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c.d. na str. 2

Burmistrz Robert Czapla podpisał umowy
z organizacjami pozarządowymi
W 2017 roku Burmistrz Nowogardu ogłosił 9 Otwartych Konkursów Ofert  na realizację zadań publicznych
w zakresie :
1. Wspierania inicjatyw społecznych i koordynowanie
pracy organizacji pozarządowych  na terenie Gminy
Nowogard
2. Ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard
3. Opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard
c.d. na str. 3

Czy powstanie boisko ze sztuczną
nawierzchnią na Stadionie Miejskim?
W dniu 23 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim w Nowogardzie”.
Nowogardzki wniosek startuje w konkursie, który zorganizowało
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jest to pierwszy tego typu konkurs.
W puli jest 63 mln zł – kwota duża, ale chętnych na ich zdobycie
jest prawie 400, w tym i nasza Gmina. Wnioskowana kwota, którą
chcemy zdobyć to: 1.194.072 zł (całkowity koszt: 2.388.144 zł).
c.d. na str. 6
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Radni 3 razy powiedzieli NIE
dla wody w Ptaszkowie,
kotłowni w SP nr 4 i remontu schodów
w Przedszkolu nr 1
c.d. ze str. 1
W środę, 1 marca br., o godz. 09.00 rozpoczęła
się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Jednym z wniosków, złożonych przez burmistrza Roberta Czaplę do akceptacji przez radnych, był ten dokonujących przeniesień wydatków w budżecie na rok 2017
i przeznaczenia ich m.in. na następujące zadania:
- 190 tysięcy zł - na wymianę kotłowni Centralnego
Ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum
nr 3 na osiedlu Bema. Dotychczas działająca kotłownia, choć wielokrotnie remontowana, ledwie pracuje
i jest realna groźba, że za chwilę przestanie działać
i trzeba będzie odwołać zajęcia z powodu niskiej temperatury, a to oznacza zamknięcie szkoły. W tej sprawie wypowiedziała się również pani dyrektor oraz
przedstawiciel rodziców, którzy na ręce Przewodniczącego Piotra Słomskiego złożyli oficjalnie pisma.
- 24 tysiące zł na remont schodów wejściowych do
Przedszkola nr 1 przy ul. Żeromskiego. Po ostatniej
kontroli sanepid stwierdził, ze ich obecny stan zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do przedszkola i należy je jak najszybciej wyremontować.
- 50 tysięcy złotych - na dokumentację budowy wodociągu: Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa
Nowogardzka – Ptaszkowo – Bochlin - Grabin.

Na sesję przybyli mieszkańcy zainteresowani tym
tematem z Ptaszkowa oraz przedstawiciel mieszkańców Bochlina, którzy nie tylko przysłuchiwali się
dyskusji, ale również zabrali głos. Przypomnijmy, że
w ostatnim czasie w tej sprawie odbyło się spotkanie
mieszkańców z przedstawicielami gminy i ustalono,
że najlepszym rozwiązaniem problemu braku wody
będzie budowa nowej nitki wodociągu, do którego
wszyscy będą się mogli podłączyć (co zadeklarowali
sami zainteresowani).
I pomimo ich obecności i wielokrotnego powtarzania przez samych radnych, że „to skandal, aby
w XXI wieku mieszkańcy nie mieli wody”, po wielogodzinnej dyskusji (prawie 6 godzin) radni koalicji
PSL-PiR-PiS-WN nie wpuścili pod obrady stosownego projektu uchwały usprawiedliwiając się tym, że
nie podoba im się… źródło finansowania.
Znając życie niektórzy mogą powiedzieć, że to
nieprawda. Jednak fakty są faktami. Trzy razy projekt uchwały wracał pod obrady i trzykrotnie radni
koalicji PSL-PiR-PiS-WN powiedzieli nie - tego się
już zaczarować nie da, a Państwu pozostawiamy to
do oceny i wyrobienia własnego zdania na ten temat.
Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Burmistrz Robert Czapla
podpisał umowy z organizacjami
pozarządowymi
c.d. ze str. 1
4. Organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard
5. Organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie
Gminy Nowogard
6. Wsparcia
przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
wśród mieszkańców Gminy
Nowogad
7. Prowadzenia zajęć dla dzieci
i młodzieży na terenie Gminy
Nowogard
8. Rozwoju wsi oraz organizacji
i upowszwchniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na
terenie Gminy Nowogard
9. chrony środowiska i edukacji
ekologicznej na terenie gminy
Nowogard
Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań wynosiła 600.000 zł.
Komisja Konkursowa w I etapie oceniła 24 oferty w ramach  
czterech   otwartych   konkursów
na realizację zadań w zakresie:
wspierania inicjatyw społecznych
i koordynowania pracy organi-

www.nowogard.pl
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zacji pozarządowych, ochrony
zdrowia, opieki społecznej oraz
organizowania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.
W ramach tych konkursów 22
oferty otrzymały dofinansowanie
na kwotę 515 500 zł.
W dniu 23 lutego br  w ratuszu
Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, w obecnosci członków Komisji Konkursowej, podziękował
wszystkim nowogardzkim organizacjom za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz mieszkańców
naszej Gminy, a następnie uroczyście podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Nowogard.
W imieniu organizacji głos
zabrał Cezary Komisarz, który
podziękował burmistrzowi Robertowi Czapli za przychylność
i owocną współpracę, zaś stowarzyszeniom i fundacjom życzył
dalszej, tak zaawansowanej pracy
na rzecz swych podopiecznych.
Poniżej prezentujemy nazwy
organizacji pozarządowych, które
otrzymały dotacje oraz kwoty, jakie im zostały przyznane:

Lp

Nazwa organizacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi ,,Lila- róż''
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ,,ZDROWIE''
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych ,,SERDUSZKO''
Polski Zwiazek Niewidomych Koło Terenowe w Goleniowie
Liga Obrony Kraju Klub Strzelectwa Sportowego ,,TARCZA'' Goleniów
Uczniowski Klub Sportowy ,, Jedyneczka''
Klub Motorowy ,,CISY''
Klub Motorowy ,,CISY''
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ
Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA''
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin
Ludowy Klub Sportowy POMORZANIN
Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka''
Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjum Trójka''
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SIATKARZ
Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  w Nowogardzie
Ludowy Kolarski Klub Sportowy ,,Chrabąszcze'' Nowogard
Razem

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kwota
otrzymanej
dotacji
w 2017 r
30 000 zł
9 500 zł
9 500 zł
21 000 zł
13 000 zł
10 500 zł
7 000 zł
8 500 zł
1 000 zł
9 000 zł
5 000 zł
35 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
7000 zł
20 000 zł
200 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
5 000 zł
45 000 zł
40 000 zł
515 500 zł

Jaśniej na ulicy 5 Marca
Na wniosek mieszkańców
bloków przy ulicy 5 Marca, które
usytuowane są w pobliżu sklepu
Groszek, burmistrz Robert Czapla
zlecił wykonanie nowych lamp
drogowych. W ten sposób wymienione zostały 4 latarnie uliczne. Prace wykonała firma IREX za
kwotę 13.500 zł (oferty złożyły
3 firmy).
Słupy aluminiowe firmy ROSA,
na fundamencie betonowym
z oprawami LED 70 W o   wydajności minimum 10000 lm, wyposażone są w moduł redukcji mocy
w zależności od  pory doby.
Dzięki temu oświetleniu, wzrosło wśród mieszkańców poczucie
bezpieczeństwa.
To nie koniec prac związanych
z postawieniem nowych lamp w
tej części miasta. Mieszkańcy zwrócili się również z prośbą do burmi-

strza, aby nowe lampy stanęły również w kierunku ul. Dąbroszczaków
oraz przy ul. Sądowej, gdzie również jest zbyt ciemno. To zadanie będzie
zrealizowane w miarę możliwości do końca tego roku .
Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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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.
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

www.nowogard.pl

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.
Z ostatniej chwili: Rada Miejska przyjęła projekt uchwały
autorstwa burmistrza Roberta
Czapli, który uwzględnił m.in.
zaproponowane na spotkaniu
stawki opłat targowych. O całej
uchwale szerzej w następnym numerze.
Piotr Suchy
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Czy powstanie boisko
ze sztuczną nawierzchnią
na Stadionie Miejskim?

c.d. ze str. 1

Choć szansa jest niewielka, to trzeba walczyć
o pieniądze dla naszej Gminy. Dlatego też, burmistrz
R. Czapla pojechał w piątek, 24 lutego br. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, aby osobiście złożyć podpisany przez siebie wniosek.
Nowogardzki projekt
Projekt przewiduje budowę boiska piłkarskiego
o sztucznej nawierzchni na terenie stanowiącym
obszar istniejącego Stadionu Miejskiego. Boisko
planowane jest w południowo-zachodniej części nowogardzkiego kompleksu. Powierzchnia całkowita
projektowanego boiska wynosi 8140 m2.
W ramach projektu przewiduje się ulokowanie
na terenie boiska m.in.: bramek do piłki nożnej, ławek dla piłkarzy rezerwowych z wiatą stadionową
oraz piłkochwytów. Boisko ponadto zostanie oświetlone przez zastosowanie 4 opraw oświetleniowych.

Nawierzchnia boiska planowana jest z trawy syntetycznej, ułożonej na piasku kwarcytowym. Nawierzchnia ta umożliwi rozgrywanie meczy piłkarskich na poziomie III ligi włącznie.
Prace przy budowie boiska przewiduje się także drenaż liniowy, który odprowadzał będzie wody
opadowe z płyty boiska. Obok boiska zaplanowana
jest również budowa chodników.
Trzymajmy kciuki, aby udało się pozyskać to dofinansowanie i wybudować tak potrzebne boisko na
Stadionie Miejskim. O tym, że jest ono potrzebne,
w przeprowadzonej ankiecie wypowiedzieli się sami
mieszkańcy naszej Gminy.
Piotr Suchy

Tak może wyglądać nowogardzkie boisko

A tak wyglada ono obecnie
www.nowogard.pl
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Remont szkoły w Błotnie
po ponad 20 latach
Jednym z priorytetów burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli jest ciągłe podnoszenie jakości warunków w placówkach oświatowych. W równym
stopniu dotyczy to szkół miejskich, jak i wiejskich.
Stąd między innymi nie tak dawno zakończona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, trwająca budowa sali do ćwiczeń przy
Szkole Podstawowej w Długołęce, czy remont Szkoły
Podstawowej w Błotnie.
***
W czwartek 16 lutego br. burmistrz Nowogardu
Robert Czapla udał się z wizytą roboczą do Błotna,
gdzie przeprowadzany jest remont wnętrza miejscowej szkoły. Wraz z burmistrzem w wizji roboczej
uczestniczył Jarosław Hołubowski z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Tomasz Żelazowski – dyrektor SP Błotno.

Remont wykonują pracownicy interwencyjni,
dzięki dobrej współpracy burmistrza Roberta Czapli
z Powiatowym Urzędem Pracy. W budynku szpachlowane i wyrównywane są ściany korytarzy i klatek schodowych. Dodatkowo wyremontowany będzie hol główny szkoły. Całość zostanie
pomalowana.
- Ostatni raz remont o charakterze
doraźnym, polegającym na szpachlowaniu ubytków przeprowadzono w naszej szkole w 1996 roku. Na tak dużą
skalę, jak obecnie, remontu tutaj nie
pamiętam, a pracuję w tej placówce
ponad 20 lat – mówi dyr. T. Żelazowski.
- Po zakończeniu prac głównych rozpoczniemy remont sześciu szkolnych
łazienek, oczywiście w taki sposób, aby
nie kolidował on z funkcjonowaniem
tej placówki – mówi burmistrz R. Czapla. – W tym roku chcielibyśmy jeszcze
rozpocząć termomodernizację szkoły.
To jednak uzależnione jest od finansów.
Po wizycie wewnątrz budynku, burmistrz przeprowadził wizję przyszkolnego terenu, gdzie wykonane zostaną
prace porządkowe.
- Nasza szkoła w końcu doczekała się
remontu. Ta inwestycja to bardzo dobry
pomysł, który jest realizowany dzięki
staraniom pana burmistrza i dyrektora
szkoły – mówi sołtys Błotna Danuta Nowak. – Widzimy, że co roku w naszej wsi
przeprowadzane są jakieś prace, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni. Zaczynaliśmy
od budowy chodnika, niedawno była budowa wiaty, teraz remont szkoły. I jeszcze
plany jej termomodernizacji. Naprawdę
dużo się dzieje.
Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Coraz bliżej do zakończenia
budowy sali przy Szkole
Podstawowej w Długołęce
Trwają prace przy budowie sali do ćwiczeń przy
Szkole Podstawowej w Długołęce. Nową budowlę wyposażono już w stolarkę okienną i elementy
ogrzewania. Niebawem całość będzie ocieplana.

Przypomnijmy, że na salę do ćwiczeń mieszkańcy Długołęki, Krasnołęki i Wyszomierza czekali 60
lat. Umowę rozpoczynającą budowę, Robert Czapla
– burmistrz Nowogardu podpisał 2 września ub. r.
Wówczas to, w uroczystości wzięli udział również
m.in. Danuta Ziółkowska - dyrektor SP Długołęka,
Jacek Jankowski - sołtys wsi, proboszcz Krzysztof
Bartoszewski oraz Mieczysław Laskowski - były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Wykonawcą robót jest nowogardzka firma Techno Invest. Nowa sala o powierzchni 140,48 mkw.
połączona będzie z budynkiem szkoły tzw. „wiatrołapem”. Koszt robót budowlanych to 421 tys. zł. Prace mają zostać zakończone do 2 czerwca br.
Marcin Ościłowski

Konwent sołtysów w sprawie
Dożynek Gminnych 2017
W czwartek, 23 lutego br., odbył się konwent sołtysów, na którym obecny był burmistrz Robert
Czapla. Spotkanie to dotyczyło
tegorocznych dożynek. Jedynym
sołectwem, które zgłosiło chęć organizacji dożynek jest Wojcieszyn.
Ustalono datę uroczystości dożynkowych, które odbędą się 2 września br., na terenie sportowym.
Omówiono wstępnie plany organizacyjne i rozdzielono pierwsze
zadania. Kolejny konwent odbędzie
się na placu planowanych dożynek.
Piotr Suchy
www.nowogard.pl
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Radni koalicji brną dalej
Choć poniedziałkowa (20 luty 2017 r.) sesja Rady
Miejskiej w Nowogardzie trwała zaledwie 55 minut,
to wydarzyło się na niej wiele. Była to sesja zwołana specjalnie przez przewodniczącego rady Piotra
Słomskiego w efekcie wezwania rady przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej (dalej RIO)
w Szczecinie z dnia 9 lutego br.
Przypomnijmy, że w liście w tym Prezes RIO pisał: Izba wskazuje, że stosownie do art. 230 ust. 6
ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Nowogardzie była zobowiązana do podjęcia odpowiedniej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego lub
zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nowogard na lata 2017-2023 nie później niż do dnia
25 stycznia 2017 r. W tych okolicznościach w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma wzywa się Radę Miejską do opracowania i przedłożenia
tut. Izbie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego lub
zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nowogard na lata 2017-2023. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 232 ustawy o finansach
publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań
i kwot wydatków na przedsięwzięcia, może dokonać
również organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Tyle tytułem wstępu.

***
Zanim o godz. 9.00 rozpoczęła się sesja, o godz.
8.00 dotarła do radnych treść „Stanowiska Rady
Miejskiej w Nowogardzie w związku z pismem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 09.02.2017 r.”. Nie byłoby może w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że stanowisko to było już
podpisane przez przewodniczącego Słomskiego, zanim jeszcze Rada Miejska nad nim dyskutowała i je
przyjęła. Czy tak ma wyglądać praca naszej rady?
Wszystko wcześniej ustalone, a na sesji tylko podnoszenie ręki? Czyżby przewodniczący Słomski jednoosobowo zastępował Radę Miejską? To wydaje się
być co najmniej przekroczeniem kompetencji, ale
o tym innym razem…
***
Porządek obrad przewidywał przyjęcie uchwał
w sprawie:
a) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie
(XXXVII/241/17),
b) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie
(XXXVII/242/17),
c) zmian w budżecie na rok 2017
d) oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2023.

Zanim radni przeszli do realizacji porządku obrad,
przewodniczący Słomski odczytał (zdaje się przez
niego przygotowany) projekt stanowiska rady, które
następnie radni w głosowaniu wprowadzili jako kolejny punkt porządku obrad. Następnie rozpoczęła
się dyskusja, podczas której winnym zaistniałej sytuacji nieprzyjęcia przez radę Wieloletniej Prognozy
Finansowej ogłoszono… burmistrza Roberta Czaplę.
Ponadto radni z koalicji PiR/PiS, WN, PSL i tzw. niezależni eksponowali swe oburzenie nieobecnością
na sesji burmistrza, jego zastępcy, skarbnika i innych
pracowników urzędu. Radny M. Krata stwierdził nawet, że to należy do obowiązków burmistrza, aby
na sesjach był obecny. Padło nawet takie zdanie, że
radni muszą być i przychodzą na sesje, podobnie ten
obowiązek spoczywa na burmistrzu.
Jak pamiętamy, to właśnie za tej kadencji Rady
Miejskiej doszło do anulowania wcześniej zwołanej
sesji w sprawie budowy parkingu przy Przedszkolu nr 4 z powodu braku quorum. Mówiąc wprost:
większość radnych na sesję się nie stawiła. Prawo
jednak jest w tej sprawie bardzo precyzyjne i zobowiązuje radnych do rzetelności oraz obecności na
sesjach rady, niezależnie kto by ją zwoływał. Nasi
radni jednak z tego obowiązku wywiązują się tak jak
im to pasuje. Ale już na pewno obowiązek ten nie
dotyczy burmistrza, który nie podlega władzy Rady
Miejskiej, o czym niekiedy niestety oni o tym nie pamiętają.
***
Po ponad półgodzinnym wskazywaniu winnych
zaistniałej sytuacji, radni przystąpili do głosowania
uchwał, które zaplanowano na to posiedzenie. Na
pierwszy plan poszły dwie uchwały, unieważniające uchwały nr XXXVII/241/17 oraz XXXVII/242/17
z dnia 25 stycznia br., które dotyczyły planowanego zaciągnięcia przez gminę pożyczki w kwocie
166.050 zł. Jako uzasadnienie tej decyzji przewod-
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niczący wskazał na list Prezesa RIO, który wskazywał
na tę kwotę. A następnie radni przyjęli niezmienioną
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2023,
której projekt złożył w dniu 15 listopada 2016 r. burmistrz Robert Czapla. Za tymi uchwałami głosowali
następujący radni: Słomski, Krata, Gała, Ciechanowski, Dziura, Nieradka, Bogus, Wiatr, Pawlak, Kielan,
Bociarski.
Radni z klubu SLD (Wiąz, Piwowarczyk, Bednarek,
Wolny) oraz radni Mirosława Cwajda i Dawid Jurczyk
głosowali przeciwko Stanowisku Rady Miejskiej oraz
uchwale dotyczącej WPF.
Czy przyjęte przez radnych stanowisko oraz
uchwały rozwiązały dotychczas istniejący problem
z brakiem WPF? Raczej nie, ale czas pokaże.
***
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż stanowisko zaprezentowane przez przewodniczącego Słomskiego i uchwalone na jego wniosek przez koalicję
rządzącą jest niezgodne z prawdą. Jeden z punktów,
w którym rada tłumaczy się Prezesowi RIO z barku
podjętych przewidzianych prawem działań mówi,
że: „Rada Miejska nie przyjęła uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 25
stycznia br., ponieważ odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie został wycofany przez burmistrza
(także na wniosek skarbnika)”. Problem w tym, że
Burmistrz nie mógł wycofać rzeczonej uchwały, ponieważ przewodniczący Słomski nie ujął jej w ogóle
w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 25
stycznia br., choć oba projekty uchwał: budżetowa
i WPF zostały złożone w biurze rady już 15 listopada
2016 r. Nie można więc wycofać coś, czego w ogóle
nie było! Mówiąc wprost: radni koalicji, którzy zagłosowali za tym stanowiskiem okłamali instytucję
nadzoru finansowego, podając zdarzenia, które nie
miały miejsca. Jeszcze nigdy w historii naszej gminy nie było takiej sytuacji aby radni wprowadzali
w błąd Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej,
celem … no właśnie jakim? Żeby zaszkodzić burmistrzowi? Zaszkodzić gminie? Jakie będą tego konsekwencje prawne? Najbliższy czas pokaże. To jest
kolejna kompromitacja radnych.
Burmistrz, przesyłając to stanowisko Prezesowi
RIO, poinformował jednocześnie o nieprawdziwości
zapisów, a na dowód załączył porządek obrad omawianej sesji. Ten wątek wydaje się rozwojowy i pewnie będzie miał w przyszłości ciąg dalszy.
Do pozostałych zapisów podjętego przez radę
stanowiska nie warto się odnosić, ponieważ ukazują one brak elementarnej wiedzy radnych z zakresu
prawa gminnego i kompromituje ich w oczach organu nadzoru finansowego, jakim jest RIO. Poza tym
radni na dwóch stronach próbowali powiedzieć, że
winnym ich niezgodnych z prawem działań jest…
burmistrz. Jakby burmistrz miał prawo głosu na sesji
i jakby radni przyjmowali do wiadomości to, co do
nich organ wykonawczy mówi…

Dodatkowo radni stwierdzili, że burmistrz odmówił udziału części pracowników w przygotowaniu
sesji z 20.02.2017, co jest ewidentnym kłamstwem.
Materiały dotyczące sesji radni mieli przygotowane i dostarczone na czas. Przed sesją kluby radnych
miały gdzie się spotkać. Sala obrad była zarezerwowana na czas sesji dla radnych, czysta, ogrzana
i dobrze oświetlona. Gotowa była lista obecności.
Radnym przygotowano napoje, a techniczną obsługę prowadzili doświadczeni i kompetentni pracownicy biura rady, które pomagały przeprowadzić
głosowania, a następnie sporządzić protokół z obrad i przedłożyć na następną sesję do akceptacji. Po
posiedzeniu radnych sala została posprzątana, a na
koniec miesiąca radnym zostaną wypłacone diety.
Skarbnik gminy nie uczestniczył w sesji, ponieważ
przebywa na urlopie wypoczynkowym, natomiast
burmistrz miał wcześniej zaplanowane w tym terminie inne obowiązki. Zresztą po poprzednich sesjach
widać, że jego obecność i tak by nic nie zmieniła.
Radni koalicji bowiem wydają się być odporni na argumenty zarówno skarbnika, jak i burmistrza. Swoją
drogą chciałoby się powiedzieć: jak radni sami naważyli piwa, to niech sami je teraz piją. Szkoda tylko, że w efekcie ich działań w oczach zewnętrznych
instytucji nadzoru traci nasza gmina.
Ponadto, należy odnotować fakt, iż przyjęte
w dniu 20.02.2017 r. przez radnych uchwały, unieważniające swoje wcześniejsze uchwały, zostały
najprawdopodobniej podjęte z naruszeniem prawa, a szczególnie ustawy o finansach publicznych.
Po zatwierdzeniu bowiem przez radę budżetu, bez
zgody burmistrza, radni nie mają prawa dokonywać
jakichkolwiek w nim zmian. I nie trzeba do tego żadnego prawnika, bo każdy to wiedzieć powinien, tym
bardziej radni, którzy zasiadają w samorządzie od 3,
a nawet niektórzy z koalicji od 7 lat. Reperkusje działań radnych, będziemy odczuwać jeszcze długo.
***
Wygląda na to, że w efekcie zaniechania pewnych
działań, grunt zaczął się palić pod nogami przewodniczącemu rady miejskiej Piotrowi Słomskiemu. Ten
nie dość, że chce winę z siebie zrzucić na burmistrza
oraz skarbnika, to uwikłał w to jeszcze Radę Miejską.
Bo jak coś teraz będzie nie tak, to przewodniczący
Słomski będzie mógł tym razem powiedzieć, że to
radni są winni, bo tak zdecydowali. Ciekawe jak
długo jeszcze radni koalicji będą narażać na szwank
swój autorytet firmując swoimi nazwiskami brak
kompetencji przewodniczącego rady. Ten „otrzepał
sobie ręce” z problemu i wmanewrował w to radę
miejską. Ciąg dalszy sprawy pewnie będzie miał
miejsce.
O czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.
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Stanowisko Marszałka
jest jednoznaczne: nie będzie
ośrodka egzaminacyjnego
Jednym z głównych priorytetów burmistrza Roberta
Czapli jest podejmowanie
działań, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Stąd
podjęcie czynności w sprawie
utworzenia oddziału terenowego ośrodka ruchu drogowego w Nowogardzie, w którym odbywałyby się egzaminy
na prawo jazdy. W efekcie realizacja tego pomysłu miała
ułatwić kursantom zdobycie
dokumentu prawa jazdy oraz
pozytywnie wpłynąć na wizerunek miasta.
***
Sprawa możliwości „zdobycia” prawa jazdy w Nowogardzie rozpoczęła się pod
koniec ubiegłego roku.
23 listopada 2016 r., w czasie sesji (kiedy funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej sprawował Stanisław
Saniuk), burmistrz Robert Czapla poinformował radnych, że wystosował pismo do Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego z pytaniem o przeanalizowanie utworzenia w Nowogardzie oddziału terenowego
ośrodka ruchu drogowego. Pomimo tej informacji i wysłania listu przez burmistrza, radni przyjęli swoją uchwałę – stanowisko, że Nowogard nadaje się jako miasto
na ośrodek. 5 grudnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie trafiła odpowiedź na pismo burmistrza,
że ośrodek taki nie jest w Nowogardzie planowany, ze
względu na dobre połączenie Nowogardu ze Szczecinem
i Koszalinem (gdzie znajdują się ośrodki egzaminacyjne).
Po podjęciu przez radnych uchwały, burmistrz wystosował do Marszałka drugie pismo z prośbą o powtórne
przeanalizowanie sprawy, do którego dołączył uchwałę
Rady Miejskiej podjętą 23 listopada 2016 r. oraz ww. liście wskazał miejsce, w którym ten ośrodek mógłby być
umiejscowiony.
17 lutego 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie ponownie wpłynęła negatywna odpowiedź.
W piśmie czytamy m.in.: „(...) tworzenie oddziału
terenowego w Nowogardzie nie znajduje uzasadnienia. Jak zostało wskazane w piśmie do Pana Burmistrza z dnia 5 grudnia 2016 r., główną przesłanką
decydującą o wyborze lokalizacji oddziału terenowego jest odległość od funkcjonujących ośrodków
(...). Połączenie komunikacyjne pomiędzy Szczeci-

nem a Nowogardem nie jest utrudnione, bądź ograniczone, a dzięki rozpoczętej budowie pierwszego
odcinka drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard
w niedługim czasie oba miasta połączy w całości droga ekspresowa. (...) Potencjalny oddział (...)
w Nowogardzie praktycznie w całości przejmowałby
klientów istniejących Ośrodków Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie, co mogłoby zachwiać
ich stabilnością finansową. Informuję, że tworzenie
oddziału terenowego ośrodka egzaminacyjnego na
terenie Nowogardu w obecnej sytuacji nie znajduje
uzasadnienia (podpisano: Wicemarszałek Tomasz
Sobieraj)”.
- Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w tej
sprawie jest jednoznaczne. Świadczą o tym dwie odpowiedzi, które otrzymaliśmy: pierwsza z 5 grudnia
2016 r. i druga z 14 lutego 2017 r. – komentuje sprawę burmistrz Robert Czapla. – W trakcie pełnienia
przeze mnie funkcji burmistrza, moim obowiązkiem
jest podejmowanie decyzji, które spowodują podwyższanie standardu życia naszych mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę, że utworzenie egzaminacyjnego ośrodka terenowego w naszym mieście wpłynęłoby pozytywnie, nie tylko na rzecz samych kursantów (również tych z sąsiednich powiatów), ale i ze
względów wizerunkowych miasta. Rozumiem decyzję pana Marszałka, w kompetencjach którego leży
tworzenie takich ośrodków.
Marcin Ościłowski
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Podziękowanie za 21 lat pracy
W dniu 15 lutego br., miało miejsce wzruszające
wydarzenie. Otóż po 21 latach pracy w Urzędzie Miasta w Nowogardzie (od 1996 r.), na zasłużoną emeryturę przeszedł pan Edmund Kwiecień. W imieniu
pracowników UM podziękowanie złożył burmistrz
Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka
i kadrowa Dagmara Piasecka. Nie zabrakło wzruszeń
oraz refleksji.
Osoba pana Edmunda Kwietnia jest w naszej Gminie znana. Przyszedł do pracy w Urzędzie w roku 1996,
na stanowisko kierowcy, pracując już wcześniej przez
wiele lat jako kierowca PKS m.in. w Wadowicach. Był
ogromnym wsparciem dla Urzędu i jej pracowników,
ale również dla pozostałych jednostek m.in. dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Jako kierowca
jeździł z naszymi delegacjami do miast partneskich czy
to do Macedonii czy do Niemiec. Zawsze uczynny i gotowy nieść pomoc. Uśmiechnięty i żartujący. Mamy
nadzieję, że to nie koniec współpracy pana Edmunda

z naszą Gminą i Urzędem Miejskim, bo jak powiedział
podczas pożegnania - Służy pomocą, jeżeli będzie taka
potrzeba.
Panu Edmundowi w imieniu władz Gminy Nowogard, pracowników UM i pozostałych jednostek oraz
sołtysów dziękujemy i życzymy zdrowia i godnego odpoczynku na emeryturze za dobrze wykonaną pracę.
Piotr Suchy

„Źle się dzieje
w państwie duńskim...”?
My własnego, nowogardzkiego oficera Marcellusa, bohatera tragedii „Hamlet” Williama Szekspira
(1564–1616), jak widać również posiadamy. Prawie
jak prorok wieszczy on co tydzień w lokalnej swej gazecie, że w Nowogardzie źle się dzieje. Że tu źle i tam
źle, że nie ma żadnych inwestycji, wydawane są publiczne pieniądze nie wiadomo na co. A wszystkiemu temu ma być podobno winna tylko jedna osoba
– burmistrz. Choć przeczą temu same fakty.
Jako mieszkaniec tego miasta, stanowczo nie
zgadzam się z tego rodzaju konfabulacjami. Czy według Państwa poniższe działania, których autorem
jest burmistrz Robert Czapla, są potwierdzeniem
słów, które nieustannie wypowiada Marek Słomski
w swej gazecie?
***
Oto lista rzekomych „katastrof” burmistrza Roberta Czapli:
- rozbudowa szpitala o nowe skrzydło i adaptacja
„starego” za kwotę ponad 20 mln zł, który dziś
ma opinię jednego z najnowocześniejszych szpitali w naszym regionie;
- utworzenie strefy ekonomicznej w Nowogardzie
po wieloletnich staraniach i zabiegach burmistrza wraz z pracownikami;
- uzbrajanie strefy – droga dojazdowa i kanalizacja
deszczowa za kwotę ponad 3 mln zł (50% kosztów

tej inwestycji pochodzi z funduszy zewnętrznych),
dzięki której mamy połączenie zjazdu z S6 z osiedlem Bema przez teren strefy, dodatkowo droga
ta na końcu posiada plac manewrowy, z którego
mogą korzystać samochody wielkogabarytowe;
- ruszają prace nad doprowadzeniem wodociągu
i sieci kanalizacyjnej do strefy – plany już są, zaś
na tę inwestycję oraz na drugie zadanie (doradztwo zawodowe w nowogardzkich szkołach) burmistrz złożył wniosek w ramach Kontraktu Samorządowego - przewiduje ona pozyskanie na ten
cel środków w kwocie łącznej 3.051.802 zł;
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad
jeziorem – wyremontowane zostały wszystkie
ścieżki asfaltowe, fontanna, ale również zrekultywowane zostały tereny zielone przy brzegu
jeziora (od ul. Zielonej). Ponadto wybudowany
został jeden z największych Skateparków w naszym województwie, powstała siłownia do Street workoutu, remontowi poddane zostały ławki
wzdłuż murów obronnych, boisko „dolne” na
placu Szarych Szeregów otrzymało nowe siedziska oraz ogrodzenie, najmłodsi otrzymali przy
„Neptunie” plac zabaw, najstarsi w parku przy ul.
Waryńskiego siłownię na świeżym powietrzu zaś
na plaży miejskiej obok boiska do piłki siatkowej
wybudowane zostało nowe molo;
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- projekt ścieżki dookoła jeziora to pomysł zgłoszony przez samych mieszkańców, którego realizacji
podjął się burmistrz;
- rekultywacja (proces oczyszczania) jeziora już
dziś pokazuje, że decyzja w tej sprawie była trafna – jakość wody w naszym nowogardzkim jeziorze, z roku na rok, ulega poprawie;
- budowa nowych boisk do piłki nożnej, do piłki
siatkowej i ręcznej, powstanie lodowiska na Orliku;
- budowa nowego kortu tenisowego nad jeziorem
i na os. Bema;
- poprawa estetyki budynków gminnych m.in.
budynku, w którym znajduje się OPS oraz CUW
(dawniej ZEAS);
- remont i budowa nowych miejsc parkingowych –
od roku 2011 do 2017 powstało już w sumie ponad 300 nowych miejsc postojowych na terenie
naszego miasta
- przebudowa, remont i budowa świetlic wiejskich
w 26 sołectwach m.in. w Świerczewie, Strzelewie, Trzechlu, Orzechowie, Miętnie, Sikorkach,
Szczytnikach, Wojcieszynie, Czermnicy, Wołowcu, Dąbrowie Nowogardzkiej, Ostrzycy, Leskowie, Słajsinie, Grabinie, Jarchlinie, Żabówku, Długołęce, Wierzbięcinie itd.;
- remont remiz strażackich w sołectwach – Osowo
i Orzechowo;
- zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Błotnie
za prawie 1 mln zł;
- place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu na
terenie miejskim i wiejskim;
- remont wszystkich szkół gminnych;
- budowa przy każdej szkole podstawowej placów
zabaw;
- remont dróg, chodników i alejek na terenie gminy Nowogard;
- przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej
i sanitarnej – dziś problem wylewania ścieków
przy „dolnym” boisku oraz wzdłuż murów obronnych to już tylko historia. Jednak prace z uporządkowaniem problemu z siecią deszczową i sanitarną są nadal kontynuowane;
- poprawa estetyki otoczenia – o nie przede
wszystkim, na zlecenie Gminy, dbają osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, bezrobotni, osoby korzystające z zasiłków z OPS oraz
skazani przez sądy na prace społeczne. Gmina
Nowogard, dzięki tym pracom, zaoszczędziła
w budżecie kwotę kilku milionów złotych;
- wykonanie projektu modernizacji placu Wolności wraz z infrastrukturą podziemną – Pierwszym etapem miała być wymiana infrastruktury w ziemi oraz budowa nowej kanalizacji
deszczowej za pomnikiem w kierunku jeziora.
Niestety radni po raz kolejny zablokowali tę inwestycję, o którą prosili sami mieszkańcy Gminy;
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- rozbudowa oświetlenia drogowego m.in. przy ul.
15-go Lutego, 5 Marca, w Strzelewie, Żabówku
itd.;
- stworzenie tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie naszego miasta;
- remont obu przejazdów kolejowych, które po
40 latach „łatania”, staraniem burmistrza u władz
PKP, zostały generalnie wyremontowane, uzyskując powierzchnię gumową (najnowocześniejsze obecnie rozwiązanie);
- budowa chodników w Błotnie i Karsku we współpracy z Zarządem Zachodniopomorskim Dróg
Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie (dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wynosiło 50% kosztów inwestycji);
- budowa ronda w Nowogardzie u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Księcia Józefa Poniatowskiego wraz z ZZDW (dofinansowanie od Marszałka
wynosiło 50% kosztów inwestycji);
- budowa 12 mieszkań komunalnych za kwotę ponad 1,2 mln zł;
- pozyskanie w sumie w latach 2011-2017 kwoty
18.180.410 zł z funduszy europejskich na inwestycje w naszej Gminie.
***
Czy tak ma wyglądać to rzekome złe zarządzanie
naszą Gminą przez Roberta Czaplę?
Tak tylko może stwierdzić człowiek nie mający
kontaktu z rzeczywistością, który biegnąc wciąż za
duchami z przeszłości nie dostrzega tego, że rzeczywistość od 25 lat systematycznie ulega zmianie. Wyzywanie zaś od komuchów człowieka, który w stanie wojennym miał zaledwie 6 lat, a dziś piastuje
funkcję burmistrza naszego miasta, to wyraz ślepej
nienawiści, świadczącej tylko i wyłącznie o małostkowości tego, który te bzdury rozsiewa. A wystarczyłoby jedynie wyjść ze swego bunkra i posłuchanie
tego, co naprawdę myślą i twierdzą mieszkańcy,
a takich rzeczy by się nie lansowało.
***
Proponuję zamiast oczerniać naszą Gminę
i przeprowadzać zmasowany atak na pracowników
urzędu, zacząć wspólnie działać dla dobra naszych
mieszkańców. Aby w końcu nasza Gmina dalej się
rozwijała, a przez to przyciągała kolejnych inwestorów m.in. do naszej strefy ekonomicznej.

www.nowogard.pl

Piotr Suchy
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Wsparcie
dla sportowców – stypendia
burmistrza przyznane
W czwartek 16 lutego br.,
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla uroczyście przyznał stypendia sportowcom, którzy osiągnęli wysokie
wyniki we współzawodnictwie na
szczeblu międzynarodowym i krajowym.
W trakcie spotkania członkowie komisji w składzie: (Jarosław
Soborski - przewodniczący, Szymon Pilipczuk, Mieczysław Cedro
i Bogdan Sobolewski) i podkreślili, że ocenili wnioski złożone
do urzędu miejskiego. Wnioski
o przyznanie stypendiów mogli
składać sami sportowcy, lub ich
kluby.
Podczas uroczystości, sportowcy Ziemi Nowogardzkiej
(oprócz otrzymania listów gratulacyjnych), w towarzystwie burmistrza Czapli podpisali umowy
stypendialne.
- Zdaję sobie sprawę, że dyscypliny, które uprawiacie kosztują Państwa wiele wysiłku, uporu
i konsekwencji. Sport na wysokim
poziomie, który reprezentujecie,
wiąże się również z dużymi nakładami finansowymi – powiedział
do zebranych R. Czapla. - Spotykamy się tutaj, aby Was uhonorować
i podziękować za ciężką pracę oraz
za to, że promujecie Ziemię Nowogardzką na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Dziękuję Państwu serdecznie w imieniu całego
samorządu i wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Na rok 2017 stypendia sportowe z rąk burmistrza R. Czapli
otrzymali:
- Szymon Piecyk – za zajęcie
I miejsce w Mistrzostwach Świata
WORLD SHOTOKAN FEDERATION
w kategorii kumite 16-17 years
karate WKF B 76 kg mężczyzn
(Bydgoszcz 1-3 kwietnia 2016);
zajęcie II miejsca w Mistrzostwach

Świata WORLD SHOTOKAN FEDERATION w kategorii kumite
16-17 years Shobu Ippon Kumite
76 kg mężczyzn (Bydgoszcz 1-3
kwietnia 2016); zajęcie II miejsca
w Mistrzostwach Świata Kadetów
WUKF w kategorii Kumite Shobu
Sanbon 15-17 lat OPEN WEIGHT
(Dublin 15-19 czerwca 2016); zajęcie III miejsca w Mistrzostwach
Świata Kadetów WUKF w kategorii Kumite Shobu Sanbon 15-17
lat 70-45 kg (Dublin 15-19 czerwca 2016) oraz za zajęcie III miejsca
w Mistrzostwach Świata Kadetów
WUKF w kategorii Kumite Team
Shobu Sanbon 15-17 lat (Dublin
15-19 czerwca 2016),
- Krzysztof Skryplonek – za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy EBFF w Kulturystyce
ekstremalnej mężczyzn w kategorii
do 90 kg w Hiszpanii w Santa Susana (4-9 maja 2016 r.),
- Nikola Wielowska – za zajęcie II miejsca w Lidze Torowej
w Szczecinie (kwiecień – czerwiec 2016), III miejsca w parach w Ogólnopolskim Wyścigu w Strzelcach Krajewskich
(10.06.2016); I miejsca w stracie
wspólnym w Ogólnopolskim Wyścigu w Strzelcach Krajewskich
(10.06.2016); II miejsca w finale
Mini Tour de Pologne (Kraków
18.07.2016); I miejsca w wyścigu
na torze na dystansie 1000 m w
www.nowogard.pl

Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (Szczecin
13.08.2016); II miejsca w wyścigu na torze na dystansie 250 m
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (Szczecin
13.08.2016); I miejsca w wyścigu
na szosie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
(Żerków 4.09.2016); I miejsca
w wyścigu MTB w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (Golczewo 10.09.2016),
- Mateusz Mikołajczyk – za
zajęcie IV miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kat. karabin sportowy 60
strzałów leżąc – junior młodszy
(Wrocław 19-24.07.2016); zajęcie
III miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kat.
karabin sportowy 3x20 strzałów – junior młodszy (Wrocław
19 24.07.2016); zajęcie V miejsca
w Pucharze Prezesa PZSS w kat.
karabin sportowy 60 strzałów leżąc – junior młodszy (Wrocław
19-22.05.2016); zajęcie 5 miejsca
w rankingu najlepszych zawodników roku 2016 w kat. karabin
sportowy 60 strzałów leżąc – junior młodszy i inne starty,
- Bartosz Jemilianowicz – za
zajęcie II miejsca w Mistrzostwach
Woj. Seniorów w tenisie stołowym (gra podwójna); zajęcie III
miejsca w Mistrzostwach Woj.
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Seniorów w tenisie stołowym (gra
mieszana); zajęcie I miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Woj.
Seniorów w tenisie stołowym; zajęcie I miejsca drużynowo w Wojewódzkim Finale Mężczyzn Pucharu
Polski premiowanych awansem do
Półfinału Pucharu Polski (Międzyzdroje 6.03.2016) i inne starty,
- Sebastian Jemilianowicz - za
zajęcie II miejsca w Mistrzostwach
Woj. Seniorów w tenisie stołowym

(gra podwójna); zajęcie I miejsca
w Ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego w Policach 2016 w
kategorii młodzieżowiec; zajęcie
II miejsca w Ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego w Policach
2016 w kategorii senior; zajęcie
I miejsca drużynowo w Wojewódzkim Finale Mężczyzn Pucharu
Polski premiowanych awansem do
Półfinału Pucharu Polski (Międzyzdroje 6.03.2016) i inne starty,
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- Mateusz Witkowski - za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim
Pucharze Polski 2015 i awans do
Półfinałów Pucharu Polski; zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim
turnieju tenisa stołowego w Policach 2016 w kategorii senior;
zajęcie II miejsca drużynowo
w Wojewódzkim Finale Mężczyzn
Pucharu Polski (Międzyzdroje
6.03.2016) i inne starty.
Marcin Ościłowski

IV Memoriał
im. Grzegorza Górczewskiego
w skoku wzwyż
W piątek 10 lutego br., w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie odbył się IV Memoriał
im. Grzegorza Górczewskiego
w skoku wzwyż. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: żona Grzegorza Górczewskiego - Róża wraz
z córką oraz burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół podstawowych z Nowogardu (SP2 i SP1), Błotna, Długołęki, Orzechowa, Strzelewa,
Osiny oraz Wierzbięcina.
W klasyfikacji indywidualnej,
w kategorii dziewcząt, I miejsce
wywalczyły: Julia Pałczyńska (SP
Osina) i Julia Salamon (SP Błotno); III miejsce zajęła Wiktoria
Nagły (SP2 Nowogard). W kategorii chłopców I miejsce zajął
Konrad Macyra (SP2 Nowogard),
II miejsce – Michał Włochowicz
(SP Błotno) i III miejsce – Maciej
Nowak (SP Długołęka).

W kategorii drużynowej dziewcząt I miejsce zajęły uczennice SP Błotno; II miejsce – SP2 Nowogard, III m. – SP Osina; IV – SP Strzelewo, V – SP
Orzechowo; VI – SP1 Nowogard; VII – SP Długołęka; VIII – SP Wierzbięcin.
W kategorii drużynowej chłopców: I miejsce – SP2 Nowogard; II m. – SP
Strzelewo; III m. – SP Błotno; IV – SP Osina; V – SP Długołęka; VI – SP1
Nowogard; VII – SP Wierzbięcin; VIII – SP Orzechowo.
Puchary, dyplomy i medale ufundował burmistrz Nowogardu
R. Czapla.
Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Burmistrz Nowogard Robert Czapla zaprasza
do przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD
ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie czystości na jezdniach oraz chodnikach
dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, ponadto utrzymanie zimowe ww.
jezdni i chodników na terenie miasta i gminy Nowogard. Opróżnianie koszy ulicznych i wywóz
z nich nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz inne usługi.
Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć pod adresem
http://www.bip.nowogard.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Termin składania ofert 16.03.2017 do godz 9:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W dniach 17 – 27 marca 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych lokali mieszkalnych (nie będących częściami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni)
powinni wystawiać je przed posesję. W pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości
niezamieszkałe) należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione
przed godziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku może skutkować nieodebraniem odpadów.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach czyli
wszelkiego rodzaju meble, drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, materace, pierzyny, domowe suszarki na
pranie, wózki dziecięce, duże zabawki i inne tego typu odpady. Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, odpady ogrodowe czy
spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady domowe. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien
być wystawiany kompletny.
Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
• 17.03.2017 r. (piątek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, Poniatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, Światowida, Gryfitów, Cmentarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 3 Maja, Fabryczna, Pocztowa,
Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.
• 20.03.2017 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków,
Wyszyńskiego, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cassino,
Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego, Wileńska, Kościuszki, Miętno 20-23, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesionowa, Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota
– Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Kowalska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Promenada, Sądowa
Stolarska.
• 21.03.2017 r. (wtorek): Nowogard ulice: Gen. Bema, Wybickiego, Norwida, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice.
• 22.03.2017 r. (środa): Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce, Ostrzyca,
Bromierz, Olchowo, Gardna, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.
• 23.03.2017 r. (czwartek): Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca,
Wierzchęcino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las,
Świerczewo, Ogary.
• 24.03.2017 r. (piątek): Kulice, Sąpole, Jarchlino, Żabówko, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo, Wierzbięcin, Słajsino, Wojcieszyn, Żabowo,
• 27.03.2017 r. (poniedziałek): Miętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga, Zatocze, Wołowiec.
www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 193/2 o pow. 1071 m2
(symbol użytku gruntowego – Bi), zabudowana budynkiem garażowym, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00021223/1 w Sądzie
Rejonowym  w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2017r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady
Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki-  170.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 17.000,00 zł najpóźniej do dnia 03.04.2017r. na konto Urzędu:
BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji   i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej:
www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

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

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 2 z dnia 24.02.2017r.
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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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu
ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Kosynierów.
Przedmiotem sprzedaży jest działka  niezabudowana o nr ewidencyjnym 458/3 o pow. 312 m2 (symbol
użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Kosynierów.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00027661/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 30.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.000,00 zł najpóźniej do dnia 27.03.2017r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl ,  www.nowogard.pl
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

www.nowogard.pl
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Bezpieczny internet
– Przeciwdziałanie przemocy w sieci
Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza
szkoły podstawowe z terenu gminy Nowogard do
udziału w zajęciach profilaktycznych - komputerowych realizowanych w okresie od 01.04.2017r. do
31.05.2017r. pod hasłem : „Bezpieczny internet
– Przeciwdziałanie przemocy w sieci”
Celem programu jest zapoznanie dzieci klas V - VI
z zasadami właściwego poruszania się w Internecie,
jak również ukazanie zagrożeń tam czyhających,
wskazanie narzędzi umożliwiających ochronę dziecka oraz zwiększenie świadomości dzieci w kwestii
niebezpiecznych zachowań w Internecie i możliwości zapobiegania takich zachowaniom.
Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub
telefonicznie do dnia 15 marca 2017r. w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6.
Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział
w programie jest bezpłatny.

Program finansowany ze środków własnych Gminy przekazanych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.
Przewodnicząca Zespołu
Dorota Maślana
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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 wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
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

www.nowogard.pl

