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Wiadomości Samorządowe

DOŻYNKI GMINNE 2017
w Wojcieszynie
c. d. ze str. 1
W sobotę, 2 września br., w Wojcieszynie, miały
miejsce Dożynki Gminne 2017 Gminy Nowogard.
Współorganizatorzy - sołectwo Wojcieszyn stanęło na wysokości zadania i perfekcyjnie przygotowało teren wsi oraz miejsce gminnego święta
wbrew temu, co wieścili przeciwnicy dożynek.
Msza święta, korowód wieńców dożynkowych,
łamanie chleba - to tradycyjne elementy gminnych
dożynek i ich również w tym roku nie mogło zabraknąć.

niły się do polepszenia warunków życia i rozwoju na
wsi. Obecnie największą i najważniejszą inwestycją
gminną jest uzbrojenie strefy ekonomicznej, która
leży właśnie na terenie wiejskim: w obrębie Wojcieszyn i Miętno. W ubiegłym roku za ponad 3 mln zł
zbudowaliśmy drogę dojazdową, w bieżącym roku
za około 2 mln zl wybudujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Na te zadania pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne w kwocie 3 mln 200 tysięcy złotych.
Bardzo ważną inwestycją jest wybudowanie sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce. Modernizujemy również boisko w tej szkole.
Jest to istotne, jako, że od najbliższego poniedziałku, w związku z reformą oświatową w każdej naszej
szkole wiejskiej będą zajęcia dla dzieci o strukturze
klas I-VII, a od roku następnego I-VIII. Jesteśmy na
to przygotowani. W związku z tym w szkołach wiejskich w: Strzelewie, Długołęce, Orzechowie, Błotnie,
Żabowie i Wierzbięcinie będzie około 60 uczniów
więcej. Gmina Nowogard co roku ze swojego budżetu przeznacza na funkcjonowanie szkół wiejskich
ponad otrzymywaną subwencję oświatową kwotę

Po przywitaniu przybyłych gości, burmistrz Robert Czapla przedstawił działania Gminy na terenie
wiejskim od ostatnich dożynek.
Od początku tej kadencji samorządowej realizujemy
zadania w celu systematycznego i dynamicznego
rozwoju zarówno miasta Nowogard jak i terenów
wiejskich naszej gminy.
W ciągu roku, od ostatnich dożynek na terenie wiejskim wykonaliśmy szereg inwestycji, które przyczywww.nowogard.pl
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ponad 1,7 mln oraz dodatkowo około 800 tysięcy zł,
aby dowieźć uczniów do szkoły.
Systematycznie wykonywane są remonty w placówkach oświatowych. W bieżącym roku wykonaliśmy
remont w szkole podstawowej w Żabowie i Błotnie.
Wyremontowaliśmy klasy, pokoje nauczycielskie,
korytarze, toalety.
Poza oświatą zauważamy potrzeby infrastrukturalne. W bieżącym roku za środki zewnętrzne kapitalnie wyremontowaliśmy drogę w Olchowie: na
odcinku od kościoła do plaży. Koszt zadania 570 tysięcy, z czego prawie 300 tysięcy pozyskaliśmy z Unii
Europejskiej. Świetlicę w Grabinie wyposażyliśmy w
kotłownię wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Mieszkańcy sołectwa Wierzchy lada dzień otrzymają nową świetlicę.
Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców uruchomiliśmy siłownię na świeżym powietrzu w Żabowie, a
jeszcze w bieżącym roku planowane jest wykonanie
takiej siłowni w Błotnie. Opracowaliśmy dokumentację techniczną na budowę oświetlenia solarnego
w Orzechowie i w Wierzbięcinie. Na deskach kreślarskich są dokumentacje na budowę następnego
oświetlenia solarnego w: Sąpolnicy, Sikorkach, Kulicach, Wołowcu i Karsku. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę
wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia
Dąbrowa- Bochlin - Ptaszkowo – Grabin oraz doku-

www.nowogard.pl

4

Wiadomości Samorządowe

mentacja budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią
ścieków w Słajsinie. Jest to wspólna inwestycja gminy i Celowego Związku Gmin – RXXI finansowana w
udziale po 50%.
Nową świetlicę chcemy dać mieszkańcom Boguszyc.
Projektanci już zabrali się do pracy. Stanie ona przy
obecnym placu zabaw. Mówiąc o świetlicach nie możemy pominąć II etapu termomodernizacji świetlicy
w Miętnie, który kilka dni temu został zakończony.
Jeszcze tylko wykonamy nowy podjazd i będziemy
mogli świetlicę oddać mieszkańcom. Odżyła współpraca z mieszkańcami Wierzbięcina i jej pierwszym
efektem jest wspólny remont świetlicy przy boisku.
Jestem otwarty na jej kontynuowanie, bowiem do
nadrobienia w tym sołectwie jest wiele. Obecnie wykonywany jest remont świetlicy w Jarchlinie, przygotowywana jest przebudowa świetlicy w Sikorkach.
W zakresie infrastruktury drogowej gmina ma
udział w budowie nowych dróg: Nowogard–Miętno
oraz Nowogard–Świerczewo. Za chwilę realizowana
będzie przebudowa skrzyżowania drogi w Świerczewie. Od kilku lat osobiście zabiegam o budowę
chodników w Kulicach. Mamy gotową koncepcję
oraz zabezpieczone połowę pieniędzy na to zadanie.
Niestety sprawa mimo deklaracji i obietnic utknęła u właściciela drogi, czyli w powiecie. Mówiąc o
drogach nie możemy zapominać o Żabówku, gdzie
wykonaliśmy nową i oczekiwaną przez mieszkańców
zatokę autobusową Jeszcze w tym roku będzie także wykonana zatoka autobusowa w Szczytnikach.
Warto przypomnieć również, że dzięki zaanagażo-

waniu mieszkańców wielu sołectw w bieżącym roku
wykonano naprawy szeregu dróg gminnych wykorzystując kruszywo w ilości ponad 2 tysięcy ton. W
ten sposób wspólnie poprawiliśmy stan dróg m.in.:
w Błotnie, Czermnicy, Dąbrowie, Długołęce, Gardnie, Jarchlinie, Olchowie, Strzelewie, Świerczewie,
Wojcieszynie, Wołowcu, Wyszomierzu, Wierzchach,
Karsku, Żabówku i Kulicach.
Warto powiedzieć, że w ostatnich tygodniach złożyliśmy wniosek o fundusze europejskie na: wybudowanie pomostu w Olchowie nad Jeziorem Kościuszki,
wybudowanie świetlicy w Krasnołęce, przebudowanie świetlic w Długołęce, Wołowcu i Sikorkach oraz
nowe place zabaw: w Lestkowie i w Miętnie. Całkowita wartość pakietu tych inwestycji wynosie około
600 tysięcy zł. I trzeba powiedzieć, że nasz wniosek
został najlepiej oceniony i zdobył największą ilość
punktów. Obecnie czekamy na podpisanie umowy
o pieniądze zewnętrzne i rozpoczynamy inwestycje.
Nie możemy zapominać o codziennej pracy osób
skazanych oraz mieszkańców w ramach prac społecznie-użytecznych, którzy wykonują szereg prac
porządkowo-remontowych w naszych wioskach.
Dzięki temu są one zadbane, czystsze, pieknięjsze,
i coraz bliżej im do standardów wsi europejskiej. W
tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi zakładu Karnego w Nowogardzie panu Majorowi Mariuszowi Dominowskiemu. Dziękuję również
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie
Pani Urszuli Witkowskiej i dyrektor urzędu pracy w
Nowogardzie Pani Małgorzacie Bernackiej. To dzięki tym osobom obecnie wykonywane są chociażby
prace związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych w Strzelewie, aby w przyszłości zapobiec podtopieniom przy obfitych opadach, jakie ostatnio
miały miejsce.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa co roku przeznaczamy specjalną pulę ćwierć miliona złotych na
Ochotnicze Straże Pożarne. Zakończony mamy już
remont remizy w Orzechowie oraz wybraną firmę
do remontu remizy w Osowie. Druhowie przy naszej finansowej pomocy wykonują remont remizy w
Ostrzycy.
Dbając o zrównoważony, harmonijny rozwój bardzo
dużą wagę przywiązujemy również do wspierania
działań kulturalnych i sportowych na terenie wiej-
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skim. W 2017 roku dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz środowiska wiejskiego przeznaczyliśmy środki finansowe w kwocie około 75 tysięcy zł. Dzięki tym pieniądzom na wsiach odbywają
się liczne spartakiady, festyny, igrzyska sołectw oraz
co cieszy przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej.
Chciałbym Państwa także poinformować, że zgodnie
z wolą mieszkańców części sołectwa Osowo, podjąłem inicjatywę utworzenia nowego sołectwa w naszej gminie – sołectwa Bieniczki. Zatem mamy już
37 sołectw.
Dożynki to również okazja nagrodzenia sołectw
za ich zaangażowanie i tak:
Konkurs na najładniejszy wieniec : I miejsce - Sikorki, II miejsce Orzechowo, III miejsce - Maszkowo;
Konkurs na najładniejszą ozdobę dożynkową: I miejsce –  Szczytniki, II miejsce – Wojcieszyn, III miejsce  
-  Błotno;
„ZADBAJ O SIEDLISKO BO TO TWOJE ŚRODOWISKO”
-2017: I miejsce - Zofia Kwiecińska (Trzechel), II miejsce - Krystyna Hancyk (Błotno), III miejsce - Marianna Więzowska (Trzechel),
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„Najładniejsza wieś gminy Nowogard” -2017: I miejsce – Grabin, II miejsce – Wojcieszyn, III miejsce –
Trzechel,
VI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy
Nowogard (LZS) – I miejsce – Ostrzyca, II miejsce –
Wierzchy, III miejsce – Grabin, IV miejsce – Lestkowo, V miejsce – Błotno, VI miejsce – Wojcieszyn, VII
– Żabówko.
Wszystkim sołectwom i ich mieszkańcom gratulujemy.
Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zaproszeni goście, organizatorzy, mieszkańcy gminy i okolic korzystali z przygotowanych atrakcji i bogatego
programu artystycznego. Bawiono się do białego
rana, najpierw z zespołami ludowymi, z NDK, następnie z zespołami LORD i MAXELl.
Pomimo zmieniających się warunków pogodowych, frekwencja była duża. Dożynki Gminne 2017
w Wojcieszynie można spokojne uznać za udane.
(ps)

Dożynki w Karsku
W sobotę, 26 sierpnia br.,
Karsk przeżywał sołeckie dożynki. Wieś pięknie przyozdobiona i
posprzątana. Zapraszająca wręcz
w swe gościnne progi każdego,
aby choć na chwilę się zatrzymać
i świętować wspólnie zakończenie, jakże trudnych tegorocznych
zbiorów.
Po mszy dziękczynnej za ciężką
pracę rolników, odprawionej w
tutejszym kościele przez ks. Waldemara Piątaka, rozdano wszystkim obecnym dożynkowy chlebek, a następnie zaproszono gości
i mieszkańców na tradycyjny poczęstunek przy stołach rozmieszczonych na placu przed świetlicą.

Poczęstunek
przygotowali
sami mieszkańcy. Dopisali też i
zaproszeni goście dożynkowi w
osobach: burmistrza Nowogardu

www.nowogard.pl

Roberta Czapli, Antoniego Bielidy
z R-XXI i Kazimierza Lembasa - dyrektora nowogardzkiego szpitala i
radnego powiatowego.
Za naszym pośrednictwem,
sołtys Jerzy Kubicki, chciałby podziękować wszystkim mieszkańcom Karska za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie dożynek.
Szczególne podziękowania dla
Czecha Stanisława i Jacka Lisiewicza (Piekarnia Karsk), którzy nigdy
nie odmawiają pomocy, szczególnie w takich chwilach. Karsk po
raz kolejny udowodnił, że choć
nie jest dużą wsią, ale mieszkają
w niej ludzie o wielkich sercach.
(ps)
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Dożynki parafialne w Wołowcu
W niedzielę, 27 sierpnia
br., Mszą świętą w miejscowym kościele rozpoczęto tegoroczne dożynki parafialnosołeckie w Wołowcu. Po jej
zakończeniu korowód dożynkowy udał się do pobliskiej
świetlicy, gdzie odbyła się
część główna uroczystości.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół Tadeusza Łukaszewicza z Nowogardu, który
biesiadnymi przyśpiewkami
rozweselał gromadzącą się
publiczność. Ksiądz proboszcz
Tomasz Perz powitał wszystkich zaproszonych gości, w
tym i przybyłego na dożynki
burmistrza Roberta Czaplę,
sołtysów, mieszkańców Wołowca i sąsiednich wsi, po
czym staropolskim obyczajem
podzielił się okazałym bochnem chleba z tegorocznych
plonów, ze wszystkimi obecnymi.
Jednym z głównych punktów programu dożynek było
dokonanie wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Jury (burmistrz Robert
Czapla, ksiądz Tomasz Perz i
Anna Korchut - sołtys z Miętna) przyznało I miejsce sołectwu w Grabnie, II miejsce
zajęło sołectwo w Błotnie,
natomiast III miejsce za okazały wieniec dożynkowy przyznano sołectwu w Sikorkach.

Warto tu wspomnieć, że mieszkańcy przyozdobili całą wieś tak, aby
goście wiedzieli już od samego początku, że dziś świętują.
Sołtysowi Adamowi Orpelowi gratulujemy ta dobrej organizacji, a z
okazji urodzin życzymy wszystkiego co najlepsze.
(ps)

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

7

NFZ rozpoczął akcję
„NFZ bliżej pacjenta”
od wzorcowego szpitala
c. d. ze str. 1
W ramach akcji „NFZ bliżej
pacjenta”
Zachodniopomorski
Oddział NFZ zorganizował stanowisko informacyjne, w którym
mieszkańcy naszej gminy mogli
otrzymać informacje dotyczącego
sieci szpitali oraz bezpłatnych leków dla seniorów 75+ .
Stoisko było usytuowane w
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego.
Zapytana przez nas Rzecznik
Prasowa NFZ Małgorzata Koszur,
dlaczego akcja ta zaczyna się
właśnie w Nowogardzie odpowiedziała, że NFZ w Szczecinie zaczyna w nowogardzkim szpitalu,
ponieważ jest on szpitalem nie
tylko nowoczesnym, ale przede
wszystkim wzorcowym.
Słowa pani rzecznik, potwierdził również w rozmowie z burmistrzem Robertem Czaplą i dyrektorem szpitala Kazimierzem
Lembasem sam Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Dariusz Ruczyński.
Poinformował on również, że
dyrektor Kazimierz Lembas, jako
pierwszy w województwie, ale i w

Polsce, podpisał nowy kontrakt z
NFZ dla swego szpitala w ramach
sieci szpitali. Nowy kontrakt, jak
wspomniał dyrektor Dariusz Ruczyński, jest znacznie większy, niż
dotychczasowe. Wspomniał również o możliwościach pozyskania
dodatkowych funduszy z NFZ na
prowadzenie poradni przyszpitalnych (250 tys zł na kwartał).
Podczas akcji rozdawano materiały informacyjne ZOW NFZ:
Gdzie się leczyć 2017, poradniki

www.nowogard.pl

dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią i przyszłych rodziców, informacje o osobach uprzywilejowanych do świadczeń opieki
zdrowotnej poza kolejnością i bez
skierowania, ulotki Ministerstwa
Zdrowia na temat Leków dla seniorów od 75 roku życia i na temat sieci szpitali oraz kolorowe
teczki na dokumentację medyczną. Wielu pacjentów skorzystało z
możliwości uzyskania informacji.
(ps)
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NOWOGARD PRZEJMUJE
SZPITAL W RESKU
c. d. ze str. 1
Z sukcesem zakończyły się 8
miesięczne negocjacje ze Starostwem Łobeskim w sprawie
przejęcia przez Nowogard w zarządzanie szpitalem w Resku. Po
wycofaniu się dotychczasowego
zarządcy reskiego szpitala - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach (MEDICAM SPZZOZ w
Gryficach). - nad szpitalem zawisła groźba likwidacji. Nowogard
wyciągnął pomocną rękę i we
wtorek, 29 sierpnia br., na 15 lat
przejął kierowanie szpitalem w
Resku.
Ze strony Nowogardu umowę
podpisał Kazimierz Lembas – dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, zaś ze Strony Powiatu
Łobeskiego: starosta Paweł Marek i Grażyna Karpowicz – Wicestarosta. Obecni przy podpisaniu
umowy byli także Robert Czapla,
Burmistrz Nowogardu oraz Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Reska. Jest to kolejny dobry krok dla
naszego szpitala.
Obecne możliwości rozwojowe placówki, nie byłyby jednak
możliwe, gdyby nie decyzja burmistrza Nowogardu Roberta Czapli o rozbudowie szpitala. Pod-

pisanie umowy na rozbudowę i
przebudowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie nastąpiło w dniu
21.04.2011 r. Wykonawcą robót
została firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w
Lesznie - minęła właśnie czwarta rocznica uroczystego otwarcia
nowego, rozbudowanego skrzydła budynku szpitalnego.
Inwestycja ta była największą
w dziejach Nowogardu, której
wartość wyniosła niemal 20 milionów złotych. Nowa bryła szpitala i dotychczasowe działania
dyrektora K. Lembasa, które zostały dostrzeżone m.in. w rankingu Rzeczpospolitej, gdzie szpital
w Nowogardzie zajął 1 miejsce w

www.nowogard.pl

województwie i 5 miejsce w kraju
pod względem zarządzania, przynoszą kolejne rezultaty.
- Przejęcie szpitala w Resku
przez nasz szpital w Nowogardzie, podnosi w znaczny sposób
jego rangę w regionie, a przez to
staje się on kolejnym graczem na
rynku usług medycznych. Jest to
niewątpliwie duża szansa na dalszy rozwój naszego szpitala, ale
również i dla naszej gminy oraz jej
mieszkańców. - podsumował całe
wydarzenie burmistrz Robert Czapla.
- Szpital w Nowogardzie wystąpił z ofertą na operatora Szpitala
w Resku, w którym prowadzona
będzie przez nas działalność w
zakresie ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy) i poradnia chirurgiczna. Wygaszono natomiast działalność oddziału internistycznego.
Przejecie Szpitala w Resku zwiększy ofertę naszego Szpitala na
świadczenia medyczne w zakresie lecznictwa stacjonarnego dla
mieszkańców powiatu łobeskiego (36 tysięcy mieszkańców), jak
również poprawi warunki ekonomiczne poprzez zwiększenie przychodów. - powiedział Kazimierz
Lembas, dyrektor nowogardzkiego szpitala.
Ze strony obecnych na podpisaniu umowy dziennikarzy, pa-
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dło również pytanie odnośnie
czerwcowego listu Burmistrza
Nowogardu do Starosty Goleniowskiego w sprawie przejęcia i
prowadzenia szpitala powiatowego w Goleniowie przez szpital nowogardzki - czy ta propozycja jest
nadal aktualna?
- Jak najbardziej jest aktualna
i ją podtrzymuję. - odpowiedział
burmistrz Robert Czapla. - Gdy

w czerwcu pisałem ten list do
starosty, sytuacja szpitala w Goleniowie była zła, a w tej chwili,
jak usłyszeliśmy na niedawnej
konferencji p.o. prezesa spółki
szpitalnej Piotra Rucińskiego, jest
wręcz tragiczna. Dla nas jest to
sprawa bardzo poważna, ponieważ z usług szpitala powiatowego korzystają również i mieszkańcy gminy Nowogard. Jest więc w
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naszym interesie ratowanie tego
szpitala. Czekam na propozycje
rozmów ze strony Zarządu Powiatu Goleniowskiego My, jako Gmina jesteśmy w pełnej gotowości,
aby zasiąść do wspólnych rozmów
i negocjacji w sprawie przejęcia i
zarządzania Szpitalem Powiatowym w Goleniowie przez nowogardzki szpital.
(ps)

Konsultacje społeczne projektu
statutu sołectwa Bieniczki
c. d. ze str. 1
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 353/17 Burmistrza Nowogardu, z dnia
22 sierpnia 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki.
Konsultacje miały zasięg ograniczony do mieszkańców sołectwa Bieniczki. Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 89 mieszkańców. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.
Konsultacje przeprowadzono 31 sierpnia 2017
roku, w formie zebrania wiejskiego w Bieniczkach,
w obecności burmistrza Roberta Czapli, sekretarz
Agnieszki Biegańskiej - Sawickiej i Adama Aniuksztysa z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Ewa Jakubcewicz.
Projekt statutu sołectwa Bieniczki został jednogłośnie przyjęty przez uprawnionych mieszkańców.
(ps)
www.nowogard.pl
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Nowy odcinek deszczówki
na ul. Zielonej
Gmina dokonała w ostatnim
czasie kolejnego rozdzielenia odcinka kanalizacji na deszczową i
sanitarną. Tym razem kolej przyszła na ulicę Zieloną, w pobliżu
placu zabaw przy Przedszkolu Zielonym. Metodą krakingu (polega
ona na zniszczeniu istniejącej rury
i wprowadzeniu nowej. Na ogół
nowa rura ma większą średnicę
i jest wykonana z materiałów o
niskim współczynniku oporów
przepływu) poszerzono starą sieć
deszczową oraz zainstalowano
dwa separatory (stosuje się je do
oczyszczania wód deszczowych,
roztopowych i poprocesowych
z terenów, które zagrożone są
skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacje paliw, parkingi dla samochodów).
Nie obyło się jednak bez kłopotów. W czasie prac, z użyciem
koparki, natrafiono na rury sieci
gazowej, których nie było naniesionych na mapach. Kolizja rur
sprawiła, że musieliśmy zwrócić
się do PGNIGe, o przesunięcie  
rury gazowej. Jednak, aby to zrobić trzeba wykonać dokumentację. Koszt jej wykonania to 36 tys
zł. Dlatego na dziś inwestycja jest
wstrzymana. Na najbliższej sesji
Rady Miejskiej w Nowogardzie,
burmistrz Robert Czapla wniesie
projekt uchwały o zabezpieczenie w budżecie ww. kwoty. 20
września br. radni zadecydują,
czy inwestycja ta, finansowana z
funduszy europejskich, zostanie
ukończona. Będziemy Państwa o
tym informować na bieżąco.
Jest to kolejny etap uporządkowania sieci kanalizacyjnej w naszym
mieście. Mniejsza ilość wody
deszczowej w sieci kanalizacyjnej,
to brak wybijania kanalizacji sanitarnej przy restauracji Okrąglak
podczas większych opadów deszczu.
(ps)
www.nowogard.pl
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Kolejne spotkanie robocze
w sprawie Kontraktu Samorządowego
c. d. ze str. 1
W środę, 6 września br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, z
inicjatywy Burmistrza Nowogardu – Roberta Czapli, doszło do
kolejnego   spotkania roboczego
w sprawie Kontraktu Samorządowego, z udziałem  przedstawicieli
samorządów: Gminy Nowogard
(lider kontraktu), Maszewo, Osina oraz Powiatu Goleniowskiego.
Celem spotkania było omówienie
dotychczasowych   prac nad projektami, które realizowane są od
lipca br. na podstawie podpisanych z Zarządem Województwa

Zachodniopomorskiego umów.
Do realizacji kontraktu przystąpiły cztery samorządy: Gmina Nowogard (lider kontraktu), Gmina
Maszewo, Gmina Osina oraz Powiat
Goleniowski. Włodarze tych samorządów wspólnie opracowali koncepcję, w której zawarto dziewięć
projektów priorytetowych, obejmujących rozbudowę infrastruktury
terenów inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie
edukacji dzieci i młodzieży.
W przypadku Gminy Nowogard chodzi o wybudowanie sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie

Nowogardzkiej Strefy Inwestycyjnej oraz utworzenie doradztwa
zawodowego dla uczniów szkół
gimnazjalnych na terenie gminy
Nowogard.
Spotkanie było znakomitą
okazją do wymiany informacji o
realizowanych w poszczególnych
samorządach projektach oraz
podjęcia wspólnych ustaleń na
najbliższe miesiące. Kolejne zebranie robocze zaplanowano na
15 września 2017 r.
Jarosław Soborski
Wydział RLiF UM
w Nowogardzie

Nowa tablica informacyjna z rozkładami
jazdy busów przy ul. Rzeszowskiego
Na przełomie lipca i sierpnia
br. przy ul. Rzeszowskiego na zlecenie gminy została ustawiona
nowa tablica informacyjna z mapą
Nowogardu oraz rozkładami jazdy busów. Postawiono ją w celu
uporządkowania sprawy tabliczek
z rozkładami jazdy – dotychczas
każdy z przewoźników posiadał
osobną tablicę nie zawsze aktualną oraz estetyczną. Na nowej
tablicy oprócz rozkładów jazdy
znajdują się informacje dotyczące
bazy gastronomiczno-hotelowej,

obiektów i instytucji zlokalizowanych na terenie miasta. Wykonanie tablicy zostało zlecone przez
gminę firmie „Dorado-Grzegorz
Kowalczyk”. Mamy nadzieję, iż
będzie służyć mieszkańcom, osobom podróżującym i turystom
odwiedzającym nasze miasto.
Jednocześnie
informujemy
przewoźników busów, że w celu
dokonania aktualizacji lub zmian
w rozkładach jazdy busów należy
zgłosić się do Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie. Zgłoszenia będą

Było kiedyś

przyjmowane drogą mailową
alewinska@nowogard.pl, telefonicznie (091) 39 26 232 bądź osobiście w pokoju 208 w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie.
Osobą odpowiedzialną za
przyjmowanie zgłoszeń jest Pani
Aleksandra Lewińska-podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska.
Tadeusz Fiejdasz
kierownik Wydziału GKMiOŚ

A tak jest obecnie
www.nowogard.pl
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Rozpoczęcie roku szkolnego
2017/2018 w Błotnie
4 września br., o godz. 9.00,
w Szkole Podstawowej w Błotnie, odświętnie ubrani uczniowie wraz z towarzyszącymi im
rodzicami zgromadzili się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Po 18 latach,
w mury szkół podstawowych,
wróciła klasa VII (efekt reformy
Oświaty).
Wszystkich zebranych uczniów,
rodziców, kadrę pedagogiczną
oraz zaproszonych gości, a wśród
nich burmistrza Roberta Czaplę,
sołtysa Jerzego Kubickiego z Karska, który wspierał remont szkoły,
sołtys Grabina Agnieszkę Paradowską, sołtys Błotna Danutę Nowak, sołtysa Trzechla Krzysztofa
Feliksiaka, Stanisławę Jakubczak
– Prezes nowogardzkiego oddziału ZNP, przywitał dyrektor szkoły
Tomasz Żelazowski. Następnie
głos zabrał burmistrz Robert Czapla, który na wstępie poinformował zebranych, że dyrektor szkoły
otrzymał nominację na kolejne 5
lat na to stanowisko, a następnie
życzył wszystkim uczniom jak najlepszych ocen.
Naukę tegoroczną w szkole w
Błotnie rozpoczyna 85 uczniów, w
tym 7 pierwszoklasistów, którzy w
czasie uroczystego apelu zostali
pasowani na uczniów.

Na zakończenie apelu, Burmistrz Nowogardu wraz z dyrektorem szkoły i sołtysem Jerzym
Kubickim, dokonali uroczystego
odbioru wyremontowanych korytarzy szkolnych. Warto też wspomnieć, że rodzice uczniów klasy V
sami, w okresie letnim, wyremontowali klasę.
Szkoła w Błotnie ma również
od tego roku pomieszczenie biblioteczne, które powstało z
zaadaptowanych
pomieszczeń
dawnej izby pamięci. Jest to niewątpliwie zasługa dyrektora szkoły Tomasza Żelazowskiego, Danuty
Nowak – opiekunki biblioteki oraz
Anety Wysoszyńskiej – Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w

www.nowogard.pl

Nowogardzie, której filią jest właśnie biblioteka w Błotnie.
Początek roku szkolnego jest
zawsze ważnym momentem w
życiu całej społeczności szkolnej,
a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. Każdy
wiąże z nowym rokiem szkolnym
nadzieje, ale jest też pełen obaw
przed tym, co ten rok przyniesie.
Z racji nowego roku szkolnego życzymy uczniom sukcesów w
zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności, zaś nauczycielom i dyrektorom szkół zadowolenia z owoców
ich pedagogicznej pracy.
(ps)
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„Mieszkanie Plus”
Ci, którzy marzą o własnym „M” już teraz zastanawiają się, kto będzie mógł skorzystać z nowego
zapowiedzianego rządowego programu „Mieszkanie+”. Również i nasi mieszkańcy pytają, czy w naszej Gminie ten program także ruszy.
***
Nasza gmina już w kwietniu br., zgłosiła do BGK
Nieruchomości S.A. (spółka zależna od Banku Gospodarstwa Krajowego) działkę, na której miałyby
zostać wybudowane mieszkania w ramach programu m+ - nieruchomość ta położona jest przy ul.
Poniatowskiego i jest przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną. BGK odesłał do Zarządu Budynków Komunalnych ankietę dotyczącą takich spraw jak: dane
demograficzne, informacje o wysokości czynszów w
mieście, informacje o kosztach budowy, uzbrojenie
działki, ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, informacje o otoczeniu
nieruchomości etc. etc - dane są właściwe gotowe
do wysłania, jednakże w ankiecie BGK prosi również
o załączenie analizy chłonności nieruchomości, koncepcji architektonicznej lub projektu wraz z pozwoleniem na budowę (jeśli już zostało jakieś wydane)
– na chwilę obecną jeszcze nie mamy wszystkich z
tych rzeczy.
Skontaktowaliśmy się z innymi gminami m.in. ze
Stepnicą, która złożyła wniosek wraz z planem architektonicznym osiedla (zaplanowali osiedle siedmiu budynków mieszkalnych - 5 zbudowali sami a
2 chcieli z mieszkania +) i ważnymi pozwoleniami
na budowę, który został rozpatrzony negatywnie,
ponieważ projekt sporządzono jakiś czas temu, a
zmieniły się przez ten czas przepisy budowlane.
Pozyskane w ten sposób informacje, wyeliminują
ewentualne błędy w naszym wniosku.
Będziemy starać się o jak najszybsze podpisanie z
BGK listu intencyjnego w sprawie przekazania nieruchomości, na której powstaną mieszkania w ramach
programu.
Gmina podjęła działania, aby w ramach programu Mieszkanie Plus wybudować na naszym terenie
mieszkania. Jednak procedura z tym związana jest
obwarowana warunkami, które wymagają czasu na
ich zrealizowanie.
Czym jest program Mieszkanie plus?
Mieszkanie+ to rządowy program zakładający
m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na
wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje
mieszkaniowe będą realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w
posiadaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.
Główne założenia
Program zakłada budowę mieszkań o umiarkowanych czynszach, dostępnych także dla słabiej
uposażonych rodzin. Jednak czy aby na pewno?
Program zakłada, że cena budowy takich mieszkań (dzięki wniesionym przez państwo gruntom)
będzie zaczynała się od 2,5 tys. zł za m kw., a czynsz
najmu będzie wynosił 10-20 złotych za metr kw
(przy opcji najmu). To oznacza, że za wynajęcie 45
metrowego mieszkania zapłacimy maksymalnie ok.
900 zł miesięcznie. Jednak przy opcji wynajmu z
możliwością nabycia do nich prawa własności, średni czynsz bez uwzględnienia kosztów eksploatacji
oraz mediów, wyniesie od 12 - 24 zł za metrów kw.
To znaczy, że 45 metrowe mieszkanie może kosztować 1080 zł miesięcznie. Jeśli będziemy za takie
mieszkanie płacić regularnie przez okres 30 lat, to
po tym okresie staniemy się dopiero właścicielem
lokum.
I choć z założenia z programu Mieszkanie plus
będą mogli skorzystać m.in.: rodziny, osoby myślące
o założeniu rodziny oraz osoby samotne, bez względu na wiek, to czynsz miesięczny w połączeniu z
opłatami tzw. licznikowymi będzie wynosił od 1150
do 1330 zł miesięcznie za mieszkanie o powierzchni
45 m2 (w zależności od przyjętej opcji), to tak naprawdę skorzystać z tego będą mogli tylko dobrze
sytuowani.
Warto tu wspomnieć, że obecnie czynsz na terenie naszej gminy, w mieszkaniach komunalnych w
wielkości 46 m2, średnio wynosi około 287 zł miesięcznie (zobacz: mieszkania komunalne przy ul.
Cmentarnej). Różnica jest więc bardzo duża. I oznacza to jedno, że tak naprawdę nie do końca będą to
mieszkania dla wszystkich.
(ps)

www.nowogard.pl
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Oświadczenie w sprawie
drzewa na ul. Wojska Polskiego
W związku z nieprawdziwymi informacjami, odnośnie drzewa znajdującego się pobliżu budynku
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 38, informujemy Państwa, że powalone drzewo nie rosło na
terenie działki gminnej. Dlatego też, Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki złamanego
w dniu 2 września br. drzewa.  
Już po pierwszych sygnałach od mieszkańców
ww. posesji, o pochylonym i pękniętym drzewie
przy ul. Woj. Polskiego, Gmina przystąpiła do działań, ustalając na pierwszym miejscu, do kogo należy
grunt, na którym rosło to drzewo. Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Nowogardzie wynikało,
że drzewo rosło na terenie działki będącej własnością Skarbu Państwa, które reprezentuje starosta
Tomasz Kulinicz.
W dniu 13 lipca br., Burmistrz Nowogardu, wystosował pismo w sprawie pękniętego drzewa do
Nadleśnictwa Nowogard, informując także o tym
Starostę Goleniowskiego.
W dniu 27 lipca br. otrzymaliśmy informację, że
Nadleśnictwo Nowogard nie jest zarządca działki, na
której znajduje się owo pochylone drzewo. Zgodnie

z prawem, drzewa wchodzące w skład lasu, a o takim drzewie mamy tu do czynienia, stanowią część
integralną tegoż lasu. Zgodnie więc z przepisami,
dotyczącymi nieruchomości leśnej, tereny takie są
przekazywane w zarząd do Nadleśnictw.
W dniu 14 sierpnia br., Starosta Goleniowski, wydał decyzję administracyjną o przekazaniu  w zarząd
nieruchomości Nadleśnictwu Nowogard, na którym
rosło to przewrócone drzewo.  Nadleśnictwo Nowogard, poinformowało pismem z dnia 29 sierpnia br.,
Burmistrza Nowogardu, na ponowny wniosek Gminy, że rzeczonej wycinki drzewa dokona w dniu 5
września br., w godzinach od 08.00 do 15.00.
Niestety wycinka drzewa przez Nadleśnictwo nie
doszła do skutku, z powodu samoistnego przewrócenia się 2 września, o czym skwapliwie doniosła
jedna z lokalnych gazet w dniu 5 września br.
W związku z zaistniała sytuacją informujemy, że
odpowiedzialność prawną do dnia 14 sierpnia br.
ponosiło za drzewo Starostwo, a po tym dniu Nadleśnictwo Nowogard, a nie Gmina Nowogard.
Artur Bajerski - Wydział GKMiOŚ
Ewa Jakubcewicz – Wydział GMGR

Narodowe Czytanie
w Miejskiej Bibliotece
Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej
edycji zaplanowany został na sobotę 2 września br.
Również Nowogard włączył się do tej akcji, która zastała zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP. Przy licznie zebranych mieszkańcach
naszego miasta, przedstawienia wszystkich postaci
dramatu dokonał burmistrz Robert Czapla, zaś Stanisław Heropolitański odczytał fragmenty z dzieła
Wyspiańskiego. Po tej części miał miejsce koncert
nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej w Golenio-

wie - filia w Nowogardzie. Następnie osoby chętne
odczytały kolejne fragmenty tegorocznej lektury
Narodowego Czytania. Spotkanie to cieszyło się
niemałym zainteresowaniem mieszkańców, których
mimo deszczowej pogody przybyło blisko 90.
Gratulujemy pani dyrektor Miejskiej Biblioteki oraz wszystkim jej pracownikom przygotowania
tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego dla naszych mieszkańców.
Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na

www.nowogard.pl
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kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety
i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w
Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku
w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz
pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas
przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.
Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta,
dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym
z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny
przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma
dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował
witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. Został

15
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pochowany w Krypcie Zasłużonych w podziemiach
kościoła oo. Paulinów na Skałce.
(ps)

Jubileusz 98 urodzin
Jadwigi Mrugowskiej
98 lat temu, w Mogilnie (dziś województwo kujawsko -pomorskie), urodziła się mieszkanka Nowogardu Jadwiga Mrugowska (rocznik 1919).
Złożeniem najlepszych życzeń,wręczeniem kwiatów i kosza słodyczy, burmistrz Robert Czapla rozpoczął spotkanie z Szanowną Jubilatką, które miało
miejsce w środę, 30 sierpnia br.
Całe spotkanie upłynęło w atmosferze historycznych wspomnień. Otóż ojciec pani Jadwigi, Józef
Mrugowski był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego i zasłużonym mieszkańcem Mogilna.
Pani Jadwiga wspominała też o swoim bracie
Marianie Mrugowskim (ur. 16.03.1914 r., zmarł 14
sierpnia 1997 r. w Mogilnie), zasłużonym mieszkańcu Mogilna, który po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę w 1921r. rozpoczął naukę w Szkole Ludowej,
a po uczęszczał do Szkoły Wydziałowej. Dzięki swojej pracowitości i wytrwałości studia kończył podczas
kariery zawodowej. Ukończył Wyższą Szkołę Nauk
Administracyjnych w Łodzi, studia ekonomiczne na
Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPIS w Warszawie,
tytuł magistra zdobył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę urzędniczą rozpoczął od
pracy w magistracie, w którym jako referent ds. wojskowych pracował do wybuchu wojny (1939). Podczas okupacji został wysiedlony z całą rodziną (w tym
i z siostrą Jadwigą) na teren województwa lubelskiego. Tam został skierowany do pracy w Urzędzie Gminnym w Trojanowie gdzie pracował z hrabiną Chłapowską i matką Bora-Komorowskiego. Po powrocie
z wysiedlenia wrócił do pracy w Zarządzie Miejskim
w Mogilnie (pani Jadwiga wraz z ojcem wyjechała na
tzw. ziemie odzyskane, by ostatecznie trafić do Nowogardu). Pracował początkowo w charakterze referenta, a następnie sekretarza Zarządu Miejskiego.

Podczas 50-letniej pracy zawodowej pełnił społecznie
szereg funkcji jak: przez 18 lat funkcję prezesa Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, której był
współzałożycielem; był radnym przez kilka kadencji;
współorganizatorem Mogileńskiego Towarzystwa
Kultury; członkiem Komitetu Redakcyjnego Studiów z
dziejów Ziemi Mogileńskiej; pełnił też obowiązki prezesa Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; uczestniczył także aktywnie w Kole
Seniorów przy Mogileńskim Domu Kultury. Marian
Mrugowski był też autorem licznych artykułów dotyczących historii Mogilna. Nazwany przez prof. Czesława Łuczaka - „encyklopedią Mogilna”. Jego pogrzeb
odbył się 18.08.1997r., i był manifestacją mieszkańców Mogilna i nie tylko.
***
Spotkania z takimi osobami, jak pani Jadwiga
Mrugowska, to spotkanie z „chodzącą” historią z tą
prawdziwą, a nie tą książkową. Życzymy naszej Jubilatce dalszych lat życia w zdrowiu i w pełni sił.
(ps)
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Podsumowanie akcji
„WAKACJE 2017 W BIBLIOTECE”
„Wakacje w Bibliotece” organizowane w MBP
Nowogard oraz we wszystkich Filiach Biblioteki dobiegły końca. Pozostały ciepłe wspomnienia, zdjęcia
oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci. W bibliotece nikt się nie nudził, a wakacje upłynęły nam
ciekawie, kreatywnie i rozwojowo. W akcji „Wakacje w Bibliotece” łącznie uczestniczyło ponad 1 000
dzieci.

Każdego dnia przez 5 tygodni miały miejsce różnorodne zajęcia: literackie, plastyczne, edukacyjne,
muzyczne, ruchowe, zabawy integracyjne, zajęcia z
chustą i tunelem animacyjnym KLANZA. Każdy tydzień miał swój temat przewodni, którego inspiracją
była książka, oprócz tego mieliśmy zaszczyt gościć
wiele ciekawych ludzi. P. Ewę Durską multimedalistkę paraolimpijską i wielokrotną mistrzynie świata, p. Monikę Olechnowicz Krakowską oraz Izabellę Ferensztajn z CZG RXXI, które z chęcią podzieliły
się z dziećmi swoją wiedzą na temat segregowania
odpadów. P. Marek Heiser przeprowadził ciekawą
pogadankę na temat życia ptaków w naszej okolicy.
Gościliśmy również strażaków z Państwowej Straży
Pożarnej w Nowogardzie, policjantkę Klaudie Gieryń

wraz z Tomaszem Pokorskim, którzy przekazali wiele ważnych informacji na temat bezpieczeństwa w
czasie wakacji. Dnia 9 sierpnia dzieci wzięły udział
w zawodach sportowo – rekreacyjnych pn. Wakacyjnej Olimpiady Sportowej Dzieci w ramach akcji
SPORTOWE WAKACJE 2017 organizowane przez
Burmistrza Nowogard Roberta Czaplę. Rozgrywki
sportowe w przesympatyczny sposób przeprowadził
P. Jerzy Kusiak. Ostatniego dnia dzięki uprzejmości
Państwu Edycie i Sławomirowi Wencel wybraliśmy
się wspólnie na pizzę oraz lody do Pizzerni Neptun.
Wszystkim prelegentom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
za to, że wakacje w bibliotece mogły odbyć się w tak
atrakcyjny sposób!
Dyrektor oraz pracownicy MBP składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za udzieloną pomoc i wsparcie w zorganizowaniu wakacji dla
dzieci.
DZIĘKUJEMY: Burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli, Stowarzyszeniu Szersza Perspektywa,
Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Piekarni-Cukierni
SATURN, Państwu D. T. Rzeteckim P.H.U Pier, Panu
A. Fedeńczak, Panu E. Kozera AUMIX, Państwu E.S.
Wencel NEPTUN, Panu R.Sobieralskiemu PUWIS.
MBP Nowogard - Dział Dla Dzieci i Młodzieży
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Mistrzowie kolarscy w ratuszu
W środę, 30 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla
spotkał się z utalentowanymi nowogardzkimi kolarzami i wręczył im listy gratulacyjne oraz symboliczne upominki.
Było to podziękowanie w imieniu mieszkańców
naszej gminy tym, którzy w ostatnim czasie osiągnęli
wyjątkowe wyniki na zawodach kolarskich różnego
szczebla. Listy gratulacyjne zostały także wręczone
rodzicom najmłodszych kolarzy.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Jan Zugaj – za trenerskie osiągnięcia oraz za dotychczasowe sukcesy sportowe;
Wojciech Ziółkowski - za ustanowienie rekordu Polski w jeździe godzinnej na torze podczas Grand Prix
Polski w Pruszkowie;
Nikola Wielowska - za zdobycie tytułu Vice-mistrza
Polski na szosie (Dwór Mazowiecki), tytułu Mistrza
Polski w sprincie drużynowym na torze oraz Mistrza
Polski w sprincie indywidualnym (Pruszków);
Hubert Grygowski – za zdobycie tytułu Mistrza Polski Szkółek Kolarskich na szosie w starcie wspólnym
(Raszków), II miejsca na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich na szosie na czas (Raszków), III miejsca na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich na
torze (Pruszków) oraz innych licznych sukcesów;
Jacek Fecak - za zajęcie I miejsca drużynowo w Małym Wyścigu Pokoju (Zabrze), I miejsca drużynowo
w Mini Tour de Pologne (Tarnowo Podgórne), a także I miejsca w wyścigu Mini Bałtyk- Karkonosze;

Norbert Strojny – za zdobycie I miejsca drużynowo w
Małym Wyścigu Pokoju (Tarnowo Podgórne), I miejsca drużynowo w Mini Tour de Pologne(Zabrze), II a
także Mini Tour de Pologne (Zakopane).
List gratulacyjny otrzymał także Klub LKK Chrabąszcze Nowogard za wyniki podopiecznych. Odebrał go
w imieniu klubu trener Ryszard Posadzki.
Serdecznie gratujemy osiągniętych wyników
sportowych. Każdy taki sukces jest promocją gminy
Nowogard na zewnątrz.
Dlatego życzymy wyróżnionym dalszych sukcesów
oraz wytrwałości w realizacji wszystkich swych celów.
(ps)
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Burmistrz Nowogardu zaprasza
do składania ofert pracy.

Gmina Nowogard
zaprasza do składania ofert
na stanowisko
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogardzie

Jeśli brakuje Ci stażu pracy do emerytury.
Posiadasz umiejętności
w pracach budowlanych
lub porządkowych.
Złóż ofertę
do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
dobre warunki pracy.
Kontakt:
Elżbieta Laskowska – tel. 913926212
Ewa Łaszuk 913926204
Urząd Miejski Nowogard
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole,     
- możliwość rozwoju zawodowego, stałego podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności.
Poszukujemy osób ambitnych, dynamicznych,
lubiących podejmować nowe wyzwania.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka   niezabudowana o nr
ewidencyjnym 327/11 o pow. 479 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00027053/0 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i
nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2017r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej   /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 35.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
3.500,00 zł najpóźniej do dnia 09.10.2017r. 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) 3926-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

www.nowogard.pl
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Gmina Nowogard
zaprasza do składania ofert
na stanowisko młodszy referent
w Biurze Informatyki i Informacji
wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie

Gmina Nowogard
zaprasza do składania ofert
na stanowisko
młodszy referent
w Referacie Edukacji
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Oferujemy:
- pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole,     
- możliwość rozwoju zawodowego, stałego podwyższania
swoich kwalifikacji i umiejętności,
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferujemy:
- pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole,     
- możliwość rozwoju zawodowego, stałego podwyższania
swoich kwalifikacji i umiejętności,
- atrakcyjne wynagrodzenie,

Poszukujemy osób ambitnych, dynamicznych, kreatywnych
oraz
lubiących podejmować nowe wyzwania.

Poszukujemy osób ambitnych, dynamicznych,
lubiących podejmować nowe wyzwania.

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

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

Dobra strona Informacji

www.nowogard.pl
AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
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
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących
punktach:

Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1,
pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości
„Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-SpożywczoPrzemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A.,
Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep,
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski
ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”,
ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep
spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa
7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”,
ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR,
ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER”
Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności
9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego
20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa
„ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa;
Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep
ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4; Sklep odzieżowy,
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48
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