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Ponad 1800 rodzin skorzystało  
dotychczas z programu 500+

O własnym mieszkaniu marzy wiele osób. Władze Nowo-
gardu wychodzą naprzeciw tym potrzebom. 9 sierpnia, dwana-
ście osób otrzymało klucze do nowo wybudowanych mieszkań  
komunalnych.

gramowych nie skorzystały. W tym celu władze Nowogardu pro-
wadzą szeroko zakrojoną akcję promocyjną, która ma zachęcić 
do składania wniosków.

- Około 500 rodzin nie skorzystało jeszcze z tego programu. 
Przyczyn tej sytuacji nie znamy – mówi burmistrz Nowogardu.

Dotychczas z programu Rodzina 500+, na terenie gminy  
Nowogard, skorzystało ponad 1800 rodzin. Od kwietnia br. wy-
płacono na ten cel już przeszło 4.742.000 zł.

Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie, na terenie gminy są jeszcze rodziny, które z pieniędzy pro-

We wrześniu 2013 roku, do władz Nowogardu, zgłosił się  
inwestor zainteresowany budową sklepu wielkopowierzchnio-
wego na Osiedlu Bema. Po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego, burmistrz Nowogardu wydał decyzję od-
mowną. Inwestor odwołał się od tej decyzji. Skutkiem tego było 
uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) 
decyzji burmistrza z zaleceniem o jej ponowne rozpatrzenie.  
W 2015 roku burmistrz ponownie podjął decyzję odmowną. SKO 
ponownie uchyliło taką decyzję wskazując między innymi, że ta-
kie prowadzenie postępowania administracyjnego może narazić 
burmistrza Nowogardu na zarzut przewlekłości postępowania, 
na grzywnę i roszczenia odszkodowawcze inwestora.

Mieszkańcy sami zadecydują  
w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego na Osiedlu Bema

Tak jak pisaliśmy w ostatnim numerze „Wiadomości Samo-
rządowych”, przedstawiamy Państwu decyzje radnych, które  
zostały przez nich podjęte podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Nowogardzie.

Sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 
bieżącego roku, zdominowały sprawy inwestycyjne w gminie  

O zmianach w budżecie, inwestycjach, 
odpadach i drodze w Olchowie

Nowogard. Najwięcej kontrowersji wśród radnych wzbudził 
projekt uchwały o zmianach w budżecie. Przyjęta po dyskusji 
uchwała zakłada przeznaczenie pieniędzy na: 

przebudowę drogi i chodników na ul. Piłsudskiego w Nowo-• 
gardzie (40 tys. zł); 
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Burmistrz wręczył klucze do nowych 
mieszkań 

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Nowogardu  
Robert Czapla, przewodniczący rady miejskiej Stanisław  
Saniuk, jego poprzednik Antoni Bielida a obecnie przewod-
niczący R-XXI, radni: Michał Wiatr oraz Andrzej Kania, a tak-
że były radny Czesław Kozieł oraz oczywiście osoby którym 
przyznano mieszkania. Wybudowany dom wielorodzinny 
to 6 mieszkań jednopokojowych o pow. od 34 do 38 m2  
(w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), 5 miesz-
kań dwupokojowych o pow. 46 m2 i jedno trzypokojowe  
o pow. 55 mkw. Cały budynek to 500 m2. Prace budowlane 
trwały od grudnia 2014 roku do kwietnia tego roku. Całko-
wita wartość inwestycji to ok. 1 mln 400 tys., w tym przygo-
towanie dokumentacji i roboty budowlane, które sfinanso-
wano z budżetu gminy i dofinansowania w 30% przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Przy nowym domu wybudowano również parking, 
oświetlenie oraz teren zielony z ławeczkami. Ściany bu-
dynku wykonano z pustaków porotherm, ocieplony 12 cm 
styropianem. Stropy żelbetowe ocieplono wełną mineral-
ną. Kominy wykonano z cegły klinkierowej. Każde miesz-

kanie wyposażone w osobne przyłącze gazu, wody, prądu, 
każde też ma samodzielny piecyk gazowy. - Dla państwa 
to szczególny dzień. Dziś otrzymacie klucze do swoich no-
wych mieszkań, w których, mamy nadzieję, będzie wam się 
żyło szczęśliwie – powiedział burmistrz Robert Czapla. – Ze 
swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, abyście mieli 
jak najlepsze warunki. Ten budynek był budowany na prze-
strzeni dwóch kadencji samorządów. Mam nadzieję, że w tej 
kadencji uda nam się jeszcze rozpocząć budowę kolejnego 
budynku, aby w następnej kadencji móc go przekazać kolej-
nym mieszkańcom naszej gminy. Jestem przekonany, że tego 
rodzaju działalność budownictwa komunalnego i socjalnego 
należy kontynuować. 

Po tych słowach, nagrodzonych brawami, burmistrz 
Robert Czapla rozpoczął wręczanie kluczy poszczególnym 
osobom, które nie kryły szczęścia i zadowolenia. Niektórzy 
z nich czekali na tę chwilę 13 lat. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej mieszkańcy zostali zaproszeni na poczęstunek w to-
warzystwie władz samorządowych.

Opr. Marcin Ościłowski

Ponad 1800 rodzin skorzystało  
dotychczas z programu 500+
Z wizytą w domu u Marcelinki

16 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla odwiedził w towarzy-
stwie Elżbiety Nowik z Ośrodka Pomocy Społecznej, jedną z nowo-
gardzkich rodzin. Przy okazji wizyty, oficjalnie wręczył on decyzję  
o przyznaniu pieniędzy z programu 500+ na nowo narodzone dziec-
ko – Marcelinkę, która przyszła na świat 2 sierpnia br. Oprócz tego 
burmistrz przekazał upominki rodzeństwu dziewczynki.

W czasie rozmowy z rodzicami dziecka, burmistrz poprosił  
o rozpowszechnianie wśród znajomych informacji o tym, że nadal 
są pieniądze z programu, które można wykorzystać. Rozmawiano 
też o sprawach życiowych – sytuacji mieszkaniowej, pracy, możli-
wościach pomocowych gminy.

- Nie jest to moja ostatnia tego rodzaju wizyta – zapowiedział 
burmistrz Czapla. - Zależy mi na bliskim kontakcie z naszymi miesz-
kańcami, nie po to, aby przekazywać im tylko dobre wieści, lecz tak-
że by poznawać ich problemy, które będę się starał rozwiązywać.

Opr. Marcin Ościłowski



3

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Mieszkańcy sami zadecydują  
w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego na Osiedlu Bema

Niedawno sprawa budowy sklepu wielkopowierzch-
niowego na os. Bema powróciła. W gminie zorganizowano 
spotkanie z właścicielami osiedlowych sklepów. Wówczas 
to poinformowano ich o tym, że gmina „stoi pod ścianą”  
i narażona jest na wypłacenie odszkodowania inwestorowi, 
jeśli decyzja po raz trzeci będzie odmowna. Zdaniem przed-
siębiorców, sklep wielkopowierzchniowy może zaszkodzić 
ich interesom. Po takich opiniach, burmistrz zorganizował 
spotkanie z członkami Rady Osiedla Bema. Do takiego spo-
tkania doszło 16 sierpnia br.

- Chcę was zapytać o opinię. Z jednej strony mamy inte-
resy przedsiębiorców, które są zrozumiałe, z drugiej miesz-
kańców, którzy – jak się dowiaduję – chcą sklepu wielko-
powierzchniowego. Stąd chciałbym wypracować z wami 
pomysł, który rozwiąże tę sprawę – mówił do zebranych 
burmistrz Robert Czapla - Pracuję w imieniu mieszkańców, 

słucham ich głosu. Proponuję przeprowadzić w tej sprawie 
konsultacje społeczne, które dadzą odpowiedź na pytanie, 
czy mieszkańcy chcą takiego sklepu, czy też nie.

Pomysł burmistrza został poparty przez członków Rady 
Osiedla.

- Tak będzie najlepiej. Niech sami mieszkańcy wypo-
wiedzą się w tej sprawie, choć docierają do mnie sygnały,  
że mieszkańcy takiego sklepu chcą – mówiła obecna na spo-
tkaniu radna Renata Piwowarczyk.

Ustalono, że w ciągu najbliższego czasu, na osiedlu po-
jawią się ankieterzy, którzy odwiedzą każdego mieszkańca  
i zbiorą opinie. Wizyty ankieterów w domach poprzedzi 
akcja informacyjna poparta zarządzeniem burmistrza. Ich 
wynik wpłynie na podjęcie ostatecznej decyzji przez burmi-
strza Roberta Czaplę.

Opr. Marcin Ościłowski

budowę drogi wewnętrznej między ulicami Kowalską  • 
a Zamkową (25 tys. zł); 
dobudowanie sali lekcyjnej w SP w Długołęce (136 tys. zł); • 
budowę siłowni zewnętrznej przy SP nr 2 w Nowogardzie • 
(5 tys. zł); 
przebudowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej roz-• 
dział sieci ogólnospławnej na sieć deszczową i sanitarną 
(50 tys. zł); 
konserwację i remont oświetlenia (100 tys. zł); • 
remont kładki wzdłuż Jeziora Nowogardzkiego (20 tys. zł); • 
rozbiórkę zbiornika na masy bitumiczne i zagospodarowa-• 
nie terenu (70 tys. zł); 
wykonanie oświetlenia solarnego w gminie Nowogard  • 
(20 tys. zł); 
budowę punktu poboru wody wraz z przyłączami na • 
cmentarzu komunalnym w Nowogardzie (30 tys. zł); 
zakup gruntów i budynków (w ramach gospodarki grunta-• 
mi i nieruchomościami – 29 tys. zł); 
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu służeb-• 
ności na działce w obr. Miętno (1125 zł); 
opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Nowo-• 
gard w latach 2016 – 2022 (25 tys. zł); 
program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu budo-• 
wy oczyszczalni ścieków w Osowie i Konarzewie (20 tys. zł); 
dotację dla Biblioteki Miejskiej z okazji 70-lecia jej istnie-• 
nia (30 tys. zł) 
oraz na upowszechnianie sportu – III Nowogardzki Bieg • 
Uliczny (10 tys. zł). 

Dyskusję wywołała również uchwała o wysokości stawek 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Już na począt-
ku debaty padały różne propozycje jej zmiany. Pomysły 
niektórych radnych nie zostały jednak poparte przedstawie-
niem konkretnych wyliczeń. Manipulowanie przy wysokości 
stawek za odbiór odpadów komunalnych, bez takich analiz  
i wyliczeń, mogłoby zachwiać całym, dobrze funkcjonują-
cym jak dotąd w naszej gminie, systemem gospodarki odpa-
dami. A jednostka, która się tym zajmuje tzn. Zarząd Budyn-
ków Komunalnych, mogłaby mieć problemy finansowe.

W trakcie polemiki o stawkach za odpady poruszono 
m.in. sprawę PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

O zmianach w budżecie, inwestycjach, 
odpadach i drodze w Olchowie

dów Komunalnych – koszt budowy może wynosić ok. mi-
liona zł) a także akcji promującej segregowanie odpadów. 
Uzgodniono również, że ZBK przygotuje podsumowa-
nie swojej działalności, które przedstawione zostanie po  
zamknięciu obecnego roku finansowego.

Ostatecznie przyjęto uchwałę bez zmian, czyli: dla odpa-
dów selektywnych: 17 zł (jednoosobowe gosp. domowe), 
25,65 zł – małe gosp. domowe, 38,95 zł – średnie gosp., 
47,50 zł – duże. Dla odpadów nieselektywnych – 24 zł 
(jednoosobowe gosp. domowe), 35 zł – małe gosp., 53 zł – 
średnie i 65 zł – duże. W przypadku odpadów komunalnych 
selektywnych w pojemnikach: 14 zł (z 110l i 120 l); 28 zł  
(z 240 l); 140 zł (z 1100l); 700 zł za odbiór z pojemników  
7 m3 i 800 zł za pojemniki 8 m3. W przypadku pojemników 
na odpady nieselektywne: 16 zł (z 110 l i 120 l); 32 zł (240 l); 
160 zł (1100 l); 800 zł (7 m3) i 900 zł (8 m3).

W czasie sesji, bez dyskusji i jednogłośnie radni przyjęli 
również uchwały w sprawie terminu i trybu uiszczania opłat 
(z góry do 10 każdego miesiąca w ZBK lub na ich rachunek 
bankowy), uchwałę o wzorze deklaracji o wysokościach 
opłat za gospodarowanie odpadami oraz regulaminu utrzy-
mania czystości na terenie gminy.

Na zakończenie sesji, przyjęto uchwałę o dofinansowaniu 
remontu drogi w Olchowie, która prowadzi od kościoła nad 
miejscowe jezioro. Na prace te w budżecie gminy zabezpie-
czono już co prawda 481 tys. zł, jednak kwota ta okazała się 
być niewystarczającą (w czasie sesji radni przyjęli projekt, 
aby zwiększyć środki o 100 tys. zł na ten cel, dzięki czemu 
podpisana zostanie umowa na wykonanie inwestycji).

Opr. Marcin Ościłowski
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Okazało się bowiem, iż najtańsza oferta opiewa na  
462 tys. zł. Stąd należało zabezpieczyć dodatkowe 136 tys. zł, 
by móc ruszyć z pracami. Burmistrz stosowną uchwałę więc 
przygotował i pozostało liczyć na pozytywną decyzję radnych. 

Na tę uchwałę i decyzję władz Nowogardu mieszkańcy 
wsi Długołęka, Krasnołęka i Wyszomierz czekali 60 lat. Długo 
oczekiwany moment w końcu nastąpił - 3 sierpnia, w czasie 
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Na obrady licznie przybyli mieszkańcy wsi, wśród których 
znalazła się m.in. dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce 
Danuta Ziółkowska i sołtys wsi Jacek Jankowski. Są to osoby, 
które przez 2 lata zabiegały u naszych władz o spowodowa-
nie wybudowanie tej sali. 

Aby dokładniej przedstawić radnym sytuację w Długołę-
ce, pismo od nauczycieli i mieszkańców odczytała dyrektor 
miejscowej placówki dydaktycznej D. Ziółkowska. W piśmie 
czytamy m.in.: „(…) My nauczyciele, rodzice, uczniowie, soł-
tysi, młodzież i absolwenci związani ze Szkołą Podstawową 
w Długołęce apelujemy (…) o uchwalenie brakujących środ-
ków na budowę salki do ćwiczeń (…). Czekaliśmy na ten mo-
ment cierpliwie 60 lat, już pora, aby nasze dzieci uczyły się  
w cywilizowanych warunkach. Dotychczas zajęcia z wy-
chowania fizycznego odbywały się na boisku szkolnym bez 
względu na warunki meteorologiczne, wiatr, mróz, śnieg, to 
częste elementy pogody, które nie ułatwiały dzieciom i na-
uczycielom zadania (…)”.

Będzie sala w Długołęce 
Burmistrz Robert Czapla przygotował na sesję Rady Miejskiej projekt uchwały prze-

widujący zwiększenie środków na budowę sali do ćwiczeń przy szkole podstawowej  
w Długołęce. Konieczność taka pojawiła się, gdyż w budżecie gminy na budowę sali zabez-
pieczono 326 tys. zł, a ogłoszone trzy przetargi, nie wyłoniły wykonawcy robót. 

BURMISTRZ ROBERT CZAPLA POPIERA 
INWESTYCJĘ

- Osobiście poparłbym tę uchwałę obiema rękami, ale 
decyzja należy do państwa radnych – powiedział przed gło-
sowaniem burmistrz Robert Czapla. – Jeśli radni przyjmą 
uchwałę z chęcią podejmę się realizacji tej inwestycji. 

Doszło do głosowania. Uchwała w sprawie zmian w bu-
dżecie, w tym przeznaczenie pieniędzy na budowę salki przy 
SP w Długołęce, zostały na szczęście przez radnych przyjęte.

Podziękowania dla radnych i burmistrza złożyła dyrektor 
placówki oraz sołtys Jacek Jankowski, inicjator budowy.

Ostatni raz ławki przy nowogardzkich murach obron-
nych remontowano 20 lat temu. Wówczas jednak jedynie 
wymieniono ich siedziska. Staraniem burmistrza Roberta 
Czapli 14 kamiennych ławek zostało ostatnio gruntownie 
odbudowanych. 9 sierpnia burmistrz dokonał ich odbioru. 
Prace budowlane polegały m.in. na częściowej rozbiórce 
krótkich odcinków ławek, odbudowaniu murków na funda-
mencie kamiennym. Nowe siedziska wykonano z drewna 

Mieszkańcy czekali na remont  
ławek 20 lat

dębowego. W czasie odbioru burmistrz Robert Czapla miał 
okazję zapytać kilku mieszkańców Nowogardu, co myślą  
o inwestycji. – Nareszcie się doczekałem. Nasze miasto pięk-
nieje – powiedział jeden z mieszkańców pobliskiego bloku. 
To nie koniec inwestycji remontowych tej części miasta. 
Burmistrz ma już plan wymiany oświetlenia nie tylko przy 
murach obronnych, ale i wzdłuż alejki przy jeziorze.

opr. Marcin Ościłowski

Przed remontem.... Po remoncie....
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Remonty zostały przeprowadzone na wniosek mieszkań-
ców, których przedstawiciele byli obecni podczas odbioru 
m.in. przewodnicząca Rady Osiedla i zarazem radna Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Renata Piwowarczyk. Przypomnij-
my, że w lipcu br. wykonano remont nawierzchni 2 parkin-
gów w na osiedlu Generała Józefa Bema w Nowogardzie.

Remont parkingu znajdującego się przy budynku miesz-
kalnym nr 4 polegał na wykonaniu koryta, ustawieniu no-
wych krawężników i utwardzeniu frezem asfaltowym na-
tomiast remont parkingu znajdującego się w drodze rów-
noległej do ul. Generała Józefa Bema (za przystankiem 
komunikacji miejskiej) polegał na wykonaniu nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa 
łamanego. Wykonawcą robót był nowogardzki Zakład Bu-
downictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „Azbud” wyłoniony 
w przetargu nieograniczonym na remonty i utrzymanie dróg  
w roku 2016. Za wykonanie powyższych prac Gmina zapła-
ciła 41.373,17 zł.

Opr. Piotr Suchy

Wyremontowane zostały dwa  
parkingi na os. Bema 

Ruszają prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie. W dniu 10 sierp-
nia 2016 r. Burmistrz Robert Czapla zaprosił wykonawców do składania ofert na remont 
schodów do piwnicy. 

Remont schodów w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 

Termin składania ofert upływa 19.08.2016 r. o godz. 
12:00. Jest to kolejny etap prac remontowych w tej placów-
ce. Wcześniej w 2011 roku przeprowadzony został komplek-
sowy remont wewnątrz budynku, który obejmował m.in. 
wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, remont sanitariatów, naprawę tyn-
ków wewnętrznych, wymianę pozostałej stolarki okiennej, 
malowanie całej szkoły, ocieplenie stropodachu, wymianę 
wykładzin podłogowych. W 2012 r. wybudowany został plac 
zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.

Rita Mazurczak 
Zastępca Kierownika  

Wydziału Inwestycji i Remontów

W środę, 17 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru wyremontowanych 
dwóch parkingów na osiedlu Bema. 
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W środę, 17 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla wraz 
z kierownikiem wydziału GKMiOŚ Tadeuszem Fiejdaszem 
oraz wykonawcą robót, dokonał odbioru wyremontowane-
go odcinka ul. Dąbrowszczaków.

W lipcu br. wykonano remont odcinka drogi wewnętrz-
nej gminy ul. Dąbrowszczaków, stanowiący dojazd i dojście 
dla 9 rodzin do posesji od nr 9 do nr 11b.

Remont polegał na wyrównaniu i utwardzeniu odcinka 
gruntownego ul. Dąbrowszczaków. Wykonawcą robót był 
nowogardzki Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania 
Dróg „Azbud”, wyłoniony w przetargu nieograniczonym na 
remonty i utrzymanie dróg w roku 2016. Za wykonanie po-
wyższych prac Gmina zapłaciła 39.950,22 zł.

Opr. Piotr Suchy

Nowa nawierzchnia drogi wewnętrznej 
przy ul. Dąbrowszczaków 

Gmina Nowogard po raz piąty przystępuje do realizacji 
zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z budynków położonych na terenie mia-
sta i gminy. Burmistrz Robert Czapla ogłosił nabór wniosków 
na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu w dniu 
15.01.2016 r. o czym informowaliśmy mieszkańców za po-
mocą strony internetowej, prasy lokalnej i tablic ogłoszeń. 
Wnioski o przyznanie dofinansowania złożyło łącznie 38 
właścicieli nieruchomości w tym: 20 z terenów wiejskich, 15  
z terenu miasta w tym 5 działkowców, oraz Wspólnota Miesz-
kaniowa z ul. Bohaterów Warszawy, Spółdzielnia Mieszka-
niowa CISY i Zarząd Budynków Komunalnych. Prace w za-
leżności od zgłoszonego zapotrzebowania będą obejmować 
demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. Łączna ilość wyrobów azbestowych 
planowana do utylizacji to 290 Mg.

W dniu 3 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla podpi-
sał wniosek o udzielnie dotacji w wysokości 114.210,42 zł 
na realizację powyższego zadania, ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Burmistrz wnioskuje o środki zewnętrzne 
na usuwanie azbestu

Teren przy jeziorze nabiera estetycznego wyglądu. Dzie-
je się tak m.in. dzięki wyremontowaniu drewnianego po-
mostu, który przebiega wzdłuż linii brzegowej. Poprzednią, 
drewnianą konstrukcję zastąpiono metalową, na podmu-
rówce betonowej. Deski zastąpiono kompozytem, bardziej 
odpornym na warunki atmosferyczne. 9 sierpnia odbioru 
prac remontowych dokonał burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, który zapewnia, że kolejny etap remontu pomostu 
może nastąpić już w przyszłym roku.

Opr. Marcin Ościłowski

w Szczecinie Od 2011 roku z programu skorzystało 46 wła-
ścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowogard. 
Usunięto łącznie ponad 128 Mg azbestu. Prace zostały wy-
konane na zlecenie gminy a dotacja na ten cel uzyskana  
z WFOŚiGW wyniosła łącznie 82.824,94 zł. W chwili obec-
nej oczekujemy na decyzję Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie  
w sprawie przyznania dotacji.

Joanna Krępa  
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ  

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wyremontowany pomost bardziej odporny

Tak było Tak jest
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Drugi przejazd kolejowy, biegnący 
w ciągu ulic powiatowych – Batalio-
nów Chłopskich i Cmentarnej, uro-
czyście oddano do użytku 10 sierpnia 
br. Prace rozpoczęto na wniosek gmi-
ny Nowogard 16 maja br.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: 
Robert Czapla - burmistrz Nowogar-
du, Włodzimierz Wiatr – dyrektor 
Zakładu Linii Kolejowych w Szczeci-
nie PKP PLK S.A., Anna Wiąz i Jolan-
ta Bednarek – radne Rady Miejskiej  
w Nowogardzie oraz mieszkańcy.

Nowa technologia
Oddany do użytku przejazd wykonany jest w nowej tech-

nologii firmy Strail. Opiera się ona na zastąpieniu tradycyj-
nych płyt betonowych, wytrzymałymi płytami gumowymi, 
amortyzującymi przejazd samochodów przez szyny.

Wyremontowany przejazd ma odwodnienie. Ciąg pieszy 
oddzielony jest od pasów dla aut ciągłą linią. Koszt remontu 
to 1 mln 180 tys. zł. Prace budowlane prowadzono przy cią-
głym ruchu kolejowym. 

Owocna współpraca
- Z uwagi na to, że PKP PLK Szczecin ma swoich prze-

jazdów wiele, rozmowy z panem dyrektorem były czasem 
trudne. Czasami naprzykrzaliśmy się szczecińskiej dyrekcji, 
za co przepraszamy... ale było warto – powiedział w czasie 
uroczystości Robert Czapla, burmistrz Nowogardu. – Stan 
przejazdu przed remontem był udręką nie tylko dla naszych 
mieszkańców, ale i przyjezdnych. W imieniu ich wszystkich 
kieruję do pana dyrektora słowa podziękowania.

Wyremontowano przejazd kolejowy 

- Współpraca z władzami Nowogardu przypominała 
szybką ścieżkę legislacyjną. Kieruję ukłon w stronę gminy, że 
pomogła nam w sprawach organizacyjnych – stwierdził W. 
Wiatr, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.

„Bezpieczny przejazd”
W trakcie uroczystego oddania inwestycji, towarzyszący 

dyrektorowi pracownicy PKP przeprowadzili wśród miesz-
kańców akcję „Bezpieczny przejazd”, która mówi o potrzebie 
zachowania szczególnej ostrożności w pokonywaniu wszyst-
kich przejazdów kolejowych. Statystyki bowiem są nadal za-
trważające: w Polsce jest ok. 13 tys. przejazdów kolejowych. 
Od początku 2016 roku na terenie naszego kraju doszło do 
103 wypadków i kolizji, w tym 31 osób straciło życie.

- Powtarzamy to cały czas. Każdy przejazd należy poko-
nywać bezpiecznie – mówił do zgromadzonych przedstawi-
ciel PKP.

Szczegóły akcji „Bezpieczny przejazd” są dostępne na 
www.bezpieczny-przejazd.pl

To istny rekord w historii Nowogardu – w odstępie dwóch lat wyremontowano dwa 
przejazdy kolejowe w mieście. Było to możliwe dzięki dobrze układającej się współpracy 
obecnych władz Nowogardu z dyrekcją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Ko-
lejowych w Szczecinie.

Rada Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej “Zdrowie” ogłosiła konkurs 
na stanowisko nowego prezesa. Doku-
menty w konkursie można składać do 
18 sierpnia (osobiście w sekretariacie 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Rejonowego w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7). Mamy 
nadzieję, że nowy prezes sprawi, że fundacja będzie rozwi-
jała swoją działalność z korzyścią dla naszych mieszkańców, 
czego już teraz mu serdecznie życzymy.

***

Nie ma zagrożenia dla funkcjonowania 
Fundacji Opieki Medycznej “Zdrowie” 

Jednym z głównych celów organizacji jest zwiększanie 
dostępu mieszkańców do opieki medycznej. Fundatorem 
fundacji, oprócz Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala jest Gmi-
na Nowogard.

W roku bieżącym z budżetu gminy przeznaczono na 
działalność “Zdrowia” 22 tys. zł.

- Pieniądze są do dyspozycji fundacji – uspokaja bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla - Zależy nam na rozwoju 
profilaktyki zdrowia w naszej gminie, która należy do pod-
stawowych zadań gminy, stąd możemy i chcemy wspierać 
działanie Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej “Zdro-
wie” dzisiaj i w przyszłości

W ostatnim czasie, do władz Nowogardu napłynęły nieoficjalne informacje, jakoby  
w związku z odwołaniem z funkcji prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 
“Zdrowie” Lidii Bogus, organizacja ta miała przestać działać. Co jest oczywistą niepraw-
dą. W związku z takimi “doniesieniami” podajemy kilka faktów, które powinny uspokoić 
mieszkańców korzystających z pomocy tej fundacji. 
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Dzięki Fundacji Aviva i Gminie Nowogard 
jest plac zabaw w Czermnicy

Teren pod plac zabaw, na którym zainstalowano trzy wie-
że, cztery zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową oraz przejście 
tunelowe, udostępniło Nadleśnictwo Nowogard. 

– Gratuluję samozaparcia w realizacji tego pomysłu – po-
wiedział nadleśniczy T. Piotrowski. – Jestem zwolennikiem, 
aby wyrównywać szanse dzieci z miasta i z terenów wiejskich. 
Każdy krok zmierzający w tym kierunku jest mile widziany.  
Wstęgę, w towarzystwie gości, przecięły dzieci, tym samym 
plac został oficjalnie otwarty. Do wypróbowania nowych 
urządzeń najmłodszych zachęcił burmistrz. 

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy mogli skosztować 
m.in. tortu z wizerunkiem nowego placu zabaw. Rozegrano rów-
nież mecz „w zbijaka” między drużynami: Mieszkańcy Czermnicy 
– Burmistrz z Pracownikami UM. Pomimo starań i celnego oka 
niektórych urzędników, Mieszkańcy okazali się lepsi.

Opr. Marcin Ościłowski

W ubiegłym roku Fundacja Aviva ogłosiła trzeci kon-
kurs grantowy „To dla mnie ważne”. Jego celem było dofi-
nansowanie inicjatyw społecznych, które wspierają rodzi-
ców w wychowaniu dzieci. Do konkursu swoją inicjatywę  
„Pokoloruj im dzieciństwo” zgłosili mieszkańcy Czermnicy, 
którzy chcieli stworzyć w swojej wsi plac zabaw. Wzię-
cie udziału w konkursie opłaciło się. Sołectwo otrzymało  
14 tys. zł dofinansowania z fundacji. Resztę pieniędzy 
przeznaczono z budżetu gminy Nowogard. Całkowita war-
tość inwestycji wyniosła 58 tys. 989 zł. Powstał nowy plac 
zabaw, którego otwarcia dokonano oficjalnie 11 sierpnia.

W uroczystości wzięły udział przede wszystkim dzieci 
z Czermnicy, przedstawiciele rady sołeckiej oraz: Robert 
Czapla – burmistrz Nowogardu, Tadeusz Piotrowski – nad-
leśniczy Nadleśnictwa Nowogard, Jolanta Bednarek – rad-
na i sołtys Strzelewa, Renata Piwowarczyk – radna z No-
wogardu i pracownicy Urzędu Miejskiego.

– Ważne jest to, że ta inwestycja powstała z waszej ini-
cjatywy i pomysłu – skierował swoje słowa do mieszkań-
ców Czermnicy burmistrz R. Czapla. – To państwo wraz ze 
swoim sołtysem Janem Artemiukiem rozpoczęliście dąże-
nie do celu. Za co wam dziękuję.

FAKTY O MARKECIE NA OSIEDLU 
BEMA

W ostatnim wydaniu DN, z dn. 5-8 sierpnia, ukazał się 
artykuł pt.: „Na osiedlu Bema będzie jednak market!”. Nie 
po raz pierwszy autor tekstu manipuluje faktami, tym sa-
mym wprowadza opinię publiczną w błąd. 

Jak podaje DN: „zastępca burmistrza na specjalnym  
zebraniu w tym temacie z mieszkańcami osiedla Bema 
oświadczył, że market powstanie wkrótce i będzie zlokalizo-
wany na działce po byłej gorzelni”. Słowa te są manipulacją, 
gdyż zastępca burmistrza spotkał się z kilkoma przedsiębior-
cami, jednak nie oświadczał im, że market wkrótce powsta-
nie. Faktem jest, że do władz gminy zgłosił się inwestor, we 
wrześniu 2013 r., z chęcią budowy takiego sklepu. Po prze-
prowadzeniu postępowania administracyjnego Burmistrz 

Fakty i mity o markecie
DN znowu zmanipulował informacje. Zastępca burmistrza stwierdza: zamiast tracić czas 

na pisanie sprostowań, wolimy przeznaczyć go dla mieszkańców 

Nowogardu wydał w dniu 27 maja 2014 r. decyzję odmawia-
jącą budowy pawilonu handlowego. W wyniku odwołania 
się inwestora od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Szczecinie uchyliło decyzję i przekazało sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz 
Nowogardu ponownie wydał decyzję odmawiającą budo-
wy.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie po-
nownie decyzję uchyliło i przekazało sprawę do ponownego 
rozpatrzenia wskazując między innymi, że takie prowadze-
nie postępowania administracyjnego może narazić Burmi-
strza Nowogardu na zarzut przewlekłości postępowania,  
na grzywnę i roszczenia odszkodowawcze inwestora. 

Faktem więc jest, że Burmistrz już dwukrotnie odmówił 
inwestorowi wydania decyzji o warunkach zabudowy na re-
alizację tego przedsięwzięcia. Prawdą jest, że gmina może 
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Przypomnijmy, że 18 lutego 
2014 roku odbyło się spotkanie 
burmistrza Nowogardu z inwe-
storami domków jednorodzin-
nych przy ul. Asnyka w Nowo-
gardzie, w sprawie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków. I wtedy podjęto pierwsze 
decyzje odnośnie tej inwestycji.

Ponieważ działki budowla-
ne znajdujące się w obrębie ul. 
Asnyka nie mają możliwości pod-
pięcia się do już istniejących sieci, 
a tylko niektóre posiadają własne 
ujęcia wody i zbiorniki bezodpły-
wowe, omówiono wówczas pla-
nowaną realizację budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Przedstawiono warunki technicz-
ne budowy – przekrój rur wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych oraz 
możliwy przebieg wodociągu 
– od zbiornika ciśnieniowego 
wzdłuż ulicy Asnyka do skrzyżo-
wania z ul. 15 Lutego i wzdłuż 
15 Lutego do skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza. Rozważono rów-
nież sporządzenie dokumentacji 
technicznej omawianej inwesty-
cji oraz partycypację w kosztach 
projektu. Pomimo podjętych 
wówczas rozmów do realizacji 

Burmistrz podpisał ogłoszenie na wykonanie 
projektu sieci wodnej i kanalizacyjnej  
w ulicy Asnyka w Nowogardzie

W środę, 17 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłosze-
nie odnośnie wykonania projektu sieci wodnej i kanalizacyjnej w czę-
ści południowej naszego miasta, obejmującej m. in. ul. Asnyka.

nie doszło. Temat powrócił ponownie, tym bardziej, że ist-
nieje możliwość pozyskania środków unijnych na realizację 
tej inwestycji w naszej Gminie.

Termin realizacja dokumentacji to 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Więcej informacji pod adresem strony: http://www.bip.
nowogard.pl/strony/7994.dhtml

Opr. Piotr Suchy

mieć problem z odmową po raz trzeci – jeśli tak zrobi, może 
narazić budżet miasta na zapłacenie odszkodowania inwe-
storowi.

Zastępca burmistrza nie składał więc żadnego oświad-
czenia, że będzie market na osiedlu Bema a jedynie, że gmi-
na może mieć problem w dalszej walce o blokowanie po-
wstawania tego rodzaju inwestycji w mieście.

DN pisze: „Jak stwierdził wiceburmistrz, zależy im aby te-
mat „nie był nagłaśniany””. Stwierdzenie to jest kłamstwem. 
Fakty: właśnie aby nagłośnić problem, w dniu 4 sierpnia br., 
w Urzędzie Miasta zorganizowano pierwsze i nie ostatnie, 
spotkanie z przedsiębiorcami z os. Bema. O zebraniu zostali 
oni powiadomieni listownie. W sprawie planuje się również 
zbieranie ankiet, które odpowiedzą na pytanie, czy miesz-
kańcy chcą marketu na swoim osiedlu.

***
W tekście DN zarzuca się również burmistrzowi „puste 

słowa i puste gesty”, gdyż  - jak podaje gazeta – burmistrz 
miał obiecać mieszkańcom, że nie dopuści do powstania 
kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych. Fakty: przez 

sześć lat rządów obecnego burmistrza w Nowogardzie nie 
powstał ŻADEN sklep wielkopowierzchniowy (przypomnij-
my, że za czasów burmistrza Kazimierza Ziemby, takich skle-
pów powstało 6).

***
Autor tekstu nie pierwszy raz manipuluje faktami tylko 

po to, aby przedstawić nas w jak najciemniejszym świetle – 
komentuje sprawę Krzysztof Kolibski, zastępca burmistrza. 
- Żądanie sprostowania od tej gazety nie ma sensu. Wygrali-
śmy już z nimi sprawę sądową. Redaktor naczelny Marcin Si-
miński otrzymał już nawet wyrok nakazujący opublikowanie 
sprostowania. Nie zamierzamy tracić jednak czasu na udo-
wadnianie tej gazecie, że fakty są inne. Zamiast tego wolimy 
skupić się na rozwiązywaniu problemów naszych mieszkań-
ców, w tym i przedsiębiorców, aby wspólnie wypracować 
najlepsze dla wszystkich rozwiązania.

W najbliższym czasie Urząd planuje wyjść z inicjatywą 
kolejnego spotkania w tej sprawie z naszymi przedsiębior-
cami.

Opr. Marcin Ościłowski
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Radna Mirosława 
Cwajda w ostatnich wy-
borach samorządowych 
startowała do Rady 
Miejskiej z Okręgu nr 17 
i Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Wspólny 
Nowogard”. Zaufaniem 
obdarzyło ją 112 miesz-
kańców z miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, 
Jarchlino, Konarzewo, 
Osowo oraz Słajsino. 
Pani Mirosława działała 
również na rzecz Osowa, 

jako sołtys. Wówczas to w 2010 roku m.in. była organiza-
torką międzynarodowego spotkania i meczu WKS Osowo – 
Primorsk z Rosji. W czasie wydarzenia podpisano również 
umowę partnerską o wymianie sportowej. 

Działając w Radzie Miejskiej starała się być „głosem 
swoich wyborców”. Ze względu na koalicję większościową, 
głos ten czasem jednak nie był brany pod uwagę. 

10 sierpnia pani Mirosława podjęła ważną dla mieszkań-
ców swojego okręgu decyzję. Postanowiła, że będzie radną 
niezależną, nie ulegającą politycznym wpływom. 

Mirosława Cwajda radną niezależną
„OŚWIADCZENIE RADNEJ MIROSŁAWY CWAJDY”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowogard
Po blisko dwóch latach mojej pracy w samorządzie gmin-

nym, jako Radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie, z przykro-
ścią muszę stwierdzić, że ta Rada, a raczej koalicja mająca 
większość w Radzie, nie do końca spełnia wszystkie moje 
oczekiwania i moich wyborców.

Wydawało mi się, że będąc członkiem klubu „Wspólny 
Nowogard”, który działa razem z koalicją większościową, 
łatwiej mi będzie pracować na rzecz środowiska, z którego 
pochodzę, dla mieszkańców, którzy mnie wybrali. Działania 
obecnej Rady Miejskiej nazbyt często dyktowane są politycz-
nymi interesami wyprzedzającymi interesy mieszkańców.

Nie mogę się z tym dalej godzić, oświadczam więc,  
iż z dniem dzisiejszym będę pracowała dla samorządu gmin-
nego jako radna niezależna. Mam nadzieję, że dzięki temu, 
będę mogła, nie ulegając żadnym wpływom politycznym, 
realizować swój program wyborczy. Obiecuję, że Mieszkań-
cy, których reprezentuję, będą mieli we mnie przedstawicie-
la w samorządzie gminnym, zawsze dbającego o wspólny 
interes społeczny i będę dalej aktywnie angażowała się  
w prace Rady Miejskiej. Jestem do dyspozycji dla wszystkich 
Mieszkańców w każdej sprawie i w każdym czasie.

Z wyrazami szacunku  
radna Mirosława Cwajda

Opr. Marcin Ościłowski

Oczywiście ten systematyczny spadek bezrobocia nie 
wziął się z niczego. Wpłynęło na to wiele czynników m. in.: 
funkcjonowanie istniejących już firm i wzrost w nich zatrud-
nienia oraz powstawanie nowych:

- HJORT KNUDSEN, która na terenie naszej gminy  
w 2015 roku, rozpoczęła produkcję mebli wypoczynkowych 
w Nowogardzie i zatrudnia oprócz osób osadzonych również 
osoby cywilne (ponad 50 osób);

Stan bezrobocia w gm. Nowogard

- Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami  
w Słajsinie, który daje pracę 150 osobom;

- PRD NOWOGARD, zatrudnia w chwili obecnej około 
121 osób;

- FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MAGDALENA KO-
NIECZNY, która prowadzi Ośrodek „Familijny” w Dziwnów-
ku i zatrudnia w większości ludzi z Nowogardu w liczbie oko-
ło 20 osób;

- BONO FUR FARM Sp. z o. o., która na chwilę obecną, 
na stałe, zatrudnia z gminy Nowogard 158 osób, a w sezonie 
dodatkowo 80;

- Gospodarstwo Rolne „VISONEX” - zatrudnia 150,  
a planuje zatrudnienie  dodatkowo kilkanaście osób;

- Euzebiusz Adamski - przedsiębiorca (hodowca norek) – 
zatrudnia 50 osób, zaś w sezonie dodatkowo 70;

- Autoneum - przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją 
akcesorii samochodowych – zatrudnia 201 osób z tereny 
gminy Nowogard i prowadzi w chwili obecnej rekrutację no-
wych pracowników;

- Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-
dzie - zatrudnia ok 200 z terenu gminy Nowogard;

- Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie 
specjalizuje się w produkcji obuwia roboczego. Dziś firma 
oprócz więźniów zatrudnia również 53 osoby cywilne; 

- 2.169 podmiotów gospodarczych - wg raportu gminne-
go Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-

Od początku 2016 roku nie odnotowujemy wzrostu bezrobocia w naszej Gminie.  
W styczniu br., wskaźnik bezrobocia wynosił 6,8 %, a na ostatni dzień czerwca br. 6,7 %.  
Porównując to do stycznia 2011 roku, gdzie bezrobocie wynosiło 13,2 % (czerwiec 2011 
– 12%), to jest to duża zmiana na plus. Nie wspominając już o czasach, gdy bezrobocie  
w naszej Gminie oscylowało w granicach 40%, na początku transformacji w Polsce. To już 
jednak jest historia.



13

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

W zebraniu udział wzięli również pracownicy UM Nowo-
gard, którzy odpowiadali sołtysom na ich pytania.

Obrady rozpoczęto od powitania nowego sołtysa Kulic 
Krzysztofa Kanię. Żegnającemu się z funkcją Piotrowi Jońcy 
przekazano specjalne podziękowania oraz obraz zatytuło-
wany „Super Sołtys”. 

Omówiono następnie trzy najważniejsze tematy doty-
czące: świetlic wiejskich, dożynek i funduszu sołeckiego.

Świetlice wiejskie
Poruszając tę kwestię burmistrz Nowogardu przy-

pomniał o remontach, które wpisane są do tegoroczne-
go budżetu. Mówiono więc m.in. o remoncie świetlicy  
w Boguszycach (powiększenie pomieszczenia – projekt), 
remoncie budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Wierz-
chach oraz Długołęce, budowie świetlicy w Wyszomierzu 
(w budżecie zabezpieczono na ten cel  kwotę 318 tys. zł) 
i przebudowie świetlicy w Krasnołęce. Poruszono sprawę 
trwających prac w świetlicy w Grabinie i planowanych:  
w Wołowcu (przełożenie dachu), Ostrzycy (wentylacja  
i remont), Szczytnikach (remont i prace przy sanitariatach), 
Jarchlinie (prace remontowe wykonają osoby skazane).  
– Na remonty niektórych świetlic będziemy chcieli pozyskać 
pieniądze z środków unijnych z programu PROW. Wnioski 
będziemy składać pod koniec roku, gdy ruszy nabór – mó-
wił burmistrz Robert Czapla, który zapowiedział również, że 
rozważana jest budowa nowej świetlicy w Wojcieszynie.

Spotkanie z sołtysami w Kulicach
KULICE. 5 sierpnia w pałacu w Kulicach odbyło się comiesięczne spotkanie Roberta 

Czapli – burmistrza Nowogardu z sołtysami nowogardzkich sołectw. Tego rodzaju zebra-
nia są potrzebne. Są bowiem okazją do wymiany poglądów i wspólnego rozwiązywania 
bieżących spraw, czasem również do podpowiedzi na linii urząd miejski – sołtysi. 

Dożynki
Tegoroczne Dożynki Gminne zaplanowano na ostatnią 

sobotę sierpnia 27.08.2016 r. w Dąbrowie. Święto rozpocz-
nie się o godz. 13.00. Wystąpi m.in. zespół Avanti. Przewi-
dziano również niespodziankę, kabaret, który zachęci do 
zabawy wszystkich uczestników. Szczegółowy program ma 
pojawić się niebawem na plakatach oraz stronie www.no-
wogard.pl

Fundusz sołecki
Przypomniano sołtysom, że wnioski na rok 2017 należy 

składać do końca września. W spotkaniach wiejskich będzie 
brał udział przedstawiciel gminy, którego zadaniem będzie 
m.in. doradztwo w sprawach związanych z prawidłowym 
napisaniem wniosku.

Opr. Marcin Ościłowski

darczej (CEIDG) o przedsiębiorcach działających na terenie 
gminy;

- Start nowogardzkich firm w przetargach na prace zleca-
ne przez gminę Nowogard, dzięki czemu firmy te zatrudnia-
ją nowych pracowników;

- Współpraca gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pra-
cy, dająca mieszkańcom możliwość, w ramach prac interwencyj-
nych i robót publicznych, zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.

Na terenie gminy Nowogard istnieją również mniejsze 
firmy o charakterze rodzinnym, które często zatrudniają 
mieszkańców naszej gminy.

Nie małą szansą w zmniejszeniu bezrobocia w gminie 
Nowogard w przyszłości będzie miała utworzona (13 sierp-
nia 2013 roku) na naszym terenie podstrefa Kostrzyńsko - 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Choć 
jest to proces długotrwały to daje to szansę, że również  
w Nowogardzie zaczną powstawać kolejne zakłady pracy, 
dające pracę naszym mieszkańcom.

Na dziś pewne jest to, że systematycznie z roku na rok 
liczba bezrobotnych spada, i oby ta tendencja utrzymała się 
w gminie Nowogard jak najdłużej. A szanse na to są.

Opr. Piotr Suchy
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Kościół filialny pw. Św. Marcina w Wołowcu wpisany jest 
do rejestru zabytków i stanowi istotną część dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu i gminy Nowogard. Obrazuje 
charakterystyczny przykład XIX wiecznej zabudowy szachul-
cowej naszych ziem. Należy do parafii pw. Chrystusa Króla 
w Sikorkach. 

W dniu 4 sierpnia br., burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla podpisał umowę na przekazanie dotacji w ramach której 
zostanie wykonany remont dachu wieży kościoła, obejmu-
jący wymianę pokrycia dachowego i założenie nowych ry-
nien. Dzieki dotacji z gminy Nowogard w wysokości 9.950 zł 
, która stanowi 50 % kosztów oraz środkom własnym para-
fii, będą wykonane prace konserwotorsko- remontowe. Ze 
względu na proces degradacji konstrukcji wieży i zamakanie 
elewacji fasady kościoła prace te są niezbędne do wykona-
nia. To już kolejny zabytek zlokalizowany na naszym terenie, 
któty przy wsparciu finansowym gminy Nowogard, zostanie 
zabezpieczony przed zniszczeniem i zachowany dla przy-
szłych pokoleń.

Urszula Berezowska 
Wydział Rozwoju Lokalnego, 

Funduszy, Kultury i Sportu

Remont zabytkowego kościoła  
w Wołowcu 

2 września - Dzień Otwar-
ty Biblioteki
2 września - 16 września 
– dostępna będzie po-
wakacyjna wystawa prac 
dzieci „Kolorowe wakacje 
w Bibliotece”
10.00 – otwarcie kierma-
szu  „Książka za złotów-
kę”
10.00 - 11.00 – Narodowe 

Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Gościem 
specjalnym będzie Stanisław Heropolitański, jeden  
z najbardziej rozpoznawalnych polskich lektorów.
15.00 – wręczenie nagród dla NAJAKTYWNIEJSZYCH 
CZYTELNIKÓW
16.00 – uroczyste otwarcie obchodów Jubileuszu 70-
lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie

prezentacja „70 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicz-•	
nej w Nowogardzie” 
część artystyczna •	
otwarcie wystawy „Biblioteka dawniej i dziś” •	

3 września – Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza 14.00-16.00 – gościem honorowym bę-
dzie Anna Seniuk, znana polska aktorka
12 września, godz. 17.00 – otwarcie interaktywnej wy-
stawy Biblii (dostępnej do 23 września)
12 września, godz.17.00 - „Wieczór poezji i muzyki”  
(psalmy)

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie 

WRZESIEŃ MIESIĄCEM JUBILEUSZU
13-14 września – rozpoczęcie nowego sezonu cyklicznych spo-
tkań dla najmłodszych „Poranki malucha”
16 września, godz. 16.30 – koncert skrzypcowo-fortepianowy  
w wykonaniu Studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
30 września – zakończenie obchodów Jubileuszu Biblioteki, 
spotkanie autorskie z pisarką Moniką Sawicką

godz. 10.00 – spotkanie dla dzieci •	
godz. 17.00 – spotkanie dla dorosłych •	
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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 No-
wogardzie, 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; Mar-
ket „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. Chłop-
skich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spo-
żywczo-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. Wol-
ności 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 Spo-
żywczo-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

Dobra strona informacji

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

www.nowogard.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Gen. Bema 41, 72-200 Nowogard, dyrektor pani Beata Kuligowska  
tel. 91 3923028 (w godz. od 8 do 14) 

zatrudni dwóch pracowników wykonujących prace budowlane,  
zakres prac: wykonanie docieplenia budynku szkoły.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w Urzędzie Miejskiem w Nowogardzie plac Wolności 1,  
72-200 Nowogard, pokój numer 5 (Biuro Obsługi Interesanta.) W sprawie szczegółów oferty prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 91 3926214 w godz. 7.30-15.30.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazu  nr 8 z dnia 29.07.2016 r. nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  

Geodezji I Rolnictwa  - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Konkurs na stanowisko 

Prezesa Fundacji
Rada Fundacji, po piątkowym spotkaniu (19.08.2016), przedłużyła termin trwania konkursu. 

Termin składania dokumentów: do 09.09.2016 r. do godz. 14.00
- w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Samorządowej Fundacji Opieki 

Medycznej „Zdrowie””, osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 601 577 365

Więcej informacji pod linkiem: http://nowogard.pl/images/2016/08/2016_08_08_konkurs_na_stanowisko.pdf
 Przewodniczący Rady Samorządowej Fundacji 

Opieki Medycznej„Zdrowie” 
Mieczysław Cedro
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Stypendium szkolne 

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej  w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 50.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 
117 o pow. 1679 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie 
nr 3 m. Nowogard przy ul. 3  Maja 50.                 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00023143/0 
w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu  23.09.2016r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 
Cena wywoławcza działki  -  294.750,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 29.475,00 zł najpóźniej do 
dnia 19.09.2016 r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 
6112403884 1111 0000 4209 2470. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 
tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl  www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, 
że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2016/2017 wydawane będą od 16 sierpnia 2016 r. (ul.  
3 Maja 6 - I piętro) w godzinach urzędowania tj. poniedzia-
łek - piątek od 7.30 do 15.30.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej 
www.ops.nowogard.pl

Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o upraw-

nieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych 
– do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia, 

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym z nioepełnosprawnościami sprzężonymi reali-

zację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających 
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trud-
nej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występu-
je bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a także gdy rodzina jest niepełna .

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż 514 złotych. Termin przyjmowania 
w/w wniosków od 1 do 15 września 2016 r.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do 
dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego  
w Nowogardzie zaprasza na 

„Czwartkowe spotkania brydżowe” 
w Bibliotece

od 6 października 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00
Zajęcia będą prowadzone przez instruktora.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czwartkowe 
spotkania brydżowe

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazu  nr 8 z dnia 17.08.2016 r. nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy 
w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  
Geodezji I Rolnictwa  - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.


