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Będę pracował za każde pieniądze. Przyszedłem pracować tu dla
dobra Mieszkańców gminy Nowogard. Radni mogą mi zabrać pensję,
mogą mi zabrać biurko, mogą mi zabrać długopis, ale nigdy nie
zabiorą mi chęci pracy dla mieszkańców I nigdy nie spowodują,
że przestanę pracować dla mieszkańców, a przecież chyba o to
chodziło radnym, gdy podejmowali tę uchwałę.
Burmistrz Robert Czapla • Kronika TVP3 Szczecin 25.02.2016

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzenia,
aby upłynęły one w atmosferze radości
i rodzinnych spotkań.
Życzymy dużo zdrowia, wewnętrznego
spokoju pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
Zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski

Będziemy płacić

więcej za wodę i ścieki
Niestety mamy dla wszystkich mieszkańców bardzo złą
wiadomość. Opłata za wodę i ścieki, od 1 kwietnia 2016
r., będzie wyższa - tak zadecydowali podczas wtorkowej
sesji radni Rady Miejskiej w Nowogardzie (1 marca br.).
dokończenie na str. 2

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Sanik
Wielkanoc, Nowogard dn. 27.03.2016

Wszystko o programie Rodzina 500Plus
w gminie Nowogard
O stanie przygotowań naszej Gminy do realizacji programu 500Plus, zapytaliśmy burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę.
Piotr Suchy, red. „Wiadomości Samorządowych”: Panie burmistrzu, w gminie Nowogard rusza program Rodzina 500Plus.
Czy Gmina jest już przygotowana do jego realizacji?
Z wielką przyjemnością informuję, że zbliża się właśnie termin wejścia w życie programu RODZINA 500+. Już od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o przyznanie 500
zł na dziecko, zgodnie z określonymi w ustawie warunkami. Rzeczywiście, przed nami

sporo pracy, ale jesteśmy na to przygotowani. Podjąłem decyzję,
że powyższe zadanie Rodzina 500+ będzie realizował Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Gmina przygotowała ulotkę, która na dniach trafi do Państwa
rąk. Zawierać ona będzie najważniejsze informacje odnośnie
programu Rodzina 500+. Mam nadzieję, że te informacje będą
pomocne, a sam program przyczyni się nie tylko do poprawy
dzietności w naszej Gminie, ale także podwyższenia standardu
życia naszych rodzin.
dokończenie na str. 5
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Będziemy płacić więcej za wodę i ścieki
dokończenie ze str. 1

Podjęli oni tę decyzję, pomimo że Burmistrz przedłożył
projekt uchwały o odrzuceniu, proponowanych przez PUWiS
podwyżek, podparty analizą kancelarii prawnej specjalizującej
się takich sprawach.
Kancelaria ta wytknęła szereg nieprawidłowości w przedłożonych przez PUWiS taryfach. Ale nie chodzi już o same
nieprawidłowości tylko o fakt, że będą podwyżki. Wszystko
burmistrz zrobił, aby do tej sytuacji nie doszło. Jednak radni,
po raz kolejny, postępują wbrew logice i niestety wbrew inte-

resowi społecznemu.
Głosem Rady w tej sprawie były słowa radnego Romana
Kwiatkowskiego, który podczas debatowania na temat tej
uchwały powiedział: podwyżka ta jest zasadna i słuszna.
Ręce opadają. Tego nie da się wytłumaczyć. Może ktoś
z mieszkańców jest w stanie to zrozumieć?
Komentarz pozostawiamy Wam drodzy Państwo.
A oto stawki, które będą obowiązywać na terenie gminy
Nowogard od dnia 1 kwietnia br.:

Wyszczególnienie rodzaju stawek

nowe stawki

stawki stosowane przez PUWiS
sp. z o.o.

Róznica w stawkach

Stawka za wodę - za 1 m3

3,22 zł brutto

3,19 zł brutto

0,03 zł/brutto

Opłata abonamentowa (stała) miesięczna
Opłata za ścieki - za 1 m3

9,17 zł brutto

9,03 zł brutto

0,14 zł/brutto

3,96 zł brutto

3,89 zł brutto

0,07 zł/brutto

Opłata abonamentowa (stała) miesięczna

6,70 zł brutto

6,54 zł brutto

0,16 zł/brutto
Redakcja

Radni zdecydowali

– tak dla sterylizatora i drogi do strefy ekonomicznej
Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie
(1 marca br.), ponownie powróciły dwie sprawy: sterylizator oraz dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do
strefy ekonomicznej.
Sterylizator - do trzech razy sztuka
Dopiero za trzecim razem radni łaskawie przyznali pieniądze na to urządzenie. Podczas wcześniejszych sesji (27 stycznia
i 24 lutego br.) radni nie przyjmowali projektów uchwał, zabezpieczających pokrycie kosztów zakupu i montażu sterylizatora.
Uzasadniali to tym, że zabezpieczyli środki na ten cel już w roku
ubiegłym. Żadne tłumaczenia, co się z tymi pieniędzmi stało,
do nich nie docierały. Przepisy regulujące sferę finansów gminy
nie należą do najłatwiejszych, ale to nie tłumaczy działań Rady,
a raczej jej zaniechań. Nie zabezpieczenie tych pieniędzy w budżecie mogłoby narazić gminę na odszkodowania, ponieważ
umowa na sterylizator już została podpisana w ubiegłym roku,
a urządzenie dostarczone. Od lutowej sesji, skarbnik wielokrotnie spotykał się z radnymi i tłumaczył sprawę zabezpieczonych
w poprzednim roku budżetowym 300 tys zł na sterylizator. Widać, że te wyjaśnienia okazały się w końcu skuteczne, bo radni
podczas ww. sesji przyjęli projekt uchwały i zabezpieczyli w budżecie gminy na rok 2016 potrzebną kwotę za sterylizator, bez
którego nasz szpital nie mógłby dłużej funkcjonować.
Factum est! (łac. Stało się!) - są środki na drogę do strefy
Potrzeba było 2 tygodni, 2 sesji, specjalnego posiedzenia
komisji i wielu rozmów kuluarowych, aby radni doszli z burmistrzem do porozumienia w tej ważnej sprawie.
Wypracowany został kompromis, na podstawie którego
każda ze stron zrezygnowała z poszczególnych inwestycji. Burmistrz zrezygnował z części inwestycji, które były jego autorstwa, podobnie uczyniło wielu radnych z koalicji PiR/PiS/PSL
i tzw. radni niezależni. Udało się w ten sposób wygospodarować z budżetu środki na drogę do strefy. Trzeba tutaj przyznać,
że radni na ostatniej sesji stanęli na wysokości zadania i uznali rację burmistrza, że niestety drobniejsze inwestycje trzeba
odłożyć w czasie, na rzecz ważniejszej, jaką jest budowa drogi
do strefy ekonomicznej.

Jednak nie wszyscy na takie ustępstwa są gotowi. Otóż radni ze Wspólnego Nowogardu nie zgodzili się bowiem na zawieszenie czasowe choćby jednej ze „swych” inwestycji na rzecz
dobra całej społeczności gminy Nowogard. A gdy doszło do
głosowania nad uzgodnionym projektem uchwały, odnośnie
zabezpieczenia prawie 2 mln zł na drogę dojazdową do strefy
ekonomicznej, radny Andrzej Kania stwierdził, że taki projekt to
on i jego klub są w stanie poprzeć.
No tak, jak się nic nie dało, a można podpisać się pod sukcesem, to są pierwsi. Pozostawiamy to bez komentarza, a wyborcy niech sami swoje zdanie wyrobią w tym temacie.
Wspomnijmy tylko, że ta nieugięta postawa radnych klubu
Wspólnego Nowogardu spowodowała, że 100 tys zł, które radni mieli zabezpieczyć na oświetlenie i konserwację oświetlenia
ulicznego będącego własnością Enei, musiały zostać wycofane
z projektu uchwały, bo po prostu zabrakło już na nie środków
w budżecie. Jak się przepali żarówka, lub uszkodzi lampa to jej
nie naprawimy. A których to miejsc dotyczy?
Nowogard i ulice: Roosevelta, Grota Roweckiego, Wiejska,
Świerkowa, Lipowa, Dębowa, Jodłowa, Tadeusza Kościuszki (od
Wiejskiej do byłej winiarni),Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Traugutta, Wileńska, Okulickiego, Wojska Polskiego, Blacharska,
Wyszyńskiego Luboszan, Dąbrowszczaków, Bankowa, Kilińskiego Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Pocztowa, Fabryczna, Batalionów Chłopskich, Rzeszowskiego, Nadtorowa (od ul.
Polnej do ul. Mickiewicza), Polna, Kochanowskiego, Mickiewicza, Reymonta, Reja, Mickiewicza, Cmentarna, Młynarska, Żeromskiego, Słowackiego, Kasprowicza, Magazynowa, Warcka,
Młynarska, Poniatowskiego (do ul. Ogrodowej) oraz Ogrodowa;
Wsie: Ostrzyca, Sąpolnica, Długołęka, Wyszomierz, Bieńczyce, Bieniczki, Osowo, Słajsino, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo,
Żabówko, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce, Wołowiec, Orzesze,
Orzechowo, Lestkowo, Miętno, Wierzchy, Sikorki, Grabin, Glicko, Łęgno, Trzechel, Czermnica, Strzelewo i Świerczewo.
To czyny świadczą o wartości, a nie słowa, obietnice i chciejstwo. Jak widać, nie wszyscy potrafią to zrozumieć.
Redakcja
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Utnijmy mu pensję... a co nie wolno nam?
Będę pracował za każde pieniądze. Przyszedłem pracować tu dla dobra Mieszkańców gminy Nowogard. Radni mogą mi zabrać
pensję, mogą mi zabrać biurko, mogą mi zabrać długopis, ale nigdy nie zabiorą mi chęci pracy dla naszych mieszkańców. I nigdy nie
spowodują, że przestanę pracować dla mieszkańców, a chyba o to chodziło radnym podejmując tę uchwałę.
Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu
Kronika TVP3 Szczecin 25.02.2016
W roku 2015, rada gminy w Wolanowie (Mazowieckie) przyjęła uchwałę obniżającą wynagrodzenie wójta; podobnie rzecz
się miała w gminie Kowal (Mazowieckie). W lutym br. podobnie
postąpili radni Rady Miejskiej w Nowogardzie wobec Burmistrza
Nowogardu, któremu obniżono pensję do najniższej dopuszczalnej przez ustawę kwoty.
W przypadku dwóch pierwszych uchwał, wojewoda unieważnił je argumentując, że zmiana uposażenia powinna być odpowiednio uzasadniona. Rada musi wykazać, że jej decyzja nie jest
oderwana od rzeczywistości, a żeby tego dowieść, powinna przytoczyć obiektywną i wyczerpującą argumentację. W przeciwnym
razie obniżenie wynagrodzenia szefa gminy może zostać uznane
za bezprawne. Jest to bowiem wówczas decyzja polityczna, nie
mająca uzasadnienia faktycznego, na co prawo nie pozwala.
A jak to było w Nowogardzie?
Projekt uchwały obniżającej pensję burmistrzowi wraz
z uzasadnieniem zreferował radny Andrzej Kania. Zabrał on głos
w imieniu klubu radnych Wspólny Nowogard, który ten projekt
złożył. Poniżej odniesiemy się merytorycznie i rzeczowo do przedstawionego uzasadnienia, tak abyście Szanowni Państwo mogli
wyrobić sobie w tym temacie zdanie, czy uchwała jest polityczna,
czy też nie. Tutaj bowiem możemy na poszczególne wnioski odpowiadać, bo na sesji, na której ta uchwała została podjęta, takiej
możliwości nie było.
Zamiast pracować na rzecz gminy, burmistrz zajmuje się narcystyczną promocją jednostki, ogłaszaniem sukcesów typu: odbiór grzejnika w świetlicy wiejskiej lub komina przy osiedlowym
bloku. Pieniądze wydawane są na propagandowe pokazywanie
wyimaginowanych sukcesów burmistrza.
Odpowiedź – Informowanie mieszkańców o działalności burmistrza, jako organu wykonawczego, należy do obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Informacje te na bieżąco prezentowane są na gminnej stronie internetowej www.nowogard.pl, na
Facebooku gminy oraz w „Wiadomościach Samorządowych”. Na
podstawie tych informacji możecie Państwo wyrobić sobie własną opinię, czy burmistrz pracuje dla swojej gminy i mieszkańców,
czy też nie. Ponieważ każda inwestycja jest ważna, bo dotyczy ona
konkretnej grupy mieszkańców naszej gminy, dlatego pojawia się
o niej informacja. Jest to również forma rozliczenia się burmistrza
z mieszkańcami, z wydawanych przez gminę pieniędzy publicznych.
Deprecjonowanie Rady Miejskiej, skłócenie ze sobą Rady
Miejskiej, personalne ataki na swoich przeciwników politycznych,
przy wykorzystaniu gminnej strony i Wiadomości Samorządowych. Napuszczanie mieszkańców na radnych. Burmistrz przestał
być partnerem Rady Miejskiej. Brak jakiejkolwiek współpracy z organem uchwałodawczym.
Odpowiedź – Jak etymologia słowa partnerstwo wskazuje
– współpraca, wzajemne zaufanie, pomoc - „to do tanga trzeba
dwojga”. Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie występował z propozycją współpracy, wspólnych rozmów itp. do radnych. Jaka
była odpowiedź radnych? A oto najlepszy przykład współpracy
w rozumieniu Rady Miejskiej, czyli odrzucanie notoryczne wniosku burmistrza na zabezpieczenie w budżecie gminy środków m.
in. na:
- budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej,
- zakup sterylizatora dla nowogardzkiego szpitala,
- remont dachu na Przedszkolu nr 3 przy ul. Poniatowskiego,

- rewitalizację terenów nad jeziorem,
- wykup za cenę sprzedaży posesji, która od lat straszyła
w centrum miasta,
- budowę drogi i parkingu przy Przedszkolu nr 3,
- budowę parkingu przy Przedszkolu nr 4 przy ul. Kościuszki,
- projekt obywatelski dokumentacji ścieżki dookoła jeziora,
- dożynki gminne,
- galę Laura Cisowego,
- Majówkę,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego
własnością Enei,
- budowę punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym
przy tzw. kwaterach sybirackich,
- wykonanie dokumentacji odnośnie przebudowy pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej, w których ma być utworzona Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej,
- pokrycie kosztów obsługi prawnej wdrożenia umowy PPP
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
Wiele ww. uchwał radni ostatecznie przyjęli po tym, jak wśród
mieszkańców zawrzało z powodu podejmowania takich, a nie innych decyzji. Nic dodać i nic ująć.
Zaangażowanie w pracę Burmistrza nie przełożyło się na wymierne korzyści rozwoju gminy Nowogard, a jedynie w codzienne
jej administrowanie. Mamy obraz gminy bez inwestorów i miejsc
pracy, w której bezrobocie zmniejsza się przez wyjazd mieszkańców poza granice gminy. Brak jasnej wizji rozwoju gminy.
Odpowiedź – O pozyskanych przez burmistrza środkach unijnych – w sumie od 2014 roku pozyskane zostało
5 970 662,68 zł - oraz wykonanych dzięki nim inwestycjach nie
będziemy szeroko się rozpisywać, bo o tym wszystkim są Państwo
informowani czy to na stronie nowogard.pl, Wiadomościach Samorządowych, a także w Rocznych Sprawozdaniach z działalności
gminy. Również o wszystkich innych inwestycjach, których każdego roku realizowanych jest prawie 60. W efekcie przez ostatnie
5 lat miasto i wsie rozkwitły. Utworzenie strefy ekonomicznej jest
szansą dla naszej gminy. Bezrobocie zmniejsza się – dziś wynosi
6,2% - będzie nadal się zmniejszać i nie ma znaczenia, czy mieszkańcy pracują w Nowogardzie czy w Goleniowie. Ważne, że mają
pracę i nadal chcą tu mieszkać. To nie znaczy, że nie są podejmowane żadne starania, aby powstawały nowe zakłady pracy i nadal
pozyskiwani są nowi inwestorzy. Kłamstwem jest więc mówienie,
że burmistrz nie przyłożył się do rozwoju gminy, a oto najlepsze przykłady:
- obecnie na terenie gminy Nowogard działa 2.169 podmiotów gospodarczych - wg raportu gminnego Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o przedsiębiorcach działających na terenie gminy. Wśród nich największą liczbę
pracowników zatrudniają:
Duńska firma HJORT KNUDSEN, która na terenie naszej gminy
w 2015 roku, rozpoczęła produkcję mebli wypoczynkowych.
Podobnie rzecz się ma w przypadku Regionalnego Zakładu
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który dał początkowo
pracę 150 osobom, a obecnie prowadzi kolejną rekrutację pracowników;
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MAGDALENA KONIECZNY,
która prowadzi Ośrodek „Familijny” w Dziwnówku i zatrudnia
w większości ludzi z Nowogardu w liczbie koło 20 osób.
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Firma BONO FUR FARM Sp. z o. o., która na chwilę obecną, na stałe, zatrudnia z gminy Nowogard osób 158, a w sezonie dodatkowo 80;
Gospodarstwo Rolne pod nazwą „VISONEX” - zatrudnia 150,
a w chwili obecnej planuje zatrudnić dodatkowo kilkanaście osób
w związku z rozszerzeniem działalności;
Euzebiusz Adamski - przedsiębiorca (hodowca norek) – zatrudnia 50 osób, zaś w sezonie dodatkowo 70;
Autoneum - przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją akcesorii samochodowych – zatrudnia 201 osób z tereny gminy Nowogard;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie - zatrudnia ok 200 z terenu gminy Nowogard;
Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie specjalizuje się w produkcji obuwia roboczego. Dziś firma oprócz więźniów zatrudnia również 53 osoby cywilne;
Współpraca gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy,
dająca mieszkańcom możliwość, w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych, zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.
Liczby nie kłamią.
Główną misją burmistrza stało się sprzątanie i zamiatanie ulic.
Odpowiedź – No cóż, jeśli radni ze Wspólnego Nowogardu
chcą widzieć nasze miasto i wsie zawalone śmieciami, z zarośniętymi klombami, trawnikami, itp. no to na pewno nie doczekają
się tego za kadencji obecnego burmistrza. Nie jest to zadanie
najważniejsze dla rozwoju gminy, ale z całą pewnością porządek
na podwórku świadczy o gospodarzu. Poza tym, to właśnie Burmistrz Robert Czapla podjął współpracę z Dyrektorem Zakładu
Karnego, dzięki czemu możemy korzystać z pomocy więźniów.
Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy roboty wykonują osoby w ramach prac interwencyjnych, zaś dzięki wsparciu
Ośrodka Pomocy Społecznej grupę tę uzupełniają osoby skierowane do prac społecznie-użytecznych. W sumie w ten sposób
o porządek miasta dba obecnie około 30 osób. Mamy więc wysprzątane miasto i na bieżąco remontowane budynki gminne
(szpital, szkoły, świetlice itp.). Nie dość, że praca wykonana, to
jeszcze za niewielkie pieniądze. Czy te działania, ktoś normalny,
może ocenić negatywnie?
Uchwały Rady Miejskiej wykonywane są opieszale.
Odpowiedź – Może jakiś przykład? Niestety nie podali. Ale
wyjaśnijmy - są dwa rodzaje uchwał: uchwały podjęte przez Radę
zgodne z prawem – i te burmistrz oraz podlegli mu pracownicy wykonują, bo taki mają obowiązek,; oraz uchwały niezgodne
z prawem – i tych, ani burmistrz, ani żaden z urzędników nie będzie wykonywał, ponieważ to oni odpowiadają za skutki takich
działań, a nie radni. Przykładem niezrealizowanej uchwały była m.
in. ta, która dotyczyła programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, którą Wojewoda uchylił.
Niejasne wydatkowanie środków budżetowych, burmistrz nie
potrafi wyjaśnić zniknięcia pieniędzy na zakup sterylizatora.
Odpowiedź - Każdego roku przeprowadzane jest w naszej
gminie szereg kontroli przez instytucje zewnętrzne do tego powołane i każda z nich potwierdza, że są prawidłowo wydawane
środki publiczne. Wielokrotnie zaś skarbnik tłumaczył radnym
sprawę pieniędzy przeznaczonych na sterylizator, jednak ci nie
chcieli tych wyjaśnień przyjmować. I choć wyjaśnienia padły, to
radni nadal uważają, że skarbnik gminy im niczego nie wyjaśnił.
Przeprowadzony przez burmistrza, samodzielnie bez żadnych
konsultacji, a wręcz przy sprzeciwie radnych przetarg na wodę.
W konsekwencji gmina ponosi straty finansowe i narażona jest na
wielomilionowe straty. Burmistrz absolutnie nie widzi swojej winy
obarczając w sposób groteskowy Radę Miejską za swoje niepowodzenia.
Odpowiedź - Przetarg na wodę i ścieki zakończony został
długo przed wyborem radnych obecnej kadencji. Za przebieg
procesu przetargowego odpowiadał zastępca burmistrza Damian
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Simiński z PSL, który na konferencji prasowej w dniu 17 lutego
2014 roku, poinformował zgromadzonych dziennikarzy, że zostały wysłane stronom postępowania powiadomienia o zakończeniu
procesu przetargowego i wyborze najkorzystniejszej z ofert. O jakim
więc sprzeciwie radnych jest tu mowa? Przecież większość Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji, gdy funkcjonowała większościowa koalicja SLD-PSL, wspierała działania burmistrza. A co do
rzekomych strat, to już wypowiedziało się samo RIO: z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego nie zostały poniesione
wydatki na zapłatę kar, odsetek lub innych zobowiązań wynikających z tytułu braku realizacji postanowień zawartych kontraktów. Mamy więc w tym miejscu z kolejną nieprawdą, którą
posługują się radni.
Wg Wspólnego Nowogardu obniżenie burmistrzowi wynagrodzenia o 50%, czyli do najniższego dopuszczalnego prawem,
jest adekwatne do kondycji zarządzanej gminy.
Odpowiedź – A jakaż to jest kondycja Gminy? Od 3 lat systematycznie jest ona oddłużana. Kolejny rok budżetowy kończy się
nadwyżką budżetową. Inwestycje są realizowane. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie budżetu i jego wykonania
– pozytywne.
Jak się spojrzy na całość, to trudno jest udowodnić tezę stawianą przez radnych, że w Gminie źle się dzieje. Raczej chyba nie
w naszej...może nowogardzkim radnym chodziło o najbogatszą
gminę Rewal, która ma największe zadłużenie (m. in. w parabankach)?
Powyższe zarzuty jak i odpowiedzi jasno wskazują, że uchwała
miała charakter polityczny, a w uzasadnieniu zabrakło merytoryki
i rzeczowości, która powinna być podstawą przyjętej uchwały.
Czy burmistrz Robert Czapla przestanie być, z powodu obniżenia pensji o 50%, aktywny jak dotychczas? Raczej będzie jeszcze
bardziej aktywny, bo przeciwności dodatkowo go motywują do
jeszcze większej pracy na rzecz lokalnej społeczności. O czym sam
w TVP3 Szczecin powiedział.
A jak wygląda wynagrodzenie burmistrzów/wójtów w naszej okolicy?

Ciekawostka z naszego podwórka
W obecnej chwili burmistrz za godzinę pracy otrzymuje
30 zł/brutto, czyli około 20 zł na rękę.
A ile za godzinę pracy społecznej otrzymują radni?
Za około 10 godzin pracy w miesiącu na rzecz Gminy (sesja
Rady Miejskiej i posiedzenia komisji) radni otrzymują 700 zł, przewodniczący komisji 900 zł, Przewodniczący Rady Miejskiej 1500
zł, zaś jego zastępcy po 900 zł. Łatwo więc policzyć, że radni za
godzinę swej „pracy” na rzecz Gminy dostają od 70 do 150 zł na
rękę. Przy czym jaka jest odpowiedzialność burmistrza za podejmowane decyzje, a jaka radnych? Burmistrz za każdą „zagubioną” złotówkę może mieć zarzut prokuratorski, a radny za buble
uchwałowe nie poniesie żadnych prawnych konsekwencji.
W obecnej sytuacji więcej od burmistrza zarabiają: zastępca
burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy wydziałów oraz
dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Jest to ewenement na skalę krajową.
Działania obecnej Rady Miejskiej oceńcie Państwo sami.
Opr. Piotr Suchy
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Wszystko o programie Rodzina 500Plus
w gminie Nowogard
dokończenie ze str. 1

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto je otrzyma?
Program Rodzina 500 plus to konkretne pieniądze dla polskich
rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do
18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie
mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od
dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto
na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz
rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
500 zł otrzyma rodzina spełniająca warunki, o których już
wcześniej powiedziałem, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są
w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach (konkubinacie). W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno
wspólne dziecko, to wówczas otrzymają 500 zł na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub
siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę
nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Co z rodzinami z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne
jest również to, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku dzieci, które posiadają orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności, a ukończyły 25 r. ż. i w związku
z tą niepełnosprawnością pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
w takim przypadku będą one nadal wliczane, jako będące na
utrzymaniu, w skład rodziny przy wyliczaniu dochodu na osobę.
Co w przypadku polskich rodzin przebywających na terenie UE?
Pieniądze w ramach programu Rodzina 500Plus nie będzie
przysługiwać, jeżeli rodzina pobiera już za granicą świadczenie
o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy
organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad
11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż
jednym kraju.

O szczegóły programu 500Plus zapytaliśmy także kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Panią
Teresę Skibską.
Jak załatwić formalności?
Wniosek o 500 zł będzie trzeba składać
raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie
będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku, co roku,
trzeba będzie potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We
wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie,
dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie
pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Pieniądze w ramach programu
Rodzina 500Plus, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.
Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od
momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni
płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady,
dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie
trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się
1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.
Gdzie będzie można, w gminie Nowogard, pobierać
i składać wnioski?
Do realizacji zadań, związanych z programem Rodzina
500Plus wyznaczony został Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogardzie, a dokładnie Dział Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, znajdujący się przy ul. 3 Maja
6. Wnioski o pieniądze z programu 500Plus będą przyjmowane na pierwsze dziecko (zależne od osiąganego dochodu) w pokoju nr 8 i 9 (parter) w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku), na drugie i kolejne dziecko (niezależne
od dochodu) w pokoju nr 1 (piętro I) w godz. od 8.00 do 15.00
(od poniedziałku do piątku). Ponadto wnioski będzie można
pobierać również w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 5 (biuro
obsługi interesanta) w godz. od 8.00 do 15.00, w Holu Biblioteki
Miejskiej w godz. od 12.00 do 18.00 oraz w Holu Nowogardzkiego Domu Kultury w godz. od 12.00 do 18.00. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach: www.program500plus.pl oraz
www.nowogard.pl oraz pod nr. tel. 91 392 52 68 oraz
91 392 02 00.
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XXV sesja Rady Miejskiej
w Nowogardzie
1 marca br. o godz. 13.00 odbyła się, zwołana na wniosek Burmistrza Nowogardu, XXV sesja Rady Miejskiej
w Nowogardzie.
Radni podjęli następujące decyzje:
w Wierzbięcinie, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej
ZGODA, nadal będą obowiązywały dotychczasowe taryfy dla
zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę,
• od 31 marca br., będą obowiązywać na terenie gminy
Nowogard, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Wodnych
i Sanitarnych (PUWiS), nowe, wyższe taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
– Burmistrz przygotował uchwałę o nie podwyższaniu stawek, Rada Miejska jednak uchwałę tę odrzuciła, stwierdzając że podwyżki są zasadne,
• zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2016 kwotę 300
tys zł, przeznaczoną na pokrycie inwestycji – zakup sterylizatora dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (nareszcie!);
• zabezpieczono kwotę 1.895.000 zł na budowę drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno (nareszcie!);
• zabezpieczono kwotę 35.000 zł w ramach umowy pomiędzy gminą Nowogard, a Starostwem na dokumentację odnośnie przebudowy drogi gminnej na działce 38/1 w miejscowości Świerczewo;
• Jedyną uchwałą, którą odrzucili radni był projekt uchwały,
zmniejszający miesięczną zryczałtowaną dietę radnych do
kwoty 100 zł, zaś dla przewodniczących komisji i wiceprze-

wodniczących Rady Miejskiej na 150 zł. Przewodniczący
RM miałby otrzymywać od 1 kwietnia br. 200 zł.
Pomysłodawcą projektu tej uchwały był klub radnych SLD.
Zaoszczędzone w ten sposób 130.000 zł, radni SLD zaproponowali, aby zostały przeznaczone na drogę do strefy ekonomicznej. Jednak radni, będący w opozycji, nie pozwolili nawet
na wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad.
Radni bez mrugnięcia okiem zmniejszają burmistrzowi
o połowę pensję, argumentując brakiem pieniędzy w budżecie, jednak ci sami radni, którzy wypełniają swój mandat
społecznie, nie potrafią zrezygnować z tego same powodu na
rzecz nas mieszkańców. Wolą rezygnować z inwestycji, ale nie
ze swoich diet.
Redakcja

Planujesz budowę – najpierw zapytaj!
W ostatnim czasie pojawiają się informacje od mieszkańców gminy Nowogard, iż na rynku nieruchomości
są do sprzedaży działki, których właściciele przekonują
o możliwości ich zabudowy.
Jednak nie każdą nieruchomość można zabudować!
Jeśli planujesz zakup działki budowlanej, chcesz zainwestować w nieruchomość, planujesz zmienić zagospodarowanie terenu, wybudować obiekt budowlany lub wykonać inne
roboty budowlane - sprawdź najpierw czy możesz to zrobić.
Pamiętaj!
Możliwość zabudowy nieruchomości reguluje szereg przepisów
w tym ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Na terenie gminy obowiązują
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dokładnie regulują przeznaczenia terenów i określają dokładny sposób
ich zagospodarowania i zabudowy,
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego konieczne jest
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

Nieruchomości posiadają wiele uwarunkowań w postaci
możliwości dostępu do drogi publicznej czy możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.
Przed planowaniem inwestycji, przed zakupem działki
przyjdź do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, aby otrzymać
wstępne informacje na temat uwarunkowań lub ograniczeń,
jakie mogą wystąpić dla Twoich zamierzeń.
Jeśli nie będziemy w stanie udzielić wszystkich informacji,
czy jednoznacznie stwierdzić o możliwości realizacji inwestycji, otrzymasz wskazówki, gdzie możesz się udać po niezbędne informacje.
Kontakt: Wydział Architektury,
Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABiPP) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Paweł Krugły, Plac Wolności 5,
pok. 204, tel. 913926229, e-mail:
pkrugly@nowogard.pl
Arleta Pawlik, Plac Wolności 5,
pok. 205, tel. 913926228, e-mail:
apawlik@nowogard.pl
Paweł Krugły
kierownik Wydziału ABiPP
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Dzieci będą leczone na nowym oddziale
„Przyjazny dla dzieci i nowoczesny” - takie opinie można było usłyszeć z ust osób biorących udział 16 lutego br,.
w uroczystym otwarciu nowego oddziału pediatrycznego,
w starym skrzydle Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor szpitala Kazimierz
Lembas, który przedstawił przybyłym, jak zrodził się pomysł zaadoptowania starej części szpitala na oddział pediatryczny.
Pomysł wyremontowania oddziału dziecięcego pojawił się
w 2014 roku, kiedy to dwaj lokalni przedsiębiorcy, Mariusz Konieczny i Robert Mieleńczuk - właściciele firmy Bono Fur Farm,
zajmującej się hodowlą zwierząt futerkowych, postanowili przekazać na rzecz szpitala sumę 200 tysięcy złotych na remont i urządzenie nowego oddziału dziecięcego w starym skrzydle Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
Później do akcji przyłączyły się kolejne osoby: państwo Beata
i Zbigniew Piątak, przedsiębiorcy zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych, którzy w miejscowości Maszkowo, na terenie
gminy Nowogard, mają zlokalizowane Gospodarstwo Rolne pod
nazwą „VISONEX”. Państwo Piątak sfinansowali zakup urządzeń do
sali zabaw w holu szpitala łączącego się z oddziałem położniczym.
Odział pediatryczny podczas remontu został podzielony na
tzw. niską część starej bryły szpitala oraz wysoką część. Adoptowane pomieszczenia w niskiej części zostały wyremontowane
z środków przekazanych od darczyńców. Jednak ze względu na
przeszkody, jakie wystąpiły podczas remontu, zabrakło środków
finansowych na remont drugiej części. W związku z tym, burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem, aby przykazać
na rzecz szpitala brakującą kwotę 60.000zł i zakupić materiały
budowlane. Zaś przy pomocy stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz osób osadzonych
w nowogardzkim Zakładzie Karnym dokończyć remont oddziału.
Dziś, kiedy inwestycja jest już zakończona, nowe pomieszczenia prezentują się wspaniale. Wystarczy wejść na nowo oddany
oddział, aby przekonać się, że dzieci trafiające do nowogardzkiego szpitala, mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie.
Następnie głos zabrał burmistrz Robert Czapla, który podziękował trzem małżeństwom, bez których nie powstałby nowy
oddział oraz dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowogardzie płk
Jerzemu Dudzikowi, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszuli
Witkowskiej, dyrektor PUP Fili w Nowogardzie Małgorzacie Bernackij za pomoc i oddelegowanie osób, które wykonały remont
w wysokiej części oddziału.
Po zakończeniu części oficjalnej, goście udali się na obchód
całego oddziału, na którym znajduje się 9 sal chorych (15 łóżek),
w tym sale jednoosobowe dla matek, które przebywają razem
z maluszkami podczas pobytu na oddziale. Ponadto znajduje się
tu izolatka, śluza, pokój zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój ordynatora, pokój lekarzy z łazienką dla personelu, kuchnia mleczna, łazienki, jadalnia-świetlica oraz magazyny.

od lewej stoją: Bożena i Robert Mieleńczuk, burmistrz Robert Czapla, Magdalena
i Mariusz Konieczny oraz dyrektor szpitala Kazimierz Lembas

od lewej stoją: dyrektor szpitala Kazimierz Lembas, ordynator oddziału pediatrii
dr Andrzej Buragas, Beata i Zbigniew Piątak oraz burmistrz Robert Czapla

Ogromne znaczenie dla pozytywnego nastawienia do leczenia ma obecność rodziców, którzy mają prawo przebywać w oddziale ze swoimi dziećmi przez cały okres ich hospitalizacji. Mogą
korzystać z nowo wyremontowanych pomieszczeń socjalnych,
dostosowanych do ich potrzeb. Bardzo ważne jest w okresie leczenia zapewnienie najmłodszym pacjentom, nie tylko bardzo
dobrej opieki medycznej, ale również najlepszych warunków pobytu.

Na uroczystości nie mogło również zabraknąć władz samorządowych, sponsorów, burmistrz Maszewa Jadwigi Ferensztajn,
burmistrza Dobrej Piotra Hebdy, wójta Osiny Krzysztofa Szwedo,
członków Rady Społecznej – Bożeny Borowiki, Rafała Paśko, Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin - RXXI Antoniego Bielidy, koordynatora prac wykonywanych na oddziale Jarosława Hołubowskiego, ordynatora oddziału pediatrycznego dr
Andrzeja Buragasa, ordynatora oddziału ginekologiczno- położniczego dr Zbigniewa Szychowskiego, pielęgniarek oraz współpracowników szpitala.
Anna Narkiewicz
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„Co się dzieje w nowogardzkiej
strefie ekonomicznej”

- czyli odpowiedzi na pytania i wątpliwości Mieszkańców
Anna Narkiewicz: Dochodzą do nas informacje od
mieszkańców o ich coraz większym zaniepokojeniu odnośnie funkcjonowania nowogardzkiej strefy. Mieszkańcy pytają, dlaczego strefa to puste pole i nic się tam nie dzieje:
Jarosław Soborski – Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu:
Żeby odpowiedzieć na to pytanie muszę zacząć od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest „strefa ekonomiczna”? A mianowicie, jest to system zwolnień z podatku dochodowego dla
przedsiębiorców, którzy gotowi są zainwestować swoje pieniądze w utworzenie nowych miejsc pracy, a zwolnienie z podatku jest dla nich swoistą premią. To, co się uważa powszechnie u nas za „strefę”, to tak naprawdę park przemysłowy, czyli
teren przygotowany dla inwestora pod każdym względem.
My takiego terenu jeszcze nie mamy.
Sam proces utworzenia takiego parku jest długotrwały,
wymagający dużych nakładów pracy i pieniędzy. Pierwszym
etapem jest cała „papierologia” czyli uzyskanie kompletu
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i poddanie się określonym procedurom.
AN: Proszę zatem pokrótce wyjaśnić, jak ten cały proces
w przypadku Gminy Nowogard wygląda.
JS: Gmina Nowogard trzy lata starała się o utworzenie
podstrefy ekonomicznej. Starania te zakończyły się sukcesem
2 października 2013 r., kiedy to stosowne Rozporządzenie
Rady Ministrów uprawomocniło się i tym samym od tego dnia
mamy obszar inwestycyjny o powierzchni 20,19 ha.
AN: Na razie na papierze…
JS: Ale sama Pani widzi, na ile ten „papier” się czeka i ile
wymaga to zachodu… Jest to praca obliczona na lata, jak pokazuje doświadczenie w przypadku większości stref ekonomicznych, od decyzji o jej utworzeniu do wprowadzenia
pierwszego inwestora mijają średnio 4 lata. Jest to spowodowane przepisami prawa, które w znacznym stopniu wydłużają
proces inwestycyjny w kraju. Widać to choćby na przykładzie
budowy drogi dojazdowej – w przypadku przygotowania samej dokumentacji w naszym przypadku trwało to 1,5 roku.
AN. Dodatkowo. w prasie lokalnej pojawiały się nieprzychylne komentarze i artykuły, które wieściły wszem i wobec,
że podstrefy w Nowogardzie nie ma i nie będzie…
JS. Dokładnie, nikt nawet nie zadał sobie trudu wykona-

nia zwykłego telefonu z pytaniem, jak nam idzie – najpierw,
wbrew faktom, wieszczono, że nie ma zgody na strefę w Nowogardzie, a potem prezentowano pogląd, że nie ma woli
i sensu inwestowania w uzbrajanie terenu objętego strefą
ekonomiczną co, jak się okazało, jest nieprawdą. Sporo czasu
i energii zajmowało prostowanie tych informacji.
Formalne utworzenie podstrefy to jak widać początek drogi – długiej i wyboistej. To ciężka praca, obejmująca w dalszym
etapie przygotowanie terenu dla inwestorów, jak i skuteczne
ich pozyskiwanie. To działania promocyjne, spotkania biznesowe, wyjazdy na targi, szkolenia, współpraca z instytucjami
i partnerami, z którymi działamy od samego początku i od których wiele się nauczyliśmy. To wreszcie pozyskiwanie środków
zewnętrznych na uzbrojenie terenu, bo same koszty budowy
specjalnej drogi dojazdowej to ponad 3 i pół miliona złotych –
wydatek dla naszej gminy niebagatelny.
W tym akurat przypadku możemy się już poszczycić pewnymi sukcesami…
AN. Tak, ale uzbrojenie terenu podstrefy w media, to temat na inną rozmowę, którą przedstawimy Państwu już niedługo…

Anna Narkiewicz

Dzień Sołtysa w Sikorkach
18 marca br. sołtysi 36 sołectw Gminy Nowogard przyjechali do Sikorek na kameralne spotkanie przy kawie
i ciastkach. Gospodarzami byli burmistrz Robert Czapla
i Małgorzata Kubiak, pełniąca funkcję sołtysa w Sikorkach.
Burmistrz podziękował sołtysom za dobrą współpracę, złożył życzenia świąteczne, jako że do Wielkanocy blisko. Z okazji
Dnia Sołtysa wszyscy sołtysi otrzymali pamiątkowy list gratulacyjny. Spotkanie było okazją również do zapoznania się
z planami inwestycyjnymi, które są zaplanowane w tym roku
na poszczególnych wioskach.
Gościem spotkania był Zbigniew Golacik, który przedsta-

wił sołtysom ideę STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO
"WIATRAK" oraz opowiedział jak dzisiaj można założyć gospodarstwo agroturystyczne i czerpać z niego korzyści.
Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem: Barlinek, Bobolice, Nowogard, Węgorzyno, Mostkowo, Łobez, Osina, Płoty,
Brojce, Pełczyce, Kołobrzeg, Wisełka, Ładzin, Karnice i Warpno.
Wielu sołtysów zainteresowało się przedstawionymi informacjami i zapowiedzieli zorganizowanie spotkań w swych sołectwach, aby takim rozwiązaniem zainteresować mieszkańców.
opr. Piotr Suchy
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Co nagle, to po diable czyli rzecz o terenie po byłym Jeziorze Grodzkim
A pomysłów było wiele
Pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca w centrum
miasta było wiele, m.in. zalać ponownie teren wodą z pobliskiej rzeczki i przywrócić dawne Jezioro Grodzkie. Jednak
w latach 70-tych ubiegłego wieku przezwyciężyła idea zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjne. Największym
wówczas, jak i dziś, problemem był tzw. ruchomy grunt, ale
także to, że jest to naturalny teren zlewowy wód opadowych.
Dlatego zwieziono w to miejsce ponad tysiąc ciężarówek gruzu z terenu powstających w tym czasie dwóch osiedli: przy ul.
Zielonej oraz przy obecnej ul. Wyszyńskiego. I w ten właśnie
sposób teren ten został podniesiony o jakieś 1,5 metra. Jednak
to nie rozwiązało problemu z podmokłym gruntem, który nadal się przemieszczał, czego dowodem jest ponowne opadnięcie tego terenu o ponad metr.
Rozsądek czy populizm – co zwycięży?
W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, radny
Marcin Nieradka w swym artykule pt.: „Okiem radnego. Czy
burmistrz nie chce budowy boiska?”, zarzuca burmistrzowi, że
ten chce się wycofać z inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu po byłym Jeziorze Grodzkim. Niestety radny Nieradka wprowadza swymi insynuacjami mieszkańców w błąd.
Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie powtarzał, że nie chce
zrezygnować z tej inwestycji, co więcej, powstaje projekt techniczny z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami, bo chce tę
inwestycję wykonać jak najlepiej, by za kilka lat nikt mu nie
zarzucał wyrzucenia pieniędzy dosłownie w błoto.
Zrozumiała jest determinacja radnego Nieradki i nikt nie
zarzuci mu bezsensowności tej inwestycji, lecz jej wykonanie
musi być poprowadzone wg najlepszych zasad sztuki budowlanej.
Zanim ruszy budowa to...
Powstała koncepcja, która została przedstawiona Państwu
i wszyscy wiemy, jak ten teren ma wyglądać w przyszłości.
W chwili obecnej trwają prace nad projektem technicznym
wraz z potrzebnymi pozwoleniami, który powie nam również
ile ma kosztować cała inwestycja. Jednak czekają nas dodatkowe działania, bez których rozwiązania realizacja tego zadania będzie stała pod wielkim znakiem zapytania. Trzeba na
pierwszym miejscu rozwiązać problem związany z wodami
opadowymi. Teren ten, jak wspominałem wyżej, jest naturalnym terenem zlewowym wód z terenu osiedla przy ul. Warszawskiej, Kowalskiej, Armii Krajowej i Zamkowej. Ponadto
kanalizacja deszczowa, która miała odprowadzać wodę na
teren Nowogardzkich Szuwarów, jest szczątkowo porozbijana.
Trzeba więc ją najsampierw przywrócić do prawidłowego stanu. Podobnie rzecz się ma z kanalizacją deszczową wzdłuż ul.
Warszawskiej, Kowalskiej i Zamkowej. Dokumentacja była już
kiedyś wykonana, dziś trzeba dokonać jej aktualizacji i przystąpić jak najszybciej do budowy sieci deszczowej na tym terenie.
Trzeba też sprawdzić pozostałe okoliczne kanały, w jakim są
one stanie technicznym. Rozwiązanie problemu wodnego to
jeden z priorytetów przed rozpoczęciem tej najważniejszej
części inwestycji. Ale drugi problem to ruchomy grunt. Należy
przeprowadzić również badania geotechniczne

Po co badania geotechniczne?
Jeśli stabilność gruntu jest wątpliwa (dotyczy to gruntów
podmokłych, torfowych, nasypowych oraz terenów po rekultywacji), powinno się zlecić badania geotechniczne w celu
określenia jego nośności i ewentualnie też – wytycznych co do
sposobu wykonania danej inwestycji.
W przypadku wspomnianej niecki, leżącej między osiedlami przy ul. Kowalskiej, Warszawskiej i Zamkowej, mamy do
czynienia z terenem podmokłym – po zlikwidowanym przez
Niemców Jeziorze Grodzkim oraz po próbie rekultywacji tego
terenu w roku 1974 – podniesienie terenu o 1,5 metrów. Pamiętajmy, że w tym miejscu mamy do czynienia z tzw. gruntami antropogenicznymi (grunty organiczne, grunty niespoiste
w stanie luźnym, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym
lub płynnym, grunty nasypowe). Bez tych badań i odpowiedniego zabezpieczenia terenu, również przez jego podniesienie, budowa czegokolwiek w tym miejscu sprawi, że nie tylko
będziemy mieli do czynienia z zalanym terenem rekreacji, ale
i z jego zapadaniem się.
Próba zagospodarowania tego terenu pojawiła się również
za burmistrza Kazimierza Ziemby. Wykonano wówczas projekt
i ostatecznie zaniechano jego realizację z powodu zbyt wysokich kosztów. Wyliczono, że realizacja tej inwestycji pochłonęłaby ponad 7,5 mln złotych.
Najpierw trzeba odwodnić teren, następnie zabezpieczyć grunt, a dopiero można tam budować.
W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pracują osoby kompetentne, z dużym doświadczeniem budowlanym i nie pozwolą sobie one na to, aby źle wykonać daną inwestycję, która
jest finansowana z pieniędzy publicznych. Trzeba dbać o dobre własne imię, ale przede wszystkim o pieniądze, które pochodzą z podatków przez nas płaconych.
Dlatego w tym roku, jeżeli uda się rozwiązać wszystkie
problemy związane z tą inwestycją – kanalizacja deszczowa
i grunt, to już będzie wielki sukces. Kolejny rok, to już sama
inwestycja – zagospodarowanie tegoż terenu. A wszystko to
z jednego powodu: ABY PIENIĄDZ PUBLICZNY NIE ZOSTAŁ
WRZUCONY W BŁOTO!
Opr. Piotr Suchy
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Turniej Halowy Piłki Nożnej Ochotniczych Straży
Pożarnych o Puchar Burmistrza Nowogardu
W sobotę, 13 lutego br., na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy,
rozegrany został IV Turniej Halowy Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Nowogardu.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn OSP, 5 z terenu naszej
Gminy - Wyszomierz, Ostrzyca, Orzechowo, Błotno, Osowo
oraz 1 z Dobrej.
Turniej rozpoczął się o godz. 9.00, a zakończył o 14.00. Poprowadził go Artur Konior, zaś sędzią turnieju był Jerzy Kusiak.

Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna OSP Wyszomierz, II
miejsce zdobyła drużyna OSP Ostrzyca, zaś III miejsce zdobyli
strażacy z OSP Orzechowo.
Puchary, dyplomy uczestnictwa i nagrody wręczali: burmistrz Robert Czapla, burmistrz Dobrej Piotr Hebda oraz zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski.
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym życzymy lepszych
wyników na kolejnym turnieju.
opr. Piotr Suchy

Turniej Piłki Nożnej rocznika 2003-2004 o puchar
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
W niedzielę, 14 lutego br., na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy, odbył się I Turniej Piłki Nożnej rocznika 2003-2004
o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: Sparta Gryfice,
Ina Goleniów, Rega Trzebiatów, Polonia Płoty, Pomorzanin
I Nowogard oraz Pomorzanin II Nowogard.
Turniej zakończył się o godz. 14.30 wręczeniem pucharów
i dyplomów.
A oto wyniki:
I miejsce - Pomorzanin I Nowogard
II miejsce - Rega Trzebiatów
III miejsce - Polonia Płoty
IV miejsce - Ina Goleniów
V miejsce - Pomorzanin II Nowogard

VI miejsce - Sparta Gryfice
Specjalne wyróżnienia otrzymali:
Najlepszy bramkarz turnieju - Szymon Tankielun (Sparta Gryfice)
Najlepszy zawodnik turnieju - Jakub Sznałbel (Pomorzanin
I Nowogard)
Jedyna dziewczyna biorąca udział w turnieju - Malwina
Szcześniak (Pomorzanin I Nowogard)
Najmłodszy zawodnik turnieju - Kuba Paradziński (Pomorzanin I Nowogard)
Wszystkim gratulujemy zapału i umiejętności. Zwycięzcom
winszujemy, a za pozostałe zespoły trzymamy kciuki podczas
kolejnego turnieju.
opr. Piotr Suchy
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„Promyczek” świętował
swoje pierwsze urodziny
Dokładnie rok temu (25 lutego 2015 roku) odbyło
się otwarcie Niepublicznego i Specjalistycznego Punktu
Przedszkolnego „Promyczek” przy „Żłobku Malinowym”
(ul. Boh. Warszawy 71), którego właścicielką jest Anna Trykacz. Dziś, po 12 miesiącach funkcjonowania pierwszego
takiego przedszkola w naszej gminie, miejsce to dla maluchów stało się drugim domem, do którego wciąż chce
się wracać.
Najważniejszym puntem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych przedszkola. Nie zabrakło również tortu, życzeń, wspomnień i uśmiechu na twarzach
milusińskich i ich rodziców.
Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" to pierwsza w Nowogardzie placówka edukacyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym, które posiadają specjalne potrzeby edukacyjne. Do Przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo i z autyzmem. Wychowankowie oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
mają zapewnione specjalistyczne zajęcia terapeutyczne takie,
jak rehabilitacja, logopedia, terapia integracji sensorycznej,
rewalidacja i inne wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pobyt dziecka jest całkowicie bezpłatny
- pieniądze na ten cel jednostka otrzymuje z budżetu Gminy.
Placówka może przyjąć maksymalnie dwanaścioro dzieci.
Placówka realizuje program dydaktyczno - wychowawczy
oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym
celem jest doprowadzenie dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, do tego, by mogły w przyszłości samodzielnie
lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Maluchy w przedszkolu
objęte są całościową terapią stymulacyjno - rozwojową, codziennymi zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi pozwalającymi na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Dla
każdego wychowanka tworzony jest Indywidualny Program
edukacyjno - terapeutyczny uwzględniający potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń dziecka. Placówka wyposażona jest

w sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej, salę doświadczania świata. Kadra pedagogiczna opiekuje się dziećmi zapewnia im bezpieczeństwo, ciepło, edukację
i dobrą zabawę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo, radny
Michał Wiatr oraz dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży w Nowogardzie Irena Juszczyk.
Anna Narkiewicz

Nowa Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowogardzie”
W dniu 1 marca br., na stanowisko dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, powołana została
pani Aneta Wysoszyńska, która została wyłoniona w konkursie ogłoszonym na to stanowisko przez Burmistrza Nowogardu.
A oto sylwetka nowej pani dyrektor:
Aneta Wysoszyńska, lat 43, mężatka, dwoje dzieci.
Zainteresowania: literatura piękna, egzotyczne podróże,
czas spędzany z rodziną, praca w ogrodzie.
Pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i marketingu w ZSP Nowogard.
Wykształcenie: socjologia, marketing, filologia germańska,
psychologia zarządzania.
Pełniła również funkcję radnej Miasta Gummersbach.
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20. lecie powstania Zboru Kościoła
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
oraz służby braterstwa Komisarz
Zbór w miejscowości Łobez, jeden z najstarszych zborów Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, za sprawą Cezarego i Andrei Komisarz otworzył nowe miejsce pracy
na niwie Pańskiej w Nowogardzie. W dniu 17 marca 1996
roku nastąpiło uroczyste otwarcie domu modlitwy. Słowem wówczas posługiwali: brat Kowaliński z Łobza, goście z Niemiec, którzy wsparli powstanie nowogardzkiej
placówki oraz Jan Tomczyk, pełniący w tym czasie funkcję
Prezbitera Naczelnego.
Tyle z historii. Od tamtych uroczystości minęło dokładnie
20 lat.
W sobotę, 19 marca br., w sali kinowej Nowogardzkiego
Domu Kultury, zgromadziło się około 200 osób, które podczas dziękczynnego nabożeństwa świętowało ten wyjątkowy
jubileusz. Na uroczystości przybyli goście nie tylko z Polski
(Bydgoszcz, Zamość, Nowy Tomyśl, Gryfino, Łobez, Szczecin,
Gdańska, Świnoujście, Kołobrzeg itd.), ale również z zagranicy

m. in. z Niemiec, Anglii i Holandii. Wśród zaproszonych gości
był również obecny burmistrz Robert Czapla, który podziękował pastorowi Cezaremu Komisarzowi, jego żonie Andrei,
dzieciom oraz całemu zborowi za to wszystko, co dotąd robili
dla lokalnej społeczności. Za Chrześcijańskie Centrum Pomocy, które od swego powstania rozdało w sumie ponad 400 ton
żywności, za Kids Club, które nie tylko w wakacje gromadzi
dzieci pod namiotem, ale również organizuje dla nich spotkania przez cały rok. Choć zbór nie jest duży, to – jak zauważył
burmistrz – odcisnął swój ślad w życiu codziennym miasta.
I bez tej społeczności miasto byłoby ubogie. Na ręce pastora,
burmistrz przekazał symboliczny prezent, który będzie wykorzystywany przez zbór podczas corocznej misji namiotowej.
Padło też jeszcze wiele podziękowań, i jak ze strony gości,
tak i ze strony członków zboru, bo było za co dziękować.
Opr. Piotr Suchy

Urząd Skarbowy w Nowogardzie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie informuje, iż w każdy wtorek i czwartek - w okresie od 01.03.2016
r. do 28.04.2016 r. oraz dodatkowo w piątek 29.04.2016 r.
- w godzinach od 8.00 do 14.00 otwarty jest Punkt przyjmowania zeznań podatkowych w Nowogardzie. Punkt
mieści się w budynku Ratusza przy Placu Wolności 1.
W czasie otwarcia Punktu można:
- pobrać formularze zeznań,
- uzyskać informacje niezbędne do ich wypełnienia,
- złożyć wypełnione zeznania podatkowe.
UWAGA!: W Punkcie przyjmowania zeznań w Nowogardzie
nie mogą być dokonywane wpłaty.
Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie
informuję, iż: wzory wszystkich formularzy oraz informacje
na temat obowiązków podatkowych dostępne są również na
portalu podatkowym Ministerstwa Finansów: http://www.
portalpodatkowy.mf.gov.pl, informacje podatkowe można

uzyskać także dzwoniąc pod nr tel. Krajowej Informacji Podatkowej: 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z
tel. komórkowego),

25.03.2016 r.
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Burmistrz podpisał porozumienie
odnośnie II etapu chodników w Karsku
Burmistrz Robert Czapla, w dniu 10 marca br., podpisał
porozumienie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, odnośnie współfinansowania przez gminę Nowogard i Województwo Zachodniopomorskie zadania pn.: „Budowa chodnika w m.
Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106” – II etap.

Pozostałe 300 m - tu będzie już niedługo chodnik

1000 m nowego chodnika

Koszt zadania, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, oszacowany został na 150.000 zł. W podpisanym
porozumieniu Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, działając w imieniu Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego, zobowiązało się przeznaczyć na tę
inwestycje 75.000 zł zaś Gmina zabezpieczyła druga połowę
75.000 zł na ten cel. Do końca tego roku zostanie wykonany II
etap budowy chodnika o długości około 300 m.
Przypominamy, że w 2015 roku został wykonany I etap budowy chodnika w Karsku o długość 1000 m. Roboty z branży
drogowej polegały na: wykonaniu nawierzchni chodników
i zjazdów z kostki betonowej, ustawieniu obrzeży i krawężników oraz ustawieniu znaków drogowych i wykonaniu oznakowania poziomego.
Anna Narkiewicz

Nie wyrzucaj śmieci do lasu, nie opłaca się
Mandatem wysokości 500 zł ukarany został mieszkaniec naszej gminy, który wyrzucił odpady przy polnej drodze w jednej z pod nowogardzkich miejscowości.
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie otrzymał
zgłoszenie o odpadach, które zamiast do pojemnika wylądowały na łące. Dzięki współpracy ZBK z nowogardzką policją
udało się ustalić personalia autora dzikiego wysypiska śmieci. Mężczyzna został ukarany mandatem wysokości 500 zł. To
więcej niż większość gospodarstw domowych płaci za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez rok.
Wyrzucanie odpadów przy drodze czy w lesie dziwi tym
bardziej, że odbiorca odpadów komunalnych odbiera każdą
ilość tego typu odpadów. Pozostałe odpady pochodzące z gospodarstwa domowego można bezpłatnie oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Z uwagi na fakt, iż na terenie naszej gminy funkcjonuje Regionalny
Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, to właśnie tam
umiejscowiony został PSZOK. Jeśli więc w domu znajdują się
odpady, które z różnych względów nie powinny trafić do przy-

domowych pojemników, wystarczy dostarczyć je do Słajsina.
Sprawi to, że zarówno lasy jak i sumienia pozostaną czyste.

P. O. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Spotkanie w Słajsinie
W sobotę, 5 marca br., w Słajsinie odbyło się spotkanie
w sprawie uzgodnienia koncepcji projektu budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie w tym odcinka sieci w ramach budowy RZGO. W spotkaniu uczestniczyli
mieszkańcy Słajsina wraz z sołtysem Sebastianem Żywicą,
wykonawca projektu Pan Leszek Lorenc z biura projektowego
DOMED z Wrocławia oraz przedstawiciele gminy Nowogard,
Tadeusz Fiejdasz – kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wraz ze swoim
zastępcą Joanną Krępa. W trakcie spotkania projektant przedstawił szczegółowo koncepcję rozwiązań technicznych budowy kanalizacji oraz projektowaną lokalizację oczyszczalni
ścieków. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli okazję do
uzgodnienia możliwości technicznych przyłączenia swoich
nieruchomości do planowanej kanalizacji w taki sposób aby
jej przebieg nie kolidował z istniejącymi zabudowaniami czy
infrastrukturą techniczną.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie w tym odcinka sieci w ramach budowy RZGO to zadanie
realizowane przy współpracy Gminy Nowogard z Celowym
Związkiem Gmin R XXI. Zgodnie z podpisanym porozumieniem koszt wykonania projektu będzie finansowany po 50%
przez obie strony. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowa do końca lipca br. Kolejnym
etapem w realizacji tego zadania będzie zabezpieczenie od-

powiednich środków finansowych w budżetach gminy Nowogard oraz CZG RXXI, dzięki którym można będzie przystąpić
do budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji dla mieszkańców Słajsina.

Joanna Krępa
z-a kierownika wydziału GKMiO

71. rocznica Państwowości Polskiej
w Nowogardzie
5 marca br. o godzinie 12.00, na Placu Wolności, odbyły się
uroczystości związane z 71. rocznicą państwowości polskiej
w Nowogardzie. W tym dniu kombatanci, przedstawiciele
władz samorządowych, przedstawiciele nowogardzkich szkół,
przedszkoli oraz mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP.
Po złożeniu kwiatów, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
wystąpił z przemówieniem okolicznościowym.
Tomasz Zadróżny

A jak to było 71 lat temu…
Pomimo toczonej wojny, życie w mieście toczyło się normalnym trybem. Ewakuację miasta zaczęto organizować
dopiero w lutym 1945 roku, ale mimo zbliżającego się frontu, z miasta uciekła zaledwie część jej mieszkańców. Istotny
wpływ na wyzwolenie Nowogardu miały działania 2 armii
pancernej i 61 armii wojsk radzieckich. Przełamały one opór
wojsk hitlerowskich i poruszając się wschodnim skrajem jeziora Miedwie, otaczając miasto Stargard, przełamały niemiecki
front, by 4 marca stanąć pod Nowogardem. Ogromny wpływ
na ten sukces miały również 3 armia pancerna, 3 radziecka armia uderzeniowa I Frontu Białoruskiego oraz 2 polska dywizja
artylerii. W wyniku walk Nowogard został zajęty przez wojska
radziecko-polskie 5 marca. Miasto poddało się faktycznie bez
walki. Wojska radzieckie i polskie wzięły w sumie do niewoli
800 żołnierzy i oficerów niemieckich. W wyniku grabieży i palenia domów przez wojska sowieckie miasto zostało zniszczone
w 70%. W obrębie Starego Miasta w całości pozostało zaledwie

kilka budowli: fara miejska, ratusz, budynek
dawnego sądu i kilkanaście domów po zachodniej stronie kościoła.
Po wkroczeniu wojsk radziecko-polskich do Nowogardu, zaczęto organizować życie gospodarcze
i polityczne. Dnia 8 kwietnia 1945 roku, grupa operacyjna pod przewodnictwem pełnomocnika Rządu Kaczochy
wyjechała z Warszawy do Piły, by tam zorganizować grupy
operacyjne na poszczególne powiaty. Do Nowogardu grupa
operacyjna w liczbie 31 osób, na czele której stal Stanisław Kubik przybyła 5 maja 1945 roku. Komisarycznym burmistrzem
Nowogardu został mianowany Roman Tyboroski.

25.03.2016 r.
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Czarno na białym, czyli kilka słów
o inwestycjach na terenie naszej Gminy
Od jakiegoś czasu, szczególnie podczas spotkań burmistrza Nowogardu z mieszkańcami, pada wiele zapytań odnośnie inwestycji, które są realizowane na terenie naszej Gminy.
Są też i takie osoby, które uważają, że włodarz nic nie robi.
Aby umożliwić Państwu pełną informację, rozpoczynamy
serię pn.: „Czarno na białym, czyli słów kilka na temat inwestycjach na terenie naszej Gminy”, w które będziemy przedstawiać Państwu informacje na temat realizowanych właśnie inwestycji. Każdego roku tych zadań inwestycyjnych jest bardzo
wiele. W roku 2016 zaplanowana jest realizacja oraz kontynuacja w sumie 77 inwestycji.

Kanalizacja deszczowa ulicy Kowalskiej
Dobiega właśnie końca budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kowalskiej. Jest to o tyle ważne, że w tym regionie tej kanalizacji w ogóle nie było.
Nieodprowadzana woda zalewała pobliski parking, utrudniając korzystanie z niego.
Problem ten powoli jest rozwiązywany. Warto wspomnieć
też, że jest to również pierwszy z etapów, który ma rozwiązać
problem sieci deszczowej w obrębie przyszłego terenu rekreacyjnego po byłym Jeziorze Grodzkim, między osiedlami przy
ulicy Kowalskiej, Warszawskiej i Zamkowej.
Wykonawcą tej części inwestycji jest firma ZBOiUD AZBUD
z Nowogardu za kwotę około 40.000 zł.

nych przy ulicy Cmentarnej. Jest to obiekt o funkcji mieszkalnej,
wielorodzinny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony dla dwunastu rodzin. Każde z mieszkań posiada m. in.:
wiatrołap, wydzieloną kuchnię oświetloną światłem dziennym
oraz pomieszczenie gospodarcze.
Wybudowane już jest sześć mieszkań jednopokojowych (w
tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), pięć mieszkań dwupokojowych i jedno mieszkanie trzypokojowe.
Całkowity koszt kończącej się inwestycji to 1.280.000 zł ,
z tego 30% Gmina pozyskała z środków zewnętrznych (384.000
zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie).
Całkowita powierzchnia mieszkalna to 499,3 m2.
Powierzchnia mieszkań:
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe (ON) – 38,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 3-pokojowe – 55,2 m2
Planowany termin zakończenia budowy to 23 czerwca
2016 roku.
opr. Piotr Suchy

Grudzień 2014

Będą nowe mieszkania!
Powoli dobiega końca budowa budynku socjalnego dla
mieszkańców Nowogardu, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej. Na początku grudnia 2014 roku, burmistrz
Robert Czapla podpisał umowę z nowogardzką firmą Techno
– Invest na budowę budynku komunalnego (socjalnego) w Nowogardzie. Zaprojektowany budynek, który dziś już prawie stoi
wykończony, jest analogiczny do dwóch wcześniej wybudowa-

Marzec 2014
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Startujemy
z drogą do strefy ekonomicznej
W środę, 16 marca br.,burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał ogłoszenie w sprawie przetargu na „Budowę drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn- Miętno”.
Planowana droga ma zapewnić dostępność dla przyszłych
Inwestorów oraz użytkowników obszaru inwestycyjnego. Projekt przewiduje wybudowanie drogi z wjazdem i wyjazdem od
strony Wojcieszyna, aby mieszkańcy pobliskiego osiedla Bema,
którzy mogliby obawiać się wzmożonego ruchu pojazdów
ciężkich w pobliżu ich miejsca zamieszkania, nie odczuwali
dyskomfortu z powodu istnienia nowogardzkiej podstrefy. Na
końcu drogi przewiduje się budowę placu manewrowego, do
swobodnego zawracania samochodów dostawczych.

Przypominamy, że gminie udało się uzyskać dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1,4 mln zł od
Marszałka oraz około 200 tys. wkład partnera (Powiat Goleniowski).
Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2016 roku.
o godz. 09:00. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wolności 1. Szczegółowe informacje na temat postępowania wraz
z dokumentacją techniczną są dostępne na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie. - bip.nowogard.pl
Anna Narkiewicz

Obradowała Kapituła Lauru Cisowego
W czwartek 17 marca br., obradowała Kapituła Lauru
Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli udział wzięli członkowie Kapituły Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk,
dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska, prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro, Adam Fedeńczak, Franciszek
Karolewski, Eligiusz Rzechuła, Jan Tandecki oraz Urszula Berezowska pracownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
Kapituła ustaliła, iż uroczyste wręczenie wyróżnień „Lauru
Cisowego” nastąpi w dniu 30 kwietnia 2016 roku.
„LAUR CISOWY” rok 2016
Już po raz szesnasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza
do wzięcia udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień.
W tym roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych,
zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa,
w kraju i za granicą w dwóch kategoriach:
Biznes i gospodarka
Działalność społeczna(w zakresie oświaty, kultury, sportu,
opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska).
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny
„Laur Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-

szeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za
szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz
promowanie Ziemi Nowogardzkiej. Kapituła może
również przyznać Złoty
„Laur Cisowy” dla laureata,
który w poprzednich latach
otrzymał wyróżnienie „Lauru Cisowego”.
Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku do
dnia 7 kwietnia 2016 roku
w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 do godziny 15 30, lub
przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl.
Wolności 1, 72-200 Nowogard z dopiskiem „Laur Cisowy”.
Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1. Informacji udziela
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, tel.
91-39-26-233 lub e-mail: uberezowska@nowogard.pl
Anna Narkiewicz

BURMISTRZ NOWOGARDU
Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowogard.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni
176,70 m2- KW nr 33278 położony w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 (piwnica pod Ratuszem) z przeznaczeniem na
działalność gastronomiczną niekolidująca z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz.
1000 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę
nieruchomości wynosi 1.000,00 zł (netto).
Czynsz najmu płatny jest w terminie do 10 każdego miesiąca.
Postąpienie ustalone zostało na 100,00 zł stawki wywoław-

czej czynszu dzierżawnego.
Lokal użytkowy można oglądać codziennie – uzgadniając ten
zamiar z Wydzierżawiającym tel. 91/ 39 26 242 – kontakt Danuta
Dolega lub tel. /91/ 39 26 265 – kontakt Joanna Frasońska.
Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać
osobiście od Pani Danuty Dolegi pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pokój nr 108 lub telefonicznie /91/ 39 26 26 242.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl.
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 5a.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działki o nr ewidencyjnym 99/10 o pow. 46 m2 zabudowanej
budynkiem „innym niemieszkalnym”, położonej w obrębie nr 3
m. Nowogard przy ul 3 Maja 5a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00015322/0 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 18.900,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.890,00
zł najpóźniej do dnia 11.04.2016r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 56/5 o pow. 1019 m2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa), położona w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00037277/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2016r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 70.800,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.080,00
zł najpóźniej do dnia 11.04.2016r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.
WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
L.p.

1.

Oznaczenie
Nr działki,
Cena wywoławcza
Forma
Postąpienie
nieruchomości wg powierzchnia Opis nieruchomości
stawki czynszu
Forma zbycia
dzierżawy
przetargowe
2
księgi wieczystej
lokalu
za 1 m
Lokal użytkowy
Obręb nr 3 miasta
wyposażony w
Ustny przetarg
176/2,
Nowogard
instalację: CO,
nieograniczony
Dzierżawa
6,00 zł.
1,00 zł
KW 14725
wodociągową,
na dzierżawę na
98,92 m2
kanalizacyjną oraz
okres 10 lat
ul. Zamkowa 4
elektryczną
Położenie
nieruchomości

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w dniach od 21 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r.
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek o nr ewidencyjnych 362/10 i 363/1 o łącznej pow. 825
m2 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00038233/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 82.800,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
8.280,00 zł najpóźniej do dnia 15.04.2016r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Świerkowej, Wiejskiej 22a.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca
się z działek o nr ewidencyjnych 361, 362/9 i 362/7 o łącznej
pow. 1013 m2 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2
m. Nowogard przy ul. Świerkowej, Wiejskiej 22a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00019303/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 101.300,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 10.130,00
zł najpóźniej do dnia 15.04.2016r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 3 z dnia 10.03.2016r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej, Wiejskiej 14a.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek o nr ewidencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej
pow. 1192 m2 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2
m. Nowogard przy ul. Lipowej, Wiejskiej 14a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00019307/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016r. o godz. 1030
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 111.300,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 11.130,00
zł najpóźniej do dnia 15.04.2016r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
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 www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 545/20 o pow. 18,5 m² położona w obrębie 2 miasta
Nowogard. Nieruchomość zostanie przekazana w najem na
okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016r o godz. 10.00
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 zł/m² miesięcznie plus podatek vat w ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem
nieruchomości, tj. 68,28 zł najpóźniej do dnia 18.04.2016r.
na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista do spraw rozwoju strefy ekonomicznej
w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stronie urzędu www.nowogard.pl (BIP-zakładka wolne stanowiska) lub w kadrach pokój nr 201 tel. (91)3926204 pani Dagmara Piasecka
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 25 marca 2016r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko specjalisty do spraw rozwoju strefy ekonomicznej w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu” w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5).
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

20

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

25.03.2016 r.

Wyciąg z ogłoszenia o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama Mickiewicza 12.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z:
- działki o nr ewidencyjnym 57 o pow. 454 m2 zabudowanej
budynkiem „mieszkalnym” oraz pozostałymi budynkami „niemieszkalnymi”,
- działki o nr ewidencyjnym 581 o pow. 45 m2 niezabudowanej, położona jest w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama
Mickiewicza 12.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00010107/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2016 r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 46.989,70 zł
obniżona o 15%
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 4.698,97 zł
najpóźniej do dnia 25.04.2016r. na konto Urzędu: 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 www.nowogard.pl oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

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 SpożywczoPrzemysłowe 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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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

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

