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Informacja Gminy na temat
programu Mieszkanie Plus
W artykule „Ruszyły procedury w sprawie startu programu Mieszkanie Plus w gminie Nowogard”, zobowiązałem się, że będę informował Państwa o postępach w działaniach gminy, mających na celu budowę w Nowogardzie
wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie Plus. Jak już pisałem wcześniej, gmina
Nowogard przesłała wymagane dane, statystyki i koncepcję zagospodarowania działki nr 141/2 przy ul. Poniatowskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, gdzie miały one zostać w pierwszej kolejności ocenione przez analityka pod kątem spełniania społecznych i
ekonomicznych kryteriów programu Mieszkanie Plus.
Dokończenie str. 2
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Informacja Gminy na temat
programu Mieszkanie Plus

Z przyjemnością informuję, że w ostatnich dniach
otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości informację, że przesłane przez nas dokumenty zostały przez analityka ocenione pozytywnie
i w związku z powyższym do Nowogardu przybędzie
pracownik BGKN aby dokonać wizji lokalnej. Przypominam, że obie oceny - analityka oraz ta z wywiadu w
terenie trafią następnie na zebranie Komitetu Transakcyjnego BGKN, który podejmie decyzję o finansowaniu
inwestycji.
Trzeba jednak pamiętać, że pozytywna decyzja
BGKN i związane z nią podpisanie listu intencyjnego
oznaczają przejście do kolejnego, bardziej złożonego
etapu rozpatrywania naszego wniosku. Będzie nim
przygotowanie umowy inwestycyjnej, która określi
między innymi wkłady gminy i BGKN w realizację inwestycji oraz strukturę własnościową nowo wybudowanych mieszkań, czyli to ile z nich zasili gminny zasób

nieruchomości, a ile pozostanie własnością BGKN, czyli mieszkaniami o czynszu normowanym. Uzgodniona
zostanie również ostateczna koncepcja zagospodarowania działki.
Mając to na uwadze, burmistrz Robert Czapla powołał 7 lutego 2018 r. zespół, w którego skład weszli:
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, pracownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Danuta Dolega oraz moja osoba.
Zespół ów ma za zadanie dalsze pilotowanie naszego
wniosku oraz współpracę z BGKN przy przygotowaniu
umowy inwestycyjnej i projektów architektonicznych.
Termin wizyty pracownika BGKN nie został jeszcze
podany, jednakże zarówno o samej wizycie, jak i jej rezultacie będę Państwa informował na bieżąco.
Z wyrazami szacunku,
Karol Brzeczek
kierownik ZBK

Będzie bezpieczniej na ulicy
Bohaterów Warszawy

W dniu 6 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert
cenowych na opracowanie stałej organizacji ruchu na ul. Bohaterów Warszawy, polegający
na ustawieniu trzech luster drogowych.

Planuje się ustawienie wspomnianych luster naprzeciwko ulic podporządkowanych względem drogi wojewódzkiej nr 144, a mianowicie: ulicy Racibora, z drogi

prowadzącej do boiska Orlik oraz przy Piekarni Pędziszczak. Wspomniane wyjazdy zgłaszali sami Mieszkańcy,
zwracając uwagę, że wyjazd z tych dróg stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami w kierunku do i
z Chociwla oraz dla tych, którzy próbują włączyć się do
ruchu ze wskazanych dróg.
Termin wykonania dokumentacji formalno-prawnej,
zezwalającej na realizację tego zadania, to 15 czerwca br.
Więcej informacji można uzyskać na stronie bip.nowogard.pl. (ps)
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Burmistrz podpisał dotacje

na remonty zabytkowych kościołów
We wtorek, 6 marca br. burmistrz Robert Czapla spotkał się z ks. Grzegorzem Legutko
- Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Nowogardzie oraz z ks. Krzysztofem Kopalą – Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie.
Celem spotkania było podpisanie
umów w sprawie wsparcia finasowego
Gminy Nowogard w postaci dotacji celowych: dla Kościoła p.w. Św. Kazimierza
w Boguszycach (Parafia w Żabowie) na
wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie
projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz dla
kościoła parafialnego w Nowogardzie na
wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia).
Oba kościoły wpisane są do rejestru
zabytków przez Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Zabytkowy kościół filialny w Boguszycach otrzymał
od Gminy dotację celową w wysokości 20 tys. zł. Zgodnie z kalkulacją kosztów prac budowlanych zawartą we
wniosku o dotację, Gmina zabezpieczy połowę przewidywanych kosztów m.in. na naprawy konstrukcji kościoła (więźby, elewacje, wnętrza).
Dotacja celowa udzialona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Nowogardzie to kwota 89,508 tys. zł z przeznaczeniem na remont i konserwację prezbiterium (ściana

wschodnia) pochodzącej z pocz. XIV wieku budowli
kościelnej. W zakresie prac budowlanych przewidziano m.in. oczyszczenie i wymianę zniszczonych cegieł,
wykonanie elewacji, wymianę fugi i uporządkowanie
terenu wokół prezbiterium oraz wymianę kształtek
glazurowanych w oknach. Ponad połowę z przewidywach we wniosku o dotację kosztów realizacji prac budowlanych, poniesie beneficjent ze środków własnych.
Obie parafie mają wykorzystać udzieloną dotację
do grudnia br.
(bs)

Będzie świetlica w Osowie
We wtorek, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla
oraz właściciele nieruchomości w Osowie, złożyli podpis na akcie notarialnym zakupu przez Gminę budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Obecni byli również
mieszkanka Osowa i radna Rady Miejskiej Mirosława

Cwajda oraz urzędująca sołtys Osowa Marlena Lisowska. Sołtys podziękowała burmistrzowi za fakt, iż niemal kilkaset osób, w tym wiele dzieci będzie mieć swoje miejsce spotkań i realizacji różnorodnych projektów.
Przypomnijmy: burmistrz Robert Czapla już w ubiegłym roku zabezpieczył część środków z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie. Grupka radnych wykreśliła inwestycję z budżetu gminy. Podjęto zatem negocjację z właścicielami budynku w Osowie, celem jego zakupu z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców
sołectwa. W tegorocznym budżecie zabezpieczono
środki na zakup budynku w kwocie 202 tys. zł. Kilkakrotnie składany na sesjach projekt uchwały intencyjnej burmistrza Roberta Czapli, znalazł wreszcie poparcie wśród radnych „opozycji” i 21 lutego br. na sesji
RM przyjęli, wielokrotnie odrzucany, projekt uchwały
pozwalający Gminie na zakup budynku, w którym powstanie długo oczekiwana w Osowie świetlica wiejska.
(bs)
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Ruszyły prace przy projekcie
świetlicy w Maszkowie
26 lutego br., w godzinach wieczornych, odbyło się spotkanie sołeckie w Maszkowie.
Na to spotkanie zaproszony był m.in. burmistrz Robert Czapla. Głównym tematem tego
zebrania była kwestia budowy nowej świetlicy. Wówczas to, w obecności mieszkańców,
burmistrz podpisał ogłoszenie na wyłonienie projektanta.
16 marca br., wyłoniony został wykonawca projektu świetlicy w Maszkowie. Z 8 zgłoszonych firm, najkorzystniejszą ofertę złożyła MATT Project Sp. z o.o. za kwotę 18.450 zł.
Wykonawca ma teraz czas do końca roku, aby wykonać „opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w Maszkowie” oraz pozyskać wszystkie niezbędne do rozpoczęcia inwestycji
pozwolenia.
Pierwszy etap prac, czyli propozycje koncepcyjne, mieszkańcy poznają
już niebawem, a po naniesieniu przez

nich ewentualnych poprawek i zatwierdzeniu ostatecznej wersji, projektant przejdzie do etapu drugiego, czyli
projektowania.
Warto w tym miejscu również
wspomnieć, że do budowy tej świetlicy włączyli się także właściciele Gospodarstwa Rolnego „Visonex” - Beata
i Zbigniew Piątak, którzy zaoferowali
sfinansowanie nowego zadaszenia
planowanej świetlicy. Będzie to kolejna inwestycja miejscowego właściciela
fermy norek dla sołectwa Maszkowo
obok m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią.
(ps)

Burmistrz podpisał umowę

na dokumentację przebudowy ulicy Topolowej
W dniu 12 marca br., burmistrz Robert Czapla, podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Topolowej w
Nowogardzie.
Umowa została zawarta z firmą InvestPol Nadzór i
Projektowanie. Termin wykonania dokumentacji wynosi 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
44.810 zł.

Opracowane będzie
obejmowało swoim zakresem: projekt zagospodarowania terenu,
projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt organizacji
ruchu oraz projekt rozbiórek.(ps)

Spotkanie włodarza gminy
z druhami z OSP w Ostrzycy

W piątek (9 marca br.), o godz. 19.00, burmistrz spotkał się z druhami z jednostki OSP w Ostrzycy. Okazją do
spotkania było nie tylko roczne sprawozdanie z działal-

ności Zarządu, ale również przekazanie na rzecz jednostki
nowej wydajnej pompy oraz nowego umundurowania.
Druhowie zgłosili też do burmistrza zapotrzebowanie na pomoc od Gminy w sprawie remontu
dachu nad pozostałą częścią remizy. W mijającym roku udało się strażakom wyremontować
pomieszczenie świetlicowe remizy, gdzie odbywają się ich spotkania. Okazało się również,
że mija właśnie 30 rocznica oddania budynku
remizy do użytku oraz 72 rocznica powstania
jednostki OSP w Ostrzycy.
Strażakom z Ostrzycy gratulujemy tegorocznych rocznic oraz tyle samo bezpiecznych powrotów z akcji, co i wyjazdów.
(ps)
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Burmistrz z wizytą
u mieszkanki Wyszomierza
We wtorek, 13 marca br., burmistrz Robert Czapla wraz z kierownik OPS Dorotą Maślaną, udali się do Wyszomierza, aby sprawdzić efekt dotychczas wykonanych prac. Była to
też okazja, aby dopytać się p. Józefy, czy czegoś jeszcze nie potrzebuje.

Pani Józefa, na ręce burmistrza, złożyła słowa podziękowania dla wszystkich, którzy o jej los się upomnieli.
Przypomnijmy, że w dniu 14.02.2018 r., po otrzymaniu sygnału o niepokojącej sytuacji mieszkanki Wyszomierza, burmistrz Robert Czapla podjął działania
wspierające.
Podczas wizyty u p. Józefy zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby i w tym samym dniu, dostarczono opał
w postaci drzewa. Z uwagi na brak pomieszczenia na
opał, burmistrz zaproponował zakup plandeki zabezpieczającej opał przed zimowymi warunkami atmosferycznymi. Plandeka została zakupiona i dostarczona do
zainteresowanej. Z uzyskanej informacji o stanie zdrowia p. Stelmasiak, burmistrz zaproponował również
zorganizowanie wizyty domowej lekarza rodzinnego,
ponieważ ww. uskarżała się na zły stan zdrowia. Wizyta lekarska odbyła się dnia następnego. Mając na uwadze zapewnienie godnych warunków do życia, zostało
zorganizowane przez włodarza naszej gminy spotkanie
z przedstawicielami Enea w Goleniowie oraz PUWIS-u
z Nowogardu. Celem rozmowy była poprawa warunków życia oraz możliwość podłączenia wody i energii
elektrycznej do mieszkania p. Stelmasiak.
W dniu 16 lutego 2018 r. podłączono dopływ wody
do mieszkania. Burmistrz podczas rozmowy podkreślił
konieczność opróżnienia szamba na posesji. Wszystkie
te czynności zostały zrealizowane. Podczas ww. spo-

tkania, Burmistrz Nowogardu wynegocjował również
możliwość podłączenia energii elektrycznej. Wniosek o
jej podłączenie został wysłany do Enea w Goleniowie.
Burmistrz wyraził konieczność skierowania na miejsce
elektryka w celu oszacowania kosztów i sposobu podłączenia energii w lokalu oraz konieczność zorganizowania usług Zduna z uwagi na niedrożność jednego pieca.
Udrożniono także przewody kominowe. Podłączono
skrzynkę elektryczną z bezpiecznikami. Sporządzono
schemat podłączenia energii w porozumieniu z ENEa.
Ustalono, iż instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania. Zakupiono nowe gniazdka i włączniki. Podłączenie energii elektrycznej w toku. Na wniosek Burmistrza
uporządkowano również teren posesji, na którym znajdowały się niepotrzebne krzewy. Dzięki temu, wyznaczono miejsce na skład opału, a mieszkanka może poruszać się swobodnie po posesji. Odnowiono wewnątrz
budynek mieszkalny. Położono nowe tynki w trzech
pokojach oraz kuchni. Wydzielono miejsce na łazienkę.
Zaplanowano zamontowanie toalety i wanny. Wyczyszczono, uszczelniono i pomalowano ramy okienne.
Biorąc pod uwagę sytuację zadłużenia, wysokość
emerytury oraz stan zdrowia p. Stelmasiak, OPS w Nowogardzie wsparł mieszkankę Wojcieszyna w postaci
zasiłków finansowych oraz przyznania usług opiekuńczych na dwie godzinny dziennie. Pracownicy OPS uporządkowali mieszkanie. Przyznane zasiłki przeznaczono
na pokrycie kosztów zadłużenia za dostarczanie wody,
tj. 1250 zł. oraz na zakup leków. Pracownicy OPS pomagają w codziennych czynnościach domowych oraz
w rozporządzaniu środkami pieniężnymi na codzienne
potrzeby. W razie potrzeby organizują wizytę lekarską.
Do akcji pomocowych włączyły się również organizacje
pozarządowe oraz osoby prywatne. Pan Cezary Komisarz, który wsparł p. Józefę w postaci zorganizowania
usług kominiarskich, pozyskania osób chętnych do zakupu sprzętu niezbędnego do codziennego użytku w
tym westfalki kuchennej, farb do odnowienia mieszkania, mebli kuchennych, opału, kołder, pościeli oraz
żywności. Pani Stelmasiak otrzymała również wsparcie
z PKPS Nowogard w postaci żywności oraz odzieży.
(ps)/info. Dorota Maślana (OPS Nowogard)
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Spotkanie sołtysów w Świerczewie

W piątkowe popołudnie (9 marca br.), w świetlicy
wiejskiej w Świerczewie, odbyło się comiesięczne spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami gminy
Nowogard. Na wstępie, kwestię zagrożeń związanych z
czadem oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego
korzystania z pieców CO i kominów w domach jednorodzinnych, omówił Stanisław Pietrzycki. Następnie głos
zabrał dh Artur Konior, który wyjaśnił procedury i działania straży pożarnej podczas pożaru w kominie. Wskazał również na częste błędy, jakie są popełniane przez
większość mieszkańców, jeeli chodzi o kominy i piece.
Na zakończenie Stanisław Pietrzycki zapoznał sołtysów z nowymi przepisami odnośnie czyszczenia i
utrzymania rowów melioracyjnych.

Na zakończenie części oficjalnej, burmistrz w obecności sołtysów, podpisał przetarg na wykonanie dokumentacji placów zabaw w Grabinie, Bieńczycach i
w Wojcieszynie, na siłownię w Karsku oraz na remont
podłogi w świetlicy w Lestkowie.
Piątkowe spotkanie sołtysów to również możliwość
złożenia przez Burmistrza Nowogardu życzeń tym, którzy sprawują funkcję sołtysa w swych sołectwach. Okazją do tego był Dzień Sołtysa, który w tym roku przypadał 11 marca (niedziela). Obecni na zebraniu sołtysi,
oprócz życzeń, otrzymali drobne upominki. Szczególne
podziękowania kierujemy do sołtys Świerczewa Urszuli Armaty, za przygotowanie spotkania. (ps)

O oświetleniu i drodze
z mieszkańcami

W czwartek, 8 marca br., burmistrz Robert Czapla
podpisał zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia
przy ul. Topolowej. Założenia projektowe obejmują instalację m.in. 10 lamp z oprawami typu LED.
- Słupy o wysokości 7 metrów rozmieszczone mają
być w odległości zapewniającej prawidłowe oświetlenie całej ulicy Topolowej - mówił Adam Czernikiewicz,

kierownik Wydziału Inwestycji i
Remontów UM.
Burmistrz spotkał się osobiście z mieszkańcami ulicy Topolowej, aby omówić ich propozycje rozmieszczenia lamp. Przedyskutowano też kwestię planowanego remontu drogi oraz
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propozycję doraźnego
poprawienia jej stanu,
przed
rozpoczęciem
kompleksowych prac remontowych.
***
Szczegółowy
opis
przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia ul. Topolowej znajduje się pod linkiem http://www.bip.nowogard.pl/unzip/9399.dhtml
Oferty można składać do dnia 23 marca br. do godz.
12.00 w Urzędzie Miejskim. (bs)

Wielkie serca
Honorowych Dawców Krwi
We wtorek, 6 marca br. w holu Nowogardzkiego
Domu Kultury odbyła się cykliczna akcja poboru krwi.
Organizatorem wydarzenia, któremu patronuje Burmistrz Nowogardu Robert Czapla jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Hol
NDK zgromadził niemal 40 krwiodawców, w większości
młodych mieszkańców gminy. Obecni byli również burmistrz Robert Czapla i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie oraz nadzorujący akcję - lekarz specjalista transfuzjologi klinicznej Joanna Wysocka - Milkiewicz z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.
- W nasze akcje poboru krwi mocno zaangażowana
jest młodzież, co bardzo mnie cieszy. Podziękowania
składam dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół ogólnokształcących w Nowogardzie. Pamiętajmy, że w Polsce potrzeba średnio ok. 1 litra krwi co 10 minut - powiedział Zdzisław Szmit, prezes założonego ponad 44
lata temu Klubu Honorowych Dawców Krwi.
By oddać krew należy mieć ukończone 18 lat. Przed
pobraniem badany jest poziom hemoglobiny, na miej-

scu analizuje się morfologię i wykonuje badania wirusologiczne.
Podczas niedawnej akcji poboru krwi gromadzono
od krwiodawców w Nowogardzie ok. 20 litrów. Dzisiejszy pobór zasilił Centrum Krwiodawstwa o ponad
14 litrów krwi. Kolejna akcja poboru odbędzie się za
miesiąc.
(bs)

Radni zablokowali burmistrzowi podpisanie
porozumienia na inwestycje w Warnkowie
oraz w Kulicach

W środę, 21 marca br., od godz. 09.00, kontynuowana była sesja Rady Miejskiej, która
była zwołana pierwotnie 9 marca br. Zerwana ona został wówczas z powodu braku kworum radnych, gdy trzeba było zagłosować nad finansowaniem budowy chodnika w Warnkowie oraz zwiększenia kwoty na wykonanie dokumentacji inwestycyjno-kosztorysowej
ciągu pieszo-rowerowego w Kulicach.
Po wznowieniu sesji przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej, głos zabrał zastępca burmistrza Krzysztof
Kolibski, który poinformował radnych, że Rada Powiatu podczas swej sesji w dniu 15 marca br., zobowiązała Zarząd Powiatu, aby w ciągu 14 dni przedstawił
pełną informację, czy w roku 2018 zacznie realizować
inwestycję w Kulicach, polegającą na budowie ciągu

pieszo-rowerowego oraz jaką kwotę na ten cel mają
zabezpieczyć w swych budżetach Gmina Nowogard i
Powiat Goleniowski w roku 2018.
Po wysłuchaniu tych informacji przez radnych, rozpoczęła się 1,5 godzinna dyskusja. Źródłem ożywionej
wymiany zdań ponownie stała się kwestia przesunięcia
→
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pieniędzy z budowy ciągu w Kulicach. Żadna informacja,
przekazywana przez burmistrza Roberta Czaplę lub jego
zastępcę Krzysztofa Kolibskiego, nie była przyjmowana
przez większość radnych z tzw. koalicji. Doszło również
do kuriozalnej sytuacji, kiedy głos chciał zabrać Skarbnik
Gminy Marcin Marchewka. Radni niemal nie dopuścili go
do głosu. W pewnej chwili wiceprzewodniczący RM Michał Krata (zstąpując Przewodniczącego, który na krótko
opuścił salę obrad) przerwał dyskusję (bez poddania tego
pod głosowanie) i przeszedł do głosowania nad projektem uchwały, którą przygotował skarbnik.
Ostatecznie, w wyniku głosowania, radni odrzucili
projekt uchwały zabezpieczający połowę pieniędzy na
budowę chodnika w Warnkowie (połowę daje Marszałek Województwa).
Zapytany po sesji o skutki tej decyzji skarbnik stwierdził, że radni zablokowali w ten sposób burmistrzowi
możliwość podpisania porozumienia na budowę chodnika w Warnkowie, a także na podpisanie porozumienia
z powiatem na zaprojektowanie chodnika w Kulicach.

Za uchwałą w sprawie budowy chodnika w Warnkowie głosowali: Anna Wiąz, Jolanta Bednarek, Mirosława Cwajda, Marcin Wolny, Dawid Jurczyk, Rafał
Paśko, Michał Bociarski i Marcin Nieradka.
Przeciwko zagłosowali: A. Ciechanowski, M. Krata,
B. Gała, A. Kania, B. Dziura, M. Wiatr, J. Pawlak i D. Kielan, zaś radny P. Słomski wstrzymał się od głosu. (ps)

Gminna pomoc dla poszkodowanych
w wyniku pożaru w Świerczewie
Około godziny 14.00, we wtorek, 20 marca br., zapaliło się zadaszenie domu rodzinnego
w Świerczewie. Pożar zauważył sąsiad, który szybko powiadomił straż pożarną.
Gdy na miejsce tragedii, około godz. 15.10, przybył
burmistrz Robert Czapla wraz z kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dorotą Maślaną i jed-

ną z jej współpracownic, trwała akcja dogaszania pożaru. W akcji, obok straży zawodowej (4 jednostki), brali
również udział strażacy ochotnicy m.in. z OSP Osowo.
Na początek Gmina zabezpieczyła uszkodzony
dach przy pomocy specjalnych plandek. Burmistrz,w
rozmowie z właścicielką poinformował, że Gmina w
miarę swych możliwości wesprze ich finansowo oraz
materialnie, aby jak najszybciej zostały usunięte skutki
tego pożaru. Prosił też, aby poszkodowani kontaktowali się telefonicznie czy też osobiście, jeżeli będzie
jakaś potrzeba.
Rodzina na szczęście ma gdzie się zatrzymać, nikomu też się nic nie stało, a to jest najważniejsze. Sąsiedzi również zapowiedzieli pomoc, zaś sołtys Urszula
Armata udostępniła świetlicę miejską, gdzie poszkodowani będą mogli tymczasowo przechować swoje
rzeczy. (ps)

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

9

UWAGA!

Fałszywy profil Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie na Facebooku
Szanowni Państwo,
Niestety, w ostatnim czasie nasiliły się ataki skierowane przeciwko Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie,
urzędnikom miejskim, a także wobec osoby burmistrza.
Na portalu społecznościowym Facebook pojawił się
fałszywy profil, podszywający się pod oficjalny fanpage Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Osoby za tym
stojące, posługują się oszustwem, manipulacją faktami, a przez to świadomie wprowadzają w błąd naszych
mieszkańców. Jest to o tyle haniebne, że czynią to w
sposób anonimowy. Ponadto, działania te mają również charakter przestępczy.
Zadaniem fałszywego profilu jest oszukiwanie
mieszkańców poprzez podawanie nieprawdziwych i
zmanipulowanych informacji, które mają za zadanie
zdyskredytowanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
oraz osoby burmistrza Nowogardu. Osoby, które prowadzą tą stronę są najzwyczajniej w świecie zwykłymi
oszustami.
Na tej fałszywej stronie, publikowane są linki udostępniane na stronie UM w Nowogardzie (www. nowogard.
pl), które mają uwiarygodnić tę stronę do naszej strony
prawdziwej. Różnica jest jednak taka, że na prawdziwym
profilu UM w postach nie były nigdy zamieszczane komentarze, a jedynie link do danego artykułu.
Niestety smutne w tym wszystkim jest również to,
że osoby piastujące funkcje publiczne, które powinny
dbać o dobry wizerunek Gminy bo za to również dostają pieniądze, wiedząc o tym, że ta strona jest fałszywa,
zamieszczają tam swoje komentarze oraz uczestniczą
świadomie w rozpowszechnianiu oszustwa, poprzez zachęcanie innych osób do polubienia fałszywego profilu
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wśród tych osób są
m.in. radni: L. Bogus, J. Pawlak, M. Krata, a także starosta z Goleniowa T. Kulinicz. Biorą w nim także udział

osoby zajmujące się dziennikarstwem, które powinny
raczej demaskować tego typu oszustwa.
***
Na chwilę obecną nie znamy jeszcze nazwisk tych
osób, które założyły i administrują fałszywy profil, ale
to tylko i wyłącznie kwestia czasu.
Fałszywy profil UM, wywołał zaniepokojenie wśród
wielu mieszkańców, którzy poczuli się oszukani. W podobnym odczuciu napisał na tej stronie bardzo ciekawy komentarz pan Kazimierz Rynkiewicz, były redaktor naczelny
Dziennika Nowogardzkiego: Jan Artemiuk wycofuję swój
komentarz bo to nie jest strona Urzędu Miejskiego. Nie lubię fałszowania rzeczywistości. Kropkę to sobie postawcie
przy kandydatach, też będzie śmiesznie.
O tym oszustwie została już zawiadomiona prokuratura, policja oraz Facebook.
Warto też pamiętać, że podszywanie się pod inną
osobę lub instytucję, by świadomie wprowadzać inne
osoby w błąd, jest zgodnie z KK przestępstwem obwarowanym karą pozbawienia wolności do lat 5.
Szanowni Państwo,
Oficjalny profil Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
znajduje się tylko i wyłącznie pod adresem: facebook.
com/umnowogard
Zwracamy się też do Państwa, aby poinformować
Urząd Miejski w Nowogardzie m.in. drogą mailową (sekretariat@nowogard.pl), przesłaną wiadomością prywatną przez nasz profil lub przy pomocy messengera
o osobach, a w szczególności piastujących funkcje publiczne, które Was zaprosiły do polubienia tego fałszywego konta.
Zapraszamy na oficjalny profil nowogardzkiego
urzędu oraz zachęcamy do komentowania publikowanych tam materiałów, zgodnie z udostępnionym regulaminem.
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Sesja Rady Powiatu w Goleniowie
– w sprawie Kulic
W dniu 15 marca br., odbyła się sesja Rady Powiatu
w Goleniowie, której porządek obrad został uzupełniony na wniosek radnego Jerzego Jabłońskiego o punkt
dotyczący wysłuchania przedstawicieli Gminy Nowogard odnośnie realizacji wspólnej inwestycji Powiatu
Goleniowskiego i Gminy Nowogard pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr
4305Z w miejscowości Kulice”.
***
Sprawa Kulic była i jest bardzo ważna, dlatego zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz ze Skarbnikiem Gminy Marcinem Marchewką uczestniczyli w
sesji Rady Powiatu, aby uzyskać
pełną i rzetelną informację odnośnie planów budowy ciągu
pieszo-rowerowego w Kulicach
przez Powiat, ponieważ dotychczas przekazane informacje od
członków Zarządu, stanowczo
się między sobą różniły.
Dlatego zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski poinformował
Radę Powiatu o spotkaniu z dnia
21 lutego br., kiedy to na rozmowę z burmistrzem Robertem Czaplą przybył do Urzędu
Miejskiego wicestarosta Tomasz Stanisławski, będący
członkiem Zarządu Powiatu, który bezpośrednio jest
odpowiedzialny za nadzór nad drogami powiatowymi
wraz z Naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych Bogusławem Zaborowskim, aby poinformować m.in. o
tym, że starostwo jest wstanie zrealizować w tym roku
jedynie projekt na ciąg pieszo-rowerowy w Kulicach,
zaś budowa będzie możliwa dopiero w roku 2019. W
dniu 2 marca br., wpłynął do Urzędu Miejskiego list
ze starostwa, potwierdzający informacje przekazane
podczas spotkania wicestarosty z Burmistrzem Nowogardu, zaś 8 marca br., wicestarosta Tomasz Stanisławski przywiózł podpisane przez starostę Tomasza
Kulinicza oraz wicestarostę Tomasza Stanisławskiego
porozumienie, na wspólne finansowanie wykonania
jedynie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
ww. ciąg w Kulicach. W obecności Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych Bogusława Zaborowskiego, wicestarosta ponownie potwierdził informację o terminach dotyczących możliwości wykonania w roku bieżącym jedynie dokumentacji, zaś realizacja inwestycji
nastąpi w roku 2019.
Osoby kompetentne z Powiatu, po raz kolejny, potwierdziły przekazane przez siebie informacje burmistrzowi i po przedstawieniu projektu porozumienia
było już wiadome, że Powiat technicznie nie jest gotowy, aby w 2018 roku rozpocząć inwestycję drogową
w Kulicach. Padła więc ze strony gości propozycja porozumienia, która została zaakceptowana, aby w tym
roku wykonać kompletną dokumentację, a wykonanie
już samego ciągu w Kulicach oraz finansowe zabezpie-

czenie tego zadania, Powiat i Gmina wpisałyby do budżetu na rok 2019.
Jednak podczas sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie głos zabrał starosta, który zaprzeczył tym wszystkim wcześniejszym ustaleniom i wprowadził niemałe
zamieszanie twierdząc, że jeżeli uda się panu projektantowi wykonać projekt w miesiącu czerwcu, wtedy
możemy powoli przygotowywać szczegółową informację do przetargu na realizację inwestycji (sic!) Żadnych
konkretów, tylko kolejne obietnice.
Ponadto stwierdził, że wicestarosta działał bez jego
zgody i on o niczym nie wiedział, jako starosta.
***
Po przekazaniu tych informacji, Krzysztof Kolibski zwrócił się do radnych o podjęcie
działań w świetle faktu, że docierają do Gminy i jej mieszkańców sprzeczne informacje od
członków Zarządu Powiatu, a to
wprost wywołuje wśród społeczeństwa duże zamieszanie i zaniepokojenie.
Po wysłuchaniu przedstawiciela gminy Nowogard, głos zabrał radny Kazimierz
Lembas, który zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu
Powiatu, by w ciągu 14 dni przedstawił pełną informację czy w tym roku zacznie realizować inwestycję
w Kulicach, polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz jaką kwotę na ten cel mają zabezpieczyć
w swych budżetach Gmina Nowogard i Powiat Goleniowski w roku 2018.
Wniosek radnego Kazimierza Lembasa został przez
radnych przyjęty, a to oznacza, że w ciągu kilku dni
powinniśmy otrzymać pełną informację na temat planowanych działań Powiatu i wysokość rzeczywistych
kosztów odnośnie inwestycji w Kulicach w roku 2018.
Skarbnik Marcin Marchewka, w piątek 16 marca
br., skontaktował się ze starostą i zapytał, czy istniałaby
możliwość, aby Zarząd Powiatu spotkał się jeszcze przed
21 marca br., kiedy to zaplanowana została kontynuacja
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, odnośnie chodnika
w Warnkowie, aby radni oraz mieszkańcy otrzymali pełną informację odnośnie Kulic. Ten jednak stwierdził, że
jest to niemożliwe z powodu jego wyjazdu.
O decyzji Rady Powiatu w sprawie zobowiązania
Zarządu, a także o piątkowej odpowiedzi starosty,
skarbnik poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotra Słomskiego, zwracając się
z prośbą o przesunięcie tej sesji na 28 marca br.
Przewodniczący jednak sesji z 21 marca br. nie
przesunął, a to oznacza, że radni otrzymają informację, że w sprawie Kulic nic się nie zmieniło.
To jasno pokazuje, kto tu tak naprawdę prowadzi
dziwną grę oraz komu zależy na tym, aby sprawa Kulic
była czysta i klarowna.
(ps)

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

11

Ocalić od zapomnienia

Po raz kolejny w Bibliotece (6 marca) spotkali się ludzie, którzy chcą utrwalić życiorysy
nieżyjących już mieszkańców naszego miasta. W cyklu „Ocalić od zapomnienia” odbyło
się już pięć spotkań. Na szóstym spotkaniu bohaterem był śp. Władysław Kuczyński.
Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki –
Aneta Wysoszyńska. Krótki życiorys śp. Władysława
Kuczyńskiego przedstawiła moderatorka spotkań – Kazimiera Fecak. Następnie obszerną prezentację multimedialną złożoną ze zdjęć pokazał Pan Franciszek Karolewski.
Kolejnym punktem spotkania były rozmowy uczestników związane z przedstawianą postacią przy ciepłej
herbacie, kawie oraz kawałku ciasta.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Ocalić od
zapomnienia”, o którym poinformujemy niebawem.
Info własna MBP
Wiadomości Samorządowe
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Informacja Burmistrza Nowogardu
w sprawie uzupełniających wyborów
ławników sądowych na lata 2016-2019
W dniu 9 marca 2018 r. do Rady Miejskiej w Nowogardzie wpłynął wniosek Prezesa Sądu Okręgowego
w Szczecinie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016 – 2019 w celu
wyłonienia jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Goleniowie z terenu Gminy Nowogard do orzekania w sprawach z zakresu pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23, z późn. zm.) Rada Miejska
w Nowogardzie dokona wyborów uzupełniających w celu
wyłonienia jednego ławnika na lata kadencji 2016-2019.
Kandydatów na ławników zgłaszają:
- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej
www.ms.gov.pl lub w pokoju nr 101 Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni
praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od
roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub
średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość sprawa pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których
orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.poz.2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również
listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na
ławnika.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny
być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed
datą zgłoszenia a dokumenty wymienione do zgłoszenia
kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa
datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną do rady miejskiej
po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pod
numerem telefonu 91 3926210.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w Biurze
Rady Miejskiej (pok. nr 101) w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie plac Wolności 1, 72-200 Nowogard (decyduje
data wpływu do tutejszego organu).
Nowogard, dnia 16 marca 2018 roku
		
Burmistrz Nowogardu
		
Robert Czapla
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Repertuar Kina Orzeł
WSZYSCY LUDZIE PREZYDENTA

- Najlepsze Filmy w Historii Kina - 04.04.2018
Reżyseria: Alan J. Pakula
Obsada: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards
Film przedstawia okoliczności ujawnienia afery Watergate,
do którego doprowadzili dwaj dziennikarze.

KONCERT WIOSENNY - 08.04.2018
/bilety w sprzedaży od 12.03.2018 r. - tylko w kasie NDK/

Nie tak dawno wspólnie wspominaliśmy lato podczas koncertu jesiennego, tymczasem przeszła jesień, przeszła zima i w niedzielę 8 kwietnia 2018 r. na naszej scenie ponownie spotkają się artyści z Nowogardzkiego Domu Kultury i Przyjaciele. Tym
razem będą królowały piosenki o kwitnących kasztanach i bzach, a zamiast odlatujących kormoranów – „zaśpiewa skowronek
nad nami”. Koncert wiosenny pn. „Najlepiej wiosną” będzie doskonałą okazją do przypomnienia sobie utworów z repertuaru
Marka Grechuty, Skaldów, Urszuli Sipińskiej, Trubadurów i innych gwiazd polskiej estrady.

SPEKTAKL KABARETOWY - CHORY NA SUKCES -

18.04.2018
/w sprzedaży ostatnie bilety/

Chory na sukces jest zabawną próbą ukazania postaci Krzysztofa Ibisza lub Michała Wiśniewskiego*, który chce wyjść naprzeciw plotkom i próbom ośmieszenia – jak twierdzą niektórzy – jego narcyzowatej osobowości. W tym celu
tworzy na scenie postać, zarozumiałego i przekonanego o swej wielkości, bufona, po to żeby dać dowód na posiadany do siebie dystans i zdyskontować
to, co się o Nim niesłusznie mówi. Pomagają mu w tym czołowi polscy artyści
kabaretowi: Mikołaj Cieślak (Kabaret Moralnego Niepokoju), Krzysztof Hanke
(Kabaret Rak) i Tadeusz Ross (Zulu Gula), którzy żartują sobie z Idola, na wszelki
możliwy sposób podlizując mu się a jednocześnie robiąc z Niego idiotycznego
celebrytę. Spektakl jest satyrą na powszechną wokół tandetę, bufonadę i nieprofesjonalność, które to cechy dotyczą nie tylko niektórych artystów ale także
inne, ważne dla naszego życia, środowiska.
Zapraszamy! To kabaret w czystej postaci. Śmiech od pierwszej do ostatniej
minuty gwarantowany.
* Obsada wymiennie.

www.ndk.pl
SALA WIDOWISKOWA NDK 18.04.2018 R.
GODZ. 19:00
Bilety do nabycia w kasie i na www.ndk.pl w cenie: 80 zł
w przedsprzedaży: 70 zł - tylko do 6 lutego 2018 r.
regulamin przedsprzedaży dostępny jest na www.ndk.pl

KONCERT CYGAŃSKIEGO ZESPOŁU TERNO - 25.05.2018

/trwa przedsprzedaż biletów/

Pomysł na niepowtarzalny Dzień Matki? Spotkanie z cygańską grupą muzyczną „Terno” może być doskonałym prezentem! Czas wypełniony tańcem, śpiewem oraz kolorami! To jedyna taka impreza, podczas której możecie wspólnie
przeżyć sylwestrową gorączkę wiosną – Terno można często podziwiać podczas
transmisji w Telewizji Polskiej – na żywo, a także w filmach związanych z kulturą
romską. Współpracował z orkiestrami symfonicznymi czy artystami solowymi,
jak Edyta Geppert. Zespół jest również zdobywcą Grand Prix w Festiwalu w
Opolu, artyści występowali w Teatrze Buffo.

SALA WIDOWISKOWA NDK

Bilety do nabycia w kasie i na www.ndk.pl w cenie: 60 zł
w przedsprzedaży: 50 zł - tylko do 10 kwietnia 2018 r.
regulamin przedsprzedaży dostępny jest na www.ndk.pl
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LAUREACI KONKURSÓW
WOJEWÓDZKICH
Znamy już wyniki wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego organizowanych
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że uczniowie
naszej szkoły w tym roku szkolnym zostali LAUREATAMI w dwóch konkursach.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – tytuł laureata uzyskał Hadi Yahfouf uczeń klasy VII c. Wojewódzki
Konkurs Języka Angielskiego – tytuł laureata uzyskali:
Hadi Yahfouf uczeń klasy VII c oraz Weronika Bernacka
uczennica klasy VI c. Należy dodać, iż Laureaci są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
ośmioklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z
niego najwyższego wyniku.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Opiekunowie:
Maria Pastusiak,
Marzena Zadróżna
Paulina Górska Elwart

SzczecinBiznes.pl
pozytywnie o Gminie Nowogard

Dobra współpraca z miastem, m. in. w zakresie
wsparcia w sprawie pozyskania miejsca pod lokalizację
oraz w załatwieniu spraw związanych z dostarczaniem
wody, gazu i prądu do produkcji sprawił, że w ciągu
kilku miesięcy dwóch inwestorów wybrało Nowogard
jako miejsce do prowadzenia biznesu. W efekcie powstanie blisko 400 miejsc pracy.
Pozyskanie inwestorów było możliwe dzięki współpracy z Kostrzyńko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Nowogardzka podstrefa
ekonomiczna jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstała w 2013 roku. Na
uzbrojenie strefy w niezbędne media i infrastrukturę
gmina wydała ponad 5.5 mln złotych. Większość kwoty została pozyskana ze środków zewnętrznych i unijnych. Niewątpliwe szansą na kolejnych inwestorów
jest fakt rozbudowy drogi krajowej nr 6, która niebawem zamienieni się w trasę szybkiego ruchu.
Jak widać jesteśmy doceniani na zewnątrz. To najlepszy dowód na to, że praca burmistrza Roberta Czapli i jego współpracowników przynosi owoce. Oby tak
dalej.
Burmistrz Nowogardu zaprasza kolejnych potencjalnych inwestorów do Nowogardu....bowiem właśnie tu mieszkają porządni ludzie w przyjaznym dla
każdego mieście.
Więcej informacji w artykule Najpierw okna, teraz
opakowania na szczecinbiznes.pl
(ps)

Zapraszamy
do wpisania się
do NEWSLETTERA

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera, w którym będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach podejmowanych
przez gminę Nowogard, jak również przekazywać
istotne informacje i zapraszać Państwa na wydarzenia realizowane przez naszą gminę.
Aby zapisać się do naszego newslettera należy
wpisać swoje imię i adres e-mail w polu o nazwie
Newsletter po prawej stronie www.nowogard.pl.
W odpowiedzi otrzymają Państwo na podany adres mailowy link do potwierdzenia chęci otrzymywania informacji z naszej strony internetowej.
Serdecznie zapraszamy do zapisania się do listy
mailingowej.

www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 3 z dnia 23.03.2018 r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

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 RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i Druk Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów oraz
zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie,
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-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

www.nowogard.pl
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Lekcja WOS
w nowogardzkim ratuszu

W minionym tygodniu, na lekcję wiedzy o społeczeństwie (WOS), przybyli uczniowie
I i III klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie wraz z nauczycielkami.
Tym razem wykładowcą był burmistrz Robert Czapla,
który zapoznał młodzież ze strukturą i zadaniami władz samorządowych. Młodzi obywatele dowiedzieli się między
innymi, na czym polega praca radnych, według jakich zasad są oni powoływani oraz jakie działania znajdują się w
zakresie ich kompetencji. Uczniowie dowiedzieli się także,
że w sali sesyjnej zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy.
***
Po krótkim zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów samorządu, uczniowie mieli okazję, aby wczuć się
w rolę radnych i poznać w praktyce przebieg obrad. Na
początek przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i jego zastępców. Przewodniczącym wybrana została Martyna Świderska, zaś wiceprzewodniczącymi
zostały: Kinga Panek oraz Kornelia Augustyniak.
Następnie młodzież otrzymała do dyspozycji 20 mln zł
budżetu na inwestycje, które musieli wspólnie zagospodarować.
Na początek tymczasowi młodzi radni głosowali nad
przyznaniem sobie odpowiedniej wielkości diet. Podczas
symulacji sesji rady miejskiej, młodzież jednak postanowiła zmniejszyć sobie diety aż o 80%, aby w ten sposób
zwiększyć budżet inwestycyjny. Następnie przeszli do
przegłosowania nad projektami uchwał m.in. w sprawie:
zmiany oświetlenie na terenie całego miasta, budowy
ścieżki dookoła jeziora, remontu placu Wolności, zwiększenia ilości miejsc parkingowych, ławek oraz śmietników,
programu rekultywacji nowogardzkiego jeziora, darmowego internetu na terenie całego miasta, współfinansowania w formule 50/50 z powiatem następujących inwestycji: remont ulicy 15 Lutego, drogi na Wierzchy, do Kra-

snołęki oraz na odcinku Kursk-Dąbrowa. Pojawiła się również inwestycja rower miejski oraz zostały zabezpieczone
pieniądze na zatrudnienie ogrodnika, który dbałby o teren
położony między murem obronnym, a brzegiem jeziora.
„Radni” w głosowaniu odrzucili m.in. projekt budowy
wodociągu z Kolonii Dąbrowa do Grabina, bo jak stwierdzili, inwestycja ta jest zbyt kosztowna, a służyłaby zdecydowanie zbyt małej liczbie mieszkańców. Nie przeszła także uchwała w sprawie budowy basenu, bo jak stwierdzili
młodzi ludzie, na tę chwili naszej gminy nie stać na taką
inwestycję, a ponadto są zdecydowanie pilniejsze inwestycje.
Młodzież już na samym początku obrad zorientowała
się, że w samorządzie zawsze jedno zadanie jest realizowane kosztem innego. Uczniowie bardzo szybko określili
priorytety i kierunku rozwoju, które będą służyły dobru
całej wspólnoty mieszkańców gminy, a nie tylko lokalnej
społeczności poszczególnych okręgów wyborczych. Młodzi „radni” współpracowali ze sobą i z listy zgłoszonych
zadań zwrócili uwagę przede wszystkim na inwestycje,
które przyniosą najkorzystniejszy wymiar dla ogółu społeczności. Wykazali się tym samym ogromnym profesjonalizmem, dojrzałością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz działania.
***
Lekcja wiedzy o samorządzie miała na celu zapoznanie
młodzieży ze strukturą i zadaniami władz lokalnych. Taka
inicjatywa może także zachęcić w przyszłości młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i sprawić, aby aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta.
(ps)
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