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W trosce o budżet  
gminy Nowogard na rok 2015

Proces tworzenia budżetu obejmuje wszelkie prace związane z przygotowaniem projektu budżetu gminy. W Polsce za 
przygotowanie projektu budżetu odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent.

Projekt musi zostać opracowany do 15 listopada roku po-
przedzającego rok budżetowy. Projekt do tego czasu musi 
zostać przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO), 
która sprawuje nadzór nad gospodarką finansową gminy oraz 
radzie gminy.

W momencie przekazania przez burmistrza projektu bu-
dżetu radzie gminy, rozpoczyna ona prace nad uchwaleniem 
budżetu. Rozpoczynają się prace komisji rady oraz rady. Gdy 
rada przeanalizuje projekt budżetu dochodzi do jego uchwa-
lenia. Rada ma na to termin do 31 grudnia.

Niestety w przypadku gminy Nowogard mamy „dziwną” 
sytuację. Otóż mimo odbycia dotychczas czterech sesji Rady 

dokończenie na str. 5

Pierwszy w gminie nowy wóz strażacki 
przekazany do OSP Błotno

„Oby wyjazdów było jak najmniej, chyba że na zawody strażackie.” - takie to oto słowa padły w piątek, 23 stycznia br., 
o godz. 13.00, na placu Wolności w Nowogardzie, gdzie odbyło się przekazanie zakupionego przez Gminę nowego sa-
mochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie oraz przekazanie używanego dotychczas przez OSP 
Błotno wozu strażackiego marki Star 266 do OSP w Orzechowie przez burmistrza Roberta Czaplę. 

Od 1 marca ślub nie tylko w Urzędzie
Oglądając amerykańskie filmy, wiele kobiet marzyło, aby przeżywać ten najważniejszy dzień swego życia, jakim jest ślub 
z osobą ukochaną w otoczeniu rodziny w nietypowym miejscu np. w pięknym ogrodzie na tyłach swego domu lub na plaży.

Od 1 marca 2015 łatwo będzie to marzenie spełnić. 
Sejm przyjął bowiem ustawę, która nie tylko uprościła pro-
cedurę zawierania małżeństw, ale i zliberalizowała zasady 
dotyczące organizowania ceremonii w plenerze.

Już od 1 marca br., zainteresowani będą mogli zawierać 
cywilny związek małżeński poza urzędem, jednak w miejscu 
gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii 
oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizo-
wanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli 
zapłacić. W przyjętej przez Sejm uchwale opłata została usta-
lona na poziomie 1000 zł i obowiązywać będzie te pary, które 
będą zawierać małżeństwo poza urzędem stanu cywilnego 
z przyczyn innych niż losowe. Obecnie małżeństwo poza urzę-
dem można zawrzeć jedynie w szczególnych przypadkach (np, 

gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub 
w zakładzie karnym).

Zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego umoż-
liwiają przeprowadzanie ceremonii ślubnych poza urzędem 
stanu cywilnego, ale aby małżonkowie mogli poślubić się 
w danym miejscu, będą musieli zapewnić, niezależnie od tego 
gdzie to będzie, godne miejsce dla godła oraz oficjalną at-
mosfera zaślubin. Dlatego na pewno nie ma co liczyć na śluby 
w krótkich spodenkach, koszulkach polo czy trampkach. Uro-
czysty charakter miejsca jak i samej uroczystości musi być za-
chowany.

Ponadto, dzięki nowej ustawie uproszczone zostały również 
procedury - rejestracja stanu cywilnego będzie się odbywała 
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Parking Żeromskiego przed  remontem Parking Żeromskiego

Nowy parking przy SP Nr 2  
przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie

Pod koniec ubiegłego roku, zakończono prace budowlane polegające na budowie nowych miejsc parkingowych przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie. 

Zakończył się I etap przebudowy łącznika 
między ulicą Kowalską a Zamkową

W listopadzie 2014 r., zakończył się I etap prac budowlanych dotyczących łącznika między ulicą Kowalską a Zamkową, 
wzdłuż tak zwanej grobli. Rozpoczęte prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni schodów i zjazdu przy ulicy Ko-
walskiej w Nowogardzie.

W czwartek, 14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, w towa-
rzystwie pracowników wydziału IiR oraz wykonawców prac (PPHU 
KUGA z Nowogardu) dokonał oficjalnego odbioru tego etapu 
przebudowy wspomnianego łącznika. Kolejne etapy to budowa 
ścieżki między obu ulicami oraz budowa podjazdu przy Zakła-
dzie Karnym.

Całkowity koszt I etapu zrealizowanej inwestycji wyniósł  
99 876 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do realizacji inwe-
stycji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 dla „Małych projektów”. Dofinansowanie ze środ-
ków z Unii Europejskiej wynosi 80 % kosztów poniesionych na 
realizację danej inwestycji.

Piotr Suchy

Nowy parking ma 13 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnospraw-
nych. Wybudowany w tym miejscu parking wymusił również 
przebudowę zjazdu na działkę szkolną. W ten też sposób, za 
kadencji burmistrza Roberta Czapli, dzięki budowie nowych 
parkingów, wzrosła o ponad 200 liczba miejsc postojowych.

Ponadto wykonano przebudowę chodnika oraz budowę 
nowego ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową od 
strony boiska szkolnego. Dzięki tej inwestycji wzrośnie bezpie-
czeństwo uczniów, których rodzice podwożą do szkoły.

W czwartek, 14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, w to-
warzystwie dyrektor SP2 Lidi Wiznerowicz - Gliwnej, pracowni-

ków wydziału IiR oraz wykonawcy (Zakład Ogólnobudowlany 
WALBUD Waldemar Puszcz z Nowogardu) dokonał odbioru 
wykonanych prac. Całkowity koszt inwestycji to 85 595 zł.

Jest to jednak I etap remontu ul. Żeromskiego. Kolejne eta-
py remontu chodników przy tej ulicy, na odcinku między ulica-
mi 15 Lutego a Poniatowskiego, uzależniona jest od tego, czy 
i kiedy radni przyjmą budżet gminy Nowogard na rok 2015.

I choć ulica Żeromskiego jest drogą powiatową, to dofi-
nansowanie remontu tejże drogi ze strony powiatu wynosi  
0 zł. Inwestycja ta całkowicie jest finansowana ze środków wła-
snych gminy Nowogard.

Piotr Suchy
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W trosce o budżet  
gminy Nowogard na rok 2015

Miejskiej, radni nie zdołali wybrać spośród siebie zastępców 
Przewodniczącego RM, nie ustalili również składów komisji 
oraz nie wybrali przewodniczących tychże komisji.

W efekcie tego mamy sytuację taką, że nowogardzcy rad-
ni mogą nie uchwalić budżetu nawet w drugim i ostatecznym 
terminie (do 31 stycznia).

Aby zapobiec takiej sytuacji, gdzie RIO będzie decydować 
o budżecie na rok 2015 (w takim przypadku jest to budżet 
minimalny – na bieżące wydatki i dokończenie rozpoczętych 
przez gminę inwestycji), burmistrz Robert Czapla skierował za-
proszenie do radnych z poszczególnych klubów oraz niezrze-
szonych, aby dodatkowo przedstawić i omówić najważniejszy 
dokument finansowy gminy Nowogard na rok 2015.

Z zaproszenia tego dotychczas skorzystali i z burmistrzem 
oraz ze skarbnikiem Marcinem Marchewką spotkali się: radna 
Jowita Pawlak (KW Platforma Obywatelska RP), radny Michał 
Wiatr (KWW Michała Wiatra), radny Dariusz Kielan (niezależny), 
radny Andrzej Kania w imieniu klubu Wspólnego Nowogardu 
(delegat klubu) oraz radny Marcin Wolny w imieniu klubu SLD 
– Lewica Razem.

Pozostali jeszcze radni z dwóch klubów: PSL i z klubu PiR/
PiS. W przypadku tego pierwszego klubu jest szansa, że jeszcze 
przed sesją, do dnia 29 stycznia br., dojdzie do rozmowy na te-
mat budżetu, natomiast przewodniczący tego ostatniego klu-
bu poinformował skarbnika, że „Dziękuję za zaproszenie, ale 
projekt budżetu przeanalizujemy we własnym zakresie. A na 
chwilę obecną nie mamy żadnych pytań odnośnie budżetu”.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej zapowiedziana została na 
dzień 29 stycznia. W tym dniu przed radnymi będzie stało 

wiele zadań do zrealizowania m.in.: wybór wiceprzewodni-
czących, ustalenie składów komisji oraz wybór ich przewodni-
czących, a ponadto drugie czytanie budżetu i uchwalenie go. 
Ten ostatni punkt jest jednak najważniejszy. Bo bez przyjętego 
budżetu nie będzie pieniędzy na zaplanowane inwestycje, nie 
będzie możliwości pozyskania na nie środków z Unii Europej-
skiej, opóźnione zostanie przekazanie pieniędzy dla jedno-
stek organizacyjnych takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Nowogardzki Dom Kultury, Ze-
spół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Zarząd Budynków 
Komunalnych i Placówki Oświatowe(szkoły i przedszkola). Po-
dobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku organizacji 
pozarządowych i sołectw (fundusz sołecki).

Warto tu dodać, że burmistrz nie ma obowiązku ustawowe-
go, aby spotykać się indywidualnie z poszczególnymi  radnymi 
w celu omówienia istotnych punktów budżetu i wysłuchania 
zgłaszanych przez nich ewentualnych uwag poza komisjami 
(których nota bene nie ma do dzisiaj). Wychodzi on naprzeciw 
radnym, umożliwiając im zgłaszanie wszelkich uwag. W trosce 
o mieszkańców i ich potrzeby podejmuje on rozmowy, które 
z reguły do łatwych raczej nie należą. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy 
Nowogard na rok 2015, co też oznacza, że radni powinni go 
bez większych przeszkód przyjąć. 

Burmistrz Nowogardu w ten sposób po raz kolejny udo-
wodnia, że dla dobra mieszkańców jest otwarty do współpracy 
ze wszystkimi radnymi, niezależnie z jakiej są opcji politycznej.

Piotr Suchy

Nowy dach na świetlicy w Grabinie
Pod koniec ubiegłego roku, dobiegły końca prace budowlano-remontowe w świetlicy wiejskiej w Grabinie. Wymienione 
zostało pokrycie dachu oraz wybudowano komin spalinowo-wentylacyjny. Wykonawcą remontu był Zakład Produkcyj-
no-Usługowy Blach Dach Sp. C. Wartość przeprowadzonych prac to 46 658 zł.

W poniedziałek, 19 stycznia br., o godz. 13.00 w Grabinie, 
burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami wydziału IiR 
i wykonawcą prac, dokonał odbioru nowego dachu na świe-
tlicy.

Była to też okazja do spotkania z mieszkańcami Grabi-
na i rozmowy o kolejnych zadaniach, które czekają w tym 
roku. Mieszkańcy zgodnie mówili o potrzebie adaptacji 
kolejnego pomieszczenia świetlicy, aby mogła ona słu-
żyć społeczności oraz o potrzebie budowy placu zabaw 
dla najmłodszych.

Czy inwestycje te będą mogły być zrealizowane w bieżą-
cym roku, to zależy wyłącznie od przyjęcia przez Radę Miejską 
budżetu gminy Nowogard na rok 2015. Miejmy nadzieję, że 
radni umożliwią burmistrzowi kontynuowanie i realizowanie 
tego, co zostało ustalone na spotkaniach z mieszkańcami po-
szczególnych sołectw.

Piotr Suchy
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 Korzystne negocjacje
W dniu 8 stycznia Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 

spotkał się z dyrektorem ENEOS Sp. z o.o. Oddział Szczecin Pa-
nem Robertem Drozdem oraz dyrektorem Rejonu Dystrybucji 
w Goleniowie Panem Henrykiem Kozłem w celu przeprowa-
dzenia negocjacji warunków umowy na wykonywanie usługi 
konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Wynikiem 
przeprowadzonych negocjacji jest obniżenie wynagrodzenia 
za konserwację w/w oświetlenia z kwoty płatnej miesięcznie 
12.299,99 zł do kwoty 10.803,13 zł brutto. Uzyskane z tego ty-
tułu roczne oszczędności wyniosą 17.962,32 zł. Dodatkowym 
efektem przeprowadzonych negocjacji jest zapis w umowie 

zobowiązujący konserwatora sieci – ENEOS Sp. z o.o. do zre-
alizowania i sfinansowania z własnych środków modernizacji 
instalacji oświetleniowej za kwotę 16.529 zł.

Decyzją Burmistrza Roberta Czapli powyższe środki ENE-
OSU oraz środki gminy Nowogard zaoszczędzone w wyniku 
obniżonego wynagrodzenia za konserwację zostaną przezna-
czone na doświetlenie przejść dla pieszych.

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Tadeusz Fiejdasz

elektronicznie, a to oznacza, że jeśli np. jesteśmy ze Szczecina, 
a ślub chcemy brać w Nowogardzie, to wszystkie formalności 
załatwimy tam, a nie we właściwym dla miejsca zamieszkania 
urzędzie. Osoby zainteresowane będą mogły złożyć wniosek 
i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cy-
wilnego na terenie całego kraju. Jeśli zgłosi zapotrzebowanie 
na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik USC prze-
śle mu tą drogą potrzebny dokument, bez konieczności wizyty 
zainteresowanego w urzędzie.

Czy wzrośnie gwałtownie taki rodzaj ślubów w nowogardz-
kim urzędzie stanu cywilnego to życie pokaże, ale pewne jest 
to, że już od marca nowi małżonkowie będą mogli sami wy-
brać sobie  scenerię dla swego uroczystego „tak”.

Piotr Suchy 

Od 1 marca ślub nie tylko w Urzędzie

Który z radnych chce dodatkowe 10 000 zł?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie podjęto uchwałę o zmianach w Statucie Gminy i utworzeniu nowej 
stałej Komisji Rady ds. funduszy europejskich i inwestycji. 

Dotychczas tymi sprawami 
zajmowała się Komisja Finanso-
wa i w ramach jej kompetencji 
radni zadawali pytania w spra-
wie danej inwestycji oraz starań 
burmistrza o pozyskiwanie na 
ten cel środków zewnętrznych 
m.in. z Unii Europejskiej. 

Z ciekawości zajrzałem na 
strony Rad Miejskich w różnych 
gminach i okazało się, że rów-
nież u nich Komisja Finansowa 
w swych zadaniach ma m.in. 
zapoznanie się z informacjami 
na temat pozyskiwania przez 
włodarzy gmin środków zewnętrznych, i nigdzie nie powoła-
no oddzielnej komisji do tych spraw.

Wielu mieszkańców gminy Nowogard zdziwił więc fakt po-
wołania nowej komisji, bo czym w takim razie zajmować się 
będzie dotychczas istniejąca Komisja Finansowa? Sobą? 

Co ma być w takim razie głównym zadaniem Komisji Rady 
ds. funduszy europejskich i inwestycji? Zatwierdzenie  czy 
kontrola tego, co przyjmie Komisja Finansowa? Czy od tego 
nie jest w ostateczności Rada Miejska? Bo czemu ma służyć 

powielanie tych samych zadań 
w dwóch komisjach – trudno to 
jasno i logicznie wytłumaczyć. 

Mówią, że jak nie wiadomo 
o co chodzi, to na pewno chodzi 
o pieniądze. I chyba tu tkwi praw-
da, bo każde inne wyjaśnienie 
staje się w tym miejscu mało lo-
giczne.

Czyi będzie ten fotel?
29 stycznia br., kolej-

na sesja Rady Miejskiej 
i wówczas się przekonamy, któ-
ry z radnych zechce  zasiąść 
w fotelu przewodniczącego  

Komisji Rady ds. funduszy europejskich i inwestycji oraz 
weźmie za to dodatkowe pieniądze w wysokości 200 zł mie-
sięcznie (co w skali całej kadencji da prawie dodatkowe  
10 000 zł). Ale o tym będziemy informować mieszkańców 
gminy Nowogard na bieżąco.

Przypomnijmy tylko, że każdy z radnych w czasie trwa-
nia kadencji otrzyma z budżetu gminy ryczałtowo kwotę  
33 600 zł (700 zł miesięcznie).  

Piotr Suchy
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Zanim nastąpiło oficjalne przekazanie wozów strażackich 

obu jednostkom OSP, wicemarszałek Tomasz Sobieraj w imie-
niu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podpisał 
z Robertem Czaplą - burmistrzem Nowogardu umowę na do-
finansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego MAN na kwotę 400 000 zł. Podobna umowa 
została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 24 listopa-
da 2014 r (14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla podpisał 
aneks do umowy na dodatkową kwotę). Łącznie suma dofi-
nansowania z WFOŚiGW wyniosła 75 000 zł. Pozostała kwota, tj.  
167 000 zł to wkład własny Gminy. Dlatego też, w akcie prze-
kazania samochodu strażakom z OSP Błotno, który podpisał 
z dowódcą tejże jednostki włodarz naszego miasta, figuruje 
wpis: „Zakup samochodu współfinansowany przez Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gmi-
nę Nowogard.” Wspomniany samochód pożarniczy marki MAN 
zakupiono za łączną kwotę 642 182 zł.

W swym przemówieniu do strażaków i zgromadzonych 
mieszkańców Nowogardu, burmistrz podkreślił, że „po raz 
pierwszy w historii gminy Nowogard strażacy z OSP otrzymują 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ...Oby on służył Wam jak 
najdłużej... Mam też nadzieję, że to nie będzie ostatni nowy 
samochód strażacki w naszej Gminie... Dziękuję radnym po-
przedniej kadencji oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego zakupu [...]”.

Głos zabrali również goście, którzy podkreślając ważną rolę 
ochotniczych straży pożarnych w bezpieczeństwie życzyli „jak 
najmniejszej liczby zdarzeń, aby Wasz nowy samochód stra-
żacki wyjeżdżał najczęściej tylko do ćwiczeń [...]”.

 W piątkowym wydarzeniu na placu Wolności uczestniczyli 
m.in.:

 Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, Radosław Mackiewicz -  zastępca Prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, Bogusław Tunkiewicz - Komendant Po-
wiatowy PSP Goleniów, Krzysztof Wasiluk - 

 Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Goleniowie, Józef Dobruchowski -

 Prezes Zarządu MG OSP w Nowogardzie, Zygmunt Na-
wrocki - Komendant Gminny OSP, nadinsp. Małgorzata Figu-
ra – Komendant Posterunku Policji w Nowogardzie, Kazimierz 
Lembas – radny Rady Powiatu w Goleniowie i dyrektor nowo-
gardzkiego szpitala, Jolanta Bednarek i Renata Piwowarczyk – 
radne Rady Miejskiej w Nowogardzie, Danuta Nowak – sołtys 
Błotna, Marian Białczak – sołtys Orzechowa, strażacy, miesz-
kańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.

Po części oficjalnej, wszyscy obecni mogli z bliska obejrzeć 
nowy wóz strażacki i jego wyposażenie. 

Pozostaje nam życzyć strażakom z OSP Błotna i Orzecho-
wa, by ich samochody nie rdzewiały, częstych wyjazdów ale 
tylko na ćwiczenia, tylu powrotów co i wyjazdów oraz aby pa-
tron strażaków św. Florian czuwa nad nimi.

Piotr Suchy

Pierwszy w gminie nowy wóz strażacki 
przekazany do OSP Błotno
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Zamiast przysłowiowego raju 
„dziennikowe” piekiełko

Redaktor naczelny „Dziennika Nowogardzkiego” (DN) nie mając nic ciekawego do pisania w ostatnim czasie na siłę wy-
myśla tematy, których jedynym celem jest dotknąć bezpośrednio osobę burmistrza, oczywiście negatywnie.

Nie inaczej ma się rzecz z artykułem 
w piątkowym wydaniu (16.01.2015) pt. 
„Jak burmistrz z Nowogardu raj czyni” 
z wymownym dopiskiem „Traktują nas 
gorzej niż w obozie...”.

Metody pracy w DN są znane tym 
mieszkańcom Nowogardu, który mieli 
niewątpliwą przyjemność czytać artykuły 
po wywiadach, które z nimi przeprowa-
dzał redaktor naczelny np. mieszkańcy 
Warnkowa i nie tylko. Zastanawiające jest 
to, że pisze on prawdę wtedy, kiedy wy-
rokiem zmusza go do tego sąd. Problem 
również w tym, że redaktor Marcin Simiń-
ski posiadł niezwykłą umiejętność – czy-
tanie myśli niewypowiedzianych u swo-
ich rozmówców i co najlepsze te myśli 
dziwnym trafem zgadzają się z tym, co 
on sam wymyślił. Widać redaktor naczel-
ny ma inspiracje stać się nowogardzkim 
Lemem – poczytnym pisarzem fantasy. 
Tego mu nikt przecież zabronić nie może, 
ale dlaczego na bohatera swych fantazji 
wybrał on obecnego burmistrza?

Wróćmy jednak do sedna problemu, 
który opisał szanowny redaktor naczelny.

Parafrazując treść wspomnianego 
artykułu można powiedzieć, że redak-
tor atakuje osobę burmistrza za to, że 
ten daje pracę podopiecznym Ośrodka 
Pomocy Społecznej korzystającym ze 
świadczeń, które utraciły prawo do za-
siłku dla bezrobotnych. Wytyka również 
włodarzowi miasta, że osoby te pracu-
ją na terenie miasta i muszą do miejsca 
swej pracy dojeżdżać. Ponadto w artyku-
le cytuje on wypowiedź dwóch sołtysek, 
z których wsi pochodzą osoby opisywane 
w materiale redakcyjnym, które w swych 
słowach atakują burmistrza, którego rów-
nocześnie reprezentują wobec mieszkań-
ców swych sołectw. Jednym słowem czy-
sta utopia w wydaniu DN.

A więc wyjaśnijmy o co tak napraw-
dę chodzi.

Czym są prace społecznie-użytecz-
ne?

Są to prace organizowane na terenie 
gminy Nowogard przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej na rzecz społeczności lokal-
nej. Rodzaj wykonywanej pracy zależy od 
wieku, możliwości i posiadanych kwalifi-
kacji przez osoby skierowane do wyko-
nywania tych prac. Mogą oni wykonywać 
prace porządkowo – gospodarcze na da-

nym terenie, w okresie zimy prace w za-
kresie odśnieżania oraz na rzecz ograni-
czeń negatywnych skutków zimy, prace 
przy czyszczeniu jeziora czy też prace bu-
dowlane, np. przy ocieplaniu przedszkola 
przy ulicy Poniatowskiego.

Kto może być skierowany do tego 
rodzaju prac?

Skierowanym może być osoba bezro-
botna, bez prawa do zasiłku, która korzy-
sta z pomocy OPS.

Jaka jest rola burmistrza a jaka kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej?

Burmistrz na początku roku podpisu-
je z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) 
umowę na zatrudnienie na terenie gmi-
ny Nowogard do prac społecznie-uży-
tecznych 50 osób. Następnie kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, na podsta-
wie podpisanej przez burmistrza umo-
wy z PUP, sporządza listę bezrobotnych, 
którzy mogą zostać skierowani do wy-
konywania tychże prac na terenie gminy 
i przesyła ją do PUP.

„Będąc kierownikiem OPS, jako praco-
dawca, kieruję do prac swych podopiecz-
nych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, 
na terenie gminy Nowogard. Ze względu 
na zwiększone potrzeby w zakresie prac 
porządkowych na terenie miasta przenio-
słam do tych prac część osób z terenów 
wiejskich” - informuje Teresa Skibska, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie. Koordynatorem tych 
prac na terenie gminy Nowogard jest Ja-
rosław Hołubowski.

Warto w tym miejscu zadać pytanie 
dziennikarzom DN – czy znają oni jakieś 
przedsiębiorstwo, gdzie nie właściciel 

a pracownik decyduje co będzie robił 
i gdzie?

Zgodnie z prawem, każda osoba 
skierowana do wykonywania prac spo-
łecznie-użytecznych może odmówić ich 
wykonania. Gmina Nowogard, zatrudnia-
jąc te osoby, daje im możliwość zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy. To również 
szansa, aby w/w osoby choć w taki spo-
sób mogły podziękować mieszkańcom, 
z których podatków otrzymują świadcze-
nia z OPS.

Smutne jest to, że redaktor naczel-
ny do swej rozgrywki, wykorzystał dwie 
sołtyski, które w ostatnich wyborach 
samorządowych startowały z listy „Part-
nerstwo i Rozwój” (właściciel DN jest 
równocześnie współzałożycielem i sze-
fem tegoż PiR). Dziś uważają one każdą 
decyzję burmistrza za jego osobistą ze-
mstę. Czy jednak zemstą może być to, że 
dzięki temu właśnie włodarzowi miasta 
Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz jej 
otoczenie są co roku w okresie wakacji 
remontowane. W Żabowie, dzięki bur-
mistrzowi i kierownikowi Tadeuszowi 
Fiejdaszowi doprowadzono do usunięcia 
wad w nowych chodnikach (po remon-
cie były duże utrudnienia np. z wjazdem 
do kilku posesji) oraz do oczyszczenia 
rowów doprowadzających wodę desz-
czową. Warto też wspomnieć, że Gmina 
zgodnie z wnioskami mieszkańców Ża-
bowa, wielokrotnie kontaktowała się pi-
semnie z PKP Przewozy Regionalne o wy-
budowanie przystanku PKP do centrum 
wioski. W tej też sprawie były kierowane 
pisma do Marszałka. Podobnie rzecz się 
ma w Wierzbięcinie.
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Zdjęcia lotnicze nowogardzkiej 
podstrefy ekonomicznej

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć lotniczych terenu włączonego do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest 
jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych na terenie 
zachodniej Polski z podstrefami inwestycyjnymi w wojewódz-
twach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Instytucja przyznaje ulgi i preferencje podatkowe zagwa-
rantowane prawnie przez polski rząd i parlament. Zwolnienia 
podatkowe w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą 
obecnie w Polsce.

Gmina Nowogard jako partner Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej posiada tereny inwestycyjne, 
położone przy drodze ekspresowej S6, bezpośrednio przyle-
gające  do węzła komunikacyjnego obwodnicy Nowogardu. 
W planie zagospodarowania przestrzennego teren ten prze-

znaczony jest na działalność produkcyjną, magazynową i za-
budowę usługową.

„W Żabowie, siłami kilkunastu ludzi, wykonano w ciągu 2 
tygodni odnowienie zawalonego rowu melioracyjnego w środ-
ku wsi oraz odtworzenie części w/w rowu, który przestał istnieć. 
W trakcie wakacji wyremontowano, zgodnie z zapotrzebowa-
niem złożonym przez dyrektor, dwie klasy lekcyjne. Przeprowa-
dzono remont schodów oraz wymieniono zniszczone ogrodzenie 
wokół terenu szkoły. Odnowiony i obkoszony został również rów 
melioracyjny od strony Boguszyc. Wyremontowana została ka-
pliczka przy drodze oraz oczyszczona wieża kościoła z naniesio-
nych przez ptaki nieczystości. W Wierzbięcinie osoby społecznie 
użyteczne przeprowadziły szereg prac (właściwie wszystkie poza 
zdobieniem) przygotowujących wioskę do dożynek. Wyremonto-
wano budynek na boisku przeznaczony dla sportowców, oczysz-
czono teren z dziko rosnących zarośli. Przeprowadzono prace 
remontowe przy kościele. Wykonano parking na przyległym do 
boiska terenie” - podsumował koordynator prac społeczno-
-użytecznych.

„Udało się nam też wraz z burmistrzem doprowadzić do usu-
nięcia wielu usterek i wad w ciągach chodnikowych wybudowa-
nych w Żabowie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad oraz do oczyszczenia rowów odprowadzających wodę 
deszczową z utwardzonych terenów wsi. Dodatkowo doprowa-
dziliśmy do odwodnienia, przy pomocy specjalnego drenażu, 
grunt za biblioteką, który był ciągle zalewany podczas opadów 
deszczowych” - dodaje Tadeusz Fiejdasz, kierownik wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska (GKMiOŚ).

Jak więc widać burmistrz nie zapomina o potrzebach na 
wsiach, a już na pewno na nikim się nie mści. Skąd więc takie 
zarzuty ze strony tych dwóch sołtysek? Czyżby obie panie nie 
czuły się pewne reelekcji podczas zbliżających się wyborów na 
sołtysa i próbowały w ten dziwny sposób zdobyć sobie przy-
chylność mieszkańców?

A wracając do tematu prac społecznie-użytecznych, to 
dzięki przygotowanemu aneksowi do umowy, którą w najbliż-
szym czasie podpisze burmistrz z PUP, gmina Nowogard bę-
dzie mogła na swym terenie dać dodatkowe zatrudnienie dla 
20 osób. Dzisiaj nasze miasto i gmina są czyste, chodniki po-
sprzątane, liście wygrabione a drzewa poprzycinane. Zawdzię-
czamy to temu, że osoby korzystające ze stypendium z PUP nie 
siedzą tylko za biurkiem lecz pracują na terenie gminy.

Warto także wspomnieć, że wśród tych osób, staraniem 
włodarza miasta, są również osoby skazane przez sądy na pra-
ce społeczne (w zamian np. za grzywny czy nie spłacone man-
daty itp.). Pracy jest jednak tyle, że gdyby nie dobra współ-
praca z płk Jerzym Dudzikiem, dyr. nowogardzkiego Zakładu 
Karnego, to bez wsparcia osób osadzonych, wiele z nich nie 
byłoby wykonanych w odpowiednim czasie.

Szkoda tylko, że dziś wszystkie te osoby stały się narzę-
dziem wykorzystywanym przez redaktora naczelnego Marci-
na Simińskiego, do pokazania burmistrza w złym świetle. A jak 
jest naprawdę to mieszkańcy widzą i wnioski mogą wycią-
gnąć sami.

Piotr Suchy

Rozstrzygnięto przetarg na posiłki
Corocznie w wyniku podpisanych porozumień z Wojewo-

dą Zachodniopomorskim Gmina Nowogard pozyskuje środki 
finansowe na program wieloletni „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania”. Środki te przeznaczane są na sfinansowanie 
posiłków szkolnych dla dzieci oraz na żywność dla rodzin naj-
uboższych. Z tej formy pomocy w roku 2015 skorzysta  około 
1560 osób (korzystających z posiłku i zasiłku na zakup żyw-
ności), w tym 535 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 99 
osób dorosłych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 
„Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnio-
nym posiłku szkolnego” w 2015 roku wyłoniona została firma  
PPHU „EWA” Pani Ewy Kasprzyk z Nowogardu.

Wszystkim korzystającym życzę smacznego!
Z poważaniem, Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu
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PROJEKTY DOFINANSOWANE 2010-2014

L.P Nazwa projektu Kwota 
dofinansowania

Źródło Obszar: miejski, wiejski

1 Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa 1 227 022,90 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

Wiejski/miejski

2 „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie”

499 263.31 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

3 ”Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w kierunku 
rekreacyjno-sportowym – zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta”

801 167,00 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

4 „Przebudowa infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej w zakresie 
rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w 
ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard”  

311 528,19 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

5 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
dla OSP  w Błotnie – Gmina Nowogard

401 084,05 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

wiejski

RAZEM 3 240 065,45 zł -

Dodatkowo, autorka artykułu zdaje się zupełnie nie zauważać, że gmina Nowogard, jako gmina miejsko-wiejska, od wielu lat 
skutecznie stara się o dotacje unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).

Tylko w latach 2010-2014 udało się gminie Nowogard pozyskać z PROW:  1 264 763,77 zł.
Z tych pieniędzy wyremontowano  i przebudowano świetlice wiejskie, wybudowano place zabaw w sołectwach, zamonto-

wano oświetlenie solarne, doposażono ścieżki dydaktyczne itp.
PROJEKTY DOFINANSOWANE 2010-2014

L.P Nazwa projektu Kwota dofinansowania Źródło Obszar: miejski, wiejski
1 „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ostrzyca’’ 10 373,96 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski
2 „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczytniki’’ 9 273,88 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski
3 ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel’’ 145 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski
4 „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie” 392 337,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski
5 „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą użytkowania 

strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudową schodów 
zewnętrznych i pochylni, rozbudowa o klatkę schodową, budowa 
zjazdu wraz z urządzeniami budowlanymi w Świerczewie”

286 168,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

6 „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Karsk, 
Łęgno, Sąpolnica”

126 098,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

W jakim celu Rada Miejska  
tworzy nowe komisje?

W nr 99 „Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 30 grudnia 2014 r. ukazał się artykuł „10 lat Polski w Unii Europejskiej, a Gmina 
Nowogard jakby poza nią…”, autorstwa Jowity Pawlak, nowej radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie, w którym zarzuca 
ona burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli, że pozyskał on mniej funduszy unijnych w czasie swojej kadencji niż 
burmistrz Kazimierz Ziemba. 

 Ponadto radna Jowita Pawlak twierdzi, że w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2007-2013 gmina Nowogard, w ciągu 
ostatniej kadencji samorządowej (2010-2014), uzyskała dofi-
nansowanie zaledwie na kwotę 1 604 320,70 zł, podając za 
przykład dofinansowanie szpitala i ścieżki rowerowej do Ol-
chowa.

Autorka jednak nie podaje źródła swoich informacji, które 
jeśli istnieją, to z pewnością dawno nie były aktualizowane. 

Gmina Nowogard informuje, że przytoczone w artykule in-
formacje są nieprawdziwe i wprowadzają nowogardzką opinię 
publiczną w błąd. 

Dla wiedzy pani Jowity Pawlak, to tylko w ostatnim  pół-
roczu 2014 r. gmina Nowogard otrzymała pozytywne decy-
zje Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofi-
nansowanie trzech  projektów w ramach RPO WZ na kwotę 
1 513 779,24 zł. 

Są to projekty:
1. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego  z na-

pędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard” – Uchwała Zarzą-
du WZ nr 1161/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

2. „Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w kie-
runku rekreacyjno-sportowym – zagospodarowanie terenu nad 
Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Nowogard”- Uchwała Zarządu WZ  nr 1199/14 
z dnia 8 lipca 2014 r.

3. „Przebudowa infrastruktury technicznej kanalizacyjnej 
w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną 
i deszczową w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Nowogard” -  Uchwała Zarządu WZ  nr 1735/14 z dnia 1 paź-
dziernika 2014 r.

Łączna kwota pozyskanych, ze wspomnianego wyżej źró-
dła środków unijnych w latach 2010-2014 to 3 240 065,45 zł.

Składają się na nie:
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7 „Wyposażenie  świetlicy w Długołęce -  zakup sceny mobilnej wraz 
z nagłośnieniem do organizacji imprez plenerowych”

113 365,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

8 „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Długołęka i 
Maszkowo”

26 635,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

9 „Przebudowa schodów przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie jako 
obiektu infrastruktury rekreacyjnej”

50 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

10. „Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości 
Żabówko i Kulice”

105 512,93 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

RAZEM 1 264 763,77 zł -

Radna Jowita Pawlak podaje również informację, że gmina Nowogard pozyskała ponad 500 000,00 zł z Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na zakup komputerów i dostarczanie Internetu dla najuboższych mieszkańców gminy.

Otóż i w tym przypadku mija się ona z prawdą, ponieważ jest to kwota 1 065 290,69 zł, przeznaczonych na realizację nie 
jednego, a dwóch projektów w 100% dofinansowanych z Unii Europejskiej. 

Oprócz dotychczas wymienionych źródeł funduszy europejskich, z których gmina Nowogard otrzymała dofinansowanie, to 
aktywnie pozyskuje ona również środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, i wielu innych. 

Łączna kwota środków, które gmina Nowogard pozyskała w ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w latach 2010 
– 2014 r., to ponad 12 milionów złotych! 

PROJEKTY DOFINANSOWANE 2010-2014
L.P Nazwa projektu Kwota dofinansowania Źródło Obszar: miejski, wiejski
1 Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa 1 227 022,90 zł Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego
Wiejski/miejski

2 „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych 
przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie”

499 263.31 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

3 ”Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w 
kierunku rekreacyjno-sportowym – zagospodarowanie 
terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta”

801 167,00 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

4 „Przebudowa infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej 
w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na 
sanitarną i deszczową w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Nowogard”  

311 528,19 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

miejski

5 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla OSP  w Błotnie – Gmina Nowogard

401 084,05 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

wiejski

6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 dla OSP  w Błotnie – Gmina Nowogard

75 000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   
Gospodarki Wodnej

7. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  Gminie 
Nowogard”

545 400,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka

miejski /wiejski

8 „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy 
Nowogard”

519 890,69 zł Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka 

miejski /wiejski

9 Budowa lodowiska w Nowogardzie  w ramach programu  
„Biały Orlik”

225 765,07 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki miejski

10 Rekultywacja Jeziora Nowogardzkiego w Nowogardzie 170 700,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   
Gospodarki Wodnej 

miejski

11 „Budowa drogi gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie na 
terenie działki nr 132/3 obręb nr6”

164 618,00 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 

miejski

12 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć 
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap II”

199 000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   
Gospodarki Wodnej 

miejski

13 Organizacja Eko-Konkursu w Nowogardzie - Edycja 2012 
r.

6 028,25 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   
Gospodarki Wodnej 

miejski

14 ,,Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Ostrzyca’’

10 373,96 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

15 „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Szczytniki’’

9 273,88 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

16 ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Trzechel’’

145 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

17 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty” 

413 433,00 zł Europejski Fundusz Społeczny miejski /wiejski



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE10 27.01.2015 r.

18 „Zakup wyposażenia dla Nowogardzkiego Domu 
Kultury” 

136 000,00 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  

miejski

19 „Budowa drogowego oświetlenia solarnego w 
miejscowości Żabówko i Kulice”

105 512,93 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

20 „Zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup 
pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół” 

2 634 140,00 zł Europejski Fundusz Społeczny miejski /wiejski

21 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie” 

115 450,00 zł Rządowy Program  Radosna Szkoła miejski

22 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych” 

2 645 787,00 zł Europejski Fundusz Społeczny miejski /wiejski

23 „Z bezradności do aktywności’’ 209 085,00 zł Europejski Fundusz Społeczny miejski /wiejski
24 Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie 

miejsc opieki utworzonych w latach 2011- 2012 w Klubie 
Malucha ,,Błękitna Chmurka’’ w Nowogardzie 

15 400,00 zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miejski

25 Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie 
miejsc opieki utworzonych w latach 2011-2012 w 
Niepublicznym żłobku ,,Maluszkowo’’ w Nowogardzie 

22 500,00 zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miejski

26 Program Rozwoju Bibliotek 5 000,00 zł Program Rozwoju Bibliotek miejski/wiejski
27 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel” 2 000,00 zł Program „Przyjazna Wieś” wiejski
28 „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie” 392 337,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski
29 „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą 

użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy 
wiejskiej, dobudową schodów zewnętrznych i pochylni, 
rozbudowa o klatkę schodową, budowa zjazdu wraz z 
urządzeniami budowlanymi w Świerczewie”

286 168,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

30 „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: 
Karsk, Łęgno, Sąpolnica”

126 098,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

31 „Wyposażenie  świetlicy w Długołęce -  zakup sceny 
mobilnej wraz z nagłośnieniem do organizacji imprez 
plenerowych”

113 365,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

32 „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach 
Długołęka i Maszkowo”

26 635,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

33 „Przebudowa schodów przy ulicy Kowalskiej w 
Nowogardzie jako obiektu infrastruktury rekreacyjnej”

50 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejski

RAZEM 12 604 026,23, zł -

Informacje o pozyskanych funduszach są na bieżąco publi-
kowane w „Wiadomościach Samorządowych”, na stronie www.
nowogard.pl oraz w mediach lokalnych i regionalnych.

Radna Jowita Pawlak zdaje się w ogóle nie orientować 
w temacie, o którym pisze na forum publicznym!

Jaki jest zatem sens podawania tego typu niesprawdzo-
nych informacji?  I dlaczego atakuje burmistrza Roberta Cza-
plę oraz urzędników ratusza już na samym początku nowej 
kadencji? 

A może chodzi o coś bardziej przyziemnego…
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie podjęto 

uchwałę o zmianach w Statucie Gminy i utworzeniu nowej sta-
łej Komisji Rady ds. funduszy europejskich i inwestycji. Nieste-
ty, skład tej komisji na chwilę obecną nie jest znany. 

Czyżby jej przewodniczącą  miała być  radna Jowita Paw-
lak?

Jowita Pawlak, jako radna miejska, w czasie trwania kaden-
cji otrzyma z budżetu gminy ryczałtowo kwotę 33  600,00 zł 
(700 zł miesięcznie). Jako  przewodnicząca nowej komisji do-
datkowo dostałaby 200 zł miesięcznie, co w skali całej kadencji 
da blisko 10 000 zł dodatkowych kosztów dla budżetu gminy 
a zarazem dodatkowy pieniądz wpływający do kieszeni osoby, 
która zostanie przewodniczącym tej komisji.

Czy ten tak naprawdę niepotrzebny wydatek ma swoje 
uzasadnienie? Czy też jest to tylko zaspokojenie prywatnych 
i finansowych ambicji radnej?

Pani Jowita Pawlak pisze samodzielnie projekty z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz nowogardzkich 
placówek oświatowych. Oczywiście, nie robi tego za darmo. 
Ostatnia umowa za napisanie projektu opiewała na kwotę po-
nad dwóch tysiące złotych. Są to pieniądze z budżetu gminy 
Nowogard, w dodatku niebagatelne. 

I choć burmistrz Robert Czapla próbował negocjować 
stawkę na niższą, to pani Jowita Pawlak była nieugięta. 

Może właśnie w tym tkwi cały problem – i są to tylko zwy-
kłe pieniądze, które po prostu  „są do wzięcia”. Z tych pieniędzy 
wyremontowano  i przebudowano świetlice wiejskie, wybu-
dowano place zabaw w sołectwach, zamontowano oświetle-
nie solarne, doposażono ścieżki dydaktyczne itp.

Szkoda, że pod płaszczykiem szczytnych haseł o „pomocy” 
Urzędowi Miejskiemu w kwestii pozyskiwania środków ze-
wnętrznych oraz kreowaniu się na znawcę tematu funduszy, 
kryje się zwykła chęć zarobku?…

Agnieszka Wróblewska
kierownik wydziału RLFKiS 
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Nowogardzki 23. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

120 tysięcy wolontariuszy działających w 1500 sztabach 
w Polsce i w 50 za granicą. Wielka machina charytatywnej po-
mocy ruszyła po raz dwudziesty trzeci. Od rana w niedzielę na 
ulicach można było spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, 
pieniądze zbierane były dla dzieci i seniorów. Na koncie WOŚP 
coraz więcej pieniędzy. O godz. 23.45 zebrana kwota przekro-
czyła 32 miliony złotych. Kolejny raz Polacy pokazali duże ser-
ce. Dotychczas podczas poprzednich 22 Finałów WOŚP Orkie-
stra zebrała ponad 590 mln zł.

W Nowogardzie Sztab 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy mieścił się w Nowogardzkim Domu Kultury, 
w którym też odbywały się występy artystów, licytacje i impre-
zy towarzyszące.

Od godziny 15.00 rozpoczęły się imprezy w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Równolegle na na Placu Wolności od godziny 
14.00 pojawiły się wozy terenowe członków KLUBU MOTORO-
WEGO „CISY” NOWOGARD SEKCJA 4×4. Samochody nie tylko 
można było oglądać, ale także wylicytować bilety na tereno-
wą przejażdżkę.

W holu NDK członkowie Stowarzyszenia Kobiet z Proble-
mami Onkologicznymi „LILA RÓŻ”, Koła Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków oraz Samorządowej Fundacji „ZDROWIE” 
udzielali porad medycznych, uczyli poprawnego badanie pier-
si, mierzyli poziom cukru i ciśnienia tętniczego krwi.

Podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
w zapełnionej po brzegi sali widowiskowej, na scenie wystą-
pili artyści Nowogardzkiego Domu Kultury. Podczas prezen-
tacji poznaliśmy członków pracowni oraz zespołów, którzy na 
co dzień - w kulturalnym zaciszu - intensywnie przygotowują 
się do występów takich jak ten. Podziwiać mogliśmy taneczny 
mix, jive, cha-cha, zumba, prezentacje wokalistów, break dan-
ce oraz smerfny taniec przygotowany przez rodziców.

Nie małym zainteresowaniem cieszył się koncert rockowy 
zespołu OVER THE FENCE.

Dawkę dobrej muzyki swym występem dał zespołu “Char-
lie Monroe”. 

Oprócz części artystycznej miały miejsce również licytacje, 
które prowadziła dyrektor NDK Aneta Drążewska. Wśród licy-
towanych przedmiotów znalazły się zabawki i pluszowe miśki 
dla najmłodszych uczestników oraz obrazy, biżuteria, drew-
niane domki, szkatułki z drewna i papieru itp. interesujące ga-
dżety.

O 20.00 wszyscy zgromadzili się na Placu Wolności, gdzie 
miało miejsce tradycyjne wydarzenie, będące punktem kulmi-
nacyjnym finałowych imprez, które towarzyszy WOŚP - „Świa-
tełko do nieba”.

W tym roku nowogardzki sztab WOŚP zebrał podczas  
23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej ponad 25 tys zł. Przy-
pomnijmy tylko, że w ubiegłym roku była to suma ponad  
32 tys. zł.

Zakończyła się też licytacja o... FOTEL BURMISTRZA NO-
WOGARDU, za który użytkownik ola_o371 zapłaciła 465 zł na 
rzecz WOŚP.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy i nie tylko do włą-
czenia się do tej licytacji, z której pieniądze zasilą konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto w ty miejscu nadmienić 
fakt, że sprzęt podarowany przez Fundację Jurka Owsiaka (In-
fant FlowSiPAP -aparat do nieinwazyjnego wspomagania od-
dechu u noworodków, którego koszt wynosi ponad 170 tys. zł., 
stół do resuscytacji, inkubator, lampę do fototerapii, pulsoksy-
metry, kardiomonitor, bilirubinometr), stanowi wyposażenie 
oddziału pedriatyczno-neonatoligicznego nowogardzkiego 
szpitala i ratuje życie niemowlakom i najmłodszym mieszkań-
com gminy Nowogard i nie tylko.

Piotr Suchy
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Garaże na osiedlu Radosław - co dalej?
Przypomnijmy, na złożony wniosek przez burmistrza No-

wogardu z dnia 10 listopada 2014 roku starostwo wyraziło 
pozytywną opinię dotyczącą przejęcia nieruchomości (46/1) 
na rzecz gminy Nowogard, na której znajduje się część garaży 
na osiedlu Radosław. Po przeprowadzonej, zgodnie z prawem, 
procedurze administracyjnej, burmistrz Robert Czapla wystą-
pił dnia 5 stycznia br., z oficjalnym wnioskiem do Wojewody 
Zachodniopomorskiego nabycia nieruchomości.

W ten sposób przejęcie przez gminę nieruchomości da 
możliwość, aby właściciele tych garaży zostali objęci stawka-
mi dzierżawy i podatku obowiązującymi w gminie Nowogard 
- znacznie mniejszymi od stawek starostwa powiatowego 
w Goleniowie.

Przejęcie drugiej działki
Również 12 listopada 2014 roku burmistrz wystąpił z wnio-

skiem o przejęcie drugiej nieruchomości 46/2 za garażami. 
Jednak w odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie wyra-
żenia zgody na przejecie w/w nieruchomości gmina otrzy-
mała negatywną odpowiedź ze strony Starosty Powiatowego 
w Goleniowie. Powodem odmowy była za duża powierzchnia 
tej nieruchomości (6.1253 h) z przeznaczeniem w planie prze-
strzennego zagospodarowania na tereny:

  - zabudowy usługowej,
  - tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
  - tereny sportu i rekreacji,
  - tereny zieleni parkowej,
  - tereny infrastruktury technicznej elektromagnetycznej 

(planowanych stacji transformatorowych),
  - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (istniejąca 

przepompownia ścieków),
  - drogi publiczne gminne,
  - ciągi pieszojezdne.
Z powyższych powodów wynika, że Starosta nie może wy-

razić pozytywnej opinii (prawo zabrania), aby gmina mogła 
przejąć całą nieruchomość 46/2 od Skarbu Państwa.

W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz ponowie wystą-
pił do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o wyrażenie po-
zytywnej opinii przejęcia na rzecz gminy Nowogard nie całej, 
ale tylko części działki 46/2 oznaczonej w planie zagospodaro-
wania przestrzennego, jako tereny obsługi komunikacji samo-
chodowej oraz ciągu pieszojezdnego. Powyższy teren przyle-
gły jest do działki 46/1.

O kolejach sprawy będziemy Państwa informować.
Anna Narkiewicz
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Czy budynek na zapleczu dawnego 
hotelu „Cisy” przestanie straszyć?

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców Nowogardu dotyczącymi nieodpowiedniego stanu technicznego bu-
dynku usługowego w Nowogardzie na zapleczu dawnego hotelu „Cisy”, stwarzającego zagrożenie dla osób mogących 
przebywać w jego otoczeniu, a w szczególności bawiących się dzieci oraz powodującego swoim wyglądem oszpecenie 
otoczenia, Burmistrz Nowogardu podjął działania zmierzające do spowodowania usunięcia przez jego właściciela za-
grożenia oraz naprawy wspomnianego budynku.

Wystąpieniem z 15 lipca 2014 r. poinformował Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie o istniejącym 
zagrożeniu, które stwarza budynek oraz wezwał do podjęcia 
działań zmierzających do zobowiązania właściciela aby dopro-
wadził budynek do odpowiedniego stanu technicznego. Dnia 
19 sierpnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go w Goleniowie przeprowadził oględziny budynku, w oparciu 
o które, 13 października 2014 r., wydał decyzję, w  której nakazał 
właścicielowi wykonanie czynności zmierzających doprowa-
dzenie budynku do odpowiedniego stanu technicznego.

Paweł Krugły
Kierownik Wydziału Architektury,

Budownictwa i Planowania Przestrzennego

HJORT KNUDSEN – nowy inwestor  
na terenie gminy Nowogard

Starsi mieszkańcy Nowogardu, zapytani o każdej porze dnia, 
jaka instytucja mieści się przy ulicy Zamkowej nr 7, odpowiedzą: 
Zakład Karny. Niewielu zaś wie, że pod numerem 7b mieści się 
brama, którą możemy wejść na teren jednego z najstarszych no-
wogardzkich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie jest 
polskim producentem obuwia roboczego i bezpiecznego. Przed-
siębiorstwo zostało założone w 1953 r.

Firma specjalizuje się w produkcji obuwia roboczego i bez-
piecznego, zaspokajając potrzeby rynku krajowego. Przez okres 
ponad 50 lat funkcjonowania na rynku przedsiębiorstwo zbu-
dowało dobrą i trwałą pozycję konkurencyjną. Dziś firma oprócz 
więźniów zatrudnia również 53 osoby cywilne.

W piątek, 9 stycznia br., dyrektor PP GARDIA w Nowogardzie, 
Ryszard Biernat, gościł burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, 
który przybył w to miejsce, aby zapoznać się z drugą firmą, któ-
ra od października 2014 r., rozpoczęła swą działalność na terenie 
gminy Nowogard, wykorzystując pomieszczenia PP Gardii. Była to 
również okazja zobaczenia, jak wygląda produkcja w obu przed-
siębiorstwach, które w tym miejscu mają swoją siedzibę. Po swych 
zakładach pracy oprowadzali Ryszard Biernat (GARDIA) i Dawid 
Bohn (HJORT KNUDSEN).

Tym drugim przedsiębiorstwem jest działająca duńska firma 
HJORT KNUDSEN, która została założona w 1973 r. przez Inę 
i Arne Hjort Knudsen. Rodzinną spółką zarządza dziś wspólnie 
Arne Hjort Knudsen wraz z synem Klausem Hjort Knudsen oraz 
z jego żoną Ellen Mřnsted.

Firma posiada zakłady produkcyjne w Wysoczce pod Piłą (pro-
dukują 200 modeli sof, kanap i foteli w szerokiej gamie tkanin oraz 
skór naturalnych), w Złotowie (produkowane są stoły, komody 
i szafki oraz elementy dekoracyjne do sof i foteli). Nowogardz-
ki zakład nastawiony jest przede wszystkim na produkcję mebli 
wypoczynkowych. Produkcja mebli tapicerowanych to główny 

obszar działalności firmy HJORT KNUDSEN. 80% produkowanych 
mebli w Polsce trafia na rynek europejski, do takich krajów jak: 
Dania, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia itd.

Firma zatrudnia obecnie 40 więźniów oraz kilka osób cywil-
nych. W tym roku przedsiębiorstwo planuje zwiększenie produk-
cji, a co za tym idzie i zwiększenie obsady pracowniczej. Na dzień 
dzisiejszy firma HJORT KNUDSEN pilnie poszukuje pracowników 
na stanowisko tapicera oraz kierowców samochodów ciężaro-
wych. Na zgłoszenia osób, chętnych podjąć pracę w duńskiej fir-
mie, czeka Dawid Bohn pod numerem telefonu 781 058 685.

Zwiedzanie hal produkcyjnych było też okazją do rozmów na 
temat dalszego rozwoju duńskiej firmy na terenie gminy Nowo-
gard. Właściciele duńskiego przedsiębiorstwa mają plany dalszej 
ekspansji swojej rodzinnej firmy, a to dobra wiadomość dla miesz-
kańców Gminy. W związku z tym, burmistrz zaproponował, aby 
wiosną odbyło się spotkanie władz miasta z duńskim właścicie-
lem, aby przedstawić inwestorowi miejsce w nowogardzkiej stre-
fie ekonomicznej, gdzie mógłby on uruchomić kolejne miejsca 
pracy dla naszych mieszkańców.
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Karsk – sołectwo ludzi społecznie 
zaangażowanych

Karsk (do 1945 Kartzig) - wieś jest położona w środkowej części gminy, w odległości ok. 3 km na płn.-zachód od Nowogardu.

Karsk jest wsią o średniowiecznej metryce (o czym świad-
czą ślady założenia owalnicowego, typowego dla tego okresu), 
wchodzącą w skład hrabstwa nowogardzkiego rodu Eversteinów. 
W 1756 r. właścicielem wsi (a także Strzelewa, Olchowa i Świercze-
wa) byt Georg Lorenz von Kamecke. W 1795 r. w Karsku istniała 
już szkoła. Materiały źródłowe z 1811 r. informują o powstaniu 
w Karsku folwarku, na bazie 2 dużych gospodarstw bauerskich. 
należącego do Carla Ottona von Blankenburg.

W środkowej części wsi, na niewielkim wyniesieniu terenu 
- stoi kamienny kościół, wzniesiony w 1846 roku. Przy kościele 
znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I 
wojnie światowej.

Choć dziś Karsk to niewielka miejscowość na terenie gminy 
Nowogard, to warto o niej wspomnieć ze względu na wyjątko-
wą aktywność jej mieszkańców, którzy wykorzystują każdą oka-
zję, aby się spotykać i wspólnie spędzać wolny czas, czy działać 
na rzecz tutejszych mieszkańców. Niewątpliwie osoba sołtysa Je-
rzego Kubickiego ma tu wpływ, gdyż potrafi zjednoczyć ludzi, ale 
niemała w tym również rola samych mieszkańców, którym się po 
prostu coś chce robić i to razem.

Jedną z ostatnich takich okazji do wspólnego świętowania 
było kalendarzowe wspomnienie patronki tutejszego kościoła 
i wsi – św. Barbary oraz mikołajki dla najmłodszych. Miejscowe 
gospodynie przygotowały smakołyki na odpust – pierogi, wy-
śmienity czerwony barszcz i słodkie wypieki, których również nie 
mogło zabraknąć w dniu św. Mikołaja. Miejscowa Piekarnia Karsk 
S.C i Piekarnia Pana Pędziszczaka to stali sponsorzy, którzy swo-
imi wypiekami wspomagają organizowane w Karsku spotkania 
integracyjne. Takie okazje do wspólnego świętowania jednoczą 

i scalają mieszkańców, co jest ważne w czasach, gdy zapracowani 
rodzice nie mają chwili na to, aby porozmawiać nawet z własny-
mi dziećmi.

Wszystkie te działania są możliwe nie tylko dzięki zaangażo-
waniu samych mieszkańców, ale i przy wsparciu finansowemu 
z funduszu sołeckiego, który pomaga realizować wiele pomysłów 
zgłaszanych przez mieszkańców. Dlatego z nieukrywaną niecier-
pliwością sołectwa z terenu naszej gminy, takie jak Karsk, czekają 
na przyjęcie budżetu przez radnych Rady Miejskiej, w którym te 
środki zostały zapisane. To od tych pieniędzy zależy też to, czy 
w roku 2015 np. Karsk będzie mógł zorganizować uroczystości 
odpustowe na św. Barbarę czy rozdać najmłodszym swym miesz-
kańcom paczki z okazji dnia św. Mikołaja.

Piotr Suchy

Ranking „Perspektywy 2015”
Ukazał się Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształ-

cących 2015, w którym II LO poprawiło swoją ubiegłoroczną 
pozycję w województwie zachodniopomorskim z 19 na 14 
miejsce, natomiast w ogólnopolskiej z 494 na 352. Szkole przy-
znano tytuł „Brązowa Szkoła 2015”.

W całej klasyfikacji brane były pod uwagę osiągnięcia szko-
ły w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych. Serdecznie 
gratulujemy i cieszymy się bardzo, że już przez kolejny rok II LO 
jest w stanie sprostać wymaganiom, aby znaleźć się w rankin-
gu wśród najlepszych 500 szkół w kraju.

Osoby osadzone porządkują gminę
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwen-
cyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki  życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego 
płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. W ostatnim tygodniu wykonano:

•	 usuwanie gałęzi ograniczających przejście chodni-
kiem przy skrzyżowaniu ulic: 15 Lutego i Młynarskiej

•	 sprzątanie chodnika i krawędzi ulicy Boh. Warszawy
•	 pielęgnacja drzew przy ulicy Kościuszki
•	 oczyszczanie brzegu jeziora po wichurach
•	 oczyszczanie terenu z gałęzi i liści przy placu Ofiar Ka-

tynia
•	 usuwanie zapadnięć w chodnikach przy ulicy 700 lecia
•	 zamiatanie alejek nad jeziorem po wichurach
•	 oczyszczanie terenu przy ulicy Zielona
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Noworoczne spotkanie 
u nowogardzkich Kombatantów

We wtorek, 13 stycznia br., w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
w Nowogardzie, przy ul. 700-lecia, odbyło się noworoczne spotkanie.

Na to spotkanie Kombatanci zaprosili również burmistrza 
Nowogardu Roberta Czaplę, który w składanych życzeniach 
życzył obecnym przede wszystkim: „zdrowia, zdrowia i jeszcze 
raz zdrowia [...]”.

Spotkanie to było okazją do rozmów podsumowujących 
miniony rok i do refleksji nad przemijalnością, ale i do corocz-
nego oddania tym ludziom hołdu i szacunku za ich walkę 
i poświęcenie dla Ojczyzny. Zebrani złożyli też gratulacje bur-
mistrzowi za jego ponowny wybór i życzyli siły w kontynuacji 
jego misji społecznej. Nie zabrakło również pytań o sytuację 
panującą w nowo wybranej Radzie Miejskiej. Kombatanci, 
w mocnych słowach, wyrazili swą dezaprobatę w sprawie do-
tychczasowego postępowania radnych dodając, że „jeżeli bę-
dzie taka potrzeba, to pójdziemy kolejny raz do urn wyborczych 
[...]”

Była to też okazja do rozmowy o tym, co jeszcze trzeba zro-
bić w naszym mieście i tu również Kombatanci żywo reago-
wali, przedstawiając włodarzowi miasta sprawy, które wg nich 
powinny być rozwiązane m.in. sprawa ulicy Żeromskiego i re-
mont jej chodników na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy 
do ul. Poniatowskiego i dalej aż do drugiego jej krańca.

Spotkania takie są dla władz naszego miasta okazją do kon-

sultacji planowanych inwestycji na terenie gminy Nowogard.
Wszystkim Kombatantom Rzeczpospolitej Polskiej i By-

łym Więźniom Politycznych życzymy społecznego szacunku, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także pewności, że Wasza 
ofiarność i zaangażowanie pozostaną na zawsze w pamięci Po-
laków.

Piotr Suchy

„Mały Mistrz Kuchni” - III edycja 
kulinarnych potyczek w SP nr 2

W środę, 14 stycznia br., w Szkole Podstawowej nr 2, odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu dla klas IV-VI „MAŁY 
MISTRZ KUCHNI”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, promowanie uczniów przeja-
wiających zainteresowania kulinarne oraz integrowanie dzieci z różnych szkół podstawowych z ternu naszej gminy.

W konkursie udział wzięło pięć szkół z naszej gminy: 
SP1 Nowogard, SP2 Nowogard, SP Żabowo, SP Długołęka, 
SP Wierzbięcin.

W jury konkursu zasiadali: Robert Czapla burmistrz Nowo-
gardu, Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, doktor Urszula Czura, Barbara Jędrusiak – specjalista 
technologii żywienia oraz 
Michał Krata współwłaści-
ciel jednej z nowogardz-
kich restauracji.

Uczniowie mięli za za-
danie przygotować w okre-
ślonym czasie trzy potrawy. 
W tym roku były to:

•	 „Trzy kolory na ta-
lerzu”

•	 „Tort z chleba”
•	 „Słodka niespo-

dzianka”
Wydawałoby się, że były 

to zadania łatwe, ale praw-
da jest taka, że czasami 

mając zbyt wiele produktów do wykorzystania, nie jesteśmy 
w stanie stworzyć czegoś fajnego. Jednak trzeba przyznać to 
młodym adeptom sztuki kulinarnej – spisali się dzielnie, a da-
nia które uczniowie stworzyli zaskoczyły członków jury, którzy 
stwierdzili, że był to naprawdę „przepyszny konkurs".

W konkursie jury najwyżej oceniło uczniów ze szkół: SP 
nr 2, SP nr 1 i SP Długo-
łęka. Kolejne miejsca 
zajęły SP Wierzbięcin 
i SP Żabowo. Pomysło-
dawczyniami i orga-
nizatorami konkursu 
były: Anna Buczyńska, 
Anna Krzywania, Graży-
na Jackowska, Danuta 
Marcinkiewicz. Po raz 
pierwszy, podczas kon-
kursu, odbył się pokaz 
nakrywania do stołu 
w wykonaniu uczennic 
z Technikum Żywienia.

Piotr Suchy
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Wyciąg z ogłoszenia o drugich rokowaniach na sprzedaż działki  niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 107/1 o pow. 1301 m2 (symbol użytku grunto-
wego RIII b - 669 m2, RV – 632 m2), położona w obrębie nr 1 m. 
Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00054189/0 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Rokowania  odbędą się dnia 27.02.2015r. o godz. 10.00  
(otwarcie ofert), o godz. 10.30 – (część ustna) w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości         -  72.000,00 zł 
 Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy 

składać w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5, Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, w zamknię-
tych kopertach najpóźniej do dnia 23.02.2015r. do godz. 
15.00  z napisem „ROKOWANIA – działka nr 107/1, położo-
na w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. T. Kościuszki.

Zaliczkę w kwocie 7.200,00 zł należy wpłacić najpóźniej 
do dnia 23.02.2015r. 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 interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o drugich rokowaniach na sprzedaż działki  niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 107/2 o pow. 1404 m2 - symbol użytku grunto-
wego RV , położona w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00054188/3 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Rokowania  odbędą się dnia 27.02.2015r. o godz. 10.50  
(otwarcie ofert), o godz. 11.15 – (część ustna) w sali ob-
rad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego                   
w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości -  78.000,00 zł 
Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy 

składać w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5, Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, w zamknię-
tych kopertach najpóźniej do dnia 23.02.2015r. do godz. 
15.00  z napisem „ROKOWANIA – działka nr 107/2, położo-
na w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Zaliczkę w kwocie 7.800,00 zł należy wpłacić najpóźniej 
do dnia 23.02.2015r. 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 interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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OGŁOSZENIE
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie infor-

muje, że dysponuje wolnym terenem pod punkty handlowe 
na terenie targowiska miejskiego w Nowogardzie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobi-
ście w siedzibie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub telefonicznie 
pod nr telefonu 91 39 26 265

p.o Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 
08.01.2015 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 
(91) 39-26-227. 

Wystawa malarstwa Norberta Ciekańskiego
Norbert Ciekański to malarz-amator, choć jego obrazy zachwycą nie jednego „zawodowca”. Metoda nakładania warstw 
malarski i sposób mieszania kolorów zdradzają wrodzone umiejętności i ducha artystycznego, o czym mówiły osoby, 
które zawodowo zajmują się sztuką.

Autor wystawy pochodzi z Ościęcina koło Golczewa, gdzie 
się wychował, zaś jego żona jest nowogardzianką. To był je-
den z powodów, dla których zechciał on pokazać swoje obrazy 
mieszkańcom rodzinnego miasta swojej małżonki, która towa-
rzyszyła malarzowi podczas otwarcia jego wystawy we wto-
rek, 20 stycznia br., o godz. 17.00, w podziemiach Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie.

Przybyło wielu nowogardzian, a wśród nich obecny był 
burmistrz Nowogardu. Choć na samym początku zabrakło 
światła, to blask świec odbijających się od obrazów sprawił, że 
wielu spojrzało na te obrazy pod innym kontem i zobaczyło 

to, czego nie dostrzegliby w pełnym świetle. Gdy światło „po-
wróciło” obecni stwierdzili, że lepiej było w blasku świec, bo 
wytworzył się specyficzny klimat, który udzielił się wszystkim 
obecnym. Każdy inaczej spojrzy na dany obraz, co innego zo-
baczy i inne będzie miał odczucia.

Tę wystawę trzeba obejrzeć koniecznie samemu. Do 20 lu-
tego br. można oglądać dzieła Norberta Ciekańskiego – malar-
stwo olejne, sztalugowe – w podziemiach nowogardzkiej bi-
blioteki.

Piotr Suchy
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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

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. Przyjmowanie i rozpatrywa-
nie 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 

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk,  
ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny,  
ul. Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse  
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;  
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund 
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”,  ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS  
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż 
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Kolędnica nowogardzkich Sybiraków
W czwartek, 8 stycznia br., o godz. 12.00 w restauracji 

„Kamena”, hymnem Sybiraków rozpoczęło się noworoczne 
spotkanie, obu nowogardzkich oddziałów Sybiraków. Na 
ten wspólny opłatek, przez Marię Dembińską i Franciszkę 
Kobylińską, prezeski obu nowogardzkich Związków Sybira-
ków, zostali zaproszeni m.in.: burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk, 
ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków 
i Kresowiaków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ks. 
Grzegorz Legutko, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, 
Albert Miłaszewski, prezes Zachodniopomorskiego Związ-
ku Sybiraków w Szczecinie, Michał Buniak, Przewodniczący 
Związku Sybiraków w Szczecinie. Była to okazja, aby przy 
łamaniu opłatkiem i składanych życzeniach wspomnieć 
o tych, których w tym roku wśród nas zabrakło.

W tej wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć również ży-
czeń od zaproszonych gości. W swych życzeniach, burmistrz 
Nowogardu powiedział, że: „…dziękuję Wam za Wasze świa-
dectwo. Za to, że mimo dotychczasowych różnic, potrafiliście 
się zjednoczyć i w duchu tej jedności zasiąść do wspólnego 
stołu, by dawać przez to świadectwo. Jesteście bohaterami, 
którzy oddawali swe życie za Polskę i tę Polskę tworzyli. Życzę 
wszystkim Sybirakom zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia 
[...]”. Przy śpiewie kolęd wszyscy zebrani złożyli sobie osobiste 
życzenia, łamiąc się opłatkiem – „symbolem jedności i miłości”, 
jak powiedział ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk.

W trakcie spotkania Sybiracy nie mogło również zabraknąć 
„Kolędy zesłańców Sybiru z 1941 r.” do znanej melodii „Do szo-
py hej pasterze”, przy której, nie jednemu z obecnych, popły-
nęła łza:

„(...) Daleko nasza Polsko, daleko drogi kraj,
Lecz Ty na Panie Jezu, sił i męstwa daj.
Niech nas nie złamie rozpacz, tęsknota ani łzy,
Zaprowadź nas do Polski, maleńki Jezu Ty!”

Piotr Suchy

INFORMACJA
W związku z napływającymi do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zapytaniami w sprawie terminów posiedzeń Komisji Miesz-
kaniowej od osób ubiegających się o mieszkanie komunalne uprzejmie informuję, że  Rada Miejska w Nowogardzie nie  po-
wołała Komisji Mieszkaniowej zajmującej się opiniowaniem wniosków co uniemożliwia mi podanie terminów jej posiedzeń. 

Z chwilą  powołania Komisji przez Radę Miejską terminarz 
jej  prac zostanie opublikowany w Wiadomościach Samorzą-
dowych, na tablicach informacyjnych Urzędu oraz na stronie 
internetowej www.nowogard.pl.

Informuję również, że wnioski, zaświadczenia i inne do-

kumenty niezbędne do rozpatrzenia spraw mieszkaniowych   
można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój nr 5. 

Z poważaniem,
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla


