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Radni Rady Miejskiej w Nowogardzie wybrali Przewodniczącego
i został nim Stanisław Saniuk, zaś Wiceprzewodniczącymi RM
zostali wybrani: Jacek Rafiński i Marcin Wolny.

Rada Miejska bez poprawek przyjęła budżet gminy Nowogard
na rok 2019
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Radni z nowym Przewodniczącym
przyjęli budżet gminy na rok 2019
Dobiegła końca najdłuższa w historii Nowogardu
po 1991 roku sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona 21 listopada
2018 i przerywana była z powodu braku wyłonienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po blisko 60 dniach,
w środę, 16 stycznia br., radni wybrali spośród siebie
Przewodniczącego, którym został Stanisław Saniuk
z PSL. Następnie przez tajne głosowanie wybrano wymaganą większością głosów (11 głosów) dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – Jacka Rafińskiego
(SLD) i Marcina Wolnego (SLD).
Zanim jednak doszło do wyboru Prezydium Rady
Miejskiej w Nowogardzie, radny-senior Stanisław Wiśniewski poprosił wszystkich obecnych o powstanie
i uczczenie minutą ciszy śp. Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego w poniedziałek (14 stycznia br.) Prezydenta Gdańska.
***
Ponieważ gmina musi funkcjonować, burmistrz Robert Czapla złożył wniosek formalny, aby radni wybrali
składy dwóch ustawowych komisji RM – Rewizyjnej
oraz Skarg, Wniosków i Petycji, ponadto dwóch dodatkowych – Finansowo-Gospodarczej i Mieszkaniowej.
Rady wniosek burmistrza poparli i w głosowaniu wyłonili składy poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących.
A oto Komisje Rady Miejskiej w Nowogardzie:
1. Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Anna Wiąz (SLD)
Jacek Wierny (SLD)
Jacek Jankowski (SLD)

Dariusz Kielan (Nowa)
Dariusz Olejnik (PiS)
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący Paweł Lembas (SLD)
Jerzy Kubicki (SLD)
Wojciech Włodarczyk (SLD)
Michał Krata (Nowa)
Stanisław Wiśniewski (PiS)
3. Komisja Finansowo-Gospodarcza:
Przewodnicząca Renata Piwowarczyk (SLD)
Jacek Rafiński (SLD)
Marcin Wolny (SLD)
Adam Czernikiewicz (Nowa)
Michał Bociarski
4. Komisja Mieszkaniowa:
Kania (Nowa)
Zbigniew Ceranka (Nowa)
Jowita Pawlak (Nowa)
Na kolejnej sesji, radni wybiorą jeszcze dwóch kandydatów do Komisji Mieszkaniowej oraz będą głosować nad wyborem jej Przewodniczącego.
***
Rani wybrali też delegatów Gminy Nowogard do
R-XXI. Naszą gminę reprezentować będą: zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski i Marcin Wolny.
***
Środowa sesja to nie tylko wybory, ale również
II czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na rok
2019. Radni otrzymali projekt budżetu już 21 listopada
(po zaprzysiężeniu), zaś do Biura Rady oraz RIO wpłynął on 15 listopada 2018.

www.nowogard.pl
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I czytanie budżetu odbyło się 18 grudnia br. Miała
miejsce wówczas szeroka dyskusja i ze strony radnych
padło szereg pytań, jednak żadne wnioski nie zostały przez nich zgłoszone. II czytanie to dalsza dyskusja,
ale również dwie autopoprawki, które zawnioskował
burmistrz Robert Czapla – zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa ścieżki rowerowej do Sieciechowa z Nowogardu” – koncepcja za kwotę 7 tys. zł oraz zabezpieczenie blisko 92 tys. zł na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie sportowym
pomiędzy ulicami: Zamkową, Warszawską i Kowalską”.
Po długiej dyskusji, radni nie złożyli żadnych wniosków do projektu budżetu na rok 2019, którego autorem jest burmistrz Robert Czapla przy wsparciu
skarbnika i większością głosów przyjęli budżet gminy
(15 radnych głosowało za budżetem, 3 było przeciwko
i 1 się wstrzymał). Integralną częścią uchwały budżetowej było również przyjęcie przez radnych Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
***
Wielu mieszkańców czekało na ten moment, kiedy
radni uchwalą budżet. W szczególności czekały na ten
moment organizacje pozarządowe. Aby mogły ruszyć
konkursy dla tychże organizacji, które ogłasza każdego roku burmistrz, radni musieli przyjąć jeszcze jedną
uchwałę, a mianowicie „Programu współpracy gminy
Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”. Radni większością głosów
przyjęli wspomniany projekt uchwały.
***
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Ostatnim punktem sesji była dyskusja w sprawie
budowy świetlicy w Wyszomierzu. Wiceprzewodniczący RM Jacek Rafiński zapewnił radnych, a w szczególności radnego Andrzeja Kanię, że to właśnie na
wniosek radnych z SLD została zwiększona kwota na
budowę świetlicy w projekcie budżetu na rok 2019
i jeżeli kolejny przetarg wskaże potrzebę zabezpieczenia wyższej kwoty, to radni SLD również będą wnioskować do burmistrza o zwiększenie tej kwoty i realizację
wspomnianej inwestycji w tym roku. – Miejmy nadzieję, że przetarg pokaże nam, że warto było wstrzymać
się te 3 miesiące i zaoszczędzić nasze gminne pieniądze
– podsumował swoją wypowiedź radny Jacek Rafiński.
***
Warto w tym miejscu wskazać na godną naśladowania postawę radnego Rafińskiego. Jego kandydatura, jako Przewodniczącego Rady Miejskiej, była zgłaszana podczas każdej odsłony I sesji inauguracyjnej (aż
6 razy) i za każdym razem nie osiągano rezultatu pozytywnego. Podczas środowej sesji radny Jacek Rafiński
zrezygnował z kandydowania na wspomniane wyżej
stanowisko i zgłosił jako kandydata radnego Stanisława Saniuka z PSL, który w głosowaniu otrzymał wymaganą liczbę głosów. Warto czasami wnieść się ponad
własny interes i trwać z uporem maniak w swej decyzji. Radny z SLD pokazał, że warto czasami zrobić jeden
krok w tył, aby następnie uczynić dwa kroki do przodu,
czego nie można powiedzieć o innych kandydatach na
Przewodniczącego. Miejmy nadzieję, że z tej lekcji zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, że współpraca większy przynosi owoc, niż trwanie przy swoim. (ps)

www.nowogard.pl
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Rekordowy 27 Finał WOŚP w Nowogardzie

W niedzielę, 13 stycznia br., po raz 27 odbył się Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym kraju
zbierając środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla
szpitali dziecięcych, pracowały sztaby wolontariuszy
i obywały się aukcje internetowe i licytacje. Włodarz
Nowogardu Robert Czapla przeznaczył na aukcję dzień
w FOTELU BURMISTRZA. W Nowogardzie kwestowało
49 wolontariuszy.
W Finale tegorocznej zbiórki, wzięli udział mieszkańcy gminy, organizatorzy, przedstawiciele firm,
instytucji, organizacji pozarządowych a także radni.
Licytacje prowadzone przez wolontariuszy trwały od
godziny 16.00 w NDK.

27 Finał WOŚP w Nowogardzie zakończył się tradycyjnym Światełkiem do Nieba na placu przed ratuszem. W ubiegłym roku zebrano 44.634 złotych.
W 27 Finale WOŚP w Nowogardzie, zebrano rekordową kwotę 51.000 zł. (BS, fot. BS)

www.nowogard.pl
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Rządowy program „Opieka 75+”
W dniu 08.01.2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla złożył deklarację o przystąpieniu do rządowego
paragramu „Opieka 75+” na rok 2019.
W związku z tym, Gmina zgłosiła zapotrzebowanie
na środki budżetowe w ramach programu w kwocie
48.620,00 zł na usługi opiekuńcze.

Od 01.01.2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program będzie skierowany nie tylko
do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej jak było
w roku 2018, ale także do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:
• dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu
„Opieka 75+” w roku 2018 i będą miały przyznane
usługi w roku 2019
• dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które
nie otrzymały usług w roku 2018.

Noworoczne spotkanie Sybiraków
Styczeń, to miesiąc planów i spotkań noworocznych. We wtorek, 8 stycznia br. w Nowogardzie odbyło się cykliczne spotkanie opłatkowe reprezentantów
Związku Sybiraków. Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie
odśpiewaniem Hymnu Sybiraków oraz uczczeniem
chwilą ciszy pamięci tych, którzy odeszli.Prowadząca,
Maria Dembińska z nowogardzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Zarządu Sybiraków powitała zasłużonych zebranych, wśród których byli między innymi
prezesi Związku Sybiraków: Michał Buniak i Albert Miłaszewski, prezes lokalnego koła Związku Franciszka
Kobylińska, przedstawiciele samorządu oraz przyjaciele Sybiraków.
- Życzę państwu w nowym roku dużo zdrowia i sił
w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego – powiedział Skarbnik Gminy Marcin Marchewka. Ciepłe słowa
do obecnych skierował także autor książki o Sybirakach Piotr Słomski.
Pamięć o Polakach, którzy stracili życie w czasach
zsyłek na Sybir to zadanie, o które wytrwale dba prezes
nowogardzkiego koła Franciszka Kobylińska, przekazując młodemu pokoleniu swoje wspomnienia poprzez
liczne prelekcje i spotkania z młodzieżą w szkolach. W
ubiegłym roku przy wsparciu Burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli oraz aktywnej postawie Szkolnego Koła
Wolontariatu z SP 2 w Nowogardzie uporządkowano
groby i miejsca pamięci Sybiraków.
- Dzięki wsparciu burmistrza, postawiono ławki
obok jednego z pomników na nowogardzkim cmentarzu. Wydawać by się mogło, że to błahostka ale dla
starszych osób, a takie głównie skupia nasz Związek, to
istotna pomoc – powiedziała Maria Dembńska.
Warto przypomnieć, że w marcu 2017 roku imieniem Sybiraków nazwane zostało nowo wybudowane
rondo w Nowogardzie.
- Dziękuję nowogardzkim Sybirakom za działanie,
które ma na celu utrwalanie historii dla przyszłych pokoleń - powiedział wówczas burmistrz Robert Czapla.

Zachodniopomorski Związek Sybiraków z siedzibą
w Szczecinie skupia aktualnie około 1300 osób. (BS,
fot. BS/NWS)

www.nowogard.pl
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Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu - projekt
W dniu 07.01.2019 r.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej złożyli projekt
konkursowy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na realizację zadania
pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez reintegrację
społeczno-zawodową
w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego
w Centrum Integracji Społecznej – edycja 2019.” Działania
skierowane są na aktywizację społeczno-zawodową osób

bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Projekt
ma na celu aktywizację zawodową poprzez przeprowadzenie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego
(mieszkania socjalne), jak również zakup nowego wyposażenia do tych lokali, co przyczyni się do podniesienia ich
standardu i zwiększy gminny zasób mieszkaniowy.
Realizacja prac remontowych w mieszkaniach pozostających w zasobach gminy będzie stanowić szansę na aktywizację społeczno-zawodową osób, zarówno uczestników projektu jak i osób przebywających
w tych lokalach. Działania te stworzą także możliwość
przeprowadzenia lokalnego programu rynku pracy.
Całkowity koszt zaplanowanego działania to
126490.00 zł. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się
do 31.01.2019 r. O szczegółach będziemy informować
Państwa na bieżąco.

OGŁOSZENIA

Prace społecznie użyteczne 2019 –
Nabór uczestników
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ogłasza

nabór uczestników do realizacji
prac społecznie użytecznych w 2019 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz
Gminą Nowogard w okresie od 14.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji
zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji
i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31)
Do udziału skierowanych zostanie 15 osób.
Prace społecznie użyteczne skierowane są do
osób:
• bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowogardzie,
• zamieszkałych na terenie gminy Nowogard,
• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacja
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 2 nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój
nr 207 tel. (091) 39-26-227.
www.nowogard.pl
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), podaje się do publicznej wiadomości, że:
1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej
w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:
Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące
POWIAT BIAŁOGARDZKI - miasto Białogard
i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo.
POWIAT CHOSZCZEŃSKI - gmina: Bierzwnik,
Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz.
POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek,
Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski,
Wierzchowo, Złocieniec.
POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniów,
Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów,
Stepnica.
POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice,
Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów.
POWIAT GRYFIŃSKI - gmina: Banie, Cedynia,
Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare
Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa.
POWIAT KAMIEŃSKI - gmina: Dziwnów,
Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje,
Świerzno, Wolin.
POWIAT KOŁOBRZESKI - miasto Kołobrzeg
i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań,
Siemyśl, Ustronie Morskie.
POWIAT KOSZALIŃSKI - gmina: Będzino,
Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno,
Polanów, Sianów, Świeszyno.
POWIAT ŁOBESKI - gmina: Dobra, Łobez,
Radowo Małe, Resko, Węgorzyno.
POWIAT MYŚLIBORSKI - gmina: Barlinek,
Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek
Pomorski.

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej
Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46
Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,
ul. Bohaterów Warszawy 17
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul.
Warmińska 1
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie
sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2

Termin kwalifikacji
wojskowej
06 lutego – 22 lutego
2019 roku
18 marca – 02 kwietnia
2019 roku
06 marca – 22 marca
2019 roku
19 lutego – 14 marca
2019 roku

Gryficki Dom Kultury w Gryficach,
ul. Niepodległości 53

20 marca – 05 kwietnia
2019 roku

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Gryfinie, ul. Łużycka 91

19 marca – 10 kwietnia
2019 roku

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b.

04 marca – 15 marca
2019 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b.

04 marca – 22 marca
2019 roku

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łobzie, ul. Bema 27

08 kwietnia –
19 kwietnia 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul.
Północna 15

08 kwietnia –
26 kwietnia 2019 roku

www.nowogard.pl

15 lutego – 08 marca
2019 roku

Wiadomości Samorządowe
POWIAT POLICKI - gmina: Dobra, Kołbaskowo,
Nowe Warpno, Police.
POWIAT PYRZYCKI - gmina: Bielice, Kozielice,
Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice.
POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta: Darłowo
i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo,
Postomino, Sławno.
POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard
i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko,
Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa,
Stargard, Suchań.
Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące
POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek
i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo,
Grzmiąca, Szczecinek.
POWIAT ŚWIDWIŃSKI - miasto Świdwin
i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino,
Sławoborze, Świdwin.
POWIAT WAŁECKI - miasto Wałcz i gminy:
Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz.
Miasto KOSZALIN
Miasto SZCZECIN
Miasto ŚWINOUJŚCIE

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska
4
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29 marca – 23 kwietnia
2019 roku
11 lutego – 22 lutego
2019 roku

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2 D

04 marca – 25 marca
2019 roku

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul.
Wojska Polskiego 27

04 lutego – 08 marca
2019 roku

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji
wojskowej

Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu
Szczecineckiego w Szczecinku, ul. Kościuszki
47 - 49

04 lutego– 01 marca
2019 roku

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,
ul. Szczecińska 88

04 lutego – 19 lutego
2019 roku

Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód
w Wałczu, ul. Mazowiecka 2
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A
Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19
Urząd Miasta (Wydział Zarządzania
Kryzysowego) w Świnoujściu,
ul. Wojska Polskiego 1/1

01 kwietnia –
16 kwietnia
2019 roku
11 marca –
08 kwietnia
2019 roku
15 lutego – 23 kwietnia
2019 roku
20 lutego – 28 lutego
2019 roku

4. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem

lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od początku 2019 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu
na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
9. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu
albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem
uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, bądź
nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego
obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
/-/ Tomasz HINC

5. Osoba stawiająca się

www.nowogard.pl

10 Wiadomości Samorządowe
Oferta pracy
dla nauczyciela wychowania fizycznego w SP 4 Nowogard
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie
zatrudni od 11 lutego 2019 roku nauczyciela wychowania fizycznego
w wymiarze 16 / 18 godzin tygodniowo.
Wymagane wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie
fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia oraz CV
z adnotacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres nowogard4@wp.pl , do dnia 25 stycznia 2019 roku
do godz. 10.00.
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem
telefonu 91 39 23 028
Dyrektor Szkoły
Bogdan Sobolewski

Ogłoszenie
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza dnia 29 stycznia o godzinie 11.00 do Biblioteki Publicznej opiekunów osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie z pierwszej pomocy skierowane jest do osób, które chcą zdobyć podstawowe
umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym ważnym zakresie.
Pamiętajmy, że czasem to właśnie pierwsze minuty i nasza wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy
mają największy wpływ na zdrowie i życie ludzkie.
Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Dyrektor Szkoły Bogdan Sobolewski

Burmistrz Nowogardu
ogłasza konkurs pt.

„Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych
wykonane w roku 2018”.
Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu
budynków położonych na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców
za estetykę i wizerunek miasta. Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Nowogard. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace
polegające na przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku.
Zgłaszać można budynki, w których te prace zostały zakończone do 31.12.2018 r.
Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi 10.000,- zł.
oraz dwa wyróżnienia po 1.000- zł .
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta
(w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie,
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego).
Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zasady Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu przyjętym i zatwierdzonym Zarządzeniem nr 3/2019
Burmistrza Nowogardu z dnia 09 stycznia 2019 r. dostępnym na stronie internetowej bip
oraz Biurze Obsługi Interesanta.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.
www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM 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
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: psuchy@nowogard.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
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Gwiazdkowa Niespodzianka 2018/2019
3 stycznia br., po raz kolejny, a IV w sali widowiskowej w Nowogardzkim Domu Kultury, miała miejsce akcja „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Organizatorem tego
wydarzenia w Nowogardzie jest nowogardzki Zbór
„Górna Izba” Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
w RP, przy wsparciu Nowogardzkiego Domu Kultury,
zaś beneficjentami akcji są dzieci rodziców ,będących
podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka” od samego początku wspiera burmistrz Robert Czapla.
W tym roku akcją objęte zostało blisko 170 dzieci
(w tym 132 z listy OPS). Gośćmi specjalnymi byli klauni z grupy „Klauny w służbie dla Jezusa” ze Szczecina,

które w krótkim przedstawieniu przekazały dzieciom
i ich rodzicom, co to znaczy, być dobrym człowiekiem.
Po tym nastąpiło rozdanie paczek, które wręczali: Dorota Maślana (kierownik OPS), pastor Cezary Komisarz
wraz z żoną Andreą (koordynatorem akcji) oraz z grupą
klaunów.
„Gwiazdkowa Niespodzianka” – to akcja charytatywna polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci z środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los. Przeprowadzana jest w czasie,
który najlepiej symbolizuje miłość Boga – w okresie
świąt Bożego Narodzenia.
W sumie rozdawane jest każdego roku około
60.000 paczek z zagranicy i prawdopodobnie około 20-30 tysięcy paczek zrobionych przez chrześcijan
z naszego kraju.
Akcja jest częścią światowego przedsięwzięcia pod
nazwą Operation Christmas Child prowadzonego przez
międzynarodową organizację Samaritan’s Purse.
***
„Gwiazdkowa Niespodzianka” to nie tylko paczki
dla dzieci, które wskazuje OPS. Każdego bowiem roku,
paczki za pośrednictwem pastora Cezarego i jego żony,
trafiają również do dzieci np. w szkole w Błotnie, w Radowie Wielkim, Domu Dziecka i innych szkół. W tym
roku jest podobnie. Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu osób tych, które znamy, ale również wielu
innych anonimowych. Wszystkim Wam dziękujemy za
Wasze poświęcenie dla najmłodszych mieszkańców
z terenu gminy Nowogard. (ps)
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