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Absolutorium dla burmistrza

z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
Szanowny panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, drodzy moi współpracownicy i pracownicy.
Zwracam się właśnie do Was. Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za ten rok pracy
w 2015 roku. Zrobiliśmy razem kawał dobrej roboty. Potwierdzają to mieszkańcy, potwierdza
to sprawozdanie, a przede wszystkim potwierdzają to fachowcy. Potwierdza to Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie, i właśnie tam pracują ludzie, którzy posiadają wykształcenie rachunkowe i finansowe, którzy oceniają w Województwie Zachodniopomorskim 112 gmin, 20 powiatów
i Zarząd Województwa. To ta opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli wydana przez fachowców, jest dla mnie najważniejsza […]. Pozytywna opinia z RIO, która jest niezależną instytucją,
nie ma nad sobą prezesów, wydawców i innych osób, którzy mówią jak inni mają głosować.
Dziękuję tym radnym, którzy głosowali za udzieleniem, mnie i moim współpracownikom, absolutorium. Dziękuję tym, którzy się wstrzymali, ale dziękuję również i tym, którzy byli przeciw, bo mam
nadzieję, że w końcu otworzą oczy i zobaczą Nowogard w tych właściwych i pozytywnych kolorach.
Dokończenie na str. 2 i 3

Burmistrz pozyskuje kolejne miliony
dla gminy Nowogard
W środę, 25 maja br., Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali umowę realizacji Kontraktu Samorządowego,
którego wartość wsparcia ze środków unijnych przekroczy
7,3 mln zł (wartość zaplanowanych przedsięwzięć to blisko
8,7 mln zł). W imieniu gminy Nowogard ww. umowę podpisał
burmistrz Robert Czapla. Pozyskane w ten sposób pieniądze,
zostaną zainwestowane w realizację dziewięciu najważniejszych
projektów, obejmujących rozbudowę infrastruktury terenów

inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie
edukacji dzieci i młodzieży. Do realizacji kontraktu przystąpiły
cztery samorządy: Gmina Nowogard (lider kontraktu), Gmina
Maszewo, Gmina Osina oraz Powiat Goleniowski. Włodarze tych
samorządów wspólnie opracowali koncepcję, w której zawarto
dziewięć projektów priorytetowych wzmacniających głównie
sferę edukacyjną.
Dokończenie na str. 4

Nowy oddział pediatryczny
już funkcjonuje
16 lutego br., oddano oficjalnie wyremontowany
i zaadaptowany do użytku nowy oddział pediatryczny. Oddział
ten znajduje się w starym skrzydle Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
Jednak to nie oznaczało, że już na drugi dzień zacznie on normalnie funkcjonować. Aby tak się stało wymagane były odbiory, które właśnie dobiegły końca. Od poniedziałku, 23 maja br.,
zaczęto przenoszenie całego oddziału, z dotychczas zajmowanego budynku, do nowego miejsca. Nowy oddział pediatryczny
zaczął formalnie funkcjonować od środy 25 maja br.

Nowy
oddział
składa się z dziewięciu
sal, w których znajduje
się 15 łóżek, w tym sale
jednoosobowe dla matek,
które przebywają z dziećmi podczas pobytu na
oddziale. Ponadto znajduje się tu izolatka, śluza,
Dokończenie na str. 5
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Zobaczą, że Nowogard nie jest pogorzeliskiem, gdzie są wojny, że się pali, gdzie nic się nie dzieje, a ludzie tylko emigrują.
Od ponad 20 lat liczba naszych mieszkańców jest stała (ponad 24 tys), choć wielu mówi, że wszyscy stąd wyjechali […].
Kto wyjechał ten wyjechał, ale ludzie zostają tu. Mamy miejsca pracy, które stworzyliśmy, może jeszcze nie w strefie ekonomicznej, ale są. Uzbrajamy strefę ekonomiczną, pozyskujemy środki unijne w takiej ilości, jak nigdy wcześniej […] oraz są realizowane inwestycje, które nigdy wcześniej nie były wykonywane na taką skalę. Mam nadzieję, że w końcu otworzycie oczy
i zobaczycie zadowolonych mieszkańców gminy Nowogard, którzy cieszą się z tego „złego” skyparku, którzy cieszą się z tego
„złego” lodowiska, z tych boisk, z dróg, świetlic, z placów zabaw, z tych siłowni na świeżym powietrzu, z tych chodników,
które uważacie za niepotrzebne. Naprawdę są mieszkańcy, którzy cieszą się z tego, że mieszkają w Nowogardzie, że mogą
tutaj żyć, że mogą tutaj zakładać rodziny i mogą się tutaj realizować.
Życzę tego Państwu, abyście dostrzegli pozytywne strony naszej Gminy i zaczęli się o niej wypowiadać pozytywnie byli jej ambasadorami, jako mieszkańcy tej Gminy i jako radni.
Dziękuję jeszcze raz za to głosowanie, a przede wszystkim dziękuję moim współpracownikom, że zrobiliście kawał dobrej
roboty w zeszłym roku. Dziękuję.
Tymi oto słowami, burmistrz Robert Czapla, podziękował swym współpracownikom za ciężką pracę w minionym 2015 roku,
po głosowaniu nad udzieleniem mu przez Radę Miejską w Nowogardzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Wnioski za absolutorium
We wtorek, 10 maja br., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowogardzie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu dla burmistrza Roberta Czapli. Po zapoznaniu się przez radnych
z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie (RIO), w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nowogard za rok 2015 (z 25 kwietnia br.)
oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowogard (28 kwietnia br.), członkowie komisji przyjęli wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015, który następnie
został przesłany do RIO w celu zaopiniowania. W dniu 16
maja br., RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Jednak RIO i komisja swoje, a radni swoje.

Wykonanie przez burmistrza budżetu
za rok 2015
Jak trafnie zauważyła to radna Anna Wiąz (klub radnych
SLD): Sami ten budżet uchwalaliśmy jako radni i został on
wykonany w 98%. Możemy burmistrza nie kochać, ale zrobił
ogrom roboty.
A oto szczegóły:
1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wykonano
w blisko 98% tj. w kwocie 78.783.979 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 90%
tj. w kwocie 71.447.618 zł.
3. Nie zaciągnięto pożyczek, kredytów, nie dokonano emisji obligacji (czyli nie zadłużono Gminy).
4. Zachowana została płynność finansowa i konsekwentnie prowadzona jest polityka oddłużania Gminy (dług
spadł o 1.563.309 zł).
5. Nadwyżka w budżecie na miniony rok planowana była na
poziomie 1.180.490 zł, jednak rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 7.336.361 zł (stanowi to 622% planu).
6. Pozyskana została kwota ze środków unijnych
2.325.356 zł, która przeznaczona została na m.in.:
- zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim
- budowa schodów przy ul. Kowalskiej
- zakup nowego wozu strażackiego
- przebudowa sieci ogólnospławnej z rozdzieleniem
jej na sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach
Kazimierza Wielkiego i 3 Maja.

- budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Kulice
- zakup sceny mobilnej
- kompleksowa przebudowa świetlicy wiejskiej
w Świerczewie
- budowa placu zabaw w Karsku, Łęgnie i w Sąpolnicy
W sumie w roku 2015, za planowaną kwotę 6.119.473 zł,
realizowano 66 zadań inwestycyjnych.
Jednak dla radnych z opozycji (PiR/PiS, PSL, WN i niezależnych) to nadal zbyt mało. Tylko czy jednak to było
przyczyną podjętej przez nich decyzji?

Stanowiska radnych
Jednym z radnych, który zabrał głos, przedstawiając opinię klubu PiR – jak to sam zaznaczył – ustnie, nie zaś
na piśmie był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Słomski.
Wg. radnego i jego klubu, argumentem za nieudzieleniem absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania
budżetu za rok 2015 jest:
• sprzeciw wobec polityki burmistrza oraz niejasna
polemika z radnymi w Wiadomościach Samorządowych. Radni z PiR nie jeden raz wypominali burmistrzowi jego przynależność partyjną i „obsmarowywali” go w swej gazecie (Dziennik Nowogardzki).
Gdy burmistrz domagał się sprostowania, redakcja odrzucała sprostowania argumentując, że nie
spełniają one formy sprostowania co do rzeczonego artykułu (doszło do tego, że sąd musiał wymóc
na DN druk sprostowania). Tylko jaki to ma wpływ
na wykonanie budżetu?
• wysokie koszty ponoszone przez mieszkańców
w wyniku przetargu wodno-kanalizacyjnego (dop.
autora – chodzi o PUWiS). Radny Słomski jak widać żyje cały czas przeszłością. Przecież sprawa
PUWiSu została zakończona w lutym 2014 roku, jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Miejskiej i burmistrza. Może warto przypomnieć panu radnemu i jego
kolegom, że przewodniczącym komisji przetargowej
był ówczesny zastępca burmistrza Damian Simiński
(PSL), który jak informował na konferencji prasowej
w 2014 roku: doprowadziłem do końca sprawę przetargu na usługi wodno-kanalizyjne w naszej Gminie. A co najważniejsze, postępowanie przetargowe
wyłoniło operatora, który zaproponował o wiele
niższe stawki za wodę i ścieki niż dotychczasowy
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operator (co najważniejsze to ten nowy operator nie zamierza pobierać tzw. opłaty abonamentowej – to oszczędność w wysokości ponad 15 zł
na rachunku miesięcznym).
Jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na prawników,
którzy walczą w imieniu Gminy o dobro naszych mieszkańców, to nie kto inny, ale Rada Miejska podejmuje
decyzję o zabezpieczeniu potrzebnej kwoty, a burmistrz
daną uchwałę realizuje. Widać radny Słomski nie pamięta, czym się zajmuje i jaką rolę posiada Rada Miejska.
Warto uzmysłowić radnemu Słomskiemu, kto tak naprawdę dziś naraża mieszkańców gminy Nowogard na
ponoszenie wyższych kosztów?
• nadal niewyjaśniona kwestia sterylizatora. Wygląda
na to, że przewodniczący klubu radnych PiR/PiS –
Piotr Słomski - jako jedyny nie miał czasu przeczytać
opinii z RIO, która nie stwierdziła żadnych uchybień
(i innych instytucji, do których radni ze WN skierowali zawiadomienie w tej sprawie) odnośnie „zaginionej” kwoty na sterylizator, która znajduje się
w Biurze Rady. I za co pan radny bierze dietę?
Z kolei radny Marcin Nieradka (również z klubu radnych
PiR/PiS) stwierdził: - brak strategii rozwoju miasta.
Zbrojenie strefy ekonomicznej i w ogóle jej utworzenie – to jest strategia rozwoju miasta (to są nowe miejsca pracy, większy dochód w budżecie Gminy), budowa
ścieżki dookoła jeziora, rekultywacja jeziora i terenów
przy jeziorze – to również strategia rozwoju miasta (turystyka, sport i wypoczynek). Warto przypomnieć radnemu Nieradce, że zasiadał w Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji i wówczas podejmował decyzję odnośnie
uchwały zatwierdzającej „Strategię rozwoju miasta na
lata 2014-2022”. Czyżby luki w pamięci? Ponadto radny stwierdził, że od 20 lat nie wiem, w jakim kierunku
władza zmierza, a ponadto dodał, że stwierdza niewielkie korzyści dla mieszkańców ze ścieżki dookoła jeziora.
Chyba radny zapomniał, że pod wnioskiem obywatelskim w sprawie utworzenia ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora, podpisało się 2.000 mieszkańców naszego miasta – to mieszkańcy Nowogardu zwrócili się o tę
ścieżkę do Rady Miejskiej.
Dodał on również, że
• Maszewo nas wyprzedza (ciekawe w czym,
ale o tym już radny nic nie powiedział)
• stan miasta niedobry (ciekawe co radny miał na myśli – czyżby ponad 5.000 wyborców burmistrza się
myliło?)
• podatki 3 razy podwyższane, które my obniżyliśmy
(a z drugiej strony Rada wyraziła zgodę na podwyższenie przez PUWiS stawek za wodę i ścieki, choć
burmistrz wnioskował o pozostawienie ich na poprzednim poziomie)
• cała oświata jest finansowana z subwencji (jeżeli tak by było, jak twierdzi radny Nieradka, to Gmina
nie musiałaby dokładać do oświaty ponad 12 mln zł).
Pojawiły się też wypowiedzi w tym temacie innych radnych. Jednak żadna z tych wypowiedzi, poza radnymi
z klubu SLD, nie dotyczyła bezpośrednio wykonania
przez burmistrza Roberta Czaplę budżetu za rok 2015.
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Dlaczego tak zagłosowali?
Jest to kolejna polityczna decyzja Rady, mająca na celu nieudaną kolejną próbę podporządkowania sobie Burmistrza.
Radni w ten sposób potwierdzili, że dla nich najważniejsza
jest walka o władzę, a nie praca na rzecz lokalnego społeczeństwa. Zresztą dali temu wyraz w minionym roku kalendarzowym, gdzie dopiero opinia publiczna wymuszała
na nich zmianę decyzji. Miało to miejsce m. in. w sprawie
remontu dachu na Przedszkolu nr 3, w sprawie budowy
parkingu przy Przedszkolu nr 4, w sprawie zabezpieczenia
kwoty na budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej itp. Takich sytuacji było bardzo dużo, i nie świadczą one
na korzyść radnych. I choć sami domagają się od burmistrza
podjęcia współpracy z radnymi, to ta chęć współpracy jest
blokowana właśnie z ich strony.
O tym, że wynik głosowania nad absolutorium był z góry
znany, i co na to miało wpływ, zobrazował krótko w swych
słowach radny Michał Wiatr (niezależny), który wraz radnymi z klubu SLD i radną WN Mirosławą Cwajdą zagłosował
za udzieleniem burmistrzowi absolutorium: Zgadzam się
w 100% ze słowami pani radnej Ani Wiąz – nie wszyscy kochamy naszego pana burmistrza. To prawda burmistrz nie
jest do kochania [...], ale taka jest wola społeczna i ja się
z tym zgadzam. Szanuję wolę społeczną […]. Tak naprawdę to już padło zresztą kilka miesięcy temu (dop. autora –
przy głosowaniu nad absolutorium za wykonanie budżetu
na rok 2014). Pamiętam jak radny Marcin Wolny tutaj publicznie powiedział, że on już kilka miesięcy temu wiedział,
jaki będzie wynik absolutorium. I dzisiaj pan burmistrz też
się uśmiecha, bo już zna wynik tego absolutorium, a przynajmniej się spodziewa. Dlatego panie burmistrzu, ja nie
dam panu powodu do tego uśmiechu i udzielę panu tego
absolutorium.

Wynik głosowania
•

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 6 radnych (SLD – Anna Wiąz, Renata Piwowarczyk,
Jolanta Bednarek, Marcin Wolny, WN – Mirosława
Cwajda i niezależny Michał Wiatr);
• Od głosu wstrzymało się 3 radnych (Niezależna Jowita
Pawlak, PSL – Rafał Paśko, Stanisław Saniuk).
• reszta radnych była przeciwnych.
Uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości, dlatego
nie została podjęta.
Radni wielokrotnie w swych wypowiedziach twierdzili,
że burmistrz nie chce z nimi współpracować. Na każdym
kroku ten brak współpracy mu wytykali. Ten jednak nadal cierpliwie czekał i czeka z wyciągniętą ręką, gotowy
do współpracy z Radą Miejską.
Czy jednak radni sami chcą tej współpracy, czy tylko o niej
mówią?
Po argumentacji niektórych radnych, za niepoparciem wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie
budżetu na rok 2015, łatwo wyciągnąć wnioski, że są to
tylko slogany bez pokrycia, słowa puszczane na wiatr i niemające nic wspólnego z próbą podejmowania ze strony radnych współpracy z burmistrzem. A szkoda, bo okazja była
do tego wyśmienita.
Dalsze komentarze, odnośnie działań nowogardzkich radnych, pozostawiamy mieszkańcom gm. Nowogard.
Opr. Piotr Suchy
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Burmistrz pozyskuje kolejne miliony
dla gminy Nowogard
Dokończenie ze str. 1

Nowogardzkie projekty
Gmina Nowogard, w ramach kontraktu, chce wybudować sieć wodno-kanalizacyjna na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej oraz utworzyć doradztwo zawodowe
dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard.

jednorazowo środków unijnych przez naszą Gminę. Środki
te zostały zarezerwowane, zaś poszczególne Gminy, zgodnie
z zapisami Umowy Kontraktu Samorządowego, mają teraz
6 miesięcy na złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej,
która będzie poddawana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami w ramach drugiego etapu konkursu.
Przypomnijmy, że pierwszym etapem było podpisanie,
29 października 2015 r., przez burmistrza Roberta Czaplę
umowy partnerskiej m. in. na inwestycje gospodarcze na
terenie gminy Nowogard, i wszystko to w ramach tzw. Kontraktu Samorządowego.

Czym jest Kontrakt Samorządowy?

Podpisanie Umowy Kontraktu Samorządowego przez
wszystkich partnerów (burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz oraz Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz
Stanisławski), to kolejny krok ku procesowi pozyskania
środków w kwocie łącznej 7 389.728,30 zł, z czego gmina
Nowogard może na realizację swych zadań pozyskać kwotę 3 051.802 zł (to stanowi 41,3% całości kwoty dofinansowania). W tej chwili jest to najwyższa kwota pozyskana

Kontrakt Samorządowy to nowe podejście do finansowania projektów w ramach funduszy unijnych. Jest to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami.
W naszym przypadku są to trzy gminy z terenu powiatu goleniowskiego, zaś dodatkowym partnerem jest samorząd
powiatu goleniowskiego. Rolą Kontraktu jest przede wszystkim pobudzanie rozwoju lokalnego i regionalnego, dzięki
środkom finansowym pozyskanym ze źródeł zewnętrznych
(fundusze unijne). Wpisując dane przedsięwzięcie w Kontrakt Samorządowy, każdy z partnerów, wykazując zgodność
swojego projektu z celami pozostałych partnerów, będzie
miał możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie własnego projektu w procedurze konkursowej, co skutkować może większym prawdopodobieństwem otrzymania
dofinansowania.
To kolejne pieniądze unijne pozyskane przez burmistrza
Nowogardu dla Gminy. Wraz z tymi pieniędzmi będzie to już
kwota 11.584.793,68 zł i to zaledwie w półtora roku (2014
- 2018). Ta kwota jest kolejnym przykładem tego, że pomimo obniżenia przez radnych burmistrzowi o 50% pensji i nie
poparciu przez nich uchwały udzielającej mu absolutorium,
to burmistrz Robert Czapla nadal robi swoje dla dobra
mieszkańców gm. Nowogard.
Piotr Suchy

Nowy oddział pediatryczny już funkcjonuje
Dokończenie ze str. 1
pokój zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój ordynatora,
pokój lekarzy z łazienką dla personelu, kuchnia mleczna,
łazienki, jadalnia-świetlica oraz magazyny.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie byłoby to możliwe, bez wsparcia finansowego ze strony lokalnych przedsiębiorców: Magdaleny i Mariusza Koniecznych, Bożeny
i Roberta Mieleńczuka oraz państwa Beaty i Zbigniewa Piątak prowadzących gospodarstwo rolne Visonex.
Pomysł wyremontowania oddziału dziecięcego pojawił się
w 2014 roku, kiedy właściciele firmy Bono Fur Farm postanowili przekazać 200 tysięcy złotych na remont i urządzenie
nowego oddziału dziecięcego w starym skrzydle szpitala.
Następnie remont wsparli państwo Piątak, finansując zakup
urządzeń do sali zabaw w holu szpitala łączącego się z oddziałem położniczym.
Odział pediatryczny podczas remontu został podzielony na tzw. niską część starej bryły szpitala oraz wysoką
część. Adoptowane pomieszczenia w niskiej części zostały
wyremontowane z środków przekazanych od darczyńców.

Jednak ze względu na przeszkody, jakie wystąpiły podczas
remontu, zabrakło środków finansowych na remont drugiej części. W związku z tym, burmistrz zwrócił się do Rady
Miejskiej z wnioskiem, aby przykazać na rzecz szpitala
brakującą kwotę 60.000zł i zakupić materiały budowlane.
Zaś przy pomocy stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz osób osadzonych
w nowogardzkim Zakładzie Karnym dokończyć remont
oddziału. Podczas uroczystości otwarcia burmistrz Czapla
podziękował dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowogardzie
płk Jerzemu Dudzikowi, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Urszuli Witkowskiej, dyrektor PUP Fili w Nowogardzie Małgorzacie Bernackiej.
Zakres działania oddziału:
• Leczenie stanów zagrożenia życia – zaostrzenie astmy
oskrzelowej, nagła duszność krtaniowa, niewydolność
oddechowo – krążeniowa, ostre zatrucia środkami chemicznymi lub lekami
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•
•
•
•
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•

Diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń
zgodnych ze stopniem referencji szpitala, dotyczących:
Układu oddechowego (w tym diagnostyka alergologiczna)
Schorzeń przewodu pokarmowego ( z wykorzystaniem
możliwości szpitalnej Pracowni Endoskopowej u dzieci
starszych)
Schorzeń układu moczowego – USG, cystografia fikcyjna, urografiPodstawowa diagnostyka kardiologiczna
z możliwością zapisu Holtera u dzieci starszych,
Podstawowa diagnostyka hematologiczna i endokrynologiczna.
Opieka nad noworodkami zdrowymi,
Diagnostyka i leczenie noworodków chorych
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z możliwością wykonania USG jamy brzusznej, mózgowia, monitorowania funkcji życiowych i leczenia zaburzeń oddechowych z zastosowaniem CPAP,
• Konsultacje i kontrola dzieci w Przyszpitalnej Poradni
Pediatrycznej i Neonatologicznej.
Lekarze zatrudnieni na oddziale:
• Andrzej Buragas – lekarz specjalista chorób dziecięcych
(ordynator oddziału)
• Jadwiga Kaliczyńska – lekarz specjalista chorób dziecięcych alergolog
• Joanna Zięba – lekarz chorób dziecięcych, specjalista
neonatolog
• Grażyna Mianowicz-Justyńska - lekarz chorób dziecięcych, specjalista neonatolog
opr. Piotr Suchy

Kolejna inwestycja na terenie szpitala
W chwili obecnej prowadzone są prace remontowe
„starej” klatki schodowej. Materiał zakupiła Gmina, zaś prace wykonywane są przy pomocy stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz osób
osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Nad całością czuwa koordynator prac Jarosław Hołubowski.
Dzięki wszystkim tym pracom, zmienia się również
stopniowo wizerunek starej części bryły nowogardzkiego
szpitala.
Piotr Suchy

Wizja lokalna w Orzechowie
w sprawie oświetlenia drogowego
W czwartek, 19 maja br., o godz. 18.30, burmistrz Robert Czapla wraz z Adamem Czernikiewiczem, kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów (IiR) udał się do Orzechowa.
Celem tej wizyty była wizja lokalna związana
z usytuowaniem nowych lamp typu solarnego
w miejscach, które w imieniu mieszkańców
wskazał sołtys Marian Białczak. Przedstawione propozycje przewidują usytuowanie ich na
dwóch krańcach wsi, gdzie znajdują się posesje, będące już poza zasięgiem istniejącego
oświetlenia drogowego.
opr. Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Lokalna Grupa Działania podpisała
umowę na nowy okres programowania
W poniedziałek, 16 maja br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W spotkaniu tym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie
gmin (Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów
i Stepnica), gdzie działa Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin
Powiatu Goleniowskiego, które będzie realizowało lokalną strategię rozwoju. Naszą Gminę reprezentował burmistrz Robert
Czapla. W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ww. umowę podpisał Wicemarszałek Jarosław Rzepa,
a w imieniu Stowarzyszenia – Prezes Zbigniew Łukaszewski
oraz członek Zarządu Mieczysław Bździuch.

Lokalna Grupa Działania będzie dysponować środkami
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020.
Dzięki tym środkom samorządy bedą mogły realizować inwestycje
z zakresu infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej
na obszarach wiejskich. Będzie również możliwość wsparcia
przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność.
W ramach Lokalnej Grupy Działania Gmina Nowogard będzie realizować projekt pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej
w Olchowie, Krasnołęce oraz przebudowa w Długołęce i budowa infrastruktury kulturalnej w Wyszomierzu’’ (inwestycja obejmuje w ramach infrastruktury turystycznej budowę: pomostu
w Olchowie i świetlicę w Krasnołęce oraz przebudowę świetlicy w Długołęce, a w ramach infrastruktury kulturalnej budowę
świetlicy w Wyszomierzu)
Całkowity koszt projektu wynosi 633.000 zł, z czego dofinansowanie to kwota 402.777 zł (63,63%). Abyśmy mogli skorzystać
z tych pieniędzy, jako Gmina, radni będą musieli zabezpieczyć
w budżecie gminy na rok 2016 potrzebną kwotę. Stoi przed nami
szansa zrealizowania aż czterech inwestycji dzięki funduszom zewnętrznym, a bez zabezpieczenia potrzebnej kwoty, wszystko
to będzie stało pod znakiem zapytania. W najbliższym czasie
burmistrz przedstawi radnym projekt odpowiedniej uchwały,
który umożliwi naszej Gminie zrealizować zaplanowany projekt.
O tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
Opr. Piotr Suchy

(na podst. Info z Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu)

Burmistrz podpisał umowę

na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej na terenie planowanej
inwestycji pomiędzy ulicami Warszawską - Zamkową - Kowalską
W poniedziałek, 30 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawską-Zamkową Kowalską w Nowogardzie”.
Projekt ten wykona firma „Zk-PROJEKT” za kwotę
17.000 zł, w terminie do 16 grudnia br.
Wykonana dokumentacja techniczna nie tylko pokaże
co i gdzie należy wykonać, aby teren był bardzo dobrze odwodniony oraz by wody opadowe go nie zalewały, ale również
odpowie nam na pytanie, ile to będzie nas mieszkańców
kosztowało.

Co działo się odnośnie tej inwestycji
dotychczas?
29 czerwca 2015 r. burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z mieszkańcami osiedli leżących przy ulicy
Kowalskiej, Warszawskiej oraz Zamkowej, którzy przyszli
przedstawić swoje propozycje dotyczące zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy ich tym
ulicami. Podczas spotkania omówiono wstępną koncepcję
zagospodarowania ww. terenu, czyli to co ewentualnie ma się
na nim znajdować.
Mieszkańcy zaproponowali, aby na tym terenie znajdowało się: boisko trawiaste do piłki nożnej oraz popularna
wśród mieszkańców naszej gminy siłownia na świeżym powietrzu. Ponadto mieszkańcy wyszli z propozycją postawienia
wiaty rekreacyjnej z miejscem na palenisko. Środki finan-

sowe na dokumentację projektowową zabezpieczone zostały
w budżecie gminy na 2015 rok w kwocie 20.000 zł.
21 stycznia br. przedstawiona została wszystkim mieszkańcom wizualizacja propozycji, które na ww. spotkaniu
z burmistrzem zaproponowali sami mieszkańcy - zagospodarowanie terenu obejmuje budowę boiska do piłki
nożnej, budowę dwóch placów zabaw, siłowni zewnętrznej,
street workout, polany z miejscem do grillowania oraz
terenem przeznaczonym do wyprowadzania psów. Place
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zabaw przeznaczone będą dla dwóch grup wiekowych tzn.
osobny plac zabaw dla dzieci młodszych i drugi wyposażony
w urządzenia przeznaczone dla dzieci starszych.
W międzyczasie, ze strony jednego z radnych, pojawił
się nawet zarzut, że burmistrz chce się wycofać z inwestycji
polegającej na zagospodarowaniu terenu po byłym Jeziorze
Grodzkim, choć ten wcześniej wielokrotnie powtarzał, że
nie chce zrezygnować z tej inwestycji, co więcej, powstaje
projekt techniczny z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami,
bo chce tę inwestycję wykonać jak najlepiej, by za kilka lat nikt
mu nie zarzucał wyrzucenia pieniędzy dosłownie w błoto.
Gmina ponadto w marcu br., wybudowała kanalizację
deszczową ulicy Kowalskiej. Było to o tyle ważne,
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że w tym regionie tej kanalizacji w ogóle nie było.
Nieodprowadzana woda zalewała pobliski parking,
utrudniając korzystanie z niego. Problem ten powoli jest
rozwiązywany. Warto wspomnieć też, że był to również
pierwszy z etapów, który ma rozwiązać problem sieci deszczowej w obrębie przyszłego terenu rekreacyjnego po byłym
Jeziorze Grodzkim, między osiedlami przy ulicy Kowalskiej,
Warszawskiej i Zamkowej. Wykonawcą tych prac była firma
ZBOiUD AZBUD z Nowogardu za kwotę około 40.000 zł.
Podpisana właśnie umowa, jest kolejnym potwierdzeniem słów, które burmistrz wypowiedział odnośnie tej
inwestycji i chęci jej wykonania ze strony Gminy.
Piotr Suchy

Odbiór wyremontowanej drogi
i oświetlenia drogowego na osiedlu Bema
W środę, 18 maja br.,o godz. 18.00, na osiedlu Bema, burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru wyremontowanej drogi przy Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 oraz oświetlenia
drogowego przy skrzyżowaniu na drodze głównej - ul. Armii Krajowej i Gen. Józefa Bema.
W odbiorze uczestniczyli wykonawcy, Renata Piwowarczyk, radna oraz przewodnicząca Rady
Osiedla, Tadeusz Fiejdasz, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), inspektor budowlany oraz mieszkańcy osiedla Bema.
Na przełomie października i listopada 2015 została wykonana nowa nawierzchnia części ulicy Leśnej w Nowogardzie
na odcinku o długości 364 m. Remont polegał na wyrównaniu i nadaniu odpowiedniego profilu ulicy oraz ułożeniu
nowej nawierzchni mineralno asfaltowej na powierzchni
2 282 m2. Ponadto wymieniono na nowy krawężnik drogowy
na całym odcinku objętym remontem i wyremontowano
parking wraz z zatoką autobusową na powierzchni 234 m2.
Wykonawcą robót był nowogardzki Zakład Budownictwa
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD”. Wartość wykonanych
i odebranych robót wyniósł 296.680 zł brutto.
Drugą inwestycją, odbieraną w środę była ta., wykonana w marcu br., przez Gminę, na wniosek mieszkańców,
która polegała na doświetleniu skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Gen. Józefa Bema. W ramach inwestycji wykonano
dokumentację techniczną, posadowiono 2 słupy aluminiowe
i zamontowano 3 energooszczędne oprawy LED. Wykonawcą
tej małej inwestycji była firma Usługowo-Handlowa JASTAR.
Koszt inwestycji to 19.500 zł brutto.
Po odbiorze, w świetlicy szkolnej, odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami Bema, którzy rozmawiali o planowanych
na przyszłość inwestycjach. Mieszkańcy zapowiedzieli, że zbiorą
podpisy wszystkich mieszkańców osiedla Bema i dołączą je
do uchwały przyznającej pieniądze na budowę parkingu i chodnika wzdłuż garaży. Inwestycja ta pierwotnie była wpisana do projektu budżetu gminy na rok 2016, jednak radni z koalicji PiR/PiS,
PSL, PO i tzw. niezależni zdecydowali, że ta inwestycja nie będzie
wykonana, bo są inne - ważniejsze. Przeciwko temu głosowali
radni z klubu SLD, którzy 2 razy pytali Przewodniczącego,
kiedy ta inwestycja wróci ponownie do budżetu. Jednak odpowiedzi na to pytanie nie otrzymali do dziś. Podobnie ma się sprawa
z chodnikiem, a dokładnie jego brakiem na odcinku od wiaduktu
nad obwodnicą do skrętu na osiedle Bema, na wysokości garaży.
W tej sprawie burmistrz wysłał zapytanie do Starostwa, jednak
żadnych działań nie podjęto.
Mimo wszystko, na osiedlu Bema jest planowane
szereg inwestycji, o których będziemy Pańswa informować
na bieżąco. Na kolejny rok planowane są prace związane
z budynkami szkolnymi.
opr. Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Burmistrz pozyskał kolejne środki
unijne dla naszej Gminy
We wtorek, 31 maja br., w Szczecinie, burmistrz Robert
Czapla podpisał umowę na modernizację drogi w Olchowie
ze wsparciem środków PROW na lata 2014-2020. Dokumenty ze strony Samorządu Województwa podpisał wicemarszałek Jarosław Rzepa.Burmistrz pozyskał w ten sposób
środki na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi
w miejscowości Olchowo” w kwocie 292.643 zł (63,63%).
Pozostałą kwotę w wysokości 167.271 zł, radni zabezpieczyli na wniosek burmistrza podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 maja br.). Całkowita wartość projektu to 459.914zł.
Termin wykonania to 31.03.2017 r.
Planowana przebudowa drogi o długości 0,55 km
w miejscowości Olchowo, spowoduje poprawę jakości drogi
oraz zapewni bezpieczeństw mieszkańców, a także wszystkich użytkowników. Inwestycja ta to również polepszenie infrastruktury w miejscowości Olchowo, co znacząco wpłynie

na wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Droga biegnie od kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Olchowie do jeziora. W dalszej swej części łączyć się ona
będzie z planowaną nową drogą ekspresową S6.
To kolejne fundusze unijne pozyskane z zewnątrz.
W sumie burmistrz Robert Czapla od początku swej
II kadencji (od grudnia 2014), czyli w okresie półtora roku,
pozyskał na inwestycje w gminie Nowogard kwotę ponad 11 mln zł (wraz z Kontraktem Samorządowym), które
w całości zostały wykorzystane dla dobra mieszkańców. Kwota ta jest też potwierdzeniem słów, które burmistrz Robert
Czapla wypowiedział, po lutowej sesji Rady Miejskiej, kiedy
to radni obniżyli mu pensję o 50% (do najniższej możliwej
wg prawa) - Będę pracował za każde pieniądze. Przyszedłem
pracować tu dla dobra Mieszkańców gminy Nowogard.
Opr. Piotr Suchy

Gmina Nowogard: prawdopodobnie nie wszyscy
rolnicy starają się jeszcze o zwrot podatku
akcyzowego od paliwa!
Dopłaty do paliwa rolniczego realizowane są od 2006 r.
Celem dopłat jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie - poprawa opłacalności produkcji i
zwiększenie dochodów rolników. Kwota dopłat może zmieniać
się co roku, a o wysokości stawki decyduje Rada Ministrów.

W tym roku (2016) obowiązują następujące
stawki:
•
•

Stawka za 1 litr oleju napędowego: 1,00 zł
Limit na 1 ha użytków rolnych: 86,00 zł

Początkowo pieniądze na ten cel nie były w pełni wykorzystywane, jednak w ostatnich latach rolnicy zaczęli doceniać tę formę pomocy.
Aby rolnik mógł dostać częściowy zwrot pieniędzy za
zakupione paliwo, musi dostarczyć do gminy faktury VAT.
Takie dokumenty są przyjmowane dwa razy w roku:
• w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016
r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiący-

mi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r.
do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.
W gminie Nowogard, w pierwszym półroczu, do rolników trafiło łącznie 750.567 zł zwrotu podatku akcyzowego.
Z możliwości tej korzysta u nas zaledwie 300 rolników, choć podatek rolny płaci 1200 osób. To może oznaczać, że nie wszyscy
rolnicy w Gminie korzystają z tego prawa, a warto. Jest to duże
wsparcie z budżetu państwa, które może trafić do rolników
i producentów rolnych za pośrednictwem Gminy.
Burmistrz Robert Czapla zwraca się więc do wszystkich
rolników z terenu naszej gminy, o składanie wniosków o zwrot
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego,
a wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Opr. Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Prawda na temat inwestowania przez PUWiS
w sieć wodno-kanalizacyjną
W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego
(20 maja br.), pojawił się materiał pt.: „Jaki koń jest, każdy
widzi. Zestawienie inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną
za ostatnie 15 lat.” na temat inwestycji wykonanych na terenie naszej gminy przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych w Nowogardzie. Wszystkie informacje są tam
prawdziwe, poza jednym, może małym, acz istotnym szczególikiem – kto sfinansował te inwestycje. Brak wiedzy podstawowej, czy świadoma manipulacja faktami?

Prawdziwy obraz „konia”
Prowadzenie przez PUWiS inwestycji wodno – kanalizacyjnych to żadna, za przeproszeniem, łaska. Obowiązek
ten wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W oparciu o te przepisy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest sporządzić Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Plan ten musi być zgodny
z kierunkami rozwoju Gminy, określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków. Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy, ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i zezwoleniem wydanym
przez Burmistrza PUWiSowi na prowadzenie działalności
(tak mówi przepis). Wieloletni Plan został uchwalony przez
Radę Miejską. Władze Gminy przy planowaniu inwestycji
w infrastrukturę wod-kan., dokonały wyboru i zdecydowały, że zostaną one wykonane przez Przedsiębiorstwo,
a więc odciążą bezpośrednio budżet Gminy. Każda inwestycja ujęta w Planie Wieloletnim, ma wpływ na wysokość
taryf za wodę i ścieki (ostatnio znów zostały podniesione).
A wiec można spokojnie powiedzieć, że PUWiS otrzymał
środki finansowe na inwestycje od nas - mieszkańców.

Z realizacji Planu uchwalonego przez Radę Miejską
uchwałą nr XV/112/12, z dnia 29 lutego 2012 r., jest oględnie mówiąc różnie. Niektóre inwestycje z tego planu do dzisiaj nie zostały wykonane, a inne z dużym opóźnieniem np.
opisywana w Dzienniku Nowogardzkim inwestycja budowy
sieci sanitarnej z Nowogardu do Warnkowa, która miała
być wykonana do 2013 r.
Tak wiec nieprawdziwym jest twierdzenie zawarte
w artykule, że po stronie operatora leży obowiązek bieżącego utrzymania i naprawy sieci. Można by odnieść wrażenie,
że PUWiS to dobroczyńca i „dobry wujek z Ameryki”, który
obdarza społeczność gminy Nowogard swoimi dobrami inwestycyjnymi, a Gmina nic nie robi tylko ogłasza przetargi
na wyłonienie nowego najlepiej zagranicznego operatora.
Wyjaśniamy, że w słynnym już postępowaniu PPP każdy operator - ktokolwiek
by go wygrał - był zobowiązany wykonać
inwestycje, zgodnie z załączonym wykazem. Szkopuł w tym, że PUWiS chciał
je realizować, biorąc za to od społeczeństwa wyższe opłaty za wodę i ścieki,
niż inni. Współczujemy PUWiSowi,
ale takie są prawa konkurencji.

Bzdury, a „bzdury”
Po raz kolejny odsłania się obraz tego, jaka to jest
ta prawda ukazywana przez Dziennik Nowogardzki i tworzących go ludzi. Kolejny raz pojawia się artykuł stronniczy,
a wystarczyło się zapytać tych „urzędników, z których ust padło wiele bzdur na temat gminnej sieci wod-kan.” i wszystko
było by jasne. Jednak po co się pytać? Przecież my wszystko najlepiej wiemy. I wiemy, kto mówi bzdury. Mieszkańcy
też już to wiedzą, bo co miesiąc odczuwają to płacąc
rachunki za wodę i ścieki.
Opr. Piotr Suchy

Odprawa burmistrza z sołtysami w Dąbrowie

W czwartek, 19 maja br., w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,
odbyło się comiesięczne spotkanie robocze burmistrza Roberta Czapli z sołtysami gminy Nowogard. Na spotkaniu
obecni byli również pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wszystkich przybyłych powitał sołtys Dąbrowy
- Zbigniew Florkowski. Na początku spotkania omówio-

no sprawę składania zleceń na realizację poszczególnych
zadań, zapisanych w funduszu sołeckim, będącego częścią
składową budżetu gminy.
Na spotkanie z nowogardzkimi sołtysami przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w osobach: Jerzy Żywotko - p.o. Dyrektora oddziału
Zachodniopomorskiego oraz Rafał Gietka - kierownik powiatowego biura. Przedstawili się zgromadzonym oraz zachęcli
do współpracy w sprawie pozyskiwania m.in. dopłat przez
rolników. Przybyli goście zostali zaproszeni przez burmistrza Nowogardu do uczestnictwa w dożynkach gminnych,
które będą miały miejsce 27 sierpnia br. w Dąbrowie.
Po tej części spotkania, sołtys Dąbrowy zaprosił
na spacer na miejsce tegorocznych dożynek gminnych.
Po drodze wszyscy obecni odwiedzili pomieszczenia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie, punkt biblioteczny w Dąbrowie, gdzie najmłodsi mieszkańcy sołectwa brali udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, w ramach trwającego Festiwalu Filmów
Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”.
Spotkania te są też okazją poznania przez sołtysów
innych sołectw oraz poznają sposoby radzenia sobie z ich
problemami, z którymi zmagają się każdego dnia.
opr. Piotr Suchy
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SPOTKANIE OTWARTE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH Z BURMISTRZEM
ROBERTEM CZAPLĄ
W dniu 11 maja br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się spotkanie otwarte przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Nowogard z burmistrzem
Robertem Czaplą. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli także: Marcin Marchewka, skarbnik
Gminy, Jarosław Soborski, kierownik Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) oraz Urszula
Berezowska z wydziału RLFKiS - osoby, które współpracują
z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP)
w celu omówienia tematów związanych z bieżącą działalnością organizacji oraz wypracowania jak najlepszego
modelu współpracy między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie form, przewidzianych ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
W trakcie spotkania rozmawiano na temat realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w ramach
otwartych konkursów ofert, współfinansowanych przez
Gminę.
Poruszono m. in. sprawę tzw. „Małych grantów”, jako
uproszczonej formy pozyskiwania środków finansowych
przez organizacje pozarządowe, na które projekty składane są bezpośrednio z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać
maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie
nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie
może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania
w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.
W toku dyskusji burmistrz poinformował przedstawicieli
organizacji, iż obawia się, że bardzo dużo organizacji będzie występowało o środki finansowe w tym trybie, a podejmowane przez niego niejednokrotnie decyzje odmowne będą źle odbierane przez organizacje. Dodał także, że
w sytuacjach nagłych, kiedy dana organizacja potrzebuje środków finansowych na realizacje danego zadania,
w takich przypadkach podchodzi do sprawy organizacji
indywidualnie - wystarczy, że organizacja zwróci się z taką
prośbą na piśmie i właściwie ją merytorycznie uzasadni.
W dalszej części spotkania poruszono temat obsługi
księgowej projektów – bowiem obowiązek jej prowadzenia nakłada na organizacje ustawa o pożytku publicznym
i wolontariacie na mocy umów, które organizacje podpisują z Gminą na realizacje zadań publicznych. Organizacje w toku dyskusji zgłaszały bowiem, iż mają problem
z prowadzeniem księgowości i właściwym sporządzeniu
dokumentów księgowych, które są wymagane, bo się
na tym nie znają. W tym miejscu burmistrz Robert Czapla
poinformował zebranych, iż podczas wcześniejszych spotkań z przedstawicielami Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych podejmowano ten temat i ustalono,
że w urzędzie będzie dostępna księgowa, która będzie się
starała organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia księgowości wspomóc, ale dodał także, że pomoc ta
nie będzie polegała na dosłownym prowadzeniu księgowości danej organizacji, bo jest to niemożliwe.

Kolejnym tematem jaki poruszono podczas spotkania, to brak możliwości ponoszenia kosztów administracyjnych w ramach realizowanych przez organizacje zadań
publicznych. Organizacje bowiem nie zgadzały się z tym,
że są w tym zakresie nierówno traktowane - bowiem te,
które działają np. w zakresie sportu, mogą takie koszty ponosić, natomiast inne nie mają takiej możliwości.
W odpowiedzi burmistrz poinformował zebranych,
że w zakresie sportu Gmina nie ma instytucji wiodącej,
która by się zajmowała obsługą i prowadzeniem wszystkich podmiotów działających w gminie na rzecz kultury fizycznej i sportu np. Ośrodka Rekreacji i Sportu.
W naszej Gminie te zadania realizuje Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin i ten klub pochłania też największą
pulę środków przeznaczonych na sport. Ponadto klub ten
pracuje i działa na majątku gminy i musi ponosić wysokie koszty administracyjne w związku z jego właściwym
utrzymaniem - stąd decyzja, że organizacje sportowe
mają możliwość ponoszenia tych kosztów. Organizacje
w toku dyskusji mówiły, że obowiązek prowadzenia księgowości wynika z ustawy, a ponoszenie kosztów administracyjnych w ramach otrzymywanych dotacji dopuszcza
ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zwrócono się więc do burmistrza, aby rozważył taką możliwość
ustalenia dopuszczalnego poziomu (między 3% a 5%)
na koszty administracyjne realizowanych zadań publicznych w ramach puli środków przeznaczanych dla organizacji
w otwartych konkursach ofert w danym roku budżetowym.
Burmistrz stwierdził, że pochyli się nad tym problemem.
W trakcie spotkania zwrócono się z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej informacji z pracy
komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert i oceny (punktacji) poszczególnych
ofert. Ustalono, iż informacja dotycząca wyników i oceny
poszczególnych ofert, będzie zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej przy ogłoszeniu wyników dotyczących otwartych konkursów ofert na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego.
Info własne NFOP
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Nowogardzkie Targi Ekologiczne 2016
W sobotę, 14 maja br., w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”, na placu Szarych Szeregów, burmistrz Robert Czapla
uroczyście otworzył targi, których celem było propagowanie idei ekologicznych i życia w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym. Koncepcja Targów skupiona była wokół promocji ekologicznych technologii związanych z recyklingiem
oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także
promocji i popularyzacji żywności ekologicznej, naturalnej
i nisko przetworzonej oraz kosmetyków i środków czystości,
których skład oparty jest wyłącznie na składnikach pochodzenia naturalnego. Celem targów jest także wskazanie korzyści z usuwania i łagodzenia szkodliwych efektów współczesnej cywilizacji i prezentowanie możliwości modelowania przestrzeni życiowej zgodnego z ideami ekologii.

Targi trwały dwa dni
Mieszkańcy mieli okazję odwiedzić tzw. Groty Ekologa by
poczuć bliskość z naturą na własnej skórze. To właśnie tutaj
chętni mogli obejrzeć ciekawe filmy, które zdobyły nagrody
podczas ostatniej edycji festiwalu, wysłuchać różnorodnych wykładów – dotyczących ekologii
w codziennym życiu, a także
wziąć udział w warsztatach. Oferta skierowana była do wszystkich
zainteresowanych, eko-pasjonatów indywidualnych jak i całych
rodzin, czy grup przyjaciół.
opr. Piotr Suchy (na podst.
info z NDK)

Nowogardzkie obchody

Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
Najważniejszym celem Dnia Godności niezmiennie pozostaje zmiana postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy, w sposób bardzo pozytywny, chcą pokazać wizerunek osób zmagających się z niepełnosprawnością, stworzenie im możliwości zaznaczenia swej

obecności w życiu społecznym oraz ich integrację z osobami pełnosprawnymi, co wpłynie na oswojenie strachu
przed innością.
Już po raz trzeci, ulicami naszego
miasta, przeszedł głośny i kolorowych
pochód. A wszystko to za sprawą nowogardzkich obchodów Dnia Godności
Osób Niepełnosprawnych, pod patronatem m.in. burmistrza Roberta Czapli.
O godzinie 10.00, z ulicy Poniatowskiego wyruszył pochód, w którym
wzięli udział pracownicy i podopieczni
placówek, zajmujących się osobami
niepełnosprawnymi z całego powiatu goleniowskiego. Pochód zmierzał
na plac Szarych Szeregów, gdzie przy
rozstawionej scenie, zaplanowano
atrakcje dla wszystkich uczestników
tego wyjątkowego dnia.
Nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych oraz występów artystycznych
w wykonaniu również osób niepełnosprawnych.
opr. Anna Nakiewicz
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Goście z Macedonii w ratuszu

W ramach rozwijającej się współpracy miast realizowany jest projekt „Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi” - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im.Kole Nedelkowski w Veles. W poniedziałek 23 maja br., burmistrz Robert Czapla przyjął w ratuszu
gości z Macedonii.
Na spotkanie przyjechało 17 uczniów, opiekunowie
oraz dwóch kierowców. Rolę tłumacza pełnił Zoran Balov.
Podczas wizyty w ratuszu przyjezdnym gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr
Łąpieś oraz uczniowie z ZSP z opiekunkami. Po powitaniu
przez włodarza gościom przybliżono miasto Nowogard.
Szymon Pilipczuk inspektor wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, w prezentacji
multimedialnej opowiedział młodzieży o miejscach, które

warto zobaczyć w naszej gminie oraz przybliżając gościom
historię i współczesność miasta Nowogard.
Po przyjacielskich rozmowach goście wręczyli burmistrzowi pamiątki ze swojego miasta, a wspólna fotografia
kończyła to spotkanie.
Głównym celem organizacji wymiany obu szkół jest
nawiązanie bliższych kontaktów między młodzieżą i umożliwienie im poznania realiów odwiedzanego kraju, jego zwyczajów, kultury i zabytków.
Anna Narkiewicz

KAMPANIA
„POSPRZĄTAJ PO SWOIM
PSIE – WCHODZĘ W TO”
Jak co roku w Nowogardzie, w trakcie trwania Festiwalu
Filmów Ekologicznych, i tym razem nie mogło brakować
obecności osób oraz młodzieży działających na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt i utrwalania świadomości społecznej, że posiadanie zwierzęcia – psa, kota itp. to nie tylko same przyjemności ale również wiele obowiązków. Dlatego też w ramach współpracy Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie ze schroniskiem w Sosnowicach, wolontariatem Fundacji „Psia Kość” oraz zaangażowaniem młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława
Staszica w Nowogardzie, prowadzono akcję „POSPRZĄTAJ
PO SWOIM PSIE”.
W trakcie imprezy wręczano broszury informujące
o zagrożeniach, jakie za sobą niosą pozostawiane nieczystości oraz rozdawano pakiety higieniczne dla zwie-

rząt,
ufundowane
przez Urząd Miejski.
Prowadzono kiermasz,
z którego dochód został przekazany na
rzecz schroniska w Sosnowicach oraz znaleziono nowe domy
dla psiaków, uczestniczących w imprezie.
Cieszy tak pozytywny odbiór naszej
kampanii, zainteresowanie i zaangażowanie coraz to większej liczby społeczeństwa.
Monika Kukiełka
Wydział GKMiOŚ
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Zakończenie XIV Ogólnopolskiego i X Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego
„Ekofilm”
„Woods” w reżyserii litewskiego twórcy Ignasa Meilunasa otrzymał Grand Prix Międzynarodowego
Konkursu Filmowego w ramach XIV Ogólnopolskiego i X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”.
II miejsce zdobył film „Choice” w reżyserii
Macieja Puczyńskiego, a III nagroda przypadła
w udziale filmowi „Łowcy miodu. Na ratunek
pszczołom” w reżyserii Krystiana Matyska.
Zakończenie EKOFESTIWALU nastąpiło 20 maja
br., w Nowogardzkim Domu Kultury. Zanim burmistrz
Nowogardu wypowiedział oficjalne słowa kończące
tegoroczne zmagania filmowców z dziedziny ekologii, zostały wręczone wyróżnienia, nagrody i Grand
Prix Festiwalu.
Grand Prix Festiwalu Filmów Ekologicznych
im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” oraz puchar
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
zdobył Ignas Meilunas – reżyser filmu „Woods”. Jego
dzieło to według jury: umiejętne połączenie wyrafinowanej sztuki filmowej z zaskakującym efektami wizualnymi, które trafnie i perfekcyjnie ukazują wartości ekologiczne
otaczającego nas świata. Nagrodę – bon na zakup nagrody
rzeczowej o wartości 6.000zł, ufundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie – wręczył Radosław Mackiewicz.
Maciej Puczyński, który zdobył II nagrodę za film „Choice”, stworzył, jak przeczytać można w uzasadnieniu jury
utwór ukazujący mit człowieka walczącego o wolność,
który stracił wszystko, ale odnalazł sens życia w symbiozie istnienia z otaczającą go przyrodą. Autor otrzymał bon
na zakup nagrody rzeczowej o wartości 4.500zł, ufundowany przez burmistrza Roberta Czaplę oraz Nowogardzki Dom
Kultury, który wręczył, obecny na zakończeniu festiwalu,
włodarz naszej Gminy – Robert Czapla.
III nagroda przyznana została Krystianowi Matyskowi.
Jego film „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom” w sposób
fenomenalny ukazuje świat wewnętrzny pszczół żyjących
w symbiozie z człowiekiem oraz przybliża kultury i społeczeństwa, dla których pszczoły i ich praca stanowią sens życia. Nagrodę – bon na zakup nagrody rzeczowej o wartości
2.000zł wręczył Wojciech Jachim – przedstawiciel Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator ze Szczecina.
Wyróżnienie za najlepsze zdjęcia przyznane zostało twórcy filmu „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom” Krystianowi
Matyskowi. Wyróżnione zostały również filmy „Koniec spania” w reżyserii Ryszarda Ferenca oraz „Ptasi raj” w reżyserii
Marty Kądzieli. Nagrody wręczył burmistrz Robert Czapla.
Puchar specjalny dla filmu poświęconego tematyce
leśnej ufundowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych otrzymał twórca filmu „Pancerne relikty puszcz”
– Marek W. Kozłowski. Nagrodę wręczyła Maria Brzozowska
– zastępca dyrektora ds. rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Do konkursu wpłynęło ponad 1900 filmów z całego Świata m.in. z Polski, Szwecji, Kolumbii, Brazylii, Litwy, Czech,
Australii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, USA, Turcji, Chorwacji.
Komisja selekcyjna zakwalifikowała do konkursu 65 filmów.
Konkursowe filmy oceniło jury w składzie: Marcin Koszałka
– członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, reżyser
i scenarzysta; Andrzej Grzana - specjalista ds. techniczno–

branżowych w Zespole Wniosków i Umów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie; Marek Piotrowicz – miłośnik przyrody, zdobywca Grand Prix Ekofilmu
za film „Księga”; Krzysztof Kuźnicki - filmowiec, animator
kultury, założyciel Stowarzyszenia Kamera, autor klipów
i filmów poklatkowych; Krzysztof Spór - dziennikarz filmowy,
promotor i animator kultury filmowej, laureat Nagrody im.
Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego
kina niezależnego.
Wyniki konkuru dla placówek oświatowych pt. „Najciekawsza kronika szkolna koła Ligi Ochrony Przyrody”
W konkursie dla placówek oświatowych „Najciekawsza kronika szkolna koła Ligi Ochrony Przyrody” w kategorii „szkoły podstawowe” zwyciężyły ex aequo Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie oraz Szkoła Podstawowa
w Strzelewie, wyróżniony został Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Nowogardzie. W kategorii „przedszkola”
zwyciężyły: Przedszkole nr 4 w Nowogardzie oraz Zielone
Przedszkole. Organizatorem konkursu był Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie oraz Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie. Nagrody wręczyli Danuta
Chodyniecka – vice prezes Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie, Zbigniew Kimel – prezes Zarządu LOP w Szczecinie oraz
Marek Heiser prezes Oddziału LOP w Nowogardzie.
Konkurs „Mistrzowie Wiedzy Leśnej” zorganizowany
przez Nadleśnictwo Nowogard zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Drugie miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa ze Strzelewa, a trzecie miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa z Długołęki. Organizatorem konkursu było Nadleśnictwo Nowogard, nagrody wręczył Tadeusz
Piotrowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard.
Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego
„Ekofilm” poprzedził miesiąc ekologiczny „EKOFAZA”, podczas którego można było wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i treningach sportowych - m.in.: „Camera Obscura”,
„Biegaj z Endorfiną”, BJJ, nordic-walking, pilates - oraz projekcjach filmów dla dzieci i dorosłych. Wstępem do Ekofilmu
były Targi Ekologiczne podczas, których można było poznać
ekologicznych producentów. Podczas wydarzenia odbyły
się spotkania w Grotach Ekologa, prezentacje o „zielonej”
tematyce oraz koncerty.

www.nowogard.pl
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Podczas trwania Festiwalu Filmów Ekologicznych
im. Macieja Łukowskiego odbyły się projekcje filmowe
dla placówek oświatowych. Filmy zostały przedstawione
uczniom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Obrazy zostały zakwalifikowane do festiwalowych bloków skierowanych do konkretnych grup wiekowych przez komisję edukacyjną w składzie:
Romualda Rucińska, Urszula Zajda, Grażyna Jackowska-Wojtala, Ewa Wróbel, Wioletta Jackowska, Agnieszka Białczak,
Joanna Sosnowska, Marek Heiser, Monika Marach, Krzysztof Kuźnicki.
XIV Ogólnopolski i X Międzynarodowy Festiwal Filmów
Ekologicznych „Ekofilm” jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska.
Festiwal odbywa się co dwa lata, został zainicjowany w maju
1989 roku. W 1994 roku nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego twórcy filmów ekologicznych i przyrodniczych.
Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im.
Macieja Łukowskiego są: Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury. Patronat honorowy
sprawują: członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Roberta Grzywacza, Generalna Dyrekcja Ochrony

Środowiska, Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Partnerami
wydarzenia są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator, Celowy Związek Gmin R-XXI,
Starostwo Powiatowe Goleniów, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Nowogard,
Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia, Ośrodek
Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego
w Kulicach, sklepy budowlano-dekoracyjne Leroy Merlin,
Stowarzyszenie KAMERA, Get in Bank, producent kosmetyków naturalnych Sylveco, Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza „ENDORFINA”, Centrum Sportów Fira,
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Pub Cesky Film oraz
Biuro Ochrony Osób i Mienia „FORT”. Patronat medialny
nad festiwalem sprawują: TVP Szczecin, Kurier Szczeciński,
dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu „Las Polski”, poradnik ekologiczny „Eko i my”, portal regionalny Infoludek.pl,
portal ekologiczny Ekologia.pl, portal edukacji ekologicznej Zielonalekcja.pl, portal informacyjny wnowogardzie.pl,
Wiadomości Samorządowe, Gazeta Łobeska oraz Tygodnik
Regionalny Echo.
Info własne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
11.IV.2016 r. została ogłoszona przez
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie pełna
lista szkół, które wygrały dofinansowanie do rządowego
programu pt. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Z naszego terenu zwyciężyły szkoły podstawowe w Błotnie
i Orzechowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących (dofinansowanie otrzyma tylko gimnazjum).
W dniu dzisiejszym została podpisana przez Burmistrza i Skarbnika Gminy stosowna umowa do tego projektu
i wysłana do kuratorium celem podpisania i uruchomienia
stosownych środków finansowych. Nasze szkoły oprócz

otrzymanego dofinansowania na zakup książek muszą
też wyłożyć swój wkład wynoszący tylko 20% kwoty, o którą
zabiega szkoła. Po podpisaniu tej umowy przez kuratorium
dofinansowanie powinno wpłynąć w okresie do 14 dni.
Szkoły same decydują o tytułach książek jakie zamierzają
zakupić Pozostałe szkoły, które dofinansowania nie wygrały
lub nie złożyły wniosku mogą się ubiegać w kolejnych latach
o takie dofinansowanie, natomiast szkoły, które takie dofinansowanie wygrały nie mogą w tej części programu już
startować. Program ten bowiem zaplanowany na lata 2016
- 2020. Burmistrz Robert Czapla i prowadzący ten projekt
Mariusz Kaglik gratulują szkołom i życzą sukcesów w popularyzacji czytelnictwa.
Mariusz Kaglik
Referat Edukacji

Recitalowe zakończenie
Tygodnia Bibliotek
W piątek, 13 maja br., o godz. 17.00, na zakończenie Tygodnia Bibliotek, odbył się
wyjątkowy recital Anny Celebańskiej, wybitnej polskiej wokalistki, instrumentalistki i kompozytorki bluesowo jazzowych utworów. Przeszło 7 lat Ania wspiera wokalnie imprezy typu eventy, śpiewając szlagiery polskiej, jak i zagranicznej muzyki.
Obecnie Ania pracuje nad solowym materiałem. Charyzmatyczna, temperamentna
wokalistka o niesamowitym filigranowym i kryształowym brzmieniu, o czym mogli się
przekonać wszyscy, którzy przyszli na pierwszy taki koncert do Biblioteki Miejskiej.
Koncert tak się spodobał, że już dziś artystka dostała ponowne zaproszenie do spotkania się z naszymi mieszkańcami. Warto wspomnieć, że Anna Celebańska pochodzi
z Łobza. Organizatorami koncertu byli: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór
GÓRNA IZBA w Nowogardzie i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie.
Piotr Suchy

OGŁOSZENIE

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
www.nowogard.pl
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V Igrzyska Sołectw Gminy Nowogard
pod patronatem burmistrza Roberta Czapli
W sobotę, 21 maja br., na boisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego),
o godz. 10.00 rywalizację między sobą rozpoczęli zawodnicy
12 sołectw w ramach V Igrzysk Sołectw Gminy Nowogard,
których organizatorem był: Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS
w Nowogardzie oraz Burmistrz Nowogardu. Igrzyska rozpoczął burmistrz Robert Czapla, którzy życzył wszystkim zawodników jak najlepszych wyników.
Konkurowały ze sobą panie oraz panowie w kilku konkurencjach, m. in.: rzuty osobiste do kosza kobiet i mężczyzn,
rzut lotką do tarczy, pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, podnoszenie ciężarów na czas dla mężczyzn, rzut woreczkiem
do celu (dla sołtysów lub jednego z członków rady sołeckiej),
bieg na 60 m kobiet i mężczyzn, bieg na 150 m kobiet, bieg
na 300 m mężczyzn, skok w dal kobiet i mężczyzn, przenoszenie partnera oraz konkurencja - wywołująca największe
emocje - przeciąganie drużynowe liny.
Zabawa sportowa trwała prawie do godziny 14.00. Było
wiele radości i choć wszyscy mówili, że przyjechali tu dla zabawy, to mimo wszystko duch rywalizacji był odczuwalny,
bo i nagrody cenne. Przypomnijmy, że nagrodą są pieniądze
dla sołectw, które zajmą odpowiednio premiowane miejsca:
1 miejsce - 6 tys zł, 2 miejsce - 5 tys zł, 3 miejsce - 4 tys zł,
4 miejsce - 3 tys zł, 5 miejsce - 2 tys zł i za 6 miejsce - 1 tys zł.
Było więc o co walczyć.
opr. Anna Narkiewicz

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze:
kierownik Referatu Edukacji w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Informacje na temat wymogów i kryteriów znajdują się na stronie bip.nowogard.pl oraz nowogard.pl. Oferty zawierające
wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem
i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko kierownika Referatu Edukacji” w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 5). Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie
Pani Dagmara Piasecka nr tel. (91) 39 26 204.
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015r. poz. 1774 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 wykazu nr 4 z dnia 13.05.2016 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
www.nowogard.pl
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Nowogardzkie Mini Euro 2016
Już wiadomo w barwach jakich reprezentacji zagrają
drużyny, które zgłosiły się do piłkarskiego turnieju Mini
Euro 2016, organizowanego przez burmistrza Nowogardu.
Uroczyste losowanie krajów, w barwach których szkoły
zagrają, odbyło się w 23 maja br., w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie.
Wśród tych, na których czekało przydzielenie do danej
grupy, były szkoły podstawowe z terenu gminy Nowogard:
Szkoła Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa nr 1
w Nowogardzie, Szkoła Podstawowa w Długołęce, Szkoła
Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, Szkoła
Podstawowa w Strzelewie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie, Szkoła Podstawowa w Błotnie oraz Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie.
W losowaniu wzięli udział: burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, Mateusz Zaremba - zawodnik Pogoni Szczecin (piłka
ręczna), Szymon Pilipczuk inspektor wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz
przedstawiciele szkół. Atmosfera EURO 2016 udziela się
nam wszystkim. Na terenie gminy jest kilka boisk, wszystkie
na wysokim poziomie, więc te możliwości, jak i zapał drużyn piłkarskich w Nowogardzie można i trzeba wykorzystać.
Celem organizowanych rozgrywek, jest popularyzacja piłki
nożnej a mottem tego turnieju są hasła: pasja, rywalizacja,
emocje, oraz fair play.
20 czerwca br., na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3
w Nowogardzie, będziemy świadkami rozgrywek w ramach
turnieju „MINI EURO 2016”. Już teraz życzymy naszym młodym piłkarzom świetnej zabawy i zdrowej rywalizacj.

Wyniki losowania:
Grupa A:
Szkoła Podstawowa w Żabowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa w Długołęce
Szkoła Podstawowa w Orzechowie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
Grupa B:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa w Błotnie
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
Anna Narkiewicz

Dobra strona informacji

www.nowogard.pl
AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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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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: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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. 700lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego
20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh.
Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej
12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk
ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh.
Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A
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