Tygodnik Nr 21 (260)/2014

Zaproszenie
do Nowogardzkiej
Rady
Biznesu
dokończenie na str. 2

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty. Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję
i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej
jakości pracy szkół i przedszkoli. Dzięki
Wam szkoły i przedszkola są coraz ciekawsze, bardziej przyjazne i otwarte.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz
wszystkie inne dni w roku szkolnym
będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są
nadzieją narodu - polskich dzieci i młodzieży. Wszystkim pracownikom oświaty życzymy radości i satysfakcji z pracy,
dumy z wychowanków i powodzenia
w życiu osobistym.
Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Kolibski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowogardzie
Antoni Bielida
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Kolejne środki unijne
pozyskane przez gminę
Nowogard
1 października 2014 roku gmina Nowogard pozyskała
dotację ze środków unijnych w wysokości 311 528 zł na
realizację projektu „Przebudowa infrastruktury technicznej kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard”.
Pieniądze zostały przeznaczone na likwidację zatorów w rurach kanalizacyjnych, powodujących „wybijanie” ścieków do Jeziora Nowogardzkiego, co jest szczególnie widoczne po intensywnych opadach deszczu i w trakcie wiosennych roztopów.
Stan techniczny kanalizacji deszczowej w Nowogardzie wymaga stałej modernizacji. Kolektory deszczowe są zamulone, włazy i pokrywy uszkodzone, a studzienki kanalizacyjne zasypane.
Przy intensywnych opadach deszczu znacznie obniża się ich
przepustowość, a wody roztopowe powodują podtopienia.
Dzięki podjętym działaniom, stan techniczny kanalizacji ulega
stopniowej poprawie, przynosząc korzyści mieszkańcom miasta.
Wyżej wymieniony projekt to kolejne zadanie dofinansowane
ze środków unijnych na rewitalizację miasta. W lipcu 2014 r. gmina Nowogard uzyskała zwrot pieniędzy w wysokości 801 167 zł
na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim - wybudowano ze te pieniądze skatepark, nowe molo nad jeziorem,
plac zabaw i boisko do piłki siatkowej.
Wydział Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS)

Sprostowanie
do artykułu radnego
Marcina Nieradki
W nawiązaniu do artykułu „Dziennika Nowogardzkiego”
z dnia 3 października 2014 r. pt. „Podwyżki zaplanowano po
wyborach” informuję, iż poniżej cytowana wypowiedź pana
radnego Marcina Nieradki nie przedstawia stanu faktycznego i nie jest zgodna z prawdą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa to nic innego, jak plany finansowe gminy na najbliższe
dokończenie na str. 4
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Doczekaliśmy się – mamy wyremontowany
pierwszy przejazd kolejowy
Dzięki staraniom gminy Nowogard 9 czerwca br., rozpoczęto remont przejazdu kolejowego PKP w ciągu ulic: Bohaterów
Warszawy i 700-lecia w Nowogardzie.
Jednak w dniu 17 czerwca br., dotarła do Urzędu Miejskiego informacja, że z dniem 18 czerwca br., zostają zawieszone
prace przy przebudowie przejazdu z powodu wprowadzonej
w połowie czerwca zmiany rozkładu jazdy pociągów.
Wprowadzona zmiana rozkładu jazdy zakładała krzyżowanie się pociągów na stacji w Nowogardzie, co wymuszało utrzymanie w stałej sprawności dwóch torów. Sytuacja ta
uniemożliwiła kontynuowanie robót do września br., kiedy to
został przywrócony rozkład jazdy obowiązujący poza sezonem turystycznym.
Tak jak właściciel przejazdu (PKP) obiecywał, prace związane z jego remontem zostały wznowione. Podczas wizyty
burmistrza na terenie prowadzonych prac, kierownik brygady
poinformował, że 11 października przejazd zostanie oddany

do użytku. I tak też się stało. Pomimo załamania pogody, prace
zakończone zostały o czasie i już możemy korzystać z nowego przejazdu.
Wykonawca prac powiadomił także, że pod koniec października przejazd zostanie zamknięty jeszcze na jeden dzień,
w celu zamontowania podkładu gumowego w miejscu tymczasowego drewnianego wypełniacza (elementy gumowe są
w tej chwili wykonywane pod wymiar w Niemczech).
Remont drugiego przejazdu kolejowego łączącego ulicę
Batalionów Chłopskich z Nadtorową i Cmentarną przewidywany jest na rok kolejny (2015).
Piotr Suchy

Zaproszenie do Nowogardzkiej Rady Biznesu
dokończenie ze str. 1

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 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:
- 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 dzielić się
swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, jak i problemami lokalnego biznesu.
Chęć udziału w pracach Nowogardzkiej Rady Biznesu można składać w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 48, tel. kontaktowy: 91 392 17 77, e-mail:
cech.nowogard@neostrada.pl w terminie do 28 października
2014 roku.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Remont ulicy Luboszan rozpoczęty!
W piątek, 10 października br., tak jak zapowiadał Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) rozpoczął się remont ulicy Luboszan.
Pierwszym etapem remontu jest frezowanie (wyrównywanie) starej nawierzchni, kolejnym położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Ponadto na ul. Luboszan będą wykonane nowe
chodniki i wjazdy do posesji. Po zakończeniu remontu w tej
części „starego miasta”, wymieniona zostanie nawierzchnia na
kolejnych ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stolarskiej.

Warto wspomnieć, że są to ulice powiatowe, które gmina
remontuje ze swojego budżetu bez wsparcia powiatu.
Na wszystkich wymienionych ulicach pojawią się utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, za co burmistrz Robert Czapla
serdecznie wszystkich mieszkańców Nowogardu przeprasza.
Zaplanowane prace potrwają ok. 3 tygodni.

Piotr Suchy

Remont w Przedszkolu Publicznym nr 3
przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
Placówka oświatowa jaką jest m.in. przedszkole powinna spełniać odpowiednie warunki estetyczne. Niestety dotychczasowa zewnętrzna elewacja przedszkola oraz zamknięte podwórko szpeciło. Docieplenie budynku przedszkola przyniesie nie tylko poprawę jego estetyki, ale również oszczędności finansowe w sezonie grzewczym.
Od kilku dni trwa zlecony przez burmistrza remont
w Przedszkolu nr 3. W ramach rozpoczętych prac ocieplone
mają zostać ściany zewnętrzne budynku przedszkolnego.
Przypomnijmy, że we wspomnianym przedszkolu dotychczas
wymieniono część dachu oraz wszystkie okna. Jak zauważa
dyrektor przedszkola Ewa Wróbel, dotychczasowe remonty
w znaczny sposób już wpłynęły na ciepło wewnątrz budynku
i znacznie obniżyły koszty ogrzewania. Dzięki ociepleniu ścian,
zasadniczo zmieni się też komfort przebywania dzieci w tak
zmodernizowanym budynku. Przestanie być odczuwalne wrażenie chłodu przy ścianie, temperatura wewnętrzna będzie
stabilna i łatwo będzie ją dostosować do oczekiwań, nie płacąc
za ogrzewanie ogromnych rachunków. Ponadto poprawiona

wentylacja sprawi, że latem budynek będzie odpowiednio
ogrzany, bez ryzyka zrobienia z niego termosu.
Wszystkie prace remontowe wykonują osoby osadzone
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie (dzięki życzliwości jego
dyrektora), bezrobotni (zgodnie z umową zawartą z PUP
w Goleniowie) oraz osoby pobierające zasiłki z OPS i będące
równocześnie bez pracy i bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Jest to kolejny przykład tego, że burmistrz szuka najlepszych dostępnych rozwiązań, by móc remontować kolejny
budynek oświatowy, dając równocześnie szansę podźwignięcia się tym, których społeczeństwo dziś wykluczyło. Już niedługo każdy będzie mógł podziwiać, jak zmienił się budynek
Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie.
Piotr Suchy
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Sprostowanie do artykułu radnego
Marcina Nieradki
dokończenie ze str. 1

dziewięć lat. Przygotowują je zawsze burmistrz we współpracy
ze skarbnikiem i własnym zapleczem. Dokument zakładający
perspektywę kształtowania się finansów gminy do 2023 r. został dostarczony wszystkim radnym do oceny. Nie wiem, czy
każdy zapoznał się z planami na najbliższe lata. Ja zajrzałem
do dokumentu. I perspektywa przygotowana przez Roberta
Czaplę zakłada niestety większe wpływy z podatków, w tym
również z opłat za nieruchomości. Oznacza to tylko jedno
– po wyborach czekają nas podwyżki. Logika jest prosta. Im
większe wpływy w gminnym budżecie, tym mniej pieniędzy
w portfelu mieszkańca. Gminną kasę wypełniają przecież dochody społeczeństwa”.
Pragnę zauważyć, iż Rada Miejska w Nowogardzie uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) przyjęła 28 stycznia br. W związku z powyższym pan radny Marcin
Nieradka posiadał wiedzę w zakresie WPF już w styczniu 2014
roku. Niniejsza uchwała podobnie jak uchwała budżetowa została szczegółowo omówiona zarówno na posiedzeniach komisji, jak i sesji Rady Miejskiej.
Zgodnie z wymogami ustawowymi Wieloletnia Prognoza
Finansowa musi być realistyczna i przygotowana w oparciu
o obowiązujące w danej gminie umowy bankowe, jak i akty
prawa miejscowego, do których należy zaliczyć obowiązujące
uchwały podatkowe. Obecnie obowiązująca w gminie uchwała w sprawie podatku od nieruchomości została podjęta przez
Radę Miejską dnia 28 listopada 2012 roku i nie była do chwili obecnej zmieniana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego ustalenie stawek podatkowych w gminie Nowogard należy wyłącznie do Rady Miejskiej (w tym m.in. do
pana radnego Marcina Nieradki). W tym miejscu należy stwierdzić fakt, iż burmistrz Nowogardu nie decyduje o wysokości
stawek podatkowych na terenie gminy.
Gmina Nowogard jest zobligowana opracować WPF na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego
(ustaw) i aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych
podjętych przez Radę Miejską). Wieloletnia Prognoza Finansowa w samej nazwie wskazuje, iż jest prognozą, czyli przewidywanym wykonaniem budżetów w latach przyszłych. Różnice
w pozycjach przedstawionych przez pana radnego wynikają
nie z podwyżki stawek podatkowych ustalanych w drodze
uchwał przez Radę Miejską, a tylko i wyłącznie z procentowej
zmiany prognozy wpływów podatkowych.
Pragnę wyjaśnić, że wyższe wpływy podatkowe w kolejnych latach, tj. 2014-2023 wynikają z przyjętego wyższego

wskaźnika realizacji tych dochodów, jak również inflacji
i wskaźnika wzrostu gospodarczego.
Prawidłowe planowanie
opiera się na tym, iż ustalony 100% wymiar wpływów
podatkowych na potrzeby planowania ujmuje się
w niższym procencie, gdyż
jak wszyscy wiemy, w trakcie roku budżetowego wielu
podatników występuje o rozłożenie na raty czy też odroczenie terminu płatności swoich zobowiązań podatkowych.
W gminie Nowogard na potrzeby planowania WPF przyjmuje
się wskaźnik realizacji dochodów podatkowych na poziomie
86-92% ustalonego wymiaru wpływów podatkowych. W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż wyższe wpływy podatkowe w kolejnych latach nie wynikają z podwyżki podatków
a tylko i wyłącznie z przyjętego wyższego wskaźnika realizacji
tych dochodów.
Ponadto pragnę zauważyć, iż od roku 2014 do budżetu
gminy Nowogard przewiduje się wyższe wpływy podatku od
nieruchomości z tytułu nowo wybudowanego przez ZCG RXXI
- Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie oraz utworzonej
na terenie gminy Nowogard specjalnej strefy ekonomicznej
dla przyszłych inwestorów (firm) budujących nowe zakłady
pracy i tworzących nowe miejsca pracy.
Na potwierdzenie powyższych informacji pragnę podkreślić, iż uchwała w sprawie WPF podobnie jak i inne uchwały
podejmowane przez Radę Miejską w Nowogardzie podlega
badaniu w zakresie rzetelności i odzwierciedlenia stanu faktycznego przez organ nadzoru, jakim jest Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie. Niniejsza uchwała uzyskała pozytywną opinię RIO w Szczecinie.
Reasumując, należy podkreślić, iż wyżej opisane informacje pan radny Marcin Nieradka posiadał od stycznia bieżącego
roku oraz na zadane pytanie w przedmiotowej sprawie uzyskał stosowną odpowiedź podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 30 września 2014 roku.
Nowogard, dnia 7 października 2014 roku

Skarbnik gminy Nowogard
Marcin Marchewka

17.10.2014 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

5

Ślubowanie pierwszoklasistów
w Szkole Podstawowej Nr 1
w Nowogardzie
Na dzień ślubowania pierwszoklasiści czekali od dawna. Do tej chwili przygotowywali się od pierwszego dnia nauki
w szkole.
Uczniowie klas pierwszych od 1 września zapoznawali
się ze swoimi prawami i obowiązkami oraz poznawali zasady panujące w szkole. Zakończeniem tego etapu poznawania funkcjonowania szkoły było uroczyste ślubowanie.
W dniu ślubowania, we wtorek, 7 października br., o godz.
17.00, uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności,
przedstawiając program artystyczny.
Po nim dyrektor Sebastian Szymański wielkim piórem
pasował dzieci na uczniów, a następnie wraz z wicedyrektor
szkoły Elżbietą Flis-Żabecką wręczył pamiątkowe dyplomy.
Jednak dla obecnych na uroczystości rodziców, wzruszającym
momentem było to, kiedy ich córki i synowie stali się uczniami
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, składając przysięgę „Ślubuję być dobrym uczniem”.
Ślubowanie to złożyło, w obecności rodziców, nauczycieli

i zaproszonych gości, wśród których był burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 75 pierwszoklasistów. Po części oficjalnej
pierwszoklasiści udali się wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami do klas.

Piotr Suchy
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Święto Szarych Szeregów w Gimnazjum Nr 1
W dniu 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie
spotkali się członkowie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa
Polskiego, którzy podjęli decyzję o przejściu do konspiracji.
W związku z nieobecnością w kraju ówczesnych formalnych
władz Związku Harcerstwa Polskiego wyłonione zostały nowe
władze w składzie: ks. hm RP Jan Mauersberger - p.o. przewodniczącego ZHP, Wanda Opęchowska – wiceprzewodnicząca, hm
Antoni Olbromski - sekretarz generalny, hm RP Maria Wocalewska - delegatka Naczelniczki Harcerek, hm Florian Marciniak
- Naczelnik Harcerzy. Konspiracyjne harcerstwo dzieliło się na
Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy. Wszystkim znana
nazwa – Szare Szeregi - początkowo dotyczyła tylko Organizacji
Harcerzy, dopiero z czasem została przyjęta przez całą organizację.
Na czele organizacji stał Naczelnik z Główną Kwaterą. Pierwszym naczelnikiem został Florian Marciniak - ps. Nowak. Funkcję
sprawował do momentu aresztowania przez Gestapo 6 maja
1943 roku. Jego następcą został Stanisław Broniewski - ps. Orsza,
pełniący funkcję do 3 października 1944 roku. Ostatnim naczelnikiem Szarych Szeregów był Leon Marszałek, który 17 stycznia
1945 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu Szarych Szeregów.
W piątek, 10 października br., burmistrz Robert Czapla wziął
udział w uroczystym apelu, z okazji święta szkoły w Gimnazjum
Nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na uroczystość
przybyli także: kombatanci ze szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz generał broni Zdzisław Goral
- były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
w Szczecinie (absolwent LO Nr 1 w Nowogardzie). Zaproszeni
goście obejrzeli i wysłuchali okolicznościowy apel. Najważniejszym i najmilszym jednak momentem uroczystości były wspomnienia 91-letniego kpt. Konrada Strycharczyka, który nie tylko
opowiadał o swoim życiu związanym z harcerstwem i z wojną,
ale zachwycił również młodzież osobistym wykonaniem zapomnianych już dziś pieśni patriotycznych, harcerskich i związanych z przedwojennym wojskiem.
Głos zabrał również burmistrz, który kierując swe słowa do
zgromadzonej społeczności gimnazjalnej, podziękował nauczycielom za ich trud, który sprawił, że tegoroczne wyniki egzaminu
gimnazjalnego były wysokie. A przybyłym gościom, naocznym
świadkom Powstania Warszawskiego, gratulował tej żywotności,
której niestety brakuje często współczesnemu pokoleniu.
Po części oficjalnej młodzież przedstawiła krótki program artystyczny, nawiązujący do wydarzeń związanych z Powstaniem
Warszawskim, którego 70. rocznicę wybuchu obchodzimy w tym roku. Odśpiewane zostały piosenki harcerskie m.in. „Warszawskie dzieci”. Niejednemu z obecnych gości łezka zakręciła się w oku.
Po zakończonym apelu goście spotkali się w po-

koju pedagogicznym, gdzie była okazja, dzięki panu Konradowi, do wspólnego śpiewania. Po spotkaniu goście, nauczyciele
i uczniowie udali się do Nowogardzkiego Domu Kultury na projekcję filmu „Miasto 44”.
Krótka biografia kpt.
Konrada Strycharczyka ps.
„Słowik”, żołnierz AK w oddziale majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”,
żołnierz WiN i więzień UB,
harcerz od 1934 roku, zapalony organizator turystyki,
w tym spływów kajakowych
- krajowych i zagranicznych,
artysta śpiewający długie
lata na scenie Operetki i Teatru Muzycznego w Szczecinie.
Urodził się 25 maja 1923 roku w miejscowości Nisko, w dawnym woj. lwowskim, obecnie podkarpackim (niedaleko Stalowej Woli). Z powodu pracy ojca, rodzina Strycharczyków, często
zmieniała miejsca zamieszkania. Mając 16 lat wraz ze swoim
przyjacielem Zbigniewem Pilawskim, założył drużynę harcerską.
W czasie wojny jego grupa harcerska pomagała na dworcu przewożonym żołnierzom, częstując ich kawą i ciepłym posiłkiem.
On sam w tym czasie miał służbę wojskową w TOPL (Terenowa
Obrona Przeciwlotnicza). Ponadto zajmował się opatrywaniem
rannych. W tym czasie uczestniczył w wielu akcjach zorganizowanych w konspiracji przez organizację Szarych Szeregów.
Pod koniec 1942 r. został aresztowany przez Rosjan. Miał zostać
wywieziony na Sybir, jednak dzięki swojej matce, wypuszczono go na wolność, pod warunkiem, że w ciągu
tygodnia zgłosi się w Budzyniu do siódmego batalionu
zapasowego. W batalionie tym był przez około cztery
miesiące. Jesienią 1945 r. wysłano go do Szkoły Oficerskiej nr 2 w Lublinie. Tam w wyniku donosu znalazł się
pod ścisłą obserwacją, a następnie był poddany brutalnemu śledztwu. Podjął próbę ucieczki i dołączył do
oddziału Dekutowskiego „Zapory”.
W 1945 roku brał udział w wielu akcjach, szczególnie w likwidacji posterunków NKWD i UB. Po rozwiązaniu oddziału udał się
do Olsztyna, gdzie pracował w wojewódzkim SPOŁEM. W roku
1946, pewnego dnia, kiedy wracał do domu, został zatrzymany
przez funkcjonariuszy UB. Został zabrany do więzienia i przez
trzy miesiące był przesłuchiwany. Torturowano go psychicznie
i fizycznie. Trwało to aż do amnestii.
Piotr Suchy

17.10.2014 r.
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Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Rośnie długość
życia ludzi, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny, w tym również w Polsce. Badania
wskazują, że starzenie się jest w większym stopniu procesem
zachodzącym w psychice tych ludzi, nie jest warunkiem biologicznym. Duże znaczenie ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego. W wyniku starań
o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia rozpoczęto powoływanie tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Pierwszy uniwersytet tego typu powstał we Francji. Utworzył
go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce
zaczęły powstawać inne uniwersytety we Francji i w innych krajach Europy i świata. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał już w latach 70., a dokładnie w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz.
Uniwersytet działa do dziś i liczy sobie około 1120 członków.
Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy.
Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, w dniu 8 października br., o godz. 16.00, w sali NDK, uroczystą inauguracją
roku akademickiego 2014/15 rozpoczął czwarty rok akademicki.
Barbara Mucha, w imieniu zarządu i studentów NUTW, przywitała przybyłych gości i słuchaczy UTW wśród których obecni
byli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Jerzy Jabłoński – dyrektor Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie, Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala, dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych mediów oraz słuchacze
i przyjaciele nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość prowadził Tadeusz Dziedziela – prezes NUTW.
Ważnym momentem uroczystości była immatrykulacja i ślubowanie nowych studentów NUTW, które prowadziła Jadwiga Cichecka.
Chór pod dyrekcją Lecha Jurka odśpiewał „Gaudeamus igitur”. Następnie głos zabrał prezes UTW Tadeusz Dziedziela, który
serdecznie podziękował obecnemu burmistrzowi za życzliwość
oraz za dotychczasowe wsparcie m.in. finansowe i dodał: „Nie byłbym sobą, gdybym dziękując nie wykorzystał okazji i nie powiedział,
że prosimy o więcej”.
Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu, który skierował
do obecnych słowa pełne podziwu, widząc takie zaangażowanie
studentów nowogardzkiego UTW. Podziękował też za to, iż studenci włączyli się w odbiór pierwszej siłowni na świeżym powie-

trzu oraz zapowiedział, że dzięki podjętej przez niego decyzji, już
za dwa lata wszyscy studenci oraz ich rodziny wraz ze znajomymi, będą mogli korzystać z nowej ścieżki wokół jeziora. „Już dziś
zapraszam Was drodzy studenci do tego, abyśmy razem dokonali
uroczystego otwarcia drogi wokół jeziora”. Uczestnicy otrzymali
również potwierdzenie z ust naszego włodarza, że w tym roku
akademickim jest szansa na większy fundusz na statutową działalność nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głos zabrały również przedstawicielki z UTW z Goleniowa,
Golczewa i z Kamienia Pomorskiego, które cieszyły się, że udało
zapoczątkować się współpracę pomiędzy wymienionymi uniwersytetami. Dzięki temu propozycja edukacyjna dla członków
wszystkich UTW zostanie znacznie wzbogacona.
Miłym akcentem inauguracji roku akademickiego był występ
zespołu wokalnego pod kierownictwem Lecha Jurka, który swoimi pieśniami, choć na moment, przywołał wspomnienie minionego lata.
Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Inteligencja emocjonalna – teoria i sztuka życia” wygłosiła dr Urszula Kazubowska. Na
zakończenie zagrała jeszcze „Kapela Rycha” pod kierownictwem
Ryszarda Zagórskiego.
Kończąc uroczystość inauguracyjną, prezes Tadeusz Dziedziela serdecznie podziękował burmistrzowi Robertowi Czapli za
cztery lata współpracy i za okazane wsparcie, którego nigdy nie
żałował dla UTW, a tym samym dla seniorów i zaznaczył, że ma
nadzieję na kontynuację tej owocnej współpracy.
Piotr Suchy
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Spotkanie Nowogardzkiego Forum
Organizacji Pozarządowych z burmistrzem
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych nie jest zrzeszeniem, lecz ma otwartą formułę. Celem jest zagospodarowanie aktywnych ludzi i pokazanie, że można i warto, że sami powinniśmy wykorzystywać możliwości, pomysły oraz
zaangażowanie władz, by ludziom żyło się lepiej. Forum ma wiele pomysłów jak usprawnić życie w mieście, a otoczenie
uczynić przyjemniejszym. Ma też ogrom pracy przed sobą.
W dniu 8 października br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie zarządu Nowogardzkiego Forum
Organizacji Pozarządowych z burmistrzem Robertem Czaplą.
W spotkaniu tym uczestniczyli także: kierownik Agnieszka
Wróblewska wraz z Urszulą Berezowską z Wydziału Rozwoju
Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu. Nowogardzkie Forum
Organizacji Pozarządowych reprezentowali: Mieczysław Cedro, Jadwiga Cichecka, Magdalena Rogojsza, Cezary Komisarz,
Eugeniusz Tworek i Jerzy Jabłoński.
Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych
form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz przedstawienie zasad i oczekiwań obu stron dotyczących
współpracy w roku 2015. Na początku spotkania burmistrz
podziękował za dotychczasową współpracę z organizacjami
pozarządowymi i ocenił ją bardzo wysoko. W rozmowie padła
również propozycja ze strony burmistrza, że chciałby, aby organizacje pozarządowe z gminy Nowogard zaprezentowały
swoją działalność szerszemu społeczeństwu i w związku z tym
ustalono, że w 2015 roku zostaną zorganizowane targi organizacji pozarządowych, w trakcie których organizacje będą promować swoją działalność.
Wszyscy zebrani zostali poinformowani również, że
w dniach od 10 do 24 października br. będą trwały konsultacje
projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, w trakcie których przedstawiciele organizacji
pozarządowych będą mogli zgłaszać swoje uwagi do tego
programu. Jednym z nowych bardzo istotnych zapisów, który
zostanie ujęty w programie będzie możliwość występowania
organizacji z wnioskiem o zapewnienie przez gminę wkładu
finansowego, który organizacje są zobowiązane zapewnić, występując o dotacje w ramach konkursów ze źródeł zewnętrznych. Ponadto w trakcie spotkania burmistrz poinformował
zebranych, iż w tym roku otwarte konkursy ofert na realizacje
zadań publicznych zostaną ogłoszone na podstawie prowizorium budżetu już w miesiącu grudniu 2014 r. Organizacja
będzie mogła złożyć ofertę i jeśli będzie ona oceniona pozy-

tywnie zarówno pod względem formalnym i merytorycznym
zostaną dla niej zarezerwowane środki, o które będzie wnioskować, ale warunkiem otrzymania dofinansowania będzie
prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
Kolejnym ważnym tematem, który został poruszony w trakcie spotkania było prowadzenie księgowości przez organizacje pozarządowe. Z ustawy o rachunkowości wynika bowiem,
że organizacje są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wiele organizacji nie jest jednak w stanie sprostać temu
wymogowi. W związku z tym, burmistrz Nowogardu, podjął
już odpowiednie kroki, aby były pełnione dyżury przez pracownika urzędu zajmującego się księgowością, w trakcie których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli
uzyskać informacje dotyczące zasad prowadzenia księgowości.
Na zakończenie spotkania, Mieczysław Cedro, w imieniu
zarządu NFOP podziękował burmistrzowi za dotychczasową
współpracę i dodał, że liczy na dalszą, równie owocną podczas
kolejnej kadencji.
Piotr Suchy

17.10.2014 r.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 miasta Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 36 o pow. 248 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp), położona w obrębie nr 5 miasta Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
Nr SZ1O/00046044/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2014 r. o godz.1000
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, sala
obrad, I piętro.
Cena wywoławcza działki - 19.500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 1.950,00 zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. do godz. 1430 lub na
konto Urzędu Miejskiego: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard
nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 39 26 225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 4 miasta Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 o pow.
55 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp) i 157/40 o pow. 387
m2 (symbol użytku gruntowego – RVI), położona w obrębie nr
4 miasta Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00036768/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 1015
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, sala
obrad, I piętro.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 36.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 3.600,00 zł najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 39 26 225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl i www.nowogard.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Będą nowe przedszkola w Nowogardzie
Informujemy, że we wrześniu br. dokonano wpisu do ewidencji działalności oświatowej dwóch przedszkoli oraz punktu
przedszkolnego, które od 1 stycznia 2015 roku rozpoczną swoją działalność.
Jaka jest różnica między punktem przedszkolnym a przedszkolem?
W przedszkolu grup może być wiele i w różnym wieku, zaś
w punkcie przedszkolnym jest tylko jedna grupa.
Przedszkola mogą zatrudniać osoby wyłącznie z przygotowaniem pedagogicznym, które mają uprawnienia do nauki
dzieci w wieku przedszkolnym. Wymóg ten nie dotyczy punktów przedszkolnych, co nie oznacza, że nie pracują tam profesjonaliści.
Przedszkola muszą dysponować ogrodzonym placem zabaw, a sprzęty z których korzystają dzieci podczas zabaw na
świeżym powietrzu, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.
Przepis ten nie dotyczy punktów przedszkolnych.
W przedszkolu każda sala powinna mieć toaletę dla maluchów, która powinna spełniać określone wymogi, tak aby
dzieci swobodnie mogły korzystać z tego pomieszczenia.
Punkty przedszkolne nie muszą spełniać tych wymogów.
Pomimo różnic między punktem przedszkolnym a przedszkolem, podlegają one takim samym prawom i obowiązkom:
realizują program wychowania przedszkolnego przygotowany w oparciu o całą obowiązującą podstawę programową,
prowadzą obserwacje pedagogiczne, sporządzają diagnozę
gotowości szkolnej, realizują roczny obowiązek przedszkolny.
A oto adresy nowo zarejestrowanych miejsc przedszkolnych w Nowogardzie:

•
•
•

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Fantazji” (ul. Gen.
J. Bema 14)
Niepubliczny i specjalistyczny Punkt Przedszkolny
„Promyczek” przy „Żłobku Malinowym” (ul. Boh. Warszawy 71)
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
„Zielone Przedszkole” (ul. Zielona 11)
Anna Narkiewicz

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 8.10.2014 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie, pokój nr 207, tel. 91 39 26 227.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-SpożywczoPrzemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22;
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy
44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „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 Krakowiak Anna, 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 Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma HandlowoUsługowa „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; FHU Księgarnia „KLEX”
ul. Żeromskiego 4B/10.

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
Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 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

