wojciecha Szponara, inspektora nadzoru budowlanego oraz prawników: zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, radcy prawnego Gminy oraz sekretarz Gminy Agnieszki
Biegańskiej-Sawickiej. Przy realizacji przez Gminę 66 inwestycji,
żadna z nich nie miała takiego nadzoru. To pokazuje jak ważna
jest ona dla burmistrza i Gminy.
Komisja Rewizyjna oraz pozostałe komisje Rady Miejskiej
uznały skargę za bezzasadną. Jednak podczas głosowania uznały ją za zasadną, odrzucając stanowisko Komisji Rewizyjnej, która
stwierdziła, że burmistrz jednak nie złamał prawa i inna decyzja
nie mogła być podjęta.
I choć główne zarzuty, wskazywane przez skarżącego, zostały
obalone przez dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (korespondencja z wykonawcą i pisma
inspektora nadzoru budowlanego), to radni stwierdzili, że.... no
właśnie i „konia z rzędem” temu, kto zrozumie, dlaczego skarga
została uznana za zasadną, skoro prawo nie zostało złamane.
Opr. Piotr Suchy
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Dzień Pracownika Socjalnego w Ratuszu
W nowogardzkim ratuszu, pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowogardzie, obchodzili w piątek, 20 listopada
br., Dzień Pracownika Socjalnego.
W związku ze świętem, pracowników socjalnych odwiedził
burmistrz Robert Czapla, wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem
Kolibskim, sekretarz gminy Agnieszką Biegańską - Sawicką i ze
skarbnikiem Marcinem Marchewką. Dla wszystkich pracowników,
w dniu ich święta, burmistrz złożył serdeczne życzenia: Składam
wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, pojawiających się na terenie
naszej gminy. Życzę Państwu, aby pomoc drugiemu człowiekowi
przynosiła satysfakcję, a każdy dzień oczekiwane efekty.
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest
świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy re-

alizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia
w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. Data,
21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy
w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy ówczesnej opieki społecznej, świadomi konieczności zmian w istniejącym wówczas systemie. Był to
ważny moment w historii pomocy społecznej, spotkanie zaś było
symbolicznym wydarzeniem, które wyznaczyło datę święta pracowników socjalnych.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego to również 25. lecie nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego kierownikiem jest Teresa Skibska.
Z tej też okazji wszystkim pracownikom składy najserdeczniejsze życzenia.
opr. Piotr Suchy

Nowa kanalizacja deszczowa w ciągu
ul. Kazimierza Wielkiego
W piątek, 20 listopada br., burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru robót na zadanie „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej
na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej – etap
V”. W odbiorze brali również udział Tadeusz Fiejdasz i Wojciech Szponar z wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), Inspektor nadzoru
budowlanego oraz wykonawca prac.
Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem koalescencyjnym
o przepływie nominalnym Qnom = 15 l/s, który został zamontowany przy linii brzegowej jeziora oraz odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającego rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacji
deszczowej to 208,5 mb. Dzięki tej inwestycji do jeziora będzie
odprowadzana oczyszczona woda opadowa oraz zmniejszy się
wpływ wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą

1.12.2015 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

5

Odbiór wyremontowanej drogi do boisk Orlik
W czwartek, 19 listopada br., burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru wyremontowanej drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul.
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie.
W odbiorze udział również wzięli: starosta Tomasz Kulinicz,
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, właściciele firm znajdujących się przy wyremontowanej drodze, dyrektor ZSO Leszek
Becela i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Piotr Kazuba, inspektor nadzoru budowlanego, Tadeusz Fiejdasz kierownik wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(GKMiOŚ), Jarosław Soborski zastępca kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) oraz wykonawca remontu drogi.
Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. SZACH, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 676.162 zł.
W ramach realizowanej inwestycji zostało wykonane:
- nowa nawierzchnia,
- chodniki,
- miejsca parkingowe,
- pętla do nawracania autobusów dowożących dzieci do szkoły,
- oświetlenie drogowe.

Po remoncie
Przebudowa w/w drogi została dofinansowana w 50 % w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015 (tzw. schetynówka). Pozostałe 50 % sfinansowano z budżetu Gminy Nowogard. Ponadto Powiat Goleniowski jako partner i hurtownia kwiatów również wsparły finansowo ww. inwestycję.
Piotr Suchy
Przed remontem
robót była firma „ELJOT”, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 239.333,08 zł.
W przyszłym roku Gmina planuje gruntowany remont ul. Kazimierza Wielkiego, który będzie polegał na wymianie nawierzchni.
Jest to kolejny etap przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitar-

nej w paśmie przyjeziornym, polegający na rozdzieleniu obu sieci od
siebie. W następnych latach podobne prace prowadzone będą przy
ul. Waryńskiego, Kilińskiego oraz Dąbroszczaków. To pomoże w zupełności odciążyć kanalizację znajdującą się w blisko nowogardziego jeziora, a przez to wybijanie ścieków podczas opadów deszczu.
opr. Piotr Suchy
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Tytuły „Najlepszy rolnik lub przyjaciel
sołectwa” przyznane
dokończenie ze str. 1

przewodniczącym Konwentu Sołtysów), skarbnikiem Marcinem Marchewką oraz pracownikami Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)
Ewą Jakubcewicz i Beatą Wojewodą wręczyli listy gratulacyjne
i kwiaty laureatom II edycji konkursu. Złożone w ten spodób
podziękowania i przekazanie wielu słów uznania najlepszym
rolnikom oraz przyjaciołom sołectw jest w środowisku wiejskim bardzo dobrze odbierane.
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:
1/ Krzysztof i Agnieszka Kluszczyński – Sąpolnica
Prowadzą 70 ha gospodarstwo rolne, które specjalizuje się
w produkcji roślinnej oraz hodowli bydła (25 szt.)
2/ Grzegorz i Elżbieta Dobruchowski – Wyszomierz
Prowadzą gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną.
3/ Karina i Grzegorz Barszcz – Orzesze
Prowadzą 70 ha gospodarstwo rolne nastawione na uprawę ziemniaka o raz trzodę chlewną.
4/ Waldemar Kuriata – Sikorki
Kawaler- prowadzi 50 ha gospodarstwo rolne, które przejął
po rodzicach, główna uprawa zbóż i roślin okopowych.
5/ Renata i Jacek Duszyńscy – Strzelewo
Wspólnie prowadzą 10 ha gospodarstwo ekologiczne.
6/ Lidia i Kazimierz Salamon – Grabin
Gospodarstwo rolne wspólnie prowadzą od 26 lat. Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 15 ha. Posiadają 40
szt bydła opasowego i 100 sztuk trzody chlewnej.
7/ Sławomir Musiał – Konarzewo
Kawaler – pracuje w „Agro Pomorze Usługi” sp. z o.o , która posiada gospodarstwo rolne, położone w Konarzewie na
obszarze 1500 ha, które nastawione jest na uprawę rzepaku,
pszenicy oraz jęczmienia. Hodują bydło mięsne - 435 szt.
8/ Sławomir i Bogusława Patyk – Szczytniki
Prowadzą 76 ha gospodarstwo rolne od 29 lat, które nastawione jest na hodowlę bydła.
9/ Wiesław i Justyna Kośmider – Ostrzyca
Prowadzą gospodarstwo od 26 lat, gospodarstwo to jest

atrakcją dla licznie odwiedzających szkół i przedszkoli ze
względu na różnorodność gatunków zwierząt.
10/ Beata i Zbigniew Piątak – Maszkowo
Prowadzą 22 ha gospodarstwo rolne, które nastawione jest
na hodowlę norek, chętnie angażują się w sprawy sołectwa, są
sponsorami wielu inwestycji realizowanych w sołectwie Maszkowo.
11/ Jędrzejczyk Leszek i Julia – Wierzchy
Oboje małżonkowie pracują w firmie, która prowadzi hodowlę norek w Wołowcu. Bardzo chętnie udzielają się na rzecz
sołectwa, często dofinansowują imprezy dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa.
12/ Krzysztof Zwierzak i Julita Wierzbicka-Zwierzak –
Wojcieszyn
Oboje małżonkowie chętnie udzielają się na rzecz sołectwa, przy pracach porządkowych oraz przy wszelkich imprezach okolicznościowych organizowanych dla mieszkańców
sołectwa. Prowadzą 8 ha gospodarstwo rolne.
13/ Janina i Stanisław ciechanowscy – Świerczewo
Małżonkowie Ciechanowscy prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 597 ha, które nastawione jest głównie na hodowlę
bydła
opr. Piotr Suchy
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Rozpoczęła się budowa chodnika w Karsku
W październiku br. rozpoczęły się prace przy budowie
chodnika w Karsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106.
Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia,
które zostało zawarte 7 października br. pomiędzy Gminą
Nowogard, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW). Realizacja tej ważnej dla
mieszkańców Karska inwestycji była możliwa, dzięki dofinansowaniu w 50% przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania, które w pozostałych 50%
kosztów po swej stronie zabezpieczyła gmina Nowogard.
Z tej też okazji, w środę 18 października br., przybył do Nowogardu dyrektor ZZDW Michał Żuber, który spotkał się najpierw w ratuszu z burmistrzem Robertem Czaplą, Tadeuszem
Fiejdaszem kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) oraz z sołtysem Karska Jerzym Kubickim, a następnie zaprosił wszystkich
do wspólnego zobaczenia dotychczasowych efektów prowadzonych prac przy budowie karskiego chodnika.
Zaprojektowany w Karsku chodnik ma mieć długość około
1.300 m. Do końca tego roku zostanie wykonany I etap budowy chodnika o długości około 1000 m, natomiast w roku 2016
zostanie wykonany II-końcowy etap tej inwestycji o długości
300 m.
Wykonawcą robót jest firma BUDPAK, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę
320.055,84 zł brutto.
W ramach realizowanej inwestycji wykonywane będą
m.in. roboty z branży drogowej polegające na wykonaniu nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, ustawieniu obrzeży i krawężników, robotach wykończeniowych oraz
ustawieniu znaków drogowych i wykonaniu oznakowania poziomego.
opr. Piotr Suchy

Solidny i estetyczny – tak wygląda
mały most w Wołowcu
We wtorek, 24 listopada br. burmistrz Robert Czapla
w towarzystwie sołtysa Wołowca Adama Orpel, kierownika
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Tadeusza Fiejdasza oraz pracownikiem tego wydziału odebrał mały most w Wołowcu.
Roboty obejmowały rozebranie starych konstrukcji mo-

stowych (stalowych oraz żelbetowych) oraz skorodowanych
barier stalowych. Następnie ułożona została izolacja przeciwwilgociowa, wykonano ustrój nośny płytowy stalowo – żelbetowy oraz zamontowano stalowe bariery. Roboty wykonała
firma MOSTER za kwotę 30.504 zł.

Przed remontem

Po remoncie

Anna Narkiewicz
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Remont dachu w Przedszkolu
Publicznym Nr 3 przy ul. Poniatowskiego
Odbioru wykonanych prac, w poniedziałek, 23 listopada br., dokonał burmistrz Nowogardu wraz z Ritą Mazurczak – zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów (IiR), Joanną Miklas - pracownikiem tegoż wydziału,
inspektorem nadzoru budowlanego Sylwestrem Grygowskim, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 Ewą Wróbel
oraz z właścicielem firmy, która wykonała remont.
Zakres prac obejmował wykonanie remontu na III sekcji dachu, polegającego na wymianie zniszczonego pokrycia stropodachu na pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z izolacją
podłoża o powierzchni 234 m2.
Ponadto wykonano:
•
obróbkę blacharską ogniomurów i kominów,
•
obróbkę pokrycia czapek kominowych i koryt dachowych wraz z izolacją,
•
tynkowanie na kominach i ogniomurach,
•
demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno Usługowy
BLACH-DACH. Koszt wykonanych robót wyniósł 34.951,29 zł
Przypominamy, że w dniu 13 lipca br., dyrektor przedszkola zwróciła się do burmistrza z prośbą o przyznanie dodatkowych funduszy na remont kolejnego fragmentu pokrycia,
które wcześniej nie było naprawiane. Prośbę uzasadniła tym,
że nawet po niewielkich opadach deszczu, ściana w sali dydaktycznej jest zalewana. Skierowany przez burmistrza do przedszkola kierownik w IiR Adam Czernikiewicz potwierdził fakt, że
po opadach deszczu ściana przy ościeżu pozostawała mokra.
Ponadto na suficie i podciągach widoczne są ślady po wcześniejszym zalaniu. Te argumenty oraz troska o najmłodszych
sprawiły, że nie czekając na tworzenie budżetu na rok kolejny,

burmistrz podjął decyzję, aby zabezpieczyć potrzebne środki
i wyremontować kolejną sekcję dachu. W związku z tym burmistrz wraz ze skarbnikiem przygotował stosowną uchwałę na
Sesję Rady Miejskiej, aby zabezpieczyć środki finansowe na realizację naprawy dachu.
W sprawie remontu przedszkola odbyły się dwie sesje Radny Miejskiej - 21 lipca br., oraz 12 sierpnia br. Podczas lipcowej
sesji, radni koalicyjni nie przyznali środków na remont dachu,
co doprowadziło do negatywnych komentarzy wśród mieszkańców Nowogardu. Dzięki temu, przez teren naszej gminy
przetoczyła się debata społeczna, która dotyczyła podjętych
przez radnych negatywnych decyzji. Dopiero, gdy radni wsłuchali się w ten głos to podczas drugiej sesji (w sierpniu) podjęli uchwałę dotyczącą remontu dachu w przedszkolu. I dziś
możemy rodziców przedszkolaków i wszystkich mieszkańców
poinformować, że przeciękający dach został naprawiony.
Anna Narkiewicz

Otwarte Przełajowe i M.T.B. Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM
Wyścigu Kolarskim

6 grudnia 2015 r. (niedziela)
„Sarni Las”
w Nowogardzie

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), e-mail posackiryszard@onet.pl;
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)
Sponsorzy:
Zbigniew

Szczepkowski

Patron medialny:
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„Miłość wszystko przezwycięży” Srebrne Gody
„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić to tylko
jedno, miłować”
Mariola Tyrcha - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie
44 pary z terenu gminy Nowogard świętowało, w sobotę,
14 listopada br., w Willi Zbyszko w Warnkowie jubileusz 25 lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu
małżonkom towarzyszyli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Nowowgardu, który powiedział m. in.: „Kiedy to w zeszłym roku zgłosiło się do nas kilka par i powiedziało: świętujemy
50 - lecie pożycia małżeńskiego, a 25- lecia nie ma! To nie sprawiedliwe. Więc spróbowaliśmy zorganizować po raz pierwszy
srebrne gody. Nie byliśmy pewni czy nam się to uda. Czy pomysł
chwyci? Czy wszyscy jubilaci będą chcieli przyjść i uczestniczyć
w tej uroczystości? Pomysł jednak chwycił, a dzisiejsze spotkanie
jest dowodem na to, że był to pomysł trafiony. Dziś więc stajemy
przed małżeństwami, które obchodzą srebrne gody. Niezmiernie
mi miło, że to Wy, drodzy państwo, nimi jesteście. W tym roku
mija 25 lat od chwili, w której podjęliście najważniejszą decyzję
w swoim życiu. Składaliście wtedy przed laty przysięgę, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe
i trwałe. Dzisiaj jesteście ludźmi honoru, gdyż zostaliście wierni
słowu danemu sobie wiele lat temu i stanowicie dla naszej społeczności dowód na to, że można dochować złożonej przysięgi.
Wasza postawa wynika z przekonania o nierozerwalności i świętości małżeństwa. Ślubowana miłość, wierność i uczciwość małżeńska, aż do śmierci, jest najważniejszą z zasad w budowaniu
trwałego związku”.
W dalszej części spotkania zostały wręczone jubilatom pamiątkowe medale, a następnie wzniesiono toast i odśpiewano
sto lat. Uwieńczeniem oficjalnej części spotkania była część
artystyczna przedstawiona przez tancerzy: Martynę Dworak
i Marcela Marchewkę ze szkoły tańca „Flesz” w Nowogardzie.
Wszystkim Jubilatom, także tym, którzy nie mogli być
obecni na uroczystości, składamy serdeczne gratulacje
za dotrzymanie złożonej przysięgi małżeńskiej i życzymy
długich lat życia w zdrowiu, zadowoleniu oraz doczekania
kolejnych pięknych Jubileuszy.
A oto lista srebrnych Jubilatów:
Beata i Edward Śmieciuchowie
Danuta i Stanisław Krasnowscy

Anita i Dariusz Kuberscy
Beata i Mirosław Wipplingerowie
Małgorzata i Marian Załuscy
Marzanna i Zbigniew Kurowie
Renata i Zbigniew Langnerowie
Krystyna i Zbigniew Krystkiewiczowie
Renata i Grzegorz Hirszweldowie
Elżbieta i Sławomir Łokajowie
Małgorzata i Jerzy Stępieniowie
Grażyna i Arkadiusz Jurczykowie
Bogusława i Zenon Wasijowie
Bożena i Piotr Szpilscy
Bożena i Andrzej Śmiałowscy
Renata i Jerzy Dumańscy
Barbara i Czesław Modrzejewscy
Urszula i Andrzej Pabisiakowie
Dorota i Kazimierz Puszczowie
Izabela i Krzysztof Płaczkowie
Renata i Tomasz Ćwiekowie
Bogusława i Sławomir Patykowie
Anna i Dariusz Frąckowiakowie
Anna i Piotr Ogiewowie
Joanna i Dariusz Gębalowie
Lidia i Ryszard Żelejkowie
Marzena i Sławomir Ślusarczykowie
Dorota i Piotr Kałużowie
Renata i Tomasz Woronieccy
Wiesława i Mieczysław Pawlaczykowie
Agnieszka i Adam Nowaccy
Małgorzata i Artur Jurczakowie
Agnieszka i Tomasz Chyćkowie
Małgorzata i Jacek Garlińscy
Anna i Roman Nowosielscy
Agnieszka i Stanisław Oleksiukowie
Krystyna i Michał Jaskowie
Katarzyna i Mirosław Szafranowie
Małgorzata i Marek Kouhanowie
Aldona i Jerzy Latuszowie
Stanisława i Henryk Szpyrowie
Przemysława i Jarosław Molędowie
Bogumiła i Grzegorz Kalatowie
Urszula i Leszek Pokorscy
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Burmistrz przedstawia plan
przebudowy osiedla Waryńskiego
We wtorek, 17 listopada br., burmistrz Robert Czapla
spotkał się z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej “Cisy” budynków wielorodzinnych przy ulicy Waryńskiego w Nowogardzie,
aby przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu na
osiedlu Waryńskiego w Nowogardzie.
Początkowa koncepcja obejmowała tylko przebudowę
drogi i wymianę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 3
Maja do ul. Waryńskiego, jednak ze względu na dużą ilość
właścicieli nieruchomości, którzy się tam znajdują, zrodził się
pomysł, aby powstała koncepcja zagospodarowania całego
osiedla. Po uzgodnieniach z projektantem powstała koncepcja, obejmująca remont nawierzchni dróg, przebudowę i remont chodników oraz wycinkę kolidujących drzew.
Podczas wtorkowego spotkania szczegółowo omówiono koncepcja zagospodarowania ww. terenu, która została
zaakceptowana. Każdy z obecnych przedstawicieli wyraził
chęć uczestnictwa i partycypowania w kosztach związanych
z remontem na swoich gruntach. Ze względu na wysokie
koszty przebudowy całego osiedla ustalono, że w pierwszej
kolejności zostanie wymieniona kanalizacja deszczowa oraz
nawierzchnia przy ul. Waryńskiego, a w przyszłym roku zostaną zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na
dokumentację projektową zagospodarowania ww. osiedla.
Anna Narkiewicz

Nowa droga i nowe parkingi przy Przedszkolu Nr 3
W poniedziałek 23 listopada br., burmistrz Robert Czapla
przekazał wykonawcy teren budowy w celu rozpoczęcia prac
budowlanych zmierzających do budowy drogi wewnętrznej
wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolu Publicznym nr
3 w Nowogardzie. W symbolicznym wbiciu łopaty uczestniczyli
(oprócz burmistrza i wykonawcy): dyrektor przedszkola Ewa
Wróbel oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gardno” Jan Mazurek. Prace, mają zostać
zakończone w kwietniu 2016 roku.
Zakres robót obejmuje:
• przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej oraz budowę
dalszego jej odcinka o długości 108 mb wraz z wykonaniem
odwodnienia,
• budowę parkingu przy przedszkolu na 17 miejsc postojowych
(w tym jedno dla osób niepełnosprawnych),
• budowę chodnika o szerokości 1,5 m przy parkingu oraz remont
istniejącego wjazdu na teren przedszkola,
• przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106
(ul. Poniatowskiego) na istniejącą drogę wewnętrzną,

• przestawienie ogrodzenia przedszkola oraz wykonanie
zabezpieczenia i przebudowę sieci energetycznej na terenie
objętym inwestycją.
Wykonawcą robót jest firma BEN-BRUK. Wartość robót
budowlanych wynosi 200.490,00 zł .
Oprócz ww. prac prowadzonych przez gminę, obecny przy
przekazaniu terenu prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”
poinformował, że jak tylko gmina zakończy przebudowę tego
osiedla na swoich gruntach, spółdzielnia od razu rozpocznie
remont na swoich terenach.
Planowana droga oraz parkingi budowane są z myślą
o mieszkańcach tego osiedla oraz rodzicach, którzy przywożą lub
odbierają swoje pociechy z przedszkola. Droga prowadząca do
przedszkola i budynków wielorodzinnych, w przypadku większych
opadów zamienia się w błoto i tworzą się przeszkody nie do
przejścia. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia i nowe parkingi
posłużą wszystkim przez wiele lat.
Anna Narkiewicz
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Remont kolejnego przejazdu
kolejowego – kiedy?
W związku z napływającymi do Urzędu Miejskiego
zapytaniami, w sprawie remontu przejazdu kolejowego
w ciągu ulic Batalionów Chłopskich i Cmentarnej informujemy, że właścicielem przejazdu jest tylko i wyłącznie
PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). I choć przez wiele
lat Gmina zabiegała o remont tegoż przejazdu, to nie ma
w żaden sposób wpływu czy i kiedy on zostanie ostatecznie wyremontowany. Wszystkie decyzje są podejmowane
przez PKP. Ponadto warto to podkreślić, że przejazd znajduje się w ciągu drogi powiatowej.
Informacje te podajemy, ponieważ wielu mieszkańców
mylnie sądzi, że to gmina Nowogard odpowiada za remont
na przejeździe.
Warto przypomnieć, że po wielokrotnych zabiegach ze
strony burmistrza Roberta Czapli w roku ubiegłym PKP PLK
wyremontowała przejazd kolejowy w ciągu ulic wojewódzkich
700 lecia – Bohaterów Warszawy (22 października 2014). Zastosowana nowa technologia – nawierzchnia przejazdu z płyt
o nawierzchni gumowej sprawdziła się i jest pozytywnie oceniana przez użytkowników dróg. Przejazd kolejowy w ciągu
ulic powiatowych – Batalionów Chłopskich i Cmentarnej jest
w złym stanie technicznym, liczne ubytki w nawierzchni przed
torami, nierówne płyty betonowe są poważnym utrudnieniem
dla pojazdów. W związku z tym kierownik Wydziału GKMiOŚ
Tadeuszem Fiejdaszem, na prośbę burmistrza, próbował telefonicznie umówić spotkanie (próby te są podejmowane przez
wydział GKMiOŚ od kilku miesięcy, 2 razy w tygodniu) między
burmistrzem Nowogardu a dyrektorem Włodzimierzem Wiatrem (Zakład Linii Kolejowych). Ponieważ telefoniczne próby
nie przynosiły efektu, dlatego burmistrz pisemnie zwrócił się
do dyrektora Wiatra z prośbą o uzgodnienie terminu spotkania odnośnie remontu przejazdu w ciągu ulic powiatowych
Batalionów Chłopskich i Cmentarnej. W minionym roku, po
rzeczowych rozmowach, Gmina uzyskała zapewnienie, że remont rozpocznie się w II połowie br. Inwestor – PKP PLK posiada dokumentację techniczną wykonania remontu omawianego przejazdu w takiej samej technologii, jak przejazd w ul. 700
lecia – Bohaterów Warszawy. PKP PLK ponadto zaplanowało
również zamontowanie nowych barierek wzdłuż ul. Nadtorowej, w miejscu starego ogrodzenie przy przejeździe kolejowym.
Niestety koniec roku zbliża się nieubłaganie, a rozpoczęcia
remontu tego przejazdu jak nie było tak nie ma. Gmina śle pisma do PKP (ostatnie wystosowane zostało 9 listopada br.), ale
odpowiedzi nadal nie ma.
Dyrekcja PKP PLK obiecała Gminie, że zostanie wyremontowany drugi przejazd - w ciągu ulic Batalionów Chłopskich – ul.
Cementarnej. Miejmy więc nadzieję, że na realizację obietnicy
PKP nie będziemy musieli czekać kolejne 25 lat. Bo pozostałe
(np. w ciągu ul. Dąbroszczaków, Zamkowej oraz te, które znajdują się w gminie Nowogard) również czekają na remont, który umożliwiłyby swobodne i bezpieczne przejeżdżanie przez
tory kolejowe.
Burmistrz w tej sprawie obiecuje jedno, że nadal będzie
robił wszystko co możliwe i dążył do tego, aby przejazd ten został w końcu wyremontowany. Jeden po wielu latach udało się
wyremontować, więc jest duża szansa, że i ten również będzie.
Piotr Suchy

Przejazd do remontu

Przejazd ul. 700-lecia
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Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul.
Macieja Rataja.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00038593/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2015r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 70.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
7.000,00 zł najpóźniej do dnia 17.12.2015r. 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 oraz www.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama Mickiewicza 12.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z:
- działki o nr ewidencyjnym 57 o pow. 454 m2 zabudowanej
budynkiem „mieszkalnym” oraz pozostałymi budynkami „niemieszkalnymi”,
- działki o nr ewidencyjnym 581 o pow. 45 m2 niezabudowanej, położona jest w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul.
Adama Mickiewicza 12.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00010107/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 55.282,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.528,20
zł najpóźniej do dnia 17.12.2015r. 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 19.11.2015r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego.
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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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 172/4 o pow. 0,1256 ha (symbol
użytku gruntowego S - RV) niezabudowanej, położonej w obrębie Szczytniki gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00004988/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 35.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00
zł najpóźniej do dnia 04.01.2016r. 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 trzecim 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 08.01.2016r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 74.700,00 zł
obniżona o 10%
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.470,00
zł najpóźniej do dnia 04.01.2016r. 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.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015r.
poz. 782 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów z dnia 17, 20,
24.11.2015r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
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Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej już od 1 stycznia 2016
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.
Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej
w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej
świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego,
w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych
(posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 r.
Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa wnioskom dotyczącym możliwości załatwiania spraw poza stałymi godzinami pracy urzędu, który jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30, mając na uwadze
Państwa potrzeby uprzejmie informuję, że dnia 9
grudnia 2015r. (w środę) przedłużam czas pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie od godziny 7.30 do godziny 19.00.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z przedłużonego czasu pracy urzędu i mam nadzieję,
że pozwoli on na skuteczne załatwienie Państwa
spraw.
Z wyrazami szacunku
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna
pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W Gminie Nowogard od 1 stycznia 2016 r. - codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 - w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej, w pokoju nr 10, będzie funkcjonował Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie"
dnia 5 grudzień 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje u Lidii Bogus
tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na
bezpłatne badania mammograficzne finansowanych ze
środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego- ilość
miejsc ograniczona.
Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus
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Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu
Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy,
że wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta
Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się
zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez
wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej
lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.
Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie
do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.
Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak
wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych
klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce
jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP
Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek
w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.
Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum
Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom
dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom
do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.
pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr
Informator - Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny

Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców nt.
refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wszyscy pracodawcy, zatrudniający młodocianych pracowników tzw. praktykantów, mogą liczyć na refundację
poniesionych przez nich kosztów.
Zasady takiej refundacji określa ustawa o systemie oświaty
oraz rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Pracodawca, który poniesie koszty kształcenia młodocianych pRacowników, może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tychże kosztów. Wnioski te pobrać można w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Następnie wypełniony wniosek
przedsiębiorca składa w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (plac Wolności 1, parter, pokój nr 5).
Osobą odpowiedzialną za weryfikacje prawidłowości wypełnienia wniosków, zgodnie z przepisami, odpowiada Mariusz Kaglik z Referatu Edukacji.
Aby otrzymać dofinansowanie:
- pracodawca musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone odpowiednimi przepisami,
- młodociany musi ukończyć praktyczną naukę zawodu
oraz zdać egzamin uzyskując tytuł czeladnika (Czeladnik jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz
teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego
egzaminu czeladniczego),
- praktyka zawodowa trwać powinna 36 miesięcy
(3 lata).
Nieobowiązkowe, ale zawsze mile widziane jest wysłanie
zawiadomienia - zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym
do właściwego Urzędu Miejskiego. Jednak niewysłanie takiego zgłoszenia - zawiadomienia - nie powoduje utraty możliwości ubiegania się potem o dofinansowanie kosztów ani obawy o odmowę udzielenia tejże pomocy finansowej.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji.

Dofinansowanie takie przyznaje burmistrz. Przysługuje
ono, gdy pracodawca złoży wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów do właściwego urzędu w ustawowym
terminie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego przez młodocianych.
Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracodawca musi załączyć uwierzytelnione kopie
dokumentów odnośnie przygotowania pedagogicznego
opiekuna praktyk młodocianego (swoje lub wyznaczonego
pracownika-opiekuna), kopie umowy o pracę zawarte z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
oraz kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianego. Na podstawie tak wniesionego kompletu dokumentów po
ich sprawdzeniu burmistrz podejmie stosowną decyzję.
Kwota dofinansowania dla pracodawcy wynosi 8081 zł
(przy pełnym cyklu praktyki zawodowej tzn. 3 lata) lub równowartość okresu zatrudnienia przypadająca za okres krótszy
niż 36 miesięcy. Istnieje też możliwość dofinansowania tylko
przyuczenia do wykonywanej określonej pracy - wtedy kwota
takiego dofinansowania wynosi 254 zł ale za pełny miesiąc
takiego przyuczenia (np. od 10.IX do 09.X). Przyuczenie do wykonania określonej pracy może trwać os 3 do 6 miesięcy, a w
przypadku szkolenia w OHP okres ten może być wydłużony do
22 miesięcy (do czasu ukończenia przez młodocianego gimnazjum). Dofinansowanie przekazywane jest na podane konto
bankowe pracodawcy.
Takie dofinansowanie dla pracodawcy jest pomocą de minimis udzielaną wg warunków UE określonej konkretnym rozporządzeniem (nr 1998/2006).
Pracodawcy mogą liczyć już od paru lat na taką pomoc
w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego. Jest to duże odciążenie kosztów leżących po stronie pracodawcy.
Mariusz Kaglik, Referat Edukacji
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ
ARANŻACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił konkurs
na Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2015.
Jest to II edycja tego typu konkursu organizowanego dla
mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którego celem jest
podkreślenie nastroju Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, oraz podniesienie walorów dekoracyjnych i estetycznych budynków mieszkalnych.
Mieszkańcy naszego miasta i gminy od lat uczestniczą
w nadawaniu odświętnego i wyjątkowego charakteru naszemu miastu poprzez tworzenie bardzo ciekawych aranżacji świątecznych w swoich posesjach, oknach, balkonach
czy ogrodach na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, dlatego też Burmistrz Nowogardu poprzez ogłoszenie
i przeprowadzenie konkursu chce docenić wszystkich, którzy

od lat zdobią swe posesje, oraz zachęcić pozostałych do włączenia się w nadawaniu miastu magicznego wyglądu w okresie Świąt i Nowego Roku.
Nagrodami w konkursie są bony pieniężne w wysokości
3000 zł. w kategorii – budynek jednorodzinny wolno stojący
i 1000 zł. – kategoria balkon w budynku wielorodzinnym.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do
uczestnictwa w konkursie.
Szczegóły na stronie internetowej pod adresem: http://
www.nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/2767-konkursna-najladniejsza-aranzacje-swiateczna
Monika Kukiełka
pracownik wydziału GKMiOŚ

Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie
budynków wielorodzinnych w roku 2015
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs pt. “Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2015”.
Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za
estetykę i wizerunek miasta.
Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowogard. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remoncie lub
termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje
budynku. Zgłaszać można budynki, w których te prace przeprowadzane są w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi
10.000,- zł. oraz dwa wyróżnienia po 1.000- zł .

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia
30 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy kierować
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego). Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory
oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zasady Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu
przyjętym i zatwierdzonym Zarządzeniem nr 124/2015 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 listopada 2015 r. dostępnym na
stronie internetowej BIP oraz Biurze Obsługi Interesanta. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Szczegóły pod adresem: http://www.nowogard.pl/index.
php/18-aktualnosci/2813-najladniejsza-elewacja-i-najladniejs
ze-otoczenie-budynkow-wielorodzinnych-w-roku-2015

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl.
Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel
Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto”
Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak –
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy,
Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA”
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a;
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”,
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy,
ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3
Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7;
Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep
spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis,
ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan
ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności
9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”,
ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły SpożywczoPrzemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ
LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art.
Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A

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.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

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

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

