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Gmina Nowogard na pierwszym miejscu
listy projektów rozwoju dróg lokalnych
Burmistrz Robert Czapla, w imieniu Gminy Nowogard, 28
października 2015 r., podpisał i złożył wniosek o dofinansowanie
projektu: „Budowa drogi gminnej, dojazdowej do obszaru
inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno, Gmina
Nowogard”, który otrzymał łączną liczbę 21,8 pkt., plasując się
tym samym na pierwszym miejscu wstępnej Listy Rankingowej.
24 grudnia 2015 r., Wojewoda Piotr Jania zatwierdził
ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
dokończenie na str. 2

Radni najpierw powiedzieli „nie!”
We wtorek, 5 stycznia br., o godz. 9.00, rozpoczęła się
XXII sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, podczas której
radni podejmowali ostateczną decyzję odnośnie propozycji uchwał autorstwa burmistrza Roberta Czapli, nad którymi obradowały w poniedziałek obie komisje RM, które
pozytywnie zaopiniowały te propozycje.
Jednak mieszkańcy Gminy przyzwyczaili się już do tego, że
co innego dzieje się w czasie prac komisji, a co innego uchwala
się na sesji. I tym razem było podobnie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przyjętych i odrzuconych przez nowogardzkich radnych uchwał, których autorem był burmistrz
Robert Czapla:
dokończenie na str. 4

W sprawie dożywiania na terenie
gminy Nowogard
W dniu 10 grudnia 2015 roku, gmina Nowogard przeprowadziła przetarg na przygotowywanie, dostarczenie
oraz wydawanie posiłków na terenie naszej Gminy w roku
2016. Z dożywiania tego korzystają m.in. dzieci z rodzin
otrzymujących wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej,
osoby korzystające ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk”, osoby bezdomne oraz wymagające wsparcia (chore,
niedołężne, samotne i niepełnosprawne).
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TESS Polska
sp. z o.o. z Koszalina, oferując cenę gorącego posiłku za kwotę
3,93 zł brutto.
Według zawartej umowy firma powinna spełniać następujące wytyczne:

1. Obiady powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii - 850 kcal,
- udział energii z białka - nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku,
- udział białka zwierzęcego - średnio 50% ogólnej ilości
białka zawartego w posiłku,
- udział energii z tłuszczu – do 30 %
2. Zupa spełniać winna następujące wymagania:
a. temperatura – min. 75 stopni C,
b. pojemność – 250 ml,
c. chleb – 50 g.
dokończenie na str. 7
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Gmina Nowogard na pierwszym miejscu
listy projektów rozwoju dróg lokalnych
dokończenie ze str. 1

Na pierwszym miejscu tej listy znajduje się projekt
Gminy Nowogard. Teraz wszystko w rękach radnych,
którzy w tegorocznym budżecie gminy Nowogard, muszą
zabezpieczyć na ten cel całą kwotę kosztorysową wynoszącą
około 3,5 mln zł. Dopiero po wykonaniu inwestycji otrzymamy
zwrot 50% poniesionych kosztów od Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Na rozwój zachodniopomorskich dróg lokalnych
w 2016 r. przeznaczonych zostanie 44,5 mln zł. Do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 62
wnioski z samorządów o dofinansowanie, z czego 53 spełniały
wymogi formalne i zostały ocenione przez komisję. W wyniku
jej prac powstała lista rankingowa zawierająca drogi gminne
i powiatowe.
Lista ta została przekazana Ministrowi Infrastruktury
i Budownictwa i zgodnie z przyjętym harmonogramem,
do 20 stycznia br., nastąpi zatwierdzenie jej przez Ministra.
Ogłoszenie przez wojewodę zakwalifikowanych do
dofinansowania wniosków nastąpi do 31 stycznia br.

Wieloletni program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pozwoli na budowę,
przebudowę i remont ponad 8 tys. km dróg lokalnych.
opr. Piotr Suchy

Rozpoczął działalność Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.
Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej
w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie
przed sądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosz-

tów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna
pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się przy ul. 3 Maja w Nowogardzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i czynny jest:
- poniedziałki od 8.00 - 12.00
- wtorki od 8.00 - 12.00
- środy od 8.00 - 12.00
- czwartki od 8.00 - 12.00
- piątki od 8.00 - 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
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OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Nowogard".
Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 i art. 48 ust. promocji gospodarki niskoemisyjnej, edukacji ekologicznej i zasto2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji sowania zielonych zamówień publicznych.
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Z treści dokumentacji wynika, iż wskazane przedsięwzięcia nie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. będą wykazywać prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań
z 2013 poz. 1235, z późn. zm.)
skumulowanych lub transgranicznych na środowisko. Realizacja
BURMISTRZ NOWOGARDU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADO- planowanych przedsięwzięć nie powinna wpłynąć na zwiększenie
MOŚCI INFORMACJĘ
prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia i życia ludzi
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia- gdyż celem zaplanowanych działań będzie podniesienie efektywływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospo- ności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza atmosferyczdarki niskoemisyjnej Gminy Nowogard".
nego na obszarze gminy, która ma istotny wpływa na stan zdrowia
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2, ww. usta- mieszkańców gminy Nowogard.
wy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizaw Szczecinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora cja postanowień „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy NowoSanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie w sprawie odstąpienia gard" nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo- przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy
wisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
Pismem z dnia 04.01.2016 r. znak WOPN-OS.410.321.2015.MP Re- społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływagionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie stwierdza nia na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Burmistrz
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania Nowogardu odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny odna środowisko dla ww. Planu oraz pismem z dnia 29.12.2015 r., znak działywania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej
NZNS.7040.1.109.2015 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódz- Gminy Nowogard".
ki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stwierdza, że dla ww. dokumenUzasadnienie do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
tu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia- oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoływania na środowisko.
emisyjnej Gminy Nowogard" stanowi załącznik do niniejszego ob„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nowogard" jest do- wieszczenia.
kumentem strategicznym, zawierającym zestaw proponowanych
Sprawę prowadzi: Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału
działań inwestycyjnych i nieinewstycyjnych zmierzających do osią- GKMiOŚ, tel. 913 926 232.
gnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji
Niniejsza informacja zostaje zamieszczona:
emisji gazów cieplarnianych (CO2), zwiększenia udziału energii po1) w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na
chodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii fi- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowonalnej.
gardzie www.bip.nowogard.pl w zakładce informacje o środowisku;
Plan przewiduje działania polegające m.in. na termomo2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
dernizacji budynków sektora mieszkaniowego, wykorzysta- w Nowogardzie – www.bip.nowogard.pl w zakładce obwieszczenia;
niu odnawialnych źródeł energii przy modernizacji oświetlenia
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac
ulicznego, ograniczeniu emisyjności gospodarki w sektorach: Wolności 1, 72-200 Nowogard,
transportu (publicznego, gminnego prywatnego), gospodarki od4) w Biuletynie Wiadomości Samorządowe.
BURMISTRZ Robert Czapla
padami, i produkcji energii oraz planowaniu gminnym w zakresie

Spotkanie otwarte z mieszkańcami zaproszenie

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z opracowywaniem przez Gminę Nowogard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zapraszamy mieszkańców
i przedsiębiorców z terenu Gminy Nowogard na spotkanie otwarte które odbędzie się 28 stycznia 2016 roku w godzinach 17:00
– 19:00 w budynku Urzędu Miejskiego w sali obrad Rady Miejskiej
(Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard).
Na spotkaniu będzie można się dowiedzieć jak obniżyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć rachunki za paliwa/energie
oraz na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie podczas
zgłaszania ich do Planu gospodarki niskoemisyjnej. Na te i więcej
pytań udzielą specjaliści z Consus Carbon Engineering.
Plan spotkania przewiduje przedstawienie podstawowych informacji o Planie gospodarki niskoemisyjnej, jego celach, sposobie wdrażania i monitorowania oraz partycypacji w jego tworzeniu interesariuszy (mieszkańców Gminy Nowogard).
Do przykładowych zadań które można zgłaszać do Planu zaliczamy:

Termomodernizacje budynków
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę
itp.)
Wymiana źródeł ciepła na efektywniejsze i wykorzystujące
czystsze paliwa.
Zadania wpisane do Planu będą mogły być dofinansowywane
m.in. ze środków unijnych na lata 2014-2020. Do głównych kierunków finansowania zaliczamy:
Regionalny Program Operacyjny
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Rozwoju Obszarów Wielskich
Programy Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wysokość dofinansowania zadań, w zależności od jego kierunku może przekraczać 80% kosztów kwalifikowanych.
Więcej szczegółów na stronie: nowogard.pl/pgn
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Radni najpierw powiedzieli „nie!”
dokończenie ze str. 1

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zabezpieczającą
177.411 zł, jako wkład gminy Nowogard w pozyskanie funduszy
z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW) na lata 2014-2020, na przebudowę drogi na odcinku
Nowogard - Świerczewo – Strzelewo. Aby przeznaczyć pieniądze
na ten cel, radni zabrali środki w wysokości 150.000 zł, przeznaczone w budżecie na rok 2016 na dofinansowanie remontu kościoła farnego pw. WNMP w Nowogardzie.
Radni (Michał Krata, Piotr Słomski, Bogumił Gała, Arkadiusz
Ciechanowski, Dawid Jurczyk, Bogusław Dziura, Marcin Nieradka,
Jowita Pawlak, Michał Wiatr) odrzucili projekt uchwały o zabezpieczenie 50.000 zł, pozbawiając w ten sposób Gminę ochrony
prawnej przed sądami i pozbawiając możliwości odzyskania majątku wodno-kanalizacyjnego wartości blisko 28 milionów złotych, z którego bezumownie korzysta PUWiS.
Odrzucając powyższy projekt, radni ponadto uniemożliwili
również odzyskanie przez gminę Nowogard, na drodze sądowej
od PUWiS długu w wysokości prawie 1 miliona złotych. Dług ten
to nieodprowadzona do Gminy opłata za bezumowne korzystanie z majątku gminnego, którą PUWiS nadal pobiera od mieszkańców w postaci opłat za wodę i ścieki. Aby gmina Nowogard mogła
odzyskać swój majątek i dług, musi to zrobić na drodze sądowej.
Do tego są jednak potrzebni prawnicy, którzy za darmo jednak tego nie zrobią. Radni jednak swoją decyzją najzwyczajniej
w świecie machnęli ręką na nasz wspólny majątek wart 28 mln
zł oraz na należną Gminie opłatę dzierżawczą, za którą można by
było na terenie Gminy zrealizować kolejne potrzebne inwestycje.
Radni argumentowali, że trzeba bronić wody przed niemiecką hegemonią i bronić polskiego interesu. Tylko, że w całej tej sprawie
nie chodzi wcale o niemieckiego operatora, ale o nasz wspólny
majątek, którego PUWiS nie chce oddać Gminie, choć umowa na
jego dzierżawę wygasła 30 listopada 2014 r. Może jednak warto
postawić w tym miejscu pytanie: dlaczego PUWiS tak mocno broni się przed kontrolą ze strony Urzędu gminnego majątku? Co ma
do ukrycia? Czyżby urządzenia przestały działać? A może dzierżawiony majątek gminny jest w opłakanym stanie?
13 stycznia br., (środa) odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, sekretarz gminy Agnieszki Biegańskiej-Sawickiej i kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz z radnymi
Rady Miejskiej. Podczas tego spotkania radni otrzymali informację
na temat przetargu PPP o świadczenie usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbioru ścieków oraz sytuacji prawnej
między Gminą a PUWiS (firmą, która przegrała ten przetarg). Po
2 godzinnej rozmowie radni zadecydowali, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej (27 stycznia br.), zabezpieczą oni w budżecie
gminy na rok 2016 tzw. „żelazną kwotę” na sprawy sądowe, która
w miarę potrzeb będzie uzupełniana, aby Gmina mogła dochodzić swoich praw przed sądami.
W dalszej kolejności radni zajęli się temat budynku RCP.
2 kwietnia br., kończy się się umowa pomiędzy gminą Nowogard a Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp, na
dzierżawę budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3, w którym
znajduje się Regionalne Centrum Przedsiębiorczości (RCP).
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1996 r., zaś uroczyste otwarcie jednostki, w zaadoptowanym przez Fundację na
ten cel budynku (koszta adaptacyjne wyniosły ponad milion złotych), nastąpiło 13 września 1997. Dokonał tego ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Umowę z ramienia Gminy z Fundacją podpisał ówczesny burmistrz – Kazimierz Ziemba, który
zwolnił Fundację z opłaty dzierżawczej oraz z podatków na rzecz

Gminy. W zamian Fundacja utworzyła Inkubator Przedsiębiorczości, którego głównym zadaniem było tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz
poszukujących możliwości uzyskania nowych kwalifikacji.
Podejmowane w tym zakresie działania obejmowały głównie:
- udzielanie pomocy organizacyjno – prawnej nowo powstającym podmiotom gospodarczym,
- wynajem przedsiębiorcom powierzchni użytkowej po preferencyjnych cenach,
- pomoc najemcom w obniżeniu kosztów działalności poprzez
możliwość korzystania z obsługi administracyjnej i usług biurowych,
- usługi doradcze, informatyczne, księgowo-finansowe dla
przedsiębiorców rozpoczynających tutaj działalność gospodarczą oraz prowadzących już małe i średnie firmy na terenie gminy,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przekwalifikowania do
nowych zawodów osób bezrobotnych,
- kojarzenie partnerów gospodarczych poprzez udostępnienie ofert kooperacyjnych dzięki współpracy z podobnymi jednostkami tego typu w województwie i kraju.
W RCP powstało również Biuro Projektów Europejskich, którego zadaniem było poszerzenie wiedzy przedsiębiorców, rolników i innych osób zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii
Europejskiej. Praca biura polegała na bezpośredniej oraz telefonicznej obsłudze klientów, przygotowywaniu opracowań nt. pojawiających się programów pomocowych, pomaganiu w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz organizowaniu szkoleń
informacyjnych na terenie powiatu goleniowskiego. W ramach
współpracy z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowogardzie biuro pomagało rolnikom
przy wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów
rolnych oraz o dopłaty obszarowe. I tak jest do dziś.
Co do dalszych losów RCP, burmistrz jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Na dziś są trzy możliwości:
1. Utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy;
2. Budynek po RCP (ul. Wojska Polskiego) i po PSS „Społem”
(przy ul. 3 Maja) przejąć na rzecz Gminy i zatrudnić pracownika,
jako administratora obu budynków;
3. Przekazać oba budynki pod zarząd Zarządu Budynków Komunalnych.
O ostatecznej decyzji radni oraz społeczeństwo zostaną poinformowani. Radni jednak podczas wtorkowej sesji przedstawili
swój pomysł co do losów budynku RCP (wcześniej był inny pomysł
adaptacji tego budynku), choć to nie należy do ich kompetencji.
Ostatni problem, który został poruszony przez radnych podczas sesji, dotyczył miejscowości Ptaszkowo, gdzie znajdują się
3 domostwa, z którego jedno nie ma dostępu do studni z wodą
zdatną do picia (Gmina zakupuje i dostarcza wodę w beczkowozie). Pozostałe osoby mają studnię, w której znajduje się woda
zdatna do spożycia, jednak konflikt sąsiedzki spowodował, że ta
jedna osoba nie korzysta z tej studni. Gmina wielokrotnie próbowała zażegnać ten konflikt, ale nie przyniosło to żadnego pozytywnego rozwiązania. Radny Andrzej Kania (WN) zaproponował
więc, aby radni sami od siebie przekazali na ten cel po 100 zł lub
więcej – jeżeli będzie taka potrzeba – aby rozwiązać ostatecznie
problem wody w Ptaszkowie (dodał on również, że od siebie da
nawet 200 zł). Propozycję tę poparł radny Marcin Wolny, który
stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa radnego i zachęcił
radnych do włączenia się. O dalszych losach tej inicjatywy będziemy informować mieszkańców Gminy.
Opr. Piotr Suchy
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Budżet „Ciach ciach”, czyli co radni
zabrali i jakie mogą być tego skutki
W dniu 16 grudnia
br., miała miejsce sesja
Rady Miejskiej w Nowogardzie, podczas której
radni dokonali zmian
w projekcie budżetu
gminy Nowogard na rok
2016 autorstwa burmistrza Roberta Czapli.
Ten „nowy” projekt budżetu można nazywać
budżetem „Ciach ciach”.
Tylko czy będzie on korzystny dla mieszkańców naszej Gminy?
Podczas pierwszego czytania budżetu
oraz prac w komisjach (nawet przeddzień
sesji) radni nie zgłaszali propozycji zmian
w budżecie, które przedstawili i ostatecznie
przegłosowali podczas sesji budżetowej, nie
dając możliwości wypowiedzenia się w tym
temacie ani burmistrzowi, jego zastępcy czy
też samemu skarbnikowi.
A oto zmiany i konsekwencje tychże
zmian, które zostały przyjęte przez radnych,
jako zmiany budżetu na rok 2016:
1. pomniejszenie kwot będących zabezpieczeniem finansowania projektów w ramach:
a. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) o 100.000 zł;
b. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) o 100.000 zł;
c. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) o 100.000 zł.
- to oznacza, że mniejsze będą możliwości pozyskania przez
Gminę funduszy unijnych (w sumie o 600.000 zł).

2. zmniejszone zostały nakłady finansowe na inwestycje
w Gminie o kwotę 700.000 zł.
3. zmniejszony został nakład finansowy na remonty i utrzymanie dróg:

- w mieście o 400.000 zł mniej;
- na terenie wiejskim o 300.000 zł mniej - jest to o tyle
dziwne, że ci sami radni domagają się przeznaczenia pieniędzy na remonty i budowę dróg oraz chodników będących
w zarządzie Powiatu i to w dość dużej kwocie;
4. zabrane zostały pieniądze na budowę parkingu na osiedlu Bema i Leśna - dziwne, bo radni twierdzili, że realizują potrzeby mieszkańców, z którymi się oni do nich zwracali. Czyżby
traktowali te potrzeby wybiórczo?
5. zabrane zostały pieniądze przeznaczone na promocję
Gminy oraz strefy ekonomicznej na zewnątrz - pojawia się
w tym miejscu więc pytanie: w jaki sposób mamy promować
naszą Gminę wśród potencjalnych inwestorów i ściągać ich do
nas? Przecież takie działania nie prowadzą do
powstania nowych miejsc pracy, o które tak
mocno podobno zabiegają radni koalicyjni.
6. pomniejszony został fundusz przeznaczony na remont świetlic wiejskich o kwotę
95.000 zł, a to oznacza, że nie wszystkie zaplanowane remonty tychże świetlic będą mogły być wykonane;
7. będzie mniej środków na sprzątanie
miasta i wsi (o 230.000 zł) oraz na utrzymanie zieleni w mieście i na terenie gminy (o
200.000 zł), co będzie niemałym problemem
dla Gminy, ponieważ dotychczasowe koszty
ledwie starczały na zabezpieczenie potrzeb
w tych działach i Gmina te braki musiała
nadrabiać przy wsparciu osób osadzonych
w nowogardzkim Zakładzie Karnym, bezrobotnych i korzystających ze wsparcia Ośrodka
Pomocy Społecznej - rodzi się kolejne pytanie:
czy my mieszkańcy z tegoż powodu mamy chodzić po brudnych chodnikach i podziwiać zarośnięte tereny zielone nad
jeziorem? A może radnym chodzi o to, abyśmy sami zamiatali
ulice i strzygli trawę i krzaki nad jeziorem?
8. zmniejszono kwoty przeznaczone na doświetlenie ulic,
placów i dróg, a w szczególności tych na konserwację i remonty oświetlenia (o 180.000 zł) – to oznacza, że nie starczy
pieniędzy na opłatę za prąd i przysłowiową wymianę żarówki.
Czyżby czekały nas „ciemności egipskie” na ulicach miasta i na
terenie Gminy?
9. zabrane zostały pieniądze na ochronę prawną interesów
Gminy, m.in. na sprawy sądowe z PUWiS;
10. pomniejszony został fundusz przeznaczony na organizację dożynek oraz na konkursy, które były organizowane dla
sołectw z tej okazji łącznie o 55.000 zł – konkursy były szansą
dodatkowych funduszy dla sołectwa na ich potrzeby;
Radni przyjęli budżet gminy Nowogard na rok 2016 z powyższymi poprawkami. Za głosowali wszyscy radni (PiR/PiS,
PSL, WN i tzw. niezależni), oprócz radnych z klubu SLD (Wiąż,
Piwowarczyk, Bednarek, Wolny), którzy się wstrzymali od głosowania.
Komentarz pozostawiamy mieszkańcom gminy Nowogard.
Opr. Piotr Suchy
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Rada Miejska blokuje odzyskanie
majątku gminnego
Na sesji w dniu 5 stycznia 2016 r. Rada Miejska nie wyraziła zgody na to, aby Gmina Nowogard odzyskała swój
majątek, zawłaszczany obecnie przez spółkę prywatną
PUWiS uniemożliwiając także podjęcia obrony wobec wrogich działań tej spółki.
Na czym polega spór?
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Gmina Nowogard od maja
2014 roku jest w sporze ze spółką PUWiS, czyli od momentu
zakończenia przetargu na obsługę systemu wodno-kanalizacyjnego, który to przetarg firma ta przegrała i do dnia dzisiejszego nie chce się z tym pogodzić.
Nie może się pogodzić tak dalece, że rozpoczęła, można
powiedzieć, batalię na wielu frontach:
- złożyła odwołanie do sądu administracyjnego podważając prawidłowość przeprowadzonego przetargu – sprawa jest
obecnie przed NSA (po raz drugi) – spór ten trwa już blisko
2 lata;
- wniosła powództwo do sądu cywilnego celem unieważnienia umowy na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych,
podpisanej przez Gminę z Wodociągami Nowogardzkimi - firmą, która przetarg wygrała – sprawa w toku;
- po wygaśnięciu umowy dzierżawy nie oddała gminie
majątku wodno-kanalizacyjnego wartego około 28 mln zł
– w związku z tym gmina zmuszona była wnieść do sądu cywilnego powództwo o wydanie majątku (w grudniu 2014 r.) do dnia dzisiejszego sąd niestety jeszcze nie wyznaczył nawet
pierwszej rozprawy. Duży udział w tym oczywiście ma spółka
PUWiS, która wykorzystuje wszelkie możliwe kruczki prawne
aby maksymalnie przedłużyć i skomplikować sprawę;
- PUWiS nie płaci za korzystanie z majątku gminnego, czyli systemu wodno-kanalizacyjnego. W obecnej chwili dług
tej spółki wobec gminy sięga już prawie 1 miliona złotych.
W tym czasie oczywiście pobiera od mieszkańców wszelkie
opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Można powiedzieć złoty interes;
- należy oczywiście wspomnieć jeszcze tutaj o takich działaniach przedstawicieli PUWiSu jak: nagonka polityczna na
burmistrza i urząd; wykorzystywanie ustawy o dostępie do
informacji publicznej (pełnomocnik wysłał w ciągu ostatniego roku do Urzędu Miejskiego kilkaset zapytań, można powiedzieć paraliżując w ten sposób pracę Urzędu); rozsyłanie
bezzasadnych donosów do prokuratora, Wojewody, Urzędu
Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych, powodując lawinę kontroli w Gminie.
Żadna kontrola oczywiście nie wykazała nieprawidłowości.
Działania te należy określać jako wrogie działania prywatnego podmiotu, które mogą uszczuplić majątek gminny, ale
także i majątek mieszkańców naszej gminy. Należy przecież
pamiętać, że te stawki, według których płacimy obecnie za
wodę i ścieki są dużo wyższe niż te, które byśmy płacili firmie,
która przetarg wygrała.
Czy tego sporu można było uniknąć?
Oczywiście, że tak. PUWiS przez wiele lat zarządzał w imieniu Gminy systemem wodno-kanalizacyjnym i wszystko było
dobrze do czasu, gdy umowa dzierżawy dobiegła do końca.
Gmina musiała wówczas wyłonić operatora wod – kan na kolejne lata. Podpisanie nowej umowy z obecnym operatorem,
czyli PUWiSem, nie było możliwe, z uwagi na obowiązujące

przepisy. Przepisy te zmuszają gminę do zastosowania procedury konkurencyjnej przy wyborze nowego operatora. Taką
więc procedurę gmina zastosowała. Przeprowadzony został
przetarg i wszyscy mieszkańcy spodziewali się, że przetarg ten
„w cuglach” wygra PUWiS. Jednak wygrała firma niemiecka,
których oferta była znacznie korzystniejsza.
Może zabrzmi to bezwzględnie, ale za wszystkie dzisiejsze
spory, które toczą się przed sądami cywilnymi i administracyjnymi odpowiada spółka PUWiS. Po pierwsze: nie wygrała przetargu, przedstawiając zbyt wysoką ofertę, za co jest
odpowiedzialny tylko i wyłącznie zarząd tej firmy. Po drugie:
nie chce do dzisiaj się pogodzić z tą przegraną, chwytając się
wszelkich możliwych prawnych i nie prawnych sposobów aby
maksymalnie wydłużyć czas okupowania należącego do gminy systemu wodno-kanalizacyjnego. Chciałbym podkreślić, że
nie jest to zrzucanie odpowiedzialności za powstałą sytuację
na podmiot prywatny ale analizując postępowanie gminy pod
kątem obowiązującego prawa, nic jej nie można zarzucić. Niestety nie można tego powiedzieć o spółce PUWiS, które swoimi działaniami doprowadziła do obecnej sytuacji.
Podsumowując: czy tego chcemy, czy nie, Gmina Nowogard jest w sporze sądowym z firmą prywatną i musi podjąć
wszelkie działania aby zakończyć te sprawy z korzyścią dla
gminy i jej mieszkańców.
Gmina Nowogard musi podjąć następujące działania:
W sprawie, która toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) rozpatrywana jest kwestia, czy przetarg
na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych został przeprowadzony zgodnie z przepisami. Jeśli sąd stwierdzi uchybienia, może unieważnić postępowanie przetargowe, a więc
wybór firmy niemieckiej będzie wówczas nieważny. W takim
przypadku gmina będzie musiała postępowanie powtórzyć
stosując ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym (ppp),
ewentualnie rozważyć inne możliwości, choćby utworzenie
gminnej spółki, na co nas niestety nie stać. W każdym bądź
razie, jasno należy powiedzieć, że nie ma takiej możliwości
aby gmina podpisała umowę z PUWiSem bez postępowania
przetargowego. Jest to niedopuszczalne przy obecnym ustawodawstwie.
Równolegle prowadzone jest postępowanie przed sądem
cywilnym o odzyskanie majątku należącego do gminy Nowogard, a zawłaszczanego obecnie przez PUWiS. Bez względu
na wyrok w postępowaniu przed NSA gmina musi odzyskać
władztwo nad swoim majątkiem. Obecnie PUWiS uniemożliwia jakiekolwiek kontrole stanu technicznego urządzeń.
Prawdopodobnie nie inwestuje żadnych środków ponad niezbędne remonty, co może doprowadzić w niedługim czasie
do nieodwracalnej ich degradacji. Ponadto, dopóki nie odzyskamy majątku, realizacja obecnie obowiązującej umowy ppp
z firmą niemiecką jest niemożliwa. Niemożliwe byłoby także
przeprowadzenie nowego przetargu, a rozpatrywanie kwestii
utworzenia gminnej spółki nie miałaby sensu. Odzyskanie majątku jest więc kluczowe.
Kolejnym działaniem, które gmina musi podjąć jest dochodzenie na drodze sądowej od PUWiSu należności za bezumowne korzystanie z majątku gminnego. PUWiS nie płaci już
ponad rok i kwota ta osiągnie niedługo 1 mln zł.
Postępowanie Rady Miejskiej w tej sprawie
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Urząd Miejski w sprawach wymagających szczególnej
wiedzy specjalistycznej, zwraca się często o pomoc do firm
zewnętrznych świadczących te usługi np : geodeci, architekci,
rzeczoznawcy majątkowi czy choćby prawnicy. W dzisiejszym
świecie outsourcing jest czymś ogólnie przyjętym a jego opłacalności finansowej nie trzeba tłumaczyć.
Od momentu pojawienia się problemu z gospodarką wodno – kanalizacyjną w gminie Nowogard, czyli od roku 2012
gminę wspierali prawnicy z poznańskiej Kancelarii Radców
Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy. Kancelaria poznańska
specjalizuje się w sprawach wodno – kanalizacyjnych i jest jedną z najlepszych takich kancelarii w Polsce. Przeprowadzenie
całego postępowania ppp nie byłoby możliwe bez wsparcie
gminy przez tę kancelarię. Obecnie sprawa swym stopniem
skomplikowania wymaga wiedzy prawniczej znacznie przewyższającej poziom przeciętnie praktykującego prawnika.
Gminę czeka wiele trudnych postępowań sądowych, od których zależy przyszłość całej gospodarki wodno-ściekowej.
W grę wchodzi majątek warty około 28 mln. zł, który z dnia na
dzień ulega degradacji, a także należna gminie kwota około 1
mln zł z tytułu korzystania przez PUWiS z gminnego majątku.
Wszystkie okoliczności tej sprawy wielokrotnie były przedstawiane na sesjach i komisjach Rady Miejskiej. Mimo tego,
Rada na sesji w dniu 5 stycznia postanowiła nie przyznawać
środków na obsługę prawną wyżej opisanego sporu. Trudno
jest doszukać się przyczyn takiej decyzji. Sami radni merytorycznie nie potrafili tego uzasadnić, jedynym więc uzasadnieniem jest więc po prostu polityka lub świadome działanie na
niekorzyść gminy i jej mieszkańców. W takim przypadku była-
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by to najgorsza z możliwych informacji, bo o ile z merytorycznymi zarzutami można merytorycznie polemizować, to z tymi
politycznymi żadne argumenty sprawy nie załatwią. Mam nadzieję, że radni się opamiętają. Co grozi gminie, jeśli jednak się
nie opamiętają i nie przyznają środków na prawników:
Istnieje duże prawdopodobieństwo przegrania sprawy
przed NSA, co będzie skutkowało unieważnieniem całego postępowania PPP (to akurat jest dla gminy najmniej uciążliwe
w skutkach);
Proces o wydanie majątku jest bardzo skomplikowany
z uwagi na rozległość systemu wod-kan, na który składa się
wiele działek, urządzeń itp. Cała procedura odzyskiwania
majątku, przy złej woli PUWiSu, będzie procesem żmudnym
i skomplikowanym. Bez pomocy kompetentnych prawników
może zakończyć się dużą szkodą dla gminy, a więc uszczupleniem majątku należącego do gminy, czyli do wszystkich
jej mieszkańców.
Dochodzenie odszkodowania od PUWiSu za bezumowne korzystanie z majątku gminnego (obecnie około 1 mln.
zł) – w przypadku niewłaściwego prowadzenia sprawy gmina
może ponieść szkodę liczoną w setkach tysięcy złotych.
Z-ca Burmistrza
Krzysztof Kolibski

Z ostatniej chwili: W dniu 13 stycznia br., odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędu z radnymi, po którym radni
zadecydowali, że na najbliższej sesji (27 stycznia) zabezpieczą w budżecie jednak tzw. „żelazną kwotę” na prawników, którzy bronią przed sądami interesów naszej Gminy.

W sprawie dożywiania na terenie
gminy Nowogard
dokończenie ze str. 1

Drugie danie spełniać winno następujące wymagania:
a. temperatura – min. 70 stopni C,
b. waga:
c. ziemniaki – 150 g,
d. surówka – 100 g,
e. porcja mięsa – 80 g – 100 g (bez sosu)
f. potrawy bezmięsne – 300 g – 400 g.
g. napój owocowy – 200 ml,
3. W jadłospisie nie będzie: skrzydełek drobiowych, placków ziemniaczanych, śledzi oraz wątróbki;
4. Jadłospis ma być podawany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
5. Posiłek ma być podawany:
- na terenie miejskim z zastosowaniem naczyń i sztućców
wykonanych z materiałów umożliwiających utrzymanie ich
w czystości (tradycyjna zastawa obiadowa);
- na terenie wiejskim dopuszczone są tzw. naczynia jed-

norazowe (przystosowane do przechowywania posiłków ciepłych);
6. Posiłki oraz napój owocowy ma być dostarczany w termosach ze stali nierdzewnej;
7. Rozwiązanie umowy nastąpi w sytuacji, gdy po TRZYKROTNYM dokonaniu pomiaru temperatury, gramatury oraz
jaości i sposobu dostarczania pożywienia, stwierdzone zostanie naruszenie warunków określonych w umowie (ww. punkty
1, 2 i 6)
Od pewnego czasu otrzymujemy sygnały o nieprawidłowościach ze strony koszalińskiej firmy w jakości dostarczanych
posiłków, które docierają do nas od dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.
W chwili obecnej dokonujemy codziennej kontroli dostarczanych posiłków, i jeżeli podczas tych kontroli stwierdzone
zostanie naruszenie podpisanej umowy, wówczas Gmina podejmie kroki zmierzające do jej rozwiązania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
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24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Nowogardzie
Tegoroczni wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (WOŚP), przez cały dzień trwania 24 Finału, zebraliśmy ponad 23 tys. złotych. W tym roku Orkiestra grała pod
hasłem „Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.” Nowogardzka scena Domu Kultury rozbrzmiewała różnorodną muzyką. Nie mogło zabraknąć
Wesołej Ferajny i artystów Nowogardzkiego Domu Kultury
(NDK). Ponadto wystąpiły zespoły: ETA, OFFENSYWA, LEISON
oraz RUDI i ABOLICJA.
Na ulicach Nowogardu kwestowało w sumie 37 wolontariuszy. Każdy z nich mógł odpocząć w strefie wolontariusza,
znajdującej się w Nowogardzkim Domu Kultury. Dla wszystkich społeczników czekały ciepłe napoje, bułeczki, drożdżówki

oraz pączki od Piekarni Karsk oraz przepyszne ciasta, pączki
i torciki podarowane przez Piekarnię Asprod. Fundatorem ciepłego obiadu był Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Również tegoroczna licytacja cieszyła się ogromną popularnością. W tym też roku, po raz pierwszy, można było wspierać WOŚP płatnościami bezpośrednio z kart płatniczych.
W holu NDK każdy mógł zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz
poziom cukru we krwi, dzięki członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – koło w Nowogardzie, a także porozmawiać na temat zdrowia i profilaktyki, czy też nauczyć się samobadania piersi, dzięki Stowarzyszeniu Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila Róż”. Najmłodsi mogli stać się na chwilę
inną postacią lub uroczym zwierzątkiem – buźki malowała
uzdolniona plastycznie Ada Ratajczak.
Podczas „Światełka do Nieba” na Placu Wolności, fajerwerki
od Daniela Grycnera sprawiły, że również w Nowogardzie niebo rozjaśniło się. Moment ten sfilmował Dariusz Pędziszczak
z Freedron.com.

24. Finał WOŚP to kolejna akcja charytatywna, która ma na
celu zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że w naszym nowogardzkim szpitalu, na oddziale noworodkowym znajduje
się sprzęt podarowany przez Fundację WOŚP: bilirubinometr,
inkubator zamknięty, kardiomonitor, lampa do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne, a także każde niemowlę ma robione
Przesiewowe Badanie Słuchu u Noworodków w ramach programu WOŚP.
Nowogardzki WOŚP w tym roku, podobnie jak i w poprzednich latach, wspierali: Nowogardzki Klub Biegacza „Endorfina”,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Nowogardzie,
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila
Róz” oraz Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Biuletyn Informa-

cyjny „Wiadomości Samorządowe” oraz portal MójNowogard.
pl. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla – Urząd Miejski w Nowogardzie, Nowogardzki Dom
Kultury oraz Sztab WOŚP Nowogard.
Ale to jeszcze nie koniec!
Wciąż trwają aukcje (do 21 stycznia br.), gdzie można wylicytować m.in.: jeden dzień w fotelu Burmistrza Nowogardu, koszulkę „Pogoń Szczecin Handball” z autografami sportowców od Krzysztofa Sokołowskiego, koszenie trawy przez
radnego Michała Wiatra, przejażdżkę Audi R8 z Tomaszem
Stępniewskim oraz usługę wideofilmowania dronem przez
Dariusza Pędziszczaka. Zapraszamy!!!
opr. Piotr Suchy na podstawie informacji NDK
zdj. Martyna Kawa oraz FreeDron.com
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Sylwester na Placu Wolności
Tradycyjnym miejscem sylwestrowych spotkań Nowogardzian był Plac Wolności. Również w tym roku przed
północą, pojawili się Ci, którzy chcieli przywitać rok 2016
w centrum miasta.
Nowogardzianie mogli spędzić ten wyjątkowy moment,
podziwiając pokaz sztucznych ogni i składając sobie nawzajem noworoczne życzenia. Wraz z mieszkańcami Nowy Rok
powitała sekretarz gminy Nowogard Agnieszka Biegańska –
Sawicka, która w imieniu swoim i władz samorządowych, życzyła wszystkim zgromadzonym zdrowia, pomyślności i optymizmu, a także szampańskiej zabawy.

W tym miejscu warto wspomnieć czasy, gdy na Plac Wolności przychodziły tłumy, niestety wybryki chuligańskie (rzucanie pustych butelek po winie musującym w tłum) spowodowały, że mieszkańcy coraz mniej licznie świętowali Nowy Rok
w centrum miasta, bojąc się o zdrowie własne jak i dzieci, które
towarzyszyły rodzicom. Jest jednak szansa, że tradycja wspólnego noworocznego świętowania powróci do tego miejsca,
bo mimo wszystko brakuje nam tamtej atmosfery i okazji, aby
spotkać się i złożyć życzenia tym, z którymi z różnych powodów dawno się nie widzieliśmy.
Anna Narkiewicz

Sybiracy na spotkaniu opłatkowym
W czwartek, 7 stycznia br., w restauracji „Okrąglak”, hymnem
Sybiraków rozpoczęło się noworoczne spotkanie Związku Sybiraków Oddział Nowogard. Na to wspólne noworoczne spotkanie, przez Marię Dembińską - prezes nowogardzkiego Związków
Sybiraków, zostali zaproszeni m. in.: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków i Kresowiaków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ks.
Grzegorz Legutko, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, oraz
Albert Miłaszewski, prezes Związku Sybiraków w Szczecinie. Była
to okazja, aby przy łamaniu opłatkiem i składanych życzeniach
wspomnieć o tych, których w tym roku wśród nas zabrakło.
W tej wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć również życzeń
od zaproszonych gości. W swych życzeniach, burmistrz Nowogardu powiedział: „Za to, że pomimo dotychczasowych różnic,
potrafiliście się zjednoczyć i w duchu tej jedności zasiąść do
wspólnego stołu. Jesteście bohaterami, którzy oddawali swe
życie za Polskę i tę Polskę tworzyli. Życzę wszystkim Sybirakom
zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia [...]”.
Przy śpiewie kolęd wszyscy zebrani, łamiąc się opłatkiem,
złożyli sobie życzenia, w których oprócz zdrowia, życzyli sobie
kolejnych i częstszych spotkań w tak miłej atmosferze.
W trakcie spotkania nie mogło również zabraknąć „Kolędy

zesłańców Sybiru z 1941 r.” do znanej melodii „Do szopy hej pasterze”, przy której, nie jednemu z obecnych, popłynęła łza:
„(...) Daleko nasza Polsko, daleko drogi kraj,
Lecz Ty na Panie Jezu, sił i męstwa daj.
Niech nas nie złamie rozpacz, tęsknota ani łzy,
Zaprowadź nas do Polski, maleńki Jezu Ty!”

Anna Narkiewicz
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Inwestycje wykonane i planowane
w sołectwie Olchowo
W czwartek, 7 stycznia br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z mieszkańcami Olchowa w sprawie planowanego
remontu drogi gminnej prowadzącej z centrum miejscowości
w kierunku jeziora. W spotkaniu udział wzięli również: Adam
Czernikiewicz z Wydziału Inwestycji i Remontów (IR), Jarosław
Soborski zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS), projektant oraz sołtys
Długołęki Jacek Jankowski, który wraz z miejscową sołtys zabiegał o poprawę stanu tej drogi, która stanowić będzie część
planowanej trasy rowerowej z Długołęki przez Wyszomierz
do Olchowa i nad tamtejsze jezioro.
Na tę drogę planowane jest pozyskanie przez Burmistrza Nowogardu środków unijnych z tzw. Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Spotkanie rozpoczęła sołtys Olchowa Elżbieta Laskowska. Mieszkańcom zostały przedstawione różne propozycje, nad
którymi odbyła się dyskusja i dokonano wspólnie wyboru najlepszej opcji.
Po spotkaniu został również dokonany odbiór remontowanej nawierzchni przed świetlicą wiejską w Olchowie. Wykonawca w zakresie umowy miał następujący zakres robót: rozebrać
nawierzchnię betonową w ilości ok 49 m2, ułożyć nawierzchnię
z kostki betonowej o grubości 6 cm w ilości ca. 49 m2, ułożyć
obrzeża betonowe w ilości 20,50 m, wymienić rynny dachowe

Przed remonontem

półokrągłe w ilości 7,5m wymienić rury spustowe w ilości 9 m oraz
zamontować daszek łukowy nad wejściem do świetlicy w ilości 1
szt. Wykonawcą robót była firma PPHU KUGA. Wartość umowy to
kwota 10.430,00 zł brutto.
opr. Piotr Suchy

Po remoncie

Odbiór
choinek
w piątki
Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że odbiór choinek odbywać się będzie każdy piątek w okresie od 1 stycznia
do 29 lutego 2016 roku, wraz z odbiorem
odpadów biodegradowalnych.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

18.01.2016 r.
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Remont świetlicy w Grabinie

Trwają prace remontowe pomieszczeń budynku świetlicy w Grabinie. Wykonano remont ścian wewnętrznych,
nowy podwieszany sufit wraz z jego ociepleniem, wyburzono starą scenę znajdującą się w świetlicy oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Prace wykonują, wraz z mieszkańcami Grabina, osoby osadzone w nowogardzkim
Zakładzie Karnym, stażyści Urzędu Miejskiego, pracownicy interwencyjni z Urzędu Pracy.
O planach inwestycyjnych i pomocy w ich realizacji mieszkańcy Grabina rozmawiali z burmistrzem Robertem Czaplą już
przy uchwalaniu funduszu sołeckiego na bieżący rok. Wów-

czas mało kto się spodziewał, że remont uda się szybko zrealizować. Dziś, gdy remont świetlicy zmierza ku końcowi, mieszkańcy i sołtys Grabina Agnieszka Paradowska, którzy aktywnie
uczestniczą w remoncie świetlicy chwalą współpracę z burmistrzem. "Obejmując w maju br., urząd sołtysa nie spodziewałam się, że tak szybko uda się nam przekonać burmistrza do
naszych pomysłów. To modelowy przykład współpracy sołectwa z gminą oraz efekt integracji i wspólnego działania mieszkańców, którzy nie tylko żądają ale przede wszystkim część
pracy biorą na siebie.” - powiedziała sołtys Grabina.

Burmistrz podpisał umowę na wsparcie
finansowe na przebudowę drogi na odcinku
Nowogard - Świerczewo - Strzelewo
W czwartek, 7 stycznia br., burmistrz Robert Czapla,
w obecności sołtys Strzelewa, a zarazem radnej Rady Miejskiej
w Nowogardzie Jolanty Bednarek, podpisał umowę na wsparcie finansowe przez gminę Nowogard przebudowy drogi na
odcinku Nowogard - Świerczewo – Strzelewo. Kwota dofinansowania wynosić będzie 177.411 zł.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że starania o remont
odcinka drogi z Nowogardu do Świerczewa i dalej w kierunku
Strzelewa, podejmowane były od lat przez dwie sołtysowe –
ze Świerczewa Urszulę Armatę i ze Strzelewa – wspomnianą
już – Jolantę Bednarek. Jednak zawsze odpowiedź była taka
sama: nie ma na to funduszy. Po tylu latach pisania pism i podejmowanych starań ze strony obu pań i wielu innych osób,
pojawiła się szansa, że droga ta zostanie w końcu wyremontowana. Wsparcie naszej Gminy potrzebne jest, aby realizator
inwestycji mógł pozyskać fundusze z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW) na lata
2014-2020, na przebudowę ww. drogi.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o tej ważnej dla
naszej Gminy i jej mieszkańców inwestycji.
Opr. Piotr Suchy
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Porządki
w gminie
Na terenie naszej Gminy trwały prace porządkowe. Prace
wykonywane były przez osoby osadzone w nowogardzkim
Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy.
Sprzątanie placu wokół pomnika oraz alejki za Nowogardzkim Domem Kultury

Czyszczenie brzegu jeziora

Remont korytarzy Urzędu Miejskiego

ul. Luboszan

Uprzątnięcie alejki nad jeziorem

Pielęgnacja drzew nad jeziorem

Sprzątanie zieleńców

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Wjazd do garaży sprzątanie terenu przy ulicy Zamkowej

Skrzyżowanie na os. Bema

Pielęgnacja drzew przy ulicy Wojska Polskiego

Wywóz odpadów zielonych znad jeziora

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowisko)
w Nowogardzie

od 18 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

poniedziałek – piątek: 15.30-20.00
weekendy, święta oraz ferie: 10.00-21.00 (z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)
Osoby nadzorujące korzystanie z lodowiska na kompleksie boisk Orlik 2012:

Pan Artur Gnych, Pan Władysław Pilipczuk, Dyrektor Leszek Becela
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Spotkanie burmistrza z mieszkańcami
sołectwa Sikorki
W czwartek, 7 stycznia br., burmistrz Robert Czapla spotkał
się w świetlicy wiejskiej w Sikorkach z mieszkańcami sołectwa.
Mieszkańcy podziękowali burmistrzowi za dotychczasowe
wsparcie sołectwa, dzięki temu mieszkańcy byli w stanie m.in.:
przygotować teren pod boisko, zagospodarować teren przy
świetlicy i przy placu zabaw. Wymalowana została, po zmianie
ogrzewania, świetlica.
Wykonawca - firma FHU WIKMORS - zamontował urządzenie ścienne typu inverter, o wydajności chłodzenia Q 6,8
kW oraz wydajność ogrzewania Q 8,0 kW. Wartość urządzenia
i montażu to 6.949,50 zł brutto. Jest to pierwsze tego typu
urządzenie grzewcze w świetlicy na terenie naszej Gminy. Jeżeli zda ono egzamin, to będzie ono alternatywą dla dotychczasowo wykorzystywanych rozwiązań grzewczych w gminnych świetlicach.
Podczas spotkania mieszkańcy wraz z sołtys Sikorek Małgorzatą Kubiak ustalili z burmistrzem Robertem Czaplą priorytetowe zadania, które sołectwo chce zrealizować wraz
z Gminą. I tak na pierwszym miejscu uznano, że najważniejsze na dziś dla mieszkańców jest wybudowanie przy świetlicy pomieszczenia pod toaletę oraz szamba i podłączenie do
niego budynku świetlicowego. Następne zadanie to uzyskanie
ewentualnych środków zewnętrznych (unijnych) pod budowę oświetlenia solarnego – 2 lampy wzdłuż drogi przy boisku (droga prowadzi do posesji położonych na skraju nowo
powstałego boiska), 2 lampy przy jednej ze wskazanych przez
mieszkańców posesji oraz 1 przy budynku dawnej remizy strażackiej. To zadanie uznano za ważne, ale mieszkańcy uznali
sami, że na pierwszym miejscu jest jednak sprawa świetlicy,
z której wszyscy korzystają.
Nie zabrakło też ze strony mieszkańców zapytań w sprawie ostatnich posunięć radnych i podjętych przez nich decy-

zji – odnośnie obniżenia podatków (stwierdzono, że tym obniżeniu podatków skorzystały tylko dyskonty spożywcze oraz
właściciele wielkich gospodarstw rolnych, bo ci najbiedniejsi
najmniej na tym zyskali) oraz zmian w budżecie gminy na rok
2016, gdzie zostały zabrane pieniądze m.in. na drogi wiejskie,
utrzymanie i odśnieżanie tych dróg, oświetlenie i konserwację
lamp drogowych, na remonty świetlic wiejskich, na inwestycje
dzięki funduszom unijnym, oraz na dożynki gminne. Mieszkańcy zgłosili ponadto problem odnośnie jakości wody w kranach (beznadziejna w smaku) i jego ciśnienia (ledwie kapie)
oraz braku reakcji ze strony PUWiS. Burmistrz obiecał, że przekaże te zarzuty do obecnego operatora PUWiS i zobowiąże go
do usunięcia zgłaszanych problemów.
Opr. Piotr Suchy
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Wyciąg z ogłoszenia o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama Mickiewicza 12.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca
się z:
- działki o nr ewidencyjnym 57 o pow. 454 m2 zabudowanej
budynkiem „mieszkalnym” oraz pozostałymi budynkami „niemieszkalnymi”,
- działki o nr ewidencyjnym 581 o pow. 45 m2 niezabudowanej, położona jest w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama Mickiewicza 12.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00010107/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2016r. o godz. 1015
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 55.282,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.528,20
zł najpóźniej do dnia 15.02.2016r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul.
Macieja Rataja.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00038593/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 63.000,00 zł
obniżona o 10%
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.300,00
zł najpóźniej do dnia 15.02.2016r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 05.01.2016r. nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
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Koledze Leszkowi Łuce

Sekretarzowi Oddziału ZNP w Nowogardzie

pogrążonemu w bólu po stracie

MATKI
wyrazy głębokiego współczucia
składają
koleżanki i koledzy
członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Nowogardzie

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
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