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	 To,	że	w	całym	kraju	rosną	ceny	-	
nie	jest	dla	nikogo	tajemnicą.	Wzra-
stają	koszty	prowadzenia	działalno-
ści	 gospodarczych,	 rosną	 również	
ceny	za	odbiór	odpadów.
	 Czynniki	ekonomiczne	spowodo-
wały,	że	odbierający	odpady	Celowy	
Związek	Gmin	R-XXI	ze	Słajsina	rów-
nież	 zmuszony	był	 do	podniesienia	
stawek	 za	przyjmowanie	odpadów.	
To	z	kolei	wpłynęło	na	fakt,	że	gmi-
ny	 zrzeszone	 w	 związku	 musiały	
urealnić	stawki	za	odpady	dla	swo-
ich	mieszkańców.	 Ceny	w	 gminach	
wzrosły,	 bo	 inaczej	 system	 gospo-
darowania	 odpadami	 nie	 bilanso-
wałby	 się.	 Niestety	 do	 gmin,	 które	
urealniły	 opłaty	 za	 odpady	 nie	 za-
liczyła	 się	 Gmina	 Nowogard.	 Tutaj	
radni	Nowej	i	PiS	nie	przyjęli	projek-
tu	uchwały,	który	w	efekcie	pozwo-
liłby	na	wystarczające	finansowanie	
systemu,	 co	 za	 tym	 idzie,	 odpady	
byłyby	odbierane	bez	zakłóceń.
	 O	 sprawie	 potrzeby	 urealnienia	
stawek	 za	 odbiór	 odpadów,	 czyli	
podniesienia	ich	do	poziomu,	który	
pozwoliłby	 w	 pełni	 pokryć	 koszty,	
mówili	wielokrotnie	nowogardzkim	
radnym	jeszcze	w	ubiegłym	roku	za-
stępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	
oraz	 skarbnik	 gminy	 Marcin	 Mar-
chewka.	 Tłumaczenia,	 że	 system	
musi	 się	 bilansować,	 że	 w	 końcu	
zabraknie	 pieniędzy	 na	 odbiór	 od-
padów,	w	efekcie	spełzły	na	niczym.	
Radni	 z	 Nowej	 i	 PiS-u	 większością	
głosów	nie	 przyjęli	 nowych	 stawek	
za	 odpady,	 a	 narastający	 problem	
pozostał...	W	końcu	doszło	do	tego,	
że	 na	 koniec	 grudnia	 powstał	 de-
ficyt	 w	 gospodarce	 odpadami	 ko-
munalnymi,	 bo	 wydatki	 przerosły	
dochody.	W	obliczu	między	 innymi	
nie	przyjęcia	przez	radnych	nowych	
stawek	za	odpady,	problemowi	trze-
ba	 było	 jednak	 jakoś	 zaradzić	 lub	
chociaż	go	zmniejszyć.	Z	tego	też	po-

Brakuje pieniędzy na gospodarkę odpadami.
Zastępca burmistrza i skarbnik

przestrzegali radnych
przed problemem jeszcze w ubiegłym roku

wodu	15	stycznia	br.	podjęto	decy-
zję,	że	planowana	na	marzec	zbiór-
ka	 odpadów	 wielkogabarytowych	
oraz	zużytego	sprzętu	elektrycznego	
i	 elektronicznego	 zostanie	 odwo-
łana.	 Zawieszony	 zostanie	 również	
odbiór	 wszystkich	 odpadów	 gro-
madzonych	w	gminnych	 zestawach	
do	 selektywnej	 zbiórki	 odpadów	
komunalnych	 a	 także	 odbiór	 two-
rzyw	sztucznych,	metali	i	opakowań	
wielomateriałowych	 od	 właścicieli	
nieruchomości.	 Gmina	wystosowa-
ła	również	pismo	do	R-XXI	o	zawie-
szeniu	 przyjmowania	 odpadów	 do	
Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpa-
dów	 Komunalnych	 (PSZOK),	 który	
jest	prowadzony	w	Słajsinie.	Działa-
nia	te,	choć	doraźne,	mogą	zapobiec	
powstawaniu	dalszych	zaległości.
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 decyzję	 rad-
nych	o	nieprzyjęciu	nowych	stawek	
za	odpady,	co	w	perspektywie	mia-
ło	 wpływ	 na	 deficyt	 w	 gospodarce	
odpadami,	 17	 stycznia	 br.	 zastępca	
burmistrza	 wystosował	 pisma	 do	
Wojewody	 Zachodniopomorskiego,	
Prokuratury	 Rejonowej	 i	 Regional-
nej	 Izby	 Obrachunkowej	 z	 prośbą	
o	 interwencję.	 W	 piśmie	 wskazuje	
się	 m.in.,	 że	 w	 wyniku	 zmian	 cen	
za	 przyjmowanie	 odpadów	 nastą-
pił	 gwałtowny	 wzrost	 wydatków	
na	 gospodarowanie	 odpadami	 ko-
munalnymi,	przy	pozostających	bez	
zmian	dochodach	gminy	z	tego	tytu-
łu.	Stawki	za	opłaty	zostały	określo-
ne	w	uchwale	z	sierpnia	2016	roku.	
Opłaty	w	dotychczasowej	wysokości	
nie	pokrywają	kosztów	ich	wywozu	i	
odbioru,	a	sytuacja	finansowa	gminy	
w	zakresie	usuwania	odpadów	ulega	
ciągłemu	i	szybkiemu	pogorszeniu.
	 -	„(...)	W	grudniu	ubiegłego	roku	
na	rachunku	bankowym	gospodarki	
odpadami	zabrakło	pieniędzy	na	za-
płatę	bieżących	faktur.	(...)	Na	dzień	
31	grudnia	2019	r.	na	skutek	nie	pod-

jęcia	 przez	 Radę	 Miejską	 w	 sierp-
niu	 i	 wrześniu	 uchwał	 o	 zwiększe-
niu	 opłat	 deficyt	 w	 gospodarce	
odpadami	 komunalnymi	 wyniósł	
76.139,21	zł,	przy	sumie	dochodów	
w	 kwocie	 3.455.791,79	 zł	 i	 wydat-
ków	w	kwocie	3.531.930,92	zł.	 (...)	
Sytuacja	będzie	pogarszać	się	z	mie-
siąca	 na	 miesiąc.	 Na	 skutek	 braku	
pieniędzy	 na	 koncie	 dodatkowo	
Gmina	będzie	musiała	ponosić	kosz-
ty	odsetek	za	nieopłacenie	należno-
ści	faktur	w	terminie.	Spowoduje	to	
znaczne	 straty	 finansowe	oraz	 nie-
możliwość	realizacji	zadań	dodatko-
wych	takich	 jak	 likwidacja	nielegal-
nych	 wysypisk	 śmieci.	 Niepodjęcie	
przez	Radę	Miejską	uchwały	o	przy-
jęciu	realnych	stawek	opłaty	za	od-
pady	 doprowadzi	 do	 konieczności	
drastycznych,	 mocno	 odczuwal-
nych	przez	mieszkańców	podwyżek	
w	 celu	 finansowania	 nie	 tylko	 bie-
żących	 należności	 ale	 też	 pokrycia	
należności	zaległych.	(...)	W	związku	
z	powyższym	proszę	o	podjęcie	sto-
sownych	 działań	 w	 trybie	 nadzo-
ru	 nad	 działaniami	 Rady	 Miejskiej	
w	 celu	 ustalenia	 w	 Gminie	 Nowo-
gard	 stawek	 opłaty	 za	 gospodaro-
wanie	 odpadami	 w	 wysokości	 za-
pewniającej	 finansowanie	 systemu	
(...)	–	czytamy	między	 innymi	w	pi-
śmie	 skierowanym	 do	 Wojewody	
Zachodniopomorskiego.
	 Jakie	 będą	 działania	 instytu-
cji	 poinformowanych	 o	 problemie	
przez	 zastępcę	 burmistrza?	 Po	
otrzymaniu	 odpowiedzi	 będziemy	
Państwa	informować	na	bieżąco.	

Marcin	Ościłowski
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	 W	związku	z	pogarszającą	się	sytuacją	dotyczącą	gospo-
darki	odpadami	na	terenie	Gminy	Nowogard,	w	czwartek	
23	stycznia	br.	w	ratuszu	odbyła	się	konferencja	prasowa	
z	udziałem	pracowników	Referatu	Gospodarki	Odpadami	
Urzędu	Miejskiego	oraz	sekretarza	Grzegorza	Wasilewicza	
i	skarbnika	Marcina	Marchewki.	Do	sytuacji	–	czyli	proble-
mów	z	finansowaniem	odbioru	odpadów,	w	efekcie	doszło	
z	tego	powodu,	gdyż	radni	głosami	radnych	PiS	i	Nowej	nie	
urealnili	stawek	w	czasie	sesji	w	ubiegłym	roku.
	 O	tym,	że	mamy	do	czynienia	z	sytuacją	kryzysową	mó-
wił	sekretarz	gminy	G.	Wasilewicz.
	 -	Sytuacja	związana	jest	z	brakiem	środków	na	pokrycie	
kosztów	wywozu	odpadów,	wynikającą	z	niepodniesienia	
(przez	radę	miejską	-	przyp.	red.)	od	kilku	miesięcy	opłat	za	
wywóz	odpadów	komunalnych.	Właściwie	problem	zaczął	
się	w	sierpniu	ubiegłego	roku	po	podniesieniu	cen	odbio-
ru	odpadów	przez	związek	RXXI	na	wysypisku	w	Słajsinie.	
Za	tym	nie	poszły	podwyżki	opłat	za	wywóz	odpadów	i	to	
spowodowało	po	kilku	miesiącach,	że	na	przełomie	roku	
skończyły	się	w	gminie	środki	na	opłatę	faktur	za	wywóz	
odpadów	–	tłumaczył	w	czasie	konferencji	G.	Wasilewicz.
	 -	 System	 gospodarki	 odpadami	 powinien	 finansować	
się	w	ramach	opłat	ustalonych	przez	radę	miejską	(radnych	
–	przyp.	red.)	w	drodze	uchwały.	Uchwała,	która	obowią-
zuje	na	terenie	Gminy	Nowogard	przyjmuje	stawki	za	go-
spodarowanie	 odpadami	 na	 poziomie	 lat	 ubiegłych.	 (...)	
W	chwili	obecnej	wszystkie	ościenne	gminy,	w	tym	również	
i	nasza	powinny	te	stawki	dostosować	do	tych,	które	obo-
wiązują	za	przyjmowane	odpady	na	 tzw.	bramie	Związku	
Celowego	RXXI.	Poza	naszą	gminą,	wszystkie	chyba	gminy	
zrzeszone	w	RXXI,	w	większości	 już	 tego	dokonały.	 Przyj-
mują	opłaty	do	swoich	budżetów	według	nowo	ustalonych	
stawek,	tak	by	ten	system	w	całości	finansować,	pokrywać	
koszty	związane	z	wywozem	odpadów.	Na	terenie	naszej	
gminy	 stawki	 ustalone	 przez	 radę	 miejską	 odbiegają	 od	
realnych	–	jakie	powinny	funkcjonować	–	mówił	skarbnik	
M.	Marchewka,	który	dodał,	że	dochodzi	do	tego,	iż	gmina	
Nowogard	w	chwili	obecnej	ma	niedobór	środków	w	wy-
sokości	266	tys.	 zł	 (stan	na	dzień	22	stycznia	br.).	 Innymi	
słowy	w	chwili	obecnej	wydatki	na	gospodarkę	odpadami	
przewyższają	wpływy	z	tytułu	gospodarki	odpadami.
	 Problem	jest	poważny,	bo	–	jak	wiadomo	–	gminny	bu-
dżet	(który	jest	deficytowy)	zaprojektowany	jest	tak,	aby	
pokrywać	i	inne	zobowiązania,	wśród	których	jest	choćby	
„oświata”	i	„ochrona	zdrowia”	.	Dlatego	też	system	gospo-
darki	odpadami	powinien	się	sam	finansować.	Z	powodów	
braków	finansowych	 realnym	stała	 się	groźba	całkowite-
go	zaprzestania	odbioru	odpadów,	w	efekcie	czego	Gmi-
na	Nowogard	utonęłaby	w	śmieciach.	Aby	temu	zaradzić	
należało	podjąć	radykalne	kroki	mające	na	celu	minima-
lizowanie	kosztów.	Dlatego	podjęto	decyzję,	że	planowa-
na	na	marzec	zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	
zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego	zostanie	

Konferencja prasowa dotycząca
problemów w gospodarce odpadami

odwołana.	Zawieszony	zostanie	również	odbiór	wszystkich	
odpadów	gromadzonych	w	gminnych	zestawach	do	selek-
tywnej	zbiórki	odpadów	komunalnych	a	także	odbiór	two-
rzyw	sztucznych,	metali	 i	opakowań	wielomateriałowych	
od	 właścicieli	 nieruchomości.	 Gmina	 wystosowała	 rów-
nież	 pismo	 do	 R-XXI	 o	 zawieszeniu	 przyjmowania	 odpa-
dów	do	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunal-
nych	(PSZOK),	który	jest	prowadzony	w	Słajsinie.	Z	uwagi	
na	sytuację,	pracownicy	Referatu	Gospodarowania	Odpa-
dami	na	bieżąco	monitorują	ilość	odpadów	w	terenie.
	 W	czasie	konferencji	prasowej	o	wzroście	cen	za	odbiór	
odpadów	mówił	Andrzej	Garguliński	z	Referatu	Gospodar-
ki	Odpadami	Urzędu	Miejskiego.
	 -	Zużyte	urządzenia	elektryczne	przyjmowane	były	za	
darmo,	 teraz	gdy	są	niekompletne	trzeba	600	zł	 za	 tonę	
zapłacić.	Gruz	(cen	wzrosła	–	przyp.	red.)	ze	180	do	310	zł.	
Odpady	zmieszane	wzrosły	o	62,80	zł,	a	ich	jest	najwięcej	
jak	wiadomo	w	miesiącu	–	mówił	A.	Garguliński.	–	Oczywi-
ście	próbowaliśmy	reagować.	Były	trzykrotne	próby	prze-
forsowania	podwyżek.	Za	każdym	razem	radni	odrzucali	te	
propozycje.
	 Początkowo	chciano	zaproponować	podniesienie	sta-
wek	 za	 odpady	 na	 poziomie	 około	 13%	 (jedne	 z	 najniż-
szych	w	 porównaniu	 do	 innych	 gmin).	 Radni	 jednak	 nie	
wyrazili	na	to	zgody.
	 -	Na	dzień	dzisiejszy	nie	możemy	już	mówić	o	podwyżce	
13%.	Z	naszych	wyliczeń	wynika,	że	musi	to	być	podwyżka	
co	 najmniej	 16%	 ze	względu	 na	 to,	 że	musimy	 uwzględ-
nić	nie	tylko	podwyżki	w	Celowym	Związku	(RXXI	–	przyp.	
red.),	 ale	 także	odsetki	 od	niepłacenia	 faktur	w	 terminie	
–	tłumaczyła	zebranym	Małgorzata	Białczak.	Inna	pracow-
nica	Referatu	Gospodarki	Odpadami	poinformowała	z	ko-
lei,	że	niektórzy	mieszkańcy,	rozumiejąc	podwyżki	w	innych	
gminach,	wręcz	dziwią	się,	że	opłaty	za	wywóz	odpadów	są	
niskie	w	Gminie	Nowogard.	Mieszkańcy	zgłaszający	się	do	
referatu	mówią	też	o	wątpliwościach,	czy	w	sytuacji	zawie-
szenia	odbioru	części	odpadów,	mają	za	nie	płacić,	czy	nie.	
	 Jeśli	 nowe,	 urealnione	 stawki	 za	 odpady	 nie	 zostaną	
przez	radnych	przyjęte	w	najbliższym	czasie,	konsekwen-
cje	tego	mogą	być	trudne	do	przewidzenia.	
	 Zapis	 filmowy	 z	 konferencji	 dostępny	 na	 stronie 
www.nowogard.pl	

M.	Ościłowski
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	 W	piątek	17	stycznia	br.	burmistrz	Robert	Czapla	
dokonał	 odbioru	 przebudowanej	 kanalizacji	 desz-
czowej	 i	 sanitarnej	 między	 ulicami	 Warszawska	 –	
Zamkowa	i	Kowalska	w	Nowogardzie.	Burmistrzowi	
towarzyszyli	 radni:	 Jacek	 Rafiński	 (SLD),	 Stanisław	
Saniuk	(PSL)	oraz	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Ko-
libski	i	Agnieszka	Warkalewicz	z	Urzędu	Miejskiego	
w	Nowogardzie.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa
między ulicami Warszawska – Zamkowa 

– Kowalska wykonana

piłkarskie,	plac	zabaw,	siłownię	na	świeżym	powie-
trzu	 oraz	 alejki	 spacerowe.	 To	 dosyć	 duży	 teren,	
z	 którym	 niestety	 od	 wielu	 lat	mieliśmy	 problem,	
gdyż	jest	on	położony	poniżej	gruntów	przyległych.	
Co	za	tym	idzie,	w	sposób	naturalny	spływa	na	niego	
woda	deszczowa,	dlatego	opracowaliśmy	koncepcję	
jego	 odwodnienia	 i	 wybudowania	 tam	 kanalizacji	
deszczowej	 –	 mówił	 w	 czasie	 podpisania	 umowy	
o	dofinansowaniu	zadania	burmistrz	Robert	Czapla.
	 W	 ramach	 prac,	 które	 wykonała	 firma	 Mazur,	
wybudowano	 łącznie	 13	 studni	 betonowych	 i	 5	
wpustów	ulicznych.	Nowa	 kanalizacja	 powstała	 na	
odcinku	blisko	350	metrów.	W	trakcie	odbioru	inwe-
stycji,	 każdy	 z	 odcinków	omówiła	 przedstawicielka	
firmy	Mazur.
	 Na	wykonane	prace	wykonawca	udzielił	gwaran-
cji	na	6	lat.	Koszt	inwestycji	to	577.607,46	zł	z	czego	
aż	490.966,33	 zł	burmistrz	Robert	Czapla	pozyskał	
ze	środków	Unii	Europejskiej.

Marcin	Ościłowski

	 Głównym	 celem	 wykonania	 zadania	 było	 upo-
rządkowanie	gospodarki	ściekowej	i	odprowadzenie	
wód	opadowych	nowym	kanałem	deszczowym	(po-
przez	separator)	do	wylotu,	który	znajduje	się	przy	
nowogardzkich	szuwarach.	Dzięki	wybudowanej	sie-
ci	i	odwodnieniu	terenu	zielonego,	zlokalizowanego	
między	ulicami	Warszawska	–	Zamkowa	–	Kowalska,	
możliwe	będzie	 rozpoczęcie	prac	związanych	z	bu-
dową	urządzeń	rekreacyjnych	w	tym	rejonie.
	 -	 Jest	 to	 teren	 rekreacyjny,	 z	 którego	 korzysta	
młodzież.	Mieszkańcy	prosili	nas	o	jego	zagospoda-
rowanie.	Chcemy	tam	docelowo	wybudować	boisko	
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	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	wspiera	bu-
dowy	 i	 rozwój	 infrastruktury	 rekreacyjnej	 służącej	
wszystkim	mieszkańcom	 gminy.	 Na	 jej	 terenie	 po-
wstają	siłownie	zewnętrzne	oraz	–	ostatnio	-	place	
zabaw.	Nie	tak	dawno,	bo	w	grudniu	ubiegłego	roku,	
burmistrz	Robert	Czapla	oficjalnie	dokonał	odbioru	
nowo	wybudowanego	placu	zabaw	przy	Przedszko-
lu	nr	4	w	Nowogardzie.	We	wtorek,	21	stycznia	br.,	
przez	symboliczne	przecięcie	wstęgi,	burmistrz	do-
konał	 uroczystego	 otwarcia	 nowego	 placu	 zabaw	
w	 Błotnie.	 Obiekt	 zlokalizowany	 jest	 obok	 siłowni	
na	świeżym	powietrzu.	
	 W	 uroczystości,	 w	 towarzystwie	 uczniów	 miej-
scowej	szkoły	podstawowej	i	maskotki	„Misia”	(któ-

Dzieci mają powody do zadowolenia. 
Nowy plac zabaw w Błotnie otwarty

ry	 kocha	Nowogard),	wzięli	 udział	m.in.	 radni:	 Re-
nata	Piwowarczyk,	Jacek	Rafiński,	Jacek	Jankowski,	
Jacek	Wierny,	radna	powiatu	goleniowskiego	Aneta	
Wysoszyńska	oraz	sołtys	wsi	–	Danuta	Nowak	i	dy-
rektor	SP	Błotno	–	Tomasz	Żelazowski.	
	 -	 Nowy	 plac	 zabaw	 to	 bardzo	 dobra	 inwestycja.	
Mieliśmy	już	koło	szkoły	plac,	który	jednak	był	drew-
niany	 i	 z	 upływem	 czasu	 przestał	 on	 spełniać	 swoje	
funkcje.	Temat	budowy	nowego	placu	zabaw	poruszy-
liśmy	na	spotkaniu	wiejskim.	Przeznaczyliśmy	na	 ten	
cel	15	tys.	zł	z	funduszu	sołeckiego.	Resztę	kwoty,	(czyli	
33.708	zł	-	przyp.	red.)	udało	się	pozyskać	dzięki	panu	
burmistrzowi,	który	wspiera	nasze	sołectwo,	za	co	ser-
decznie	dziękuję	–	powiedziała	sołtys	D.	Nowak.
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	 Rozwój	terenów	wiejskich,	to	kolejna	realizowa-
na	 obietnica	 dla	 mieszkańców	 gminy	 Nowogard.	
Tym	razem	zyska	Konarzewo	i	jego	mieszkańcy.	We	
wtorek,	14	stycznia	br.	burmistrz	Robert	Czapla	wraz	
z	 mieszkańcami	 sołectwa,	 omawiał	 z	 wykonawcą	
projekt	 kanalizacji	wsi.	Dokumentację	projektowo-
-kosztorysową	 na	 budowę	 kanalizacji	 sanitarnej	
wraz	z	oczyszczalnią	ścieków	w	Konarzewie	szykuje	
firma	TST	Szymon	Tomaszewski	sp.	z	o.	o.	Umowa	
z	firmą	została	podpisana	w	lipcu	ubiegłego	roku	na	
kwotę	28.892,70	zł.
	 Na	wtorkowym	spotkaniu	zaprezentowany	został	
wstępny	plan	projektowy.	Na	pytania	mieszkańców	
odpowiadali	przedstawiciele	firmy.
	 Wykonawca	 ma	 zaprojektować	 sieć	 kanaliza-
cyjną	 wraz	 z	 oczyszczalnią	 ścieków	 w	 Konarzewie	
w	 sposób	 umożliwiający	 uregulowanie	 gospodar-
ki	ściekowej	 i	przyłączenia	do	sieci	nowych	posesji	
z	uzyskaniem	niezbędnych	decyzji,	uzgodnień,	opinii	
i	pozwoleń	potrzebnych	do	wykonania	opracowania	
dokumentacji.
	 Jak	mówili	obecni	na	spotkaniu	mieszkańcy	wsi,	
kanalizacja	 jest	 im	 bardzo	 potrzebna.	 Dopytywali	
więc	 o	 możliwy	 termin	 wykonania	 całej	 inwesty-
cji	 -	przy	 czym	 termin	wykonania	dokumentacji	 to	
8	miesięcy	od	dnia	podpisania	umowy.
	 W	 spotkaniu	 dotyczącym	 projektu	 kanaliza-
cji	 sanitarnej	 i	 oczyszczalni	 ścieków	w	 Konarzewie	
uczestniczyli	 m.in.	 pracownicy	 Urzędu	 Miejskiego	

Kanalizacja w Konarzewie coraz bliżej

w	Nowogardzie:	Pamela	Springer	z	Wydziału	Inwe-
stycji	i	Agnieszka	Warkalewicz	z	Wydziału	Gospodar-
ki	 Komunalnej,	Mieszkaniowej	 i	Ochrony	 Środowi-
ska	oraz	sołtys	Konarzewa	-	Dorota	Dendał.

Beata	Strzelecka

	 -	 Nowy	 plac	 zabaw	 zastąpił	 stary,	 drewniany.	
Cieszymy	się,	że	dzieci,	zwłaszcza	z	młodszych	klas	
będą	mogły	z	niego	korzystać	–	powiedział	dyr.	T.	Że-
lazowski.	
	 Plac	zabaw	w	Błotnie	został	wybudowany	przez	
firmę	Magic	Garden.	Wartość	robót	to	44.403	zł.	
	 -	 Poprzez	 budowę	 placów	 zabaw	 dajemy	 dzie-
ciom,	 naszemu	 przyszłemu	 pokoleniu,	 możliwość	

rozwoju	 fizycznego.	Warto	więc	wspierać	 tego	 ro-
dzaju	inwestycje	–	powiedział	radny	Jacek	Wierny.	
	 Wykonawca	udzielił	36	miesięcznej	gwarancji	na	
urządzenia	zabawowe.	Na	piaszczystej	nawierzchni	
nowego	placu	 znajduje	 się	wielofunkcyjny	 zestaw:	
linarium,	zjeżdżalnie,	zestaw	wspinaczkowy	oraz	po-
dwójna	huśtawka.	

Marcin	Ościłowski
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	 W	 poniedziałek	 13	 stycznia	 br.	 bur-
mistrz	Robert	Czapla	spotkał	się	z	nowo	
wybranymi	 władzami	 Nowogardzkie-
go	 Forum	 Organizacji	 Pozarządowych	
(NFOP).	 Przypomnijmy,	 że	 zarząd	 NFOP	
tworzą:	Mieczysław	Cedro	 (prezes),	 Ce-
zary	 Komisarz	 (wiceprezes),	 Magdalena	
Rogojsza	(sekretarz),	Jan	Smolira	(skarb-
nik)	oraz	Jacek	Rafiński,	Eugeniusz	Two-
rek	i	Jerzy	Jabłoński.
	 W	 trakcie	 spotkania,	 w	 którym	
uczestniczyli	 również	 członkowie	 ko-

Spotkanie burmistrza
z władzami Nowogardzkiego

Forum Organizacji Pozarządowych

	 26	 listopada	 2019	 zakończyły	 się	 prace	 remontowe	 schodów	 ze-
wnętrznych	 wejściowych	 do	 budynku	 administracyjnego	 przy	 Placu	
Wolności	5	w	Nowogardzie.

Kolejne wyremontowane schody

misji	 rewizyjnej	 NFOP	 (skład	 ko-
misji:	 D.	 Banach,	 T.	 Hołubowski,	
A.	Wysoszyńska),	omówiono	plan	
tegorocznej	 współpracy,	 w	 tym	
między	 innymi	 organizację	 Dnia	
Nowogrdzkich	 Orgnizacji	 Poza-
rządowych.	Podczas	rozmów	bur-
mistrz	Nowogardu	poinformował	
zebranych,	 że	 planuje	 przezna-
czyć	na	siedziby	organizacji	poza-
rządowych	pomieszczenia	budyn-
ku	przy	ul.	3	Maja	(po	były	PSS).

Marcin	Ościłowski

	 W	czasie	remontu	wymieniono	
istniejącą	 nawierzchnie	 schodów	
z	lastryka	na	płyty	granitowe	pło-
mieniowane.	 Został	 odtworzony	
zjazd	dla	rowerów	i	wózków	oraz	
zamontowano	 nowe	 balustrady	
stalowe,	pomalowano	słupki	pod-
trzymujące	daszek,	wyczyszczono	
również	donice	betonowe.	Prace	
remontowe	trwały	2	miesiące.
	 Wykonawcą	 wszystkich	 wy-
mienionych	 prac	 za	 kwotę	
49.676,16	 zł.	 była	 firma	 P.P.H.U	
POL	MAR.

Paulina	Golacik
Wydział	Inwestycji	i	Remontów
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	 Tradycyjnie	 co	 roku	 seniorzy	
z	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku	
w	 Nowogardzie.	 Wybrali	 się	 na	
spacer	dookoła	jeziora.	Ten	rodzaj	
aktywności	 to	 doskonała	 oka-
zja,	 aby	 podczas	 spaceru	 zadbać	
o	środowisko	 i	wspólnie	się	 inte-
grować.	Spacer	 i	sprzątanie	tere-
nów	wokoło	jeziora	to	przyjemne	
z	 pożytecznym.	 Na	 zaproszenie	
prezes	pani	Barbary	Muchy	w	wy-
darzeniu	 udział	 wziął	 burmistrz	
Robert	Czapla.

Chcą dokończenia
ścieżki dookoła jeziora

	 Podczas	wydarzenia	na	ręce	burmistrza	Roberta	
Czapli	prezes	Barbara	Mucha	złożyła	petycje,	którą	
poparli	wszyscy	obecni.	Petycja	dotyczy	wybudowa-
nia	ścieżki	rowerowej	na	ostatnim	brakującym		od-
cinku.	To	właśnie	w	 lesie	przy	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	jest	najgorzej.	Jest	to	ostatni	brakujący	etap,	
aby	trasa	była	w	pełni	wybudowana.

-	Ta	ścieżka	powinna	powstać	już	10	lat	temu.	
Ale	mamy	to,	co	mamy.	Dzięki	komu	tak	jest	
…	W	 tej	 chwili	 dopiero	 niektórzy	 przejrzeli	
na	oczy,	jaką	perełkę	mamy	w	mieście,	którą	
jest	 nasze	 jezioro.	 Burmistrz	Robert	 Czapla	
dba	o	to,	aby	było	gdzie	spęzać	wolny	czas	
z	 rodzinami.	 Brakuje	 tylko	 tego	 ostatniego	
odcinka,	 który	 jest	 obecnie	 niebezpieczny.	
Wstyd,	 aby	 budowa	 była	 blokowana	 prze-
cież	to	nasza	wizytówka	miasta	–	mówi	Ma-
rek	Żmucki
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Jak	widać	nawet	takie	cykliczne	akcje	organizowane	przez	seniorów	spotykają	się	z	dużym	zainteresowa-
niem.	Podczas	Sprzątania	udało	zebrać	się	kilka	worków	śmieci	co	świadczy	o	tym,	że	z	roku	na	rok	miesz-
kańcy	coraz	bardziej	dbają	o	tereny	rekreacyjne.	Ścieżka	jest	doskonałym	miejscem	do	spacerów	i	aktyw-
nego	spędzania	czasu	czy	to	biegając	lub	jadąc	na	rowerze.	Brakujący	odcinek,	o	który	wnioskują	składając	
petycje	seniorzy	z	pewnością	uatrakcyjniłby	całą	trasę	a	liczba	chętnych	korzystających	ze	ścieżki	z	roku	na	
rok	by	się	zwiększała.

Marcin	Gręda

Prezes	UTW	w	Nowogardzie	pani	Barbara	Mucha	zapytana	
o	to,	dlaczego	składają	petycję	odpowiada:	-	jesteśmy	oso-
bami	starszymi	cieszymy	się,	że	mamy	gdzie	wyjść	i	aktyw-
nie	 spędzić	 czas.	Korzystamy	z	 tej	 ścieżki	od	wiosny	przez	
lato	 łącznie	 z	 zimą	 i	 jesienią.	 Zresztą	nie	 tylko	my.	Bardzo	
często	można	spotkać	młodych	rodziców	z	wózkami	 i	całe	
rodziny.	Ten	odcinek	jest	bardzo	niebezpieczny.	Są	tam	wy-
stające	korzenie	i	doły,	w	których	gromadzi	się	woda	i	błoto	
po	 deszczu.	 Bardzo	 prosimy,	 aby	 ułatwić	 nam	 korzystanie	
z	tej	ścieżki.	Ułatwić	spacer	na	świeżym	powietrzu.	Ten	od-
cinek	ścieżki	jest	nam	bardzo	potrzebny.

-	 Ta	 ścieżka	 jest	 bardzo	uczęszczana	przez	 ludzi.	
Jest	 to	 strzał	w	 dziesiątkę	w	Nowogardzie.	 Sam	
byłem	przeciwnikiem	budowy	tej	ścieżki,	ale	oka-
zało	się,	że	codziennie	prawie	jeżdżę.	I	tutaj	masę	
ludzi	chodzi.	Jak	się	tak	jedzie	to	się	naprawdę	to	
widzi.	 I	 co	 ciekawe	 bez	 względu	 na	 pogodę.	 Ta	
ścieżka	jest	więcej	niż	potrzebna,	gdyby	była	taka	
możliwość	fajnie	byłoby	ją	przedłużyć	-	mówi	An-
drzej	Szafran.
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	 W	piątek	10	stycznia	br.	nowogardzki	ratusz	od-
wiedził	Poseł	na	Sejm	RP	Dariusz	Wieczorek.	W	trak-
cie	spotkania	z	burmistrzem	Robertem	Czaplą	 roz-
mawiano	między	 innymi	o	możliwościach	dalszego	
rozwoju	Ziemi	Nowogardzkiej	pod	względem	reali-
zacji	kolejnych	zadań	inwestycyjnych.

Spotkanie z Posłem na Sejm RP
Dariuszem Wieczorkiem

	 7	 stycznia	 br.	 delegacja	 Gminy	
Nowogard	 w	 składzie:	 Zastępca	
Burmistrza	 Nowogardu-	 Krzyszto-
fa	 Kolibskiego	 oraz	 Radnego	 Rady	
Miejskiej	 w	 Nowogardzie	 –	 Jacka	
Rafińskiego,	brała	udział	w	spotka-
niu	 noworocznym	 „Neujahrsemp-
fang„	 organizowanym	 przez	 Zwią-
zek	 Przedsiębiorców	 i	 Gospodarki	
w	Heide,	II	Podoficerską	Szkołę	Lot-
nictwa	Wojskowego	i	miasto	Heide.

Wizyta delegacji w Heide
	 Spotkania	 noworoczne	 mają	
już	wieloletnią	 tradycję	w	Heide.	
Udział	 w	 tym	 wydarzeniu	 biorą	
najznamienitsi	 goście	 związani	
z	współpracą	 na	 rzecz	mieszkań-
ców	Heide.
	 W	 tegorocznym	 spotkaniu	
udział	 wzięli	 m.in.:	 Burmistrz	
Heide	 Oliver	 Schmidt-Gutzat,	
przewodniczący	 stowarzysze-
nia	 handlowego	 Heide	 pan	 Ingo	

Schallhornowi,	 członkowie	 i	 pra-
cownicy	Związku	Przedsiębiorców	
i	Gospodarki	w	Heide	i	Pułkownik	
Holger	Eberhardt	wraz	z	pracow-
nikami	 II	 Podoficerskiej	 Szkoły	
Lotnictwa	 Wojskowego,	 a	 także	
wiele	innych	osób	związanych	na	
co	dzień	z	działalnością	dla	miasta	
Heide.	W	Spotkaniu	uczestniczyli	
także	 przedstawiciele	 drugiego	
miasta	partnerskiego	Anklam.	Co-
roczną	tradycją	 jest,	 iż	w	ramach	
spotkania	noworocznego	odbywa	
się	 Talk-Show,	 w	 którym	 organi-
zatorzy	rozmawiają	o	zrealizowa-
nych	planach	i	celach	dla	Heide.
	 Podczas	wystąpienia	w	imieniu	
mieszkańców	 Gminy	 Nowogard	
Zastępca	Burmistrza	Krzysztof	Ko-
libski	 oraz	 Radny	 Rady	 Miejskiej	
w	 Nowogardzie	 Jacek	 Rafiński	
pozdrowili	 wszystkich	 zebranych	
gości	 oraz	 złożyli	 najserdeczniej-
sze	 życzenia	 sukcesów	 i	 rozwoju	
miasta	Heide	w	Nowym	Roku.
	 Całą	 uroczystość	 uświetniła	
swoim	 występem	 orkiestra	 mło-
dzieżowa	Gymnasium	Heide-OST.		

Jagieła	Dominika	RLFKiS

	 Wizyta	posła	Dariusza	Wieczorka	w	Nowogardzie	
była	 pierwszą	 tego	 typu	 oficjalną	 wizytą	 od	 cza-
su	 wyborów	 parlamentarnych	 -	 te	 przeprowadzo-
no	w	październiku	ubiegłego	roku.	Wówczas	 to	na	
obecnego	 posła	 Dariusza	 Wieczorka,	 startującego	
z	listy	Komitetu	Wyborczego	Sojuszu	Lewicy	Demo-
kratycznej,	mieszkańcy	 okręgu	 nr	 41	 oddali	 blisko	
25	tysięcy	głosów.

Marcin	Ościłowski
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	 W	 niezwykłej	 uroczystości	
udział	 wzięły	 24	 pary	 z	 tere-
nu	 gminy	 Nowogard.	 A	 było	 co	
świętować.	 W	 minioną	 sobotę	
(18	 stycznia	 br.,)	 w	Willi	 Zbyszko	
w	 Warnkowie	 odbyła	 się	 uroczy-
stośc	srebrnych	godów	tj.	jubileusz	
25	 -	 lecia	 pożycia	 małżeńskiego.	
W	 tym	 wyjątkowym	 wydarzeniu	
małżonkom	towarzyszyli	goście	na	
czele	z	zastępcą	burmistrza	Krzysz-
tofem	Kolibskim	oraz	radnym	Sta-
nisławem	Saniukiem.
	 Wszystkich	 przybyłych	 gości,	
przywitała	 zastępca	 kierownika	
Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	 w	 No-
wogardzie	 pani	 Mariola	 Tyrcha.	
Następnie	przemówienie	okolicz-
nościowe	 wygłosił	 zastępca	 bur-
mistrza	 Krzysztof	 Kolibski,	 który	
powiedział	m.in.:
„Stajemy	 przed	 małżeństwami,	
które	 obchodzą	 srebrne	 gody.	
Niezmiernie	 mi	 miło,	 że	 to	 Wy	

Jubileusz 25-lecia
czyli „Srebrne Gody”

drodzy	 państwo	 nimi	 jesteście.	
W	tym	roku	mija	25	lat	od	chwili,	
w	której	podjęliście	najważniejszą	
decyzję	w	swoim	życiu.
Składaliście	 wtedy,	 przed	 laty,	
przysięgę,	 że	 uczynicie	 wszyst-
ko,	 aby	 wasze	 małżeństwo	 było	
zgodne,	 szczęśliwe	 i	 trwałe.	 Dzi-

siaj	jesteście	ludźmi	honoru,	gdyż	
zostaliście	 wierni	 słowu	 danemu	
sobie	wiele	lat	temu	i	stanowicie	
dla	naszej	społeczności	dowód	na	
to,	 że	można	 dochować	 złożonej	
przysięgi”.
	 W	 dalszej	 części	 spotkania	
zostały	 wręczone	 jubilatom	 pa-
miątkowe	 medale,	 a	 następnie	
szampanem	 wzniesiono	 toast	
i	 odśpiewano	 sto	 lat.	 Uwieńcze-
niem	 oficjalnej	 części	 spotkania	
była	 część	 artystyczna	 przedsta-
wiona	przez	tancerzy.
	 Wszystkim	 Jubilatom,	 także	
tym,	którzy	nie	mogli	być	obecni	
na	 uroczystości,	 składamy	 ser-
deczne	 gratulacje	 za	 dotrzyma-
nie	złożonej	przysięgi	małżeńskiej	
i	życzymy	długich	lat	życia	w	zdro-
wiu,	 zadowoleniu	 oraz	 doczeka-
nia	kolejnych	pięknych	Jubileuszy.	

Marcin	Gręda



	 Po	publikacji	naszego	artykułu,	w	którym	opisywa-
liśmy	niejasności	w	oświadczeniach	majątkowych	rad-
nej	Jowity	Pawlak,	w	sprawie	zgłoszono	nam	kilka	py-
tań	od	mieszkańców.	Jeden	z	rozmówców	zapytał,	czy	
z	powodu	tej	sprawy	radna	może	stracić	swój	mandat.
	 Przypomnijmy,	że	na	stronie	nowogardzkiego	Biule-
tynu	Informacji	Publicznej	publikowane	są	m.in.	oświad-
czenia	majątkowe	radnych	(sprawę	opisywaliśmy	tutaj:	
http://nowogard.pl/18-aktualnosci/6595-niejasnosci-
-w-oswiadczeniach-majatkowych-radnej-jowity-paw-
lak).	 Oświadczenia	 te	 są	 jawne.	W	 oświadczeniu	ma-
jątkowym	datowanym	na	14	września	2018	roku,	czyli	
tuż	 przed	 zakończeniem	 ubiegłej	 kadencji	 pani	 radna	
wskazała,	że	z	tytułu	diety	radnej,	za	2018	rok	uzyskała	
7.200	zł,	natomiast	z	tytułu	umowy	zleceń	15.256	zł.	Ko-
lejne	oświadczenie	majątkowe,	jakie	złożyła	pani	radna	
datowane	było	na	dzień	21	 listopada	2018	 roku,	 czyli	
w	okresie	zaczynającej	się	wtedy	kadencji.	W	oświad-
czeniu	 tym	radna	podała	 informacje,	że	z	 tytułu	diety	
radnej	uzyskała	8.400	zł,	natomiast	z	tytułu	umowy	zle-
ceń	15.256	zł	(kwota	taka	sama	jak	we	wrześniu	2019	
r.).	W	oświadczeniu	z	kwietnia	2019	r.	radna	wykazała,	
że	w	2018	roku	jej	dochód	z	tytułu	diety	to	7.200	zł,	czyli	
mniej	niż	podała	w	swoim	oświadczeniu	datowanym	na	
listopad	2018	roku,	natomiast	kwota	dochodu	za	zlece-
nia	-	wyniosła	nie	15.256	zł	(kwota	z	listopada	2018	r.),	
a	 11.886,14	 zł.	 Analizę	 oświadczeń	majątkowych	 rad-
nej	 przeprowadziliśmy	 w	 związku	 z	 opisywaną	 przez	
nas	wcześniej	sprawą	wynagrodzeń	ze	zrealizowanego	
projektu	„Nowe	możliwości”.	Wówczas	pytaliśmy	o	wy-
nagrodzenia	radnej	Pawlak,	pełnomocnika	wyborczego	

Pytania w sprawie oświadczeń
majątkowych radnej J. Pawlak

Nowej	(z	czasów	ostatnich	wyborów	samorządowych)	
i	jednej	z	kandydatek	na	radną	z	Nowej.

***
	 Media	w	całym	kraju	informują	co	jakiś	czas	o	utra-
cie	mandatu	przez	radnych.	Utraty	mandatów	powo-
dowane	 są	 różnymi	 przyczynami.	 W	 kwietniu	 2019	
roku	mogliśmy	 dowiedzieć	 się	 na	 przykład	 o	 utracie	
mandatu	przez	radnego	PiS	w	Sopocie.	W	listopadzie	
2019	r.	–	o	utracie	mandatu	radnego	z	Biłgoraja.	Sama	
sprawa	oświadczeń	majątkowych,	a	dokładniej	danych	
tam	zawartych	–	z	uwagi	choćby	na	doniesienia	me-
diów,	również	wywołuje	wiele	emocji,	żeby	nie	wspo-
minać	tutaj	o	przypadku	Prezesa	NIK	Mariana	Banasia.

***
	 Oświadczenia	 majątkowe,	 po	 ich	 złożeniu	 bada-
ne	 są	 przez	 urząd	 skarbowy.	 Wydaje	 on	 opinię,	 czy	
w	wykazanych	dochodach	osoba	podała	dane	zgodne.	
Ewentualnym	wygaśnięciem	mandatu	danego	radne-
go	może	zająć	się	np.	rada	gminy,	czyli	radni.

***
	 Kto	 mógłby	 mieć	 największe	 szanse	 na	 zdobycie	
mandatu	radnego,	jeśli	okazałoby	się,	że	radna	Pawlak	
traci	 swój	 mandat?	 Prześledziliśmy	 wyniki	 głosowań	
z	 czasu	wyborów	 samorządowych	 z	 2018	 roku	 z	 listy	
Nowa	(na	podstawie	danych	z	www.pkw.gov.pl).	Oprócz	
radnej	J.	Pawlak	do	rady	dostał	się	także	Adam	Czerni-
kiewicz.	Trzeci	wynik	w	okręgu	nr	2	z	listy	Nowej	uzyskał	
Sławomir	Kucal.	Teoretyzując	więc,	gdyby	radna	Jowita	
Pawlak	utraciła	swój	mandat,	wówczas	mógłby	go	prze-
jąć	po	niej	(jeśli	wyraziłby	zgodę)	Sławomir	Kucal.	

Marcin	Ościłowski

www.nowogard.pl
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Dzień Babci i Dziadka w nowo
wyremontowanej sali Przedszkola nr 4

	 We	wtorek,	 21	 stycznia	 br.	 na	
babcie	i	dziadków	dzieci	uczęszcza-
jących	do	nowogardzkiego	Przed-
szkola	nr	4	przy	ul.	Kościuszki,	cze-
kała	miła	niespodzianka.	Odbył	się	
m.in.	pokaz	muzyczno	–	recytator-
ski	 w	 wykonaniu	 przedszkolaków	
a	 w	 nowo	 wyremontowanej	 sali	
tańce	 przy	 muzyce	 didżeja.	 Nie	
zabrakło	 też,	 specjalnie	 dla	 dzieci	
„prawdziwego”	 misia,	 poczęstun-
ku	i	słodyczy	dla	licznie	przybyłych	
babć	i	dziadków.
	 W	wydarzeniu	wziął	udział	tak-
że	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla,	 który	 na	 ręce	 dyrektor	
przedszkola	 Elżbiety	 Majchrzak	
przekazał	 prezenty	 dydaktyczne	
mające	służyć	dzieciom	w	świeżo	
wyremontowanej	sali.
	 -	 Szanowni	 państwo	 pozwól-
cie,	 że	 w	 pierwszej	 kolejności	
złożę	 wam	 najserdeczniejsze	 ży-
czenia	 z	 okazji	 Dnia	 Babci	 i	 Dnia	
Dziadka	 -	 powiedział	 burmistrz.	
Podziękował	 dyrektor	 przedszko-
la	 za	 zaproszenie	na	wydarzenie,	
które	 połączyła	 z	 oficjalnym	 od-
daniem	 kolejnej	 wyremontowa-
nej	sali	przedszkolnej.	-	Jakiś	czas	
temu	oddaliśmy	do	użytku	nowy	
parking	a	teraz	po	kolei	robimy	re-
mont	wszystkich	pomieszczeń.(...)	
Teraz	oddajemy	salę	dla	pięciolat-
ków	a	 za	 „chwilę”	 remontowana	
będzie	 sala	 dla	 sześciolatków.	
Remontujemy	 całe	 przedszkole,	
krok	 po	 kroku.	 Zostaną	 jeszcze	
gabinety	pani	dyrektor,	kadry	pe-
dagogicznej	 oraz	 pomieszczenia	
gospodarcze.(...)	 Zrobiliśmy	 jesz-

cze	 nowy	 plac	 zabaw,	 wspólnie	
z	 rodzicami	 -	 mówił	 burmistrz.	
Podziękował	też	Jarosławowi	Ho-
łubowskiemu	za	nadzór	nad	ekipą	
remontową	 oraz	 pomagającym	
radnym.	 -	 Wszystko	 mamy	 prak-
tycznie	 nowe:	 ściany,	 posadzki,	
instalację	 elektryczną	 -	 mówił	
burmistrz.
	 Przypomnijmy,	 że	 w	 nowo-
gardzkim	Przedszkolu	nr	4	z	uwa-
gi	 na	 uczęszczające	 do	 placówki	
dzieci,	 pomieszczenia	 remonto-
wane	 były	 stopniowo:	 najpierw	
wyremontowana	została	sala	gim-
nastyczna,	 następnie	 korytarz,	
sala	dla	3	–	latków	a	w	listopadzie	
ub.	r.	w	zakończył	się	remont	sali	
dla	4	–	latków,	w	której	położono	
nowe	panele	podłogowe	a	ściany	
wyrównano	płytami	regipsowymi	
i	pomalowano.	Dziś,	w	Dniu	Bab-
ci	 i	 Dziadka	 oficjalnie	 odebrano	

kolejną,	 nowo	 wyremontowaną	
salę.	Gruntowny	remont	przeszła	
także	łazienka	dla	dzieci,	w	której	
wymieniono	m.in.	armaturę	sani-
tarną.
	 -	W	ten	uroczysty	dzień	chcia-
łabym	bardzo	serdecznie	podzię-
kować	 panu	 burmistrzowi,	 że	
wkłada	 trud	 w	 rozwój	 oświaty	
nowogardzkiej,	 że	 stwarza	 nam	
przepiękne	warunki	do	pracy	i	do	
zabawy.	 A	 wszystkim	 babciom	
i	dziadkom	gratuluję	wspaniałych	
wnuków	-	mówiła	wzruszona	dyr.	
Elżbieta	Majchrzak.
	 W	 przedszkolnym	wydarzeniu	
uczestniczył	 też	 radny	 Jacek	 Jan-
kowski	 oraz	 radni	 Renata	 Piwo-
warczyk	 i	 Jacek	 Wierny.	 Obecni	
byli	 też	 pracownicy	 urzędu	miej-
skiego,	 m.in.	 Jarosław	 Hołubow-
ski	nadzorujący	remonty.

Beata	Strzelecka

www.nowogard.pl
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	 W	 niedzielę	 12	 stycznia	
br.,	 po	 raz	 28.	 odbył	 się	 Finał	
Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	
Pomocy.	 W	 trakcie	 zbierano	
pieniądze	na	zakup	sprzętu	dla	
dziecięcej	 medycyny	 zabiego-
wej.	 Wydarzenie	 wypełnione	
było	 koncertami,	 występami	
i	 aukcjami.	 Jedną	 z	 aukcji	 była	
przeprowadzona	na	allegro	au-
kcja	o	Fotel	Burmistrza	Nowo-
gardu.	 Zwycięzca	 będzie	 miał	
okazję	 zostać	 burmistrzem	
przez	jeden	dzień.
	 Na	 ulicach	 Nowogardu	
kwestowało	 44	 wolontariuszy.	
W	nowogardzkim	finale	 udział	
wzięły	 organizacje	 pozarządo-
we:	 Samorządowa	 Fundacja	
Opieki	 Medycznej	 „Zdrowie”,	
Polskie	 Stowarzyszenie	 Diabe-
tyków,	 Stowarzyszenie	 Kobiet	
z	 Problemami	 Onkologiczny-
mi	 „Lila	 Róż”	 oraz	 strażacy	
z	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Osowie,	którzy	w	czasie	fina-
łu	 zaprezentowali	 nowo	 zaku-
piony	wóz	strażacki.
	 Na	 scenie	 NDK	 wystąpili	
m.in.:	 zespół	 The	 PSS	 oraz	 ar-
tyści	 z	 Nowogardzkiego	 Domu	
Kultury.	O	godz.	20.00	na	Placu	
Wolności	rozbłysnęło	„Świateł-
ko	do	nieba”.
	 W	czasie	28	finału	WOŚP	ze-
brano	rekordowe	67.839,74	zł.	
W	ubiegłym	roku	kwota	ta	wy-
niosła	ok.	51	tys.	zł.

Marcin	Ościłowski

28 Finał WOŚP w Nowogardzie.
Rekordowa zbiórka!

www.nowogard.pl
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	 Golczewskie	 żabki	 to	 nagrody	 przyznawane	 co	
roku	 za	 wybitne	 osiągnięcia	 osób	 działających	 na	
rzecz	gminy	Golczewo.	Nominowane	mogą	być	oso-
by	 prywatne,	 jak	 i	 organizacje,	 których	 działania	
społeczne	promują	gminę	na	zewnątrz.
	 Tradycją	wydarzenia	 jest,	 że	 gospodarze	 zapra-
szają	 zaprzyjaźnionych	 samorządowców	 z	 okoli-
cy.	 Zaproszenie	 dotarło	 również	 do	 Nowogardu.	
W	imieniu	burmistrza	Roberta	Czapli	gminę	Nowo-
gard	reprezentował	sekretarz	Grzegorz	Wasilewicz.	
Podczas	 uroczystej	 gali	 zaprezentowali	 się	 lokalni	
artyści	i	działacze	społeczni.
	 To	niejedyne	zaproszenie,	które	dotarło	do	urzę-
du.	W	ostatnim	czasie	 również	 zastępca	burmistrza	
Krzysztof	 Kolibski	 gościł	w	Goleniowie	 na	 zaprosze-
nie	 burmistrza	Goleniowa.	Doskonała	współpraca	 z	
okolicznymi	 gminami	 to	 efekt	 pracy	 burmistrza	 Ro-

Przedstawiciele gminy Nowogard
na „Golczewskiej Żabce”

berta	Czapli.	Obowiązki	burmistrza	to	nie	tylko	pra-
ca	w	urzędzie	to	również	budowanie	dobrych	relacji	
czego	efekty	widać	poprzez	współprace	z	okolicznymi	
gminami.	

Marcin	Gręda

	 Zaledwie	 od	 kilku	 sesji	 Rada	
Miejska	 w	 Nowogardzie	 obradu-
je	w	 zmienionym	 składzie	 prezy-
dium	 a	 znowu	 podjęła	 uchwałę,	
która	 okazała	 się	 nieważna.	 Tym	
razem	mowa	 o	 uchwale	 w	 spra-
wie	nadania	nazwy	Plac	Niepod-
ległości	 terenowi	zielonemu	przy	
zbiegu	 ulic	 3	 Maja	 i	 Bankowej	
w	 Nowogardzie,	 której	 nieważ-
ność	w	styczniu	br.	stwierdził	Wo-
jewoda	Zachodniopomorski.
	 W	 treści	 uzasadnienia	 roz-
strzygnięcia	 nadzorczego	 wo-
jewody	 czytamy	 m.in.,	 że	 „(...)	
Niezależnie	od	powyższego	uchy-
bienia,	 organ	 nadzoru	 wskazuje	
na	nieprawidłowo	sformułowaną	
treść	§2	uchwały	Nr	XIX/128/19,	
w	którym	Rada	Miejska	w	Nowo-
gardzie	 zobowiązała	 Burmistrza	
Nowogardu	 do	 przygotowania	
koncepcji	 zagospodarowania	
nowo	 utworzonego	 Placu	 Nie-
podległości	 wraz	 z	 przebudową	
Pomnika	 Niepodległości;	 (...)	
należy	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 or-
gan	 stanowiący	 gminy	 nie	może	
nakazywać	 wójtowi	 określonych	
konkretnych	 zachowań”-	 czyta-

Uchwała w sprawie Placu Niepodległości

my	między	 innymi	w	uzasadnie-
niu	 wojewody.	 Rada	 nie	 może	
określonych	 zachowań	 nakazy-
wać	 organowi	 wykonawczemu	
a	takim	w	gminie	Nowogard	jest	
burmistrz.

***
	 Wspomnianą	uchwałę	w	spra-
wie	 nadania	 nazwy	 nowogardz-
kiemu	 skwerowi	 rada	 uchwaliła	
na	wniosek	kilku	osób	z	lokalnych	
struktur	 Polskiego	 Stronnictwa	
Ludowego.	 Warto	 przypomnieć,	

że	PSL	kilka	 lat	 temu	 tworzył	ko-
alicję	z	SLD	w	radzie	gminy.	Wów-
czas	 pewnie	 takie	 sprawy	 jak	
nadawanie	 nazw	miejscom	prze-
biegu	 uroczystości	 państwowych	
gminni	 koalicjanci	 rozstrzygali	
wspólnie.	 Tak	 czy	 inaczej,	 pew-
nie	 warto	 wrócić	 do	 podobnych	
praktyk	zwłaszcza,	że	konsultacje	
różnych	pomysłów,	mających	słu-
żyć	 interesom	 mieszkańców	 to	
sprawdzony	w	koalicji	zwyczaj.	

Red.
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Zdecydowana większość „za” bezpłatnymi
wypożyczalniami sprzętu i narzędzi sprzątających

	 Odwiedzając	groby	bliskich	na	
cmentarzach	 często	 zajmujemy	
się	 utrzymaniem	 czystości	 na-
grobków.	 Są	 jednak	 sytuacje,	 że	
przy	grobach	brakuje	skrzynek	na	
narzędzia	sprzątające.	Osoby	star-
sze	 mają	 problem	 z	 noszeniem	
mioteł,	grabi	i	innego	rodzaju	na-
rzędzi.	W	związku	z	tym	Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla	 pod-
dał	 pod	 rozwagę	 mieszkańców	
pomysł	 utworzenia	 na	 terenach	
cmentarzy	gminnych	bezpłatnych	
wypożyczalni	 sprzętu	 i	 narzędzi	
sprzątających.	 W	 związku	 z	 tym	
w	ostatnim	czasie	na	profilu	face-
book	Urzędu	Miejskiego	w	Nowo-
gardzie	została	utworzona	ankie-
ta.	W	ankiecie	udział	wzięło	898	
osób.	Za	utworzeniem	bezpłatnej	

Zapytanie ofertowe na obsługę i konserwację
pojemników do gromadzenia psich nieczystości

Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza	do	składania	ofert	na	zadanie
pn.:	,,Obsługa	i	konserwacja	pojemników	do	gromadzenia	psich	nieczystości”.	

Termin	składania	ofert	upływa	31.01.2020	o	godz.	12:00.
Szczegółowe	informacje	dostępne	pod	adresem:	http://bip.nowogard.pl/strony/11287.dhtml

Do	 29	 lutego	 czynny	 jest	 „Biały	 Orlik”	 (lodowisko)	 w	
Nowogardzie.	Osoby	chętne	do	 jazdy	na	 łyżwach	mogą	
odwiedzać	 obiekt	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godz.	
15.30	–	20.00.	W	ferie,	weekendy	i	święta	„Biały	Orlik”	
jest	otwarty	w	godz.	10.00	–	20.00	(z	przerwą	techniczną	
w	godz.	14.00	–	16.00).	Serdecznie	zapraszamy!

wypożyczalni	opowiedziało	się	831	osób,	przeciw	było	67	osób.	Dzię-
kujemy	internautom	za	oddane	głosy!	
	 Burmistrz	Robert	Czapla,	biorąc	pod	uwagę	głosy	mieszkańców	oraz	
internautów	zdecydował	się	na	utworzenie	tego	rodzaju	wypożyczalni.

Red.

Zaproszenie
na „Biały Orlik” – lodowisko 
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Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie, 
ogłasza	nabór	uczestników

do	realizacji	prac	społecznie	użytecznych	w	2020	r.

Prace	Społecznie	Użyteczne	realizowane	są 
we	współpracy	z	Powiatowym	Urzędem	Pracy

oraz	Gminą	Nowogard	w	okresie	od	16.01.2020r. 
	do	31.12.2020r.

Prace	społecznie	użyteczne	to	element	integracji 
zawodowej	mający	służyć	wzmocnieniu

kompetencji	i	postaw	niezbędnych	do	prawidłowego	
funkcjonowania	w	społeczeństwie.

Realizacja	prac	odbywa	się	w	oparciu	o	art.	73a 
ustawy	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	rynku	

pracy	(Dz.U.2017.1065	t.j.	z	dnia	2017.05.31)

Prace	społecznie	użyteczne	skierowane	są	do	osób:
-	bezrobotnych,	zarejestrowanych	w	Powiatowym
Urzędzie	Pracy	w	Nowogardzie,
-	zamieszkałych	na	terenie	gminy	Nowogard,
-	korzystających	ze	świadczeń	pomocy	społecznej,
zagrożonych	wykluczeniem	społecznym

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie
Dorota	Maślana

Prace społecznie
użyteczne 2020

– nabór uczestników

500+

Rata za alkohol
do 31 stycznia 2020 r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY
PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH

Urząd	Miejski	w	Nowogardzie	przypomi-
na,	że	zgodnie	z	art.11	ustawy	o	wycho-
waniu	 w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi	 (Dz.U.	z	2018r.	oz.2277),	
przedsiębiorca	 prowadzący	 sprzedaż	
napojów	 alkoholowych	 w	 roku	 po-
przednim,	jest	zobowiązany	do	złożenia	
do	dnia	 31	 stycznia	 2020	 r.	 pisemnego	
oświadczenia	 o	wartości	 sprzedaży	 po-
szczególnych	rodzajów	napojów	alkoho-
lowych	w	każdym	punkcie	sprzedaży.
Urząd	 Miejski	 w	 Nowogardzie	 przy-
pomina	 wszystkim	 przedsiębiorcom	
prowadzącym	sprzedaż	napojów	alko-
holowych	 o	 konieczności	 wniesienia	
w	nieprzekraczalnym	terminie	do	dnia	
31	stycznia	2020	r.	I	raty	opłaty	za	ko-
rzystanie	z	posiadanych	zezwoleń.	Nie-
dokonanie	opłat	w	ustawowym	termi-
nie	i	w	należytej	wysokości	skutkować	
będzie	naliczeniem	dodatkowej	opłaty	
w	wys.	30%.
Więcej	informacji	udziela	Pani	Urszula	
Berezowska	(tel.	91	39	26	233).

Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 No-
wogardzie	 informuje,	 że	 obecny	
okres	 świadczeniowy	 w	 zakresie	
świadczeń	 wychowawczych	 (500	 +)	
trwa	do	maja	2021.	Wnioski	w	spra-
wie	 ustalenia	 prawa	 do	 świadczenia	
wychowawczego	 na	 kolejny	 okres	
są	 przyjmowane	 od	 dnia	 1	 kwietnia	
danego	roku	(2021)	 ,	a	w	przypadku	
wniosków	składanych	drogą	elektro-
niczną	-	od	dnia	1	lutego	danego	roku	
(2021).

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy
Społecznej	w	Nowogardzie

Dorota	Maślana
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 
w	małej	sali	Rady	Miejskiej	Urzędu	Miejskiego,	przy	Biurze	Rady	na	
1	piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.
Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	
od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.
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Nowogardzki	 Dom	 Kultury,	 pl.	 Wolności	 7,	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Nowogardzie,	
pl.	 Wolności	 9;	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	 Rejonowy	 w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	 7;	 Centrum	 Edukacji	 i	 Przedsiębiorczości	 „Profit”w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	3;	Handel	Art.-Spożywczo-Przemysłowe	Roman	Kwiatkowski,	ul.	Woj.	Polskiego	
3A;	Miejska	Biblioteka	Publiczna,	pl.	Wolności	8;	Bank	Pekao	S.A.,	ul.	Bankowa	5;	PKO	BP	
S.A.,	Pl.	Wolności	5;	 „Netto”	Supermarket,	ul.	700-lecia	22;	 Józef	Sosnowski	–	 sklep,	ul.	
Poniatowskiego	5/1;	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	Warszawy	102;	Sklep	„Banan”,	ul.	
Boh.	Warszawy	103;	Sklep	spożywczo-przemysłowy,	Stanisław	Barliszyn,	ul.	Boh.	Warszawy	
44;	Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	Apteka	 „ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	Warszawska	 14;	
„Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	 ul.	 Armii	 Krajowej	 51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	 ul.	
Warszawska	9;	 Sklep	„Biedronka”,	ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	 „Polo”,	ul.	700-lecia	
20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	
Armii	Krajowej	51;	Sklep	spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	
ul.	 3	Maja	31C;	 Sklep	 spożywczo-monopolowy,	 ul.	 Bat.	 Chłopskich	1a;	 Zakład	Karny,	 ul.	
Zamkowa	 7;	 Sklep	 „PROMYK”,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Sklep	 spożywczo-	 -przemysłowy	
„SANDRA”,	 ul.	 Leśna	 6c;	 Sklep	 spożywczy	 Emilia	 Biegajło,	 ul.	 Gen	 Bema	 40/a;	 Sklep	
KAMAR,	ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	
Anna	Wiśniewska	ul.	Bema	58,	Salon	fryzjerski	M.	Kouhan,	ul.	700-lecia	27B.	FINANS-BUD	
(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	9/7a;	REMO	Rolety-
Żaluzje-Tapety	 Janusz	 Włodarczyk	 Nowogard,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Komisariat	 Policji	
Nowogard,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 9;	 ZBK	 ul.	 700-lecia	 14;	 Sklep	 Spożywczo-Monopolowy	
„Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	
Artykuły	Spożywczo-Przemysłowe	Edmund	Szukalski,	ul.	Armii	Krajowej	12a;	Pasmanteria	
„OLEŃKA”,	ul.	Stolarska	2;	NZOZ	LEKS	ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	
„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	
700-lecia	26a;	Sklep	ABC	ul.	Wojska	Polskiego	59/A,	„U	NATALII”	ul.	Zamkowa	4

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług weterynaryjnych
Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza	do	składania	ofert	na	zadanie	pn.:	„Świadczenie	usług	

weterynaryjnych	polegających	na	zapewnieniu	całodobowej	opieki	weterynaryjnej,
w	przypadkach	zdarzeń	drogowych	na	terenie	gminy	Nowogard	z	udziałem	zwierząt	bezdomnych”.

Termin	składania	ofert	upływa	31.01.2020	o	godz.	10:00.

„Świadczenie	usług	weterynaryjnych	polegających	na	dokonywaniu	zabiegów	usypiania	ślepych	
miotów	zwierząt	bezdomnych	z	terenu	gminy	Nowogard”.
Termin	składania	ofert	upływa	31.01.2020	o	godz.	09:00.

Więcej	na	stronie	www.nowogard.pl
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