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dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Nie będzie podwyżek  
opłat za wodę i ścieki

Radni po długiej dyskusji przyjęli uchwałę burmi-
strza o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, które zostały przedłożone we wniosku w dniu  

22 października br. przez Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Jest szansa na drogę do strefy  
W piątek, 27 listopada br. Wojewoda Zachodniopomorski 

zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinanso-
wanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Burmistrz Robert Czapla, w imieniu Gminy Nowogard, w ra-
mach programu złożył wniosek o dofinansowanie projektu: 

„Budowa drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego 
w obrębie Wojcieszyn-Miętno, Gmina Nowogard”, który otrzy-
mał łączną liczbę 21,8 pkt., plasując się tym samym na pierw-
szym miejscu wstępnej Listy Rankingowej, co daje projektowi 
praktycznie pewność uzyskania środków na inwestycję.
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Nie będzie podwyżek  
opłat za wodę i ścieki 

Przedstawiciel PUWiS (wnioskodawca) zakwestionował 
raport weryfikacyjny, który uznał niezasadność proponowa-
nych podwyżek. (raport weryfikacyjny dokonało Centrum 
Konsultingu Bisiness Expert Sp. z o.o., spółka komandytowa 
oraz Kancelaria Radców Prawych Jerzmanowski i wspólnicy). 
Jednak w toku dalszej dyskusji przedstawiciel wnioskodawcy 
ani razu nie odniósł się do zarzutów z raportu, lecz próbował 
udowodnić, że raport nie jest uczciwy, bo dokonała go firma, 
która reprezentuje Gminę przed sądami w sprawie z PUWiS.

Spółka w weryfikowanym wniosku założyła marżę zysku 
na poziomie 10% planowanych kosztów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków. Według danych Izby Gospodarczej 
Wodociągi Polskie, przeciętna rentowność sprzedaży netto 
w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym wynosi 3,4%. Za-
tem marża zysku założona przez PUWiS blisko trzykrotnie 
przekracza średnią krajową.

Przedstawiciel wnioskodawcy próbował zachęcić radnych: 
„PUWiS postuluje żebyście wstrzymali się od głosu, bo w związ-
ku z negatywną weryfikacją stawki i tak nie wejdą”. Co jest nie-
prawdą, na co wskazał przedstawiciel Gminy, bo przepisy mó-
wią jasno, że w momencie, kiedy Rada Miejska nie podejmie 
żadnej decyzji w sprawie stawek za wodę i ścieki, wówczas 
stawki zaproponowane przez firmę wodociągową wchodzą 
w życie w 70 dniu od złożenia wniosku, czyli w przypadku na-
szej gminy, obowiązywałyby one już od 1 stycznia 2016 roku. 

Ostatecznie dyskusja zakończyła się głosowaniem. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, zaś 2 wstrzymało 
się od głosu. Tak więc stawki za wodę pozostaną na tym sa-
mym poziomie.

Niekompetentny pracownik Urzędu?
Niestety XIX sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie zakoń-

czyła się bez udzielenia odpowiedzi na zapytania radnych. 
Radni stwierdzili, że jak burmistrza nie ma, to oni wyznaczo-
nej przez niego osoby słuchać nie będą (o osobie wyznaczo-
nej przez burmistrza do udzielenia odpowiedzi poinformo-
wał prowadzącego sesję radny Marcin Wolny) i przenoszą ten 
punkt na następną sesję.

Czyżby radni uznali panią Joannę Frasońską za niekompe-
tentnego pracownika Urzędu, którego burmistrz oddelegował 
do udzielenia odpowiedzi, zgodnie zresztą z obowiązującym 
prawem, że na zapytania radnych odpowiadać może bur-
mistrz lub wyznaczona przez niego osoba?

opr. Piotr Suchy

Uprzejmie informujemy, że w dniu  
24 grudnia 2015r. Urząd Miejski  

w Nowogardzie będzie nieczynny.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  

dzień 24 grudnia 2015 r.  
ustalony został jako dzień wolny za święto 
przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. 



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE 315.12.2015 r.

dokończenie ze str. 1

Wyrazy współczucia 

Serdeczne wyrazy współczucia  
i głębokiego żalu Rodzinie i Bliskim 

z powodu śmierci  

śp. Lesława Marek
w imieniu swoim i pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

składają
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski            Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  

Schemat finansowania:
1. Koszt projektu: 2 956 841,86 zł. 
2. Dotacja z ze środków Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Po-

wiatowej   Infrastruktury Drogowej na   lata 2016-2019: 1  478 
420,93 zł. 

3. Budżet Gminy Nowogard (wkład własny): 1 478 420,93 
zł (50%).

4. Wkład Partnera (Powiat Goleniowski), stanowiący 12% 
kwoty wkładu własnego Gminy Nowogard: 177 410,51 zł.

Planowana droga ma zapewnić dostępność dla przyszłych 
Inwestorów oraz użytkowników obszaru inwestycyjnego. Pro-
jekt przewiduje wybudowanie drogi z wjazdem i wyjazdem 
od strony   Wojcieszyna, aby mieszkańcy pobliskiego osie-
dla Bema, którzy mogliby obawiać się wzmożonego ruchu 
pojazdów ciężkich w pobliżu ich miejsca zamieszkania, nie   

odczuwali dyskomfortu z powodu istnienia nowogardzkiej 
podstrefy. Na końcu  drogi przewiduje się budowę placu ma-
newrowego, do swobodnego zawracania   samochodów do-
stawczych.

Jarosław Soborski
zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury 

i Sportu (RLFKiS)

Jest szansa na drogę do strefy 
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Radni „wysadzili” budżet w powietrze 
W czwartek, 3 grudnia br., o godz. 14.30 rozpoczęła się 

XIX sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, podczas której 
radni pośrednio zaczęli „majstrować” przy projekcie bu-
dżetu gminy na rok 2016. Ale zacznijmy od początku.

Podatki na tym samym poziomie
Zanim radni przystąpili do głosowania nad propozycją 

uchwały autorstwa burmistrza, skarbnik w uzasadnieniu do 
uchwały poinformował, że zaproponowane stawki podatko-
we pozostaną na dotychczasowym poziomie, a więc nie będą 
podwyższane. I na podstawie dotychczasowych stawek, przy-
gotowany został przez burmistrza projekt budżetu gminy na 
rok 2016, którego pierwsze czytanie już się odbyło i w tej chwili 
Gmina czeka na ocenę pozytywną, którą powinna wystawić Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie (RIO).

Jednak zanim przystąpiono do dyskusji nad projektem, rad-
ny Michał Krata, miejscowy przedsiębiorca, przedstawił swój 
projekt uchwały odnośnie ww. podatków argumentując, że 
„w trosce o przedsiębiorców i społeczeństwo, chciałbym złożyć 
wniosek formalny o obniżenie wszystkich podatków [...]”.

„Demontaż” budżetu
Po przedstawieniu przez radnego Kratę propozycji uchwa-

ły obniżającej stawki podatkowe, głos zabrał skarbnik Marcin 
Marchewka, który próbował przedstawić swoje stanowisko 
w tej sprawie mówiąc m.in., że „państwo powinniście stać na 
straży wydatków finansowych, a nie ograniczać wpływy do bu-
dżetu”. Jednak radny wnioskodawca zwrócił uwagę, że zgłosił 
wniosek formalny, który powinien najpierw zostać przegłoso-
wany i nie wie, dlaczego prowadzona jest teraz jakaś dyskusja. 
Na to głos zabrał burmistrz Robert Czapla stawiając radnym 
wprost pytania: „Panie Przewodniczący po co więc nas za-
praszacie na sesję, jeżeli nie chcecie z nami rozmawiać? Po 
co zapraszacie pracowników? Po co zapraszacie mnie? Po co 
zapraszacie skarbnika? Ograniczając dyskusję, ograniczacie 
w ten sposób demokrację”. Radni pomimo zgłoszonych uwag, 
przystąpili do głosowania nad zmianą uchwały wg projektu 
uchwały radnego Kraty. Z powodu takiej, a nie innej posta-
wy radnych, burmistrz opuścił sesję wraz ze swym zastępcą 
oraz z sekretarz gminy. Pozostał na sali jedynie skarbnik, 
jako przedstawiciel Gminy. Po przegłosowaniu wprowadze-
nia projektu ww. uchwały, ponownie głos zabrał skarbnik, któ-
ry wskazał, że: „Spędziłem nad tym budżetem kilka tygodni, aby 
zdążyć na 16 listopada. A w ostatnie 3 dni, od piątku do niedzieli, 
aby móc wręczyć Państwu w pełni przygotowany projekt budżetu, 
siedziałem nad nim blisko 60 godzin, a państwo podjęliście swą 
decyzję może w godzinę albo dwie, nie zdając sobie sprawy jakie 
to będzie miało odzwierciedlenie na kształt naszego budżetu i na 
wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Chciałbym, 
żebyście Państwo wiedzieli, i proszę, aby to zostało jasno odno-
towane w protokole, że jeżeli wpłynie z RIO pismo stwierdzające, 
że gmina stoi przed obowiązkiem wprowadzenia programu na-
prawczego, to tylko i wyłącznie w tym momencie Państwo pono-
sicie za to odpowiedzialność. Ja wiem, że odpowiedzialność Rady 
Miejskiej jest zbiorowa, czyli żadna. Powiedzmy sobie to szczerze. 
Nas pracowników można rozliczać za każdą naszą decyzję, Pań-
stwa trudniej. Jeżeli nie chcecie ze mną prowadzić dialogu, a ja 
tutaj jestem, aby z wami rozmawiać i przekonywać, ponieważ ten 
budżet na rok 2016 został przygotowany roztropnie, w oparciu 
o realnie zaplanowane dochody z podatków, które nie były pod-
wyższane. 

(W tym miejscu radny Dariusz Kielan zadał skarbni-

kowi ironiczne pytanie: A może podwyższmy je?) Ale tu 
nie ma mowy o podwyższaniu. Jednym pociągnięciem chcecie 
ograniczyć wpływ do budżetu kwoty w wysokości około 500 tys 
zł. Powiedzmy sobie szczerze, że dla przedsiębiorcy obniżka po-
datku o 5%, to jest żadna oszczędność. Jeżeli przedsiębiorca płaci 
rocznie podatek w wysokości 5.000 zł, to dla niego ta oszczędność 
będzie na poziomie 250 zł, czyli prawie żadna w odniesieniu do 
kosztów, które ponosi w ramach prowadzenia działalności go-
spodarczej. A dla budżetu gminy, w ujęciu makro, będzie to już 
znaczna kwota pół miliona […] Ograniczenie dochodów bieżą-
cych może spowodować, że nie będzie zachowana relacja wyni-
kająca z ustawy o finansach publicznych i trzeba będzie wprowa-
dzić program naprawczy […] Ale widzę, że i tak nie chcecie mnie 
Państwo słuchać. Ja zrobiłem wszystko co mogłem, ale wy nawet 
nie chcecie ze mną rozmawiać [...]” Radni zostali przy swoim 
zdaniu i pomimo słów skarbnika gminy, zdecydowali, że 
podatek od nieruchomości, rolny i od środków transportu 
zostanie obniżony. W sumie budżet gminy na rok 2016 został 
pomniejszony o blisko milion złotych z wpływu z podatków 
przy planowanych blisko 5 milionach złotych na inwestycje.

Radni koalicyjni odpowiedzialnymi za stan budżetu 
i jego realizację

Radni koalicji PiR/PiS i PSL dokonując tych istotnych zmian, 
które mają ogromny wpływ na budżet gminy, zdjęli w ten spo-
sób z burmistrza i skarbnika gminy odpowiedzialność za przy-
szłoroczny budżet. Stając się równocześnie odpowiedzialnymi 
za stan budżetu i jego realizację.

To co zrobili radni koalicyjni z budżetem, nie różni się nic 
a nic od tego, czego jesteśmy świadkami od kilkudziesięciu dni 
w polskim parlamencie. Różnica jest tylko jedna, że tu w No-
wogardzie nie robili tego późno w nocy. Choć w czwartkowe 
popołudnie, kiedy radni „wysadzali” budżet, za oknami ratusza 
było już ciemno.

Rodzi się więc teraz pytanie: na co zabraknie pieniędzy 
w przyszłorocznym budżecie gminy? Przecież ten milion zło-
tych to roczny budżet m.in. Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie, 
Nowogardzkiego Domu Kultury, każdego z nowogardzkich 
Przedszkoli, czy jednej ze szkół wiejskich. A może nie będzie 
na szpital? O tym to już decyzję podejmą sami radni. Muszą 
jednak radni koalicyjni pamiętać, że grzebiąc w podatkach (do-
chodach własnych Gminy), a przez to w budżecie narażają nas, 
jako mieszkańców Gminy, na ryzyko wprowadzenia programu 
naprawczego. Ale za taki stan rzeczy będą już ponosić odpo-
wiedzialność wyłącznie radni, którzy swoimi decyzjami do ta-
kiej sytuacji doprowadzą.

Komu tak naprawdę radni zrobili przysługę?
Diabeł bardzo często tkwi w szczegółach, a te nie zawsze są 

zauważalne - również przez samych radnych. Wielu z nas 
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Rozbiórka budynku po byłym 
przedszkolu przy 3 Maja 

Trwa zlecona przez gminę Nowogard rozbiórka budyn-
ku po byłym przedszkolu przy 3 Maja (kiedyś ul. Jedności 
Narodowej). Prace te na rzecz gminy wykonuje firma - 
Usługi transportowe, roboty ziemne, wyburzenia, za cenę 
32 tys. zł.

Od ponad 18 lat budynek po byłym przedszkolu straszył. 
Obiekt wyglądał jak z horroru. Zarośnięty z każdej strony, wy-
rastające przez dach drzewo i zabite deskami otwory okienne 
– tak wyglądało to dotychczas.  Po likwidacji przedszkola, po-
przednie władze gminy odsprzedały obiekt w prywatne ręce, 
a nowy właściciel „SIAL” Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, 
ze względu na wysoki koszt remontu budynku pozostawił go, 
przez co budynek z czasem popadł w ruinę.

Już od roku 2012 podejmowane były wielokrotnie przez 
burmistrza Roberta Czaplę działania, aby przejąć teren po by-
łym przedszkolu i w końcu go uporządkować. Po bardzo dłu-
gich negocjacjach i wypracowaniu korzystnego rozwiązania, 
właściciel ostatecznie wyraził chęć sprzedaży nieruchomości 
wraz z budynkiem gminie Nowogard. Burmistrz pierwotnie za-
stanawiał się nad wyremontowaniem budynku, dlatego w tym 
celu, w roku 2014, została przeprowadzona ekspertyza tech-
niczna stanu budynku przez Pracownię Projektową „CHNAT” 
z Nowogardu. Jednak ta wykazała, że budynek nadaje się tyl-
ko i wyłącznie do rozbiórki, ponieważ zalecane przez Konser-
watora Zabytków użycie materiałów sprawiłoby, że wartość 
remontu wielokrotnie przewyższyłaby wartość samej posesji. 
Wiele osób w ostatnim czasie ubolewało nad tym, że  budynek 
jest rozbierany. Ale gdyby budynek przez poprzednie władze 
Nowogardu  został wyremontowany jak jeszcze był gminny i w 
dobrym stanie, a nie sprzedany nowemu właścicielowi, który 
pozostawił go aby niszczał, dziś być może jego los byłby inny. 
Warto wspomnieć, że były właściciel kilkakrotnie próbował 
też sprzedać wspomniany teren, jednak bez sukcesu. Dopiero, 
gdy nikt nie chciał kupic budynku właściciel zdecydował, że 
sprzeda go gminie.

Firma, która dokonuje rozbiórki, uporządkuje teren do 
końca stycznia 2016 roku. Całkowicie oczyszczony i uporząd-
kowany teren, zostanie wystawiony przez gminę do sprzedaży 
w przetargu nieograniczonym, do którego będzie mógł przy-
stąpić każdy zainteresowany.

Osoby zainteresowane kupnem ww. gruntu, którego wła-
ścicielem jest gmina Nowogard, zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa (GNGR) w Urzędzie Miejskim pok. 224, te-
lefon kontaktowy 913926225 lub 913926226  - kierownik wy-
działu Ewa Jakubcewicz.  

Dla uspokojenia mieszkańców podajemy, że teren ten nie 
jest przewidywany pod budowę kolejnego marketu na terenie 
naszego miasta. Jest to zgodne z polityką obecnego burmi-
strza, który zapowiadał już w roku 2010, że za jego kadencji 
w Nowogardzie nie zostanie wybudowany żaden nowy hiper-
market.

Gmina przeznaczając środki finansowe w kwocie 120.000 
zł.  na zakup ww. budynku  oraz kwotę 32.000 zł na wyburze-
nie jego ma nadzieję, że pieniądze ze sprzedaży działki, która 
jest położona w atrakcyjnym miejscu w centrum miasta, nie 
tylko zwróci się, ale jeszcze może przynieść duże zyski a tym 
samym nam mieszkańcom.

Pewnie znajdą się tacy obrońcy, którzy będą podważać 
celowość rozbiórki tego budynku. Jednak dawne przedszko-
le przy ul. 3 Maja nie niszczało od roku czy lat pięciu, ale już 
za kadencji poprzedniego burmistrza zaczęło straszyć. Gdzie 
wówczas byli obrońcy tego obiektu i dlaczego wtedy nie krzy-
czeli: ratujmy ten ”historyczny budynek”?

Anna Narkiewicz

PRZED ROZBIÓRKĄ

PO ROZBIÓRCE

powie, że dobrze zrobili radni, że obniżyli podatki, szcze-
gólnie te od nieruchomości. Czy, aby jednak na pewno?

Tak jak zwracałem uwagę na to, że diabeł bardzo często 
tkwi w szczegółach, to radni obniżając podatek od nieru-
chomości, zafundowali wszystkim przedsiębiorcom pre-
zent noworoczny, w tym wszystkim marketom działającym 
na terenie gminy Nowogard. Bo nie kto inny, ale właśnie Lidl, 

Biedronka, Intermarche, Polo Market i Netto zyskały na tej ob-
niżce, a to właśnie one wnosiły do budżetu naszej gminy naj-
większe opłaty za swe nieruchomości. Pozostaje nam tylko po-
gratulować radnym tak hojnego gestu wobec nowogardzkich 
hipermarketów, kosztem tych małych rodzimych sklepików, 
które na tej zniżce niewiele zaoszczędzą. Gratulujemy!

Piotr Suchy
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Choinka na placu
Na święta Bożego Narodzenia niemal każda polska ro-

dzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. 
Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych.

Początkowo, w tym również na ziemiach polskich, popu-
larna była “jodełka”, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku 
zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego 
mieszkańców od złych mocy.

Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero 
w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Choinka jest 
symbolem “biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła” pod 
którym rozpoczęła się historia ludzkości. Gwiazda na szczy-
cie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która wiodła 
Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak 
okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez cala noc wi-
gilijna, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły 
się ogrzać. W niedzielę, 6 grudnia br., o godz. 15.30, burmistrz Robert 

Czapla wraz z licznie zgromadzonymi dziećmi i ich rodzicami, 
uruchomił oświetlenie choinki, która została ustawiona trady-
cyjnie na środku placu Wolności. Następnie przy choince, bur-
mistrz wraz z pełnomocnikiem ds. młodzieży Natalią Nejman, 
dyrektor i pracownikami Nowogardzkiego Domu Kultury, roz-
dawał wszystkim zgromadzonym cukierki.

Ale to nie jedyna atrakcja, która została przygotowana 
przez NDK. Świąteczną atmosferę można było poczuć również 
podczas kiermaszu ozdób w Domu Kultury: błyskotki, świe-
cidełka, łańcuchy i bombki – wszystkie te ręcznie wykonane 
przedmioty cieszyły nie tylko oko.

Anna Narkiewicz

Honorowy Patronat Burmistrza Nowogardu 
nad projektem SZLACHETNA PACZKA          
Burmistrz Robert Czapla objął Honorowym Patrona-

tem projekt pn. SZLACHETNA PACZKA, który jest również 
realizowany na terenie naszej Gminy i w okolicy.

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebu-
jącym w taki sposób, aby sami zaczęli sobie radzić w życiu. Od 
15 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Dar-
czyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w po-
trzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariu-
sze Paczki. Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, 
mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to 
nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyją-
cych w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, 
ktoś we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, że Paczka jest impul-
sem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impul-
sem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to 
właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może 
zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy.

SZLACHETNA PACZKA dociera do osób żyjących w nieza-
winionej biedzie, czyli takich które z niezależnych od siebie 
przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włącza-
ne są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne 
i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni ro-
dzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. Oprócz kryterium 
finansowego, kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. Paczka 
pomaga tym, którzy sami chcą sobie pomóc i charakteryzują 
się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie dopominają się 
pomocy, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko sami próbują 

poprawić swój los.
SZLACHETNA PACZKA po raz pierwszy 

została zorganizowana w Krakowie w 2000 
roku przez studentów z duszpasterstwa kie-
rowanego przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka. W pierwszej edycji 
dotarła do 30 rodzin. W 2014 roku pomoc otrzymało 19 580 
rodzin. W ciągu 14 lat skala projektu wzrosła 600 razy! Przed 
nami XV, jubileuszowa edycja projektu.

W ciągu 14 lat trwania projektu, SZLACHETNA PACZKA do-
tarła łącznie do blisko 90 000 rodzin. Tylko w 2014 roku pomoc 
otrzymało aż 19 580 rodzin, to aż 76 746 osób. W XV, jubile-
uszowej edycji Paczka chce dotrzeć z pomocą do około 20 000 
rodzin w potrzebie.

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl od 21.11.2015 do-
stępna będzie baza rodzin w potrzebie. Darczyńca wybiera 
rodzinę, wskazując magazyn, do którego chce dostarczyć 
paczkę. Następnie przygotowuje paczkę – sam lub z rodziną 
i przyjaciółmi – zgodnie z listą potrzeb wskazanych przez ro-
dzinę. Darczyńca otrzymuje wsparcie wolontariusza – opieku-
na rodziny, który jest z nią w kontakcie. W dniu finału Darczyń-
ca dostarcza paczki do wskazanego magazynu. Następnie 
dzięki kontaktowi z wolontariuszem otrzymuje relację z dorę-
czenia prezentów.

Zapraszamy wszystkim mieszkańców naszej Gminy do włą-
czenia się, w miarę swych możliwości, do tej wyjątkowej akcji.

Oprac: Piotr Suchy
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Został wyremontowany dach  
na świetlicy w Ostrzycy 

Dobiegły końca, zlecone przez burmistrza Roberta 
Czaplę, prace remontowe dachu na budynku świetlicy 
wiejskiej w Ostrzycy.

Dokonano wymiany pokrycia dachu na połączeniu dwóch 
budynków, gdzie występowały liczne zacieki ścian na sali oraz 
w pomieszczeniach toalet. Wykonano również izolację pasa 
nadrynnowego, nowe obróbki blacharskie oraz została za-
montowana nowa rynna dachowa i odprowadzenie wody.

Wykonawca poprawił obróbki blacharskie daszku nad 
wejściem do budynku oraz wymienił jego pokrycie, dokonał 
napraw uszkodzonych miejsc na dachu oraz zamontował ze-
rwaną instalację odgromową. Wykonawcą robót był Zakład 
Produkcyjno-Usługowy BLACH DACH S.C. Koszty naprawy da-
chu wyniósł 4.539,97 zł.

Piotr Suchy

Wernisaż „Ocalić od zapomnienia”  
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) 

w Golczewie, w ramach realizacji projektu pt. „Senior z pa-
sją i wigorem”, przedstawił prace słuchaczy UTW - malar-
stwo sztalugowe, ceramika oraz malowana porcelana.

W środę o godz. 17.00, w podziemiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, odbył się 
wernisaż pt. „Ocalić od zapomnienia”, na który oprócz uczestni-
ków prac został zaproszony również burmistrz Robert Czapla.

Inspiracją do stworzenia kolekcji prac pt. “7 – kolorów” oraz 
„Kaszubskie inspiracje” był pobyt w tzw. Szwajcarii Kaszub-
skiej. Unikatowa porcelana powstała od haftu żukowskiego, 
w którym występuje siedem kolorów: trzy odcienie niebie-
skiego, czerwony, zielony, żółty i czarny. Prace powstawały pod 
kierunkiem instruktora Janiny Kołodzińskiej.

Prace z ceramiki pt. „Kaszubskie inspiracje” zostały wyko-
nane w czasie warsztatów ceramicznych i najstarszą metodą 
ceramiczną, tzw metodą wałeczkową – bez użycia koła garn-
carskiego. Dla podkreślenia kaszubskiej ornamentyki wyko-
rzystano technikę nakładania białej glinki na wklęsłe elementy 
wzorów, pokrywając całość szkliwem transparentnym. Wszyst-

kie te prace są efektem eksperymentu instruktora Katarzyny 
Gnacińskiej – Olczyk.

Zaś kolekcja prac malarskich, rysunków, szkiców fotografii, 
inspirowana była pejzażem w Dziwnówku, wykonanych przez 
uczestników Letniej Szkoły Seniora z UTW (Golczewa, Polic, 
Nowogardu, Goleniowa i Gryfic)

Tę wystawę trzeba obejrzeć koniecznie samemu. Wszyst-
kich tych, którzy nie mogli być obecni na wernisażu, a są za-
interesowani pracami, zapraszamy do obejrzenia  w podzie-
miach nowogardzkiej biblioteki wspomnianej wystawy do 5 
grudnia br.

opr. Anna Narkiewicz
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LEKCJA WOS W RATUSZU 
Edukacja poprzez przykład - to misja przewodnia lekcji 

otwartej, która odbyła się w Urzędzie Miejskim Nowogard. 
Tę nietypową lekcję poprowadził burmistrz Robert Czapla 
wraz z nauczycielką wiedzy o społeczeństwie Ewą Staszak. 
Jej uczestnikami byli uczniowie z klas I i II technikum z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie, którzy poznawali tajniki funkcjonowania 
samorządu lokalnego.

Młodzież została zapoznana ze strukturą organizacyjną 
gminy, z zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych 
komisji, pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz 
uprawnieniami, zasadami tworzenia budżetu gminy.

Wyposażeni w odpowiednią wiedzę, uczniowie sami mogli 
spróbować swoich sił i wybrać przewodniczącego Rady Miej-
skiej, I zastępcę przewodniczącego oraz II zastępcę przewod-
niczącego Rady Miejskiej, a następnie uchwalić budżet.

Przewodniczącym młodzieżowej Rady Miejskiej został To-
masz Świderski, I zastępcą Maciek Aulich, II zastępcą Maciek 
Wypart a skarbnikiem Aleksandra Ślipek.

Po wybraniu Rady padły propozycje diet dla rady: Prze-
wodniczący 3000 zł, Wiceprzewodniczący 2700 zł, Radni 2500 
zł. Radni przegłosowali większością głosów stawki propono-
wanych diet.

„W 80 dni dookoła świata” (Julius Verne) 
czyli finał projektu finansowanego przez Gminę Nowo-

gard i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności English Te-
aching w Błotnie 

 W piątek, 4 grudnia br., w Szkole Podstawowej w Błotnie, 
odbyło się uroczyste zamknięcie projektu zajęć z języka an-
gielskiego pt. „Around the World in Eighty Hours” (tłumacze-
nie z ang. “Dookoła świata w osiemdziesiąt godzin”). Projekt 
finansowany był przez Gminę Nowogard i Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności English Teaching, której krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Na podsu-
mowaniu projektu obecni byli: burmistrz Robert Czapla, Kazi-
mierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala, Stanisława 
Jakubczak - Prezes nowogardzkiego oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, sołtysi sołectw, które leżą w obwodzie 
szkolnym tejże szkoły (Błotno, Glicko, Trzechel, Łęgno), sołtys 
Karska Jerzy Kubicki – przyjaciel sołectwa Błotno i szkoły, ro-
dzice uczniów biorących udział w projekcie oraz nauczyciele. 
Dyrektor szkoły Tomasz Żelazowski podziękował burmistrzowi 
za wsparcie finansowe oraz wszystkim tym, dzięki którym ten 
projekt mógł zostać zrealizowany.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że propozycja Szkoły 
w Błotnie zyskała jedną z najlepszych ocen w Polsce, co też 
przełożyło się na widoczne efekty pracy – bardzo wysoki po-
ziom znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół 
podstawowych na terenie gminy Nowogard. Burmistrz Nowo-
gardu również złożył gratulacje na ręce dyrektora i koordyna-
tora za owocnie przeprowadzony projekt, którego efekty są 
widoczne w arkuszach ocen. A na ręce uczestników, jako że 
spotkanie odbywało się przeddzień Mikołajek, przekazał wraz 
z dyrektorem Lembasem słodkie upominki i książki.

W działaniach projektu uwzględnione zostały nie tylko lek-
cje języka angielskiego, ale również przedstawienia teatralne, 
warsztaty językowe i ruchowe, gry sportowe oraz nauka tańca. 
Konkursy językowe zostały połączone z innymi przedmiotami 
nauczania (przyrodą, matematyką, geografią, kulturą). Sama 
idea projektu oparta została o powieść Juliusa Verne’a „W 80 
dni dookoła świata” i jej głównym zadaniem stało się pozna-
wanie tożsamości kulturowej innych krajów oraz przybliżenie 

uczniom zasad właściwego zachowania się w miejscach pu-
blicznych i wobec nowo poznanych osób. Podczas trwania 
projektu uczniowie dzisiejszych klas V i VI, podróżując z Phile-
asem Foggiem, poznawali praktyczne sposoby wykorzystania 
języka angielskiego, brali udział w wycieczkach oraz w obo-
zie językowym. Realizacja projektu pozwoliła jej uczestnikom 
przełamać dotychczasowe bariery językowej, swobodne ko-
munikowanie się i posługiwanie językiem angielskim. Koordy-
natorem projektu była Monika Kolasińska, nauczycielka języka 
angielskiego w Szkole Podstawowej w Błotnie.

Projekt “Around the World in Eighty Hours” realizowa-
ny jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym ope-
ratorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Pobyt burmistrza w Błotnie był również okazją do oceny 
prac przeprowadzonych na boisku szkolnym (wymiana kosza 
do piłki koszykowej, malowanie nowych linii oraz siatka zabez-
pieczająca wypadanie piłek na drogę za bramką), które Gmina 
zleciła na prośbę sołectwa i dyrekcji szkoły.

Gratulujemy Szkole w Błotnie i życzymy kolejnych sukce-
sów.

Opr. Piotr Suchy
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Nowy Zarząd Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych 

We wtorek, 24 listopada br., w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarzą-
dowych (NFOP). Na zebraniu obecny był także burmistrz 
Robert Czapla, który w swoim wystąpieniu podziękował 
zarządowi stowarzyszenia za współpracę, w ramach której 
były zgłaszane aktualne problemy i potrzeby organizacji 
pozarządowych. Wynikiem tych spotkań było m.in. wy-
dzielenie w ramach puli środków finansowych przezna-
czonych dla organizacji pozarządowych kwoty, która jest 
przeznaczona na wkład własny dla organizacji, które po-
zyskają środki finansowe na realizację projektów ze źró-
deł zewnętrznych.

W dalszej części zebrania zostało przedstawione sprawoz-
danie Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych za 
lata 2014-2015 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Spra-
wozdania te zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków 
wynikiem czego było jednogłośnie udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Następnie uczestnicy Zebrania przeszli do wyboru nowych 
władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W gło-
sowaniu tajnym na kolejną 4-letnią kadencję został wybrany 
następujący skład Zarządu: Mieczysław Cedro - Prezes, Cezary 
Komisarz - Wiceprezes, Magdalena Rogojsza - Sekretarz, Jan 
Smolira - Skarbnik, Jerzy Jabłoński – Członek, Eugeniusz Two-
rek - Członek, Jacek Rafiński - Członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Dorota Banach - Prze-
wodnicząca, Lidia Bogus oraz Irena Juszczyk.

W trakcie Zebrania Prezes Mieczysław Cedro poinformo-
wał także zebranych, że w 2016 roku zaczną już obowiązy-
wać przepisy wynikające z nowelizacji trzech ustaw, które są 
bardzo ważne w działalności organizacji pozarządowych tj. 
ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawa pra-
wo o stowarzyszeniach i ustawa o rachunkowości. Dodał tak-
że, że zmiany te zostaną szczegółowo przedstawione na spo-
tkaniu informacyjnym, które zostanie zorganizowane jeszcze 
w pierwszej dekadzie grudnia bieżącego roku.

W wolnych wnioskach Walnego Zebrania została zgłoszona 
propozycja organizacji w 2016 roku spotkania integracyjnego 
dla przedstawicieli organizacji należących do Nowogardzkie-
go Forum Organizacji Pozarządowych, w ramach którego or-
ganizacje przedstawiłyby pola swojej działalności, co mogłoby 

w przyszłości zaowocować partnerskimi projektami.
Propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez Zarząd 

Nowogardzkiego Forum, który zapewnił, że postara się takie 
spotkanie zorganizować, a przedstawicielka jednej z organiza-
cji członkowskich Forum zadeklarowała nawet pomoc w pozy-
skaniu środków finansowych zewnętrznych na ten cel.

Na zakończenie Mieczysław Cedro pogratulował członkom 
nowo wybranych organów stowarzyszenia, podziękował ze-
branym za uczestnictwo i przybycie i na tym zebranie zakoń-
czono.

Inf. własna

Mając do dyspozycji kwotę 10 mln zł na inwestycje, kul-
turę, sport oraz oświatę - poprzez głosowanie - decydowali, 

na co chcieliby je przeznaczyć. Jak to ma miejsce w rzeczywi-
stości, okazało się, że i uczniowie mają bardzo dużo propozycji 
na wydanie pieniędzy. Potrzeb było wiele, niestety kwota jaką 
dysponowali nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich pro-
jektów. Ostatecznie zagłosowali, że nie przekroczą kwoty jaką 
mają do dyspozycji i przeznaczyli ją na:

Oświetlenie ul. Bohaterów Warszawy – 30.000 zł
Hala sportowa 70.000 zł – rocznie
Ośrodek dla bezdomnych - 6.743.000
Festiwal hip – hop – 250.000 zł
Festiwal disco – 250.000 zł
Kabaret na Lato z Muzami – 7.000 zł

Mieszkania socjalne dla 12 osób – 1,5 mln
Koncert Sylwestrowy 150.000 zł
Toalety publiczne 5 szt - 25.000 zł
Oczyszczanie jeziora – 150.000 zł
budowa kanalizacji deszczowej – 300.000 zł
Po zakończeniu głosowań, na pytanie czy chcieliby spra-

wować urząd generalnie odpowiadali, że nie - uzasadniając 
swą wypowiedź tym, iż jest to praca trudna. Ważnym jednak 
jest to, że młodzież została zapoznana z treściami programo-
wymi wiedzy o społeczeństwie, ekonomii od strony praktycz-
nej. Na zakończenie uczniowie wraz z opiekunami podzięko-
wali burmistrzowi za spotkanie, za rzeczowe i konstruktywne 
przedstawienie tematu oraz poświęcony czas.

Anna Narkiewicz



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE10 15.12.2015 r.

IX Mikołajkowy Wyścig Kolarski 
Na dobrze przygotowanej trasie i przy przyjaznych 

warunkach atmosferycznych przeprowadzono w sobotę 6 
grudnia br., wrośnięty w tradycję naszego miasta IX Miko-
łajkowy Wyścig Kolarski. 

Na trasie nie odbyło się bez niespodzianek. Zawodnicy 
mieli problemy nie tylko ze sprzętem np. urwane koło, ale 
niejeden również zaliczył upadek. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało.

Wyścigi odbywały się w następujących kategoriach:
ŻAK – zwyciężyli 1. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze 

Nowogard), 2. Stanisław Michalak Szczecin, 3. Filip Aspadarec 
– Szczecin; 

MŁODZICZKA – zwyciężyli: 1. Maja Wróblewska (UKS Ra-
tusz Maszewo), 2. Tamara Szacińska (UKS Ratusz Maszewo), 
3.Wiktoria Turowska Szczecin; 

MŁODZIK – zwyciężyli 1. Kamin Szymacha (LKS Baszta Gol-
czewo), 2. Marek Markiewicz (LKS Baszta Golczewo), 3. Jacek 
Feciak (LKK Chrabąszcze Nowogard) 

JUNIORKA MŁODSZA – zwyciężyli 1. Karolina Cedro (LKS 
Orlęta Gorzów),2. Klaudia Pomorska (Grupa Kolarska Piast 
Szczecin), 3. Marta Wesołowska (Grupa Kolarska Piast Szcze-
cin); 

JUNIOR MŁODSZY – zwyciężyli 1. Oskar Filipczak Weso-
łowska (Grupa Kolarska Piast Szczecin), 2. Mateusz Walaszczyk 
(LKS Baszta Golczewo), 3. Damian Teodorczyk (LKK Chrabąsz-
cze Nowogard); 

JUNIORKA – Nikola Stankiewicz (Grupa Kolarska Piast 
Szczecin); 

JUNIOR- zwyciężyli 1. Kacper Wójcik (LKS Orlęta Gorzów), 
2. Jakub Wielowski (LKK Chrabąszcze Nowogard), 3.Adam Sa-
lamon (LKK Chrabąszcze Nowogard); 

KOBIETY OPEN – zwyciężyli 1. Anna Sagan (POM Strzel-
ce Krajeńskie), 2. Nicole Ostojska (POM Strzelce Krajeńskie), 3. 
Marta Łęszczak (POM Strzelce Krajeńskie); 

OPEN -  zwyciężyli 1. Jakub Dec Goleniów, 2. Piotr Grusz-
czyński (POM Strzelce Krajeńskie), 3. Damian Niesłuchowski 
(LKS Orlęta Gorzów); 

w kat. zawodnicy Domu Pomocy Społecznej – zwycię-
żyli 1. Mateusz Pączkiewicz, 2. Rafał Opala, 3. Ryszard Teterycz. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz 
puchary. Podczas wyścigu obecni byli mi in. burmistrz Robert 
Czapla, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Ziemba, rad-
ny Powiatu Kazimierz Lembas,   Zbigniew Szczepkowski, Woj-
ciech Matusiak, Czesław Polewiak, Bernard Pruski,   Stanisław 
Beryk, Marian Bednarek,  Jacek Widzewicz,  Zbigniew Borow-

skie,   Jerzy Mikołajczyk,   Bolesław Mikulski,   Krzysztof   Kula,   
Zbigniew Broszczak, Stanisław Kopeć,  Marek Żmudzki.

Wyścig „Mikołajkowy” to również dobra okazja, aby 
przypomnieć nowogardzkie „ikony” kolarstwa. Wspomi-
nano również tych, którzy byli związani ze sportem, a któ-
rych już nie ma wśród nas: Franciszka Palenicę – działacza 
LZS, Pawła Zugaja i zmarłego 24 listopada 2014 roku - Artu-
ra Komisarka. Nowogard stał kolarstwem, mając w swych 
szeregach nawet olimpijczyków a niedzielny wyścig poka-
zuje, że kolarstwo w Nowogardzie ma również przyszłość. 
Dobra organizacja wyścigu, profesjonalnie przygotowa-
na trasa – dzięki pomocy nowogardzkiego DPS sprawia-
ją, że z roku na rok stawia się coraz więcej zawodników. 
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym 
tegoroczny Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B. 
mógł się odbyć.

Anna Narkiewicz
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Sprzątanie, odśnieżanie ulic i chodników. 
Kto za to odpowiada – firmy i telefony.

Sprzątaniem ulic i chodników na drogach powiatowych i gmin-
nych na terenie miasta  Nowogard 

Na terenie miasta Nowogard zajmuje się „Przedsiębiorstwo Usług 
Transportowo Sprzętowych Daniel Zając” wyłonione przez Gminę Nowo-
gard na  podstawie przetargu  nieograniczonego. Tel. 667 146 793. Umo-
wa obowiązuje do 29 lutego 2016 r.

Sprzątanie odbywa się  we wtorki  i piątki każdego tygodnia robo-
czego.

Ulice sprzątane we wtorki:
3 Maja (odcinek od ul. 700 Lecia do ul. Batalionów Chłopskich), 15 Lute-

go, Armii Krajowej, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Kościel-
na, Stanisława Rzeszowskiego, Osiedlowa, Plac Wolności, Plac Szarych 
Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego (odcinek od ul. Tadeusza Kościuszki 
do ul. Promenada), Kard. Stefana Wyszyńskiego.  

Ulice sprzątane w piątki:
3 Maja, 15 Lutego, 5 Marca, Armii Krajowej, Bankowa, Batalionów 

Chłopskich, Blacharska, Brzozowa, Cmentarna, Stefana Czarnieckiego, 
Jarosława Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa, Fa-
bryczna, Gen. Józefa  Bema, Bartosza Głowackiego, Górna, Stefana Gro-
ta- Roweckiego, Jana Pawła II, Jesionowa, Jodłowa, Jana Kasprowicza, 
Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Kosynie-
rów, Kościelna, Kowalska, Krótka, Kwietniowa, Leśna, Lipowa, Luboszan, 
Lutyków, Łąkowa, Magazynowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, Nadto-
rowa, Cypriana Kamila Norwida, Obodrytów, Ogrodowa, Gen. Leopolda 
Okulickiego, Osiedlowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Plac 
Szarych Szeregów, Pocztowa, Polna, Promenada, Księcia Racibora I, Ra-
cławicka, Macieja Rataja, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Teodora 
Roosevelta, Stanisława  Rzeszowskiego, Sądowa, Henryka Sienkiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica, Stolarska, Szkolna, Świato-
wida, Świerkowa, Romualda Traugutta, Warcka, Ludwika Waryńskiego, 
Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Gen. Józefa Wybickiego, Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, Zaciszna, Zamkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego. 
Telefon do firmy sprzątającej 667 146 793

O czystość i porządek na ulicach: Ks.J.Poniatowskiego, Bohaterów 
Warszawy, 700 Lecia, Warszawska oraz Tadeusza Kościuszki  dba  Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wo-
jewódzkich w Stargardzie Szczecińskim tel. 91 39 25 744. Komórka Ob-
wód Drogowy w Nowogardzie 602 400 263. 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników  
na terenie gminy Nowogard 

Na terenie gminy Nowogard znajdują się drogi czterech kategorii tj. 
gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

Za akcję zimową na drogach krajowych tj droga nr 6  Szczecin-
-Gdańsk odpowiada  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 
Rejon Dróg w Nowogardzie  tel. 91 392 07 81 email: rejon.nowogard@
gddkia.gov.pl 

Za akcję zima na drogach wojewódzkich tj droga nr 106 Golczewo-
-Pyrzyce (w Nowogardzie ul. Ks.J.Poniatowskiego 700 Lecia, Warszawska, 
Tadeusza Kościuszki)  oraz droga nr 144 Nowogard-Chociwel (w Nowogar-
dzie ul. Bohaterów Warszawy) odpowiada Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich – Obwód drogowy Nowogard . Tel 91 39 25 474, tel 
kom. 602 400 263

Za akcję zima na  drogach powiatowych poza miastem odpowiada  
Starostwo Powiatowe w Goleniowie obwód drogowy w Nowogardzie. Tel 
91 39 21 027, tel. kom 509 674 246

Za akcję zima na ulicach stanowiących  drogi gminne oraz powia-
towe w mieście odpowiada   firma  pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług 

Transportowo Sprzętowych Daniel Zając”, tel. 667 146 793,  która  winna 
utrzymywać te ulice w następujących standardach:

W mieście powiatowe i gminne

St
an

da
rd

 

Opis warunków ruchu 
na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

nieg Śliskość zimowa

2 Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości 
jezdnia posypana 
na całej szerokości i 
długości

Od wystąpienia 
zjawiska
- luźny – 4 godziny
- błoto pośniegowe -6 
godzin
-zajeżdżony 
-występuje 
cienka warstwa 
nieutrudniająca ruchu 

Od wystąpienia 
zjawiska
Gołoledź – 3 godziny
Szron – 3 godziny
Szadź - 3 godzin
Lodowica - 4 godzin

3 Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości.
Jezdnia  posypana 
na: 
- skrzyżowaniach  
dróg
- skrzyżowaniach z 
koleją
- odcinki o 
pochyleniu >4%
- inne miejsca 
ustalone przez gminę

Od wystąpienia 
zjawiska
- Luźny – 6 godzin
-Zajeżdżony – 
występują lokalnie 
zaspy i języki śnieżne  
- 6 godzin

utrudnienia dla 
samochodów 
osobowych

Od wystąpienia 
zjawiska
W miejscach 
wyznaczonych 
- gołoledź – 6 godzin
- szron – 6 godzin
- szadź – 6 godzin
- pośniegowa - 8 
godzin
- lodowica – 6 - 
godzin

4 Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości .
Jezdnia posypana 
na odcinkach 
decydujących o 
możliwości ruchu

Od wystąpienia 
zjawiska
- Luźny - 8 godzin
- Zajeżdżony – 
występują zaspy do 8 
godzin 
Dopuszcza 
się przerwy w 
komunikacji do  8 
godzin

Od wystąpienia 
zjawiska
W miejscach 
wyznaczonych
-gołoledź -8 godzin
- pośniegowa – 10 
godzin
- lodowica -8 godzin

Ulice utrzymywane w standardzie 2
15 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej, Bankowa, Batalionów Chłopskich, 

Dworcowa, Gen. Józefa Bema, Kościelna, Nadtorowa, Marsz. Józefa Pił-
sudskiego,  Plac  Wolności, Teodora Roosevelta, Stanisława Rzeszowskie-
go, Świerkowa, Wiejska, Wojska Polskiego odc. I (od ulicy Tadeusza Ko-
ściuszki do skrzyżowania z ul. Promenady), Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Zamkowa, Stefana Żeromskiego.

Ulice utrzymywane w standardzie 3
5 Marca, Blacharska, Cmentarna, Dąbrowszczaków, Górna, Jana 

Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego,  Jana Kochanowskiego, 
Kosynierów, Kowalska, Leśna, Lutyków, Adam Mickiewicza, Młynarska, 
Cypriana Kamila Norwida, Osiedlowa, Plac Szarych Szeregów, Henryka 
Sienkiewicza, Stolarska, Szkolna, Romualda Traugutta, Wojska Polskiego 
odc. II (od skrzyżowania z ul. Promenady do stadionu).

Ulice utrzymywane w standardzie 4
Brzozowa, Stefana Czarnieckiego, Jarosława Dąbrowskiego, Dębowa, 

Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Stefana Grota-Roweckiego, Jesiono-
wa, Jodłowa, Jana Kasprowicza, Krótka, Kwietniowa, Lipowa, Luboszan, 
Łąkowa, Magazynowa, Obodrytów, Ogrodowa, Gen. Leopolda Okulickie-
go, Pocztowa, Polna, Ks.J.Poniatowskiego – pieszojezdnia, Promenada, 
Księcia Racibora I, Racławicka, Macieja Rataja, Mikołaja Reja, Władysława 
Reymonta, Sądowa, Juliusza  Słowackiego, Stanisława Staszica, Świato-
wida, Wartcka, Ludwika Waryńskiego, Wileńska, Gen. Józefa Wybickiego,  
Zaciszna,  Zielona,

Zauważone nieprawidłowości w utrzymaniu czystości lub utrzyma-
niu zimowym prosimy zgłaszać pod podane w tekście numery telefonów.
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Wiec, czy kolejna polityczna zadyma?
W lokalnej gazecie, niejaki Mirosław Berezowski zaprasza 

wszystkich mieszkańców na wiec zorganizowany w obronie 
pani Zofii Pilarz, byłej dyrektorki biblioteki. Sytuacja tak samo 
dziwna, jak i niecodzienna. Organizatorem bowiem tego wie-
cu jest człowiek, który nie kryje swych sympatii wobec PiS. 
To ta sama osoba, która zabiegała o przemianowanie na Po-
mnik Niepodległości, wbrew opinii nowogardzkiego history-
ka Jana Kopycińskiego pomnika  wykonanego przez Urząd 
Bezpieczeństwa w roku 1945 (przerobiony pomnik Schilla, na 
ul. 3 Maja)  i niejako stał się on pomnikiem środowiska pra-
wicowego. Podobna sytuacja miała miejsce z orłem na cokole 
pomnika. Ostatnio Mirosław Berezowski zasłynął także z tego, 
że wbrew ustaleniom władz miejskich z proboszczem jednej 
z parafii, poprowadził „konkurencyjny” przemarsz w dzień 11 
listopada pod pomnik na skwerze przy ul. 3 Maja. W dniu tym 
uroczystości odbywają się od wielu, wielu lat pod pomnikiem 
na placu Wolności. I chciałbym tutaj zastrzec, że nie ma znacze-
nia tak naprawdę, czy pan Berezowski jest z PIS, PO, czy innej 
partii, bowiem wszelkie działania o charakterze patriotycznym 
należy nagradzać, ale do takich niestety nie należą dotychcza-
sowe działania Mirosława Berezowskiego, gdyż zazwyczaj spo-
łeczeństwo dzielą, a nie łączą. 

A tymczasem przed nami kolejna akcja.
Tym razem atakowana ma być osoba burmistrza, a wyko-

rzystana ma być do tego osoba pani Zofii Pilarz. Planowane 
jest także zbieranie podpisów pod wnioskiem do Rady Miej-
skiej (RM) o przywrócenie jej do pracy. Prawda jest jednak taka, 
że te działania nie leżą w gestii ani również w kompetencjach 
radnych. To burmistrz ma jedynie wyłączne prawo do prowa-
dzenia polityki kadrowej Urzędu i wszystkich jednostek gminy, 
a więc do zatrudniania i zwalniania. RM nie może w tej sprawie 
podejmować decyzji, która została już podjęta i jest nieodwra-
calna.

W przypadku zwolnienia pani Zofii Pilarz nie zostały poda-
ne do wiadomości publicznej przyczyny tej decyzji, ze wzglę-
du na jej wiek, długoletnią pracę i szacunek, jaki się jej należy. 
Jednak osoby będące w opozycji do burmistrza, próbują na 
tej sytuacji zbić swój kapitał polityczny. Mam nadzieję, że ta 
wojna, którą próbuje rozpętać pan M. Berezowski, nie spowo-
duje dodatkowych nieprzyjemności dla Pani Zofii, a Urząd nie 
będzie musiał ujawniać faktów leżących u podstaw podjętej 
decyzji. 

Pojawiły się nawet zarzuty, że to z powodów politycznych 
doszło do rozwiązania umowy. Jednak jak prześledzimy pierw-
szą i obecną kadencję burmistrza Roberta Czapli, to nikogo on 
z powodów politycznych nie zwolnił. Wielu obecnych pracow-
ników, którzy byli zatrudnieni przez burmistrza   Kazimierza 

Ziembę, a wielu jeszcze wcześniej, pracują do dziś i pewnie 
pracować będą jeszcze długo. Zarzut zwolnienia pani Zofii Pi-
larz za poglądy polityczne jest wyjątkowo nietrafiony, a wręcz 
jest kłamstwem, czyli może być ścigany jako pomówienie. Ina-
czej by się rzecz miała, gdyby te poglądy polityczne wpływały 
negatywnie na wykonywaną pracę przez pracownika, wów-
czas zwolnienie byłoby jak najbardziej zasadne. A nawiasem 
mówiąc, to tak naprawdę nikt się nie pytał pani Zofii Pilarz o jej 
poglądy polityczne, a ona oficjalnie się z nimi też nie afiszowa-
ła. Tak więc nikt nawet nie wie, jakie ona ma naprawdę poglą-
dy polityczne.

Dlaczego 13 grudnia?
Dziwnym też zbiegiem okoliczności jest to dzień, w którym 

ma się odbyć ten wiec, tzn. w niedzielę 13 grudnia br., kiedy to, 
jak donoszą media, w Warszawie ma być zorganizowany marsz 
pod dom Jarosława Kaczyńskiego, a w całym kraju protesty 
pod siedzibami PIS, aby opowiedzieć się w obronie demokra-
cji, tak łatwo deptanej przez dzisiejszych zwycięzców. Pojawia 
się więc pytanie, czy ten wiec organizowany w Nowogardzie 
ma „przykryć” medialnie te protesty, które w tym samym dniu 
odbędą się w całej Polsce? Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy 
nie dadzą się wciągnąć w te polityczne rozgrywki pana Bere-
zowskiego.

W naszej Gminie potrzebna jest praca na rzecz jej miesz-
kańców i z mieszkańcami, a nie wojny i awantury, które się pró-
buje nam serwować, biorąc niechlubny przykład zachowań 
polskich parlamentarzystów.

Opr. Piotr Suchy
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Informacja w sprawie remontu drogi  
na osiedlu Radosław

Po wielu próbach rozwiązania zaistniałej sytuacji przy bu-
dowie drogi na osiedlu Radosław, z dniem 7 grudnia br., Gmi-
na powierzyła naprawienie robót wadliwie wykonanych przez 
firmę WALBUD innemu wykonawcy, którym jest firma AZBUD 
z Nowogardu. Planowane zakończenie prac, przy remoncie 
drogi przy budynku nr 44, przewidziany jest na 23 grudnia 
2015 r. Prace budowlane będą prowadzone na całej długości 
omawianej drogi, co może spowodować pewne utrudnienia, 
a szczególnie brak możliwości korzystania z ww. drogi i przyle-
głego do niej parkingu.

Decyzję o rozebraniu wadliwie wykonanej nawierzchni 
drogi przez firmę WALBUD i ułożenie jej od nowa na właści-
wej wysokości, poprzedzone były kolejnymi próbami porozu-
mienia się z firmą WALBUD. Niestety pomimo dobrej woli ze 

strony Gminy, właściciel firmy WALBUD przeciągał w czasie 
osiągnięcie porozumienia, przedstawiając co raz to nowe wa-
runki i żądania. Nawet włączenie się do prób mediacji człon-
ków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CISY”, nie przyniosło 
żadnego efektu. W związku z powyższym, w dniu 7 grudnia br., 
podpisana została przez Gminę umowa na roboty naprawcze 
z firmą AZBUD.

Za zaistniałą sytuację i wynikłe z niej utrudnienia Gmina 
serdecznie wszystkich mieszkańców przeprasza i istnieje szan-
sa, że ta długo oczekiwana inwestycja spełni oczekiwania i bę-
dzie służyć wszystkim mieszkańcom osiedla Radosław.

opr. Piotr Suchy. 

Dziennik zmienił metodę? 
Od pewnego czasu lokalne medium zmieniło taktykę 

swego dotychczasowego działania. Wcześniej nagminnie 
pisali, że burmistrz Czapla nic nie robi, że nic się nie dzieje, 
że tylko zadłuża, a dziś pisze się, że inwestycje są źle reali-
zowane, że fuszerka goni fuszerkę itp.

Jednak ten rodzaj przedstawiania włodarza gminy się nie 
powiódł. Może dlatego, że tak naprawdę mieszkańcy gołym 
okiem mogli dostrzec, że nasza gmina zmienia się z roku na 
rok. Jest prowadzone bardzo wiele inwestycji. W tym roku np. 
burmistrz wraz z pracownikami realizuje ponad 60 inwestycji, 
a w sumie dotychczas, od 2010 roku zrealizowane zostało 200 
mniejszych i większych projektów inwestycyjnych, którym pa-
tronował burmistrz Robert Czapla.

Ponieważ ten rodzaj krytyki, stosowany dotychczas przez 
Dziennik Nowogardzki, że „burmistrz Czapla nic nie robi”, nie 
przyniósł dotychczas zamierzonych owoców, dlatego też od 
pewnego czasu zaczęto wmawiać mieszkańcom naszej gminy, 
że z winy Czapli inwestycje są źle realizowane, że fuszerka goni 
fuszerkę itp. Wcześniej opisywano drogę na osiedlu Radosław, 
a teraz w podobnym tonie próbuje się przedstawić wybudo-
waną nową drogę do Orlika.

Zdradzimy tylko pewną tajemnicę, którą świadomie prze-
milczał redaktor naczelny Marcin Simiński – oba ww. projekty 
były autorstwa...nie kogo innego, jak byłego burmistrza Kazi-
mierza Ziemby. To on za swej kadencji przygotowywał te pro-
jekty inwestycyjne, które dziś są realizowane dzięki zdobywa-

nym przez Gminę m.in. funduszom zewnętrznym.
Niestety od czasu do czasu wychodzą nam różnego rodza-

ju kwiatki, ale na szczęście kończą się już te projekty pozostałe 
po poprzedniku, które - jak twierdzi redaktor naczelny Marcin 
Simiński - zostały zaprojektowane bez głowy. Co do drogi do 
Orlika – to gdyby coś było nie tak, to projekt odrzucony by zo-
stał na drodze weryfikacji przez Urząd Wojewódzki.

Czyżby red. Simiński zarzucał Wojewodzie, że zatrudnia 
niekompetentne osoby? No tak daleko to dotychczas nikt się 
nie posunął.

Zamiast wspierać Gminę i burmistrza w jego działaniach, 
gazeta lokalna, od początku trwania jego kadencji, uczyniła 
z niego wroga, którego w każdym swym wydaniu bezpardo-
nowo atakuje, a nawet stosuje metody insynuacji. Pocieszyć 
może jeden fakt, że wszyscy dotychczasowi burmistrzowie 
przeżywali to samo. Dopóki robili swoje i nie poddawali się 
wpływom politycznym wydawcy gazety, dotąd byli atakowani 
– i to się działo od burmistrza Kubicy po obecnego.

Dlatego powtórzę za mistrzem Młynarskim „Róbmy swoje, 
pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce, 
skromniutko, ot, na swoją miarkę [...] mając to wszystko gdzieś. 
Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie robiąc swoje. 
Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było 
na co, żeby było na co wyjść!” 

Piotr Suchy

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie odbędzie się 
02 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Przewodniczący
Komisji 

Michał Wiatr
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Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu 

z dnia 01.12.2015r.  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Wyciąg z ogłoszenia  o trzecim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej,  
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewi-
dencyjnym 563/2 o pow. 483 m2 (symbol użytku gruntowego 
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Działka zabudowana jest budynkiem murowanym garażo-
wo – gospodarczym o nr ewidencyjnych 1157.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00045622/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trze-
cich ani hipotekami. 

Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników 
wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do 
sprzedawanej nieruchomości.

Przetarg został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie 
posiada dostępu do drogi publicznej.  

Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2016r. o godz. 1015 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  18.394,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.839,40 
zł najpóźniej do dnia 11.01.2016r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,  
położonej w obrębie Szczytniki  gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się 
z działki o nr ewidencyjnym 20 o pow. 0,1914 ha  zabudowanej 
budynkiem o numerze ewidencyjnym 33, położonej w obrę-
bie Szczytniki gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00048763/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2016r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  35.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00 
zł najpóźniej do dnia 11.01.2016r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na ta-
blicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Burmistrz Nowogardu  
ogłasza konkurs na stanowisko  

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 
im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Nowogardzie, plac Wolności 8

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandyda-

ta na stanowisko dyrektora MBP,
2) Sporządzony na piśmie program działania MBP, 
3) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie (druk do pobrania na stronie www.nowogard.pl 
w BIP w zakładce wolne stanowiska)

5) Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy (ksero-
kopie świadectw pracy lub zaświadczenie od obecnego pra-
codawcy),

6) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na stanowisku dyrektora,

7) Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształce-
nie i kwalifikacje zawodowe,

8) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz, że nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne,

9) Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem peł-
nienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi,

10) Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny powin-
ny być objęte klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o naborze  dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-
wych”. Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyj-
ny powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub 
przesłać w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. do godziny 
15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) pod adres: Urząd 
Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard po-
kój numer 5 w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem 
i nazwiskiem z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie”. 

Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Więcej informacji na stronie nowogard.pl i www.bip.nowo-
gard.pl

Osoba wskazana do kontaktu pani Dagmara Piasecka, tel. 
91 3926204.

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

- kierownik wydziału  Rozwoju  Lokalnego,  Funduszy,  Kultury i Sportu
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie 
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świa-

dectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandy-
dat jest w stosunku pracy, wypis z ewidencji działalności go-
spodarczej 

6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 
w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 
w tym z Unii Europejskiej 

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skaza-
ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oso-
bowych o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekru-
tacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych”

10. Oświadczenie o treści: “oświadczam, że posiadam peł-

ną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 
praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać 
do dnia 29 grudnia 2015r. do godz. 15.00 w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
“nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy, Kultury i Sportu” w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Dodatkowych informa-
cji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piasecka nr tel.
(091)3926204. 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą 
elektroniczną. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną 
telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. 
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną 
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrud-
nienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a na-
stępnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.
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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. 
W sprawach oświatowych przyjmuje 

Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy, 
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 
i wniosków interesantów odbywa się 

w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. 
Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL  
Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8;  Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” 
Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, 
Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „ASA”  
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”,  
ul. 700-lecia 20;  Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;  PHU „Pier”,  ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, 
ul. Armii Krajowej  51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 
Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. Zamkowa 7;  
Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;  Sklep 
spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; ENTER Laptop Serwis, 
ul. Wyszyńskiego 7/3;  Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan 
ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 
9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, 
ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły 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

Ankieta zgłoszenia zadania  
do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z opracowywaniem przez Gminę Nowogard 

Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zapraszamy miesz-
kańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Nowogard do 
wypełnienia krótkiej ankiety, która ma na celu zgłaszanie 
zadań proponowanych do wprowadzenia w Planie Gospodar-
ki Niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strate-
gicznym, którego celem jest realizacja celów pakietu klimatycz-
no-energetycznego “3x20”. Określone w nim cele strategiczne 
i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności ener-
getycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie PGN umożliwia korzystanie ze środków 
Unii Europejskiej na cele ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 
z m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego czy Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do zadań realizujących cele PGN wpisują się m.in.: termo-
modernizacja budynków, montaż instalacji odnawialnych źró-
deł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, 
pompy ciepła itp.), wymiana źródeł energii na bardziej efek-
tywne lub zasilane czystszym paliwem.

Bardziej szczegółowe informacje na temat planu gospodar-
ki niskoemisyjnej można znaleźć na stronach internetowych:

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-
-niskoemisyjnej-cele-zadania/

http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-go-
spodarki-niskoemisyjnej-0

Wypełnione ankiety należy przesyłać w formie elektro-
nicznej na adres mailowy pgn.nowogard@carbonengine-
ering.pl, przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard lub dostarczyć do Urzę-
du Miejskiego.

W ramach opracowywania PGN, zorganizowane zostanie 
spotkanie otwarte z interesariuszami (mieszkańcami i przed-

siębiorcami) Planu, które odbędzie się w styczniu. Dokładna 
data spotkania pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego na początku stycznia.

Kontakt w sprawie PGN:
Po stronie Wykonawcy:
Łukasz Zywar
Starszy specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE
E-mail: PGN.Nowogard@carbonengineering.pl
Tel. kom.: +48 530 845 504

Po stronie Zamawiającego:
Joanna Krępa
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska (GKMiOŚ)
E-mail: jkrepa@nowogard.pl
Tel. 91 392 62 32
Ankieta do pobrania w formacie pdf na stronie  

nowogard.pl


