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Ruszyły w końcu konkursy
dla organizacji
pozarządowych
W miniony poniedziałek, 16 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał konkursy dla organizacji pozarządowych. Na terenie gminy Nowogard funkcjonuje
ponad 50 organizacji. Są to różnego rodzaju stowarzyszenia oraz fundacje działające m.in. w dziedzinie sportu, pomocy społecznej, poprawy zdrowia, kultury czy dla rozwoju życia wiejskiego. Co roku otrzymują one od Gminy środki na
swoją działalność.
dokończenie na str. 5

Laury Cisowe i „Majówka”
pod wielkim znakiem zapytania
We wtorek, 17 lutego o godz.
13.00 odbyło się spotkanie członków Kapituły Lauru Cisowego, nagrody przyznawanej tym, którzy
działają dla dobra gminy i mieszkańców Nowogardu. Wyróżnienie to przyznawane jest od roku
1990. Skład Kapituły obradował
w tym samym, niezmiennym składzie poza jednym wyjątkiem. Na
propozycję burmistrza wejścia
w skład Kapituły odpowiedział
pozytywnie Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk i to on jest nowym
członkiem Kapituły Lauru Cisowego.
dokończenie na str. 9

Wyroki odnośnie spółki PUWiS
W piątek 28 stycznia br., zapadło kilka orzeczeń w różnych instytucjach odnośnie postępowania o świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych w Nowogardzie. Jednak firma PUWiS na swej stronie przedstawiła tylko wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie wspominając ani słowem o pozostałych dwóch orzeczeniach, które zostały wydane w tym samym dniu. Członek Zarządu
PUWiS Jakub Sobieralski wydany wyrok przez NSA w Warszawie tak opisał, że wynika z tego jeden wniosek – niestety błędny – że
PUWiS odniósł zwycięstwo. Jednak osoba znająca język prawniczy, zapoznawszy się z wyrokiem i jego uzasadnieniem, szybko
odkryje ten umyślny zabieg informacyjny, której autorem jest wspomniany członek Zarządu.
dokończenie na str. 15
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Nowogardzki Zakład Karny
czyli wychowanie przez pracę - hasło nadal aktualne
Historia więzienia nowogardzkiego sięga początku ubiegłego stulecia. Powstało ono w Nowogardzie na bazie dawnego
zamku Eversteinów (XIII w). Jest to najstarszy człon osadniczy w mieście, usytuowany na terenie dawnego półwyspu po
północno wschodniej stronie Starego Miasta, stanowiący zespół ogrodzony ceglanym murem założony na planie nieregularnego pięcioboku o wymiarach 150 x 80m. Początki jednostki penitencjarnej na terenie tego obiektu sięgają okresu stacjonowania w mieście wojsk napoleońskich. W tym czasie parter siedziby domeny zamkowej zamieniony został na
więzienie i już wówczas powstał zamysł przeznaczenia całego zespołu na więzienie i zakład wychowawczy. Zaczęto go
realizować w 1817 roku, pod nadzorem budowniczego Blocka.

Mury nowogardzkiego Zakładu Karnego kryją w swych
wnętrzach historię minionych wieków, która jest bardzo ciekawa. To historia tego grodziska, pobliskiego miasta i ludzi,
którzy w Nowogardzie mieszkali, w tym „zamczysku” karę pozbawienia wolności, za błędy swego życia, odsiadywali lub
w nim - jako strażnicy - pracowali na przełomie prawie 200 lat.
Jest to miejsce przesycone grozą minionych czasów. Do dziś,
w murach dawnego zamku rodu Eversteinów, funkcjonuje zakład karny. To miejsce na stałe wpisało się w krajobraz i w życie
mieszkańców Nowogardu. Dla wielu z nich jest to nadal miejsce pracy, które wyznacza codzienny rytm dnia wielu nowogardzkich rodzin. Na jego terenie działają obecnie dwie firmy:
Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA, które jest polskim
producentem obuwia roboczego i bezpiecznego (założone
w 1953 r.) oraz od 2014 roku producent mebli wypoczynkowych HJORT KNUDSEN (duńska firma założona w 1973 r).
Oba te przedsiębiorstwa zatrudniają osoby osadzone w tutejszym zakładzie karnym.
Dzięki porozumieniu, zawartemu w roku 2010, pomiędzy
Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą a Dyrektorem
Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, osadzeni zostali skierowani również do porządkowania Gminy Nowogard
(prace porządkowe przeprowadzono m.in. w Kulicach, Błotnie, Długołęce, Maszkowie, a także w Nowogardzie zwłaszcza
w najbliższym otoczeniu jeziora) i na dobre wpisali się w krajobraz miasta.

W wywiadzie udzielonym w roku 2011 jednej z gazet, płk
Jerzy Dudzik - dyrektor Zakładu Karnego, powiedział: „Jeżeli w naszym mieście znajduje się Zakład Karny, w którym przebywa kilkuset osadzonych, a jeśli ci osadzeni pracują na rzecz
miasta czy sołectw – to jest bardzo dobrze, bo to jest jak gdyby
częściowa spłata pewnego długu zaciągniętego wobec społeczeństwa, mówiąc kolokwialnie. Z drugiej strony ja również mam
satysfakcję, że oni pracują, mają poprzez to kontakt ze światem,
nie przebywają przez 24h na dobę w celach, rozwijają się. I to jest
bardzo istotny element wszystkich działań, które nazywamy resocjalizacją. Wychowanie przez pracę - to może jest stare hasło,
ale nadal aktualne. U nas w Nowogardzie ten obszar działalności
udaje nam się zagospodarować i z tego tytułu bardzo się cieszę.
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Chciałbym jeszcze dodać, że na tym z całą pewnością nie poprzestaniemy. Jestem cały czas do dyspozycji, osadzeni także. Jeśli
tylko będzie wola ze strony miasta – to my będziemy wolę tę wypełniać i oby nam się udało”.
Po 4 latach od tego wywiadu, widząc ile osadzeni zrobili
dla mieszkańców naszego miasta, możemy powiedzieć – udało się! Przez te wszystkie minione lata, osadzeni na rzecz gminy wykonali pracę wartości 4 mln zł - oczyszczenie i koszenie
terenu wokół jeziora, oczyszczenie i wykoszenie terenu wokół
jeziorka przy osiedlu Radosława w Nowogardzie, remonty

3

w: Zespole Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr1, Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, Szkole Podstawowej
w Strzelewie i Żabowie, docieplenie budynku rehabilitacji
przy szpitalu, remont elewacji garaży szpitalnych przy ul. Promenady, remont elewacji budynku (przy wejściu) i budynku
sanitariatów na plaży miejskiej, naprawę dziur w chodnikach
przy ulicach: Zamkowej, 3 Maja, 700-lecia, Armii Krajowej, 15
Lutego i Młynarskiej, remont pomieszczeń biurowych UM
Nowogard, oczyszczanie dróg oraz pielęgnacja zieleni, pielęgnacja drzew i krzewów, koszenie rowów melioracyjnych,
odchwaszczanie i remonty chodników, a w okresie zimowym
odśnieżanie przejść dla pieszych, chodników, zatok autobusowych i parkingów itd. itd. To zaledwie kropla prac, które osoby
osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym wykonały na
rzecz gminy Nowogard i jej mieszkańców. Bez ich pracy miasto
nie byłoby takie czyste, jak ma to miejsce dzisiaj.
Z okazji zbliżającego się święta Służby Więziennej, w imieniu mieszkańców naszej gminy, składamy najserdeczniejsze
podziękowania za dotychczasową współpracę między Zakładem Karnym w Nowogardzie a gminą Nowogard na rzecz
jej mieszkańców i życzymy, aby Wasza praca była doceniana
przez wszystkich, a jej owoce widoczne na każdym kroku.
Tekst i foto: Piotr Suchy
Foto: mjr Artur Bojanowicz (ZK Nowogard)
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Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami
pozarządowymi w 2015 roku – w końcu przyjęty!
Podczas sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek burmistrza Roberta Czapli, w środę, 11 lutego br., radni przyjęli program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Na tę uchwałę z niecierpliwością czekało ponad 50 organizacji pozarządowych z terenu gminy Nowogard. Dla kilku z nich ta uchwała to być albo nie być, podobnie dla ich podopiecznych.
Jak przebiegało przyjęcie tej ważnej uchwały?
Na sesji w dniu 9 grudnia ubiegłego roku radni stwierdzili, że muszą się jeszcze zastanowić co do poszczególnych zapisów programu,
w związku z tym, postanowili przełożyć tę sprawę na następną sesję.
Przyjęcie tej uchwały umożliwiłoby uruchomienie przez burmistrza procedury konkursowej na pozyskanie środków finansowych
z budżetu gminy, na realizację zadań statutowych stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych, i to już z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Program przedłożony przez Burmistrza, jak co roku od trzech lat,
był konsultowany z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacjami
działającymi na terenie gminy Nowogard. W trakcie konsultacji nikt
z mieszkańców gminy Nowogard nie złożył uwag, nawet żaden z radnych.
Na kolejnej sesji w dniu 29 grudnia ubiegłego roku, radni
uchwalili program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Jednak Rada Miejska przyjmując ten program wprowadziła do
niego istotne zmiany. Rada chciała m.in. upolitycznienia składu komisji konkursowej – cześć członków komisji miała być powoływana
przez radnych. Dotychczas to same organizacje, zrzeszone w Nowogardzkim Forum Organizacji Pozarządowych, wybierały spośród
siebie członków komisji konkursowej. Rada miała także decydować,
kto i w jakiej wysokości otrzyma dofinansowanie. Zmiany te dalece wykraczały poza kompetencje Rady i wkraczały w kompetencje
burmistrza, jednak pomimo tłumaczeń burmistrza, a nawet przedstawianych opinii prawnych, radni przyjęli program w zmienionej
wersji. Przeciwko tym zmianom protestowali także przedstawiciele
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, a także w imieniu klubu radnych
SLD–Lewica Razem radny Marcin Wolny. Przestrzegano radnych, że
program przyjęty w zmienionej formie będzie, jako niezgodny z prawem, uchylony przez Wojewodę.
W dniu 28 stycznia br. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność tej uchwały i uchylił ją w całości.
Uzasadnienie decyzji Wojewody:
Dokonane przez radnych zmiany w programie współpracy Gminy
Nowogard z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku nie
były poddane konsultacjom społecznym, co jest sprzeczne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Niezgodna z ustawą była zmiana w uchwale, którą w § 11 ust.
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komisji (zapis niezgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie);
Niezgodna z ustawą była zmiana w uchwale, którą w § 11 ust. 8
dokonali radni, a mianowicie, że decyzję o wyborze podmiotów, które
uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Rada Gminy w formie uchwały. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie (zapis ten jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych oraz
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
Zwołanie na wniosek burmistrza sesji nadzwyczajnej
W związku z unieważnieniem przez Wojewodę uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi, konieczne było złożenie u Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Burmistrza wniosku o zwołanie sesji i jak
najszybsze przyjęcie programu w wersji pierwotnej, czyli tej przed
zmianami. Przyjęcie programu umożliwia rozpisanie konkursu na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Nowogard.
Radni, po wysłuchaniu uzasadnienia Wojewody, które odczytała
sekretarz Gminy, przyjęli po dyskusji jednogłośnie uchwałę odnośnie
rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami
pozarządowymi i z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2015 roku.
Piotr Suchy

AZBEST 2015

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji
na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje
100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został
zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach
wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność,
współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).
W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1,

pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 lub tutaj w formie plików do pobrania.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków do 30.04.2015 r.
Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2015 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela - Joanna Krępa, z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
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dla organizacji pozarządowych

dokończenie ze str. 1

Organizację mają dwa tygodnie na składanie swoich ofert.
Jeżeli któreś stowarzyszenie lub fundacja nie złożyło jeszPo ich złożeniu komisja je oceni, a następnie przygotuje dla cze swego wniosku, to zachęcamy do uczynienia tego kroku
burmistrza protokół do zatwierdzenia.
jak najszybciej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie
Kolejny etap to podpisanie prze włodarza miasta umów BIP.
Piotr Suchy
z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie ich działalności statutowej i przelew funduszy na ich konta.
Pieniędzy w tym roku jest więcej niż w roku 2014 o 42 tys. zł:

Porządki w gminie
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk
Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
W ostatnim tygodniu wykonano:
•
odśnieżanie alejek na zieleńcach
•
odśnieżanie chodników przy przejściach dla pieszych

•
•
•

odśnieżanie parkingów i zatok autobusowych w mieście
porządkowanie polany w sarnim lesie
pielęgnacja drzew i wywóz gałęzi przy ul. Wojska Polskiego
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Stypendyści sportowi w Ratuszu
Od trzech lat w gminie Nowogard przyznawane są stypendia sportowe, mające na celu uhonorowanie najlepszych sportowców, których wyniki i osiągnięcia przyczyniają się m. in. do promowania naszej gminy ale przede wszystkim pokazują, że pasja połączona z wytrwałością przyczynia się do zdobywania najwyższych laurów.
W piątek 20 lutego br. w Urzędzie Miejskim
burmistrz Robert Czapla wręczył listy gratulacyjne
i stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym.
Oprócz laureatów w spotkaniu uczestniczyli
także: prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji
Pozarządowych Mieczysław Cedro, zastępca kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszu Kultury
i Sportu Jarosław Soborski, pracownik UM Szymon
Pilipczuk oraz rodzice.
Na początku spotkania burmistrz przywitał
wszystkich oraz skierował do stypendystów słowa:
„To dla mnie ogromna satysfakcja, że mogę was wyróżnić. Gratuluję i dziękuje wszystkim stypendystom za to,
że swoja działalnością reprezentujecie gminę Nowogard na zewnątrz, pokazują że gmina istnieje i że są ludzie którzy
tak wiele potrafią. Rozumiem, iż kwota stypendium nie rozwiązuje wszystkich potrzeb ale chciałby poprzez stypendium docenić wasze osiągnięcia i ciężką pracę. Mam nadzieję, iż pozwoli to
choć w części na kontynuację sportowej ścieżki kariery, ponieważ
jesteście sportowymi ambasadorami gminy Nowogard. Dziękuję
również waszym najbiższym, którzy prowadzą was w tej trudnej
ale pełnej pasji drodze.”
W trakcje spotkania stypendyści opowiadali o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość.
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Jakub Cieplak 19-letni mieszkaniec Nowogardu. Zawodnik klubu sportowego KSS LOK „Tarcza” Goleniów. Jakub otrzymał stypendium w kwocie 240 zł/ miesięcznie za zajęcie:
- 3 miejsca w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w klasyfikacji drużynowej w konkurencji karabin dowolny,
- 3 miejsca drużynowo w Mistrzostwach Polski Juniorów
w konkurencji karabin dowolny,
- zdobycie miejsca punktowanych we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym w szczególności za zajęcie:
4 miejsca indywidualnie w Mistrzostwach Polski Juniorów
w konkurencji karabin dowolny,
- 5 miejsca w I Rundzie Pucharu Polski w konkurencji karabin dowolny juniorzy,
- 6 miejsca w II Rundzie Pucharu Polski w konkurencji karabin dowolny juniorzy,
- 3 miejsca w III Rundzie Pucharu Polski w konkurencji karabin dowolny juniorzy,
- 5 miejsca w III Rundzie Pucharu Polski w konkurencji karabin dowolny juniorzy. Stypendium pozwoli Jakubowi na dalsze występy w zawodach w roku 2015.
Ewa Durska ma 38 lat i jest mieszkanką Nowogardu. Jest
zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowego „BARNIM”
w Goleniowie. Ewa jest dwukrotną złotą medalistką w pchnięciu kulą podczas paraolimpiad w Sydney i Londynie, jest również zdobywczynią kilkudziesięciu medali w mistrzostwach
Świata i Europy osób niepełnosprawnych. Otrzymała stypendium sportowe w kwocie 240 zł / miesięcznie za: zdobycie złotego medalu i zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce w pchnięciu kulą INAS.
Przemysław Ostaszewski jest mieszkańcem Nowogardu

i zawodnikiem klubu sportowego LOK „tarcza” Goleniów. Przemysław otrzymał stypendium w kwocie 140 zł/miesięcznie za
zdobycie miejsc punktowanych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w szczególności za zajęcie:
- 5 miejsca w GRAN PRIX POLSKI w Strzelectwie Sportowym w kat. Karabin sportowy junior młodszy,
- 6 miejsca w GRAN PRIX POLSKI w Strzelectwie Sportowym w kat. Karabin sportowy junior młodszy,
- 3 miejsca w GRAN PRIX POLSKI w Strzelectwie Sportowym w kat. Karabin pneumatyczny,
- 19 miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn
w kat. Karabin pneumatyczny.
Krzysztof Skryplonek ma 39 lat i jest mieszkańcem Nowogardu. Jest zawodnikiem klubu sportowego Pomorzanin
Nowogard. Od dwóch lat jest w pierwszym składzie reprezentacji polski PZKFiTS. Krzysztof otrzymał stypendium w kwocie
240 zł/miesięcznie za zajęcie:
- I miejsca w XXXVII Mistrzostwach Polski w Kulturystyce
i Fitness w kat. Kulturystyka mężczyzn do 80 kg,
- I miejsca w XXXVII Mistrzostwach Polski w Kulturystyce
i Fitness w kat. Kulturystyka mężczyzn open. Stypendium pomorze Krzysztofowi w przygotowaniach do nadchodzącego
sezonu wiosennego, a przede wszystkim do przygotowań
przed udziałem MW Mistrzostwach Europu w kulturystyce fitness.
Kamil Strzeszewski 28-letni mieszkaniec Nowogardu.
Jest zawodnikiem LKS Pomorzanin Nowogard. Aktywnie bierze udział w zawodach sportowym w kulturystyce fitness m.
in. zajął VI miejsce w kategorii pow. 90 kg w Otwartych Mistrzostwach Pomorza w Kulturystyce i Fitness, które odbyły się
w Bytowie. Otrzymał stypendium w kwocie 140 zł/miesięcznie
za zdobycie miejsca punktowanego we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym, w szczególności za zajęcie:
5 miejsca w Mistrzostwach Polski Kobiet, Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Fitness w kategorii 90 kg Mężczyzn w Kielcach
Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz możliwość nawiązania przyjacielskich kontaktów, a wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych znakomitych osiągnięć w swojej dyscyplinie.
Anna Narkiewicz
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Spotkanie burmistrza z sołtysami
w Świerczewie
Sołtys - przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola, począwszy od średniowiecza, ulegała poważnym zmianom. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy zwanej sołectwem,
czyli wspiera burmistrza w realizacji jego zadań.
W pięknie odnowionej świetlicy wiejskiej w Świerczewie,
w piątek, 13 lutego br., burmistrz Robert Czapla, spotkał się
z sołtysami gminy Nowogard. Nie było to spotkanie kurtuazyjne. Burmistrzowi towarzyszyli: zastępca burmistrza Krzysztof
Kolibski, sekretarz Gminy Agnieszka Biegańska - Sawicka, Teresa Skibska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie (OPS), Urszula Berezowska z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS), Ewa Jakubcewicz
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa (GNGR) oraz Wojciech Szponar zastępca kierownika Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska (GKMiOŚ).
Dyskutowano o problemach ważnych dla mieszkańców sołectw. Na samym początku spotkania omówiono sprawę wodociągów, na których temat w ostatnim czasie powstał szum
medialny, wiele komentarzy i wypowiedzi. Sołtysi otrzymali
od sekretarz Gminy i zastępcy burmistrza pełną informację na
temat dotychczasowej sytuacji odnośnie usług wodno-kanalizacyjnych. Spłtysi zostali uspokojeni, że nie grozi mieszkańcom naszej gminy zaprzestanie ciągłości dostarczania wody
do poszczególnych domostw, bo to wiązałoby się z utratą koncesji przez daną firmę. A to oznacza „śmierć” przedsiębiorstwa,

sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy na małe projekty
w ramach RPO oraz bieżące problemy zgłaszane przez sołtysów.
Piątkowe spotkanie było przedostatnim spotkaniem burmistrza i urzędników z sołtysami w tym składzie. Zbliżają się
wybory sołtysów i rad sołeckich. Już dziś wiemy, że w kilku sołectwach dojdzie na pewno do zmiany sołtysa, tak np. stanie
się w Żabowie, gdzie funkcję sołtysa pełni Małgorzata Stańczyk, która na piątkowym spotkaniu zakomunikowała obecnym, że rezygnuje z tej funkcji i w najbliższych wyborach nie
weźmie udziału. Dlatego, na zakończenie spotkania, burmistrz
podziękował wszystkim sołtysom za bardzo dobrą czteroletnią
współpracę i życzył im sukcesu w zbliżających się wyborach
sołtysów i rad sołeckich, a tym którzy nie będą pełnili już tej
funkcji życzył powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Ostatnie spotkanie zostało zaplanowane na połowę marca
br., w czasie którego burmistrz osobiście podziękuje sołtysom
za czteroletnią współpracę.
Piotr Suchy

na co żaden właściciel raczej
się nie zdecyduje. Ponadto
sołtysi zostali poinformowani, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań w tej
sprawie w poszczególnych
sołectwach, aby ostatecznie
rozwiać wszelkie wątpliwości
i niepokój wśród mieszkańców naszej gminy.
Kolejny temat dotyczył
osób zatrudnionych przez
Gminę do prac społeczno
użytecznych. W tej sprawie
informacji oraz odpowiedzi
na pytania sołtysów udzieliła kierownik Teresa Skibska
z OPS. Następnie omówiono
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Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej
łącznik między ul. Kowalską, a ul. Zamkową
Realizując kolejne zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych na terenie Nowogardu, w poniedziałek 16 lutego
br., ruszyła przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, zlokalizowaną przy ul.
Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51.
W tym dniu burmistrz Robert Czapla wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem, wykonawcą oraz
pracownikami Urzędu Miejskiego dokonali pierwszej rozbiórki
starej i zniszczonej nawierzchni tego łącznika.
W ramach tej inwestycji przewiduje się remont i przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów o łącznej liczbie miejsc postojowych 90 szt. Pozwoli to na
zwiększenie komfortu poruszających się po drodze pojazdów

co wpłynie wydatnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników niniejszej drogi.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma KRISTONE. Środki finansowe na ten
cel, około 420 tys. zł, zostały zabezpieczone w budżecie gminy
za poprzedniej Rady Miejskiej.

Anna Narkiewicz

Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku
Wędkarskiego Koła Miejsko-Gminnego w Nowogardzie
W niedzielę 15 lutego br., o godz. 10.00, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego
Koła Miejsko - Gminnego nr 36 w Nowogardzie, w czasie którego członkowie koła dokonali podsumowania działalności
w roku 2014 oraz uchwalili plan działania na rok 2015.
W zebraniu uczestniczył burmistrz Nowogardu oraz
przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PZW w Szczecinie
Adam Tański.
Sprawozdanie z działalności Koła w minionym roku przedstawił prezes Koła Edward Paszkiewicz. Zwrócił on m.in. szczególną uwagę na bardzo dobrą współpracę PZW Koło Nowogard z gminą Nowogard i z jej burmistrzem Robertem Czaplą.
Dokonano również rozliczenia finansowego oraz omówiono
sprawy bieżące. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie
przez wszystkich obecnych członków. Następnie prezes PZW

Koła Nowogard przedstawił cele i plany działań na rok 2015,
które zostały jednogłośnie zaakceptowane.
Podczas zebrania padło też kilka zapytań ze strony zgromadzonych do burmistrza, a pozostałe zanotował do późniejszego wyjaśnienia. Pytano m.in. o ścieżkę wokół jeziora oraz
w sprawie drogi przy jeziorze Olchowskim. Włodarz miasta poinformował, że zaproponowane fundusze na dokumentację
dotyczącą ścieżki radni zabrali na inne rzeczy, ale mieszkańcy
w chwili obecnej zbierają podpisy pod wnioskiem społecznym
Piotr Suchy
w tej sprawie.
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Laury Cisowe i „Majówka”
pod wielkim znakiem zapytania
Na początku obrad burmistrz poinformował zebranych, że
na Galę Lauru Cisowego i na dzień święta miasta, swą obecność zapowiedziały dwie zagraniczne delegacje – z Heide
i z Berlina.
Problem w tym, że tegoroczna Gala jak i „Majówka” stoją
pod znakiem zapytania, ponieważ radni, uchwalając budżet na
rok 2015, przenieśli fundusze przeznaczone na ten cel z „Promocji” na inne zadania. Tak więc decyzją radnych święto miasta, Gala Lauru Cisowego oraz „Majówka” mogą się nie odbyć.
Co więc robić?
Członkowie Kapituły zadecydowali jednogłośnie, aby najpierw sprawdzić, jaki będzie koszt czterodniowej imprezy,
a następnie zwrócić się do Rady Miejskiej o zabezpieczenie,
poprzez wniosek burmistrza, funduszy na ten cel. Z informacji otrzymanej od burmistrza i potwierdzonej przez skarbnika
pieniądze te można przenieść z zadania pt „Projekt budowy
drogi południowej łączącej ul. Boh. Warszawy z ul. Armii Krajowej i Wojcieszyna” , na który radni przeznaczyli prawie 3 miliony zł, a koszt rzeczywisty takiego projektu waha się między
100 a 200 tys. zł.
Czy 15 Gala Lauru Cisowego i nowogardzka Majówka się
odbędą, to leży już tylko i jedynie w gestii radnych i od ich

decyzji zależy też, czy przywitamy czy też odwołamy przyjazd
delegacji z Niemiec, bo na ten cel również były zabezpieczone
pieniądze w „Promocji”.
O tym wszystkim będziemy naszych mieszkańców informować na bieżąco.
Piotr Suchy

List Gratulacyjny Burmistrza dla Leszka Beceli
– dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Z początkiem roku ukazał się Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015, w którym nowogardzkie II LO,
w województwie zachodniopomorskim, awansowało z 19 na 14 miejsce, natomiast w rankingu ogólnopolskim z 494 na
352. Ponadto szkole przyznano tytuł „Brązowa Szkoła 2015”.
W poniedziałek, 2 lutego br., w nowogardzkim ratuszu,
burmistrz Robert Czapla wręczył List Gratulacyjny dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Leszkowi Beceli za osiągnięte przez uczniów wyniki. Świadkiem tego była również
sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka oraz przedstawiciele prasy.
W corocznej klasyfikacji brane są pod uwagę osiągnięcia
szkoły w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych. Dlatego serdecznie gratulujemy tym wszystkim, którzy na ten
sukces szkoły pracują i pozostaje nam tylko życzyć, aby w kolejnych latach II LO znalazło się jeszcze wyżej w rankingu najlepszych 500 szkół w kraju.
Piotr Suchy

10

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

27.02.2015 r.

XIII kolejka ligi siatkówki rozegrana
14.02.2015 r.
Oldboys Nowogard - LZS Ostrzyca 3:0 (13, 19, 9)
LZS Wojcieszyn – Węgorza 3:1 (17, 20, -20, 13)
ZK Nowogard – Sikorki 0:3 walkower
W związku z niestawieniem się drużyny ZK Nowogard na
mecz z drużyną Sikorek, Organizator podjął decyzję zgodnie z regulaminem ligi o wykluczeniu zespołu ZK Nowogard
z rozgrywek. Był to już kolejny oddany mecz walkowerem
przez w/w zespół.
Tabela po rozegranej XIII kolejce ligi siatkówki i uwzględnieniu przyznanych walkowerów w meczach do rozegrania
przez zespół Osiedle Nowogard i ZK Nowogard:
1. Sikorki
- pkt 35 sety 37:8
2. LZS Wojcieszyn
- pkt 28 sety 30:14
3. Oldboys Nowogard - pkt 26 sety 32:16
4. Węgorza
- pkt 24 sety 28:21
5. LZS Ostrzyca
- pkt 18 sety 22:26
6. LZS Długołęka
- pkt 6 sety 10:34
7. ZK Nowogard
- zespół nieklasyfikowany
8. Osiedle Nowogard - zespół nieklasyfikowany
W ten sposób poznaliśmy zwycięzcę Halowej Ligi Piłki
Siatkowej LZS. Została nim drużyna z Sikorek, która ma bezpieczną przewagę nad drugim w tabeli zespołem LZS Wojcieszyn. Bardzo ciekawie zapowiadała się więc ostatnia XIV
kolejka ligi, gdzie rozstrzygnie się kto zajmie pozostałe miejsca na podium. Każda z trzech drużyn tj. LZS Wojcieszyn,
Oldboys Nowogard i Węgorza ma na to szanse. Drużyna LZS
Wojcieszyn ma do rozegrania, podczas ostatniej kolejki, dwa
mecze i dzięki zdobytym już punktom ma zagwarantowane
co najmniej III miejsce. Natomiast drużyna Oldboys Nowogard rozegra zaległe bardzo ważne spotkanie z LZS Wojcieszyn i prawdopodobnie to ten mecz będzie decydował
o końcowej klasyfikacji w lidze. Drużynie z Węgorzy nie pozostaje już nic innego jak wygrać z zespołem LZS Długołęka
i czekać na końcowy wynik spotkania LZS Wojcieszyn - Oldboys Nowogard, który zostanie rozegrany jako ostatni.
Harmonogram spotkań ostatniej XIV kolejki ligi, która zostanie rozegrana 21.02.2015 r.:
godz.15.00
1. Sikorki - LZS Wojcieszyn
godz.16.30
2. LZS Długołęka - Węgorza
godz.18.00
3. LZS Wojcieszyn – Oldboys Nowogard
Zespołowi LZS Ostrzyca zostały przyznane punkty walkowerem za spotkanie z ZK Nowogard, które miał rozegrać
podczas ostatniej kolejki.
W sobotę 21.02.2015r w pierwszym meczu ostatniej kolejki ligi siatkówki LZS Wojcieszyn zmierzył się drużyną Sikorek. Mecz był bardzo zacięty , jak przystało na zwycięzcę ligi

zespół z Sikorek nie odpuścił sobie tego spotkania i zwyciężył w czterech setach 3:1. Drugi mecz pomiędzy drużynami
LZS Długołęka i Węgorzy miał być spacerkiem dla tych drugich. Ten kto na to liczył, ten się zawiódł. Zespół z Długołęki
postawił twarde warunki i zawodnicy z Węgorzy musieli się
wznieść na szczyt swoich możliwości aby pokonać przeciwników, co im się ostatecznie udało w czterech setach 3:1.
Mecz zaczął się od dobrej gry zawodników Oldboys, od
początku skrupulatnie wykorzystywali błędy przeciwników
i objęli prowadzenie w pierwszym secie 15:9, niestety dobra
passa dla Oldboys nie trwała długo, zespół z Wojcieszyna
wziął się do odrabiania strat i wygrał seta do 23. Drugi set to
zdecydowana dominacja zespołu LZS Wojcieszyn, który wygrał go do 16. Wszystko wskazywało na to , że będzie gładkie zwycięstwo 3:0 młodych zawodników z Wojcieszyna ponieważ w trzecim secie prowadzili już 23:17. Wtedy nastąpił
zryw najstarszego wiekowo zespołu ligi czyli Oldboys, którzy
wygrali seta trzeciego do 24 i nadal mieli nadzieję na trzecie
miejsce w końcowej klasyfikacji. Czwarty set jednak przebiegał pod dyktando zespołu z Wojcieszyna , który wygrał go do
21 i cały mecz 3:1, pozbawiając tym samym zespół Oldboys
Nowogard miejsca na podium, ponieważ trzecie miejsce
w rozgrywkach zajęła drużyna z Węgorzy dzięki zwycięstwu
nad LZS Długołęka.
Po rozegranych spotkaniach odbyło się oficjalne zakończenie Halowej Ligi Piłki Siatkowej LZS , wręczono dyplomy
oraz nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zespołów ,
a także pamiątkowe statuetki dla najlepszego atakującego
ligi - Paweł Wojdyło z zespołu Sikorek, najlepszego rozgrywającego ligi - Bartek Machol z zespołu Węgorza i najwszechstronniejszego zawodnika ligi - Patryk Rybak z zespołu
LZS Wojcieszyn.
Wyniki ostatniej XIV kolejki ligi rozegranej 21.02.2015r
Sikorki - LZS Wojcieszyn 3:1 (16, 23, -21, 23)
LZS Długołęka - Węgorza 1:3 (-25, 18, -14, -18)
LZS Wojcieszyn - Oldboys Nowogard 3:1 (23, 16, -24, 21)
Końcowa tabela Halowej Ligi Siatkówki LZS 2014/2015
1. Sikorki
- pkt 38 sety 40:9
2. LZS Wojcieszyn
- pkt 31 sety 34:18
3. Węgorza
- pkt 27 sety 31:22
4. Oldboys Nowogard - pkt 26 sety 33:19
5. LZS Ostrzyca
- pkt 18 sety 22:26
6. LZS Długołęka
- pkt 6 sety 11:37
7. ZK Nowogard
- zespół nieklasyfikowany
8. Osiedle Nowogard - zespół nieklasyfikowany
LSZ dziękuje wszystkim zawodnikom i kibicom za udział
w lidze i zaprasza na następną edycję , która prawdopodobnie rozpocznie się w październiku 2015r
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Dalszy ciąg negocjacji z ENEOS sp. z o.o.
W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się druga tura negocjacji warunków umowy na konserwację oświetlenia drogowego
będącego własnością ENEOS Sp. z o.o.
Jak już wcześniej informowaliśmy podczas pierwszego
spotkania Burmistrz Robert Czapla wynegocjował niższą stawkę za konserwację 1267 punktów świetlnych zlokalizowanych
na terenie gminy. Obecnie negocjacje dotyczyły modernizacji
oświetlenia ze środków ENEOS sp. z o.o.. Środki w wysokości
około 16.500 zł przeznaczone będą na doświetlenie przejść dla
pieszych znajdujących się w ciągach ulic oświetlanych przez
ENEOS Sp. z o.o. takich jak Ks.J. Poniatowskiego, 15-go Lutego,
Tadeusza Kościuszki i Wojska Polskiego. Modernizacja będzie
polegać na zamontowaniu na istniejących słupach dodatkowych opraw typu LED o mocnym strumieniu światła. Ten zabieg
ma za zadanie oświetlić przejścia jak i zwiększyć uwagę kierujących poprzez zmianę barwy światła. Termin wykonania zadania
zgodnie z umową zawartą z ENEOS Sp. z o.o. to 28.02.2015 r.
Tadeusz Fiejdasz, Kierownik Wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

„Pieszy na drodze” czyli wspólna akcja
gminy Nowogard i Policji
We wtorek, 10 lutego br., odbyło się w nowogardzkim ratuszu pierwsze spotkanie dotyczące przygotowania akcji uświadamiającej pn. „Bezpieczny ruch”, czyli zasady poruszania się w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
W miniony zaś wtorek, 17 lutego br., burmistrz Robert Czapla
spotkał się z: Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzatą Figurą, zastępcą Komendanta Komisariatu Policji
w Nowogardzie podinsp. Mariusz Nowak, dyrektorem Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie Anetą Drążewską, dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Kazimierzem Lembasem oraz z kierownikiem Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) Tadeuszem Fiejdaszem, aby omówić szczegóły oraz zadania związane ze
wspólną akcją gminy Nowogard i Policji - „Pieszy na drodze”.
Już dziś więc zapraszamy 11 marca br., do Nowogardzkiego
Domu Kultury na spotkanie, podczas którego odbędzie się projekcja
specjalnie przygotowanego filmu oraz prelekcja osób zaproszonych.
To zaproszenie w sposób szczególny kierowane jest do nauczycieli
i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, emerytów i rencistów indywidualnie jak i zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach działających na terenie naszej gminy, studentów Uniwersytetu III Wieku,
diabetyków oraz wszystkich tych dorosłych, dla których temat bezpieczeństwa na drodze jest ważny.

Na terenie naszego miasta zdarzyło się wiele wypadków drogowych z udziałem pieszych. Ostatnio odnotowany miał miejsce
w nocy z 23/24 grudnia 2014 roku na ulicy księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie miał miejsce śmiertelny wypadek z udziałem pieszego.
Przyczyn było wiele. Część z nich burmistrz zaczyna już likwidować,
co najlepiej odzwierciedla jaśniejsze oświetlenie lampowe w okolicy
przejść dla pieszych przy ul. Poniatowskiego. Kolejne zmiany zajdą
przy ulicach: 15-go Lutego, Tadeusza Kościuszki i Wojska Polskiego.
Następny krok to uświadomienie mieszkańcom jak trzeba niewiele, aby ustrzec się wypadku, a przez to konsekwencji zdrowotnych.
Gmina we współpracy z Policją, przygotuje materiały informacyjne
zawierający zasady bezpieczeństwa, odblaski oraz kamizelki, które
będą rozdawane wszystkim uczestnikom akcji „Pieszy na drodze”.
Patronat medialny nad akcją „Bezpieczny ruch”: „Nowiny” - tygodnik wychodzący na terenie gminy Goleniów i gminy Nowogard”, nowogardzkie portale internetowe: wnowogardzie.pl, nowogardinfo.
pl, nowogard.pl, „Wiadomości Samorządowe” oraz radio internetowe
eNka.FM Nowogard.
Piotr Suchy

Kolejne dofinansowanie z PROW
pozyskane przez Gminę Nowogard
We wtorek 27 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów w ramach
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi:
1. Zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem do organizacji imprez plenerowych;
2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Długołęka , Maszkowo.
Łącznie gmina Nowogard pozyskała środki w wysokości 121 435 zł, co stanowi 80 % kosztów w/w inwestycji.
Info: Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS)
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Zlikwidowany zostanie kolejny
“ciemny” zaułek naszego miasta
W piątek, 13 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał zapytanie ofertowe na
wykonanie oświetlenia wzdłuż łącznika między ul. 700-lecia a 5 Marca.
Od dawna mieszkańcy i nowogardzcy przedsiębiorcy zwracali uwagę, że w centrum
miasta, wśród bloków, znajduje się miejsce, gdzie umiejscowione są punkty handlowe,
sklepy monopolowe, a po zachodzie słońca to miejsce staje się bardzo niebezpieczne
i dochodzi tam czasami do nieprzyjemnych sytuacji.
Zgodnie z wnioskiem mieszkańców i przedsiębiorców, burmistrz już w zeszłym roku
zlecił przygotowanie dokumentacji technicznej. Podpisany piątkowy dokument jest kolejnym etapem realizacji programu likwidacji ciemnych zaułków na terenie naszego miasta.
Podpisane zapytanie dostępne będzie na stronie bip.nowogard.pl do 25 lutego br.,
zaś do 30 kwietnia br. oświetlenie już powinno być uruchomione.
Piotr Suchy

Nowogardzka Rada Biznesu
Ideą przyświecającą powołaniu Nowogardzkiej Rady
Biznesu jest budowa prestiżu i integracja środowiska nowogardzkich przedsiębiorców oraz działanie na rzecz umacniania przedsiębiorczości i zasad gospodarki rynkowej.
Nowogardzka Rada Biznesu ma być płaszczyzną sprzyjającą
budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy przedstawicielami
władz gminy Nowogard a przedsiębiorcami.
W tym celu kilkakrotnie spotkałem się z przedstawicielami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Wspólnie ze starszym cechu panem Dariuszem Szulejko ustaliliśmy, że w celu
odformalizowania powołania i działania Nowogardziej Rady
Biznesu, kwestiami związanym z jej funkcjonowaniem zajmie
się Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
W związku z tym kieruje do Państwa:
Zaproszenie
Zapraszam przedsiębiorców: mikro, małych, średnich i dużych z terenu gminy Nowogard do wstąpienia do powstającej
właśnie Nowogardzkiej Rady Biznesu. Rada zostanie utworzona w celu współdziałania władz miasta z przedstawicielami
środowisk gospodarczych w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz wypracowania metod i sposobu rozwoju lokalnej
gospodarki.

Zadania Rady to:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej mających
szczególny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej,
- wyrażanie oczekiwań oraz reprezentowanie interesów
środowiska przedsiębiorców wobec władz samorządowych
gminy Nowogard,
- budowanie prestiżu i autorytetu środowiska lokalnych
przedsiębiorców.
Mam nadzieję, że w skład Rady wejdą przedstawiciele zarówno mikro jak i makro przedsiębiorców, którzy zechcą się
dzielić swoimi pomysłami, spostrzeżeniami jak i problemami
lokalnego biznesu.
Chęć udziału w pracach Rady Biznesu można składać w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie przy ul.
3-go Maja 48, tel. kontaktowy: 91-392-17-77, meil: cech.nowogard@neostrada.pl w terminie do 20 lutego 2015 roku.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
Nowogard, 11.02.2015r.
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Ferie zimowe 2015 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Nowogardzie

„Czytanie to świetna zabawa” – pod tym hasłem dzieci bawiły się na zajęciach czytelniczo – plastycznych w Bibliotece. Od 19 do 30 stycznia Oddział Dziecięcy wypełniał się
po brzegi dziećmi chcącymi spędzić czas wolny uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz.
1100 – 1400. W programie przewidziano wiele atrakcji: oprócz
głośnego czytania dzieci wspólnie wyklejały, tworzyły plakaty, portrety bohaterów czytanych fragmentów książek, bawiły
się chustą i tunelem animacyjnym KLANZA oraz teatrzykiem
japońskim KAMISHIBAI. Odbyły się dwa konkursy rysunkowe
z nagrodami (zestawy artystyczne, pamiętniki, notesy, farby…) oraz dwa seanse filmowe na których obejrzały w pierwszym tygodniu bajkę pt. „Kraina Lodu”, a w drugim „Minionki
Rozrabiają”. Ostatniego dnia ferii dzieci chętnie bawiły się na
śniegu, rzucając śnieżkami, lepiąc bałwana, a na zakończenie
wypiły kubek gorącej czekolady!
Podczas ferii pomiędzy zajęciami dzieci otrzymywały słodki poczęstunek / sponsorowany przez Piekarnię Saturn / oraz
ciepły napój.
W zajęciach uczestniczyło 600 dzieci , od 6-12 lat, nie wliczając w to czytelników korzystających w tym czasie z księgozbioru wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
Danuta Baran

Podziękowania
od „Serduszka”
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Poniedziałkowy koncert wokalisty
„Dżemu” Macieja Balcara
w Nowogardzkim Domu Kultury
Już dawno takiego koncertu w Nowogardzie nie było. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w poniedziałek, 9 lutego
na godz. 19.00, do Nowogardzkiego Domu Kultury. Ze swoim zespołem wystąpił Maciej Balcar - muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, aktor teatralny i filmowy.
Uczeń ostrowskiej Szkoły Muzycznej im. Komedy, klasa fortepian. W młodości grywał z wieloma zespołami bluesowymi,
a także z grupą punk rockową i thrashmetalową.
W 1996 roku spotkał się po raz pierwszy z poetą Krzysztofem Feusettem, który pomógł mu stworzyć pierwsze teksty
piosenek. W 2001 roku zastąpił Jacka Dewódzkiego i został nowym wokalistą zespołu Dżem.
Maciek ukazuje także swój talent muzyczny w innych realizowanych projektach: bierze udział w rock-operze „Krzyżacy”,
współpracuje z chorzowskim Teatrem Muzycznym, występuje gościnnie z kilkoma formacjami muzycznymi, gatunkowo
skrajnymi jak np. Carrantuohill czy Harlem. W 2005 roku zagrał
rolę Indianera w filmie Jana Kidawy-Błońskiego „Skazany na
bluesa”, będącym ekranizacją pewnej części życia Ryśka Riedla.
Maciej Balcar nagrał z zespołem Dżem trzy albumy studyjne: Być albo mieć, 2004 oraz Muza. Artysta prowadzi także karierę solową. Nagrał trzy solowe albumy: Czarno, Ogień i woda
oraz Ruletka. I tą ostatnią przedstawił nowogardzkiej widowni.
W czasie koncertu wyjaśniła się również tajemnica: dlaczego

koncert właśnie w Nowogardzie i i dlaczego to miasto jest ważnym miejscem na mapie dla członków zespołu. Otóż w Nowogardzie mieszkają wydawcy ostatniej płyty „Ruletka” Małgorzata i Mariusz Konieczni, który widownia nagrodziła brawami.
Podczas koncertu Maciek Balcar wystąpi w towarzystwie
znakomitych muzyków: Piotra „Quentina” Wojtanowskiego
(współpracuje z Renatą Przemyk), Krzysztofa „Flippera” Krupy
(występuje wspólnie z Anią Wyszkoni) oraz Macieja Mąki (występuje z zespołem Chemia oraz z Agnieszką Chylińską).
Sala była pełna, koncert trwając ponad 2 godziny (dokładnie 2:25:00) i i pozostał niedosyt u tych, którzy na koncert ten
przyszli oraz zazdrość u tych, którym się nie udało przybyć.
Oby więcej takich koncertów – zespół zresztą zapowiedział
swą ponowną wizytę, choć sam lider Maciej Balcar w Nowogardzie bywa często w ciągu roku, ale pierwszy raz przybył do
nas z koncertem, który koneserom bluesa i muzyki na żywo
przypadł niewątpliwie do gustu.
Piotr Suchy
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Wyroki odnośnie spółki PUWiS
dokończenie ze str. 1

Aby mieszkańcy gminy Nowogard mieli lepszy pogląd na te
sprawy, przedstawiamy orzeczenia
trzech instytucji, które we wspomnianym dniu wydały decyzje odnośnie rzeczonej sprawy – NSA,
Sąd Apelacyjny w Szczecinie i Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Szczecinie.
Wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 stycznia br. uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozpatrującego sprawę prawidłowości postępowania
o świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych. Podstawą uchylenia tego wyroku było nie zbadanie przez WSA kwestii czy
burmistrz mógł samodzielnie (bez uchwały Rady Miejskiej)
ogłosić i przeprowadzić postępowanie przetargowe a następnie zawrzeć umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym
w zakresie świadczenia usług wodno - kanalizacyjnych. NSA nie
rozpatrywał czy burmistrz takie kompetencje miał czy też nie,
stwierdził jedynie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w ogóle
tą kwestią się nie zajmował i było to jego niedopatrzenie. Sprawa więc została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez
WSA aby ten mógł się tą kwestią zająć.
Natomiast na stronie internetowej PUWiS możemy przeczytać: „Zapadły w dniu wczorajszym wyrok NSA sam w sobie
wskazuje, że brak jest podstaw do dalszego zbywania milczeniem
dotychczasowych rzeczowych zastrzeżeń naszego Przedsiębiorstwa, które od wielu miesięcy sygnalizowało to, że nieprzemyślane
działania podejmowane w latach 2012 – 2014 w ramach procedury partnerstwa publiczno – prywatnego doprowadzą do kryzysu
zagrażając ciągłości funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na
terenie Gminy Nowogard [...]”
No cóż. Jak widać wnioski przedstawiciela PUWiS nijak mają
się do rzeczywistości i powiedzieć, że są naciągane, to chyba
zbyt mało.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddala zażalenie PUWiSu
PUWiS wystąpił do Sądu Okręgowego w Szczecinie z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy zawartej przez
Gminę z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym na
świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych (Wodociągi Nowogardzkie WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie).
W pozwie tym PUWiS zawarł między innymi wniosek o wstrzymanie wykonywania tej umowy, na czas prowadzenia postępowania, czyli, żeby mógł dalej korzystać z majątku gminnego.
Sąd I instancji ten wniosek jednak odrzucił. PUWiS więc posta-

nowienie w tym zakresie zaskarżył.
Sąd Apelacyjny, który to zaskarżenie
rozpatrywał podtrzymał orzeczenie
sądu I instancji. Jednym słowem,
PUWiS nie wstrzyma wykonywania
umowy i zgodnie z tym bezprawnie
zajmuje obecnie majątek gminy.
O dalszych losach tego postępowania będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie (SKO)
SKO odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podjętej przez Burmistrza Nowogardu z dnia 30 lipca 2014 w sprawie zgody na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez wybranego partnera Wodociągi Nowogardzkie WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie.
Wszystkie te orzeczenia potwierdzają prawidłowość procedur, które zastosowała gmina Nowogard przy wyborze i podpisaniu umowy z nowym operatorem wodno-kanalizacyjnym,
jakim jest firma Wodociągi Nowogardzkie WAL-BETRIEB spółka
z o.o. z siedzibą w Nowogardzie.
Mamy jednak świadomość, że spółka PUWiS zrobi wszystko, aby opóźnić moment przejęcia przez spółkę Nowogardzkie
Wodociągi infrastruktury gminnej. Gotowi są zaskarżać każdą
decyzję sądów, które nie potwierdzają ich zarzutów. Będą nadal
posługiwać się antagonizmami i grać na uczuciach Polaków, że
„przyjdzie Niemiec i wszystko nam zabierze”.
Firma PUWiS przegrała przetarg i do dnia dzisiejszego nie
może się z tym pogodzić. Swoimi desperackimi działaniami
uwikłała gminę Nowogard w wiele sporów sądowych, narażając
na koszty gminę, ale przede wszystkim samych mieszkańców.
Bowiem każdy miesiąc świadczenia usług przez PUWiS to konkretny wydatek dla przysłowiowego Kowalskiego. Firma, która
wygrała przetarg dała przecież dużo niższą cenę za swoje usługi.
Niedopuszczalne byłoby to, aby dotychczasowy monopolista – PUWiS, zawyżał ceny, czerpiąc z tego niebagatelne korzyści, z pokrzywdzeniem wszystkich mieszkańców, a gmina
spokojnie się temu przyglądała. Dlatego mieszkańcy mogą być
pewni jednego, podjęte zostaną wszelkie działania aby ceny za
usługi wodno – kanalizacyjne w Gminie Nowogard były realne
i o wiele tańsze niż dotychczasowe z korzyścią dla wszystkich.
Piotr Such
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PROJEKT: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard”
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska

Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-015/14-00
DOFINANSOWANIE: 401 084,05 PLN

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15; 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;
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 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; HUSQVARNA, Warszawska 14;, 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 SpożywczoMonopolowy „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;

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 17.00 - 18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

