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Sprawa
przedszkola
przy
ul. Kościuszki?
Więcej o tej sprawie przeczytacie w artykułach na stronach od 8 do 14

97 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości,
jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach
prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie
dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, zło-

dziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą
rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało [...]”.
Jędrzej Moraczewski
dokończenie na str. 3

Noworoczny „prezent” od PUWiSu
dla mieszkańców gminy Nowogard?
Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęła właśnie
z Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. informacja odnośnie nowych stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają
obowiązywać nas od 1 stycznia 2016 r.

Stawkami tymi będą się również zajmować radni, którzy
uchwalą lub odrzucą propozycje stawek. Ale już dziś informujemy mieszkańców, jakie są propozycje tej nowogardzkiej firmy.
dokończenie na str. 7

Protokół pokontrolny Regionalnej Izby
Obrachunkowej odnośnie słynnego już
„przetargu na wodę”
W zakresie poziomu i struktury zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
oraz prawidłowości dotyczących tego zadłużenia prezentowa-

nych w sprawozdaniach do Izby nieprawidłowości nie stwierdzono.
dokończenie na str. 14
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Burmistrz występuje
o kolejne środki europejskie
W czwartek, 29 października br., burmistrz Robert
Czapla podpisał umowę partnerską m.in. na inwestycje
gospodarcze na terenie gminy Nowogard, a wszystko to
w ramach tzw. Kontraktu Samorządowego.
Czym jest Kontrakt Samorządowy?
Kontrakt Samorządowy to nowe podejście do finansowania projektów w ramach funduszy unijnych. Jest to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. W naszym
przypadku są to trzy gminy z terenu powiatu goleniowskiego,
zaś dodatkowym partnerem jest samorząd powiatu goleniowskiego. Rolą Kontraktu jest przede wszystkim pobudzanie rozwoju lokalnego i regionalnego, dzięki środkom finansowym
pozyskanym ze źródeł zewnętrznych (fundusze unijne). Wpisując dane przedsięwzięcie w Kontrakt Samorządowy, każdy
z partnerów, wykazując zgodność swojego projektu z celami
pozostałych partnerów, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie własnego projektu w procedurze konkursowej, co skutkować może większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania.
Partnerzy gminy Nowogard w Kontrakcie
Liderem Partnerstwa jest gmina Nowogard reprezentowana przez burmistrza Nowogardu, zaś pozostałymi partnerami
naszej gminy, w ramach ww. kontraktu są: gmina Osina reprezentowana przez wójta Krzysztofa Szwedo, gmina Maszewo
reprezentowana przez burmistrz Jadwigę Ferensztajn oraz Powiat Goleniowski reprezentowany przez: Przewodniczącego
Zarządu – Tomasza Kulinicza i członka Zarządu - Tomasza Stanisławskiego.
Zaplanowane inwestycje w ramach podpisanego Kontraktu Samorządowego
- Gmina Nowogard w ramach kontraktu chce wybudować
sieć wodno-kanalizacyjna na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej oraz utworzyć doradztwo zawodowe dla
uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard;
- Gmina Osina w ramach kontraktu chce poprawić jakości
kształcenia, a także zmodernizować i unowocześnić istniejącą
infrastrukturę Zespołu Szkół Publicznych w Osinie;
- Gmina Maszewo w ramach kontraktu chce dostosować
placówki oświatowe na terenie Gminy Maszewo do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych, poprawić jakość kształcenia

w placówkach oświatowych na terenie gminy Maszewo oraz
zwiększyć szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami
poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie;
- Powiat Goleniowski w ramach kontraktu chce stworzyć
możliwość zatrudniania uczniów kończących edukację oraz
chce rozbudować wraz z termomodernizacją Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
Umowa partnerska, podpisana przez burmistrza Nowogardu, przewiduje rozpoczęcie procesu pozyskania środków
w kwocie łącznej 7 389.728,30 zł, w tym 3 051.802 zł dla gminy Nowogard na realizację swych zadań (41,3% kwoty całości dofinansowania).
Jednym z projektów uzupełniających Kontrakt Samorządowy jest budowa nowej drogi dojazdowej do nowogardzkiej
podstrefy ekonomicznej. W czwartek 29 października, burmistrz Robert Czapla, podpisał również wniosek o dofinansowanie projektu budowy drogi, złożony w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (tzw.
schetynówka).
Koszt całkowity budowy to ponad 3 miliony złotych, z czego Gmina Nowogard ma szansę na dotację w wysokości 50%
wartości projektu.
Piotr Suchy

Czasowa zmiana usytuowania przystanku
komunikacji miejskiej na osiedlu Bema
Szanowni Państwo, od dnia 9 listopada 2015r. na osiedlu Bema – Leśna zostaną wznowione prace remontowe
w ulicy równoległej do ul. Gen. J. Bema na której znajduje
się przystanek komunikacji miejskiej (przy Szkole Podstawowej nr 4). W trakcie robót wystąpią utrudnienia w ruchu
oraz na kilka dni droga ta zostanie wyłączona z ruchu pojazdów.

W związku z powyższym przystanek komunikacji miejskiej
na czas remontu zostanie przeniesiony na ul. Leśną.
Prace remontowe potrwają do końca listopada br.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

z up. Burmistrza Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
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97 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
dokończenie ze str. 1

Nowogardzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły
się o godz. 12.00 pod Pomnikiem Kombatantów, gdzie uczczono wspólnie 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Oprócz
władz samorządowych, reprezentowanych przez burmistrza
Roberta Czaplę, zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego
oraz radnych Rady Miejskiej, wieńce i kwiaty składały delegacje: kombatanci, przedstawiciele partii i związków działających na terenie naszej gminy, delegacje nowogardzkich szkół,
Komisariatu Policji w Nowogardzie, Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz przedstawiciele Celowego Związku Gmin R-XXI.
Część oficjalną uroczystości zakończyło przemówienie
okolicznościowe zastępcy burmistrza Nowogardu, który m.in.
powiedział: Dziś po 97 latach chylimy czoła przed wszystkimi
bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku
pokoleń naszych rodaków. 11 listopada jako narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad znaczeniem słów:
patriotyzm, ojczyzna, naród, wolność. W 1918 roku Polacy pragnęli wolności. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem,
bądźmy dumni z Polski. Wyraz ojczyzna nie powinien być dla nas

pustym, choć pięknie brzmiącym słowem - winien przede wszystkim oznaczać wartości, które są istotne dla naszego - wspólnego
- społecznego życia. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Na
co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna praca na

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz unowocześniania tej naszej małej gminnej wspólnoty. Cześć i chwała tym,
co wywalczyli Polsce Wolność! Niech żyje Polska!”
Następnie w Nowogardzkim Domu Kultury, przy wypełnionej sali, wszyscy, którzy chcieli uczcić ten czas w wyjątkowy sposób, mogli podziwiać widowisko słowno-muzyczne
„Żołnierskie drogi”. W koncercie wystąpili artyści, instruktorzy
oraz przyjaciele NDK: zespół AnDeor, zespoły Fenix, wokaliści
studia wokalnego Andrzeja Grochowskiego, wokaliści studia
wokalnego Magdaleny Gan, Justyna Sawicka - finalistka programu Must Be The Music, Andrzej Lubczyński, Mariusz Harasimowicz, pary taneczne Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej “Ina”, Kapela Rycha, Zespół Śpiewaczy “Wesoła Ferajna”
oraz zwycięzcy I Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej.
Podczas wydarzenia burmistrz Nowogardu wraz z dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury Anetą Drążewską wręczyli nagrodę zwyciężczyni konkursu plastycznego „Żołnierskie drogi”
– Darii Dendał.
Ostatnim punktem niedzielnych obchodów Narodowego
Święta Niepodległości było otwarcie wystawy pt.: „Józef Piłsudski”, którą można było obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pracownik biblioteki Ewa Watral, przedstawiła w krótkim wstępie osobę Józefa Piłsudskiego, a następnie zaprosiła
do obejrzenia wystawy tych, którzy zdecydowali się w tym
miejscu zakończyć nowogardzkie obchody Święta Niepodległości.
Anna Narkiewicz
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BEZROBOCIE PONIŻEJ 7 %!!!
Według udostępnionych danych i statystyk Powiatowego
Urzędu Pracy wynika, że na terenie Gminy Nowogard w latach
2011– 2015 zjawisko bezrobocia uległo znacznemu zmniejszeniu,
co najlepiej obrazuje poniższa tabela:

Od początku 2015 roku odnotowujemy systematyczny spadek
bezrobocia. Ostatnie dane nie pozostawiają wątpliwości. W styczniu 2015 wskaźnik bezrobocia wynosił 7,8 %, a na ostatni dzień
września br. 6,6 %. Porównując to do roku 2011, gdzie bezrobocie
wynosiło 10,9 %, to jest to duża zmiana na plus.

Oczywiście ten systematyczny spadek bezrobocia w naszej
gminie nie wziął się z niczego. Wpływ na to ma wiele czynników,
wśród których należy wymienić: funkcjonowanie istniejących już
firm, powstawanie nowych, a także wzrost zatrudnienia w już istniejących, i tak:
Obecnie na terenie gminy Nowogard działa 2.169 podmiotów
gospodarczych - wg raportu gminnego Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o przedsiębiorcach
działających na terenie gminy.
Nabór nowych pracowników przez duńską firmę HJORT
KNUDSEN, która na terenie naszej gminy w 2015 roku, rozpoczęła produkcję mebli wypoczynkowych w Nowogardzie. W chwili
obecnej prowadzi ona nabór pracowników cywilnych w zawodzie
tapicer.
Podobnie rzecz się ma w przypadku Regionalnego Zakładu
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który dał początkowo
pracę 150 osobom, a obecnie prowadzi rekrutację pracowników;
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MAGDALENA KONIECZNY,
która prowadzi Ośrodek „Familijny” w Dziwnówku i zatrudnia
w większości ludzi z Nowogardu w liczbie koło 20 osób.
Firma BONO FUR FARM Sp. z o. o., która na chwilę obecną, na
stałe, zatrudnia z gminy Nowogard osób 158, a w sezonie dodatkowo 80;
Gospodarstwo Rolne pod nazwą „VISONEX” - zatrudnia 150,
a w chwili obecnej planuje zatrudnić dodatkowo kilkanaście osób
w związku z rozszerzeniem działalności;
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;

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie - 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;
Start nowogardzkich firm w przetargach na prace zlecane
przez gminę Nowogard, dzięki czemu firmy te zatrudniają nowych pracowników;
Współpraca gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy,
dająca mieszkańcom możliwość, w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych, zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.
Na terenie gminy Nowogard istnieją również mniejsze firmy
o charakterze rodzinnym, które często zatrudniają również mieszkańców naszej gminy.
Nie małą szansą w zmniejszeniu bezrobocia w gminie Nowogard może być w przyszłości utworzona (13 sierpnia 2013 roku)
na naszym terenie podstrefa Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Choć jest to proces długotrwały
(strefa w Goleniowie ruszyła dopiero 4 lata po jej utworzeniu), to
daje szansę, że również w Nowogardzie zaczną powstawać nowe
zakłady pracy, a przy tym wzrośnie liczba miejsc pracy.
Dzisiaj, po 25 latach od zmian ustrojowych Państwa, na terenie gminy Nowogard mamy bezrobocie rzędu, 6,6 %. Jest to i tak
niezły wynik, patrząc na bezrobocie za I kadencji Rady Miejskiej
w latach 1990 - 1994, które wówczas wynosiło ponad 41% (ponad
9.200 mieszkańców gminy Nowogard było bez pracy, obecnie –
1.051 – różnica znaczna). Gmina Nowogard jak i powiat goleniowski w roku 2014 wypadli bardzo dobrze (gmina Nowogard na 105
gmin zachodniopomorskiego zajęła 21 miejsce), co przedstawia
poniższa tabelka:
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13
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20
21
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24
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Gminy na terenie
Województwa
zachodniopomorskiego

Wskaźnik bezrobocia w
gminach województwa
zachodniopomorskiego
na koniec 2014 roku

Gmina Dobra Szczecińska
Gmina Goleniów
Gmina Stare Czarnowo
Gmina Kołbaskowo
Gmina Gryfino
Gmina Kobylanka
Gmina Police
Gmina Szczecin
Gmina Kołobrzeg
Gmina Maszewo
Gmina Przybiernów
Gmina Osina
Gmina Dębno
Gmina Tuczno
Gmina UstronieMorskie
Gmina Barlinek
Gmina Dygowo
Gmina Siemyśl
Gmina Boleszkowice
Gmina Koszalin
Gmina Nowogard
Gmina Stepnica
Gmina Gościno
Gmina Stargard Szczeciński
Gmina Biesiekierz
Gmina Myślibórz

4,3%
4,6%
5,3%
5,4%
5,8%
6,0%
6,0%
6,3%
6,4%
6,9%
6,9%
7,0%
7,1%
7,1%
7,1%
7,2%
7,2%
7,2%
7,3%
7,3%
7,3%
7,3%
7,4%
8,3%
8,5%
8,5%
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27 Gmina Nowogródek Pomorski
28
Gmina Golczewo
29
Gmina Manowo
30
Gmina Międzyzdroje
31
Gmina Mirosławiec
32
Gmina Rymań
33
Gmina Choszczno
34
Gmina Widuchowa
35
Gmina Mielno
36
Gmina Banie
37
Gmina Mieszkowice
38
Gmina Pyrzyce
39
Gmina Trzebiatów
40
Gmina Człopa
41
Gmina Wałcz
42
Gmina Kamień Pomorski
43
Gmina Łobez
44
Gmina Suchań
45
Gmina Bielice
46
Gmina Cedynia
47
Gmina Dziwnów
48
Gmina Dolice
49
Gmina Postomino
50
Gmina Chojna
51
Gmina Malechowo
52
Gmina Marianowo
53
Gmina Chociwel
54
Gmina Dobrzany
55
Gmina Ińsko
56
Gmina Świeszyno
57
Gmina Warnice
58
Gmina Nowe Warpno
59
Gmina Trzcińsko
60
Gmina Darłowo
61
Gmina Radowo Małe
62
Gmina Sianów
63
Gmina Będzino
64
Gmina Rewal
65
Gmina Wolin
66
Gmina Pelczyce
67
Gmina Dobra
68
Gmina Połczyn Zdrój
69
Gmina Drawsko Pomorskie
70
Gmina Gryfice
71
Gmina Krzęcin
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8,5%
8,7%
8,9%
8,9%
8,9%
8,9%
9,0%
9,0%
9,1%
9,2%
9,4%
9,5%
9,5%
9,6%
9,9%
10,0%
10,1%
10,1%
10,2%
10,3%
10,3%
10,4%
10,4%
10,5%
10,5%
10,5%
10,7%
10,7%
10,7%
10,7%
10,7%
10,8%
10,8%
10,9%
11,0%
11,2%
11,4%
11,4%
11,5%
11,6%
11,7%
11,7%
11,8%
11,8%
11,8%

Lucyna Kaczmarek
stypendystką
Premiera RP
Uczennica II liceum Ogólnokształcącego Lucyna Kaczmarek stypendystką Premiera RP.
Dnia 29 października 2015r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła
się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa
Rady Ministrów.
Spotkanie uświetnili panowie Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski i Krzysztof Rembowski Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.
Serdecznie gratulujemy Lucynie.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Gmina Moryń
Gmina Kalisz Pomorski
Gmina Węgorzyno
Gmina Drawno
Gmina Sławoborze
Gmina Borne Sulinowo
Gmina Płoty
Gmina Brojce
Gmina Czaplinek
Gmina Złocieniec
Gmina Stara Dąbrowa
Gmina Bierzwnik
Gmina Lipiany
Gmina Wierzchowo
Gmina Kozielice
Gmina Polanów
Gmina Sławno
Gmina Bobolice
Gmina Brzeżno
Gmina Ostrowice
Gmina Rąbino
Gmina Recz
Gmina Resko
Gmina Świerzno
Gmina Świdwin
Gmina Przelewice
Gmina Karnice
Gmina Szczecinek
Gmina Karlino
Gmina Biały Bór
Gmina Grzmiąca
Gmina Białogard
Gmina Tychowo
Gmina Barwice
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11,8%
11,9%
11,9%
12,1%
12,3%
12,4%
12,6%
12,8%
12,8%
12,8%
13,0%
13,1%
13,2%
13,3%
13,4%
13,6%
13,6%
13,7%
13,7%
14,0%
14,3%
14,3%
14,3%
14,4%
14,5%
14,6%
15,1%
15,5%
15,6%
16,0%
16,7%
17,0%
17,3%
29,1%

Rozwiązywanie problemu bezrobocia to długotrwały proces, który musi być prowadzony na wielu płaszczyznach. Czy
dotychczasowe działanie przyniosą pozytywne skutki i sprawią, że liczba bezrobotnych jeszcze spadnie? Czas pokaże. 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.
Anna Narkiewicz
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Specjalistka ds. funduszy unijnych
w Radzie Miejskiej w Nowogardzie?
Nie po raz pierwszy, goleniowski dziennikarz i doradca burmistrza Goleniowa ds. kontaktów z mediami Cezary Martyniuk (cm), pisze złośliwy artykuł w Gazecie Goleniowskiej (GG) odnośnie osoby burmistrza Nowogardu. To
kolejny przykład pisania artykułów prasowych bez sprawdzenia, jak to wyglądało naprawdę. Artykuł „Świsnąć Jowicie sukces” jest zbiorem nieprawdziwych informacji i pomówień wobec osoby burmistrza Nowogardu, i tak:

Gmina Nowogard a Kontrakt Samorządowy
Gmina Nowogard dwukrotnie dołączała się do tzw. Kontraktu Samorządowego:
styczeń 2014 r. - pierwsze przymiarki do Kontraktu Samorządowego - Projekt obejmował budowę tzw. Velostrady
- drogi rowerowej łączącej Kołobrzeg ze Stepnicą, z fragmentem położonym na terenie Gminy Nowogard (okolice Łęgna).
Projekt niestety upadł ze względu na słabe powiązania międzygminne.
marzec 2014 r. - drugie podejście do Kontraktu Samorządowego - Gminy: Nowogard, Maszewo, Dobra, Osina i Węgorzyno tworzą projekt, który opiera się na wspólnym pomyśle
budowy partnerstwa, w oparciu o przemysł drzewny i turystykę jeziorną. Jednak ten wspólny projekt nie znalazł uznania
w oczach marszałka i projekt ostatecznie upadł.
Gmina Nowogard Liderem nowego Kontraktu Samorządowego
W sierpniu br., dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
(ZSP) Stefan Sitkowski wraz ze swoją pracownicą Jowitą Pawlak spotkali się z burmistrzem Robertem Czaplą. Spotkanie to
dotyczyło przede wszystkim propozycji modernizacji oświaty
powiatowej, przy udziale gminy Nowogard, a dokładnie rozmowy dotyczyły remontu ZSP. Wówczas w rozmowie pojawiła
się wstępna koncepcja Kontraktu Samorządowego, w ramach
którego Gmina mogłaby pozyskać pieniądze unijne na budowę drogi dojazdowej do strefy. We wrześniu br., odbyło się
spotkanie robocze przedstawicieli Gmin: Nowogard, Osina,
Dobra, Powiat Goleniowski, które dotyczyło pozyskania na
projekty funduszy unijnych w ramach Kontraktu Samorządowego. Niestety ze względu na udział Dobrej w innym KS, w jej
miejsce przystąpiła do wspólnego projektu gmina Maszewo.
Podczas tego spotkania jako Lidera KS wybrano gminę Nowogard. Dokonano również wyboru firmy konsultingowej do
opracowania potrzebnej dokumentacji. W sprawie Kontraktu
odbyły się również konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim

w Szczecinie, na które pojechali przedstawiciele partnerów,
w tym i reprezentant gminy Nowogard Agnieszka Wróblewska. W czasie tych konsultacji okazało się jednak, że pierwotna koncepcja, zaproponowana przez przedstawicieli ZSP
podczas pierwszego spotkania z burmistrzem, nie może brać
udziału w KS, ponieważ nie spełnia wymogów prawnych (w
ramach KS nie mogą być finansowane drogi gminne). Dlatego
też podczas spotkania w październiku br., burmistrza Nowogardu, Jarosława Soborskiego z Wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) oraz Adama Czernikiewicza z Wydziału Inwestycji i Remontów (IiR) z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem i radną Jowitą Pawlak,
zostaje przedstawiona przez nowogardzkich urzędników alternatywna propozycja spełniająca wymogi formalne, która
dotyczy uzbrojenia terenu nowogardzkiej strefy ekonomicznej. Rozpoczynają się prace nad utworzeniem ostatecznego wniosku w ramach Kontraktu Samorządowego.
Każdy z partnerów przygotowuje swoją część Kontraktu,
a w całość spinać ma firma konsultingowa, którą została wybrana do tego projektu. Ze strony Urzędu Miejskiego w Nowogardzie tę pracę wykonali Agnieszka Wróblewska i Jarosław
Soborski z wydziału RLFKiS.
Jak więc widać, radna Jowita Pawlak nie brała udziału na
żadnym etapie tworzenia nowogardzkiego projektu w ramach Kontraktu Samorządowego (może z innym partnerem
współpracowała, bo z gminą Nowogard na pewno nie).
W czwartek, 29 października br., burmistrz Robert Czapla
ostatecznie podpisał w imieniu pozostałych partnerów projektu, jako Lider KS umowę partnerską m.in. na inwestycje
gospodarcze na terenie gminy Nowogard, a wszystko to w ramach tzw. Kontraktu Samorządowego.
Dlaczego burmistrz Nowogardu podpisał, a pozostali
reprezentanci nie?
Odpowiedź jest prosta, bo to Lider Partnerstwa podpisuje
wspólny wniosek, a tym Liderem jest gmina Nowogard reprezentowana przez burmistrza Nowogardu.
Pozostałymi partnerami naszej gminy, w ramach ww. kontraktu są: gmina Osina reprezentowana przez wójta Krzysztofa
Szwedo, gmina Maszewo reprezentowana przez burmistrz Jadwigę Ferensztajn oraz Powiat Goleniowski reprezentowany
przez: Przewodniczącego Zarządu – Tomasza Kulinicza i członka Zarządu - Tomasza Stanisławskiego.
Jakie zostały zaplanowane inwestycje w ramach podpisanego Kontraktu Samorządowego
- Gmina Nowogard w ramach kontraktu chce wybudować
sieć wodno-kanalizacyjna na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej oraz utworzyć doradztwo zawodowe dla
uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard;
- Gmina Osina w ramach kontraktu chce poprawić jakości
kształcenia, a także zmodernizować i unowocześnić istniejącą
infrastrukturę Zespołu Szkół Publicznych w Osinie;
- Gmina Maszewo w ramach kontraktu chce dostosować
placówki oświatowe na terenie Gminy Maszewo do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych, poprawić jakość kształcenia
w placówkach oświatowych na terenie gminy Maszewo oraz
zwiększyć szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami
poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie;
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- Powiat Goleniowski w ramach kontraktu chce
stworzyć możliwość zatrudniania uczniów kończących
edukację oraz chce rozbudować wraz z termomodernizacją
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
Umowa, podpisana przez wszystkich partnerów, przewiduje rozpoczęcie procesu pozyskania środków w kwocie łącznej 7 389.728,30 zł, z czego gmina Nowogard może na realizację swych zadań pozyskać kwotę 3 051.802 zł (to jest 41,3%
całości kwoty dofinansowania).
Jednak pomysł przedstawicieli ZSP nie przepadł całkowicie, bo wpasował się do tego, nad czym wydział RLFKiS już
pracował i miał przygotowaną dokumentację. A mianowicie
projekt pozyskania pieniędzy zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
(z tzw. schetynówki), na budowę drogi dojazdowej do nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej. Wniosek o dofinansowanie
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tej drogi, burmistrz Robert Czapla, podpisał również w czwartek, 29 października br. Gmina Nowogard ma szansę pozyskać
w ramach tego programu dotację w wysokości 50% wartości
projektu, który w całości ma kosztować 3,5 miliona złotych.
Podsumowanie
Co do radnej Jowity Pawlak. Od pomysłu do jego realizacji droga daleka. I jak też często bywa, nie zawsze początkowy
pomysł jest dobry...ale liczą się chęci, a tego radnej odmówić
nie można
Odnośnie zaś red. Martyniuka to mamy dobrą radę: najpierw należy sprawdzić wszystkie informacje, a dopiero później pisać artykuł. A co do złośliwości w artykule, to tego rodzaju pisanie raczej nie wypada osobie, która równocześnie pełni
funkcję doradcy burmistrza Goleniowa ds. kontaktów mediami.
Piotr Suchy

Noworoczny „prezent” od PUWiSu
dla mieszkańców gminy Nowogard?
dokończenie ze str. 1

Wyjaśnienia odnośnie tabelki: rubryka 1 - stawki (dla
przypomnienia), które zaproponowała firma Wodociągi Nowogardzkie WAL-BATRIEB, w 2 rubryce - dotychczas obowiązujące stawki, w rubryce 3 - nowa propozycja stawek, które
zaproponował PUWiS od 1 stycznia.
To oznacza, że od 1 stycznia 2016 możemy zapłacić za 1m3
wody 3,54 zł (abonament – 10,05 zł/), a za 1 m3 ścieków 4,4
zł (abonament – 6,6 zł).
Aby uzmysłowić, ile nas to będzie w sumie kosztowało, dokonamy przeliczenia. Dla przykładu wysokość opłat przy miesięcznym zużyciu 5 m3 wody dla 1 osoby (gospodarstwo
indywidualne) oraz odprowadzeniu tej samej ilości ścieków
przez gospodarstwo domowe przy zastosowaniu stawek PUWiS sp. z o.o. w Nowogardzie wynosić będzie:
27,75 zł za wodę i 28,6 zł za ścieki, czyli w sumie 56,35
zł/brutto (dotychczas płaciliśmy 50,97 zł/brutto). Natomiast
w przypadku firmy Wodociągi Nowogardzkie WAL-BATRIEB
koszt ten wynosiłby 32,30 zł brutto.
To mówi samo za siebie i nie trzeba pisać żadnych dodatkowych komentarzy.
Czy stawki są zasadne? W tej sprawie wypowie się firma
zewnętrzna, która zbada na zlecenie Gminy zasadność proponowanych stawek, a o tym, czy w przyszłym roku zapłacimy
za wodę i ścieki więcej zadecydują radni Rady Miejskiej w Nowogardzie.

PUWiS ma też inny problem. Po raz 4 również w tym roku,
do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, wpłynęło pismo od
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że tym
razem stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągów w Jarchlinie (stwierdzono w wodzie obecność bakterii
grupy coli oraz enerokoków kałowych). Wcześniejsze podobne pisma, dotyczące problemów z przydatnością wody do
spożycia od Inspektora Sanitarnego dotyczyły wodociągów
w Glicku, Czermnicy i w Boguszycach. Pozostaje nam tylko
wierzyć, że mimo wszystko PUWiS doprowadzi do tego, aby
stan jakościowy wód, przeznaczonych do spożycia, nie odbiegał więcej od obowiązujących norm.
opr. Piotr Suchy
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Czy powstanie potrzebny parking przy
Przedszkolu na ul. Kościuszki?
W środę, 28 października br., miała miejsce XVIII sesja
Rady Miejskiej w Nowogardzie, w czasie której radni głosowali za uchwałami przygotowanymi przez burmistrza
Roberta Czaplę dotyczącymi m.in. zmian w budżecie na
rok 2015.
Zanim jednak radni przystąpili do głosowania nad uchwałami, głos zabrała przedstawicielka rodziców z Przedszkola nr
4 przy ul. Kościuszki w Nowogardzie. Wręczyła ona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowogardzie petycję, w której 100
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wyrazili swój
sprzeciw przeciwko pomysłowi przeniesienia przedszkola do
budynku RCP-u przy ul. Wojska Polskiego.
Petycja była odpowiedzią na artykuł w lokalnej gazecie odnośnie zamysłu przeniesienia przedszkola, który forsowali na
połączonych komisjach, radni: Nieradka i Kwiatkowski.
Zgromadzonym na sesji rodzicom oraz dyrektorce przedszkola, radni, którzy byli twórcami zmian, próbowali tłumaczyć, że zostali źle zrozumiani i że poprą inicjatywę budowy
parkingu przed przedszkolem. Jednak tym słowom przeczą
fakty, ponieważ na jednym z kont facebooka, którym opiekuje
się m.in. radna Jowita Pawlak, pojawiła się podstrona zatytułowana: Zapraszamy do udziału w konsultacjach: Czy należy przenieść Przedszkole nr 4 z ulicy Kościuszki na ul. Wojska Polskiego?
Ponadto, po wyjściu z sali obrad rodziców, próbowano przesunąć pieniądze z parkingu na inne cele. Ostatecznie jednak
została przyjęta propozycja spotkania, które odbyć ma się we
wtorek, 3 listopada br., o godz. 16.00 w przedszkolu. W spotkaniu uczestniczyć mają: burmistrz, radni, dyrekcja, nauczyciele,
opiekunowie i rodzice (o tym spotkaniu więcej w artykule na
stronie 10).
Warto przypomnieć, że w trakcie sesji burmistrz Nowogardu, jako organ prowadzący oświatę i uprawniony do podejmowania w tej kwestii decyzji, sprzeciwił się przemieszczeniu
Przedszkola nr 4 przy ul. Kościuszki w inne miejsce, popierając
jednocześnie stanowisko nauczycieli i rodziców.
W kuluarach dało się jednak słyszeć głosy, że spotkanie
we wtorek ma być okazją do zbombardowania przez radnych
pomysłu budowy parkingu i przeznaczenia tych pieniędzy
na inny „ważniejszy dla przedszkola” cel. Jaki? – nie wiadomo,
podobno mają szukać jakiegokolwiek, byle nie dać pieniędzy
na parking. Tyle słuchy. We wtorek wszystko się okaże, czy potwierdzone (o wynikach z tego spotkania więcej w artykule na
stronie 10).
A oto co zawierały projekty uchwał, nad którymi głosowali
radni podczas sesji:
15.000 zł – wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. 15 Lutego z ul. Ogrodową w Nowogardzie”,
którego realizacja będzie możliwa przy wsparciu środków zewnętrznych z PROW – radni przyjęli tę uchwałę;
230.000 zł – roboty budowlane i nadzór inwestorski budowy parkingów przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Nowogardzie (ul. Tadeusza Kościuszki) – radni zadecydowali, że do naj-

bliższego wtorku (3 listopada br.) do spotkania w przedszkolu
burmistrza, radnych, rodziców, kadry nauczycielskiej i dyrekcji,
kwotę tę pozostawiają w rezerwie i uchwałę w tej sprawie podejmą na następnej sesji. Jednak już na tej samej sesji Rady
Miejskiej, pojawiła się propozycja radnej Jowity Pawlak, aby
pieniądze zgromadzone przez burmistrza na parking przeznaczyć na 5 innych mniejszych inwestycji, co spotkało się ze
sprzeciwem radnych opozycji. W ich imieniu radny Andrzej
Kania zwrócił uwagę, że „kilka minut temu powiedzieliście rodzicom, że parking tam będzie, a teraz chcecie zabrać te pieniądze
na coś innego? Z pustymi rękami mamy we wtorek iść na spotkanie z rodzicami ?”;
6.115 zł – ustawienie wiaty przystankowej we wsi Zakłodzie. W budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono na ten cel kwotę 5.000 zł – radni przyjęli uchwałę;
20.000 zł - dokumentacja zadania pn. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych (obręb Olchowo gmina Nowogard)”, którego realizacja będzie możliwa przy wsparciu
środków zewnętrznych z FOGR - radni przyjęli uchwałę;
25.000 zł – przygotowanie audytów energetycznych dla
budynków gminnych jednostek organizacyjnych (placówek
oświatowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego i administracji Urzędu Miejskiego) – radni uchwałę tę przyjęli;
14.738,63 zł – zmiany w funduszy sołeckich w miejscowościach: Glicko, Orzesze, Lestkowo i Orzechowo (na podstawie
podjętych uchwał mieszkańców poszczególnych sołectw) –
radni uchwałę przyjęli;
50.000 zł – zabezpieczenie wkładu gminy Nowogard na
realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości
Czermnica” - radni przyjęli uchwałę.
Ponadto radni, na wniosek burmistrza, wyrazili zgodę
w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20
lat umowy dzierżawy pomiędzy gminą Nowogard, a Centrum
Edukacyjnym sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie, na działkę
o łącznej powierzchni 1000 m2 z przeznaczeniem na plac zabaw Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
„Zielone Przedszkole”. Wykonanie tej uchwały będzie zależne
od ostatecznej formy rozmów pomiędzy gminą, a ww. spółką
prawa handlowego.

opr. Piotr Suchy
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Przedsiębiorcy nowogardzcy mówią
stanowcze „NIE!!!” pomysłowi kilku radnych
W dniu 3 listopada br. wpłynęło do burmistrza Nowogardu pismo od nowogardzkich przedsiębiorców, którzy
sprzeciwiają się pomysłowi kilku radnych, aby do budynku Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” (dawniej
Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości czyli RCP) przy
ul. Wojska Polskiego 3, przenieść przedszkole z ul. Kościuszki.
Przypomnijmy, że budynek dawnego żłobka, a obecnie
tzw. RCP, to dziś siedziba i miejsce pracy dla 19 przedsiębiorców z terenu gminy Nowogard. I choć jest to budynek gminny, to opiekuje się nim Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości
„Profit” Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja – Postęp, które rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1996 r. Uroczyste
otwarcie jednostki, w zaadoptowanym przez Fundację na
ten cel budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3, nastąpiło 13
września 1997. Dokonał tego ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Złożone przez przedsiębiorców pismo jest efektem propozycji radnej Jowity Pawlak i popierających ją radnych: Marcina
Nieradkę i Romana Kwiatkowskiego, którzy zaproponowali
przeniesienie Przedszkola nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki do
ww. budynku, o czym szczegółowo pisała prasa lokalna (czyt.
DN). A oto treść pisma dostarczonego do burmistrza Nowogardu oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej:
My niżej podpisani właściciele i pracownicy 19 firm, prowadzących działalność gospodarczą w budynku Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie, zwracamy się do
Pana o odrzucenie pomysłu niektórych radnych, przeniesienia
przedszkola z ulicy Kościuszki do budynku Centrum, w którym
znajduje się obecnie ponad 40 miejsc pracy. Jesteśmy przekonani, że mając na względzie wspieranie tworzenia nowych miejsc
pracy i utrzymania dotychczasowych, nie pozwoli Pan na wprowadzenie w życie niedorzecznych, kosztownych i oderwanych od
rzeczywistości pomysłów części radnych. Przykro nam, że radni
Ci, pobierając niemałe przecież diety z naszych podatków, zamiast myśleć o tym jak wspierać dotychczasowe i tworzyć nowe
miejsca pracy, myślą o tym, jak je likwidować.
Podkreślić należy, że w budynku Centrum można obecnie korzystać m.in. z usług firm doradztwa podatkowego i księgowo-finansowego, radcy prawnego, firmy informatycznej, reklamowej,
transportowo-logistycznej, nauki jazdy oraz usług stomatologa,
krawca, szewca, tapicera, fryzjera i kosmetyczki. Firmy te zaspakajają liczne potrzeby mieszkańców naszej gminy i w istotny sposób wspomagają podatkami miejską kasę.
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Rodzice jednogłośnie powiedzieli radnym:
chcemy parkingu – efekt spotkania
wtorkowego w Przedszkolu nr 4
We wtorek, 3 listopada br., odbyło się spotkanie dyrekcji
i personelu Przedszkola nr 4 oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki oświatowej z burmistrzem Robertem
Czaplą i radnymi Rady Miejskiej. Dziennik Nowogardzki w piątkowym swym wydaniu (6.11.2015), nie mając możliwości manipulacji faktami, więcej miejsca poświęcił budynkowi RCPu
i przedsiębiorcom, co też zawarł w tytule: Burmistrz nie pozwoli, aby dzieci z przedszkola skrzywdziły przedsiębiorców z RCP.
A o samym spotkaniu rodziców i dyrekcji z radnymi w sprawie Przedszkola nr 4 było niewiele. Może dlatego, że pierwszą
część o RCP „wysmarował” osobiście sam prezes, zaś drugą

o przedszkolu redaktor Simiński?
O co chodzi z tym budynkiem RCP?
No właśnie o co chodzi, bo jak nie wiadomo o co, to na
pewno o pieniądze.
Warto przypomnieć, że umowę z Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja
– Postęp podpisał nie kto inny, ale były burmistrz Kazimierz
Ziemba. To on w umowie określił wszelkie warunki, które
Fundacja musiała wypełnić i co wypełniała. Ponadto na cele
fundacyjne, budynek został poddany adaptacji, tracąc swój
wcześniejszy charakter. Ale o tym napiszemy szerzej w innym artykule.
A jak wyglądało samo spotkanie?
Na początku wszystkich przybyłych przywitała dyrektor
Elżbieta Majchrzak, która poinformowała, że najważniejszym

celem tego spotkania jest podjęcie przez radnych decyzji
odnośnie budowy parkingu przy przedszkolu. Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz przedstawił
projekt parkingu, który przewiduje budowę 28 nowych miejsc
postojowych, w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej.
Ponieważ na sesji 28 października br. radni chcieli przyjrzeć
się stanowi technicznemu budynku placówki, dyrektor przedszkola oprowadziła wszystkich po obiekcie.
Główna debata miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie
dyrektor przedszkola, jej pracownicy oraz rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola rozmawiali z burmistrzem
i radnymi na temat parkingu i remontu przedszkola. Rozmowa
momentami była gorąca. Radni koalicyjni próbowali wszelkimi sposobami odwieść rodziców od budowy parkingu i chcieli
ukierunkować ich tok myślenia w stronę remontów w przedszkolu. W pewnym momencie wrócił także temat przeniesienia
przedszkola do innego budynku. Radni wyjaśniali, że oni nie
chcą przenoszenia przedszkola, tylko została zaproponowana
taka możliwość i oni nie rozumieją, skąd w ogóle wzięła się
taka opinia. Rodzice zgodnie stwierdzili, że w lokalnej prasie
o tym napisali. Wówczas redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego Marcin Simiński, również obecny na tym spotkaniu poinformował, że to on był autorem tego artykułu oraz że
powstał on na podstawie tylko i wyłącznie nagrań z komisji, na
której padła ta propozycja. Rodzice powtórzyli ponownie to,
co mówili radnym na sesji w dniu 28 października - nie chcemy
żadnego przenoszenia naszego przedszkola. Jako argument
za przeniesieniem pojawiła się informacja ze strony
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radnego Kielana i Wiatra, że dach na przedszkolu jest
azbestowy, czemu stanowczo zaprzeczył konserwator,
który stwierdził, że wykonywał remont dachu i tam żadnych
płyt azbestowych nie ma i nigdy nie było. Dyrektor Elżbieta
Majchrzak poinformowała zebranych, że w budynku były prowadzone remonty, m.in. wymieniono okna, wyremontowano
łazienki dla dzieci, wymieniono wentylację itd. Wiadomo, że
budynek jest użytkowany i potrzebuje nadal remontów, lecz
dla dyrekcji, personelu i dla samych rodziców na dziś najważniejszy jest jednak parking.
Ponieważ pojawiły się wśród radnych i kilku osób na sali
wątpliwości co do stanu technicznego i sanitarnego budynku przedszkolnego, kierownik Czernikiewicz poinformował, że
kontrole przeprowadzane są na bieżąco, prowadzona też jest
księga budynku, więc można bez problemów stwierdzić, że
stan budynku jest dobry. Dyrektor dodała ponadto, że po artykule w Dzienniku Nowogardzkim, w którym pojawiły się rzekomo prawdziwe informacje na temat zawilgocenia i zagrzybienia występującego w budynku przedszkolnym, placówkę
odwiedziła kontrola z Sanepidu, która stwierdziła, że w kontrolowanym budynku nie występuje wilgoć ani też zagrzybienia
ścian. Czyżby kolejna manipulacja ze strony DN?
Głos zabrał również radny Andrzej Kania, który potwierdził,
że budynek nie jest w najgorszym stanie, ale wiadomo że każdy remont poprawić może stan na jeszcze lepszy.
Następnie o głos poprosił burmistrz Robert Czapla, który
przedstawił harmonogram dotychczasowych prac związanych
z planowaną budową parkingu przy przedszkolu. Zapytał się
także wprost rodziców, czy chcą budowy tego parkingu. W odpowiedzi usłyszał, że jest to dla nich priorytetowa inwestycja
w tej chwili. W związku z tym w imieniu rodziców i personelu
przedszkola, burmistrz złożył na ręce obecnego na spotkaniu
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisława Saniuka oficjalny wniosek o zwołanie sesji, podczas której
przedstawiona zostanie propozycja uchwały o wybudowanie
parkingu przy Przedszkolu nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie gminy na
rok 2015. Ten gest burmistrza nie spodobał się radnym, za to
obecni rodzice wyrazili swe zadowolenie.
Niemałą burzę wywołał kilka minut później niefortunną
wypowiedzią radny Bogumił Gała, który stwierdził m.in., że
„jako radni poprzemy ten wniosek przeznaczenia pieniędzy na
budowę parkingu, to w przyszłości nie przychodźcie i nie proście, że potrzebujecie jakieś pieniądze na remont tego budynku [...]”. Rodzice zareagowali nerwowo na słowa radnego, który
wycofał się ze swych słów twierdząc, że nie o to mu chodziło,
że źle sformułował swe zdanie. Dyrektor przedszkola mimo
wszystko skierowała do radnych prośbę, że remonty były robione i będą nadal potrzebne, dlatego liczy na ich wsparcie, że
poprą wnioski o pieniądze na przyszłe remonty.
Jednak to nie był koniec dyskusji. Radny Wiatr zadał obecnym pytania: czy chcecie, aby przedszkole zostało w tym miejscu, chcecie parkingu i chcecie remontu? Rodzice odpowiedzieli za każdym razem tak. Przypomniał on również sytuację
z wozem strażackim w Dniu Dziecka sprzed 6 lat, kiedy nie
mógł wóz wjechać na teren przedszkola, bo bramka była za
wąska. Złożył więc wniosek do burmistrza, aby z jego wnioskiem zabezpieczył on kwotę dodatkową 10 tys zł na poszerzenie przy okazji budowy parkingu bramy wjazdowej na teren przedszkola. Radny Nieradka zwrócili się też do rodziców,
aby napisali oni wniosek do burmistrza o zabezpieczenie pieniędzy na remont, który oni (radni) poprą (padła w tym miejscu kwota 500 tys zł). Obecni stwierdzili, że cieszą się z tej propozycji radnych i oczywiście ten wniosek zredagują.
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Słyszę dzwony, ale gdzie one biją?
Spotkanie było pełne emocji po obu stronach, co również
udzieliło się radnej Lidii Bogus, która wpadając spóźniona
do sali, gdzie odbywało się spotkanie zakomunikowała, że
„problem nie jest w remoncie ani w parkingu, ale w tym czy to
przedszkole będzie istnieć. Nie tak dawno, sesje marcowe i kwietniowe...mówiono wtedy o zerówkach. System się zmieni. I już
się myśli co tu zlikwidować, aby zaoszczędzić kasiorę. No gdzie?
Dzieci się poprzestawia tu i tam...powiem inaczej, to dzięki nam
proszę państwa jeszcze to przedszkole funkcjonuje”. Radna chyba jednak nie dość, że pomyliła sesje, bo tak naprawdę miała
na myśli sesję styczniową, a nie marcową czy kwietniową, to
ponadto wprowadziła obecnych w błąd. Żadne ze sprawozdań z sesji RM, dostępnych na stronie bip.nowogard.pl, nie
potwierdzają słów, które wypowiedziała radna z klubu PiR/PiS
(w tym również nagrania dźwiękowe). A prawda jest taka, że
podczas wspomnianej styczniowej sesji sekretarz gminy poinformowała, że planowane są 2 oddziały zerówkowe w każdym
przedszkolu i one w zupełności zabezpieczą miejsca dla tych dzieci bez konieczności tworzenia oddziałów zerowych w szkołach
miejskich (protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia
2015). A więc propozycje burmistrza szły w kierunku ratowania wszystkich nowogardzkich przedszkoli, a nie jak próbowała to przedstawić na wtorkowym spotkaniu radna Bogus. To
kolejny przykład manipulacji faktami i wprowadzania w błąd
mieszkańców naszej gminy. Radna zapomniała jeszcze dodać
jeden istotny szczegół, że ona i jej koledzy radni z koalicji odrzucili tę propozycję burmistrza. Ot taki mały nieistotny (zdaniem radnej) szczegół. A jednak.
Szkoda, że po raz kolejny polityka weszła na pierwszy plan,
a rodzice (wyborcy) zostali postawieni przez radnych do „kąta”
(radna Lidia Bogus stwierdziła również, że: „wy drodzy państwo nie
macie nic do powiedzenia w sprawie przeniesienia przedszkola”).
Pozostaje nam dzisiaj czekać na kolejną sesję Rady Miejskiej, o którą wnioskował burmistrz i zobaczymy, czy radni dotrzymają danego rodzicom słowa (o zapowiedzianej sesji Rady
Miejskiej w Nowogardzie więcej w artykule na stronie 12).
Po spotkaniu dyrektor Przedszkola nr 4 wraz z pracownikami wręczyła przedstawicielowi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pismo z podpisami całego personelu, wobec nieprawdziwych oskarżeń radnej Jowity Pawlak odnośnie osoby
burmistrza Nowogardu. Pozostawiamy to bez komentarza.
Wnioski:
Tych jest kilka po wtorkowym spotkaniu. A mianowicie:
- aby przenosić przedszkole do innego budynku, trzeba na
pierwszym miejscu przeprowadzić kalkulacje finansowe – ile
będzie kosztowało ponowne zaadaptowanie budynku do celów przedszkolnych, budowa parkingu (bo przy RCP mało jest
tego miejsca), plac zabaw i odpowiednie jego zabezpieczenie
– a tego nikt nie zrobił,
- radni czasami coś „strzelą”, a później nie mają odwagi
przyznać się do błędu – lepiej 100 razy się nad czymś zastanowić, niż później się tłumaczyć, że nie o to nam chodziło (chodzi
m.in. o propozycję radnej Jowity Pawlak odnośnie przeniesienie przedszkola),
- a w przypadku jednej z radnych dobra rada – zanim coś
pani powiesz, sprawdź to (ukłon tym razem w stronę radnej
Lidii Bogus)
- przede wszystkim trzeba rozmawiać oraz słuchać tego, co
obywatele mają do powiedzenia, a nie upierać się przy tym,
co sobie radny lub klub wymyślił (nie pierwszy raz mamy do
czynienia z sytuacją, kiedy mieszkańcy swoje a radni swoje, jak
to było np. w przypadku ścieżki dookoła jeziora)..
Piotr Suchy

12

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

16.11.2015 r.

Odpowiedź pracowników Przedszkola
nr 4 wobec nieprawdziwych oskarżeń
radnej Jowity
Pawlak
Po zakończeniu wtorkowego spotkania (3 listopada br.)
dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników przedszkola oraz
rodziców z burmistrzem Nowogardu i radnymi Rady Miejskiej
w sprawie Przedszkola nr 4 i budowy planowanego parkingu, zostało dostarczone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pismo, w którym pracownicy przedszkola przekazali swe
stanowisko wobec komentarza, który na facebooku Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, pod artykułem pt.: „Czy powstanie potrzebny parking przy Przedszkolu nr 4”, zamieściła radna
Jowita Pawlak.
opr. Piotr Suchy

Radni koalicyjni wystawili
rodziców do wiatru
Radni w styczniu br., przyjęli budżet gminy Nowogard
na rok 2015, w którym zostały zabezpieczone pieniądze
na wykonanie projektu parkingu przy Przedszkolu nr 4,
które znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki. Dyrekcja
przedszkola, wychowawcy oraz rodzice zwracali wielokrotnie uwagę na niebezpieczne momenty, kiedy rodzice
przywożą i odbierają samochodem swoje dzieci. Ruchliwa droga wojewódzka, brak przy przedszkolu parkingu
spowodowała, że gmina przystąpiła do prac związanych
z budową, w najbliższym czasie, nowego parkingu. Konsultacje przeprowadzone ze stronami zainteresowanymi,
przedsiębiorcami posiadającymi w pobliżu swe punkty
handlowo-usługowe sprawiły, że powstał projekt parkingu na 28 miejsc postojowych, w tym z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. W sierpniu br., projekt
parkingu był już gotowy i otrzymano wszystkie potrzebne zgody.
I tu nagle zaczęły się schody.
Zamieszanie
Najpierw radna Pawlak, podczas obrad połączonych
komisji, zrzuca myśl, że może warto byłoby zastanowić
się nad przeniesieniem Przedszkola z ul. Kościuszki do budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości (RCP)
przy ul. Wojska Polskiego. Popierają ją radni Nieradka
i Kwiatkowski. Obiektywne sprawozdanie z tej komisji
opisał szeroko Dziennik Nowogardzki, czym też wywołał
niepokój wśród rodziców, a także pośród przedsiębiorców, którzy mają swe firmy we wspomnianym budynku

RCP. Obie grupy piszą list protestacyjny przeciwko pomysłowi radnej Pawlak. Podczas październikowej sesji Rady
Miejskiej, która miała przyjąć projekt odnośnie przeznaczenia pieniędzy na budowę parkingu przy Przedszkolu
nr 4, rodzice wraz z dyrekcją wymusili na radnych spotkanie w przedszkolu, na który zaproszony został również
burmistrz Robert Czapla. Wcześniej jednak radni przekonali rodziców, że jednak nie chcą przenosić przedszkola
do budynku RCP. We wtorek, 3 listopada br., odbyło się
zaplanowane spotkanie dyrekcji i personelu Przedszkola
nr 4 oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki oświatowej z burmistrzem Robertem Czaplą i radnymi
Rady Miejskiej. Najważniejszym celem tego spotkania
było podjęcie przez radnych decyzji, odnośnie budowy
parkingu przy przedszkolu. Podczas spotkania rodzice
potwierdzili, że chcą parkingu (poprosili również o zabezpieczenie pieniędzy na remonty), zaś radni zapewnili ich,
że go dostaną.
W związku z tym w imieniu rodziców i personelu
przedszkola, burmistrz złożył na ręce obecnego na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisława Saniuka oficjalny wniosek o zwołanie sesji
wraz z projektem uchwały zabezpieczającej w budżecie
gminy na rok 2015 środki na wybudowanie parkingu przy
Przedszkolu nr 4 mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki i.
W jakim poszanowaniu radni koalicyjni mają swoich wyborców?
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10 listopada br., zwołana została więc na wniosek
burmistrza Nowogardu sesja Rady Miejskiej, która jednak
się nie odbyła. Radni PiR/PiS (Dziura, Nieradka, Bogus,
Słomski), PO (Pawlak), PSL (Krata, Bociarski, Paśko, Kwiatkowski) z wyjątkiem Przewodniczącego RM i radni niezależni (Kielan, Wiatr) najzwyczajniej w świecie nie przyszli
na sesję. Na 21 radnych było obecnych tylko 9, a więc nie
było quorum.
Teraz już też wiemy do czego była potrzebna radnym
koalicyjnym uchwała, którą w ich imieniu 28 sierpnia br.,
złożyli radni Pawlak i Krata, gdzie w paragrafie 4 punkcie
3 wspomnianej uchwały zaproponowali zapis, że w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu sesji zwołanej przez Przewodniczącego na wniosek Burmistrza
lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, nie były
obniżane diety. Szkoda tylko, że radni mając podjąć decyzję dotyczącą zmian w budżecie gminy, aby m.in.: zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingów
przy Przedszkoli nr 4 w Nowogardzie”, nie dotrzymali danego rodzicom słowa, a ponadto swoim zachowaniem
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dali pokaz braku szacunku wobec mieszkańców, którym
mają służyć.
Pytany przez przedstawicieli prasy w tym dniu Przewodniczący Rady Miejskiej o powody absencji radnych
oświadczył, że nie zna przyczyn ich nieobecności.
Nas mieszkańców ciekawi jakiż to powód swej nieobecności podadzą radni. Pracodawca nie zwolnił? Za
późno otrzymali informację? Urlop? Raczej żaden z tych
powodów, bo o sesji wiedzieli już 3 listopada br., poinformowani podczas spotkania z rodzicami, a co do pracodawców to zgodnie z prawem, nie mogą im w żaden sposób utrudnić wypełnienia ich misji społecznej. Widocznie
wszyscy radni koalicyjni się nagle bardzo rozchorowali i z
tegoż też powodu nie mogli przybyć na sesję. Poczekamy
i zobaczymy, jakie wyjaśnienie swej postawy przedstawią
mieszkańcom gminy Nowogard radni koalicyjni.
A po wtorkowej sesji wniosek nasuwa się jeden: jeżeli
radni nie przyszli na sesję, to znaczy że nie chcą tego parkingu, a rodziców oraz personel przedszkola najzwyczajniej w świecie wystawili do wiatru.
Piotr Suchy
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Protokół pokontrolny Regionalnej
Izby Obrachunkowej odnośnie
słynnego już „przetargu na wodę”
Protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 29 października br. przeczy temu, co już 18 września br.
pisał Dziennik Nowogardzki w swym artykule pt. „Kontrolerzy
RIO doszukali się nieprawidłowości...”.
Zwróciliśmy wówczas redakcji DN uwagę, że:
1. Nie jest prawdą, że Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) przyznaje redaktorowi naczelnemu Dziennika Nowogardzkiego, że w trakcie kontroli, jaką przeprowadzono na
przełomie lipca i sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
stwierdzono nieprawidłowości. Jak poinformował Urząd Miejski
w swym piśmie Prezes RIO, że zostaną dopiero podjęte przez Izbę
działania w celu opracowania materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli, sformułowania ewentualnych nieprawidłowości
oraz wniosków pokontrolnych. Słowo „ewentualne” nie oznacza,
że już coś zostało stwierdzone – jednak co innego czytelnikom
sugeruje autor w swym artykule.
To dziś stwierdza RIO: W zakresie poziomu i struktury zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30
czerwca 2015 r. oraz prawidłowości dotyczących tego zadłużenia
prezentowanych w sprawozdaniach do Izby nieprawidłowości
nie stwierdzono.
Jak informuje nas Prezes RIO, Izba nie analizowała zagadnienia związanego ze sprawą „przetargu na wodę”. Izba przeprowadziła kontrolę doraźną finansów, a więc tych, które zostały
wydane przez Gminę. Izba skontrolowała jaki wpływ na finanse
gminy miały działania Burmistrza, związane z oddaniem w dzierżawę składników mienia komunalnego na rzecz podmiotów
świadczących usługi związane ze zbiorowym na rzecz mieszkańców Gminy Nowogard zaopatrzeniem w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 30 czerwca 2015 roku. A jak wiemy, to

wspomniana przez redakcję niemiecka spółka nowogardzkich
wodociągów nie przejęła, lecz nadal (bezprawnie) zarządza nią
PUWiS, i te właśnie skutki finansowe sprawdzało RIO. Nie logicznym byłoby sprawdzanie czegoś, czego jeszcze nie ma – choć co
innego sugeruje autor artykułu.
To dziś stwierdza RIO: w wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że
do dnia zakończenia kontroli (18 sierpnia 2015 r.) z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego nie zostały poniesione wydatki na zapłatę kar, odsetek lub innych zobowiązań wynikających z tytułu
braku realizacji postanowień zawartych kontraktów.
Ponadto RIO stwierdza: Pomimo rozwiązania wskazanej umowy do dnia zakończenia kontroli (18 sierpnia 2015 r.), będące przedmiotem dzierżawy urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
oraz infrastruktura towarzysząca nie zostały zwrócone właścicielowi – Gminie Nowogard.
Jeszcze jedno stwierdzenie RIO jest w tej sprawie istotne:
Przedmiotem prowadzonej kontroli było m.in. oddanie w dzierżawę
składników mienia komunalnego na rzecz podmiotów świadczących usługi związane ze zbiorowym na rzecz mieszkańców Gminy
Nowogard zaopatrzeniem w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, co mieści się w zakresie aktualnie prowadzonych postępowań
przez sądy administracyjne.
W związku z brakiem prawomocnych orzeczeń w ww. sprawach wydanie wiążących wniosków pokontrolnych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie jest bezzasadne.
A nowogardzcy radni wiedzieli jednak lepiej. Zanim zapadły
prawomocne wyroki, radni koalicyjni już stwierdzili swą uchwałą,
że burmistrz złamał prawo. A jak sądy stwierdzą coś innego, to czy
wówczas radni przeproszą burmistrza Nowogardu za te ich insynuacje?
Opr. Piotr Suchy

Nowy chodnik przy ul. 3 Maja
W poniedziałek 2 listopada br. zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski, dokonał odbioru remontu chodnika,
stanowiącego dojście do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. 3 Maja 5 w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował: rozebranie istniejącego chodni-

przed remontem

po remoncie

ka z płyt betonowych, wykonanie koryta na całej szerokości
oraz ułożenie nowej nawierzchni, z kostki betonowej typu POLBRUK.
Wykonawcą robót była firma “AZBUD” z Nowogardu.
Anna Narkiewicz
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Kolejny remont ulicy powiatowej
Przy ul. Bankowej w Nowogardzie, po stronie lewej
i prawej (na odcinku od wjazdu ul. 3 maja do zjazdu do
banku) trwa zlecony przez gminę Nowogard, remont nawierzchni chodników przy drodze powiatowej. W poniedziałek 2 listopada br., burmistrz Robert Czapla wraz z wykonawcą dokonali kontroli postępu prac ww. chodników.
W zakres prac wchodzi ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Remont na rzecz gminy prowadzi
nowogardzka firma Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD”. Koszt realizowanego remontu wynosi
92.898,09 zł. Nowe chodniki nie tylko ułatwią życie pieszym
poruszającym się na tej ulicy ale i większą komfort oraz bezpieczeństwo w tym miejscu.
Anna Nrakiewicz

przed remotem

w trakcie remontu

Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni
chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie. Roboty
polegają na wymianie nawierzchni chodnika po stronie lewej
na odcinku od posesji nr 42 do zjazdu na działkę 75 (przy Harcówce).
Zakres prac obejmuje rozebranie starych elementów chod-

nika i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu
polbruk na długości 365,3 mb. Remont na rzecz gminy prowadzi nowogardzka firma PRIN-BUD Usługi Inżynieryjno - Budowlane. Koszt realizowanego remontu wynosi 77 121 zł.

przed remontem

w czasie remontu

Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Anna Narkiewicz
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Podsumowanie wyniku wyborczego
nowogardzkich kandydatów
do polskiego parlamentu
Wybory i po wyborach. Dziś już wiemy, kto został decyzją wyborców posłem i senatorem kolejnej kadencji sejmu
RP. Niestety Nowogard nie będzie miał swego przedstawiciela w polskim parlamencie. Przypomnijmy, że w pierwszych wyborach po przewrocie ustrojowym w roku 1989
został wybrany Marian Jeż, desygnowany wówczas przez
PZPR, a po nim kolejnym był ustępujący właśnie Andrzej
Piątak, który dostał się do Sejmu RP w roku 2011, startujący z listy Palikota.
A oto wyniki uzyskane na terenie naszej gminy oraz w całym okręgu wyborczym nr 41:
Liczba głosów ogółem uzyskanych przez poszczególne
komitety wyborcze na terenie gminy Nowogard
KW
KW
PiS PO
PSL Lewica Kukiz Nowoczesna
Razem Korwin
2056 2207 279
301 742
1213
693
409
Wyniki nowogardzkich kandydatów uzyskane na terenie gminy Nowogard
Kazimierz LEMBAS – 978 (ZL)
Adam FEDEŃCZAK – 674 (PO)
Damian SIMIŃSKI – 607 (PSL)
Magdalena ZARĘBSKA-KULESZA – 501 (PIS)
Paweł Bernard SŁOMSKI – 280 (KUKIZ’15)
Na terenie gminy Nowogard najlepszy wynik uzyskał Kazimierz Lembas, dyrektor nowogardzkiego szpitala, który startował z listy Zjednoczonej Lewicy, zaś najsłabszy wynik zanotował Paweł Słomski, startujący z listy Ruch Kukiza’15.
Wyniki nowogardzkich kandydatów uzyskane w okręgu nr 41
Kazimierz Lembas (1583) Zjednoczona Lewica
Paweł Słomski (1456) Ruch Kukiz’15
Adam Fedeńczak (1454) Platforma Obywatelska
Magdalena Zarębska-Kulesza (1382) Prawo i Sprawiedliwość

Damian Simiński (917) Polskie Stronnictwo Ludowe
W województwie zachodniopomorskim, w całym okręgu
41, najlepszy wynik uzyskał Kazimierz Lembas, zaś najsłabszy
kandydat PSL.
Liczba głosów ogółem uzyskanych przez poszczególnych kandydatów na Senatorów RP na terenie gminy Nowogard:
Joanna
Grzegorz
Witold
Marek
Edward
Sławomir
Monika
Bernard
Florian Przemysław
KOSMAL
Piotr
AGATOWSKA
NAPIERALSKI
RUCIŃSKI ŚWIDERSKI
(PiS)
PREISS
(ZL)
(PO)
(PSL) (Nowoczesna)
1228
2187
2750
334
502
915
Podsumowując, najlepszym kandydatem do polskiego
parlamentu, w wyborach 2015, na terenie gminy Nowogard,
był Kazimierz Lembas ze Zjednoczonej Lewicy.
Gratulujemy wszystkim nowogardzkim kandydatom
uzyskanych wyników i mamy nadzieję, że będą one dla nich
jeszcze większą zachętą do pracy na rzecz mieszkańców gminy Nowogard.
Opr. Piotr Suchy

(na podstawie informacji PKW)

Stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

W sprawie remontu na os. Radosław
W związku z przedłużającymi się utrudnieniami w ruchu,
które wynikają z realizowanej inwestycji remontu dróg na
osiedlu Radosława pragnę wyjaśnić, że nie są one spowodowane z winy inwestora tj. Gminy, jak to sugeruje Dziennik
Nowogardzki w swym wtorkowym wydaniu oraz sam wykonawca, który na łamach tej gazety, próbuje się w „wybielić” na
wszelkie sposoby.
Uzasadnienie:
Dotychczasowy wykonawca robót, pomimo kilkukrotnych wezwań, odmówił wykonania robót polegających na
utwardzeniu pobocza przy budynku 36, umożliwiającego
parkowanie samochodów. Roboty te były uwzględnione

w materiałach przetargowych i Wykonawca składając ofertę
wkalkulował je w cenie. Roboty te miały być wykonane w ramach nieistotnych zmian realizowanego projektu.
Podobnie ma się sprawa przy budynku nr 44, przy którym wysokość nawierzchni drogi miała być obniżona do
poziomu istniejącego przy tym budynku parkingu. Prace
obniżenia poziomu drogi miały być wykonane, jako roboty dodatkowe. Wykonawca jednak zażądał wygórowanych cen za te
prace, przewyższające ceny z przetargu o 100%, na co oczywiście Gmina nie mogła się zgodzić, ze względu na przepisy
ustawy o finansach publicznych. Pomimo wielokrotnych rozmów i pism w tych sprawach ze strony Urzędu, jak i inspek-
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Odnośnie artykułu na temat fermy
norek w Glicku
W jednym ze swych wydań
(30.10.2015), Dziennik Nowogardzki wydrukował artykuł redaktora
podpisującego się jako „ms” pt. „Nie
będzie fermy norek k. Glicka?” To, że
artykuł jest tendencyjny i głównym
celem piszącego było ukazanie osoby burmistrza w złym świetle, to nie
dziwi już nikogo. Pod tajemniczymi
inicjałami ms kryje się przecież nie
kto inny, jak sam Prezes, który znany jest ze swej nienawiści do osoby
obecnego burmistrza, z czym się
zresztą nawet nie kryje. Tym razem
do swych celów wykorzystuje decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie (SKO) aby szkalować burmistrza.
Burmistrz winny? Niby jak?
Przede wszystkim należy przypomnieć, że decyzje odnośnie
fermy norek k. Glicka podejmuje zastępca burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski, który za wydział Architektury odpowiada, a nie
burmistrz (podobnie było za poprzedniej kadencji). Obwinianie
więc burmistrza za “niby” wadliwą decyzję jest po prostu manipulacją. A czemu „niby”, to wyjaśnię w dalszej części artykułu.
Haczyk tkwi w szczegółach...
Redaktor DN przedstawił tylko te fragmenty z wyroku SKO
odnośnie wspomnianej fermy norek, które pasowały do tezy, że
burmistrz złamał prawo wydając decyzję odnośnie warunków zabudowy dla fermy norek w obrębie Glicko. Umiejętnie zaś przemilczano pozostałe fragmenty, te które nie pasowały do zaplanowanej tezy. Sprowadziło się to do tego, że powycinano z różnych
stron decyzji SKO potrzebne fragmenty i posklejano je w odpowiedni sposób. Wyrywanie z pism prawniczych fragmentów, bez
kontekstu całościowego, jest manipulacją, która nijak ma się do
rzeczywistości. Powie to o tym Państwu każdy prawnik, dobry
dziennikarz i polonista w szkole.
Wracając jednak do samego artykułu „emesa” - pierwsze kłamstwo: „Kolegium potwierdziło większość zarzutów”. Wymienione
w notce prasowej strony wniosły do SKO łącznie 5 zastrzeżeń do
wydanej decyzji odnośnie fermy norek, a Kolegium uznało z tego
jedno zastrzeżenie w całości, zaś z drugiego tylko połowę, odrzucając pozostałe. Więc gdzie jest ta większość zarzutów? A co naj-

ważniejsze, to nawet z treści uzasadnienia wyroku nie wynika w żadnym
fragmencie, aby Kolegium potwierdziło większość zarzutów. Śmieszne
jest to, że nawet sam autor zdanie
później pisze, że SKO przyjęło część
zarzutów. Więc jak jest: większość
czy tylko część?
O czym SKO nie pisało,
a DN dopisał...
Trzeba chcieć najpierw zrozumieć pismo SKO, aby później móc
je interpretować. Każdy kto już miał
do czynienia z SKO wie, że zawsze
rozstrzyga ono na korzyść skarżących (i dobrze). Rozstrzyga tylko
i wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a nie na podstawie
czyjegoś widzimisię. A co najważniejsze, to decyzja SKO nie unieważnia samej decyzji, ale odsyła sprawę do formalnego uzupełnienia, a to oznacza, że jeżeli wskazane braki zostaną naprawione,
to decyzja będzie prawnie bez zastrzeżeń i jak najbardziej ważna.
DN wspomniał w swej notatce, że jednym z zarzutów był
stwierdzony brak decyzji środowiskowej. Jednak SKO w ogóle
tego tematu nie poruszyło. Dlaczego? Ponieważ w tej sprawie już
się wypowiedziało, a zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku fermy norek wielkości poniżej 59 DJP nie jest wymagana
decyzja środowiskowa (w tym przypadku nie ma zastosowanie
również czerwcowa uchwała Rady Miejskiej, bo decyzja wydawana była w miesiącu marcu). Gdy inwestor wystąpił o warunki
zabudowy, Gmina na etapie prowadzenia postępowania, zażądała od niego raportu środowiskowego. Ten jednak odwołał się do
SKO, zaś SKO stwierdziło, że przepisy prawne jasno mówią, że przy
tej wielkości fermy nie jest wymagany raport środowiskowy.
Niestety artykuł pisany pod egidą “Prezesa”, po raz kolejny jest
chaotycznym zbitkiem zarzutów i pomówień, w którym wrzucono wszystko do przysłowiowego „jednego wora” - sprawę fermy
norek z osobą burmistrza, jego zarobkami, Wiadomościami Samorządowymi itd.
Czy autorowi naprawdę chodziło o fermę? Jak widać po dołączonym do artykułu podsumowaniu, to tak naprawdę raczej chodziło o zdyskredytowanie osoby burmistrza Nowogardu.

tora nadzoru, Wykonawca na dziś nie wyraża najmniejszej
chęci porozumienia się w tej sprawie.
W związku z niedotrzymaniem warunków podpisanej
umowy, jesteśmy zmuszeni do rozwiązania umowy z dotychczasowym Wykonawcą. Spór pomiędzy Gminą a Wykonawcą
będziemy zmuszeni rozwiązać na drodze sądowej. Oczywiście
roboty remontowe będą musiały być wykonane w trybie awaryjnym przez inną firmę.
Za zaistniałą sytuację i powstałe z tego tytułu utrudnienia chciałbym Państwa serdecznie przeprosić. Gmina poczyni
starania zmierzające do rozwiązania problemu parkowania
pojazdów na osiedlu Radosława. W tym celu zostanie opracowana koncepcja utworzenia jak największej ilości miejsc do
parkowania w obrębie osiedla. Państwo będą zaproszeni do
zgłoszenia swoich uwag i pomysłów do tej koncepcji. Jeszcze

raz przepraszam za niezawinioną przez Gminę sytuację i powstałe niedogności.

Piotr Suchy

Z poważaniem Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Niestety ta sama firma nowogardzka, po raz drugi, postawiła Urząd Miejski w Nowogardzie w tak trudnej sytuacji.
Pierwszy raz w czasie remontu w szpitalu (adaptacji dawnej
porodówki na oddział dziecięcy), a teraz w czasie remontu
dróg na osiedlu Radosław. O całej tej sytuacji był również poinformowany przez kierownika Tadeusza Fiejdasza, podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, radny Michał
Wiatr (radny z okręgu wyborczego, na terenie którego znajduje się os. Radosław), który dzisiaj twierdzi, że nie o wszystkim
wiedział, choć nagrania z sesji przeczą słowom radnego.
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Kolejna inwestycja w Maszkowie
oddana mieszkańcom
W poniedziałek 26 października br., w godzinach popołudniowych w Maszkowie, burmistrz Robert Czapla został
zaproszony przez sołtysa Krzysztofa Bernacha i mieszkańców
na zebranie sołeckie. Okazją do tego spotkania był odbiór
chodnika, prowadzącego do maszkowskiego “Norlika”, wybudowanego w roku 2014 przez Zbigniewa Piątaka, właściciela
Gospodarstwa Rolnego “Visonex”. Chodnik wybudowała nowogardzka firma PPHU KUGA Krzysztof Stróżewski, a sfinansowała gmina Nowogard. Koszt tej inwestycji to 9 890 zł.

Po odbiorze mieszkańcy mieli okazję zapytać burmistrza
o różne sprawy. Włodarz naszej gminy udzielał odpowiedzi mieszkańcom, ponadto zaproponował wykorzystać możliwość nabycia
przez gminę Nowogard frezu asfaltowego, aby siłami i sprzętem
mieszkańców poprawić stan nawierzchni dróg gminnych, które
znajdują się na terenie sołectwa. Mieszkańcy poinformowali, że
w najbliższym czasie złożą wniosek do gminy o zakup wspomnianego materiału.
Podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami, obecny
był również Zbigniew Piątak, który wspólnie z burmistrzem Nowogardu, sołtysem Maszkowa oraz z Adamem Czernikiewiczem
kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów omówiali propo-

zycję projektu budowy nowej świetlicy w Maszkowie. To przykład
wzajemnej dobrej egzystencji, która przynosi korzyści obu stronom: mieszkańcom i lokalnemu przedsiębiorcy. Miejmy nadzieję,
że maszkowski przykład będzie dla innych sołectw, na których
terenie działają lub zaczynają działać prywatni przedsiębiorcy,
zachęta do podejmowania współpracy, bo jak widać na przykładzie Gospodarstwa Rolnego “Visonex” i sołectwa Maszkowo, jest
to możliwe.
Piotr Suchy

Błotno - sołtysi uczyli się udzielać
pierwszej pomocy
Co miesiąc burmistrz Robert Czapla spotyka się z 36 sołtysami, aby omówić ważne sprawy. Bardzo często w tych spotkaniach biorą udział urzędnicy miejscy i podobnie było tym
razem. Jednak to październikowe spotkanie sołtysów z burmistrzem rozpoczęło się od małej niespodzianki.
Otóż na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Błotnie
odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, które dla sołtysów oraz nauczycieli poprowadził zawodowy ratownik medyczny
Artur Pietrzycki. Przy pomocy manekina uczestnicy doskonalili
technikę sztucznego oddychania i uciskania serca, aby w przyszłości móc pomóc osobie, której życie jest zagrożone.
Sołtysi byli zadowoleni z tej niespodzianki i jak stwierdzili wiedzy nigdy za mało. W tym miejscu składamy podziękowanie
za profesjonalizm dla Artura Pietrzyckiego.
Po niespodziance, w świetlicy przyszkolnej odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze sprawy oraz
ustalono termin następnego spotkania. Gospodarzem październikowego spotkania w Błotnie była sołtys Danuta Nowak, która
stanęła na wysokości zadania. Te spotkania integrują, dlatego nie

dziwi już nikogo tak wysoka frekwencja wśród sołtysów na comiesięcznych spotkaniach.
Piotr Suchy

16.11.2015 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

19

Marzena Kargul - lekarz prowadzący
„Szkołę Cukrzycy” - odznaczona Srebrną
Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju Pomorza Zachodniego nadał srebrną
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Pani
dr Marzenie Kargul. Odznaczenie zostało wręczone przez
wicewojewodę zachodniopomorskiego Pana Ryszarda
Mićko podczas wojewódzkich uroczystych obchodów
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Świdwinie dnia 24
października 2015r.
Pani dr Marzena Kargul od 2009 rozpoczęła działalność
społeczną na rzecz osób z cukrzycą i ich rodzin z terenu Gminy
Nowogard oraz gmin ościennych powiatu goleniowskiego od
nawiązania bliskiej współpracy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie.
Bierze czynny udział z wykładami obejmującymi zagadnienia powikłań neurologicznych w cukrzycy adresowanymi dla
diabetyków z terenu Gminy Nowogard organizowanych przez
PSD Koło Nowogard. Uczestniczy z wykładami na obchodach
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą ogólnie dostępnych dla
wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, w których biorą
również udział diabetycy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jedną z form leczenia cukrzycy jest edukacja
chorych i ich rodzin, prawie 100 lat temu (prof. Joslin) powiedział ”Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”.
Wypowiedź ta stała się mottem „Szkoły Cukrzycy”. W 2011 roku
po odbyciu szkolenia w zakresie edukacji diabetologicznej zostaje lekarzem prowadzącym „Szkołę Cukrzycy”.
Ogólnokrajowy projekt „ Szkoła Cukrzycy” prowadzony
jest pod naukowym kierownictwem Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod nadzorem Rady Naukowej i przewodnictwem prof. dr hab. med. Bogny WieruszWysockiej. W skład rady naukowej wchodzą wybitni specjaliści

diabetologii (Prof. dr hab. med. Witold Lukas, Prof. dr hab. med.
Krzysztof Strojek, Prof. dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska,
Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prof. dr hab.
med. Lilianna Majkowska, Prof. dr hab. med. Maciej Małecki,
dr n. med. Anna Majchrzak, dr Piotr Liszkowski, oraz pomysłodawca i krajowy koordynator lek. med. Andrzej Paciorkowski).
Pani dr. Marzena Kargul od 2011r. prowadzi „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie, w której znajdują się słuchacze z powiatu Goleniowskiego.
Z inicjatywy Pani dr Marzeny Kargul w 2013 r. nastąpiło
otwarcie „Szkoły Cukrzycy” w Gryfinie.
Na dzień dzisiejszy w zachodniopomorskim działa 6 „Szkół
Cukrzycy”. Nowogard za pośrednictwem Pani dr Marzeny Kargul stał się wskazówką dla wielu z naszego województwa jak
dotrzeć z informacja i włączyć się bezinteresownie w pomoc
chorym z cukrzycą poprzez profesjonalną edukację.
Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Już 20 listopada br. rusza kolejna edycja „Szkoły Cukrzycy”
V Edycji Nowogardzkiej “Szkoły Cukrzycy”
Lekarz prowadzący dr Marzena Kargul
Terminy i tematy wykładów:
20-11-2015 - Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?
Wykład Pani dr Marzeny Kargul
11-12-2015 - Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego.
Wykład Pani dr Marzeny Kargul
15-01-2016 - Żywienie w cukrzycy - prawda i mity.
Wykład Pani dr Marzeny Kargul
19-02-2016 - Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne.
Wykład Pani dr Marzeny Kargul
04-03-2016 - Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina?
Cukrzyca u kobiety - problem nie tylko kobiet.
Wykład Pani dr Marzeny Kargul
15-04-2016 - Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia,
kwasica cukrzycowa - jak ich unikać? Osoba z cukrzycą
w pracy. Kierowca z cukrzycą.
13-05-2016 - Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.

17-06-2016 - Zawał serca, udar mózgu - czy to tez powikłania cukrzycy?
Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku.
Uroczyste zakończenie V edycji Nowogardzkiej “Szkoły Cukrzycy”
Uczestnicy największej liczby spotkań wezmą udział
w losowaniu nagród
Dodatkowe informacje można uzyskać w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 w siedzibie PSD Koła Nowogard ul.
Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala)
lub w dowolnym czasie telefonicznie pod nr: 500 553 190; 660
238 483; 512 626 744 oraz za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl
W imieniu własnym oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard jak również Pani dr Marzeny
Kargul serdecznie zapraszam do udziały w wykładach Nowogardzkiej “Szkoły Cukrzycy”
Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard
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Nowa nawierzchnia na drogach
gminnych w Trzechlu
We wtorek, 27 października, w godzinach popołudniowych, burmistrz Robert Czapla udał się do Trzechla, na zaproszenie sołtysa Krzysztofa Feliksiaka oraz mieszkańców.
Trzechel to kolejne sołectwo, które wykorzystało frez asfaltowy do remontu dróg gminnych. Gmina na wniosek sołectwa
Trzechel zakupiła 8 łódek frezu i 2 łódki gruzu (łódka to naczepa w kształcie łódki o tonażu 25/27 ton) za łączną kwotę
16.113 zł, zaś mieszkańcy własnymi siłami utwardzili te drogi.
W czasie spaceru burmistrza wraz z mieszkańcami oraz
z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) Tadeuszem Fiejdaszem, mógł się on przekonać naocznie, że doświadczenie
sołtysa, jako byłego drogowca sprawiło, że 2 drogi gminne
wyglądają o niebo lepiej, niż główna droga powiatowa. Mieszkańcy z dumą pokazywali przybyłym gościom drogi, które wyremontowali sami.
Ponadto chwalili też pracowitość swego nowego sołtysa,
który sam postawił nową wiatę przy boisku oraz wykonał remont przystanku autobusowego wraz z wykonaniem tabliczki
z nazwą miejscowości.

Mieszkańcy wykorzystali obecność włodarza naszej gminy,
i rozmawiali z nim w sprawie rozwiązania problemów, które
istnieją w sołectwie. W czasie rozmowy w świetlicy, padło szereg pytań, na które burmistrz udzielał odpowiedzi. Spotkania
te są dobrą okazją dla mieszkańców do spotkania i bezpośredniego kontaktu z burmistrzem Nowogardu.
Piotr Suchy

VIII Memoriał Janusza Kaweckiego
w Szachach
Gra w szachy cieszy się niesłabnącą popularnością,
o czym świadczy liczba zawodników przybyłych na VIII Memoriał Janusza Kaweckiego w Szachach. Spotkanie odbyło
się 8 listopada br.,. w Świetlicy Środowiskowej „Promyk”,
w którym wzięli udział pasjonaci gry w szachy z województwa zachodniopomorskiego. Rozpoczęcia turnieju dokonał burmistrz Robert Czapla.
W tegorocznym Memoriale wzięło udział 39 szachistów
w różnym przedziale wiekowym – przy szachownicy spotkali
się zarówno doświadczeni seniorzy, jak i juniorzy (od kilkulatków do nastolatków), którzy przyjechali z różnych stron naszego województwa, m.in.: ze Szczecina, Dziwnowa, Trzebiatowa,
Gryfic, Stargardu Szczecińskiego, Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego i Świnoujścia. Nasze miasto reprezentowali: Paweł
Taberski, Wesołowski Eryk, Stanisław Rabczuk, Bolesław Joń-

ca, Jakub Tandecki. W ciągu trwania dziewięciu rund wiele się
działo. Panowała atmosfera zdrowej rywalizacji oraz widoczne
było duże zaangażowanie uczestników i poważne potraktowanie gry w szachy.
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Miętno - odbiór wyremontowanych
pomieszczeń w świetlicy
Dobiegły końca prace remontowe pomieszczeń przylegających do budynku świetlicy. W tzw. budynku gospodarczym odtworzono miejsce sanitarne, wyłożono podłogę
nową posadzką, odnowiono ściany oraz sufity we wszystkich pomieszczenia (przedsionek, sanitariat, magazynek).
Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową, odtworzona
została instalacja: elektryczna, sanitarna i wodociągowa
(wewnętrzna), a także wymieniony i podłączony został
zbiornik bezodpływowy, czyli szambo.
Efekt tych prac odebrał burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem, radnym Marcinem Wolnym, sołtys Miętna Anną
Korchut wraz z mieszkańcami sołectwa, w czwartkowe popołudnie, 29 października br. Obecni byli również właściciele firmy, wykonującej rzeczony remont. Wykonawcą tego remontu
była firma PPHU KUGA z Nowogardu. Wartość prac remontowych to koszt 64.300 zł/brutto. Prace remontowe zakończono
przed planowanym terminem (3 listopada br.). Przypomnijmy, że jest to realizacja obietnicy, którą złożył mieszkańcom
Miętna burmistrz Nowogardu, podczas jednego ze spotkań
z mieszkańcami oraz kolejna inwestycja na terenie wiejskim.
Następnie burmistrz zapoznał mieszkańców z projektem
budowy placu zabaw. Został on wstępnie przez nich zaakcep-

W tym roku przyznano puchary:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce – Kubiak Jakub
II miejsce – Kiełbratowski Aleksander
III miejsce – Pułka Bartosz
Klasyfikacja juniorów:
I miejsce – Kubik Jakub
II miejsce – Ciesielski Jan
III miejsce – Hamkalo Paweł
Najlepszy szachista z Nowogardu:
Paweł Taberski
Ww. zawodnicy otrzymali puchary. Ponadto nikt nie wyszedł ze spotkania z pustymi rękami – wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki. Patrząc na zdjęcia zapewne Państwo zanotujecie w pamięci fakt, iż turniej opanowali zawodnicy młodzi, a nawet bardzo młodzi. I to jest pocieszające – tzn.,
że szachy mają się jednak dobrze.
Zawody bardzo sprawnie jak zawsze prowadził pan Kazimierz Łaszewski z Gryfic, a głównym organizatorem był Miejsko – Gminny Zarząd LZS i jego przewodniczący Jan Tandecki.
Anna Narkiewicz

towany. Wówczas wszyscy przeszli wszyscy przeszli na łączkę
przy kościele, gdzie pierwotnie ma być zainstalowany ww.
plac zabaw. Po tym spotkanie z mieszkańcami się zakończyło, choć jeszcze długo wszyscy stali i rozmawiali nad dalszymi
działaniami, które mieszkańcy chcą podjąć dla poprawy życia codziennego.

Piotr Suchy

22

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

16.11.2015 r.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ
ARANŻACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił konkurs
na Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2015.
Jest to II edycja tego typu konkursu organizowanego dla
mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którego celem jest
podkreślenie nastroju Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, oraz podniesienie walorów dekoracyjnych i estetycznych budynków mieszkalnych.
Mieszkańcy naszego miasta i gminy od lat uczestniczą
w nadawaniu odświętnego i wyjątkowego charakteru naszemu miastu poprzez tworzenie bardzo ciekawych aranżacji świątecznych w swoich posesjach, oknach, balkonach
czy ogrodach na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, dlatego też Burmistrz Nowogardu poprzez ogłoszenie

i przeprowadzenie konkursu chce docenić wszystkich, którzy
od lat zdobią swe posesje, oraz zachęcić pozostałych do włączenia się w nadawaniu miastu magicznego wyglądu w okresie Świąt i Nowego Roku.
Nagrodami w konkursie są bony pieniężne w wysokości
3000 zł. w kategorii – budynek jednorodzinny wolno stojący
i 1000 zł. – kategoria balkon w budynku wielorodzinnym.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do
uczestnictwa w konkursie.
Regulamin i zgłoszenia dostępne są pod adresem: http://
nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/2767-konkurs-nanajladniejsza-aranzacje-swiateczna

KAMPANIA ”SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE”
W październiku tego roku rozpoczęliśmy kolejną kampanię edukacyjną „Sprzątnij po swoim psie”. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie sprzątania nieczystości pozostawianych przez naszych pupili w miejscach
publicznych (szczególnie w reprezentacyjnych miejscach
naszego miasta oraz na chodnikach, alejkach i skwerach
nad jeziorem).
Młodzież szkolna, nauczyciele oraz urzędnicy wyruszyli na
spacer po ulicach miasta, podczas którego zachęcali mieszkańców do udziału w akcji. Wręczano ulotki, malowano na
chodnikach i alejach hasła propagujące czystość.
Do udziału w kampanii włączyli się także właściciele sklepów zoologicznych takich jak: „Vega”, „Złota Rybka”, „Małe Zoo”.
Zaangażowały się również Spółdzielnie Mieszkaniowe : „Cisy”,
„Gardno”, „Radosław”, WAM – Zespół Zarządców Mieszkaniowych oraz Wspólnota Mieszkaniowa – Furmańczyk. Rozwieszono w posesjach ulotki, tak by każdy mieszkaniec mógł za-

poznać się z celem kampanii oraz dołączyć do działań na rzecz
utrzymania czystości w mieście.
Cieszy tak duży odzew i zaangażowanie, które stać się
może przykładem dla wszystkich właścicieli czworonogów.
Monika Kukiełka
Wydział GKMiOŚ

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 12.11.2015r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa
- pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 174/2 o pow. 0,9981 ha położona w obrębie Jarchlino
gmina Nowogard. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na
okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2015r o godz. 10.30
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 300,00zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego tj. 180,00 zł najpóźniej do dnia 03.12.2015r. na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej pięć lat stażu pracy lub co najmniej trzy lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami
na danym stanowisku.
3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość
regulacji w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 4. Doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.
5. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Obywatelstwo polskie.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra organizacja pracy.
2. Znajomość języków obcych.
3. Doświadczenie na kierowniczym stanowisku pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych.
2. Bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych, analiza możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na realizację zadań gminy, prowadzenie banku danych na temat dostępnej pomocy finansowej.
3. Systematyczne informowanie burmistrza o pojawiających się programach, możliwościach pozyskiwania funduszy, rozwoju gminy oraz
przedstawianie własnych propozycji i inicjowanie projektów w tym zakresie.
4. Przygotowywanie we współpracy z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z pomocy finansowej, doradztwo oraz szkolenia w sprawach
pozyskiwania pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy.
5. Konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymii
monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach
pomocy finansowej.
6. Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.
7. Uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą.
8. Doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych
z pomocy finansowej, w tym wyrażenie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy, monitorowanie przygotowania oraz realizowania
projektów współfinansowanych z pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań.
9. Podejmowanie działań związanych z promocją gminy, rozwojem
kultury, turystyki i rekreacji.
10. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania inwestorów i współdziałanie w tym zakresie z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
11. Podejmowanie działań z zakresu pozyskiwania inwestorów lokujących swoją działalność i tworzących miejsca pracy w utworzonej strefie
ekonomicznej i współdziałanie w tym zakresie z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
12. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji życia gospodarczego gminy i rozwiązywania problemów bezrobocia.
13. Tworzenie bazy danych dotyczących wszystkich dziedzin życia gospodarczego.
14. Współudział w realizacji strategii rozwoju gminy.
15. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi.

16. Nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców.
17. Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
18. Prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19. Koordynowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej.
20. Nadzór nad realizacją polityki kulturalnej i działalnością gminnych instytucji kultury.
21. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z mecenatem
nad kulturą, organizacją imprez kulturalnych z udziałem gminy, imprez
masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
22. Podejmowanie i nadzór nad działaniami promującymi sport oraz
organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem gminy, masowych imprez sportowych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Podejmowanie samodzielnych decyzji,
sytuacje stresowe. Praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
we wrześniu 2015r. wyniósł co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa
pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku
pracy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej
7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia
25 listopada 2015r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko
kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu”
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piaseckanrtel.
(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 Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia
wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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WCHODZĘ W TO!

Na ulicach, alejach i chodnikach Nowogardu pojawiły
się w ostatnich dniach hasła zachęcające właścicieli psów
do uprzątania nieczystości pozostawianych przez ich pupili, zielone –SPRZATNIJ PO SWOIM PSIE – i wiele mówiące czerwone WCHODZĘ W TO! Jest to jeden z elementów,
trwającej od września kampanii, promującej właściwe zachowania właścicieli psów. Do udziału w akcji organizowanej przez gminę Nowogard z ogromnym zaangażowaniem
włączyły się szkoły. To właśnie dzieci i młodzież szkolna
wraz z opiekunami i urzędnikami z wydziału GKMiOŚ wychodzą na ulice miasta aby aktywnie propagować ideę odpowiedzialności za to, co psy pozostawiają na chodnikach.
Wręczane są ulotki, malowane hasła, przeprowadzane rozmowy, przyjmowane uwagi i spostrzeżenia. Należy zauważyć,
że mieszkańcy pozytywnie przyjmują prowadzone działania.
Spotykamy się z przyjaznymi komentarzami i przychylnym
traktowaniem. Właściciele psów zapewniają, że nawet jeśli dotychczas nie poczuwali się do tego obowiązku od dzisiaj będą
starali się nie pozostawiać przykrych „psich niespodzianek” na
chodnikach. W załączeniu fotorelacja. Klasa III a z Gimnazjum
nr 2 wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Grygowską oraz
pedagogiem szkolnym Panią Katarzyna Wasyluk, klasa IV a ze
Szkoły Podstawowej nr 3 z wychowawczynią Panią Arletą Bartosik oraz klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Panią Jolantą
Modrzejewską i Joanną Machocką.
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ

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 SpożywczoPrzemysłowe 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

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: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

