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Burmistrz z pomocą dla OSP Osowo 
– jest wniosek o zakup wozu 

Mieszkańcy Olchowa będą 
mieć miejsce do rekreacji  

Kolejny radiowóz  
dla nowogardzkiej policji 

13 stycznia 2019! Gramy dla dzieci małych  
i bez focha - na zakup sprzętu  
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup no-
woczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III 
stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycz-
nej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one 
teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe stan-
dardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia 
najtrudniejszych przypadków.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, każdy z mieszkańców gminy może pomóc dzieciom, biorąc, udział w aukcji  
o FOTEL BURMISTRZA NOWOGARDU. Zwycięzca, który zasiądzie na jeden dzień w fotelu burmistrza, poczuje  
na krótko emocje związane z zarządzaniem miastem i zapisze się na kartach jego historii. Relacja z wydarzenia 
znajdzie się na stronie www.nowogard.pl
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w aukcji o FOTEL BURMISTRZA NOWOGARDU, dostępnego na Allegro 
pod adresem: http://aukcje.wosp.org.pl/jeden-dzien-w-fotelu-burmistrza-nowogardu-i8289034
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Kolejny radiowóz dla nowogardzkiej policji 
W czwartek, 27 grudnia br., zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, w towarzystwie 

radnych, skarbnika gminy Marcina Marchewki w obecności komendant Doroty Zając  
z Komisariatu Policji w Nowogardzie oraz Krzysztofa Targońskiego - Komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji w Goleniowie, przekazali uroczyście na rzecz nowogardzkiego 
komisariatu nowy radiowóz marki Volkswagen T7.

Zakup policyjnego radiowozu, wartego 170 tysię-
cy złotych, Gmina dofinansowała w kwocie 85 tysię-
cy złotych. Przypomnijmy, że jest to kolejny radiowóz 
zakupiony dla policjantów z Nowogardu dzięki dotacji 
Gminy i wsparciu burmistrza Roberta Czapli. W ubie-
głym roku komisariat, przy wsparciu nowogardzkiego 
samorządu, wzbogacił się między innymi o radiowóz 
marki Opel Astra do patrolowania miasta oraz nie-
oznakowany Kia Creed dla funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego.

- Cały samorząd z burmistrzem Robertem Czaplą 
na czele od dawna wspiera działania przyczyniające 
się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, stąd 
decyzja o dofinansowaniu kwotą 85 tysięcy złotych za-
kupu kolejnego radiowozu dla nowogardzkiego Komi-
sariatu Policji – powiedział zastępca burmistrza Krzysz-
tof Kolibski.

Nie wszystkie samorządy przeznaczają ze swoich 
budżetów pieniądze na podobne cele. Burmistrz Ro-

bert Czapla konsekwentnie, przy wsparciu radnych, za-
bezpiecza środki między innymi na zakup radiowozów 
czy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze. 
W bieżącym roku na wzmocnienie bezpieczeństwa  
w Gminie, poprzez m.in. zwiększenie pieszych patroli, 
burmistrz przeznaczył 25 tysięcy złotych. Podczas dzi-
siejszego oficjalnego przekazania nowego radiowozu 
obecni byli także nowogardzcy radni. Wśród nich m.in: 
Jowita Pawlak, Marcin Wolny, Paweł Lembas, Jerzy Ku-
bicki, Stanisław Saniuk, Jacek Rafiński.

Ze współpracy z nowogardzkim samorządem zado-
wolony jest komendant Krzysztof Targoński, który pod-
kreślił, że zakup nowego radiowozu znacząco wpłynie 
na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

- Radiowóz nie tylko zwiększy bezpieczeństwo ale 
też poprawi efektywność pracy policjantów – powie-
działa, dziękując Gminie za udzieloną dotację, komen-
dant Dorota Zając.(BS, fot. BS/NWS)
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Burmistrz z pomocą dla OSP Osowo – 
jest wniosek o zakup wozu 

W czwartek, 20 grudnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z Jarosławem Soborskim  
z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu spotkali się z Marianem  
Jeżem Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. Celem spotkania była informacja 
o realizacji zapowiedzianej pomocy dla jednostki straży, której budynek w tragicznych 
okolicznościach spłonął 4 tygodnie temu

Burmistrz Robert Czapla niezwłocznie zaoferował 
pomoc strażakom, którzy dotąd z narażeniem życia 
ratowali innych, a teraz sami w wyniku pożaru stracili 
wyposażenie strażackie i samochód gaśniczy. Poważ-
nym zniszczeniom uległy też pomieszczenia gospodar-
cze remizy.

Szybka reakcja burmistrza i urzędników zaowo-
cowała podpisaniem w dniu 20 grudnia br., wniosku  
o zakup dla jednostki nowego, ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 wraz z wyposa-
żeniem. Wniosek w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 - 2020 dotyczy konkretnego projektu, 
którego celem jest skuteczny system zapobiegania za-
grożeniom związanym m.in. z pożarami.

OSP Osowo to jedna z dwóch w Gminie Nowogard 
jednostka straży pożarnej włączona do struktur Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to, że 
jest najbardziej mobilna, wysyłana w pierwszym rzucie 
nie tylko na obszarze własnego działania. Co ważne za-
kup ujętego we wniosku wozu strażackiego pozwoli na 
interwencję jednostki także np. podczas pożaru lasu, 
gdyż poza pełnym wyposażeniem w hełmy, buty, rę-
kawice, latarki i specjalistyczne kombinezony, pojazd 
zdolny jest do poruszania się także w terenie nieutwar-
dzonym.

Prezes OSP Osowo, Marian Jeż składając podpis na 
wniosku nie krył wzruszenia. Podkreślił, że co prawda 
jednostka jest aktualnie wyłączona z akcji gaśniczych, 
ale zawsze, w razie potrzeby, osowscy strażacy są go-
towi do niesienia pomocy.

Wartość tego specja-
listycznego sprzętu to 
1.100.000 złotych, jednak 
wnioskowana kwota dofi-
nansowania jest wysoka, 
bo wynosi 85 procent.

- Zabezpieczyłem już  
w projekcie budżetu na 
2019 roku kwotę 150.000 
złotych jako wkład gminy 
na zakup wozu dla jednost-
ki. W sprawie pozyskania 
pieniędzy będziemy dalej 
działać kilkutorowo, rów-

nież przez rozmowy z dowództwem Państwowej Straży 
Pożarnej – powiedział burmistrz Robert Czapla. Dodał, 
że strażacy z racji swojej odpowiedzialnej pracy dla in-
nych, zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie.

To nie pierwszy raz gdy, pozyskiwane są środki 
zewnętrzne na cele gminnych jednostek OSP. Przy-
pomnijmy, że wcześniej, jeden z projektów na zakup 
wozu strażackiego do innej jednostki OSP uzyskał do-
finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie po-
nad 640.000 złotych.

Wyniki konkursu w ramach złożonego projektu dla 
OSP Osowo będą znane w kwietniu przyszłego roku.  
W maju może być już ogłoszony przetarg na zakup no-
wego samochodu gaśniczego. (BS, fot. BS)
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W poniedziałek, 17 grudnia br., Burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla na wniosek mieszkańców, podpi-
sał akt notarialny zakupu przez gminę działki na rzecz 
sołectwa Olchowo. Działka, o powierzchni niemal  
900 mkw., ma być zagospodarowana jako teren rekre-
acyjny dla mieszkańców wsi. W funduszu sołeckim są 

zabezpieczone środki z przeznaczeniem na tę działkę, 
zaś dokładne zagospodarowanie terenu ustalą sami 
mieszkańcy na kolejnych zebraniach.

Warto wspomnieć, że już od dłuższego czasu 
mieszkańcy Olchowa zabiegali o miejsce do rekreacji 
i odpoczynku na terenie swojego sołectwa. Spotkanie 

z burmistrzem Robertem Czaplą 
i rozmowy w tej sprawie, ostat-
nio przeprowadzono na początku 
października br.   

– Cieszymy się, że z zabezpie-
czonych na ten cel środków mo-
gliśmy w tym roku zakupić teren 
na długo wyczekiwane miejsce do 
rekreacji dla kolejnego sołectwa 
– powiedział burmistrz Robert 
Czapla.

Obietnica została zrealizowa-
na. Mieszkańcy Olchowa będą 
mieć teren do rekreacji i odpo-
czynku oraz możliwość organizo-
wania tam wspólnych sołeckich 
wydarzeń. (BS, fot. BS/w)

Mieszkańcy Olchowa będą mieć  
miejsce do rekreacji

Burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie 
edukacji przedszkolnej  

Jednym z priorytetów burmistrza Roberta Czapli 
i Gminy Nowogard jest inwestowanie w najmłodsze 
pokolenie mieszkańców. Nie dotyczy to wyłącznie 
przeprowadzanych remontów szkół, jak np. trwa-
jącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 
czy ukończonego remontu dachu i budowy 
nowej jezdni oraz miejsc parkingowych przy  
Przedszkolu nr 4.

Rozwój i kształcenie dzieci związane jest 
także z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
potrzebnych do finansowania programów roz-
wojowych dla szkół i przedszkoli w Gminie No-
wogard.  W poniedziałek, 10 grudnia br. Bur-
mistrz Robert Czapla wraz z Jarosławem Sobor-
skim z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu złożyli wniosek do projektu  
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na dofinan-
sowanie w kwocie 219.406,25 złotych progra-
mów rozwojowch w nowogardzkich Przedszko-
lach Nr 1, 3 i 4.

Kwota dofinansowania o jaką wnioskuje burmistrz 
stanowi niemal 85 procent wartości projektu, dzięki 
któremu przedszkolaki z trzech placówek w Nowogar-
dzie mogłyby wziąć udział w dodatkowych zajęciach. 

W ramach projektu RPO WZ są to, np. nauka języków 
obcych, rozwój konkretnych uzdolnień np. matema-
tycznych czy stworzenie kółek zainteresowań, warsz-
tatów lub laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkol-
nym.

Zasadniczym celem projektu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego jest polepszenie jakości wychowania przed-
szkolnego. Wyniki znane będą w marcu przyszłego 
roku. (BS, fot.BS/NWS)
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Wyjątkowa książka w MBP 
W październiku tego roku, burmistrz Robert Czapla, spotkał się z burmistrzem Pome-

rode Ércio Kriekiem. O spotkaniu, które nie przeszło bez echa również w brazylijskim  
Pomerode, pisaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego oraz w Nowogardzkich Wiadomo-
ściach Samorządowych. 

- Nowogard to pięk-
ne miasto. Widać, że ma  
dobrego gospodarza - 
mówił podczas wizyty 
Ércio Kriek. Obaj bur-
mistrzowie postanowili 
wówczas o zacieśnieniu 
relacji partnerskich po-
między miastami. Bur-
mistrz Pomerode Ércio 
Kriek ponownie odwie-
dzi Nowogard 30 kwiet-
nia - w 710. rocznicę 
nadania Nowogardowi 

praw miejskich. Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz 
Robert Czapla, chce on nadal rozwijać współpracę  
z brazylijskim Pomerode tak, by dołączyło ono do gro-
na miast partnerskich Nowogardu, którymi są już He-
ide, Gützkow, Gornji Milanovac, Veles oraz Kävlinge.

Spotkania partnerskie pomiędzy Burmistrzami No-
wogardu i Pomerode zapoczątkowała wizyta mieszka-
jącego w Pomerode Michela Gustmanna – prawnuka 
dawnych mieszkańców Konarzewa, który w poszuki-
waniu korzeni swojej rodziny odwiedził Nowogard, 

gdzie został serdecznie przyjęty przez burmistrza Ro-
berta Czaplę. Przypomnijmy: historie rodów mieszkań-
ców Jarchlina, Konarzewa, Kulic i samego Nowogardu 
sięgają 1868 r., kiedy to wiele rodzin wyjechało z tych 
terenów do Brazylii.

Interesujące opracowanie o losach jednej z rodzin 
na przestrzeni 150. lat, zawierające m.in. drzewo ge-
nealogiczne rodu Siewert stworzył potomek – Rogerio 
Siewert. Książka, ilustrowana fotografiami Michela Gu-
stmanna ukazuje szereg zdjęć z wcześniejszych wizyt 
delegacji brazylijskiej w Nowogardzie. Spisana przez 
autora w języku portugalskim historia rodów, wzboga-
ci powstającą w Nowogardzkiej Bibliotece Publicznej 
Izbę Pamięci. Wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców, którzy chcą przejrzeć to opracowanie zapraszamy 
do nowogardzkiej biblioteki. (BS. Fot. BS)
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Wigilia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

II LO w Nowogardzie pod patronatem 
Uniwersytetu Szczecińskiego! 

21 grudnia br., w restauracji „Przystań”, odbyło się 
spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. Wśród zapro-
szonych gości obecny był burmistrz Robert Czapla, który 
złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
i noworoczne. Nie obyło się również bez tradycyjnego 
łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd i symboliczne-
go prezentu przywiezionego przez burmistrza w posta-
ci kalenarza na 2019 rok. Spotkanie upłyneło w ciepłej  
i świątecznej atmosferze. Tradycją stało się to, że  
w okresie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w radosnej 
atmosferze wyczekiwania na wigilijną noc, organizują co-
rocznie spotkania opłatkowe dla swoich członków. Spo-
tkania te są nie tylko okazją do składania sobie życzeń, 
ale i do rozmów prowadzonych w „swoim” gronie.(mg)

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie nawią-
zało współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim. Dy-
rektor II LO mgr Leszek Becela podpisał porozumienie  
z dwoma wydziałami Uniwersytetu Szczecińskiego: Wy-
działem Prawa i Administracji reprezentowanym przez 
Dziekana dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza i Wy-
działem Matematyczno-Fizycznym reprezentowanym 
przez Dziekana prof. dr. hab. Konrada Zbigniewa Czer-
skiego. Tym samym II LO zostało objęte patronatem 
naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Oznacza to, że młodzież ucząca się w II LO ma możli-
wość uczestniczenia w organizowanych wykładach po-
pularno-naukowych związanych z szeroko rozumianą 
kulturą i edukacją prawniczą i administracyjną oraz  
w wykładach o tematyce matematycznej i fizycznej.

 Uczniowie II LO mają również możliwość uczestniczyć 
w warsztatach tematycznych Wydziałów, odczytach stu-
denckich kół naukowych i zajęciach laboratoryjnych. Po-
rozumienie o współpracy dopuszcza również możliwość 
sugerowania władzom Wydziału Matematyczno-Fizycz-
nego potrzeb modyfikacji programów kształcenia celem 
poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole.

Uczniowie klasy I A II LO już skorzystali z tej formy dosko-
nalenia. 14 grudnia 2018 wzięli udział w wykładzie „Prawo 
Eulera” poprowadzonym przez dr. Dawida Kędzierskiego, 
który odbył się w Instytucie Matematyki na Wydziale Ma-
tematyczno-Fizycznym. Uczniowie mieli możliwość poczuć 
się jak prawdziwi studenci US, zasiedli w sali uniwersytec-
kiej, skupili swoją uwagę na wykładzie i pełni zaangażowa-
nia zmierzyli się z trudnymi wyliczeniami. inf. własna
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We wtorek, 18 grudnia br. tuż przed godziną 15.00 
zakończyło się trzecie posiedzenie I sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie w kadencji 2018 - 2023. Obra-
dom przewodniczył radny senior Stanisław Wiśniew-
ski. Podobnie jak podczas dwóch poprzednich spo-
tkań rady, nie wybrano przewodniczącego. W związku  
z tym, burmistrz Robert Czapla wystąpił o zmiany  
w porządku obrad, które zostały przez radnych przyję-
te, w większości jednogłośnie. Kilkugodzinne obrady, 
które nastąpiły po wprowadzonych przez burmistrza 
zmianach do porządku obrad dowodzą, iż Rada Miej-
ska funkcjonuje sprawnie.

Jako pierwsze, odbyło się głosowanie nad uchwałą 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard. Zmiany 
w przyjętym przez radnych nowym Statucie dotyczą 
m.in. podawania do publicznej wiadomości wyka-
zów imiennych głosowań radnych, transmisji dźwięku  
i obrazu z obrad sesji czy zapisów dotyczących komisji 
skarg, wniosków i petycji.

Podczas sesji głosowano również uchwały w spra-
wie zmian w Budżecie Gminy Nowogard na 2018 rok  
w zakresie m.in. oświaty i opieki wychowawczej, po-
mocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zabezpieczo-
no środki na zwiększone wynagrodzenia dla pracowni-
ków oświaty oraz pieniądze z oszczędności po przetar-

Pracowita sesja Rady Miejskiej 
gowych dla nowogardzkiego szpitala, które mają być 
przeznaczone m.in. na zakup aparatu EKG dla poradni 
ginekologicznej.

Następnie burmistrz Robert Czapla wprowadził 
pod obrady pierwsze i drugie czytanie projektu budże-
tu na rok 2019 a także uchwalenie budżetu i wielolet-
niej prognozy finansowej.

Burmistrz zachęcał radnych do dyskusji nad projek-
tem budżetu na nowy rok oraz przedstawiania swoich 
propozycji co do budżetu. Wskazywał, że jest otwar-
ty na wszelkie sugestie a pierwsze czytanie projektu 
budżetu to dobry moment na wprowadzanie zmian. 
Radni, co prawda zadali wiele drobiazgowych pytań, 
na które wyczerpująco odpowiedział burmistrz Robert 
Czapla oraz skarbnik Marcin Marchewka, jednak nie 
przedstawili ani jednego wniosku o zmianę projektu 
budżetu w trakcie jego pierwszego czytania.

Sesję zakończono po pierwszym czytaniu projektu 
budżetu na rok 2019. Przewodniczący obradom radny 
senior Stanisław Wiśniewski wyznaczył termin kolej-
nego posiedzenia, podczas którego odbędzie się mię-
dzy innymi drugie czytanie budżetu i jego uchwalenie.  
Kolejna sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 16 stycznia 
2019 r. o godzinie 10.00. (BS, fot.BS)
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Spotkanie Burmistrza z sołtysami  
w Sikorkach 

W środę, 18 grudnia br., w świetlicy wiejskiej  
w Sikorkach, burmistrz Robert Czapla wziął udział  
w cyklicznym zebraniu z sołtysami z Gminy Nowogard. 
Spotkanie, w którym uczestniczyli także m.in. kierow-
nicy poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego,  
w dobiegającym końca 2018 roku, było między innymi 
okazją do rozmów i podsumowań szeregu zrealizowa-
nych inwestycji na terenach wiejskich.

Podczas zebrania, omówiono między innymi: wy-
datkowanie funduszów sołeckich, który wszystkie 
sołectwa zrealizowały z pożytkiem dla mieszkańców, 
przedstawiono spis inwentaryzacyjny mienia poszcze-
gólnych sołectw oraz podsumowano najważniejsze 
inwestycje gminne w kończącym się 2018 roku. Bur-
mistrz Robert Czapla podziękował sołtysom i radom 
sołeckim za efektywne działania na rzecz wsi. Podkre-

ślił, że cieszy się z ich dobrej współpracy dzięki której 
zaplanowane zadania zostały wykonane.

Przypomnijmy, że w 2018 roku, poza wymianą 
dachu i remontem budynku Szkoły Podstawowej  
w Strzelewie rozpoczęto między innymi budowę no-
wej świetlicy wiejskiej w Krasnołęce, wyremontowano 
świetlicę w Długołęce, Lestkowie, na ukończeniu jest 
remont świetlicy w Ostrzycy. Powstały również siłow-
nie zewnętrzne w Osowie, Orzeszu, Karsku oraz plac 
zabaw w Wierzbiecinie.

Na zakończenie spotkania burmistrz złożył wszyst-
kim obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt zaś w Nowym 2019 Roku życzył wykonania 
zaplanowanych zadań oraz dalszej dobrej współpracy 
na rzecz gminy i jej mieszkańców. (BS, fot. AL)
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O G Ł O S Z E N I A

Wigilia osób samotnych i potrzebujących 
Tradycyjnie już, w okresie przedświątecznym, 

odbyło się wigilijne spotkanie dla osób samotnych  
i potrzebujących. Do wspólnego stołu zasiadło blisko  
70 mieszkańców z terenu gminy Nowogard.

W tej wyjątkowej wigilii uczestniczyli: burmistrz 
Robert Czapla, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dorota Maślana, Prezbiter Naczelny KECh Cezary Ko-
misarz oraz zawsze pomocni wolontariusze. Zebrani 

usłyszeli na początku życzenia od burmistrza i od pa-
stora. Następnie przy dźwiękach kolęd, wszyscy po-
dzielili się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt. 

Wszyscy zebrani zasiedli następnie do stołu, gdzie po-
dano ciepły poczęstunek. Był barszcz, pierogi oraz ciasto. 
Nie zabrakło również uśmiechu i wzajemnej życzliwości.

To wydarzenie uzmysławia nam, że w pobliżu nas 
żyją ludzie, których los nie oszczędził. (mg)
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Porządki w gminie Nowogard
Od ośmiu lat, na polecenie burmistrza Roberta Cza-

pli, trwa projekt związany z systematycznym porząd-
kowaniem naszej gminy. Prace wykonywane są przez 
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, 
stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwen-
cyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

- ul. 5 Marca - jesienne porządki

- ul. Osiedlowa - porządki na zieleńcach
- ul. Piłsudskiego - porządki
- ul. Promenada - ustawienie przewróconego znaku
- przy Medyku - sprzątanie drogi gminnej
- szpital - wycinka krzaków wrastających w chodnik
- plac Szarych Szeregów - jesienne porządki

OGŁOSZENIE 
Kierownik ZEAS w Nowogardzie ogłasza nabór  

na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT  DS. KSIĘGOWOŚCI
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym

Szkół w Nowogardzie
Kandydaci powninni spełniać następujące warunki:
• wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, 

finanse),
• co najmniej 2 lata stażu (w działach związanych z 

księgowością).
• znajomość m. in. ustawy o finansach publicznych, 

ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z do-
piskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. księgo-
wych w ZEAS w Nowogardzie”,  ul. 3 Maja 6, do dnia 
11.01.2019 roku do godziny 14:00.

Przewidywany termin zatrudnienia na wskazanym sta-
nowisku  - luty 2019 r.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko  

SEKRETARZA GMINY
Od kandydata na stanowisko oczekujemy:
• szerokiej wiedzy z zakresu aktów prawnych, niezbę-

nych do prowadzenia gminy oraz urzędu,
• dobrej organizacji pracy oraz umiejętności praktyczne-

go stosowania przepisów prawa
• dyspozycyjności

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie  
www.bip.nowogard.pl w zakładce "wolne stanowiska".

Plac Szarych Szeregów Przy szpitalu

Ul. 5 Marca Ul. Osiedlowa

INFORMACJA
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych odbędzie się 14 stycznia 
br., o godz. 11.00, w Bibliotece Publicznej.  

Justyna Wiącek
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
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KOMUNIKAT  
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, 
W związku z rezygnacją Pana Ryszarda Bulowskiego z funkcji Sekretarza, dziękujemy za wspólną pracę na rzecz Gmi-

ny Nowogard. Pan Ryszard Bulowski pracował na stanowisku Sekretarza pół roku jednak był to okres bardzo intensywnej 
pracy, związanej z czasem krajowych wyborów samorządowych. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Pana Ryszarda 
Bulowskiego w wykonywane obowiązki, przeprowadził on wybory samorządowe w naszej Gminie sprawnie pod wzglę-
dem organizacyjnym, za co ogromnie dziękujemy. Wiedza i doświadczenie, którymi dzielił się ze współpracownikami 
były niezwykle cenne dla funkcjonowania całego urzędu.

Życzymy Panu Ryszardowi Bulowskiemu dalszych sukcesów zawodowych, a przede wszystkim dużo zdrowia oraz 
Spokojnych Świąt i udanego Nowego Roku.

Poniżej publikujemy treść jego oświadczenia:

Drodzy Państwo, 
Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność pracować: Panu Burmistrzowi Nowogar-

du Robertowi Czapli, Zastępcy burmistrza Panu Krzysztofowi Kolibskiemu, Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, jednostkom organizacyjnym Gminy Nowogard, Dyrektorom placó-
wek oświatowych oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard. Jestem wdzięczny każdemu 
z Was za rozmowy ze mną, za uwagi i propozycje.

Niestety nie jestem już najmłodszy, a względy osobiste nie pozwalają mi w dalszym ciągu pełnić 
tej odpowiedzialnej funkcji, jaką jest Sekretarz Gminy. Jest to praca bardzo wymagająca i obawiam 
się, że nie mogę nadal wywiązywać się ze wszystkich obowiązków równie sprawnie, co do tej pory.

Jestem i będę mieszkańcem naszej gminy i chciałbym nadal pracować dla jej dobra. Myślę, 
że zdobyte doświadczenie pozwoli mi, choć w mniejszym już zakresie, działać dla dobra Gminy 
Nowogard i jej Mieszkańców.

Życzę Państwu zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Roku 2019.
                                                                                                                        Z wyrazami szacunku, Ryszard Bulowski

Dobra strona informacji

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

* *www.nowogard.pl
 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.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; So-
łectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogar-
dzie, 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. Polskie-
go 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komisa-
riat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Mono-
polowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 
Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 
„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 
„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD 
ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

Informacja 
W dniu 4 grudnia 2018 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał aneks do umowy z dnia 5 lutego 2018 r. zawar-
tej z wojewodą zachodniopomorskim na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na ogólna kwotę  
412 000 zł. Dzięki tym środkom udzielane jest m. in. wsparcie dzieciom, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dotąd udział finansowy Gminy Nowogard w programie dożywiania wynosił 40%. Dzięki podpisanemu przez bur-
mistrza aneksowi do umowy wojewoda zmniejszył o połowę udział procentowy środków własnych Gminy Nowogard 
przewidywanych na jego realizację.
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