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Wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki
na obchodach pierwszomajowych w Nowogardzie
W środę, 1 maja br. pod nowogardzkim Pomnikiem Kombatantom RP, mieszkańcy, przedstawiciele
władz samorządowych oraz organizacji wzięli udział
w obchodach Międzynarodowego Święta Pracy. Tegoroczne obchody przypadają na 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, wiązanki kwiatów
pod Pomnikiem Kombatantom RP złożyli: zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski, sekretarz Edyta Biernat oraz Kombatanci, przedstawiciele organizacji

społecznych, delegacje szkół i przedszkoli z terenu
miasta i gminy a także delegacje Sojuszu Lewicy Demokratycznej szczebla gminnego i wojewódzkiego
z przewodniczącym Dariuszem Wieczorkiem.
W tegorocznych obchodach Święta Pracy w Nowogardzie wziął udział Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki.
- Wszystkim bardzo dziękuję za obecność i kontynuowanie tej pięknej tradycji, która narodziła się
w Stanach Zjednoczonych w imię godności ludzi pracy - powiedział prof. Bogusław Liberadzki.
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***
Przypomnijmy; Międzynarodowe Święto Pracy
obchodzone jest 1 maja, od 1890 roku jako upa-
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miętnienie krwawego strajku robotników, podczas
którego w starciach z policją wielu zginęło a niemal
70 zostało rannych. Przemęczeni wielogodzinną
pracą robotnicy, domagali się między innymi ustanowienia 8 – godzinnego dnia pracy.
W większości krajów europejskich Święto Pracy
obchodzone jest od 1890 roku. W Polsce jako Święto Państwowe, dzień 1 maja jest wolny od pracy od
1950 roku. Obchody tego święta rozpoczynają czas
pikników, marszów majówkowych i świątecznego
odpoczynku dla upamiętnienia Międzynarodowego Święta Pracy. W większości krajów europejskich,
w dzień 1 maja jako tożsamy dla Święta Pracy obchodzony jest Euro May Day, a w Ameryce Północnej Labour Day obchodzony w pierwszy poniedziałek września.
(BS, fot. BS)

1 Maja – 15 lat Polski
w Unii Europejskiej
Na ateńskiej Agorze, u stóp Akropolu, ówczesny
premier Leszek Miller i szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz podpisali w imieniu Polski traktat akcesyjny.
Na jego mocy 1 maja 2004 r. doszło do poszerzenia
UE o 10 państw, w tym o Polskę.
Uroczystość podpisania traktatu akcesyjnego
w Atenach 16 kwietnia 2003 roku uwieńczyła wieloletnie starania Polski o członkostwo UE.
Pierwszy pod traktatem akcesyjnym podpisał się
ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej Kostas
Simitis. Następnie podpisy złożyli i kolejno przemawiali najwyżsi ówcześni przedstawiciele 25 państw
- 15 członkowskich, m.in. kanclerz Niemiec Gerhard
Schroeder, premier Wielkiej Brytanii Tony Blair oraz
premier Hiszpanii Jose Maria Aznar, i 10 mających
przystąpić do Unii w kolejnym roku. Wraz z Polską
1 maja 2004 r. do Unii przystąpiły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz
Węgry.
W 2003 r. Atenach był także obecny ówczesny
prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w swoim krótkim przemówieniu nazwał dzień podpisania
traktatu “świętem jedności Europy”, “sukcesem,
który może być drogowskazem dla świata i spełnieniem marzeń”.
Ten dzień przyniesie Polsce rozwój, pomyślność
i bezpieczeństwo. Europa przeżywa dzisiaj święto
jedności, jej sukces może być drogowskazem dla
świata. (...) Dziś Polska jest gotowa wziąć na swoje
barki współodpowiedzialność za losy kontynentu” mówił wówczas Aleksander Kwaśniewski. Wspominał także o historycznej roli Solidarności i o polskim
Kościele. Namawiał wszystkich Polaków do powiedzenia „tak” w referendum unijnym.

W imieniu Polski pod traktatem podpisali się
premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych
Włodzimierz Cimoszewicz oraz jako trzecia - ówczesna minister ds. europejskich Danuta Huebner.
Część państw-sygnatariuszy zażyczyła sobie trzeciego podpisu; w kilku wypadkach prócz premierów
i szefów dyplomacji złożyli je właśnie sekretarze stanu ds. europejskich, a w innych - główni negocjatorzy.
Kilku ówczesnych unijnych przywódców zwróciło wówczas uwagę, że poszerzenie Unii było przede
wszystkim zasługą przystępujących do niej narodów
tego regionu.
Premier Danii Anders Fogh Rasmussen przywołał
powstanie węgierskie z 1956 roku, Praską Wiosnę
z 1968 roku, walkę polskiej Solidarności w latach 80.
oraz “ludzki łańcuch” łączący Litwę, Łotwę i Estonię
w początku lat 90.
Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zaczął swoje przemówienie od przyznania, że “stoi na czele
rządu kraju, który rozpętał drugą wojnę światową,
leżącą u podstaw podziału Europy”. “Lata krwawej
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historii nauczyły nas pokojowo rozwiązywać konflikty i to doświadczenie możemy wnieść do światowej
polityki” - mówił.
***
Początki integracji Polski z UE sięgają roku 1988,
kiedy to nawiązane zostały przez nasz kraj stosunki
dyplomatyczne z ówczesną wspólnotą europejską.
Rok później, 19 września 1989 r., Polska i wspólnoty
europejskie podpisały umowę o handlu i współpracy gospodarczej. Dwa lata później sygnowano Układ
Europejski ustanawiający stowarzyszenie między RP,
a wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi.
Faktyczny proces integracji Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r.
z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo
w UE. Trzy lata później, w grudniu 1997 roku, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne, które sfinalizowano 13
grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze. 4 miesiące
później, 16 kwietnia 2003 roku w Atenach Cimoszewicz i Miller podpisali traktat akcesyjny.
7 i 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
w którym 77,45 proc. Polaków opowiedziało się za
wejściem naszego kraju do UE. 1 maja 2004 r. Polska
formalnie stała się pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy.
Etapy integracji Polski z Unią Europejską
Jeszcze przed podjęciem negocjacji akcesyjnych,
w czerwcu 1993 roku podczas posiedzenia Rady
Europejskiej w Kopenhadze państwa członkowskie
UE oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aktualnie stowarzyszone ze WE,
zostaną członkami UE po spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych. 8 kwietnia 1994 roku
rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Atenach formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
Podczas szczytu Rady Europejskiej w Essen od 9-10
grudnia 1994 roku państwa członkowskie potwier-

dziły wolę rozszerzenia Unii o kraje stowarzyszone
i przyjęły strategię przedakcesyjną, określającą dziedziny i formy współpracy uznane przez UE za istotne
z punktu widzenia przyspieszenia integracji. Formalne potwierdzenie strategii, tzw. Biała księga (w sprawie dostosowań prawa do wymogów rynku wewnętrznego) zostało przyjęte podczas szczytu Rady
Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 roku. Biała
księga i roczne programy przygotowawcze przyjmowane przez polski rząd określały ramy i perspektywy
stosunków RP z UE. 3 października 1996 roku mocą
uchwały Rady Ministrów z 26 stycznia 1991 roku
rozpoczął działalność Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, zajmujący się koordynacją wobec wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską.
W styczniu 1997 roku przyjęto Narodową Strategię Integracji (NSI), a Sejm przegłosował ją w maju
1997 roku. Formułowała ona konkretne zadania stojące na drodze do pełnego członkostwa w UE oraz
sekwencję czasową ich realizacji.
Do 1 maja 2004 uchwalono ok. 270 ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa Unii Europejskiej.
Negocjacje
Formalnie proces rozszerzenia UE został zainaugurowany podczas posiedzenia Rady do Spraw
ogólnych 30 marca 1998 roku. Polska zadeklarowała
wówczas datę 31 grudnia 2002 jaką datę gotowości do członkostwa w Unii Europejskiej. Negocjacje
w formie badania zgodności prawa państw kandydujących z prawem UE rozpoczęły się 31 marca 1998
roku w Brukseli. Po zakończeniu badania faktyczne
negocjacje podjęte zostały na wniosek państw kandydujących równocześnie, chociaż oddzielnie z każdym z kandydatów, 10 listopada 1998 roku. Od 16
kwietnia 1999 roku zaczęły odbywać się regularne
spotkania dyrektorów politycznych i korespondentów europejskich krajów stowarzyszonych i państw
członkowskich UE w ramach dialogu politycznego.
Dla potrzeb negocjacji powołano 37 podzespołów
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zadaniowych, które odpowiadały za opracowanie
stanowisk w poszczególnych obszarach. Przewodniczącymi Polskiego Zespołu Negocjacyjnego (PZN)
byli kolejno: Jacek Saryusz-Wolski (1997-2001) i Danuta Hübner (2001-2004).
Mechanizm negocjacji polegał na wypracowaniu
wspólnego stanowiska Przewodniczącego PZN i Komisarza UE ds. Rozszerzenia Unii i przekazanie go do
akceptacji Komisji Europejskiej, która przygotowywała projekt zweryfikowanego stanowiska wspólnego UE. Projekt po przyjęciu przez Radę Europejską
stanowił wspólne stanowisko wszystkich 15 krajów
członkowskich. Celem negocjacji było przygotowanie traktatu akcesyjnego, który był przyjęty na ostatnim spotkaniu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej.
Do 2000 roku Polska zdążyła zakończyć rozmowy
w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. W przypadku 9 z nich uzgodniono okresy przejściowe. Pozostałe 5 obszarów rozpatrywano w latach 2001-2002.
Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002
roku podczas szczytu UE w Kopenhadze.
Akcesja
Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament
Europejski (9 kwietnia 2003 roku) oraz jednogłośnie
przez Radę Unii Europejskiej (14 kwietnia 2003). Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez wszystkie
kraje członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w każdym z tych państw
(poza Irlandią, gdzie ratyfikowany był po referendum ogólnopaństwowym, pozostałe państwa członkowskie przyjęły go w głosowaniach parlamentarnych). Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej
procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003.
Polacy odpowiadali na następujące pytanie:
„Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”
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Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło
58,85% uprawnionych do głosowania (tj. 17 586
215 osób) spośród 29 868 474 uprawnionych,
77,45% z nich (tj. 13 516 612) odpowiedziało tak na
postawione pytanie. 22,55% z nich (tj. 3 936 012)
odpowiedziało nie. Oddano również 126 194 głosy
nieważne.
Traktat akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia (akcesu) 10 krajów Europy Środkowej i Południowej do Unii Europejskiej został podpisany 16
kwietnia 2003 roku w Atenach.
1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami
Europy (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta,
Słowacja, Słowenia i Węgry).
Polacy w unijnych instytucjach:
Danuta Hübner - Europejski Komisarz ds. Handlu
przy Pascalu Lamy
Paweł Samecki - Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej
Janusz Lewandowski i Jacek Dominik - Europejski
Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego
Elżbieta Bieńkowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Członkowie Rady Ogólnej Europejskiego Banku
Centralnego:
Leszek Balcerowicz, Sławomir Skrzypek, p.o. Piotr
Wiesiołek, Marek Belka i Adam Glapiński
Sędziowie:
Trybunał Sprawiedliwości
Jerzy Makarczyk (2004–2009)
Marek Safjan (od 2009)
Sąd (General Court)
Irena Wiszniewska-Białecka (od 2004)
Sąd do spraw Służby Publicznej
Irena Boruta (2005–2011)
Audytorzy w Trybunale Obrachunkowym:
Jacek Uczkiewicz 2004–2010
Augustyn Kubik 2010-2016
Janusz Wojciechowski od 2016
Inne stanowiska:
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk
Dyrektor generalny w Radzie Unii Europejskiej Jarosław Pietras
Dyrektor generalny w dyrekcji ds. rolnictwa w KE Jerzy Plewa
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Bogusław Liberadzki
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Zdzisław Krasnodębski
opr (ps)
zdjęcia: źródło www.europa.website.pl/ateny_2003
oraz
www.wiadomosci.wp.pl/prezydent-ratyfikowal-traktat-akcesyjny
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Burmistrz podpisał przetarg na budowę
świetlicy w Wyszomierzu

We wtorek, 7 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał
przetarg na budowę świetlicy
w Wyszomierzu. Świadkami tegoż
wydarzenia byli: zastępca burmi-

strza Krzysztof Kolibski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Jacek Rafiński, radni
Renata Piwowarczyk, Jerzy Kubicki oraz Paweł Lembas.

www.nowogard.pl

Jest to IV postępowanie przetargowe, które mamy nadzieję,
zakończy się tym razem podpisaniem umowy na realizację tej
inwestycji i jej odbiorem w przy-
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szłym roku. Dotychczasowe postępowania były unieważniane,
ponieważ złożone oferty przewyższały zabezpieczoną kwotę w budżecie gminy.
Na etapie konstruowania
przez burmistrza Roberta Czaplę
i skarbnika budżetu na rok 2019,
radni z klubu SLD, obecni w większości na podpisaniu przetargu,
zaproponowali, aby zwiększyć
dotychczasową kwotę o kolejne
tysiące zł. Tak się też stało.
Warto też wspomnieć, że Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.
Jest to najważniejsza inwestycja w sołectwie Wyszomierz, na
którą czekają mieszkańcy. Dotychczas, dzięki wsparciu burmistrza
Roberta Czapli, udało się poddać
termomodernizacji i malowaniu
remizę OSP, pozyskać samochód
strażacki, wyremontować wraz
z mieszkańcami drogi gminne, zamontować kilka lamp w kierunku
Wyszomirek, przeprowadzić prace remontowe w starej świetlicy
w pomieszczeniach bibliotecznych. Ponadto pomoc otrzymały
rodziny poszkodowane w wyniku
pożaru oraz pani Józefa, o której
mówiły w ubiegłym roku nawet
media.

- Mam nadzieję, że obecny sołtys Wyszomierza, który na ostatnim spotkaniu z sołtysami w Lestkowie oficjalnie poinformował, że
rezygnuje z funkcji sołtysa, weź-
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mie udział w uroczystym otwarciu
nowej świetlicy – powiedział burmistrz Robert Czapla. - Już dziś go
na to wydarzenie zapraszam.
(ps)

Szczegóły dotyczące przetargu oraz inwestycji dostępne są
w Wydziale Inwestycji i Remontów pok. 212 pl. Wolności 5,
u pani Pameli Springer.
Jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań jesteśmy do Państwa
dyspozycji również pod numerem telefonu 91 3926240 oraz adresem e-mail: pspringer@nowogard.pl lub inwestycje@nowogard.pl
Zapraszamy wykonawców do składania ofert.
Więcej informacji pod adresem: http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/478.dhtml
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Start programu „Zdrowe powietrze
w Nowogardzie” - 7 maja 2019 r.

www.nowogard.pl
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Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotację do wymiany źródła ciepła w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie” można składać od 7 maja 2019 r.
Wszystkie niezbędne informacje, a także formularz wniosku, umieszczone są w zakładce ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie” na stronie nowogard.pl (http://nowogard.pl/zdrowe-powietrze-w-nowogardzie).
W imieniu burmistrza Roberta Czapli zapraszamy!
www.nowogard.pl
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Oficjalne obchody 228. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Dziś przeżywamy kolejną
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – mówił pod Pomnikiem Kombatantów zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. - Dzień
3 maja 1791 r. dla narodu polskiego był i jest dniem świetności.
Sejm czteroletni rozpoczął reformy: stworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz
stworzenia nowoczesnej armii,
naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili
Polacy była pierwszą w Europie,
a drugą na świecie. Stajemy tu,
w tym szczególnym miejscu w Nowogardzie, aby złożyć hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, zbudowanej wokół
praw i swobód obywatelskich.
Konstytucja 3 Maja połączyła
chrześcijańskie tradycje Europy
i wartości Oświecenia, umożliwiła
powstanie i przetrwanie narodu
polskiego przez okres zaborów,
niewoli i okupacji.
3 maja br., w południe, złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Kombatantom RP na Placu Wolności rozpoczęto uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
To ważne dla Polaków wydarzenie historyczne, jakim było
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przyjęcie 3 maja 1791 roku, pierwszej w Europie ustawy regulującej
prawa i obowiązki obywateli oraz
organizację władz, obchodzone
jest uroczyście w całym kraju.
W oficjalnej uroczystości,
w pobliżu nowogardzkiego Ratusza, udział wzięli: mieszkańcy
oraz przedstawiciele władz samorządowych – zastępca burmi-

strza Krzysztof Kolibski i sekretarz
Edyta Biernat. Wiązanki składały
również delegacje: radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Rady Miejskiej w Nowogardzie,
przedstawiciele Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Nowogardzie,
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Uniwersytetu III Wieku, Emerytów Policji, Miejsko-
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-gminnego LZS, Miłośnicy Ziemi
Nowogardzkiej, Służby Więziennej, Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków oraz nowogardzkich
szkół m.in. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz szkół
w Strzelewie i Żabowie.
(ps)

„Opieka wytchnieniowa”
W dniu 18.04.2019 r., burmistrz Robert Czapla złożył wniosek do
Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowanie na środki finansowe z Programu w ramach Solidarnościowego Funduszu wsparcia
osób niepełnosprawnych. W związku z tym, gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu w kwocie 46.080 zł
na usługi opiekuńcze. Celem programu jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby , konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Program ten, jest również skierowany do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
Całkowity koszt zadania ze środkami własnymi gminy wynosi
57. 600 zł.
www.nowogard.pl
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Dobiega końca remont w ZS im. Staszica.
Oddano do użytku nową linię diagnostyczną
w warsztatach samochodowych
W ramach Kontraktu Samorządowego skupiającego Gminy oraz Powiat Goleniowski, z liderem tego
kontraktu - Gminą Nowogard, zakończono kolejny
już etap kontraktu. W ramach zadania: “Doradztwo
edukacyjno - zawodowe dla uczniów”, powstała nowoczesna linia diagnostyczna w szkolnych warsztatach mechaniki samochodowej Zespołu Szkół im.
Staszica w Nowogardzie.
We wtorek, 16 kwietnia br. w budynku warsztatu
przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie burmistrz
Robert Czapla uczestniczył w oficjalnym oddaniu do
użytku linii diagnostycznej, z której będą korzystać
uczniowie w zawodzie mechanik. W odbiorze wzięli
udział między innymi również Starosta Powiatu Tomasz Stanisławski i dyrektor szkoły Jarosław Chudyk.
Linia , której całkowita wartość to ponad 220
tysięcy złotych, jest w pełni wyposażona i niczym
nie odbiega od tych istniejących na stacjach diagnostycznych. W ramach zajęć szkolnych przyuczających do zawodu mechanik samochodowy, można
na niej badać samochody również z napędem 4x4.
Całość urządzeń można obsługiwać także za pomo-

www.nowogard.pl
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cą smartphona. Warsztat w ZS im. Staszica przeszedł
też kompleksową termomodernizację. W obiekcie
wymieniono bramy oraz pomalowano elewację.
W czerwcu br. planowane jest też zakończenie,
rozpoczętego w ubiegłym roku, największego od
niemal 40 lat remontu szkoły (koszt inwestycji to
ponad 6 mln złotych). W budynku obecnie trwają
intensywne prace remontowe, część korytarzy, sal
i łazienek jest już wyremontowana. Nowe oblicze
zyskała też odmalowana sala gimnastyczna, w której m.in. zmieniono na automatyczny sposób uchylania i zamykania okien oraz dostosowano do potrzeb obiektu sportowego oświetlenie. (BS, fot. BS)

Pomoc Burmistrza i OPS dla rodzin
poszkodowanych w wyniku pożaru
W dniu 8 kwietnia br., w miejscowości Wyszomierz, w godzinach porannych, doszło do pożaru
w budynku zamieszkiwanym przez trzy rodziny. Na
miejsce zdarzenia, w imieniu burmistrza Roberta
Czapli, udali się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zdiagnozowania potrzeb rodzin dotkniętych sytuacja kryzysową.
Wszystkie rodziny zostały objęte wsparciem finansowym oraz socjalnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zaoferowano również pomoc
dwóm rodzinom w formie przyznania karty seniora
i związane z tym zniżki w firmach budowlanych na
zakup niezbędnych materiałów. Pokierowano do
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w celu możliwości uzyskania dopłaty do pieca ekologicznego. Ponadto OPS obejmie jedną z rodzin projektem w zakresie usług opiekuńczych.
Burmistrz ponadto złożył wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w pożarze.
Urząd Miejski zabezpieczył dach uszkodzonego
budynku plandekami oraz zapewnił bezpłatne kontenery na śmieci i pozostałości po spaleniach.

Należy nadmienić, że Urząd Miejski w Nowogardzie z podległą mu jednostką organizacyjną, tj.
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako jeden z nielicznych w kraju realizuje wparcie w sytuacjach kryzysowych przez 24 godziny na dobę.
Dorota Maślana
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogardzie

www.nowogard.pl
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Rozpoczęły się prace przygotowawcze
na nowogardzkiej plaży
do nowego sezonu letniego
Prace przygotowawcze nowogardzkiej plaży do
sezonu letniego 2019, na zlecenie burmistrza Roberta Czapli, już się rozpoczęły.
Najważniejszym zadaniem jest czyszczenie dna
jeziora z wszelkiego zielska oraz śmieci (butelek) i
wyregulowanie linii brzegowej przez wycięcie zbędnej roślinności oraz uzupełnienie części piaszczystej
nowogardzkiej plaży.

Za moment pracownicy ZBK zainstalują drugi stół
do ping-ponga oraz piłkarzyki. Jest to tegoroczna
nowość na naszej plaży. Nigdy wcześniej tego typu
urządzenie nie były montowane, ale wierzymy, że
spotka się ono z bardzo dobrym przyjęciem wśród
mieszkańców.
Renowacji poddawane są tzw. „grzybki”, czyli
miejsca do siedzenia przy zjeżdżalni, które nie tylko

www.nowogard.pl
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zostały pomalowane, ale uzupełniane są w zadaszeniach brakujące drewniane klepki.
Czyszczeniu oraz konserwacji specjalną farbą
poddane zostało nasze molo, które nabiera nowego
wyglądu.
Dzięki wsparciu finansowemu przez burmistrza
Roberta Czaplę Klubu Jachtowego KNAGA, możliwe było wybudowanie nowego nabrzeża oraz położenie kostki brukowej na terenie klubu. Również
na terenie plaży prowadzone są prace adaptacyjne
miejsca, w którym planowana jest wypożyczalnia
sprzętu pływającego. Planowany jest w tym miejscu
nawet pomoc pływający, gdzie będzie można zacumować jednostki pływające.  (ps)

Rządowy program
„Opieka 75+”
W dniu 25 kwietnia 2019 r., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie środkami
pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania rządowego
„Opieka 75 +” na rok 2019
W związku z tym, Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na pierwsze
półrocze 2019 r. w kwocie 24..310 ,00 zł na usługi opiekuńcze.
Od 01.01.2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, program jest skierowany
nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej jak było w roku
2018, ale także do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.
www.nowogard.pl

Środki finansowe z programu
mogą być przeznaczone na:
1. dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały
dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 2018
i będą miały przyznane usługi
w roku 2019
2. dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymały usług w roku 2018.
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Dzień Bibliotekarza w Nowogardzie
W środę, 8 maja br., w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla wraz ze skarbnikiem Marcinem Marchewką spotkał się ze wszystkim jej pracownikami, aby z okazji Dnia Bibliotekarza
złożyć życzenia: Składam wszystkim naszym paniom
bibliotekarkom najserdeczniejsze życzenia. To dzięki
Waszej pracy społeczeństwo naszej gminy ma nie
tylko dostęp do książek, ale również może uczestniczyć w ciekawych spotkaniach promujących czytelnictwo i piękno ojczystego języka. Dziękuję za tę
pracę, nie zawsze docenianą.
Każda z pań otrzymała z rąk burmistrza czerwoną
różę. Była też m.in.. słodka niespodzianka. (ps)

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie
pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia
solarnego przy placu rekreacyjnym
w miejscowości Sąpolnica”
Termin składania ofert upływa 24.05.2019
o godz. 12:00.
Szczegółowe  informacje dostępne pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/10534.dhtml

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku
komunalnego mieszkalno socjalnego”
Termin składania ofert upływa 27.05.2019
o godz. 09:00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem
http://bip.nowogard.pl/unzip/10533.dhtml

www.nowogard.pl
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Będziemy czytać więcej w SP2
Od 2016 roku szkoły prowadzone przez gminę Nowogard
wnioskują o wsparcie finansowe
na doposażenie bibliotek w celu
wzmocnienia zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
NPCR jest programem zaplanowanym na lata 2016-2020, który
powstał w celu poprawy stanu czytelnictwa wśród dzieci w Polsce.
Program ten polega na   wzmacnianiu roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych jako
lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
W edycji na rok 2019 NPRC dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Ewa Żylak wystąpiła  z wnioskiem
do  Burmistrza Nowogardu o dotację celową w łącznej wysokości
12 000 zł. Zgodnie z założeniami
programu, kwota ta stanowi 80%
sumy przeznaczonej na wyposażenie biblioteki szkolnej w SP2.
Warunkiem skorzystania z progra-

mu było posiadanie wkładu finansowego w wysokości 20%, który
został uprzednio zabezpieczony
w budżecie placówki. Cała kwota
na ten cel  to 15 000 zł.
Po spełnieniu powyższych warunków, dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej SP2 w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań   uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych.

Już od początku istnienia programu placówki naszej gminy
pod nadzorem Burmistrza Roberta Czapli chętnie biorą udział
w podejmowaniu przedsięwzięć
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
W latach ubiegłych ze wsparcia finansowego ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa skorzystały już
placówki: Szkoła Podstawowa
w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Błotnie , Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa w Długołęce, Gimnazjum
Nr 1. Także wzorem lat ubiegłych,
wkrótce po przelaniu środków
dotacji nastąpi bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki szkolnej
o nowości wydawnicze w Szkole
Podstawowej Nr 2, a w przyszłym
roku szansę na tego rodzaju pomoc mają placówki, które jeszcze
nie korzystały z ww. programu.
EWA ŁASZUK
Referat Edukacji

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi
polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo,
gmina Nowogard - III postępowanie
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert   na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia
drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard - III postępowanie”
Termin składania ofert upływa 16.05.2019 r. o godz. 13:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10519.dhtml

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej
na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki,
gmina Nowogard - III postępowanie
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia
drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard- III postępowanie”
Termin składania ofert upływa 16.05.2019 r. ogodz. 11:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:http://bip.nowogard.pl/unzip/10517.dhtml
www.nowogard.pl
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Burmistrz Nowogardu

Oferta pracy

Pracownika Biura Rady w wydziale
Kancelarii

zaprasza do składania ofert na stanowisko

zaprasza do składania ofert
na stanowisko  

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie
odpowiedzialna między innymi za:
• Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu
Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady;
• Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych
związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji;
• Prowadzenie zbioru oraz rejestru uchwał, a także opinii
i wniosków Komisji i radnych.
Od kandydata oczekujemy:
• Znajomości przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym;
• Doświadczenia w pracy biurowej;
• Umiejętności pracy w zespole;
• Dobrej organizacji pracy;
• Dyspozycyjności, sumienności oraz zaangażowania.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun      
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Burmistrz Nowogardu

Referenta w wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie
odpowiedzialna między innymi za:
• Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących współpracy
z sołtysami i Sołectwami;
• Wydawanie decyzji z zakresu oddawania nieruchomości
w trwały zarząd;
• Prowadzenie wszystkich spraw związanych z naliczaniem
wysokości opłaty rocznej w przypadkach przeniesienia
użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun        
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
bip.nowogard.pl/strony/.dhtml  lub www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu

zaprasza do składania ofert na stanowisko

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko  

Referenta w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:
• Naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego;
• Sprzedażą i nabywaniem nieruchomości;
• Prowadzeniem numeracji porządkowej nieruchomości
miasta i gminy;
• Zlecaniem prac geodezyjnych.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun        
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/strony/.
dhtml  lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

Pracownik w wydziale Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych między innymi z:
• Współpracą z partnerami zagranicznymi, miastami
partnerskimi: przygotowaniem umów, porozumień, inicjowanie
i prowadzeniem współpracy w zakresie gospodarki, kultury
i turystyki;
• Opracowywaniem materiałów promocyjnych gminy
Nowogard m.in. foldery, publikacje książkowe;
• Podejmowaniem działań promujących sport oraz organizacją
imprez sportowych z udziałem gminy.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun      
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
bip.nowogard.pl/strony/.dhtml lub www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

www.nowogard.pl
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko  

zaprasza do składania ofert
na stanowisko:

Pracownik do spraw związanych
z naliczaniem podatków lokalnych

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie
odpowiedzialna m.in. za:
• prowadzenie pełnej księgowości w Zarządzie Budynków
Komunalnych,
• księgowanie syntetyczno-analityczne dochodów i wydatków,
• sporządzanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego,
• sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych
ustawowo dla samorządowych zakładów budżetowych,
• ewidencjonowanie operacji zgodnie z zasadami prowadzenia
rachunkowości oraz zakładowym planem kont,
• sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Karol Brzeczek,
nr tel. (91) 39 26 268, e-mail: zbk@nowogard.pl
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce: „wolne stanowiska w jednostkach
organizacyjnych gminy”.

Od kandydata oczekujemy  znajomości spraw związanych z:
• Naliczaniem podatku rolnego, podatku od nieruchomości
i podatku leśnego;
• Zbieraniem i aktualizowaniem informacji w sprawie podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego;
• Prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie
podatków lokalnych.
Dodatkowych informacji o naborze
udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204
e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
bip.nowogard.pl/strony/ .dhtml
lub www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie
pn.: „Wymiana okładzin podłogowych w Szkole Podstawowej nr 3
oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących”
Termin składania ofert upływa 14.05.2019 r. o godz. 12:00. Szczegółowe informacje dostępne pod
adresem http://bip.nowogard.pl/unzip/10512.dhtml
Dobra strona Informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1
piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: psuchy@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

www.nowogard.pl
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