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Będzie siłownia
na osiedlu Radosław

Mieszkańcy Bieniczek
sami dbają o swoje drogi

Ulica Topolowa
 zmieni swój wygląd

70 nowych miejsc pracy czeka na mieszkańców gminy 
Nowogard.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 9 lutego 
br.,w nowogardzkim ratuszu, przedstawiony został ofi-
cjalnie nowy inwestor, który od lokalnego przedsiębiorcy 

wydzierżawił niewykorzysty-
wane hale produkcyjne 

przy ul. Cmentarnej. 
Duńska firma 

Graphic West, bo 
o niej jest mowa, w chwili obecnej 
przeprowadza generalny remont 
oraz prowadzi rekrutację pracow-

ników, aby już w marcu br., zacząć wytwarzać tekturo-
we opakowania do m.in. lekarstw, urządzeń medycznych  
i niewielkiej elektroniki.

***
Burmistrz Robert Czapla, witając przybyłych gości, 

wśród których byli: Flemming Olesen – 
Operation Manager Graphic West i Ja-
rosław Gielnik – Manager nowogardz-
kiego zakładu, zwrócił uwagę na fakt, 
że firma nawiązała kontakt z Gminą  

w sierpniu 2017 r., by po kilku spotkaniach z burmistrzem 
oraz właścicielem hal produkcyjnych podjąć decyzję, o lo-
kalizacji zakładu właśnie w Nowogardzie.

Wewnątrzy numeru 
informacja na temat 
akcji „Sadzimy drze-

wa” oraz ankieta
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Kolejny inwestor  
i nowe miejsca pracy

Jak wspomniał w czasie konferencji pan Flemming 
Olsen, rozważano dwie lokalizacje: w okolicach Kato-
wic, no i w Nowogardzie. Ostatecznie zapadła decyzja, 
że firma ruszy z produkcją w Nowogardzie. Przeważyła 
na korzyść naszej Gminy, jak wspomniał pan Flemming 
podczas swej wypowiedzi, dobra współpraca z burmi-
strzem i jego współpracownikami, którzy wspomogli 
w sprawie pozyskania miejsca pod lokalizację oraz  
w załatwieniu spraw związanych z dostarczaniem 
wody, gazu i prądu do produkcji. 

***
W rozmowie z nami, pani Jolanta Korszeń wspo-

mniała, że w październiku 2017 r., doszło do spotka-
nia burmistrza Roberta Czapli i przedstawicieli firmy 
Graphic West z właścicielami hali przy ul. Cmentarnej 
z propozycją jej wynajęcia lub zakupu. Była to trzecia 
propozycja wynajmu, jaką złożył Pani Korszeń Bur-
mistrz Nowogardu. Wcześniejsze dwie firmy, z powo-
dów technicznych, nie zdecydowały się na wynajęcie 
hali i rozpoczęcie produkcji w Nowogardzie.

W efekcie prowadzonych przez burmistrza działań, 
firma Graphic West w grudniu 2017 r., podpisała osta-
tecznie umowę na dzierżawę hali przy ul. Cmentarnej 
i planuje na przełomie lutego/marca br., rozpoczęcie 
produkcji.

***
Jest to więc kolejna dobra wiadomość dla naszych 

mieszkańców. Podczas grudniowej konferencji pra-
sowej, dowiedzieliśmy się, że ma powstać w strefie 
ekonomicznej zakład pracy (Press Glass), który da 320 

nowych miejsc pracy, a teraz dowiedzieliśmy się, że 
wchodzi na rynek pracy w Nowogardzie kolejny inwe-
stor, dzięki któremu będzie kolejne 70 miejsc pracy.

Ponadto z zapowiedzi burmistrza Roberta Czapli 
wynika, że jeszcze w tym roku czeka nas kilka niespo-
dzianek, ale o tym będziemy już informować Państwa 
na bieżąco. 

(ps)
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Burmistrz podpisał umowę na wykonanie 
projektu siłowni na osiedlu Radosław

Termin wykonania dokumentacji wraz ze skutecz-
nym zgłoszeniem rozpoczęcia robót do organu admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej: 4 miesiące od 
daty podpisania umowy.

Zanim zakończą się ostatecznie prace nad doku-
mentacją, przedstawiona zostanie koncepcja miesz-
kańcom osiedla, aby siłownia była taka, jaką by chcieli.

Przypomnijmy, że w dniu 16 stycznia br., opubliko-
wane zostało ogłoszenie o składaniu oferty cenowej 
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Ra-
dosława w Nowogardzie.

Podpisane wówczas przez burmistrza ogłoszenie 
dotyczy wykonania dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej, która powinna uwzględniać m.in.:

• projektowe rozwiązanie usytuowania urządzeń na 
wskazanych działkach z zachowaniem stref bezpie-
czeństwa,

• rodzaje urządzeń (zalecane trzy urządzenia po-
dwójne mieszane o różnych funkcjach),

• wykonanie robót przygotowawczych terenu,
• wykonanie nawierzchni pod urządzenia.

Powstanie siłowni na osiedlu Radosław było inicja-
tywą samych mieszkańców, którzy 31 maja 2017 r., na 
terenie siłowni zewnętrznej przy ul. Waryńskiego w No-
wogardzie, spotkali się z burmistrzem Robertem Czaplą. 
Podczas rozmów z burmistrzem, oprócz wspólnych ćwi-

czeń fizycznych i mile spędzonego cza-
su, mieszkańcy zawnioskowali o usta-
wienie na terenie placu dodatkowych 
urządzeń siłowni zewnętrznej. Usta-
lono, iż to sami mieszkańcy zapropo-
nują, jaki typ urządzeń widzieliby na 
terenie osiedla Radosław.

***

Prace posuwają się więc dalej. 
W tej chwili zaczynają się prace nad 
projektem siłowni. Pozostaje nam 

więc czekać na koncepcję, jak ma siłownia wyglądać. 
Kiedy będzie już ona gotowa informujemy Państwa  
o konsultacjach nad zaproponowaną przez projektan-
ta koncepcją.                                                                     (ps)

5 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej siłowni na świeżym powietrzu, na osiedlu Radosław.

Mieszkańcy zadbali o drogi na terenie 
sołectwa Bieniczki 

27 stycznia br., w Bieniczkach, mieszkańcy wraz  
z sołtysem Rafałem Żurkiem wspólnymi siłami po-
sprzątali ziemię i błoto, nawiezione przez ciągniki i sa-
mochody ciężarowe, obsługujące gospodarstwa rolne 
i nadleśnictwo. Ponadto mieszkańcy poprawili stan 
dróg gruntowych, otrzymanym od burmistrza Roberta 
Czapli kruszywem. Jest to przykład dobrej współpracy 
sołectwa z burmistrzem.                                             

(ps)
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Przebudowa ulicy Topolowej  
już niebawem 

W dniu 6 lutego br., Burmistrz Nowogardu, podpi-
sał zaproszenie do składania ofert na opracowanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwo-
leniami na przebudowę ul. Topolowej w Nowogardzie. 
To kolejna inwestycja, po podpisanej w dniu 5 stycznia 
br., umowie na wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej siłowni na osiedlu Radosław, o którą 
także zabiegali mieszkańcy.

***
Około 400-metrowa droga gruntowa, prowadząca 

do domów mieszkańców ulicy Topolowej w Nowogar-
dzie, kilka lat temu z ich inicjatywy, po uzyskaniu zgody 
gminy, została wyłożona płytami. Takie rozwiązanie je-
dynie w pewnym stopniu ułatwiało dotarcie mieszkań-

com do ich posesji. Burmistrz na prośbę mieszkańców 
zabiegał o przebudowę ulicy Topolowej. Niezwłocznie 
po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy na bie-
żący rok, przystąpił do realizacji tego zadania. 

***
W trakcie podpisania przez Burmistrza zaproszenia 

do składania ofert opracowania ww. dokumentacji, 
obecni byli: mieszkająca od wielu lat przy ul. Topolo-
wej pani Małgorzata Woźniak oraz kierownik Wydziału 
Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma obej-
mować: projekt zagospodarowania terenu, projekt 
drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, zaopinowany 
projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposo-

bem zagospodarowania materia-
łu uzyskanego z rozbiórki (zgod-
nie z przepisami o gospodarce 
odpadami).

 (bs)
Link do ogłoszenia dot. opra-

cowania dokumentacji projekto-
wo – kosztorysowej przebudowy 
ul. Topolowej znajduje się tutaj: 
http://bip.nowogard.pl/strony/
zmiany/9323.dhtml

Gala przyciągnęła blisko 
200 przedstawicieli szwedzkie-
go biznesu oraz samorządow-
ców. Wyróżnione zostały trzy 
przedsiębiorstwa:

1. MSW Service.
2. Zelected by Houze.
3. Salon motocyklowy JE68.
Zwycięstwo mogło przy-

paść tylko jednej firmie – te-
goroczna nagroda została przyznana salonowi moto-
cyklowemu JE68.

Spotkanie było okazją do odświeżenia współpracy 
między gminami Nowogard i Kavlinge oraz rozmów 
biznesowych, służących zacieśnieniu współpracy mię-
dzy Partnerami. Zastępca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski przekazał szwedzkim partnerom pozdrowienia od 

Nowogard na gali  
„Przedsiębiorca Roku 2017” w Kavlinge

26 stycznia br., na zaproszenie Burmistrz Kävlinge Pii Almström, przedstawiciele gminy 
Nowogard – z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy i Sportu – Jarosław Soborski, udali się na doroczną ceremonię przyznania 
nagród w kategorii „Przedsiębiorca Roku 2017”.

mieszkańców Nowogardu wraz życzeniami 
na nowy rok – zrobił to w języku szwedzkim.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy i Sportu

Od zatwierdzenia budżetu gminy minęło niewiele ponad miesiąc, a już Burmistrz  
Robert Czapla rozpoczyna kolejną inwestycję dla mieszkańców. 
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Wrzucanie gorącego popiołu może skutkować poża-
rem pojemnika, który z kolei może zagrozić okolicznym 
nieruchomościom i być źródłem toksycznych spalin 

wpływających na zdrowie mieszkańców. 
I jak się okazuje tlące się odpady mogą 
sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno 
na samochody je przewożące jak i za-
kład, w którym są one zagospodarowy-
wane. Zalanie popiołu wodą nie jest naj-
lepszym pomysłem, gdyż przy ujemnych 
temperaturach mokry popiół może przy-

marznąć do pojemnika, co z kolei uniemożliwi jego 
całkowite opróżnienie. Dlatego prosimy o cierpliwość 
i wyrzucanie do pojemników tylko wystudzonego po-
piołu. 

ZBK Nowogard

W sortowni odpadów Regionalnego Zakładu Go-
spodarowania Odpadami w Słajsinie pojawiło się po-
ważne zagrożenie pożarem. Jego źródłem były odpa-
dy odebrane z nieruchomości. Kilka dni 
temu do hali sortowni przywieziono od-
pady odebrane od mieszkańców. Wśród 
nich znalazł się gorący popiół zmieszany 
z odzieżą. Tlące się odpady mogły być 
przyczyną rozprzestrzenienia się ognia, 
co mogło zagrozić pracującym tam lu-
dziom i spowodować ogromne straty 
materialne. Jak informuje Celowy Związek Gmin R-XXI 
tylko dzięki interwencji pracowników oraz zastosowa-
niu odpowiednich procedur udało się uniknąć pożaru. 
Dlatego ponownie apelujemy by do pojemników na 
odpady komunalne wrzucać tylko wystudzony popiół. 

O krok od pożaru

W związku z realizacją działań, polegających  
na wspieraniu rodziny, w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, przy wparciu Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, powstał przyjazny i bezpieczny „Kącik 
Zabaw” dla dzieci. Jest on przeznaczony dla malusz-
ków towarzyszących ich matkom, podczas załatwiania 
spraw urzędowych w tutejszym OPS.

Meble oraz zabawki, w które został wyposażony 
pokoik, spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa i są 
odpowiednie dla dzieci od 3 roku życia.

„Kącik Zabaw” dla dzieci w OPS 
Ponadto z myślą o mieszkańcach naszej gminy  

i w trosce o zapewnienie im warunków podczas zała-
twiania wszelkich spraw prowadzonych przez OPS,  
zakończono remont korytarza i wyposażono go w miej-
sca ułatwiające wypełnianie dokumentacji oraz w tabli-
ce informacyjne. Całość inwestycji wyniosła 63 tys. zł.

Zachęcamy wszystkie maluszki do korzystania  
z przyjaznego kącika zabaw.

Dorota Maślana
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie
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Dziś zjawisko „zamierania” tych miejsc handlo-
wych, można obserwować w wielu miejscach. Nie-
które gminy podejmują się nawet modernizacji targo-
wisk, jednak nie zawsze przynosi to zamierzony efekt,  
o czym przekonały się boleśnie m.in. władze w Kamie-
niu Pomorskim.

W kwietniu 2017 r. odbyło się w siedzibie Sejmi-
ku Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie  
z samorządowcami, które dotyczyło programu „Mój Ry-
nek”, finansującym działania w zakresie budowy, prze-
budowy, remontu i wyposażenia targowisk stałych.

W spotkaniu tym wziął udział Jarosław Soborski, 
kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu.

Szansę na poprawę standardu targowisk dosta-
ły związki międzygminne lub same gminy, liczące do  
50 tys. mieszkańców. Program „Mój rynek” został 
stworzony przede wszystkim z myślą o rolnikach  
i ogrodnikach, którzy dzięki temu będą mieli miejsca 
na sprzedaż swoich towarów. W trakcie spotkania była 
możliwość konsultacji z pracownikami Urzędu Mar-
szałkowskiego, gdzie przedstawiono koncepcję prze-
budowy miejskiego targowiska w Nowogardzie.

Niestety, podczas analizy nie udało się uzyskać zapew-
nienia podstawowego warunku dopuszczającego taki 
projekt do dofinansowania – minimum 30% powierzchni 
przebudowanego targowiska muszą zajmować sprze-
dawcy produktów rolnych – niespełnienie tego warunku, 
wyklucza z dofinansowania, a nawet jeśli udałoby się tą 
przestrzeń wygospodarować, utrzymanie takiego pro-
centu zabudowy leży w gestii Gminy przez 5 lat.

Jeśli po kontroli pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego wyszłoby, że jednak nie ma takiego procentu 
(wystarczy, że zrezygnuje z targowiska choćby jeden ze 
sprzedawców) – gmina Nowogard musiałaby zwracać 
dotację (63,63% dofinansowania) wraz z odsetkami.

W sprawie nowogardzkiego 
targowiska 

Miejskie targowisko w Nowogardzie to zdecydowanie 
nie ten typ targowiska, który miałby szansę na dofinanso-
wanie – po pierwsze jest za mały, a po drugie – jego profil 
to raczej artykuły spożywcze, tekstylia, odzież itp.

Dlatego realizacja tego przedsięwzięcia przy wspar-
ciu środków unijnych nie ma szans na powodzenie. Je-
dyna szansa w tym, że zwiększy się liczba osób handlu-
jących przede wszystkim płodami rolnymi. Wówczas 
będziemy mogli, jako Gmina, skorzystać z dofinanso-
wania unijnego na modernizację naszego targowiska.

***
Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie podejmował 

próby zachęcenia rolników, aby sprzedawali swoje pło-
dy rolne na Targowisku Miejskim. Pomimo zaangażo-
wania w tej kwestii również samych sołtysów, chętnych  
nie ma.

***
Roczne utrzymanie targowiska kosztuje Gminę do-

datkowo ponad 30 tys zł.
Całkowity koszt utrzymania targowiska to rocznie 

blisko 113.699 zł, w tym koszt:
• dozorowanie targowiska (dwóch stróżów), pracow-

nik zarządzający targowiskiem – w tym koszty pra-
codawcy – 84.068 zł

• podatek od nieruchomości – 2.592 zł
• śmieci – 320 zł (kwota rozłożona na ilość dzierżawców)
• energia – 10.633 zł
• doraźna obsługa targowiska, naprawy, itp. – 5.598 zł
• koszty zakładowe – 10.539 zł
• Dochód z targowiska to około 80 tys zł.

***
Przedstawiamy Państwu stawki, które obowiązują 

na terenie Targowiska Miejskiego:
• dzierżawa placu pod kioskiem – 20,16 zł netto za 1m²
• prąd – 5zł netto za punkt świetlny+opłata za zużyta 

energię według odczytu
• punkt poboru wody – 2 zł netto
• śmieci – kwota ogólna dzielona na ilość handlują-

cych (ok. 20 zł netto)
opłata targowa rzy sprzedaży z kontenera, straganu na 
stałe ustawionego na targowisku:

 ‒ o powierzchni do 4 m² – 1,00 zł
 ‒ o powierzchni powyżej 4 m² do 6 m² – 2,00 zł
 ‒ o powierzchni powyżej 6 m² do 10m² – 3,00 zł
 ‒ o powierzchni powyżej 10 m² – 3,50 zł

Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub do-
stawczego na terenie targowiska:

a) do 3,5 tony ładowności – 20 zł
b) powyżej 3,5 tony ładowności – 30 zł.

***

Powoli kończy się popularność targowisk w Polsce. Kiedy powstało to nasze w Nowogar-
dzie, nie było jeszcze hipermarketów i wszelkie „nowości” można było kupił właśnie tu – na 
Miejskim Targowisku. Tak było w roku 1991. Wtedy wszystko w Nowogardzie dopiero się 
rodziło. Dziś, po ponad 26 latach, wiele się zmieniło w mieście, jak i na samym targowisku.
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Rolników, ogrodników, producentów i handlowców, 
którzy chcieliby prowadzić sprzedaż na nowogardzkim 
targowisku, w imieniu kierownika ZBK Karola Brzeczka 
zapraszamy.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać 
osobiście w siedzibie ZBK, przy ul. 700 Lecia 14 lub te-
lefonicznie pod nr telefonu 91 39 262 65.                (ps)

Dotacje na 2018 rok dla organizacji 
pozarządowych przyznane

W 2018 roku, Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, ogłosił 8 
Otwartych Konkursów Ofert dla or-
ganizacji pozarządowych na realiza-
cję zadań publicznych w zakresie:
• wspierania inicjatyw społecz-

nych i koordynowania pracy 
organizacji pozarządowych na 
terenie Gminy Nowogard

• organizowania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu

• rozwoju wsi oraz organizacji  
i upowszechniania dóbr kultury 
w społeczności wiejskie

• prowadzenia zajęć dla dzieci  
i młodzieży

• ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
• opieki społecznej 
• ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard
• organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań była 
wyższa niż w ubiegłym roku i wynosiła 613.200 zł. 

W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 32 
oferty od organizacji pozarządowych.

Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Soborski 
– przewodniczący, Szymon Pilipczuk – zastępca prze-
wodniczącego, Urszula Berezowska – sekretarz, Marta 
Wilczańska – członek, Mieczysław Cedro – członek, Ta-
deusz Hołubowski – członek i Cezary Komisarz – czło-
nek, oceniła oferty dotyczące konkursów. Na posiedze-
niu w dniu 23 i 29 stycznia br., po rozpatrzeniu ofert 
pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja 
konkursowa sporządziła sprawozdanie z podaniem 
propozycji kwot dotacji dla poszczególnych organizacji 
pozarządowych, które przedstawiła burmistrzowi. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przychylił się 
do propozycji Komisji konkursowej i zaakceptował 
kwoty dotacji bez zmian.

Poniżej prezentujemy organizacje pozarządowe, które 
otrzymały dotacje na 2018 rok oraz kwoty im przyznane:
• Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 

40 000 zł
• Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-

towe 45 000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,SIATKARZ’’  

6 000 zł
• Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Nowo-

gard 3 000 zł
• VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin 20 000 zł
• Liga Obrony Kraju Klub Strzelectwa Sportowego 

„TARCZA” Goleniów 10 000 zł

• Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedyneczka’’ 6 000 zł
• Ludowy Klub Sportowy ,,POMORZANIN’’ 221 000 zł
• Klub Motorowy ,,CISY’’ 42 000 zł
• Klub Motorowy ,,CISY’’ 18 000 zł
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 10 000 zł
• Ludowy Kolarski Klub Sportowy ,,Chrabąszcze’’  

Nowogard 45 000 zł
• Nowogardzki Klub Tańca Sportowego ,,FLESZ’’  

16 000 zł
• Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’  

1 400 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 600 zł
• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 4 000 zł
• Stowarzyszenie Szersza Perspektywa 1 000 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł
• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 3 500 zł
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 1 180 zł 
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej 16 500 zł
• Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych
• ,,Serduszko’’ 10 000 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  

8 000 zł
• Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowo-

gardzie 13 500 zł
• Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopo-

morski Koło Terenowe w Goleniowie 2 000 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Nowogardzie 9 000 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowo-

gard 14 000 zł
• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi

Wydział Rozwoju Lokalnego Funduszy, 
Kultury i Sportu
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W zebraniu, któremu przewodniczył prezes Koła  
i członek Zarządu PZW w Szczecinie Kazimierz Ziemba, 
uczestniczyli m.in. członkowie zarządu Koła, Zygmunt 
Dziewguć – wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodnio-
pomorskiego, Starosta Powiatu Goleniowskiego oraz 
Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza Nowogardu.

***
Po przyjęciu sprawozdania przewodniczący obrad, 

Kazimierz Ziemba, odczytał fragmenty opracowania 
historii Koła PZW nr 36 w Nowogardzie, przygotowane 
przez Edwarda Paszkiewicza. Nawiązał także do ekspo-
nowanej podczas obrad wystawy fotograficznej, ob-
razującej najważniejsze dokonania koła okręgu nr 36 
PZW, które w roku ubiegłym obchodziło 60 lecie swo-
jego istnienia.

***
W dalszej części spotkania, rozpoczęła się dysku-

sja nad sprawozdaniami, m.in. sprawozdania Sądu 
Koleżeńskiego oraz Społecznej Straży Rybackiej. Pod-
sumowano także ubiegłoroczne zawody spławikowe 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Koła Miejsko-Gminnego Okręgu PZW

w mistrzostwach 
Koła, wymienia-
jąc zwycięzców w 
p o s z c z e g ó l n y c h 
kategoriach. Na 
organizację zawo-
dów wędkarskich w 
2017 r. przeznaczo-
no kwotę 15.101 zł.

Poruszono kwe-
stię pracy z dzieć-
mi i młodzieżą  
w kontekście pracy 
Koła z najmłodszy-
mi wędkarzami w 
tym w 2 Szkółkach 
Wędkarskich w No-
wogardzie oraz w 
Krzywicach. 

Omówiono również współpracę z samorządami  
i wsparcie działań proekologicznych. Biorąc pod uwagę 
duże perspektywy związane z położeniem Nowogar-
du, przewodniczący Kazimierz Ziemba poinformował, 
iż zamierza zgłosić Jezioro Nowogardzkie do wszyst-
kich zawodów PZW na szczeblu wojewódzkim. W 2016 
roku PZW pozyskało od Gminy jezioro Karsk, a w celu 
szerszego rozpowszechniania wędkarstwa burmistrz 
Robert Czapla patronuje zawodom spławikowym na 
Jeziorze Nowogardzkim.

***
W czasie nie-

dzielnego spotkania,  
z rąk  Przewodni-
czącego Koła, Kazi-
mierza Ziemby, od-
znaczenie i medal za 
zasługi dla Okręgu 
PZW w Szczecinie, 
otrzymał Burmistrz 
Nowogardu Robert 
Czapla oraz m.in. za-
służeni członkowie 
Związku. Przewod-
niczący podziękował 
także innym zebra-
nym członkom Koła 
oraz sympatykom 
wędkarstwa, pamię-
tając wcześniej, by 
wszyscy zgromadzeni 
uczcili minutą ciszy 
tych, którzy odeszli.                                                     

(sb)

W niedzielę, 28 stycznia br., w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbyło się 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Miejsko - Gminnego Okręgu nr 36 Polskiego 
Związku Wędkarskiego. 
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Burmistrz podczas sesji zawnioskował, aby radni 
wprowadzili do wcześniejszego porządku sesji m.in. 
projekt uchwały intencyjnej, pozwalający Gminie na 
zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby świetli-
cy w Osowie. Dyskusji na ten temat było bardzo dużo, 
jednak radni stwierdzili, że muszą jeszcze to omówić 
ponownie i po raz trzeci odrzucili wniosek burmistrza, 
a w sumie cztery razy. Ponieważ po przegłosowaniu 
zmian w budżecie gminy, skarbnik zaproponował rad-
nym, aby jeszcze raz zagłosowali nad wprowadzeniem 
proponowanych projektów do porządku sesji i radni 
ponownie zagłosowali przeciwko.

Przypomnijmy, że podobnie było podczas przed-
wakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (21 
czerwca br.), radni wtenczas wykreślili z projektu 
uchwały, którą przygotował burmistrz Robert Cza-
pla, propozycję zabezpieczenia w budżecie kwoty  
182 tys. zł na kupno budynku, mającego być zaadapto-
wanym na świetlicę wiejską w Osowie.

Wcześniej Burmistrz już na etapie projektu budżetu 
na rok 2017, zabezpieczył środki w wysokości 30 tys. zł 
na stworzenie dokumentacji na budowę świetlicy  
w Osowie, jednak radni uchwalając budżet nie zgodzili 
się na tę inwestycję. 

I co najważniejsze, w budżecie są zabezpieczone 
pieniądze na zakup wspomnianego budynku, Umowa 
intencyjna umożliwiłaby burmistrzowi Robertowi Cza-
pli na podjęcie dalszych działań, zmierzających do po-
wstania świetlicy w Osowie. Widać mieszkańcy Osowa 
będą musieli jeszcze poczekać.

***
W ten sam sposób radni z PiR/PiS, PSL, WN i z klu-

bu niezależnych postąpili z projektami uchwał budże-
towych, które wymagały zaledwie korekty w formie 
zapisu, aby mogły wystartować. 

W zaledwie 6 tygodni nowego roku, a burmistrz 
uruchomił 10 inwestycji i rozpoczyna kolejne. Mogły 
również wystartować kolejne, wymagały jednak małej 
korekty w nazewnictwie. Niestety radni to swą decyzją 
zablokowali. Dotyczy to m.in. następujących inwesty-
cji: budowa chodnika przy ul. Ogrodowej (chodziło tyl-
ko o wykreślenie numerów działek), wykonanie przej-
ścia pieszego przy „Czereśniowym Sadzie” (wystarczy-
ło wykreślić oznakowanie poziome ścieżki rowerowej 
na ul. Bohaterów Warszawy, bo to zadanie już zostało 
wykonane) oraz wykonanie placu zabaw w Bieńczy-
cach (była potrzeba, aby wykreślić miejscowość Bie-
niczki z realizacji do czasu, aż Gmina będzie posiada-
ła w tej miejscowości grunt gminny pod inwestycję). 
Radni, choć nic się w kwotach i źródłach nie zmieniało, 
wstrzymali realizację ww. inwestycji, które były wnio-
skami samych mieszkańców.  

Radni ponownie powiedzieli 
NIE świetlicy w Osowie

W środę, 7 lutego br., na wniosek burmistrza Roberta Czapli, zwołana została ponownie 
sesja Rady Miejskiej. Radni w większości poparli wnioski burmistrza odnośnie zmian w bu-
dżecie, jednak ponownie doszło do dziwnej „rozgrywki” ze strony radnych z tzw. opozycji. 

***
Kolejne projekty uchwał dotyczyły zmian w budże-

cie gminy na rok 2018 – uchwała ta zabezpiecza zo-
bowiązania finansowe gminy na zadania inwestycyjne, 
których realizacja rozpoczęła się jeszcze w roku 2017. 
Wśród nich są:
• projekt budowy parkingów przy ul. 5 Marca – 

16.974 zł
• wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego  

w Olchowie - 27.694 zł
• budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 

w Słajsinie – 6.000 zł
• budowa placu zabaw w Konarzewie – 48.958 zł
• budowa placu zabaw w Wierzbięcinie – 3.690 zł
• budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie przy Szkole 

Podstawowej – 23.684 zł.
Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.

***
W imieniu proboszcza parafii w Żabowie, ks. 

Krzysztofa Kopali i sołtys Boguszyc Krystyny Maciejew-
skiej, burmistrz Robert Czapla zwrócił się do radnych 
o dofinansowanie w wysokości 20.000 zł na wykona-
nie prac konserwatorsko - budowlanych zabytkowego 
kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Boguszycach. 
Koszt planowanych prac konserwatorskich to kwota 
łączna 40.000 zł. Mieszkańcy sami zebrali na ten cel 
20.000 zł, tak więc dotacja z gminy pozwoli im na prze-
prowadzenie ww. prac.

Radni jednogłośnie poprali wniosek burmistrza.
*** 

Burmistrz Nowogardu przypomina właścicielom  
i zarządcom obiektów zabytkowych na terenie naszej 
gminy, że w budżecie gminy na rok 2018 została za-
bezpieczona kwota w wysokości 90 tys. zł na remonty  
i konserwacje zabytków. Wnioski można składać  
w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury  
i Sportu, u pani Urszuli Berezowskiej (Plac Wolności 5,  
tel. 91 39 26 233).

***
Pozostałe uchwały w sprawie trybu i rozliczania 

dotacji przez przedszkola i placówki przedszkolne pu-
bliczne i niepubliczne, zostały przyjęte jednogłośnie.

***
Pomimo tego, że sesja trwała zaledwie 1,5 godziny, 

to radni z opozycji nie powstrzymali się od próby wy-
wierania nacisków na burmistrza. Przykładem tego był 
wniosek radnego D. Kielana, który wynik głosowania 
w sprawie Osowa i pozostałych niewprowadzonych 
pod obrady projektów uchwał, uzależnił od zgody bur-
mistrza na wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
wnioski, zapytania i interpelacje. Zastępca burmistrza 

→
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poinformował radnych, że w związku z tym, że sesja 
normalnie planowana jest na za dwa tygodnie, więc 
byłby teraz problem z udzielaniem odpowiedzi, po-
nieważ kierownicy oraz pracownicy poszczególnych 
wydziałów merytorycznych są w większości nieobecni. 

Burmistrz Robert Czapla zaproponował, że po se-
sji jest w pełni do dyspozycji radnych i zaprasza ich do 

siebie, gdzie bezpośrednio udzieli informacji lub odpo-
wiedzi na zapytania. Z informacji pozyskanych z sekre-
tariatu, nikt się do burmistrza z radnych nie zgłosił. To 
pokazuje, jakie są prawdziwe intencje radnych. Wyglą-
da na to, że te „ważne” sprawy, ważne są tylko podczas 
sesji, a później już nie. (ps)

Program Mieszkanie+ jest zbiorczą nazwą, która 
obejmuje szereg działań i instrumentów mających na 
celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego na te-

Program Mieszkanie+  
w gminie Nowogard
Ci, którzy marzą o własnym „M” już teraz zastanawiają się, 

czy będą mogli skorzystać z  programu „Mieszkanie+”. 

Przypomnijmy tylko, że w ostatnim czasie nasza gmi-
na zajęła I miejsce (podczas XV jubileuszowej edycji Sa-
morządowego Forum Kapitału i Finansów) wśród gmin, 
które wykazują aktywność w zakresie polityki zdrowot-
nej za lata 2006-2015, realizując działania inne niż ob-
ligatoryjne a także w rankingu Rzeczpospolitej, szpital 
w Nowogardzie zajął 1 miejsce w województwie oraz  
5 miejsce w kraju pod względem zarządzania.

W kraju nas chwalą, a u nas… „trudno być jednak 
prorokiem we własnym kraju”. Szkoda słów.

Najprościej jest powiedzieć – zlikwidujmy Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie,  
a za to wybudujmy sobie basen.

***
Mieszkańcy Nowogardu mogą powiedzieć, że są 

szczęśliwcami. Mamy szpital, choć reforma samo-
rządowa miała nas go pozbawić. Dziś jest on jednym  
z najnowocześniejszych w regionie i wysoko cenionym 
przez NFZ...no i nie musimy jeździć do Szpitala w Gole-
niowie, skąd docierają do nas dzięki mediom, co jakiś 
czas, niepokojące wieści.

Warto wspomnieć, że nowogardzki szpital jest 
gminnym, to znaczy, że jego właścicielem jesteśmy 
my wszyscy – Mieszkańcy gminy Nowogard. Likwida-
cja szpitala w Nowogardzie by oznaczała nie tylko 200 
osób bez pracy, ale również dłuższe czekanie na karet-
kę pogotowia, która jechałaby z Goleniowa, no i oczy-
wiście jedynym szpitalem byłby wówczas ten w Gole-
niowie – 25 km od Nowogardu. Czy to dobry pomysł?

***
A Basen? Jest to wspaniała rzecz i nasi mieszkańcy 

zasługują na nowoczesną pływalnię. Nie można jed-
nak wszystkiego robić na raz. Przyjdzie czas i na basen.  
Liczby najlepiej zobrazują utrzymanie „basenowego” 
interesu.

Zamiast szpitala...basen? 

Jednak pomimo swej popularności, pozostają nie-
rentowne. W Wodzisławiu do dyspozycji mieszkań-
ców jest basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
„Centrum”. I jak pokazują wyniki finansowe, utrzyma-
nie obiektu jest niemożliwe bez miejskiej dotacji. Cał-
kowite koszty funkcjonowania pływalni wynoszą oko-
ło 500 tysięcy zł rocznie. Dochody natomiast sięgają  
130 - 135 tysięcy rocznie, resztę pokrywa gmina.

W Radlinie utrzymanie ośrodka MOSiR, gdzie znaj-
duje się basen, pochłonęło 1.643.647,72 zł, wliczając 
koszty zatrudnienia. Mimo to bilans jest niekorzystny. 
Dochody z wejść na basen w tym samym roku zasiliły 
kasę MOSiR-u o 626.441,44 zł. Milion złotych dołożyła 
oczywiście gmina.

Z podobnym problemem nierentowności pływalni 
borykają się władze gminy Mszana. Kryta pływalnia 
prowadzona przez Gminny Ośrodek Sportu w mi-
nionym roku kosztowała tamtejszy samorząd ponad  
850 tysięcy zł. Natomiast dochody sięgnęły nieco po-
nad 258 tysięcy. Taka sytuacja utrzymuje się pomimo 
tego, że na basenie można korzystać z dwóch niecek 
- pełnowymiarowej oraz dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią. 
Oprócz wodnej rekreacji pływalnia oferuje szereg do-
datkowych atrakcji takich jak masaż czy sauna.

Nie wspominając już aquaparku w Gryfinie, czy 
ostatnio zamkniętego pierwszego aquaparku w Pol-
sce. Wybudować basen jest o wiele łatwiej, niż go póź-
niej utrzymywać.

***
Życie i zdrowie to cenny dar, o który powinniśmy 

się troszczyć i zabiegać. Szpital wpisuje się bardzo do-
brze w tę troskę o komfort naszego życia. Na basen też 
przyjdzie czas.                                                          

      (ps)

Choć w minionym roku kilka wyróżnień trafiło do naszego szpitala oraz gminy, to są 
osoby, które przy każdej okazji podważają opinię specjalistów i próbują wmówić naszym 
mieszkańcom, że z nowogardzkim szpitalem źle się dzieje.

renie kraju i zwiększenie ilości oddawanych do użytku 
mieszkań. Program ten realizowany jest przez powo-
łane do tego celu instytucje, takie jak Krajowy Zasób 
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Nieruchomości (KZN) czy Bank Gospodarstwa Krajo-
wego - Nieruchomości (BGKN). Przewiduje on między 
innymi finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji 
związanych z budownictwem mieszkaniowym, które 
realizowane są przez samorządy, w tym także gminy.

Jest to program wielowariantowy, dopuszczający 
różne opcje współpracy. Jedna z opcji – ta na którą zde-
cydowała się gmina Nowogard, zakłada, że gmina wska-
zuje należącą do niej działkę, na której ma zostać zre-
alizowana inwestycja. Podmiot, z którym gmina współ-
pracuje (KZN lub BGKN) ocenia, czy działka i wskazujący 
ją samorząd kwalifikują się do zlokalizowania tam in-
westycji. Jeżeli ocena ta wypadnie pozytywnie, gmina 
i KZN lub BGKN spisują wstępną umowę inwestycyjną 
i tworzą spółkę celową, która następnie realizuje inwe-
stycję. Po jej zakończeniu, w zależności od tego, co za-
pisano w umowie spółki, gmina i jej partner albo dzielą 
się wybudowanymi mieszkaniami w proporcjach rów-
nych wniesionym wkładom, albo jedna ze stron spłaca 
nakłady drugiej strony i zatrzymuje wszystkie wybudo-
wane mieszkania, które od tej pory albo powiększają za-
soby mieszkalne gminy, albo pozostają własnością KZN 
lub BGKN i funkcjonują jako mieszkania na wynajem,  
o normowanym czynszu, z możliwością ich późniejsze-
go wykupu na własność przez najemców. 

W imieniu gminy sprawę znalezienia odpowiednie-
go miejsca pod budowę mieszkań w programie Miesz-
kanie+ powierzono Zarządowi Budynków Komunal-
nych, podległemu zastępcy burmistrza Krzysztofowi 
Kolibskiemu. Po analizie zasobów, w kwietniu 2017 r. 

wybrano działkę 141/2 obrębu 6 miasta Nowogard. 
Ma ona powierzchnię 7116 m2 i położona jest przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie. O jej wybo-
rze zadecydował szereg czynników. Przede wszystkim 
działka ma foremny kształt i posiada uchwalony plan 
zagospodarowania przestrzennego, przewidujący za-
budowę wielorodzinną. Ponadto jest korzystnie po-
łożona pod względem komunikacyjnym, gdyż dostęp 
do niej jest możliwy zarówno z drogi wojewódzkiej, 
czyli ul. Poniatowskiego, jak i przyległej do wschodniej 
granicy działki drogi gminnej, a teren wokół niej jest 
zurbanizowany i uzbrojony. Dodatkowo teren inwesty-
cji obejmuje komunikacja miejska, a w jego sąsiedz-
twie zlokalizowane są obiekty sportowe (Orlik) oraz 
placówki edukacyjne i handlowe. Wszystkie powyższe 
walory działki są bardzo istotne, gdyż zwiększają szan-
se zakwalifikowania jej do programu.

Po zgłoszeniu przez gminę działki, BGKN zwrócił się 
w maju 2017 r. do gminy o dostarczenie mu szeregu 
danych, dotyczących chociażby:

- informacji o nieruchomości i jej otoczeniu, lokali-
zacji, objęciu jej siecią komunikacji miejskiej, lokaliza-
cji w jej sąsiedztwie zakładów bądź elementów infra-
struktury, mogących zostać uznane za uciążliwe (np. 
oczyszczalnie ścieków czy składowiska odpadów);

- postanowień miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dot. planowanej nieruchomości, 
możliwości technicznych realizacji przyłączy mediów, 
istniejącego uzbrojenia terenu, odległości mediów od 
granic działki, ewentualnych wydanych pozwoleń na 

budowę lub warunków zabudowy, tego 
czy na działce znajdują się budynki czy na-
wet drzewa;

- danych dotyczących chłonności tere-
nu, tj. maksymalnej możliwej do zrealizo-
wania liczby lokali oraz ich powierzchni,

- informacji dotyczących rynku nie-
ruchomości w gminie od 2013 r., w za-
kresie czynszów, kosztów budowy, liczby 
zawartych transakcji na rynku nierucho-
mości, średnich cen za budowę m2, śred-
nich kosztów utrzymania m2 powierzchni 
mieszkalnych i wspólnych, liczby odda-
nych do użytkowania mieszkań, z podzia-
łem na budownictwo wielo- i jednoro-
dzinne, średnich cen za m2 mieszkania na 
rynku pierwotnym i wtórnym w gminie; 

- informacji na temat mieszkaniowych 
potrzeb gminy - deficytu lokali mieszkal-
nych, szacowanego zapotrzebowania na 
mieszkania w ramach programu, liczby 
tych lokali, sumy ich powierzchni użytko-
wej i struktury, liczby osób oczekujących 
na przydział mieszkania komunalnego etc.;

- informacji dotyczących demogra-
fii gminy na przestrzeni ostatnich 5 lat. 
Przyrostu naturalnego, sald migracji,  
a nawet liczby wydanych decyzji przyzna-
jących świadczenie w ramach programu 
500+ i liczby dzieci w gminie objętych tym 
świadczeniem;
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- informacji dotyczących potencjału rozwojowego 
gminy - zrealizowanych bądź obecnie realizujących się 
inwestycji oraz ilości powstających nowych miejsc pra-
cy, statystyk dotyczących stopy bezrobocia, wysokości 
średnich zarobków w gminie itp; 

- informacji dotyczących liczby zlokalizowanych na 
terenie gminy publicznych placówek oświatowych, ich 
rodzaju oraz odległości od miejsca inwestycji,

- wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ 
uzasadniający zrealizowanie inwestycji.

Zebranie tych danych z uwagi na ich wielość,  
a niekiedy i złożoność, oraz konieczność dokonywania 
wyliczeń trwało od czerwca do września 2017 r. i było 
realizowane przez Zarząd Budynków Ko-
munalnych, przy współpracy z innymi jed-
nostkami organizacyjnymi gminy i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego. Zbierane dane 
należało również aktualizować z uwagi na 
zmiany, jakie w tym czasie następowały np. zlikwido-
wano gimnazja, czy rozpoczęto nowy okres zasiłkowy 
w programie 500+, a także i takie dane były od gminy 
przez BGKN wymagane.

Znaczna część danych, które gmina musiała dostar-
czyć BGKN, dotyczyła planowanych i realizowanych  
w gminie inwestycji. Pamiętajmy, że w tym czasie to-
czyły się negocjacje w sprawie otwarcia przez firmę 
Press Glass zakładu pracy w nowogardzkiej strefie 
ekonomicznej, a wynik owych negocjacji miał znacze-
nie dla przygotowywanego przez gminę Nowogard 
wniosku. Budowa fabryki za 120 milionów zł, która da 
zatrudnienie 320 osobom, to ważny argument prze-
mawiający na naszą korzyść i źle by było, gdybyśmy go  
w naszym wniosku nie uwzględnili. 

Zebranie danych i ich opracowanie, to tylko część 
rzeczy, które należało wykonać. BGKN wymaga rów-
nież od gmin, aby przygotowały koncepcję zagospo-
darowania terenu przekazywanego pod inwestycję. 
W najprostszych słowach znaczy to, że gmina musi 
określić się, ile budynków i ile mieszkań chce na danej 
działce wybudować. Istnieją jednakże pewne odgórne 
warunki - koncepcja zagospodarowania terenu musi 
być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Nie można zatem na działce 
wybudować tylu mieszkań ile się chce, a tyle, na ile 
pozwalają przepisy prawa budowlanego i wspomniany 
wcześniej plan zagospodarowania.

Po przeprowadzonej we wrześniu 2017 r. analizie, 
okazało się, że na działce, którą zgłoszono do progra-
mu, można wybudować maksymalnie 60 mieszkań. 
Dlatego zdecydowaliśmy, by przygotować koncepcję 
zagospodarowania działki która zakładałaby powsta-
nie budynku wielorodzinnego na 56-60 mieszkań. Na 
ul. Poniatowskiego zbudowano by zatem albo budy-
nek czterokondygnacyjny i pięcioklatkowy, albo sze-
ścioklatkowy i trzykondygnacyjny. Koncepcja zakłada, 
że 2/3 z mieszczących się  w budynku mieszkań sta-
nowiłyby mieszkania 3 pokojowe z kuchnią i łazienką 
o średniej powierzchni 65 m2, zaś pozostałe miesz-
kania byłyby dwupokojowe, z kuchnią lub aneksem 
kuchennym i łazienką, o średniej powierzchni 45 m2. 
Nie są to jednak ustalenia ostateczne, ponieważ te 

zostaną zawarte dopiero w projekcie architektonicz-
nym, który zostanie sporządzony, o ile zostanie przez 
BGKN podjęta decyzja o inwestycji w Nowogardzie. 
Jako że BGKN realizuje inwestycje również według 
własnych projektów, jest dość prawdopodobne, że 
ostateczny wygląd nowego budynku odbiegać bę-
dzie od tego, który określono w koncepcji. Zatem 
liczba mieszkań, ich powierzchnia lub liczba pokoi 
w poszczególnych mieszkaniach może jeszcze ulec  
zmianie. 

Opracowanie tekstowej części koncepcji trwało od 
końca września do końca listopada 2017 r. i zostało wy-
konane przez Zarząd Budynków Komunalnych, dzięki 

czemu gmina nie musiała ponosić na ten 
cel żadnych nakładów finansowych. Do 
koncepcji winno również załączyć sporzą-
dzone przez architekta załączniki graficz-
ne. Jednakże udało się w połowie stycz-

nia 2018 r. wynegocjować z Zastępcą Dyrektora Biura 
Transakcyjnego BGKN - Aleksandrem Jankowskim, któ-
ry zajmuje się m.in. naborem wniosków, że gmina No-
wogard może przesłać swoją koncepcję, bez koniecz-
ności zlecania architektowi wykonywania wspomnia-
nych wyżej załączników. Dodatkowo, jeżeli działka  
i gmina spełniać będą wymogi określone w programie, 
możliwe jest, że prace projektowe zostaną wykonane 
na zlecenie i koszt BGKN.

Gmina Nowogard przygotowała zatem wymagane 
przez BGKN dane i po ponownym ich sprawdzeniu,  
w związku z obowiązującymi od 1 stycznia br. zmia-
nami wprowadzonymi przez Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa w Rozporządzeniu w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, (rozporządzenie to określa 
min. zasady umiejscowienia budynków i parkingów na 
działce) przekazała je do BGKN w dniu 2 lutego. 

Podsumowując, gmina Nowogard podjęła decyzję 
o przystąpieniu do programu Mieszkanie+, wytypo-
wała działkę, która ma największe szanse przyjęcia jej 
do programu, skompletowała i złożyła w BGKN wyma-
gane dokumenty i dane. Teraz pozostaje nam jedynie 
czekać na odpowiedź.

Sytuację skomentował rów-
nież zastępca burmistrza Krzysz-
tof Kolibski: Burmistrz Robert 
Czapla priorytetowo traktuje te-
mat budowy nowych mieszkań w 
naszej gminie. Stąd też staramy 
się wykorzystywać każdą moż-
liwość na pozyskanie środków 
na ten cel. Pojawił się Program 

Mieszkanie+, który z założenia jest bardzo korzystny 
dla naszych mieszkańców. Dysponujemy gruntem, któ-
ry idealnie się nadaje na budownictwo mieszkaniowe. 
Zarząd Budynków Komunalnych, któremu powierzono 
przygotowanie wniosku, wywiązał się ze swojego zada-
nia i skompletował wszystkie niezbędne do zgłoszenia 
działki dokumenty i dane. Dzięki dobremu kontaktowi 
z Wicedyrektorem Aleksandrem Jankowskim, z Banku 
Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, udało nam 
się ominąć część formalności. Teraz BGKN będzie ana-
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lizować nasz wniosek, a ponieważ jesteśmy z BGKN  
w ciągłym kontakcie, będziemy na bieżąco informować 
naszych Mieszkańców o tym, na jakim etapie sprawa 
się znajduje.

Jak jednak donoszą media, program Mieszkanie+ 
napotyka do tej pory spore trudności, a rozpoczę-
cie kolejnych inwestycji, które finansują KZN i BGKN 
opóźnia się. Z 22 tysięcy mieszkań, na które samo-
rządy zgłosiły zapotrzebowanie w ramach programu,  
w budowie jest obecnie około 2 tysięcy z tym, że wiele  
z nich to inwestycje, które rozpoczęły się jeszcze przed 

powstaniem programu i zostały potem do niego włą-
czone. Pozostałe 20 tysięcy pozostaje nadal w plano-
waniu i nie wiadomo czy powstaną.  Czy powołana do 
życia 30 stycznia br., Rada Mieszkalnictwa, na której 
czele stanął premier Morawiecki, zmieni sytuację na 
lepsze? Zobaczymy. Tymczasem pozostaje nam mieć 
nadzieję, że mimo problemów jakie stoją przed BGKN  
i KZN, nasz wniosek uzyska finansowanie i na jego re-
alizację nie będziemy musieli długo czekać.

Karol Brzeczek
kierownik Zarządu Budynków Komunalnych

Wręczenie nagród w konkursie 
„Najładniejsza aranżacja świąteczna 2017” 

Konkurs ogło-
szony przez Burmis-
trza Nowogardu Ro-
berta Czaplę, zimą 
ubiegłego roku jest 
kontynuacją propa-
gowania wśród 
mieszkańców Gminy 
dbałości i zdobienia 
świątecznego swoich 
domów i balkonów. 

Do oceny zgłoszeń konkursowych została powoła-
na komisja, w skład której weszli pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska oraz Wydziału Architektury, Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego w składzie: Tadeusz Fiej-
dasz – Przewodniczący komisji, Paweł Krugły – Członek 
komisji, Agnieszka Warkalewicz – Sekretarz komisji.

***
Do konkursu, rozstrzyganego w II kategoriach: 

budynków jednorodzinnych i balonów w budynkach  
wielorodzinnych, mieszkańcy zgłosili tym razem 
wyłącznie budynki jednorodzinne.

Z uwagi na brak zgłoszeń w kategorii balkonów  
w budynkach wielorodzinnych, gdzie nagrodą główną 
była kwota 1 000 zł, zgodnie z regulaminem konkursu 
nagrodę z puli w tej kategorii przyznano jako wyróżnie-
nie dla budynku jednorodzinnego.

***

W środę, 31 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie rozstrzygnięto konkurs 
pn. „Najładniejsza aranżacja świąteczna 2017”.

W konkursie wzięli udział Państwo Ewa i Sebastian 
Źróbek z Warnkowa, Pan Adam Jeska (ul. Topolowa) 
Pan Piotr Szczygieł (ul. Słoneczna) oraz Pan Wiesław 
Pietruszewski (ul. Wiejska).

***
Po odczytaniu protokołu komisji oceniającej 

burmistrz Robert Czapla, zgodnie z werdyktem wręczył 
nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu,  
w którym I miejsce i nagrodę w kwocie 3 000 zł 
zdobyli Państwo Ewa i Sebastian Źróbek (Warnkowo). 
Wyróżnienie i kwotę 1 000 zł otrzymał Pan Wiesław 
Pietruszewski (ul. Wiejska).

***
Uczestnicy konkursu podziękowali burmistrzowi  

za jego organizację – Świąteczne zdobienie swoich 
domów jest radością zwłaszcza dla dzieci, za rok także 
weźmiemy udział w tej akcji – padło stwierdzenie od 

jednego z uczestników 
konkursu. Burmistrz 
Robert Czapla zachęca 
mieszkańców Gminy do 
wzięcia udziału w kole-
jnej „odsłonie” konkur-
su – Poza atrakcyjnymi 
nagrodami, świąteczne 
zdobienie domów i bal-
konów w budynkach 
wielorodzinnych, cieszy 
oczy nas wszystkich. 

(sb)
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***
W drugiej części spotkania przedstawiona została 

zebranym nowa kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Dorota Maślana, która poinformowała zebranych  
o nowych przedsięwzięciach skierowanych do osób 
niewydolnych życiowo i wychowawczo oraz o możli-
wości współpracy ze sołectwami.

Głos zabierali również poszczególni kierownicy 
(Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  
i Rolnictwa; Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wy-
dział Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska), którzy na bieżąco informowali o dzia-
łaniach podejmowanych, zgodnie ze składanymi wnio-
skami do wydziałów.

Ze strony sołtysów padło zapytanie: jaka jest różni-
ca pomiędzy zameldowaniem, a zamieszkaniem? Od-
powiedzi na to pytanie udzielił, obecny na spotkaniu, 
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, któremu podle-

gają m.in. sprawy meldunkowe.
Ponadto zwrócono uwagę soł-
tysom na prawidłowe wypełnia-
nie zleceń i opisywanie faktur, 
które dostarczane są do Urzędu, 
bo zdarzają się braki lub błędy,  
a wówczas faktury nie mogą być 
przyjęte, na co uwagę zwrócił 
obecny na spotkaniu skarbnik 
Marcin Marchewka.

***
Po części oficjalnej, sołtysi 

już indywidualnie, dopytywali 
burmistrza Roberta Czaplę oraz 
obecnych na spotkaniu urzędni-
ków o różne sprawy, które doty-
czyły ich sołectw.

                                                                    (ps)

Spotkanie sołtysów  
w Wierzchach 

 2 lutego br. (piątek), w świetlicy wiejskiej w Wierzchach, burmistrz Robert Czapla wraz 
z zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim oraz pracownikami Urzędu Miejskiego, 
spotkał się z sołtysami gminy Nowogard, aby omówić sprawy bieżące gminy.

Pierwszy temat spotkania dotyczył sprawy remontu 
dróg gminnych na terenach sołectw. Zebrani sołtysi jed-
nogłośnie wyrazili potrzebę dalszego kontynuowania 
przez Gminę dostarczania materiału do naprawy dróg, 
choć radni wykreślili z budżetu pieniądze na ten cel.

Dotychczas do Burmistrza Nowogardu wpłynęły 
22 wnioski od osób prywatnych i sołtysów na dostar-
czenie łącznie 4.870 ton kruszywa. Podczas zebrania 
lista ta została zwiększona o kolejne wnioski sołtysów 
(dodatkowe 2050 ton kruszywa).

Burmistrz Robert Czapla, w obecności wszystkich 
zebranych, podpisał ogłoszenie na przetarg dotyczą-
cy dostarczenia kruszywa do remontu dróg gminnych, 
który ma trafić m.in. do: Nowogard (ul. Cmentarna, 
Asnyka, Gen. Bema, Radosława, Zamkowa, Jana Paw-
ła II oraz łącznik pomiędzy ul Reymonta, a Asnyka), 
Wyszomierz, Długołęka, Kulice, Wojcieszyn, Czermni-
ca, Gardna, Warnkowo, Wołowiec, Trzechel, Żabowo, 
Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Boguszyce, Łęgno, Wierz-
chy i Strzelewo. Jednak jak zauważyli sołtysi, to jeszcze 
nie wszystkie wnioski, bo w ciągu roku będą kolejne.

- Chciałbym podziękować Wam sołtysom, a przez  
z Was również Waszym Mieszkańcom, za ogrom do-
tychczasowej pracy przy remoncie dróg gminnych, 
które znajdują się na terenie Waszych sołectw. Dzię-
kuję za poświęcony czas, wypożyczony sprzęt oraz za 
własne środki finansowe, które zostały na ten cel prze-
znaczone. Bez Waszej pracy i zaangażowania to by się 
nam nie udało – podsumował pierwszą część spotka-
nia burmistrz Robert Czapla.
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W ramach akcji ”Ferie zimowe 2018 w Bibliotece” 
od 15 stycznia przez dwa tygodnie w Dziale dla Dzieci 
MBP i wszystkich filiach odbywały się ciekawe zajęcia 
dla chętnych dzieci od 6 lat. Cieszymy się bardzo, że 
ponad 400 uczestników tegorocznych ferii zechciało 

ten wolny czas spędzić nie tylko przed 
komputerem czy telewizorem, lecz  
w Bibliotece w towarzystwie rówieśni-
ków i książek. Staraliśmy się dostarczyć 
uczestnikom miłych wrażeń.

***
Celem tegorocznych ferii było za-

pewnienie dzieciom udziału w różnych 
formach zabaw plastyczno – technicz-
nych, literackich, głośnym czytaniu, 
zabawach ruchowych i integracyjnych, 
warsztatach i pogadankach z ciekawy-
mi ludźmi. Staraliśmy się dostarczyć 
uczestnikom miłych wrażeń.

Podsumowanie ferii zimowych 
2018 w Bibliotece

W Bibliotece gościliśmy: leśniczego M. Heisera  
z Nadleśnictwa Nowogard, wolontariuszki Karinę Ma-
zur i Joannę Sobczyk z Schroniska Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Sosonowicach, Izabelę Ferensztajn i Mo-
nikę Olechnowicz-Krakowską z CZG-RXXI w Słajsinie, 

strażaków Straży Pożarnej Nowogard, poli-
cjantów Komisariatu Policji w Nowogardzie 
wraz z komendantem jednostki asp. szt. Pio-
trem Pietrzak. Odbyły się również warsztaty 
z Bartoszem Kajatem, spotkanie autorskie  
z pisarką Anną Paszkiewicz, a w magiczny  
i baśniowy nastrój wprowadził nas spektakl 
teatralny pt. „ W domku Baby Jagi”.

Dziękujemy Piekarni – Cukierni SATURN za 
poczęstunek, a wszystkim prelegentom skła-
damy podziękowania za mądre i pouczające 
wykłady. Dzieci zapraszamy ponownie za rok.

Dział Dla Dzieci i Młodzieży 
Ewelina Kamińska

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NOWOGARDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wojcieszyn” uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r.  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r.  w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, pok. Nr 205, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15 marca 
2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, w sali nr 104  
(1 piętro) o godz. 11.00.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 6 kwietnia 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: adres pkrugly@nowogard.pl, apawlik@nowogard.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nowogardu.
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Pracownia Orange w Nowogardzie 
oficjalnie otwarta

W środę, 1 lutego br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) im. Stefana Żeromskiego, 
oficjalnie otwarto Pracownię Orange. To kolejny sukces Nowogardu. Dzięki owocnej pra-
cy dyrektor MBP Anety Wysoszyńskiej oraz zaangażowania pracowników i mieszkańców 
Nowogardu, nowogardzka biblioteka zajęła I miejsce w województwie zachodniopomor-
skim, w internetowym plebiscycie prowadzonym przez Fundację Orange.

oraz teatralnych. Podczas 
zajęć manualnych uczestni-
cy wyczarowali prezenty dla 
najbliższych, a na kulinar-
nych własnoręcznie stworzyli 
pyszne, zdrowe ciasteczka. 
Nie obyło się bez serfowania 
po świecie gier planszowych 
oraz podróży po Afryce za 
sprawą gry na bębnach afry-
kańskich. Uczestnicy Zimowej 
Akademii Zabawy odwiedzili 
Manufakturę Słodyczy „Cu-
kier Lukier” w Szczecinie, 

gdzie podczas warsztatów, każdy stworzył własnego 
lizaka. W zimowej akademii nie zabrakło również za-
proszonych gości, a byli nimi pracownicy Nadleśnictwa 
Nowogard, którzy przeprowadzili pogadankę na temat 
zimy w lesie. Tradycyjnie ferie zakończyły się seansem 
filmowym oraz wręczeniem dyplomów.

Nowogardzki Dom Kultury

W pierwszym tygodniu ferii odbyły się otwarte  
zajęcia dla chętnych we wszystkich kategoriach wieko-
wych. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach tanecznych, 
wokalnych, filmowo – fotograficznych, nauki gry na gi-
tarze oraz bębnach afrykańskich. Nie zabrakło również 
chętnych na zajęcia zespołu śpiewaczego oraz dziecię-
cego zespołu pieśni i tańca. Otwarte zajęcia pozwoliły 
odkryć nowe pasje i zainteresowania oraz przybliżyły 
szerszemu odbiorcy ofertę Nowogardzkiego Domu 
Kultury, co już zaowocowało nowymi uczestnikami  
w naszych kołach.

Drugi tydzień ferii w Nowogardzkim Domu Kultury 
to Zimowa Akademia Zabawy, dla dzieci w wieku od 7 
do 10 lat, na wspólnej zabawie spędziło czas 40 osób 
przez pięć dni. Podczas całego turnusu dzieci uczestni-
czyły w różnych zorganizowanych zajęciach: zabawach 
integracyjnych, pogadankach nt. „Bezpiecznych Ferii”, 
a także w zajęciach tańca współczesnego, hip-hopu 

Ferie Zimowe w NDK
Ferie zimowe już za nami. Dzięki bogatej i różnorodnej ofercie zajęć w Nowogardzkim 

Domu Kultury były to dwa tygodnie zarówno zabawy, jak i ciężkiej pracy.

Oficjalnego przecięcia wstęgi, a tym samym otwar-
cia Pracowni Orange, dokonali burmistrz Robert Czapla 
wraz z czytelnikiem Michałem. Na oficjalne otwarcie 
przybyli również: zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
oraz radni Rady Miejskiej w Nowogardzie: Jolanta Bed-
narek i Marcin Wolny, a także licznie przybyła młodzież.

Dyrektor Wysoszyńska powitała zaproszonych 
gości, dziękując wszystkim za wsparcie w realizacji 
projektu. Remont pomieszczenia Czytelni dla Dzieci  
i Młodzieży, na potrzeby Pracowni Orange, kosztował 
ok. 4 tys.
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W skład wyposażenia pracowni wchodzą: 3 lapto-
py, oprogramowanie antywirusowe, urządzenie wie-
lofunkcyjne, telewizor, konsola PLAY STATION 4 wraz  
z grami, 2 zestawy Lofi Robotów, kaseton podświetla-
ny, tabliczki naścienne z logotypem programu Pracow-
nie Orange, 3 biurka, 3 kontenerki, 10 krzeseł, stół, ze-
staw półek, szafka do konsoli gier, farba magnetyczna 
na ścianę, 2 stoliczki, 2 siedziska, 2 ławki tapicerowa-
ne, 3 biblioteczki na książki i tablica ogłoszeniowa.

Poza wyposażeniem do realizacji własnych projek-
tów, pracownia mogła będzie gościć przedstawicieli 
Fundacji Orange z Warszawy, realizujących szkolenia  
i warsztaty dla nowogardzkiej młodzieży.

W otwarcie Pracowni Oragne zaangażowały się tak-
że lokalne firmy m.in. Anna i Sebastian Furmańczyk, 
którzy zapewnili careting oraz Piekarnia Pędziszczak, 
która dostarczyła wyjątkowy tort. 

(bs)

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 1 z dnia 02.02.2018 r.  
nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard  przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rol-
nictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Aneta Wysoszyńska - dyrektor MBP i Krzsztof Kolibski -  
zastępca burmistrza

Radni SLD: Jolanta Bednarek, Marcin Wolny oraz dyrektor 
MBP Aneta Wysoszyńska 
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W niedzielę, 4 lutego br. w hali sportowej przy no-
wogardzkim ZSO zmierzyły się drużyny młodych pił-
karzy w rozgrywkach Turnieju Żaków o Puchar Burmi-
strza Nowogardu. Rywalizowały ze sobą drużyny: Po-
morzanin Nowogard I i II, Ina Goleniów, Fase Gryfice, 
Zalew Stepnica PSFS, Champions Gryfino I i II. Mecze 
sędziował zawodnik Pomorzanina Nowogard - Kacper 
Kozioł. Młodych piłkarzy z roczników 
2009/2010, w czasie rozgrywek dopin-
gował Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla.

W turnieju I miejsce zdobyła drużyna 
Iny Goleniów. II miejsce – Pomorzanin 
Nowogard I, III miejsce – Fase Gryfice,  
IV miejsce – Zalew Stepnica PSFS, V miej-
sce – Champions Gryfino I, VI miejsce 
– Pomorzanin Nowogard II, VII miejsce – 
Champions Gryfino II. 

Zespoły z: SP nr 1 i SP nr 4 w Nowogardzie (chłop-
cy) oraz SP nr 4 i SP nr 2 (dziewczęta) awansowały do 
Mistrzostw Powiatu w mini piłce. Medale i dyplomy 
ufundował Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który 
wręczył je zwycięskim drużynom.

Poniżej prezentujemy tabele końcowe.
Mistrzostwa Gminy w mini piłce ręcznej chłopców
Tabela końcowa:
1. SP nr 1 w Nowogardzie 
2. SP nr 4 w Nowogardzie
3. SP nr 3 w Nowogardzie
4. SP w Wierzbięcinie
Skład zespołu SP nr 1 w Nowogardzie: Łuczyszyn 

Jakub, Szymański Mieszko, Krugły Mateusz, Lewan-
dowski Wojciech, Kałużny Nikodem, Jurzysta Miłosz, 
Mikołajewski Wiktor, Szczyrba Filip, Kaczmarek Kamil, 

Mistrzostwa Gminy  
w mini piłce ręcznej

5 lutego br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, rozegrane zostały Mistrzostwa 
Gminy w mini piłce ręcznej chłopców, które zakończyły dwudniowe zmagania. 2 lutego 
br., odbyły się bowiem Mistrzostwa Gminy w mini piłce ręcznej dziewcząt. W tej grupie 
zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.

Rozgrywki Żaków w Turnieju Piłkarskim 
o Puchar Burmistrza Nowogardu

– Turniej stał na wysokim poziomie, o czym świad-
czy wyrównany, bardzo dobry poziom gry – mówi  
Paweł Błaszczyk, trener Żaków Pomorzanina Nowo-
gard. – Cieszy podniesiona ranga turnieju dzięki pa-
tronatowi burmistrza Roberta Czapli, który wspiera 
edukację sportową najmłodszych mieszkańców oraz 
wydarzenia sportowe organizowane przez nasz klub. 

***
O rga n i za t o r z y, 

czyli Pomorzanin No-
wogard, dziękują za 
wsparcie przebiegu 
imprezy firmie Netto 
(p. Sebastian Wątły)  
i Piekarni Karsk.          

(bs)

Bertos Gabriel. Nykiel Cyprian, Grygowski Bolesław, 
Laskowski Tomasz, Babirecki Miłosz. Opiekun zespołu: 
Artur Danilewski
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Skład zespołu SP nr 4 w Nowogardzie: Borkowska 
Ola, Machocka Emilia, Misarko Emilia, Ptaszek Iga, So-
wińska Daria, Zielińska Małgorzata, Majka Marcelina, 
Drobinia Oliwia, Teodorczyk Maja, Tracz Anna. Opie-
kun zespołu: Bogdan Sobolewski.

Wszystkim zawodnikom i ich opiekunom gratuluje-
my osiągniętych wyników.                                         (ps)

Mistrzostwa Gminy w mini piłce ręcznej dziewcząt
Tabela końcowa:
1.SP nr 4 w Nowogardzie
2. SP nr 2 w Nowogardzie
3. SP nr 3 w Nowogardzie
4. SP nr 1 w Nowogardzie
5. SP w Wierzbięcinie

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* * *

www.nowogard.pl
 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
Piotr Słomski 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 od-
bywa 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
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołec-
twa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komi-
sariat 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. War-
szawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a;  
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk  
ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. 
Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A,  
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Ogłoszenie w sprawie osób bezdomnych
Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na 

bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.
Pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowogardzie będą odbywali patrol po 

miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS oraz Komisariatu Policji.
Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc będzie udzielana. Ponadto osoby 

potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.
Jednocześnie informujemy, że osobami zajmującymi się wsparciem bezdomnych są wszyscy pracownicy socjalni 

tut. OPS oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

Dorota Maślana
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