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Radni ostatecznie powiedzieli nie
remontowi placu Wolności i ścieżce dookoła jeziora
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (środa, 25 stycznia br.), radni koalicji większościowej przyjęli „poprawioną przez siebie” uchwałę
dotyczącą budżetu gminy na rok 2017. Za „poprawionym” budżetem zagłosowali następujący radni: Słomski, Krata, Ciechanowski, Kania, Dziura, Bogus, Nieradka, Wiatr, Pawlak, Kielan, Bociarski, Kwiatkowski, Paśko
oraz Jurczyk.
c.d. na str. 2

Wyremontowana
świetlica w Wierzbięcinie
oficjalnie otwarta
Sobota 28 stycznia br. dla mieszkańców Wierzbięcina, a zwłaszcza osób zaangażowanych w remont,
była dniem wyjątkowym. Wówczas bowiem oficjalnie
otwarto wyremontowaną świetlicę wiejską.
c.d. na str. 6

Konsultacje burmistrza
w sprawie targowiska miejskiego
W środę, 8 lutego br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyły się konsultacje burmistrza Roberta
Czapli z przedsiębiorcami w sprawie modernizacji targowiska miejskiego.
Pojawiła się właśnie możliwość pozyskania środków
unijnych na remont i modernizację nowogardzkiego
targowiska. Warunkiem jednak niezbędnym do pozyskania środków finansowych z UE jest wymóg, aby zmodernizowana i przebudowana powierzchnia handlowa
targowiska posiadała minimum 30% miejsc przeznaczonych pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych.
c.d. na str. 10
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Radni ostatecznie powiedzieli
nie remontowi placu Wolności
i ścieżce dookoła jeziora
c.d. ze str. 1
Z „poprawionego” budżetu wykreślono inwestycje, które zaproponował burmistrz Robert Czapla,
a o które zawnioskowali sami mieszkańcy - remont
placu Wolności - I etap przewidywał wymianę całej
infrastruktury pod placem i jej przebudowę oraz
rozpoczęcie budowy jednego z trzech odcinków
ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora.
Na obie inwestycje burmistrz zabezpieczył pieniądze w budżecie i nie było żadnego problemu,
aby je zrealizować. Radni ustami Przewodniczącego
Rady Miejskiej twierdzą dziś jednak, że nie było na
te inwestycji pieniędzy.
W przypadku tej drugiej inwestycji, radni po „burzy”, która przetoczyła się na portalu społecznościowym po informacji, że odrzucili oni na komisjach
obie propozycje burmistrza, radni zaproponowali
wniosek o numerze 12, w którym wpisali 300 tys.
zł jako środki celowe, czyli jako wkład do pozyskania środków zewnętrznych (RPO). Przy okazji poinformowali oni burmistrza, że dzięki temu wkładowi
może on „sobie” pozyskać fundusze na ścieżkę i to
w całości, bez dzielenia jej na etapy.
Na tę propozycję odpowiedział kierownik Jarosław Soborski, który poinformował radnych, że wg
jego najlepszej wiedzy nie będzie możliwe pozyskanie pieniędzy ze wskazanego programu (RPO), ponieważ nie spełniamy wymogu formalnego - jako
gmina nie uczestniczymy w programie Marszałka,
odnośnie budowy ścieżek rowerowych na terenie
naszego województwa.
Z tą informacją nie zgodzili się radni Pawlak
i Wiatr. W odpowiedzi na to, kierownik poinformował radnych, że projekt napisze, ale nie mamy żadnych szans na pozyskanie dofinansowania z tego
programu. Z czasem się przekonamy, kto miał rację.
Tak więc radni na ścieżkę bezpośrednio pieniędzy
nie dali, a jedynie zabezpieczyli pieniądze na RPO,
które jednak mogą nie być wykorzystane i będą tam
zamrożone. Wydawałoby się, że „owca cała i wilk
syty” – ale czy na pewno?
Po komentarzach, które pojawiły się na portalu
społecznościowym pod naszą informacją o decyzjach radnych widać, że mieszkańcy na bieżąco komentowali to, co się stało.
W sumie, w ciągu dwóch dni, pojawiło się ich ponad setka (pod naszą informacją udostępnianą także u
innych osób). Przedstawiamy Państwu tylko kilka tych
najdelikatniejszych wypowiedzi, ale świadczą one o nastroju panującym wśród społeczności naszej Gminy:

Viola*: Nie spodziewałam się takiej postawy ze strony radnych. Chyba sobie jakieś żarty stroją. Kompletnie ich nie rozumiem, są w końcu mieszkańcami
Nowogardu czy przypadkowymi przejezdnymi, którzy tylko / mówiąc prostym językiem / zazdroszczą,
że maja wspaniałego gospodarza z tak świetnym
pomysłem...
Robert: Szkoda gadać. Najlepiej niech powiedzą
wprost, że do końca ich „rządów” wszystko będzie
na NIE. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pokazaliście jak głęboko w poważaniu macie opinię mieszkańców :) Jesteście tak żałośni, że to jest aż przykre.
Patologię z sejmu przenosicie na nasze podwórko.
Wstyd.
Marek: Trzeba zrobić referendum i nowych wybrać
takich co nie będą szkodzić mieszkańcom.
Anna: Co to za radni skoro nie liczą się ze zdaniem
mieszkańców gminy, dziwne.
Anna: Już czas na odwołanie RM Nowogardu przy
tym składzie nie doczekamy się tego remontu.
Karolina: Jak najbardziej powinien być wyremontowany (plac Wolności), przecież to wizytówka naszego miasta, a jak na razie można powiedzieć że
straszy, szary i nijaki.
Dariusz: Ścieżka wokół jeziora super sprawa, będzie
gdzie pospacerować. (niestety nie wiadomo kiedy –
aut.)
Krzysztof: Plac Wolności to wizytówka Nowogardu,
której należy się w końcu „rewitalizacja”, a co do
ścieżki, to oczywista oczywistość, że powinna powstać i nie wyobrażam sobie, żeby nie powstała!
Komentować decyzji radnych nie będziemy, bo już
to sami Państwo najlepiej zrobiliście.
Piotr Suchy
*nazwiska osób komentujących do wiadomości redakcji

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 1 z dnia 06.02.2017r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej
do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu
nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
– pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

www.nowogard.pl
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Czy Dziennik Nowogardzki
działa na szkodę naszej Gminy?
Nie inwestują pod Nowogardem… Dlaczego wybrali ofertę Goleniowa? To krzykliwe pytanie pojawiło się jako tytuł jednego z artykułów w lokalnej
gazecie. Jej autor – redaktor naczelny Marcin Simiński – sugeruje, że w Nowogardzie inwestorzy są tak
źle obsługiwani, że zamiast u nas lokować swoje fabryki, to budują je w innych miastach. Tak miała podobno postąpić m.in. pewna firma* z terenu gminy
Nowogard.
Reakcje na powyższe insynuacje autora tekstu
były takie, że inwestorzy zainteresowani stworzeniem miejsc pracy w nowogardzkiej strefie ekonomicznej zaczęli wydzwaniać do Urzędu Miejskiego
z zapytaniem: „Co u was się dzieje? Czy to prawda,
co piszą?”
Redakcja
„Wiadomości
Samorządowych”,
w przeciwieństwie do redaktora Simińskiego, skontaktowała się bezpośrednio z samymi właścicielami
wspomnianej nowogardzkiej firmy i uzyskała następującą informację, że: „czujemy się zniesmaczeni
próbą wykorzystania naszej firmy do rozgrywek politycznych, i nigdy w żadnej wypowiedzi nie sugerowaliśmy, abyśmy w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie byli źle obsłużeni, a wręcz przeciwnie, jesteśmy
zadowoleni z dotychczasowych kontaktów. Jedyna
prawda jest taka – jak nas poinformowała w rozmowie telefonicznej właścicielka firmy – że strefa
w Goleniowie w czerwcu 2015 roku miała w pełni
uzbrojony teren, a w Nowogardzie ten proces dopiero się rozpoczynał. Gdyby było inaczej, to z dużym
prawdopodobieństwem dziś siedziba naszej firmy
byłaby w nowogardzkiej strefie”.
Zapytaliśmy też kierownika Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosława Soborskiego, który dotychczas
osobiście zajmował się obsługą inwestorów i rozwojem strefy ekonomicznej w Nowogardzie, na temat
opisywanej sprawy. Kierownik Soborski poinformował, że: „właścicielka firmy odwiedziła nas w czerwcu 2015 roku. Otrzymała wówczas ode mnie wszystkie materiały i informacje dotyczące nowogardzkiej
strefy ekonomicznej i byliśmy oraz nadal jesteśmy
w kontakcie. Jednak w pierwszej kolejności zainteresowana była Goleniowem, ze względu na dostępność działek i ich uzbrojenie”.
Patrząc z punktu widzenia historycznego, gdyby
w latach 90-tych XX wieku, ówczesne władze naszej
Gminy (w których zasiadał m.in. prezes wydawnictwa wydającego dziś Dziennik Nowogardzki) pomyślały o strefie ekonomicznej w Nowogardzie, to
dziś byśmy byli w tej samej sytuacji, co gmina Goleniów. Mielibyśmy strefę ekonomiczną oraz jej pełne

uzbrojenie (droga, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i woda). Ale tak się nie stało i dzisiaj
musimy nadrabiać dystans do miast, które prace
związane ze strefą rozpoczęły 20 lat temu. I choć zawiodło wielu, to dziś atak skierowany jest jedynie
na osobę obecnego burmistrza przez jego przeciwników politycznych. Zapominają oni, że to właśnie
dzięki działaniom i zabiegom burmistrza Roberta
Czapli, Rząd RP w roku 2013 podjął decyzję o utworzeniu strefy ekonomicznej w Nowogardzie. Jak widać pamięć ludzka jest bardzo krótka albo bardzo
wybiórcza.
Zamiast zachęcać inwestorów do lokowania tu
swoich pieniędzy, to odstraszają. Zamiast promować Gminę, to prowadzą kampanię przeciw niej.
Naczelny DN posunął się nawet do stwierdzenia, że:
„w ostatnich latach nie jest to odosobniona opinia,
jaką na temat obsługi inwestorów przez gminę mają
ci, co mogliby zostawić u nas pieniądze i stworzyć
dodatkowe miejsca pracy.” (cyt. z DN). Czy to nie
jest świadome działanie lokalnej prasy i jej właściciela oraz wydawcy na szkodę naszej Gminy i jej
mieszkańców?
Nadmienić warto, że ostatnio Rada Miejska
w Nowogardzie, na wniosek burmistrza Roberta
Czapli, podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania na terenie strefy dla potrzeb zainteresowanego inwestowaniem przedsiębiorcy. Czy tak by się
stało, gdyby ów przedsiębiorąca źle został obsłużony w urzędzie?
A już nasi dziadkowie mawiali - nie kala się własnego gniazda. Jak widać są nadal tacy, którzy tego
nie potrafią zrozumieć. I choć sami, gdy byli u władzy, niczego co zapoczątkowali do końca nie doprowadzili, to jedyne co dziś potrafią robić, to szkalować
niemal w każdym wydaniu swej gazety naszą Gminę. I przy tym wszystkim umyślnie i świadomie posługują się kłamstwami.Najwyższy czas już skończyć.
Jeżeli nie chcecie pomagać, to nie przeszkadzajcie.
Mamy tu na myśli radnych oraz prasę lokalną. Nikomu nie udało się tyle zrobić w Nowogardzie tego,
co zrobił Robert Czapla odnośnie strefy ekonomicznej. Teraz należy ją uzbroić w niezbędną infrastrukturę (sieć kanalizacyjną i wodociągową) i pozyskać
inwestorów. Jeżeli nikt nie będzie przeszkadzał, to
burmistrz ze swoimi pracownikami to zrobi. Mamy
nadzieję, że nasz apel trafi do tych osób i górę u nich
jednak weźmie dobro nowogardzkiej społeczności.
* na prośbę właścicieli nie podajemy w artykule ani
danych ich firmy, ani ich nazwiska i imion, szanując
ich wolę;
Piotr Suchy
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Sesja w pigułce
– pozostałe uchwały
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie (25
stycznia br.) to nie tylko plac Wolności czy ścieżka
dookoła jeziora, to także inne uchwały, nad którymi
procedowali radni.
1. Uchwała budżetowa – 250 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla nowogardzkiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Zastępca Komendanta Powiatowego w Goleniowie zwrócił się do Gminy i radnych z prośbą,
o współfinansowanie zakupu wozu strażackiego za
kwotę 1 miliona zł. Gmina ma dołożyć 25%, czyli
250 tys. zł. Jak zwracali uwagę niektórzy z radych,
Państwowa Straż Pożarna finansowana jest z budżetu Państwa, w tym i zakupy samochodów. Dziwna
więc jest ta prośba przy tym, gdy wszyscy dookoła
wiemy, że Ochotnicza Straż Pożarna bardzo potrzebuje nowych wozów, czy też remontów remiz, a radni, wśród których są również druhowie OSP (radni
Ciechanowski i Kania) głosują za finansowaniem
państwowej instytucji, a nie tych gminnych. Warto przy tym zaznaczyć, że na obecną chwilę Gmina
nie posiada a na piśmie przyrzeczenia, że ten wóz
w ogóle trafi do jednostki w Nowogardzie.
2. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
Psycholodzy, logopedzi, terapeuci, socjoterapeuci oraz doradcy zawodowi w szkołach zwrócili się
do burmustrza Roberta Czapli o zmniejszenie z 28
do 24 godzin tygodniowego wymiaru godzin pracy
z uczniem dla tej grupy zawodowej (tzw pensum).
Warto wspomnieć, że nauczyciele przedmiotowi
mają pensum w wysokości 18 godzin tygodniowo.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez

NSZZ Solidarność, Radni przychylili się do wniosku
burmistrza oraz zainteresowanych i uchwałę w tej
sprawie przyjęli.
3. Uchwała odnośnie nowych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Uchwała decyzją radnych została zdjęta i przeniesiona na kolejną sesję. Radni nie mieli problemów
z zatwierdzeniem stawki dla osób handlujących
owocami sezonowymi, jednak nie doszło między
nimi do porozumienia, w sprawie stawki targowej
dla osób sprzedających inny towar na ulicach miasta.
4. Uchwała odnośnie nadania nazw dwóm ulicom.
W Nowogardzie od wielu już lat widzimy rozwijające się budownictwo mieszkaniowe. W ten sposób
powstające domu tworzą nowe osiedla. Powstają
drogi prowadzące do nich, a przy nich kolejni mieszkańcy budują swe domu. Istnieje więc potrzeba, by
ułatwić naszym mieszkańcom sprawy meldunkowe,
ale również będzie to ułatwienie dla wszelkiego rodzaju służb. Dlatego też ulica, biegnąca za Hotelem
„U Zbyszka” i prowadząca do powstającego osiedla
Słonecznego będzie nosiła nazwę ulicy Słonecznej.
Radni również uchwalili, że ulica, odchodząca od ul.
Roosevelta na tyłach firmy A. Fedeńczaka, będzie nosiła nazwę Topolowa.
5. Skargi na działania Burmistrza Nowogardu.
Rada głosowała nad 3 skargami odnośnie działalności Burmistrza Nowogardu. Dwie pierwsze złożyli
sami radni:
1. skarga radnych: Pawlak, Krata, Kwiatkowski –
w swej skardze uważają, że burmistrz nie ma
prawa krytykować ich działań, ani publikować na

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

stronie urzędu nowogard.pl i w Wiadomościach
Samorządowych negatywnych opinii na temat ich
działań, co argumentowali następująco: „zgodnie
z artykułem 21 ustawy o samorządzie to ani Rada,
ani Przewodniczący, ani Sąd nie ma prawa oceniać
radnego [...]” (interpretacja). I to wszystko pojawiło się w uzasadnieniu skargi złożonej przez tychże
radnych do Rady Miejskiej na burmistrza R. Czaplę,
za „przekazywanie do publicznej wiadomości (przy
pomocy strony nowogard.pl i Wiadomości Samorządowych) subiektywnej opinii na ich temat [...]”.
Problem w tym, że ta interpretacja art. 21 ustawy
o samorządzie w żaden sposób nie pokrywa się
z jego właściwym brzmieniem („1. Rada gminy ze
swojego grona może powoływać stałe i doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.2. (uchylony);
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają
jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć
radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać
głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu” - art.21 o samorządzie). Radni
uznali swoją skargę za zasadną.
2. skarga złożona przez radnego Kwiatkowskiego –
nie udzielenie odpowiedzi na interpretację w terminie. Sytuacja ta wynikła z absencji zdrowotnej
wydziału merytorycznego, do którego zapytanie
zostało skierowane. Po powrocie pracowników,
odpowiedź została udzielona, jednak radny skargi swej nie wycofał, a radni uznali ją za zasadną.
3. skarga złożona przez pana Janiaka – skarga dotyczyła tej samej sprawy, w której radni się już
wypowiedzieli na wcześniejszych sesjach, uznając ją za niezasadną. Tym razem radni uznali ją za
zasadną.
6. Uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Pomysł wprowadzenia dwu kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, został ostat-
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nio, na antenie Radia Kraków, publicznie przedstawiony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego/ I choć to dopiero jest pomysł, to radni tworzący koalicyjną większość w Radzie Miejskiej
w Nowogardzie, postanowili oficjalnie przyjąć stanowisko, wspierające w swych dążeniach PiS.
Przyjęta została przez nich uchwała intencyjna
w tej sprawie. I choć w czasie dyskusji pomysłodawca uchwały radny Nieradka (klub radnych PiR/
PiS) oraz inni radni z koalicji twierdzili, że ta uchwała
nie dotyczy bezpośrednio burmistrza Nowogardu.
Jednak w udzielonym wywiadzie w Radiu Szczecin,
przewodniczący RM Słomski oraz radny Nieradka stwierdzili, że Chcemy w ten sposób dać wyraz
temu, że popieramy wszelkie tego typu inicjatywy,
wychodzące z PiS czy Kukiz̕15 - tłumaczy pomysłodawca akcji, Marcin Nieradka z klubu Partnerstwo
i Rozwój, nie ukrywając, że to między innymi wyraz
złej oceny, wystawianej obecnemu burmistrzowi
Nowogardu, Robertowi Czapli.
7. Skierowanie pisma do IPN w sprawie Pomnika
Kombatantów RP przy placu Wolności.
Do Rady Miejskiej w Nowogardzie wpłynął wniosek, aby rozebrać pomnik „Braterstwa Broni”. Problem
w tym, że w Nowogardzie takiego pomnika już nie ma.
Po przemianach ustrojowych, w roku 1995, na wniosek
nowogardzkich kombatantów i księdza dziekana Grzegorza Zakliki, Zarząd Miasta i Gminy Nowogard wydał
zarządzenie o przemianowaniu Pomnika i zawieszeniu
na nim tablicy z napisem „Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej”. Wówczas to również dokonano poświęcenia pomnika. Dziwne w tym wniosku jest to, że
pod apelem o podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki
pomnika, podpisali się między innymi były przewodniczący nowogardzkiej Rady Miejskiej Marek Krzywania
oraz były burmistrz Kazimierz Ziemba, którzy wiedzę
w tym temacie powinni posiadać, tym bardziej że był
burmistrzem już od lipca 1994 i zasiadał w Zarządzie,
który tę decyzję podejmował.
Opr. Piotr Suchy

Stowarzyszenie na rzecz
Szpitala: nie wyrażamy zgody
na zmiany w statucie fundacji
Tej sprawy można było uniknąć, ale... przez wkroczenie lokalnej polityki i decyzję radnych z koalicji
PiR/PiS, PSL, WN powstało niepotrzebne zamieszanie. Mowa o przyjętej przez radnych uchwale w
sprawie zmian w statucie Fundacji „Zdrowie”, która – zdaniem przewodniczącego rady fundacji – jest
kuriozalna.

Trochę historii...
Przypomnijmy, że w celu uratowania nowogardzkiego szpitala, w 2004 roku została utworzona Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”.
Stworzyły ją dwa podmioty: Stowarzyszenie na rzecz
Szpitala oraz Gmina Nowogard. Fundacja „Zdrowie”
miała w swoich celach m.in. wsparcie finansowe

www.nowogard.pl
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szpitala. Obecnie przewodniczącą fundacji jest Marta Pińkowska, natomiast rada fundacji składa się z
5 członków (2 członków mianowanych przez stowarzyszenie oraz 3 powoływanych przez burmistrza
w imieniu gminy). Według statutu fundacji, kandydatów z ramienia gminy wskazuje burmistrz Nowogardu, a opiniuje rada miejska.
21 grudnia ub. r., w czasie sesji, burmistrz przedstawił radnym 3 kandydatury do rady fundacji. Kandydatury osób działających na co dzień w branży
medycznej: Kazimierza Lembasa (obecny dyrektor
nowogardzkiego szpitala), Moniki Bielej-Nouri (mgr
pielęgniarstwa, spec. w pielęgniarstwie chirurgicznym) oraz Jolanty Bąk (mgr rehabilitacji ruchowej)
nie zostały przez radnych zaakceptowane. Przy
„okazji” jednak radni złożyli własny projekt uchwały, dotyczący zmian w statucie Fundacji „Zdrowie”,
który umożliwia m.in., aby to sami radni wskazywali kandydatów do rady fundacji, a nie burmistrz.
Uchwała została przez radę przyjęta. I tak pojawił
się problem, bowiem, aby statut fundacji mógł być
zmieniony, potrzebna jest jeszcze zgoda drugiego
fundatora, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala
w Nowogardzie.
Kompetencje rady miejskiej to opiniowanie
W poniedziałek 23 stycznia br., w nowogardzkim
szpitalu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na rzecz Szpitala. Spotkaniu, które
otworzyła Anna Wiąz – prezes Stowarzyszenia, przewodniczył Tadeusz Hołubowski. Głównym tematem
obrad było ustosunkowanie się do uchwały Rady
Miejskiej zmieniającej statut Fundacji „Zdrowie”.
W czasie dyskusji, „suchej nitki” na decyzji radnych nie pozostawił Mieczysław Cedro – przewodniczący Rady Fundacji.

- Dla mnie doszło do kuriozalnej sytuacji. W statucie mamy wyrażenie fundator. W naszym przypadku
jest ich dwóch: gmina Nowogard i Stowarzyszenie
na rzecz Szpitala. Obydwa organy są równoprawnymi partnerami w fundacji. Jeden z organu partnera (rada miejska – przyp. red.) zachował się bardzo
nieelegancko, bowiem uzurpował sobie pełnię prawa nad fundacją, podjął daleko idące zmiany w jej
działalności. Co gorsza, organ ten nawet nie informował o tym jednego z fundatorów, co jest dla mnie
rzeczą niezrozumiałą – mówił M. Cedro.
- Tworzyłam statut Fundacji „Zdrowie”. Jego intencją było, aby to była organizacja społeczna. Stąd
nie mogę się zgodzić z tym, że radę fundacji powołuje rada miejska – mówiła Halina Szawan, współzałożycielka stowarzyszenia. – Zawsze rada miejska była
organem doradzającym i opiniującym. Rada miejska
może zgłaszać również swoje wnioski, jednak główną intencją statutu było to, że burmistrz ma głos decydujący i powołuje członków do rady fundacji.
- Kompetencje rady miejskiej były określone
w statucie fundacji i są one następujące: rada ma
opiniować kandydatury zgłoszone przez burmistrza.

www.nowogard.pl
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Innych kompetencji rada nie ma – podsumował dyskusję Antoni Bielida.
Kandydatury burmistrza
W czasie walnego zebrania członków Stowarzyszenia na rzecz Szpitala poruszono również sprawę
trzech kandydatur, które radzie miejskiej przedstawił burmistrz Robert Czapla, a które zostały przez
radnych odrzucone.
- Zawsze było tak, że burmistrz wskazywał kandydatury i do tej pory rada miejska w tym nie przeszkadzała. Z różnych środowisk wpływały wnioski, aby
kandydatury te były związane ze służbą zdrowia.
Dlatego na grudniowe obrady sesji zaproponowałem osoby: Kazimierza Lembasa, Moniki Bielej-Nouri
i Jolanty Bąk – mówił do członków stowarzyszenia
burmistrz R. Czapla. – Niestety te znane w środowisku medycznym osoby nie zostały zaopiniowane
pozytywne przez radnych.zamiast: Zamiarem natomiast Rady Miejskiej jest przejęcie kompetencji burmistrza w tym zakresie tak, aby to sami radni mogli
wskazywać kandydatów i zatwierdzać kandydatów.
Takie działanie jest wręcz niedopuszczalne. Sytuacja obecnie jest taka, że jeśli rozpoczną się zmiany
w statucie, to sparaliżujemy pracę fundacji na pół
roku, bowiem w grę wchodzą zmiany m.in. w zapisach w KRS. Moim zdaniem statut sprzed zmian rady
miejskiej był dobry i się sprawdził. Co najważniejsze,
umożliwia dalszą, stabilna pracę fundacji. Stąd poproszę ponownie radę miejską o pozytywne zaopiniowanie trzech kandydatur.

7

Pomysł burmistrza Czapli został poparty przez
członków stowarzyszenia jednomyślnie.
Stowarzyszenie przeciwko
Po około godzinnej dyskusji w sprawie uchwały
rady miejskiej o zmianach w statucie fundacji, członkowie stowarzyszenia wypracowali jednogłośne poparte
stanowisko. Zapisano je w formie uchwały stowarzyszenia, której sentencją jest zapis: „Stowarzyszenie na
rzecz Szpitala w Nowogardzie (...) nie wyraża zgody na
dokonanie zmian w Statucie Samorządowej Fundacji
Opieki Medycznej Zdrowie”. Powodem decyzji członków stowarzyszenia jest m.in. brak konsultacji i niezgodność z obowiązującym statutem. Uchwała stowarzyszenia ma trafić do rady miejskiej.
***
Podczas spotkania członków stowarzyszenia
omówiono również kwestie bieżącej działalności
nowogardzkiego szpitala. Informację, którą przyjęto jednogłośnie przedstawił dyrektor placówki
Kazimierz Lembas. Oprócz tego poinformowano, iż
w czasie balu charytatywnego, zorganizowanego na
rzecz szpitala zebrano 18.320 zł.
Na rzecz szpitala prowadzona jest również akcja „Zostaw 1% w Nowogardzie”, z której pieniądze
będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego
do nowogardzkiej placówki (nr KRS 0000207800;
numer konta bankowego fundacji:
Bank Spółdzielczy Goleniów O/Nowogard
72 9375 1012 4200 4271 2000 0010).
Opr. Marcin Ościłowski
Nowogard 06.02. 2017 r.

Oświadczenie Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie
Oświadczamy, iż w artykule Dziennika Nowogardzkiego z dnia 3 lutego 2017 r „Jak nadal uprawiać prywatę na publicznym szpitalu” napisano szereg nieprawdziwych informacji, pomówień i po prostu złośliwości, które nijak mają się do rzeczywistości. Fakty przedstawiają się następująco.
23 stycznia 2017 roku odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie podsumowujące pracę za ubiegły rok. A zrobiono m.in przy bardzo czynnym wsparciu finansowym
członka Stowarzyszenia Pana Mariusza Koniecznego oddano do użytku Oddział Dziecięcy naszego Szpitala.
Następnie w celu doposażenia w sprzęt tego oddziału nasze Stowarzyszenie w dniu 30 września 2016 roku
zorganizowało bal charytatywny, na którym zebrano kwotę ok. 20 tys. zł.
W porządku spotkania był również punkt – podjęcie uchwały w sprawie proponowanych przez radnych
koalicji zmian w Statucie Samorządowej Fundacji „ZDROWIE”. Radni koalicji podejmując uchwałę „zapomnieli” zapytać o opinię drugiego fundatora czyli Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie.
Chcę jednocześnie dodać, iż Stowarzyszenie zgodnie ze swoim Statutem jest zrzeszeniem dobrowolnym i apolitycznym mającym na celu propagowanie inicjatyw i działań wspomagających funkcjonowanie
Szpitala w Nowogardzie. Większość członków Stowarzyszenia to ludzie bezpartyjni są również członkowie
z opcji SLD i innych partii. Decyzją obecnych na Walnym spotkaniu członków Stowarzyszenia jednogłośnie
odrzucono proponowane zmiany w Statucie podejmując stosowną uchwałę.
Jesteśmy organizacją otwartą dla każdego. Prawo do zrzeszania gwarantuje nam Konstytucja. Zapraszamy każdego, kto chce pracować (społecznie) i ma ciekawe pomysły. Pisanie artykułów szkalujących, oceniających ludzi po przynależności partyjnej, a nie po efektach pracy, jest zwykłą manipulacją polityczną
i brakiem profesjonalizmu . Artykuł bowiem ma znamiona plagiatu. Zamieszczone w nim zdjęcia i cytaty
pochodzą ze strony fb Gminy.
Prezes Stowarzyszenia – Anna Wiąz
www.nowogard.pl
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Wyremontowana świetlica
w Wierzbięcinie oficjalnie otwarta
c.d. ze str. 1
W uroczystości wziął udział burmistrz Nowogardu Roberta Czapla, który wsparł finansowo inwestycję, sołtys wsi Moniki Pękala wraz z mieszkańcami,
Kazimierz Lembas – radny powiatowy oraz... zespół
Avanti, który z okazji tego wyjątkowego wydarzenia
przygrywał zebranym do tańca.
Na początku spotkania burmistrz Czapla uhonorował listami gratulacyjnymi oraz kwiatami osoby, które przeprowadziły remont. Byli to Państwo:
Dorota i Teofil Banach, Agnieszka i Adam Nowaccy,
Tomasz Nowakowski, Aleksandra i Waldemar Wiącek, Wiktor Bąk, Robert Wojtacki, Norbert Syldakt,
Damian Olbiński oraz Marek Krzystel.
- Pragnę serdecznie podziękować osobom, które
wykonały remont. Wiem, że kosztowało was to wiele wyrzeczeń, bo prace wykonywaliście w wolnym
czasie. Tym bardziej należy się wam szacunek, który
wam składam – mówił do uhonorowanych R. Czapla.
– Wszystko zaczęło się w październiku, gdy zgłoszono
mi, że jest pomysł, aby świetlicę wyremontować, że
są osoby, które chcą się w to zaangażować. Z przyjemnością wsparłem tę inwestycję. Dzięki tak owocnej współpracy mieszkańcy Wierzbięcina mają teraz
świetlicę, miejsce z którego mogą wspólnie korzystać.
W części oficjalnej głos zabrała także sołtys wsi
M. Pękala, która oprócz złożenia podziękowań

powiadomiła, iż pierwsze spotkanie z mieszkańcami
w wyremontowanej świetlicy odbędzie się 10 lutego o godz. 17.00. Głównym tematem zebrania będzie omówienie spraw regulaminowych korzystania
z budynku.
***
Dzięki wykonanemu remontowi świetlicy uzyskano około 60 mkw. powierzchni sali. Oprócz tego
wykonano m.in. kuchnię z wyposażeniem i łazienkę
oraz instalację elektryczną i grzewczą. Następnym
etapem będzie termomodernizacja obiektu.
- Wykonanie kolejnego etapu prac planujemy na
okres letni – dodał burmistrz Robert Czapla.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Burmistrz w Osowie rozmawiał
z mieszkańcami o przebudowie
sieci kanalizacyjnej
W poniedziałek 23 stycznia br. burmistrz
Nowogardu Robert Czapla spotkał się
z mieszkańcami Osowa. Głównym tematem
zebrania było omówienie przebudowy kanalizacji we wsi oraz uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości, przez które nowa
sieć kanalizacyjna będzie przebiegać.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
burmistrz podpisał wniosek na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz
z przebudową sieci kanalizacyjnych w Osowie. Dzięki dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
gmina chce przebudować 2300 m sieci
kanalizacyjnej. Koszt inwestycji to 3 mln
477,86 zł.
***
W trakcie poniedziałkowego spotkania przedstawiono mieszkańcom Osowa koncepcję przebiegu nowej kanalizacji. Gdy wniosek o dofinansowanie zostanie przyjęty, we wsi pojawi się projektant.

Następnie, po wyłonieniu w przetargu wykonawcy,
ruszą prace ziemne.
Orientacyjny termin podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji to kwiecień 2017 r.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Konsultacje burmistrza
w sprawie
targowiska miejskiego
c.d. ze str. 1
W czasie spotkania, podczas
dyskusji, handlowcy stwierdzili, że obecnie jest duża
szansa, aby ten warunek
był możliwy do spełnienia.
Ponadto zgodzili się też na
samą przebudowę targowiska pod warunkiem, że na
okres trwania przebudowy
(około 1 roku), nie będą musieli oni zawieszać swej działalności handlowej.
– Najlepszym dla nas rozwiązaniem byłby tzw. remont
etapowy. W I etapie zrobiony
byłby rynek do połowy. My
przenosimy się do nowych
boksów i wówczas wykonywany jest II etap. Mamy nadzieję, że będzie taka możliwość, bo jak przestaniemy
sprzedawać w tym miejscu,
to klienci pójdą gdzieś indziej
i już tu nigdy nie wrócą. mówili sami handlujący. Burmistrz stwierdził, że ta propozycja jest do rozważenia i
istnieje szansa, że wykonawca weźmie tę propozycję pod
uwagę.
W spotkaniu z handlującymi na rynku wzięli również
udział: Krzysztof Kolibski, zastępca burmistrza, Jarosław
Soborski, kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu
oraz Grażyna Grosicka, p.o.
kierownika Zarządu Budynków Komunalnych (zarządca
targowiska z ramienia gm.
Nowogard).
Ta część spotkania zakończyła się ustaleniem, że kiedy
powstanie już projekt to odbędzie się kolejne spotkanie,
by przedyskutować zaproponowane rozwiązania modernizacyjne targowiska.

Ponadto na spotkaniu z burmistrzem, przedsiębiorcy z targowiska stwierdzili, że dużym zagrożeniem dla funkcjonowania targowiska w Nowogardzie
jest handel chodnikowy na terenie naszego miasta. Wskazali oni, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wysoka opłata targowa dla handlujących poza
wyznaczonymi miejscami. Padła też propozycja, aby stawka dzienna dla tych
osób, handlujących na powierzchni powyżej 1 m2 (towarem nie zaliczanym
do owoców leśnych i sezonowych, w tym i warzyw), wynosiła 200 zł. Burmistrz Czapla zapowiedział złożenie projektu uchwały, odnośnie stawek targowych z tą właśnie kwotą, na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Całe spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze.
Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Co radni wyrzucili z budżetu
na rok 2017?
W wyniku „poprawek” budżetu, które radni wpisali do projektu budżetu gminy na rok 2017 i przyjęli
podczas sesji Rady Miejskiej w środę, 25 stycznia br., wykreślone zostały całkowicie lub ograniczono fundusze następujących inwestycji i zadań:
Były to przede wszystkim
wnioski samych mieszkańców, jednak radni zabierając
pieniądze z tych inwestycji,
nie potrafili nawet powiedzieć dlaczego. Początkowo
nawet większość w radzie nie
zgadzała się na dyskusję nad
proponowanymi wnioskami.
Dopiero stanowczy sprzeciw
burmistrza Roberta Czapli
spowodował, że Przewodniczący Rady Miejskiej przychylił się do stanowiska pozostałych radnych. Dzięki temu
możliwe było stawianie pytań
odnośnie zgłaszanych propozycji zmian do budżetu. Jednak odpowiedzi na stawiane
pytania nie było. Padła jedynie odpowiedź na pytanie
radnej Anny Wiąz (SLD): Dlaczego zabierane są pieniądze
z promocji? Jak radni wyobrażają sobie promocję Gminy za
23 tys. zł. Odpowiedzi udzielił
radny Dariusz Kielan (koalicja
większościowa), że można za
to np. kupić 11 tys. kalendarzy, albo kubków.
Komentarz na temat propozycji promocji, zaproponowanej przez radnych z koalicji PiR/PiS, PSL, WN i tzw.
niezależnych, pozostawiamy
Państwu, jak i odnośnie dokonanych zmian w budżecie
gminy na rok 2017.
Ocenę zmian, które radni
zawnioskowali do budżetu,
dokonał burmistrz Nowogardu podczas sesji:
Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Oddział Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego Kuratorium
Oświaty otwarty
W piątek 20 stycznia br. w Nowogardzie otwarto Oddział Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uroczystość odbyła
się w budynku starostwa powiatowego (były hotel
„Cisy”) w sali koncertowej Filii Szkoły Muzycznej.
Wśród gości byli m.in.: Magdalena Zarębska – Kulesza (Zachodniopomorski Kurator Oświaty), Robert
Czapla (burmistrz Nowogardu), Tomasz Kulinicz (starosta goleniowski), Michał Włochal (dyrektor Biura
Organizacji i Kadr Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego), ks. dr Paweł Płaczek (dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko – Kamieńskiej) oraz przedstawiciele
organów prowadzących szkoły z terenu powiatów:
goleniowskiego, łobeskiego, gryfickiego i kamieńskiego.
Poświęcenia pomieszczeń nowo otwartego oddziału dokonał ks. proboszcz kan. Kazimierz Łukjaniuk z Parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego
w Nowogardzie.
W czasie zebrania podjęto tematy: uchwał samorządów w sprawie dostosowania sieci szkolnej do
nowego ustroju szkolnego, procedury opiniowania
sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz procedury
przygotowania, zatwierdzania i opiniowania arkuszy
organizacyjnych szkół.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Rozstrzygnięcie konkursu
„Najładniejsza Aranżacja
Świąteczna 2016”
Dnia 13.12.2016 r. Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla ogłosił konkurs pod nazwą „Najładniejsza
Aranżacja Świąteczna 2016” który został rozstrzygnięty 16.01.2017 r.
Celem konkursu było podkreślenie nastroju
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku oraz podniesienie walorów dekoracyjnych i estetycznych budynków mieszkalnych a także docenienie wszystkich
mieszkańców którzy od lat zdobią swoje posesje
w tym okresie.
Do konkursu przystąpiło siedmiu mieszkańców,
którzy chęcią, pomysłem i wysiłkiem nadali świętom
radosnego nastroju.
Komisja Konkursowa w osobach: Tadeusz Fiejdasz, Monika Kukiełka, Agnieszka Warkalewicz kierując się wrażeniami estetycznymi, oryginalnością,
indywidualnością oraz atrakcyjnością aranżacji na-

wiązującą do tradycji świąteczno-noworocznej dokonała oceny.
Wyłoniono zwycięzców w osobach Państwa
Agnieszki i Tomasza Bartoszczyk, którzy otrzymują
nagrodę główną – bon pieniężny o wartości 3.000 zł.
oraz przyznano dwa wyróżnienia dla: Pana Adama
Jeska i Pana Wiesława Pietruszewskiego w postaci
bonów pieniężnych o wartości 500 zł.
Wszystkie aranżacje zasługiwały na uznanie. Niemniej jednak Komisja musiała wskazać aranżacje jej
zdaniem najciekawsze.
W kategorii balkon w budynkach wielorodzinnych ze względu na tylko jedno zgłoszenie komisja
na podstawie § 4 pkt 6 regulaminu konkursu odstąpiła od przyznania punktacji w związku z brakiem
możliwości dokonania obiektywnej oceny.
Monika Kukiełka, GKMiOŚ

www.nowogard.pl
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Bezpieczeństwo dzieci
z Żabówka najważniejsze
W środę 1 lutego br., w świetlicy wiejskiej
w Żabówku zorganizowano spotkanie w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego dla
autobusu PKS. Chodzi o teren, na którym autobus mógłby swobodnie, ale przede wszystkim
bezpiecznie nakręcać po odbiorze dzieci z przystanku.
W zebraniu, oprócz mieszkańców Żabówka
uczestniczyli: Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza Nowogardu, Ewa Jakubcewicz – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa (GNGR), Tadeusz Fiejdasz
– kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)
oraz sołtys wsi Izabela Gutowska.
Temat wyznaczenia miejsca we wsi dla nawracania przez autobus PKS wzbudzał od dłuższego
czasu kontrowersje. Stąd w trakcie zebrania, wśród
mieszkańców Żabówka uwidocznił się podział opinii
(często prywatnych). Wizyta przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie miała na celu wypracowanie kompromisu i załagodzenie sporów.
- W obecnym stanie rzeczy, kierowcy autobusów boją się cofać. Jak poinformował dyrektor PKS,
w ten sposób może dochodzić do uszkodzeń autobusów – mówił T. Fiejdasz. – Dlatego PKS dąży do tego,
aby autobusy nie cofały, tylko miały „pętlę” do zawracania. - Wdrożymy w życie wyłącznie takie kroki,
które będą dla was zadowalające – mówił do mieszkańców K. Kolibski. – W tej chwili musimy wyznaczyć
miejsce, aby było bezpieczne dla pasażerów i ruchu
autobusowego. Stąd mamy dla państwa dwie propozycje. Jeśli je zaakceptujecie, rozpoczniemy działanie.
Pierwsze z przedstawionych rozwiązań dotyczyło możliwości zagospodarowania dwóch działek

w centrum wsi na „pętlę” autobusową, jednakże
w tym przypadku trwają jeszcze sprawy sądowe
w kwestiach właścicielskich. Rozstrzygnięcie w tej
kwestii może potrwać nawet do roku czasu.
- Drugie rozwiązanie jest takie, że autobus zabiera dzieci z obecnego przystanku, przejeżdża
w okolice placu zabaw i tam nakręca pojazd – mówił K. Kolibski. – Jeśli zgodzicie się na ten pomysł,
to go zrealizujemy. Ważne, aby znaleźć rozwiązanie
zapewniające bezpieczeństwo jak najszybciej.
Pomysł nawracania przy placu zabaw został przyjęty. Dodatkowo mieszkańcy zgłosili, aby urządzić
drugi przystanek autobusowy w sąsiedztwie przydrożnego krzyża, który stoi w centrum wsi.
***
W czasie zebrania wiejskiego poruszono również
inne sprawy, w tym m.in. odśnieżania dróg na kolonie Żabówka.
- Chcemy odśnieżać wszystkie drogi, jednak gdy
radni zabierają pieniądze na ten cel, to siłą rzeczy
musimy ograniczać te działania –
tłumaczył K. Kolibski. – Dlatego odśnieżanie jest ograniczane w mieście
oraz na terenach wiejskich i to nie
wynika z naszej złej woli.
W końcowej części spotkania mieszkańcy zgłosili również potrzebę
oznakowania dojazdu do posesji
znajdujących się na koloniach Żabówka oraz sprawę dziur w drogach.
W odpowiedzi usłyszeli, że tematy
te będą załatwione poprzez montaż
tablic i przydział frezu na sołectwo.
Działania te będzie koordynować
sołtys wsi.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Honorowe wyróżnienie
LAUR CISOWY za rok 2016
Kapituła ,,Lauru Cisowego’’ zaprasza do wzięcia
udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień.
W tym roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szczególne
osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej na
szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kaju i za
granicą w dwóch kategoriach:
1. Biznes i gospodarka
2.Działalność społeczna
( w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie
Specjalny ,,Laur Cisowy’’ osobom indywidualnym,
zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom,
także z zagranicy, za szczególne zasługi dla miasta
i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej.
Kapituła może również przyznać Złoty ,,Laur Cisowy’’ dla laureata, który w poprzednich latach
otrzymał wyróżnienie ,,Lauru Cisowego’’.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku do dnia 10 marca 2017r
do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta, pok.
Nr 5 lub przesłanie pocztą na adres : Urząd Miejski
w Nowogardzie, pl.Wolności 1, 72-200 Nowogard
z dopiskiem ,,Laur Cisowy’’
Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie
przyznawania honorowego wyróżnienia ,,Laur Cisowy’’, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamieszczone są na stronie
internetowej www.nowogard.pl w zakładce LAUR
CISOWY
Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia
jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 91 39 26 233, pok.
210, e-mail: uberezowska@nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Styczniowe spotkanie
sołtysów w Strzelewie
Strzelewo.
W piątkowe popołudnie (27 stycznia br.), w miejskiej świetlicy, odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami z terenu gm. Nowogard.
Na zaproszenie Gminy, na wspomniane spotkanie, przybyli również policjanci-dzielnicowi, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Zdzisław Czerwiński
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Zanim jednak zaproszeni goście przemówili,
przedstawiciele sołtysów – Jolanta Bednarek (sołectwo Strzelewo) i Danuta Nowak (sołectwo Błotno)
złożyli burmistrzowi oraz wręczyli prezent z okazji
narodzin córki Julii.
Następnie głos zabrał asp. sztab. Sebastian Źróbek, który w kilku słowach przedstawił obecnych na
zebraniu dzielnicowych oraz omówił zadania, które
do nich należą. Poniżej przedstawiamy wszystkich
dzielnicowych wiejskich i miejskich.

www.nowogard.pl
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Drugim mówcą był Powiatowy Lekarz Weterynarii, która przypomniał sołtysom o zmianach przepisów m.in. odnośnie hodowli drobiu powyżej 10
sztuk oraz przekazał wiele cennych informacji odnośnie zagrożenia ptasią grypą.
Podczas spotkania sołtysi otrzymali również
książki obiektu budowlanego dla swoich świetlic,
kierownik Grażyna Grosicka z ZBK omówiła sposób
ich prowadzenia.
Książka obiektu budowlanego służy systematycznemu dokumentowaniu wszystkich czynności
i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu
technicznego danego obiektu budowlanego, jakim
jest m.in. świetlica wiejska.
Spotkanie to było również okazją do wymiany
spostrzeżeń i uwag. Był też czas na pytania, na które na bieżąco udzielano odpowiedzi. Całe spotkanie
przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Piotr Suchy

DZIELNICOWI Z TERENU GMINY NOWOGARD
REJON

DZIELNICOWY

asp . Piotr Leyk
tel. 91 57-92-341

VII

tel. kom. 571 323 759
(aktywny podczas służby
obchodowej)

asp. Adam Szczyrba
tel. 91 57-92-342

VIII

tel. kom. 571 323 761
(aktywny podczas służby
obchodowej)

ULICE
3-go Maja, Jana Kilińskiego, Ludwika Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna, Pocztowa, Batalionów Chłopskich, Stanisława
Rzeszowskiego, Dworcowa, Zielona, Bankowa, 700 lecia nr 1 – 12,
Osiedlowa, Lutyków, Plac Wolności nr 1, Plac Wolności nr 6-9, Stefana Czarnieckiego, Luboszan, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów,
Warszawska nr 1 – 9, Wojska Polskiego, Promenada, Szkolna, Marszałak Józefa Piłsudskiego, Generała Tadeusza Kościuszki nr 1 – 16,
Generała Romualda Traugutta, Wileńska, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Jarosłaa Dąbrowskiego, Kolonia Smużyny, Monte Casino, Generała Władysława Sikorskiego.

Łąkowa, Bohaterów Warszawy, Krótka, Radosława, Księcia Józefa
Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, Stefana Żeromskiego, Zaciszna, 15-go Lutego, Magazynowa, Wartcka, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kasprowicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Cmentarna, Władysława Reymonta, Mikołaja Reja, Jana
Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Gryfitów, Światowida.

www.nowogard.pl
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sierż .szt. Tomasz Pokorski
tel. 91 57-92-343

IX

tel. kom. 571 323 758
(aktywny podczas służby
obchodowej)

mł.asp. Jarosław Sosnowski
tel. 91 57-92-345

X

tel. kom. 571 323 760
(aktywny podczas służby
obchodowej)

asp. Damian Denisiewicz
tel. 91 57-92-347

XI

tel. kom. 571 323 763
(aktywny podczas służby
obchodowej)
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700 lecia od nr 13, 5-go Marca, Dąbrowszczaków, Kowalska, Warszawska od nr 10, Zamkowa, Generała Tadeusza Kościuszki od
nr 17, Wiejska,Plac Wolności 2-5, Lipowa, Dębowa, Świerkowa,
Jesionowa, Jodłowa, Brzozowa, Kosynierów, Macieja Rataja, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Racławicka, Bartosza Głowackiego, Teogdora Roosevelta, Sądowa, Obodrytów, Armii Krajowej,
Generała Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Generała
Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica.

Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka, Gardna, Jarchlino, Krasnołęka, Kulice, Maszkowo, Nowe Wyszomierki, Ostrzyca, Sąpole, Sąpolnica, Sieciechowo, Słajsino, Stare Wyszomierki, Osowo,
Wierzbięcin, Wyszomierz, Żabowo, Konarzewo, Kolonia Wierzbięcin

Olchowo, Wierzchęcino, Błotno, Błotny Młyn, Trzechel, Czermnica,
Olszyca, Łęgno, Ogorzele, Grabin, Sikorki, Bochlin, Dąbrowa, Karsk,
Warnkowo, Miętno, Glicko, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Struga, Boguszyce, Orzechowo, Orzesze, Brzozowo, Żabówko, Otręby,
Zbyszewice, Świerczewo, Strzelewo, Płotkowo, Ogary, Lestkowo,
Wojcieszyn

mł.asp. Piotr Denisiewicz
tel. 91 57-92-346

XII

tel. kom. 511 860 820

Osina, Węgorzyce, Redło, Przypólsko, Kałużna, Krzywice

(aktywny podczas służby
obchodowej)

mł.asp. Michał Ratajczak
tel. 91 57-92-346

XIII

tel. kom. 571 323 762
(aktywny podczas służby

Kikorze, Kościuszki, Kolonia Kościuszki, Redostowo, Węgorza,
Bodzęcin.

obchodowej)

www.nowogard.pl
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Ogłoszenie
Gmina Nowogard rozważa możliwość pozyskania środków unijnych na remont i modernizację
Targowiska miejskiego w Nowogardzie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 – operacja typu
„Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów”.
Osoby zainteresowane chęcią
prowadzenia działalności handlowej na zmodernizowanym
targowisku prosimy o kontakt
w siedzibie ZBK przy ul.700 Lecia
14 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 39 26 265.
p.o. Kierownika
Zarządu
Budynków Komunalnych
Grażyna Grosicka

Zimowa Akademia Zabawy
w NDK 13-17.02.2017
ZAPRASZAMY!
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 6-10 lat do rezerwowania miejsc na która odbędzie się w pierwszym tygodniu ferii zimowych (od 13 do 17lutego)
w Nowogardzkim Domu Kultury.
W programie:
• zajęcia plastyczne
• zajęcia wokalne
• zajęcia teatralne
• bębny afrykańskie
• wyjazd do „Pleciugi”
Zapisy dzieci do udziału w Zimowej Akademii Zabawy
przyjmowane są tylko osobiście w sekretariacie lub
kasie NDK do 08.02.2017 r.
Liczba miejsc ograniczona.
Z chwilą zapisu należy uiścić opłatę w wysokości
160 zł za udział w Zimowej Akademii Zabawy, w cenę
wliczone są ciepłe posiłki.
www.nowogard.pl
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Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. 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 2 z dnia 07.02.2017r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wyciąg z ogłoszenia
o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym
na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 414/10 o pow. 506 m2 niezabudowana
(symbol użytku gruntowego Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00029054/1 w Sądzie Rejonowym
w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2017r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 33.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.300,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 06.03.2017r. do
godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225 lub 39-26-226.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

ul. Poniatowskiego

ZSP („Rolniczak”)
parafia św. Rafała
Kalinowskigo

www.nowogard.pl
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Ferie z decoupage
– Wstęp wolny
dla uczestników od 10 lat
Zajęcia rękodzieła to świetny wybór dla tych,
którzy podczas ferii chcą odkryć w sobie artystę. Na warsztaty, podczas których własnoręcznie wykonać będzie można małe dzieła sztuki,
zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury
w trakcie pierwszego tygodnia ferii. W poniedziałek, środę i czwartek, czyli 13, 15 i 16 lutego, w godzinach 11:00 – 14:00 Regina Mąkowska z klubu Pozytywnie Zakręconych pokaże jak
metodą decoupage ozdobić metalowe puszki,
serduszka z tektury i styropianowe jajka. Wstęp
wolny. Wiek uczestników od 10 lat.

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
Piotr Słomski 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
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących
punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1,
pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości
„Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-SpożywczoPrzemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A.,
Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep,
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka
„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 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, „U NATALII” ul. Zamkowa 4; Sklep odzieżowy,
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48
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