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	 Ciągłe	 podnoszenie	 jakości	
warunków	 do	 nauki	 uczniów	
w	 placówkach	 oświatowych	 jest	
jednym	 z	 głównych	 prioryte-
tów	 burmistrza	 Roberta	 Czapli.	
W	 równym	 stopniu	 dotyczy	 to	
szkół	miejskich,	jak	i	wiejskich.	
	 W	Szkole	Podstawowej	w	Błot-
nie	 trwają	 prace	 związane	 z	 re-
montem	 szkolnych	 korytarzy,	
holu	 i	 łazienek.	W	przypadku	ko-
rytarzy,	wyrównane	już	i	pomalo-
wane	ściany	pokryto	żywicą	epo-
ksydową.	 W	 łazienkach	 pojawiły	
się	 nowe	 kafelki.	 Remont	 na	 tak	
dużą	 skalę	 przeprowadza	 się	 po	
raz	pierwszy	od	ponad	20	lat.

***
	 12	 kwietnia	 br.	 (środa),	 bur-
mistrz	R.	Czapla	udał	się	do	szkoły	
w	Błotnie,	aby	w	towarzystwie	Ja-
rosława	 Hołubowskiego	 omówić	
z	 Tomaszem	 Żelazowskim	 –	 dy-
rektorem	 placówki,	 poszerzony	
zakres	 robót.	Burmistrz	 chce	bo-
wiem	 przeprowadzić	 dodatkowo	
remont	szkolnej	biblioteki	 i	kory-
tarza	prowadzącego	do	świetlicy.	
	 W	 trakcie	 wizyty	 burmistrza	
był	czas	na	omówienie	przebiegu	
prac,	spotkanie	z	uczniami	oraz...	
przyłączenie	się	-	pod	okiem	jed-
nego	 z	 pracowników	 -	 do	 szpa-
chlowania	ścian.	

	 Oprócz	pracowników	interwencyjnych,	którzy	zostali	pozyskani	do	
wykonania	remontu	przez	R.	Czaplę,	swoją	„cegiełkę”	do	inwestycji	do-
łożyli	także	nauczyciele	(pomogli	w	wyposażeniu	pomieszczeń).	Zapy-
taliśmy	ich,	co	sądzą	na	temat	przeprowadzanego	remontu:

Dorota Marynowska:
- Pracuję w tej szkole od ponad 20 lat, stąd mogę po-
równać jak nasza placówka wyglądała kiedyś, a jak 
dziś. Remont był bardzo potrzebny. Cieszy, że burmistrz 
postarał się, aby remont przeprowadzić. Uczniowie 
i my, nauczyciele, będziemy mogli pracować w lepszych 
warunkach.

Ks. Tomasz Perz:
- Remont był jak najbardziej potrzebny. Ilość uczniów 
w szkole niebawem powiększy się o klasę siódmą i ósmą, 
więc myślę, że to dobry krok i początek. Remont to lepsze 
warunki dla uczniów, lepszy komfort pracy.

Ewa Radecka:
- Pracuję tutaj od 18 lat i nigdy takiego remontu w na-
szej szkole nie było. Oczywiście prace wiążą się z pewny-
mi utrudnieniami (jak to bywa przy każdym remoncie), 
ale jest zrozumienie ze strony społeczności szkolnej.

Tomasz Żelazowski:
- Jestem zadowolony z prac. Każda zmiana „na plus” 
cieszy i musi wpływać na to, że szkoła będzie lepiej 
funkcjonować w przyszłości. Remont staramy się zor-
ganizować tak, aby nie kolidował on z przebiegiem za-
jęć. Nasza szkoła z dnia na dzień zmienia się na lepsze.

Marcin Ościłowski

Szkoła w Błotnie
zmienia się na lepsze 
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	 Zdaniem	mieszkańców	wsi	Wierzchy,	w	ich	miej-
scowości	 nie	 wykonywano	 żadnej	 inwestycji	 od	
ponad	23	 lat!	Taki	stan	rzeczy	uległ	 jednak	diame-
tralnej	zmianie,	za	sprawą	przebudowy	budynku	po	
byłym	sklepie	na	świetlicę	wiejską.
	 Przypomnijmy,	 że	 o	 potrzebie	 stworzenia	
w	 Wierzchach	 świetlicy,	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
wskazywał	i	zabiegał	od	kilku	lat.	We	wrześniu	2016	
roku,	na	obrady	rady	miejskiej	trafiła	uchwała	bur-
mistrza	w	tej	sprawie.	Od	tamtej	pory	do	kwietnia	
br.,	były	sklep	zupełnie	zmienił	oblicze...

***
	 W	 czwartek	 13	 kwietnia	 br.,	 R.	 Czapla	 udał	 się	
do	 Wierzchów.	 W	 wizycie	 towarzyszył	 mu	 m.in.	
Adam	Czernikiewicz	–	kierownik	Wydziału	Inwesty-
cji	i	Remontów	urzędu	miejskiego.	Na	miejscu,	wraz	
z	wykonawcą	robót	(firma	Kuga),	burmistrz	omówił	
szczegóły	 dalszego	 przebiegu	 prac.	 W	 rozmowach	
uczestniczyła	 także	 sołtys	 wsi	 Władysława	 Klusa-
czyk.
 - Projekt świetlicy został poprzedzony ekspertyzą 
techniczną. Wzmocniliśmy konstrukcję dachu, budy-
nek jest już ocieplony z zewnątrz. Wykonaliśmy też 
nowe przyłącze wodociągowe –	powiedział	R.	Cza-
pla.	– Jestem zadowolony z przebiegu robót i bardzo 
się cieszę, że na terenie naszej gminy powstanie ko-
lejna świetlica wiejska, która służyć będzie naszym 
mieszkańcom.
	 Budynek	 po	 byłym	 sklepie	 wyposażono	 także	
w	nowe	drzwi	i	okna.	Wzmocniono	ścianę	frontową.	
Wnętrze	 ocieplono	 wełną	 mineralną,	 na	 ścianach	
natomiast	pojawiły	się	płyty	kartonowo-gipsowe.	
 - Budynek ma nową posadzkę i izolację poziomą 
–	mówi	A.	Czernikiewicz.	– Całość będzie podzielona 
na salę główną, toaletę i aneks kuchenny.
	 Prace	mają	zostać	zakończone	w	lipcu	tego	roku.		

Wierzchy
doczekały się świetlicy 

	 Co	o	nowej	świetlicy	w	Wierzchach	myślą	miesz-
kańcy?

Władysława Klusaczyk,
sołtys wsi Wierzchy:
- Do tej pory, gdy świetlicy nie było, 
mieszkańcy spotykali się „na ławce”, 
albo „pod chmurką”. Nowa świetlica 
spowoduje, że będziemy mieli swo-
je miejsce, będzie gdzie się spotkać, 
porozmawiać. Zyska wieś, zyskają 

dzieci i młodzież. Cieszymy się z powodu prac bu-
dowlanych i nie możemy się doczekać otwarcia.

Jan Hope:
- To bardzo dobrze, że będziemy mie-
li we wsi świetlicę. Do tej pory mło-
dzież spotykała się na przystanku. 
Nie było po prostu innego miejsca. 
Ważne też, że dzieci będą mogły ko-
rzystać ze świetlicy.

M. Ościłowski
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	 W	 dniu	 5	 kwietnia	 br.,	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 dokonał	
odbioru	 II	etapu	remontu	oświe-
tlenia	drogowego	przy	ulicy	5-go	
Marca	w	Nowogardzie,	polegają-
cego	na	wymianie	7	starych	sko-
rodowanych	lamp	na	nowe.

Nowe lampy przy ul. 5-go Marca 

	 Remontu	dokonała	firma	„Jastar”	za	kwotę	22.880	zł,	która	została	
wyłoniona	w	zapytaniu	ofertowym	(wpłynęły	2	oferty).
	 I	etap	remontu	oświetlenia	na	tej	ulicy	polegający	na	wymianie	4	lamp	
zrealizowała	to	firma	„IREX”	za	kwotę	13.500	zł,	również	wyłoniona	w	dro-
dze	zapytania	ofertowego	(data	odbioru	1	lutego	br.).	Łączny	koszt	wyniósł	
36.380	zł.
	 O	remont	ten,	wielokrotnie	zwracali	się	do	burmistrza	sami	miesz-
kańcy,	szczególnie	ci	mieszkający	w	pobliżu	sklepu	„Grosik”.	To	miejsce	
wg	nich	było	najbardziej	niebezpieczne,	a	nowe	oświetlenie	sprawi,	że	
teraz	będą	czuli	się	bardziej	bezpieczni.

Piotr Suchy

	 W	dniu	11	kwietnia	br.,	w	nowogardzkim	ratuszu,	
burmistrz	Robert	Czapla	w	obecności	członków	Ko-
misji	Konkursowej	podpisał	i	wręczył	umowy	kolej-
nym	organizacjom	pozarządowymi.
	 W	 II	 etapie	 naboru	 wniosków,	 złożonych	 przez	
organizacje	pozarządowe,	komisja	konkursowa	oce-
niała	8	ofert	w	ramach	otwartych	konkursów	na	re-
alizację	zadań	w	zakresie:
-	wsparcia	dla	emerytów	i	rencistów,
-	prowadzenia	zajęć	dla	dzieci	i	młodzieży,
-	rozwoju	wsi,
-	ochrony	środowiska.
	 W	ramach	tychże	działań	zostały	przyznane	na-
stępujące	dotacje	(łącznie	18.920	zł):

Kolejne organizacje
otrzymały dofinansowanie 

•	 Stowarzyszenie	 Uniwersytet	 Trzeciego	 Wieku	
w	Nowogardzie	–	9.000	zł	(na	organizację	dodatko-
wych	zajęć);
•	Stowarzyszenie	,,Jutrzenka”	–	7.000	zł	(na	zajęcia	
kulturalne	–	m.in.	na	wyjazdy	do	Teatru	„Pleciuga”	
dla	dzieci	oraz	na	organizację	festynu	rodzinnego	in-
tegrującego	sąsiadujące	wsie	tj.	Długołęka,	Wyszo-
mierz,	Krasnołęka,	Olchowo);
•	 Caritas	 Archidiecezji	 Szczecińsko-Kamieńskiej	 –	
2.920	zł.
	 Gmina	Nowogard	w	2017	roku	przyznała	łącznie	
dla	23	organizacji	pozarządowych	dotacje	na	kwotę	
534.420	zł.

Info. RLFKiS
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	 To	 już	 się	 zaczyna	 ro-
bić	 mało	 śmieszne.	 Co	
sesja,	 to	 któraś	 z	 uchwał	
zostaje	 unieważniona,	 a	
to	 przez	 Regionalną	 Izbę	
Obrachunkową	w	Szczeci-
nie,	a	to	przez	Wojewodę	
Zachodniopomorskiego.	
Sami	 zaś	 radni	 nic	 z	 tego	
sobie	 nie	 robią.	 Po	 raz	
kolejny	próbowali	 złamać	
prawo	 i	nie	 słuchali	 tego,	
co	miał	 im	 do	 powiedze-
nia	 czy	 to	 skarbnik,	 czy	
to	 burmistrz	 lub	 jego	 za-
stępca.	I	choć	prawnik	na	
sesjach	 zwracał	 uwagę	
radnym,	że	dana	uchwała	
narusza	prawo,	to	radni	uparcie	brnęli	dalej	w	swej	
„niewiedzy”.	 Zresztą	 jakiś	 czas	 temu,	 jeden	 z	 nich	
stwierdził,	że	radni	są	od	przyjmowania	uchwał,	zaś	
RIO	i	Wojewoda	od	tego,	aby	je	unieważniać,	jeżeli	
coś	jest	nie	tak.	Niestety	nasza	Gmina	przez	to	zmu-
szona	jest	brać	udział	w	swoistym	maratonie	kom-
promitacji.	Ile	jeszcze	to	będzie	trwało?

***
	 30	marca	br.,	wpłynęło	pismo	do	Rady	Miejskiej	
w	Nowogardzie	 i	 do	wiadomości	 Burmistrza	Nowo-
gardu	 od	 Wojewody	 Zachodniopomorskiego	 z	 in-
formacją,	 że	 wszczyna	 postępowanie	 nadzorcze	 w	
związku	 z	 przyjętą	 uchwałą	 XXXIX/255/17	 z	 dnia	 1	
marca	2017	r.,	w	sprawie	zmiany	statutu	Gminy	No-
wogard.	Wątpliwość	wzbudził	 szczególnie	 ten	 zapis,	
który	 przewidywał,	 że	 rada	 miejska	 będzie	 wzywać	
danego	 kierowniku	 lub	 innego	 pracownika	 Urzędu	
Miejskiego,	poza	plecami	burmistrza,	 i	w	tym	czasie	
przysługiwać	mu	będzie	zwolnienie	z	pracy.	Sytuacja	
niespotykana	w	żadnej	z	polskich	gmin.	Prawo	prze-
widuje,	że	to	burmistrz	odpowiada	za	pracowników	i	
to	w	jego	gestii	 leży	delegowanie	pracownika	do	 in-
nych	zadań	lub	czynności	wynikających	z	charakteru	
jego	pracy.	Jednak	w	Nowogardzie	to	radni	chcieliby	
mieć	taką	władzę.	Nic	z	tego,	bo	jak	czytamy	w	prze-
słanym	od	Wojewody	Zachodniopomorskiego	piśmie,	
niedopuszczalne jest statutowe ograniczanie kompe-
tencji burmistrza do wykonywania względem jakie-
gokolwiek pracownika zatrudnionego w jednostkach 
samorządowych gminy, czynności z zakresu pracy.
	 To	kolejny	raz,	kiedy	radni	próbują	wejść	w	nie-
swoje	„buty”	i	po	raz	kolejny	zostają	za	to	skarceni	
przez	 organ	 nadzorczy	 –	Wojewodę	 Zachodniopo-
morskiego.	Ale	to	nie	koniec	niespodzianek.

Maraton kompromitacji radnych z koalicji z przewodniczącym rady na czele.

Znów próbowali złamać prawo 

***
	 31	marca	 br.,	wpływa	 inne	pismo	–	 tym	 razem	
z	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	ze	Szczecina.	Do-
tyczy	ono	uchwały	nr	XXXIX/251/17	z	dnia	1	marca	
br.,	w	sprawie	zapisu	w	paragrafie	2,	w	którym	Rada	
Miejska	zobowiązywała	kierownika	Zarządu	Budyn-
ków	 Komunalnych	 (ZBK),	 po	 zakończeniu	 każdego	
kwartału,	do	składania	radzie	miejskiej	sprawozda-
nia	 informującego	o	kosztach	 i	przychodach	 syste-
mu	 gospodarki	 odbioru	 odpadów	 komunalnych.	
Jednocześnie	 radni	 udzielili	 sobie	 prawa	 do	 tego,	
że	po	każdej	takiej	analizie	będą	zmieniać	stawki	za	
odbiór	odpadów	komunalnych.	Jednak	wg	RIO	Rada 
Miejska nie ma żadnych podstaw prawnych do usta-
lania innych obowiązków Burmistrza lub pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań 
z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowogard, w tym zobowiązania organu wy-
konawczego do składania sprawozdania informują-
cego o kosztach i przychodach systemu gospodarki 
odbioru odpadów komunalnych po zakończeniu każ-
dego kwartału.
	 Kończy	 się	 już	 prawie	 kadencja	 rady	 miejskiej,	
a	radni	nadal	nie	znają	zasad	prawnych,	na	podsta-
wie	których	pracują	(sic!).	Sytuacja	powtarza	się	nie	
pierwszy	raz.	To	psuje	dotychczasową	dobrą	opinię	
o	gm.	Nowogard	na	zewnątrz.
	 Kto	 jest	 tej	 sytuacji	 winny?	 Kto	 odpowiada	 za	
Radę	Miejską?
	 Znając	 życie,	 to	 przewodniczący	 rady	 miejskiej	
później	 napisze,	 że	 wszystkiemu	 temu	 winny	 jest	
przecież	burmistrz.
Komentować	tego	nie	będziemy.	To	prawo	pozosta-
wiamy	Państwu.

Piotr Suchy
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	 Współpraca	Nowogardu	z	miastem	partnerskim	
Heide	w	Niemczech	rozwijana	jest	i	trwa	od	21	lat.	
Dokument	 o	 „Przyjaźni	 między	 miastami”	 został	
podpisany	 30	 maja	 1996	 roku.	 Na	 mocy	 porozu-
mienia	oba	miasta	do	chwili	obecnej	współpracują	
w	 dziedzinach:	 działalność	 samorządowa,	 kultura	
i	oświata,	sport,	ochrona	zdrowia	i	opieka	społecz-
na,	 działalność	 gospodarcza,	 ochrona	 środowiska	
oraz	wymiana	młodzieży.

***
	 Dzięki	współpracy	partnerskiej,	mieszkańcy	He-
ide	 wsparli	 m.in.	 wyposażenie	 nowogardzkiego	
szpitala.	 Dobrze	 funkcjonuje	 wymiana	 młodzieży.	
Obie	 strony	 odwiedzają	 się	 w	 czasie	 ważnych	 dla	
miast	rocznic	i	wydarzeń.	
	 Niestety...	 Pielęgnowana	 współpraca,	 budująca	
pozytywny	 wizerunek	 Nowogardu	 u	 sąsiadów	 zza	
Odry	została	ostatnio	zachwiana.	Wszystko	za	spra-
wą	delegacji,	a	dokładniej	braku	podpisu	przewod-
niczącego	rady	Piotra	Słomskiego.	

***
	 10	marca	br.	w	Heide	odbyło	się	„Przyjęcie	mia-
sta	Heide	z	okazji	50	urodzin	Burmistrza	Ulfa	Steche-
ra”.	Uroczystość	została	zorganizowana	w	miejskim	
domu	 strażackim	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej.	 Na	
przyjęcie,	 które	było	 kontynuowaniem	współpracy	
międzynarodowej,	 zaproszono	 Burmistrza	 Nowo-
gardu	 Roberta	 Czaplę	 wraz	 z	 delegacją.	 10	marca	
(dzień	uroczystości	w	Heide)	w	Nowogardzie	odby-
ła	się	również	sesja	rady	miejskiej.	W	czasie	obrad	
m.in.	 omawiano	 istotne	 dla	 gminy	 kwestie	 zmian	
w	oświacie	(w	związku	z	reformą	rządową).	To	spo-
wodowało,	 iż	burmistrz,	który	wziął	udział	w	sesji,	
siłą	 rzeczy	nie	mógł	udać	się	do	Niemiec.	W	obra-
dach	sesji	wziął	udział	również	zastępca	burmistrza	
Krzysztof	 Kolibski	 oraz	 sekretarz	 gminy	 Agnieszka	
Biegańska-Sawicka.	 Taki	 stan	 rzeczy	 spowodował,	
że	 chcąc	 utrzymywać	 dobre	 stosunki	 z	 miastem	
partnerskim	Heide,	 burmistrz	wyznaczył	 delegację	
zastępczą,	w	skład	której	weszły	m.in.	 radne	Anna	
Wiąz	i	Renata	Piwowarczyk	oraz	dwóch	przedstawi-
cieli	urzędu.	
	 Aby	 jednak	 do	 wizyty	 w	 mieście	 partnerskim	
mogło	dojść	z	ramienia	urzędu,	delegacje	na	wyjazd	
musiał	podpisać	przewodniczący	rady	Piotr	Słomski.	
Jak	ustaliliśmy	w	biurze	rady,	dokumenty	delegacji	
zostały	 przez	 niego	 pobrane,	 jednak	 nie	 oddane.	
Tym	samym,	z	powodu	braku	podpisu,	przedstawi-
ciele	Nowogardu	nie	wzięli	udziału	w	ważnej	dla	He-
ide	uroczystości.	

Międzynarodowy „zgrzyt”
przewodniczącego rady 

 - Jestem radną od lat 90. i nigdy wcześniej nie 
doszło do takiej sytuacji jak obecnie. Mówię tu 
o niewyrażeniu zgody przez przewodniczącego rady 
miasta na wyjazd nowogardzkiej delegacji do mia-
sta partnerskiego. Takie zdarzenie nie miało dotąd 
miejsca. Działanie przewodniczącego w tej kwestii 
oceniam jako złośliwe. Piotr Słomski uznał po pro-
stu wyjazd nowogardzkiej delegacji jako wyjazd 
prywatny –	mówi	radna	Anna	Wiąz.	- Tłumaczyłam 
mu, że to nie jest uroczystość prywatna, tylko ofi-
cjalna, bowiem tak właśnie obchodzi się tego typu 
uroczystości w Heide. Oprócz nas, na uroczystość 
zostali zaproszeni również przedstawiciele z innych 
miast partnerskich, z Belgii i Francji. Moje argumen-
ty nie trafiły jednak zupełnie do przewodniczącego. 
Powiedział, że możemy jechać za własne pieniądze. 
I tak właśnie chcieliśmy zrobić. Jednak tu pojawił się 
problem z ubezpieczeniem. Ze względu na zwlekanie 
przewodniczącego z podpisem do ostatniej chwili 
nie zdążyłyśmy go wykupić.
	 Radna	A.	Wiąz	przyznaje,	że	nie	wie	jak	ten	mię-
dzynarodowy	„zgrzyt”	wpłynie	teraz	na	dalsze	rela-
cje	między	 dwoma	miastami,	 które	 trwały	 bez	 za-
rzutu	od	ponad	20	lat.	
 - Myślę, że pewien „niesmak” po stronie naszego 
partnera pozostanie. Pozostanie również brak za-
ufania, a dobre stosunki wypracowywaliśmy przez 
wiele lat. Nasi partnerzy z Heide do ostatniej chwili 
telefonowali do nas z pytaniem, czy przyjedziemy. 
Było im przykro, kiedy otrzymali negatywną odpo-
wiedź. Chciałabym, aby to wydarzenie nie rzutowa-
ło na przyszłą współpracę –	dodaje	radna	Wiąz.

Marcin Ościłowski
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	 Najpierw	 radni	 z	 PiR,	 PiS	
i	 PSL	 byli	 przeciwko	 firmie	Was-
serverbrand	 Lausitz	 Beteriebs-
fuhrungs	GmbH,	a	 teraz	 są	prze-
ciwko	PUWiS.	Tak	to	dziś	niestety	
właśnie	wygląda.
	 Na	 środową	 sesję	 rady	 miej-
skiej	 (12	 kwietnia	 br.),	 burmistrz	
Robert	 Czapla	 przygotował	 pro-
jekt	uchwały,	w	sprawie	zawarcia	
przez	 Gminę	 Nowogard	 z	 PUWi-
Sem	 umowy	 na	 dzierżawę	 ma-
jątku	wodno-	 kanalizacyjnego	na	
okres	 15	 lat.	 Burmistrz	 bowiem	
może	 zawierać	 umowy	 do	 lat	
trzech,	 natomiast	 w	 przypadku	
umów	dzierżawy	na	lat	15	wyma-
gana	jest	już	zgoda	rady	miejskiej.
 Radni jednak odrzucili projekt 
burmistrza i nie zgodzili się w ten 
sposób na podpisanie umowy 
przez burmistrza z PUWiSem, aby 
ta firma mogła świadczyć legalnie 
usługi dla mieszkańców gminy 
Nowogard. 

***
	 Najpierw	 radni	 koalicyjni	 nie	
chcieli	firmy	niemieckiej,	a	teraz	są	
przeciwko	firmie	 lokalnej.	O	co	tu	
tak	 naprawdę	 chodzi?	 Czyżby	 na	
horyzoncie	pojawiła	się	inna	firma	
konkurencyjna.	 No	 bo	 jak	 wytłu-
maczyć	 to,	 co	miało	miejsce	pod-
czas	środowej	sesji?

Radni zagłosowali przeciwko 
PUWiS 

	 Wszystko	 tu	 wydaje	 się	 moż-
liwe,	 bo	 jako	 pretekstu	 (a	 wręcz	
wytrychu)	 odnośnie	 odrzucenia	
uchwały,	radny	Michał	Krata	(PSL)	
użył	stwierdzenia,	że	radni	muszą	
sprawdzić,	czy	aneks	zawiera	od-
powiednie	zapisy	(chodzi	o	wielo-
letni	plan	 inwestycyjny	PUWiSu).	
Czy	 to	 jest	 przypadkiem	 próba	
wpływania	 na	 ostateczny	 kształt	
zawieranych	 przez	 Gminę	 doku-
mentów?
	 Zgodnie	 z	 prawem,	 radni	 nie	
mają	żadnych	kompetencji	do	ne-
gocjowania	czegokolwiek	w	imie-
niu	 gminy.	 W	 tym	 przypadku	
kompetencje	 radnych	 kończą	 się	
na	 uchwaleniu	 zgody	 bądź	 nie	
dla	 burmistrza,	 w	 celu	 podpisa-
nia	 umowy	 dzierżawy	 na	 15	 lat.	
Radni	 z	 tego	 prawa,	 jak	 widać,	

	 W	 dniu	 3	 kwietnia	 br.,	 do	 Urzędu	 Miejskiego	
w	 Nowogardzie	 wpłynęło	 pismo	 adresowane	 do	
Burmistrza	Nowogardu	oraz	radnych.
	 Jest	 to	wniosek	 45	mieszkańców	 (tylu	 się	 pod-
pisało	pod	listem),	w	większości	z	ul.	Dąbrowszcza-
ków,	którzy	zaproponowali	zmianę	nazwy	„swojej”	
ulicy:
 W związku z planowaną zmianą ulicy Dąbrowsz-
czaków wnioskujemy o nadanie nazwy nieskompli-
kowanej ul. ul. Europejska nazwa jest krótka, nowo-
czesna i dobrze się kojarzy -	czytamy	we	wniosku.

Zamiast Dąbrowszczaków
ul. Europejska? 

 Proponowana nazwa „Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego” mimo zasług bohatera jest zbyt długa (przy-
sporzy wiele trudności w wypełnianiu formularzy 
prywatnych i służbowych) a także trudna do zapa-
miętania.
	 Tyle	głos	samych	mieszkańców.	Czy	radni	przychylą	
się	do	tej	propozycji	czy	do	drugiej	przekonamy	się	na	
sesji	Rady	Miejskiej	(26.04.2017),	podczas	której	ta	sprawa	
będzie	głosowana.	O	podjętej	przez	 radnych	decyzji,	
poinformujemy	Państwa	w	kolejnym	numerze.

Piotr Suchy

skorzystali	i	zgody	nie	dali.	I	choć	
burmistrz	 chce	 podpisać	 umowę	
z	PUWiSem,	to	radni	z	koalicji	rzą-
dzącej	powiedzieli	mu	nie.

***
	 Po	 raz	 kolejny	 więc	 radni	
wchodzą	„w	nieswoje	buty”	i	chcą	
brać	udział	w	negocjowaniu	 i	 za-
wieraniu	umów,	co	należy	do	or-
ganu	wykonawczego.	 Tym	 razem	
jednak	 na	 ich	 działaniach	 ucier-
pi	 ...PUWiS.	 Radni	 są	 już	 prawie	
3	 lata	 radnymi	 i	 nadal	 nie	 znają	
swym	 kompetencji….	 Brak	 wie-
dzy,	czy	świadome	działanie?
	 Czy	ktoś	z	Państwa	jest	w	sta-
nie	 wytłumaczyć,	 o	 co	 chodzi	
radnym?	Bo	na	pewno	nie	jest	to	
działanie	dla	dobra	nas	mieszkań-
ców.

Piotr Suchy
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	 W	 najbliższy	 długi	 weekend	 majowy	 wieś	 Ko-
ściuszki	będzie	najprawdopodobniej	najbardziej	bia-
ło-czerwoną	miejscowością	w	całym	województwie	
zachodniopomorskim.	Wszystko	za	sprawą	wielolet-
niego	mieszkańca	Nowogardu,	obecnie	mieszkańca	
i	radnego	Gminy	Osina	–	Rafała	Wróbla.
 - Jako funkcjonariusz policji często mam do czy-
nienia z naszą flagą narodową. Wpadłem na po-
mysł, aby w czasie najbliższych świąt majowych 
uhonorować barwy państwowe dekorując nimi na-
szą wieś, czyli Kościuszki –	mówi	R.	Wróbel.	
	 W	 celu	 zrealizowania	 planu	 pan	 Rafał	 poprosił	
o	 pomoc	mieszkańców,	 którzy	 chętnie	włączyli	 się	
do	akcji.	
 - Jeden z nich przekazał mi metalowe rurki, inny 
pomógł spawać uchwyty na flagi. W ten sposób, 
wspólnymi siłami wykonaliśmy 50 uchwytów do 
flag. Następnie zorganizowałem drzewce i mate-
riał. Mieszkańcy nie zawiedli również udzielając mi 
pomocy przy wieszaniu uchwytów na każdym domu 
przy głównej drodze naszej wsi. Na rzecz akcji wy-
pożyczono mi agregat prądotwórczy i przyczepę. 
W działania zaangażowało się wielu mieszkańców 
Kościuszek, którym serdecznie dziękuję	–	dodaje	po-
mysłodawca	akcji.	

Godna naśladowania
akcja Rafała Wróbla 

 Flagi	mają	zawisnąć	w	Kościuszkach	przed	1	maja.	
Po	ich	ściągnięciu	nowe	uchwyty	posłużą	jako	wie-
szaki	na	kwietniki.	
	 Rafał	Wróbel	przyznaje,	że	akcja	skierowana	jest	
również	do	osób	młodych.	Dzięki	 niej	 bowiem	 ist-
nieje	szansa	na	przypomnieniu	im	o	barwach	naro-
dowych	i	poszanowaniu	historii.	
 - Flaga biało-czerwona jest symbolem nas wszyst-
kich. Winni jesteśmy jej szacunek, podobnie jak oso-
bom, które oddały życie za naszą wolność. Dlatego 
zachęcam wszystkich mieszkańców Gmin Nowogard 
i Osina do wywieszenia flag narodowych w ostatni 
weekend kwietnia	–	dodał	pan	Rafał.

Marcin Ościłowski

„Nie” dla słupów ogłoszeniowych 
 - A gdzie mam wieszać ogłoszenia? Jak było drze-
wo, to wokół niego zrobiono specjalne miejsce, aby 
można było wywieszać ogłoszenia. Drzewo wycięto, 
a nikt nie pomyślał o tym, że jako mieszkańcy w tym 
miejscu chcemy wywiesić np. klepsydrę i nie ma 
gdzie. Pozostaje mi drzewo, a od pana wiem, że to 
grozi mandatem. Więc co mam zrobić? -	odpowie-
działa	nam	mieszkanka	naszego	miasta,	gdy	zwróci-
liśmy	jej	uwagę,	że	może	zostać	ukarana	mandatem	
za	przyczepianie	klepsydry	do	drzewa	pinezkami.	Do	
rozmowy	doszło	przy	markecie	Polo	na	ul.	 700-le-
cia.	 Niestety	 nie	 była	 to	 jedyna	 taka	 wypowiedź,	
ponieważ	podczas	naszej	rozmowy,	wielu	przechod-
niów	również	włączało	się	i	zwracało	uwagę	na	brak	
w	 tym	 miejscu	 słupa	 ogłoszeniowego,	 które	 mija	
bardzo	wielu	naszych	mieszkańców.

***
	 Słupy	 prawdopodobnie	 dziś	 by	 już	 stały	 w	 tym	
miejscu,	przy	markecie	Polo	oraz	na	rogu	ulic	Zielonej	
i	3	Maja,	o	co	prosili	sami	mieszkańcy	osobiście	(pod-
czas	spotkań),	telefonicznie	(dzwoniąc	do	UM)	oraz	li-
stownie	i	mailowo.	To	właśnie	oni	sami	zwrócili	uwagę	

na	te	miejsca,	gdzie	
przechodzi	 bardzo	
wielu	naszych	miesz-
kańców	i	mają	prawo	
do	 informacji,	 np.	
w	 sprawie	 pogrzebu	
itd.
	 Wsłuchując	 się	
więc	 w	 tę	 prośbę	
mieszkańców,	 burmistrz	 Robert	 Czapla	wniósł	 pod	
głosowanie	projekt	uchwały,	który	przewidywał	za-
bezpieczenie	w	 budżecie	 kwoty	 2.666	 zł	 (słownie:	
dwa	 tysiące	 sześćset	 sześćdziesiąt	 sześć	 złotych)	
na	wykonanie	obu	słupów	ogłoszeniowych.	Jednak	
radni	tę	propozycję	burmistrza	odrzucili.

***
	 Jak	 widać	 wola	 mieszkańców	 nie	 zawsze	 idzie	
w	parze	z	wolą	samych	radnych.

	 Komentarz	w	tej	sprawie	pozostawiamy	również	
Mieszkańcom	naszej	gminy.

Piotr Suchy
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	 Popołudniu,	 5	 kwietnia	 br.,	w	 świetlicy	w	 Trze-
chlu,	 odbyło	 się	 kolejne,	 tradycyjne	 już,	 spotkanie	
burmistrza	Roberta	Czapli	z	sołtysami	z	terenu	gm.	
Nowogard.
	 Spotkania	 te	 (zwoływane	 w	miarę	 co	miesiąc),	
jak	stwierdzą	sami	sołtysi,	są	im	potrzebne,	ponie-
waż	 podczas	 nich	 otrzymują	 szereg	 potrzebnych	
informacji,	 jak	 to	 np.	 miało	miejsce	 podczas	 tego	
spotkania.	 Wśród	 zaproszonych	 gości	 obecni	 byli:	
Powiatowy	 Lekarz	Weterynarii	 -	 Zdzisław	Czerwiń-
ski,	który	poinformował	zebranych	o	zdjęciu	zakazu	
wypuszczania	drobiu,	w	 związku	 z	panującą	ptasią	
grypą;	 sekretarz	 Koła	 Łowieckiego	 „Lis”	 -	 Andrzej	
Pędziszczak,	który	poinformował	zebranych,	jak	na-
leży	 i	 do	 kogo	 zgłaszać	 szkody	powstałe	w	wyniku	
działalności	 dzikiej	 zwierzyny	 tj.	 dzików,	 saren	 itp.	
Ponadto	 przybyli	 kierownicy	 poszczególnych	 wy-
działów	omówili	z	sołtysami	bieżące	sprawy.
	 Podczas	 tego	 środowego	 spotkania	 pojawił	 się	
jeszcze	 jeden	 ważny	 temat,	 a	 mianowicie	 spra-
wa	 tzw.	 „diet”	 dla	 sołtysów.	 Przypomnijmy,	 że	 na	
ostatniej	sesji	Rady	Miejskiej	radni	pochylili	się	nad	
propozycją	burmistrza,	odnośnie	zwrotów	kosztów	
uczestnictwa	 sołtysów	w	 spotkaniach,	 które	odby-
wają	 się	w	 ciągu	 roku.	 Po	 dyskusji	 radni	 zapropo-
nowali,	 aby	 sołtysi	 dostawali	 „diety”	 nie	 za	 udział	
w	spotkaniach,	tylko	co	miesiąc	na	konto,	jako	for-
ma	 wynagrodzenia.	 Ponieważ	 wśród	 radnych	 jest	
aż	 3	 sołtysów,	 i	 ponieważ	 każdy	 z	 nich	w	 tej	 kwe-
stii	miał	inne	zdanie,	postanowiono	jeszcze	raz	o	tę	
kwestię	finansową	zapytać	wszystkich	36	sołtysów	
na	najbliższym	spotkaniu.	I	tak	też	się	stało.
	 Sołtysi	 w	 dyskusji	 jasno	 się	 wypowiedzieli,	 że	
ich	praca	jest	społeczna	i	nie	chcą	za	nią	wynagro-
dzenia,	a	ta	forma	„diety”	za	udział	w	spotkaniach	
i	szkoleniach,	na	które	przyjeżdżają	w	pełni	ich	zado-
wala.	Odbyło	się	w	tej	sprawie	głosowanie	i	za	„die-
tą”	głosowało	28	 sołtysów,	1	 sołtys	 się	wstrzymał,	
nikt	zaś	nie	był	przeciwny.

Sołtysi wypowiedzieli się
w sprawie „diet” 

	 Tak	więc	na	najbliższej	sesji	radni	ponownie	będą	
głosowali	 nad	 uchwałą	 burmistrza	 Roberta	 Cza-
pli,	która	przewiduje	podniesienie	kwoty”diety”	za	
udział	w	 spotkaniach	 do	 kwoty	 300	 zł	 (jako	 zwrot	
kosztów	 związanych	 z	 dojazdem	 i	 zwolnieniem	 na	
to	spotkanie	z	pracy).	Mamy	nadzieję,	że	tym	razem	
radni	nie	będą	 już	podważali	ponownie	wyrażonej	
decyzji	przez	samych	sołtysów.	O	tym	przekonamy	
się	na	najbliższej	sesji.

Piotr Suchy

Andrzej Pędziszczak

dr Zdzisław Czerwiński
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	 Nowogardzki	szpital	przyjmuje	pacjentów	nie	tyl-
ko	z	terenu	Gminy	Nowogard,	ale	i	z	terenu	powiatów	
ościennych,	w	tym	również	ze	Szczecina.	Tylko	w	mie-
siącu	styczniu	br.	do	szpitala	przyjęto	352	pacjentów,	
zaopatrzono	 natomiast	 na	 izbie	 przyjęć	 560	 osób	
(średnio	18.	pacjentów	dziennie).	Podobna	tenden-
cja	utrzymała	się	w	 lutym	br.:	 ilość	osób	przyjętych	
do	szpitala	–	324.	 (średnio	11.	dziennie),	natomiast	
zaopatrzono	456.	pacjentów	(średnio	16	osób	dzien-
nie).	Oprócz	tego	pacjenci	przyjmowani	są	w	porad-
niach	specjalistycznych.
	 Dla	wymagających	 hospitalizacji,	 na	 oddziale	 in-
ternistycznym	przygotowanych	jest	25	łóżek,	na	od-
dziale	chirurgicznym	–	24,	na	ginekologii	–	24	oraz	na	
pediatrii	–	15	łóżek.	Oprócz	tego	nowogardzki	szpital	
wyposażony	jest	jeszcze	w	10	łóżek,	tzw.	„noworod-
kowych”.

***
	 Fakt,	że	służba	zdrowia	jest	niedofinansowana,	nie	
jest	żadną	nowością.	Co	chwilę	słyszymy	o	trudnej	sy-
tuacji	 finansowej	 różnych	 szpitali	 na	 terenie	 całego	
kraju.	Jak	na	tym	tle	wygląda	sytuacja	nowogardzkiej	
placówki?	O	tym	rozmawiamy	z	dyrektorem	Kazimie-
rzem	Lembasem.

***
 Red.: W jaki sposób finansowany jest nowo-
gardzki szpital?
 K. Lembas: - Jeśli chodzi o finansowanie procedur 
medycznych, czyli kosztów leczenia pacjenta w szpi-
talu, to w około 80% koszty te pokrywa Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Pozostałe 20% oraz koszty związa-
ne z utrzymaniem budynku, z remontami, zakupem 
sprzętu medycznego, pokrywane są ze środków ze-
wnętrznych. Więc te 20% może pochodzić z oszczęd-
ności, albo np. z pomocy Gminy Nowogard. 
 Red. Szpital ma problemy finansowe?
 - Nie znam szpitala, który ich nie ma... Jeśli pań-
stwo finansuje w 80% koszty leczenia, to wszystkie 
pozostałe koszty trzeba w jakiś sposób pokryć. Dla-
tego co chwilę słyszy się o trudnej sytuacji finansowej 
szpitali. Nasza placówka nie należy do szpitali bardzo 
zadłużonych. Na tle innych, których dług wynosi kil-
ka milionów złotych, nasza placówka jest zadłużona 
na kilkaset tysięcy. Jesteśmy jednym z tych szpitali, 
który ma niewielki dług roczny. Ale każdy dług należy 
spłacać w terminie... stąd potrzebujemy dofinanso-
wania. Dlatego ciągle też szukamy dochodów „poza 
szpitalnych” i dlatego mamy POZ (Podstawowa Opie-
ka Zdrowotna), która jest „dochodowa”. Oprócz tego 
rozwijamy „specjalistykę”, w tym rehabilitację. Mamy 
plany rozwoju i przejęcie szpitala w Resku, gdzie na-
sza wówczas poradnia niejako „ściągałaby” pacjen-
tów do Nowogardu. Zatem jeśli ktoś twierdzi, że 
nowogardzki szpital zbankrutował, to jest w błędzie 
i robi to najprawdopodobniej złośliwie. 

Decyzja NFZ i problem szpitala
 Red. Skąd więc zadłużenie, 
które trzeba uregulować?
 - Dyrektorem szpitala jestem 
od kilkunastu lat. Przez ten czas, po 
raz pierwszy, zaistniała taka sy-
tuacja, że Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie wykupił wszyst-
kich naszych „nadwykonań” 
(wykonanie usług medycznych 
ponad plan – przyp. red.) za 2016 rok. Taka sytuacja 
nigdy wcześniej nie miała miejsca. Nikt nie mógł tego 
przewidzieć. 
 Red. Dlaczego NFZ ich nie wykupił?
 - Podejrzewam, że zabrakło im środków w budże-
cie, lub nie uruchomiono rezerw. Bo dotknęło to nie 
tylko nas, ale i inne szpitale. W naszym przypadku, 
do zbilansowania działalności zabrakło nieco ponad 
300 tys. zł. Dlatego zwróciłem się do rady miejskiej 
o sfinansowanie tego deficytu. Ale znam szpitale, któ-
rym zabrakło do zbilansowania np. 2 mln zł. 
 Red. Co będzie jeśli radni nie wyrażą zgody na 
dofinansowanie?
 - Zgodnie z przepisami organ założycielski albo 
sfinansuje deficyt, może też postawić szpital w stan 
likwidacji, lub przekształcić w spółkę. W tej kwestii 
wierzę jednak w dobrą wolę radnych. 
 Red. Może da się na czymś zaoszczędzić?
 - Szczerze mówiąc, nie mamy już na czym oszczę-
dzać. Już teraz pracujemy na tzw. „minimum zatrud-
nienia”, czyli nie ma przerostu w tym aspekcie. Na-
szym jedynym wyjściem jest to, abyśmy wykonywali 
jeszcze więcej usług specjalistycznych. I to rozwijamy. 
Chcemy mieć więcej pacjentów na oddziałach: chi-
rurgicznym i ginekologicznym. To, że NFZ nie wykupił 
teraz „nadwykonań”, jest dla mnie rzeczą niespotyka-
ną, ale z tego powodu nie możemy się cofać w na-
szych działaniach rozwojowych. 
 Red. Jak wg pana postrzegany jest nowogardzki 
szpital?
 - Jeśli chodzi o bazę szpitalną, uważam, że jesteśmy 
bardzo dobrze wyposażeni sprzętowo. Mamy bardzo 
dobrą opiekę lekarską. Dla mnie wyznacznikiem tego, 
że szpital jest dobrze postrzegany, jest fakt napływu 
pacjentów spoza naszego rejonu. 5% naszych pacjen-
tów stanowią mieszkańcy okolic Szczecina. Około 30% 
stanowią pacjenci z terenu powiatu łobeskiego. Resz-
tę stanowią mieszkańcy naszej gminy oraz Maszewa, 
Osiny i okolicznych miejscowości. Obsługujemy więc 
około 50 tys. potencjału ludzkiego. 
 Red. Dziękuję za rozmowę.

Rozm. Marcin Ościłowski

Z	 ostatniej	 chwili:	 podczas	 sesji	 Rady	 Miejskiej	
w	Nowogardzie	w	dniu	20	marca	br.,	radni	przyznali	
dotację	na	rzecz	szpitala.
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	 Dyrektor	 nowogardzkiego	 szpitala	 Kazimierz	
Lembas	 przyznaje,	 że	 szansą	 na	 rozwój	 placówki,	
którą	 kieruje,	 jest	 zapewnienie	 pacjentom	 kom-
pleksowych	usług	medycznych.	Stąd	podejmowane	
przez	 niego	 działania	 zmierzające	 do	 poszerzenia	
opieki	specjalistycznej.	Plany	rozwojowe	nie	byłyby	
jednak	 możliwe,	 gdyby	 nie	 wcześniejsza	 rozbudo-
wa	szpitala	w	Nowogardzie.	Co	ciekawe,	za	ponad	
miesiąc	minie	czwarta	rocznica	oficjalnego	otwarcia	
nowego	gmachu	szpitala.

Plany na rozwój szpitala

 Co myślą mieszkańcy o nowym budynku szpitala?

Grażyna Czernicka:
- Pamiętam nasz szpital kiedy jeszcze 
mieścił się w starej części. W porów-
naniu do nowej, jako pracownicy, 
mamy teraz lepszy komfort pracy. 
O wiele lepsze warunki pobytu u nas 

mają również pacjenci.

Pan Andrzej:
- Komfort jest dużo lepszy począw-
szy od toalet, skończywszy na poko-
jach. Wizualnie jest o wiele lepiej. 
Zdarzają się teraz pacjenci spoza 
Nowogardu, np. ze Szczecina.

Opr. M. Ościłowski

to	możliwe	 dzięki	 toczącym	 się	 rozmowom	 z	wła-
dzami	powiatu	łobeskiego.	Dotyczą	one	„przejęcia”	
przez	szpital	w	Nowogardzie	-	szpitala	w	Resku.
 - W reskim szpitalu, który jest po remoncie, chcie-
libyśmy utworzyć poradnie: chirurgiczną i ginekolo-
giczną. W sprawie przejęcia szpitala podpisaliśmy 
już list intencyjny. Parafowali go starosta łobeski 
- Paweł Marek, wicestarosta – Grażyna Karpowicz 
oraz burmistrzowie: Robert Czapla i Arkadiusz Czer-
wiński	–	mówi	K.	Lembas.	– Myślę, że nasz szpital, 
mógłby przejąć placówkę w Resku już w czerwcu.
Dodatkowe doposażenie...
	 Oprócz	planów	przejęcia	szpitala	w	Resku,	dyrek-
tor	Lembas	chce	doposażenia	poradni	endoskopo-
wej.	Pomimo	zakupionego	niedawno	nowoczesne-
go	sterylizatora,	wskazuje	również	na	plany	nabycia	
dodatkowego	 aparatu	 USG,	 który	 zasiliłby	 oddział	
internistyczny.	
 - Poszukujemy pieniędzy na dodatkowe zakupy 
–	dodaje	K.	Lembas.	– Na pewno będziemy podej-
mować takie działania, które pozwolą na realizację 
zamierzeń. Jestem w tej kwestii optymistą.

Trochę historii...
	 Historia	 budowy	 szpitala	 liczy	 łącznie	 ponad	
20	lat.	Inwestycja	nabrała	jednak	prawdziwego	roz-
pędu	i	została	ukończona	dopiero	w	czasie	kadencji	
burmistrza	Roberta	Czapli.
	 Rozpoczęto	 w	 1988	 roku,	 kiedy	 to	 przewidzia-
no	 budowę	 nowej	 izby	 przyjęć	 i	 oddziału	 interni-
stycznego.	W	1993	 roku	podjęto	decyzję	o	dalszej	
przebudowie	 i	przeprojektowano	częściowo	zreali-
zowany	plan.	W	1996	roku	rozpoczęto	kolejny	etap	
budowy	i	realizowano	go	przez	2	lata.	W	1998	roku,	
ze	 względu	 na	 brak	 środków	 oraz	 przekształcenia	
własnościowe	 Zakładów	Opieki	 Zdrowotnej,	 inwe-
stycję	przerwano.	Obiekt	w	stanie	surowym	stał	nie-
użytkowany	przez	23	lata.	
	 W	2011	roku,	w	lutym,	burmistrz	Robert	Czapla	
ogłosił	przetarg	na	wyłonienie	wykonawcy	robót	bu-
dowlanych.	W	czerwcu	2011	roku,	na	plac	budowy	
weszli	pracownicy	firmy	SKANSKA	Spółka	Akcyjna.	
	 Nowy	budynek	Samodzielnego	Publicznego	Szpi-
tala	 Rejonowego	 w	 Nowogardzie	 otwarto	 uroczy-
ście	24	maja	2013	roku.	Budowa	stała	się	najwięk-
szą	 inwestycją	w	dziejach	Nowogardu,	 opiewająca	
na	niemal	20	milionów	złotych.
Plany...
	 Nowy	budynek	szpitala,	to	również	nowe	możli-
wości	i	plany...	a	wśród	nich:	kompleksowe	leczenie	
pacjentów	 poprzez	 rozwój	 opieki	 specjalistycznej.	
Ze	względu	 na	 takie	 założenie,	 dyrektor	 Kazimierz	
Lembas	planuje	 rozszerzenie	działania	nowogardz-
kiej	placówki	na	 terenie	 sąsiedniego	powiatu.	 Jest	
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	 W	czwartek,	6	kwietnia	br.,	w	godzi-
nach	 popołudniowych	wybuchł	 pożar	
na	poddaszu	posesji	nr	30	w	miejsco-
wości	Karska.	W	gaszeniu	pożaru	bra-
ło	udział	 5	 jednostek	 straży	pożarnej:	
2	zastępy	OSP	z	Błotna	i	Orzechowa,	1	
jednostka	 JRG	 Powiatowej	 Straży	 Po-
żarnej	 z	 Nowogardu	 oraz	 2	 jednostki	
ratowniczo-gaśnicze	PSP	z	Goleniowa.	
Pożar	został	szybko	ugaszony.	Według	
wstępnej	 opinii	 strażaków	 przyczyną	
pożaru	było	prawdopodobnie	zwarcie	
instalacji	elektrycznej,	od	której	zajęły	
się	rzeczy	zgromadzone	na	niezamiesz-
kałym	poddaszu.
	 Na	 miejsce	 pożaru	 przybył	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 oraz	 pracownik	
socjalny	 Żaneta	 Sidor	 z	 Ośrodka	 Po-
mocy	 Społecznej	 w	 Nowogardzie,	 by	
sprawdzić,	jaka	pomoc	będzie	potrzeb-
na	poszkodowanym.
	 Najpilniejsze	 sprawy	 to	 zabezpie-
czenie	mienia	wewnątrz	domu	(zalany	
pokój),	oszacowanie	szkód	powstałych	
w	 wyniku	 pożaru	 i	 akcji	 gaśniczej	 (to	
ma	 sprawdzić	 inspektor	 budowlany	
skierowany	przez	Gminę)	oraz	urucho-
mienie	 zasiłku	 remontowego	 i	 zakup	
potrzebnego	 materiału.	 Pracownik	
OPS	zajął	 się	poszkodowaną	 rodziną	 i	
jest	w	stałym	kontakcie	z	nią,	zaś	bur-
mistrz	obiecał	wszelką	możliwą	pomoc	
ze	strony	Gminy	w	remoncie	domu.
	 W	porządkowaniu	posesji	po	pożarze	
zaangażowali	 się	 nie	 tylko	 sami	miesz-
kańcy	domu,	ale	również	i	sąsiedzi.

Piotr Suchy

Pożar w Karsku 
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	 W	piątek	7	kwietnia	br.	w	Restauracji	„Przystań”,	
Jubilaci	obchodzący	zaszczytne	Złote	Gody	pożycia	
małżeńskiego,	otrzymali	z	rąk	burmistrza	Nowogar-
du	Roberta	Czapli	medale	oraz	 list	 gratulacyjny	 za	
długoletnie	 pożycie	 małżeńskie,	 przyznane	 przez	
Prezydenta	RP.
	 W	 tym	 wyjątkowym	 spotkaniu	 wziął	 również	
udział	 zastępca	 burmistrza	 Krzysztof	 Kolibski	 oraz	
zastępca	 kierownika	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	Ma-
riola	Tyrcha.
	 Ponad	pół	wieku	temu,	miłość	 i	uczciwość	mał-
żeńską	 przyrzekali	 sobie	 Państwo: Kazimiera i An-
drzej Brzezińscy, Regina i Józef Ciechanowscy, 
Halina i Jan Czajkowie, Alicja i Piotr Damasowie, 
Krystyna i Edward Gembowie, Helena i Hieronim 
Gruszczyńscy, Helena i Marian Kaglikowie, Eugenia 
i Lucjan Kawkowie, Lucyna i Stanisław Kowalczy-

Złote Pary Ziemi Nowogardzkiej 
kowie, Jadwiga i Rudolf Kralowie, Marianna i Ka-
zimierz Lengasowie, Anna i Czesław Łukasikowie, 
Zofia i Bolesław Marcinkowscy, Kazimiera i Stefan 
Młynkowie, Kazimiera i Adam Niedbałowie, Barba-
ra i Jerzy Pawlakowie, Irena i Kazimierz Pawlisia-
kowie, Barbara i Eugeniusz Sawiccy, Wera i Marian 
Siwi, Krystyna i Eugeniusz Słupscy, Danuta i Piotr 
Sobolewscy, Olga i Zygmunt Wawrzyniakowie, 
Aniela i Adam Włodkowie, Krystyna i Władysław 
Wysoccy oraz Bożena i Bogdan Zielińscy. 

	 Podczas	 wręczania	 przez	 burmistrza	 medali,	
kwiatów	i	najlepszych	życzeń,	Szanowni	Jubilaci	nie	
kryli	 swego	wzruszenia.	 Po	 uhonorowaniu	 Złotych	
Par,	wszystkich	 zaproszono	do	wspólnego,	pamiąt-
kowego	zdjęcia.	

Marcin Ościłowski

Urząd	Miejski	w	Nowogardzie
informuje	o	wywieszeniu	na	tablicy	ogłoszeń		w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie

 wykazu nr 4 z dnia 07.04.2017r.	nieruchomości	gminnej	przeznaczonej	do	dzierżawy
w	drodze	przetargu	nieograniczonego.

Informacje	dotyczące	wykazu	nieruchomości	można	uzyskać	w	Wydziale	
Nieruchomości,	Geodezji	i	Rolnictwa	–	pokój	nr	207	tel.	(091)	39-26-227.
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Jeśli	 jesteś	 rodzicem	bądź	opiekunem	nastolatka	 i	 chcesz	 le-
piej	zrozumieć	czas	dorastania,	nauczyć	się	rozmawiać	ze	swo-
im	dojrzewającym	dzieckiem	oraz	podejmować	bardziej	 traf-
ne	 decyzje	 wychowawcze,	 to	 spotkania	 o	 frapującym	 tytule 
„SUPER	RODZIC”	są	właśnie	dla	Ciebie!
„SUPER	RODZIC”	to	także	dobry	czas,	by	razem	w	grupie	po-
rozmawiać	o	tym,	jak	wspierać	dorastające	dziecko,	jak	reago-

wać	na	niewłaściwe	zachowania.	Warsztaty	są	również	okazją	do	wymiany	doświadczeń	rodzicielskich.	
W	ramach	„Poligonu	rodzica”	przewidziano	30	godzin	szkoleniowych,	w	formie	ćwiczeń,	dyskusji,	wy-
kładu,	podczas	których	rodzice	będą	mogli	rozmawiać	o	tym,	co	ich	boli,	a	także	zebrać	pomysły	na	
sprawdzone	rozwiązania,	poznać	kreatywne	sposoby	radzenia	sobie	z	konfliktami	i	uzyskać	plan	działa-
nia	krok	po	kroku	w	mądrym	postępowaniu	z	nastolatkiem.
Pierwsze	spotkanie	odbędzie	się	15	maja	2017r.	w	godz.	16:00-18:00	-	w	Ośrodku	Pomocy	Społecz-
nej	w	Nowogardzie	przy	ul.	3	Maja	6.	Z	uwagi	na	to,	że	ilość	miejsc	jest	ograniczona,	prosimy	wszyst-
kich	chętnych	o	wcześniejsze	zapisy	pod	numerem	telefonu	(91)	39-26-290.	Udział	w	projekcie	jest	
bezpłatny.
Koordynator	programu-p.	Dorota	Maślana-Przewodnicząca	Zespołu	Interdyscyplinarnego.	Prowadzący	
zajęcia-	p.	Paweł	Nowak	-Trener	rodzinny
Warsztaty	sfinansowane	są	ze	środków	własnych	Gminy	Nowogard

Super rodzic

Burmistrz  Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie
ul. 700 -lecia 14, 72-200 Nowogard

Oferty	zawierające	wymagane	dokumenty	należy	złożyć	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie,	pl.	Wol-
ności	1,	72-200	Nowogard,	pok.	Nr	5	(Biuro	Obsługi	Interesanta)	lub	przesłać	pocztą	na	adres	urzędu,	
w	zaklejonej	kopercie	opatrzonej	imieniem	i	nazwiskiem	z	podanym	adresem	zwrotnym	z	dopiskiem

„Nabór na stanowisko
kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie”

Termin	składania	dokumentów	-	do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 15.00 
Nie	ma	możliwości	przyjmowania	dokumentów	drogą	elektroniczną.
Dokumenty,	które	wpłyną	do	Urzędu	po	wyżej	określonym	terminie	nie	będą	rozpatrywane.	
Dodatkowych	informacji	o	naborze	udziela	pani	Dagmara	Piasecka	nr	tel.	91	3926204.
Więcej	informacji	na	stronie	bip.nowogard.pl

Oświadczenie 
	 W	związku	z	pojawiającymi	się	nieprawdziwymi	informacjami	w	sprawie	przyczyn	braku	wody	na	
terenie	Rodzinnych	Ogrodów	Działkowych	położonych	na	działkach	o	numerach	38	 i	39	w	obrębie	
4	miasta	Nowogard	(po	lewej	stronie	ul.	3	Maja	za	tzw	GPZ	-	Głównym	Punktem	Zasilania)	oświad-
czam,	że	sieć	doprowadzająca	wodę	do	wymienionych	działek,	która	uległa	awarii	w	grudniu	2016r.	
nie	jest	własnością	gminy	Nowogard.	Sieć	jest	własnością	Rodzinnych	Ogrodów	Działkowych.	Za	wy-
mienioną	infrastrukturę	wodociągową	odpowiada	więc	Zarząd	ROD,	a	nie	Gmina.	Oświadczam	rów-
nież,	że	nie	ma	i	nie	było	planów	likwidacji	tej	sieci	wodociągowej	przez	gminę	Nowogard.

Tadeusz Fiejdasz  
Kierownik Wydziału GKMiOŚ
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Działając	zgodnie	z	art.	35	ust.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami		(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	2147)	
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	5

z	dnia	18.04.2017r.	nieruchomości	przeznaczonej	do	sprzedaży	w	formie	przetargu	nieograniczonego.
Informacje	dotyczące	nieruchomości	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa

–	pokój	nr	204	tel.	(91)	39-26-225.	

Opłaty targowe od 01.05.2017 

Gmina	Nowogard-Zarząd	Budynków		Ko-
munalnych	informuje,	że	od	1 maja 2017 
roku	 zgodnie	 z	 	 uchwałą	 Rady	Miejskiej		
w	Nowogardzie	 Nr	 XXXIX/252/17	 z	 dnia	
01.03.17	 r.	 stawki	 opłaty	 targowej	 dla	
osób	 	 handlujących	 poza	 targowiskiem	
miejskim		przy	ul.Boh.Warszawy	1c	będą	
wynosić:
1.	200		zł	za	zajęcie	powierzchni	do	5	m²
2.	500		zł	za	zajęcie	powierzchni	powyżej	
5m²	
3.	Za	sprzedaż		warzyw,	owoców,	kwiatów	
oraz	owoców	runa	leśnego	dzienna	staw-
ka	opłaty	targowej	wynosi		1	zł	za	zajęcie	
powierzchni	do	1m²

p.o Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

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	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
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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.-Spożywczo-
Przemysłowe	 Roman	 Kwiatkowski,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 3A;	 Miejska	 Biblioteka	
Publiczna,	 pl.	 Wolności	 8;	 Bank	 Pekao	 S.A.,	 ul.	 Bankowa	 5;	 PKO	 BP	 S.A.,	
Pl.	Wolności	 5;	 „Netto”	 Supermarket,	 ul.	 700-lecia	 22;	 Józef	 Sosnowski	 –	 sklep,	
ul.	 Poniatowskiego	 5/1;	 Elżbieta	Horniak	 –	 sklep,	 ul.	 Boh.	Warszawy	 102;	 Sklep	
„Banan”,	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 103;	 Sklep	 spożywczo-przemysłowy,	 Stanisław	
Barliszyn,	 ul.	 Boh.	Warszawy	 44;	 Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	 Apteka	
„ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Warszawska	 14;	 „Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	
ul.	Armii	Krajowej	51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	ul.	Warszawska	9;	 Sklep	 „Biedronka”,	
ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	„Polo”,	ul.	700-lecia	20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	
PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	Armii	Krajowej	51;	Sklep	
spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	ul.	3	Maja	31C;	
Sklep	spożywczo-monopolowy,	ul.	Bat.	Chłopskich	1a;	Zakład	Karny,	ul.	Zamkowa	
7;	Sklep	„PROMYK”,	ul.	Żeromskiego	20;	Sklep	spożywczo-przemysłowy	„SANDRA”,	
ul.	Leśna	6c;	Sklep	spożywczy	Emilia	Biegajło,	ul.	Gen	Bema	40/a;	Sklep	KAMAR,	
ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	
Anna	 Wiśniewska	 ul.	 Bema	 58,	 Salon	 fryzjerski	 M.	 Kouhan,	 ul.	 700-lecia	 27B.	
FINANS-BUD	(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	
9/7a;	REMO	Rolety-Żaluzje-Tapety	Janusz	Włodarczyk	Nowogard,	ul.	Żeromskiego	
20;	Komisariat	Policji	Nowogard,	ul.	Woj.	Polskiego	9;	ZBK	ul.	700-lecia	14;	Sklep	
Spożywczo-Monopolowy	 „Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	
„ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	 Artykuły	 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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