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	 Zgodnie	 z	 Ustawą	 o	 opiece	
zdrowotnej nad uczniami, Bur-
mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	
podpisał	umowy	na	 leczenie	sto-
matologiczne	 dla	 uczniów	 Szkół	
Podstawowych	 i	 II	 LO	na	 terenie	
Gminy	Nowogard.	Z	 leczenia	sto-
matologicznego	 (finansowane	 są	
przez	 Narodowy	 Fundusz	 Zdro-
wia)	będą	mogli	korzystać	ucznio-
wie SP1, SP2, SP3, SP4 z No-
wogardu,	 Szkół	 Podstawowych	
w	 Błotnie,	 Orzechowie,	 Strzele-
wie,	 Żabowie,	 Długołęce,	 Wierz-
bięcinie	 oraz	 uczniowie	 z	 II	 Li-
ceum	Ogólnokształcącego.

Uczniowie mają zapewnione leczenie
stomatologiczne. Burmistrz podpisał umowy

	 Burmistrz	 zawarł	 umowy	 z	 dwoma	 pod-
miotami,	 które	 prowadzić	 będą	 leczenie	
stomatologiczne	 uczniów.	 Będzie	 ono	 obej-
mować	 leczenie	 ogólnostomatologiczne	 dla	
dzieci	i	młodzieży	do	ukończenia	18	roku	ży-
cia	oraz	profilaktyczne	świadczenia	stomato-
logiczne	dla	dzieci	i	młodzieży	do	ukończenia	
19	roku	życia.
	 Leczenie	będzie	prowadzone	w	Indywidu-
alnej	Praktyce	Stomatologicznej	NZOZ	„Mar-
dent”	 (Nowogard,	 ul.	 15	 Lutego	 17)	 oraz	
Indywidualnej	 Praktyce	 Stomatologicznej	
A.	Rynkiewicz	(Nowogard,	ul.	Kościuszki	36).
	 Przyjecie	 ucznia	 przez	 lekarza	 dentystę	
wymaga	 wcześniejszej	 rejestracji.	 Umowy	
zawarte	są	do	31	sierpnia	2020	roku.

Marcin Ościłowski
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	 Kilka	godzin	po	sesji,	która	była	dokończeniem	obrad	
sprzed	tygodnia,	w	środę	(po	godz.	12.00)	5	lutego,	odby-
ła	się	kolejna	sesja	rady	miejskiej.	Punktem	przewodnim	
drugiej	–	w	ciągu	 jednego	dnia	–	sesji,	była	sprawa	ure-
alnienia	stawek	za	odpady.	Jak	wiadomo,	sprawa	stawek	
za	odpady	ciągnie	się	od	ubiegłego	roku.	Wówczas	to	bur-
mistrz	 przedstawiał	 radnym	 projekty	 uchwał	 w	 sprawie	
urealnienia	 stawek,	 tak	aby	 system	gospodarowania	od-
padami	mógł	(zgodnie	z	ustawą)	sam	się	finansować.	Pro-
jekt	uchwały	w	sprawie	urealnienia	stawek	zaproponowali	
też	 radni	Lewicy.	Pomimo	tego	pozostały	one	bez	zmian	
(większością	głosów	radnych	PiS	 i	Nowej).	W	efekcie	po-
wstał	deficyt,	czyli	brak	wystarczającej	ilości	pieniędzy	na	
gospodarowanie	odpadami.
	 W	czasie	obrad	pismo,	które	zostało	w	sprawie	odpa-
dów	 skierowane	 m.in.	 do	 Wojewody	 odczytał	 zastępca	
burmistrza	Krzysztof	Kolibski.	Wskazał	on,	 że	na	 rachun-
ku	gospodarki	 odpadami	 jest	deficyt,	 stąd	 stawki	należy	
urealnić.	 Po	 tych	 słowach	 przewodniczący	 M.	 Nieradka	
przyznał,	że	w	gminie	będzie	przeprowadzona	kontrola	fi-
nansowa	systemu	gospodarki	odpadami.	- Mam nadzieję, 
że taka kontrola będzie. Takie kontrole odbywają się re-
gularnie. Z przyjemnością przywitamy tutaj kontrolerów 
i zapewne wyniki pana przewodniczącego zaskoczą. Chcę 
zauważyć, że państwo od lipca ubiegłego roku nie pochyla-
cie się nad tą uchwałą. Podwyżki są w każdej gminie. Cze-
kajcie dłużej, przyjdą koszty sądowe –	mówił	K.	Kolibski.
	 W	dalszej	części	sesji	zastępca	burmistrza	wyjaśnił,	dla-
czego	system	musi	się	sam	finansować,	po	czym	przytoczył	
przykład	Osiny,	gdzie	stawki	za	odpady	zostały	urealnione	
i	tam	nie	było	z	tym	problemu.	Po	tym	przewodniczący	za-
proponował,	by	zamknąć	dyskusję.	Następnie	głos	zabrał	
radny	 Jacek	Rafiński	 (Lewica),	 który	 stwierdził,	 że	miesz-
kańcy	mają	dość	przepychanek	i	chcą	rozwiązania	proble-
mu,	 który	 jest	 „tu	 i	 teraz”.	 Kontrole	 systemu	gospodarki	
odpadami	 mogą	 wydłużyć	 okres	 rozwiązania	 problemu.	
- Szanowni państwo, sprawa jest „teraz i w tym miejscu”. 
(…) Wszycy, którzy rozmawiają ze mną i z państwem na 
pewno też, chcą rozwiązania problemu. Dlatego klub 
radnych Lewicy będzie popierał tę uchwałę, a to dlatego, 
żeby tą sprawę po prostu rozwiązać. (…) Ludzie mają dość 
śmieci na ulicach i dość problemów, które z tego tytułu 
się pojawiły. (…) Szanowi państwo, uświadomcie sobie 
chociażby fakt, że do gminnego związku R-XXI należy 26 
gmin. W 25 gminach podniesiono stawki, to znaczy, że co? 
Że tam ludzie nie myślą? Że tam ludzie bezwiednie dają 
się prowadzić tym, którzy chcą ich doprowadzić do ruiny? 
W chwili obecnej mamy około (…) 400 tysięcy deficytu na 
tym paragrafie, mamy zaległości dwu, trzytygodniowe 
w płaceniu faktur. Skończy się to tym, że będziemy musie-
li wyasygnować, jako gmina, poprzez brak decyzji naszej 
rady dodatkowe koszta, które są nikomu niepotrzebne. Za-
stanówcie się Państwo dobrze, zanim zagłosujecie przeciw 

Sprawa stawek za odpady ląduje
w komisji. Czas działa na niekorzyść 

tej uchwale czy naprawdę warto. (…) Bardzo was proszę 
abyście naprawdę mocno pochylili się nad stanowiskiem 
zanim je zajmiecie	–	mówił	w	czasie	sesji	radny	Jacek	Ra-
fiński	(Lewica).
	 W	 końcu	 radny	Nowej	 -	Michał	 Krata	 złożył	wniosek	
o	przeniesienie	sprawy	stawek	za	odpady	do	prac	w	ko-
misji	finansowo	-	gospodarczej.	Wniosek	radnego	podda-
no	pod	głosowanie.	Za	było	11,	przeciw	7	radnych,	jeden	
wstrzymał	się	od	głosu.	Projekt	uchwały,	który	mógł	ureal-
nić	stawki	przeniesiono	więc	do	komisji	gospodarczej,	gdyż	
–	zdaniem	radnych	Nowej	–	mieli	oni	za	mało	danych	w	tej	
sprawie.
	 Trzeba	przypomnieć,	że	odwlekanie	decyzji	o	zmianie	
stawek	za	odpady,	może	spowodować,	że	w	efekcie	będą	
one	mogły	być	wyższe	niż	proponowane	dotychczas	(po-
czątkowo	proponowano	13%,	obecnie	16%	wzrostu	staw-
ki).	Kto	weźmie	więc	za	taki	stan	rzeczy	odpowiedzialność?
	 W	dalszej	części	sesji	 radni	przyjęli	uchwały	w	spra-
wach:
-	inkasa,	czyli	zbierania	podatków	między	innymi	przez	soł-
tysów	w	sołectwach,
-	 programu	 o	 osobistych	 asystentach	 osoby	 niepełno-
sprawnej.	Pozyskane	przez	OPS	środki	zewnętrzne	w	wy-
sokości	 ponad	170	 tys.	 zł	 pozwolą	 realizować	przez	OPS	
niezbędną	dla	osób	niepełnosprawnych	pomoc.	Osobisty	
asystent	 osoby	 niepełnosprawnej	 będzie	 indywidualnie	
świadczył	pomoc	osobom	niepełnosprawnym	wymagają-
cym	wsparcia,
-	 aktualizacji	 Strategii	 Rozwoju	Gminy	Nowogard	na	 lata	
2020	–	2022.	Gmina	dzięki	temu	będzie	mogła	pozyskać	
środki	 zewnętrzne	 na	 budowę	 kanalizacji	 na	 terenach	
wiejskich,	w	tym	w	Słajsinie,
-	 wykupu	 od	 osób	 fizycznych	 sieci	 wodociągowej	 przy	
ul.	15	Lutego	w	Nowogardzie,
-	refundacji	rodzicom	kosztów	dowożenia	dzieci	ze	specjal-
nymi	potrzebami	edukacyjnymi	do	szkół	specjalnych	(do-
wozy	indywidualne),
-	zmiany	stawek	opłaty	za	pobyt	w	schroniskach	dla	osób	
bezdomnych,
-	zmiany	stawek	za	zajęcie	pasa	drogowego	dla	firm	tele-
komunikacyjnych,
-	programu	przeciwdziałania	alkoholizmowi	i	narkomanii.

Marcin Ościłowski
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	 Do	 3	 lutego	 br.	 -	 to	 termin,	
do	 którego	 Regionalna	 Izba	 Ob-
rachunkowa	 (RIO)	 w	 Szczecinie	
oczekiwała	 informacji	 od	 prze-
wodniczącego	 Marcina	 Nieradki	
w	kwestii	zaniechania	przez	Radę	
Miejską	w	Nowogardzie	ustalenia	
nowych	 stawek	opłaty	 za	 gospo-
darowanie	 odpadami	 komunal-
nymi.	 Ściślej,	 ustalenia	 stawek	
w	wysokości	zapewniającej	finan-
sowanie	 systemu	 gospodarowa-
nie	odpadami,	w	myśl	przepisów	
ustawy	 o	 utrzymaniu	 czystości	
i	 porządku	 w	 gminach.	 Mówiąc	
krótko:	 przewodniczący	 będzie	
się	 tłumaczył	RIO	dlaczego	 staw-
ki	za	śmieci	w	gminie	nie	zostały	
zmienione.
	 Jak	 wielokrotnie	 informowa-
liśmy	 za	 pośrednictwem	 strony	
urzędu	 (www.	 nowogard.pl)	 od	
1	 lipca	 ubiegłego	 roku,	 zakład	
będący	odbiorcą	gminnych	odpa-
dów	 znacząco,	 bo	 ok.	 30%	 pod-
niósł	 ceny.	 To	 przełożyło	 się	 na	
gwałtowny	 wzrost	 wydatków	 na	
gospodarowanie	 odpadami,	 przy	
pozostających	 bez	 zmian	 docho-
dach	gminy	z	tego	tytułu.
	 Teraz	sytuacja	jest	taka,	że	gmi-
nie	brakuje	pieniędzy	na	zapłace-
nie	za	odbiór	 i	wywóz	śmieci,	bo	
system	 przestał	 się	 sam	 finanso-
wać.	W	związku	z	tym	w	styczniu	
br.	 podjęto	 decyzję,	 o	 zaprze-
staniu	 odbioru	 części	 odpadów.	
Pracownicy	 Referatu	 Gospodarki	
Odpadami	 Urzędu	 Miejskiego	
w	Nowogardzie,	a	także	sekretarz	
i	 skarbnik	 gminy	 załamują	 ręce.	
Podobne	reakcje	spotykane	są	też	
ze	 strony	 samych	 mieszkańców,	
niektórzy	 wręcz	 domagają	 się	
podniesienia	stawek	 i	odbierania	
śmieci.	 Świadczy	 to,	 że	niektórzy	
mieszkańcy	rozumieją,	 iż	kwestia	
podwyżek	 dotyczy	 całego	 kraju.	
Szkoda,	że	wiedza	ta	–	jak	należy	
przypuszczać	 -	 jest	 niedostępna	
nowogardzkim	 radnym	 z	 klubów	
PiS i Nowa.

Śmieci zasypią gminę? Przewodniczący 
Rady będzie się tłumaczył RIO

	 W	związku	z	całą	sytuacją	od-
była	 się	 niedawno	 w	 Urzędzie	
Miejskim	 konferencja	 prasowa.	
O	 sprawie	 informowały	 także	
lokalne	 media.	 Wcześniej	 jed-
nak	 radni	 otrzymali	 dwukrotnie	
(w	 sierpniu	 i	wrześniu	 ubiegłego	
roku	-	dop.	red.)	od	zastępcy	Bur-
mistrza	 Nowogardu	 Krzysztofa	
Kolibskiego	 projekty	 w	 sprawie	
zmiany	 stawek	 opłat	 za	 wywóz	
i	odbiór	odpadów.	Dodajmy:	każ-
dorazowo	 2	 warianty	 projektów,	
w	oparciu	o	aktualne	dane	 i	wy-
liczenia.	 -	 Niestety,	 przedstawio-
ne	 projekty	 zostały	 przez	 Radę	
odrzucone	 głosami	 Radnych	 PiS	
i	Klubu	“Nowa”.	Radni	nie	zapro-
ponowali	żadnych	innych	rozwią-
zań,	 które	 zapewniłyby	 gminie	
dochody	w	wysokości	wystarcza-
jącej	na	pokrycie	kosztów	gospo-
darowania	odpadami	i	uchroniłby	
ją	 przed	 stratami	 finansowymi	
-	 powiedział	 zastępca	burmistrza	
Krzysztof	Kolibski.	Na	marginesie	
warto	 dodać,	 że	 proponowane	
podwyżki	miały	 być	 na	 poziomie	
od	2	do	7	złotych	miesięcznie	dla	
gospodarstwa	domowego.
	 Teraz	 przewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 w	 Nowogardzie	 Mar-
cin	Nieradka	musi	odnieść	się	do	
wezwania,	 które	 otrzymał	 z	 RIO	
i	do	3	lutego	br.	przedstawić	m.in.	
projekty	 uchwał	 przedłożonych	

w	sprawie	ustalenia	stawki	za	go-
spodarowanie	 odpadami	 przez	
Burmistrza Nowogardu Radzie 
Miejskiej	w	dniach	7	sierpnia	(wa-
rianty	I	i	II),	11	września	(warianty	
I	i	II)	oraz	27	listopada	2018	roku.
	 Reasumując:	 przewodniczący	
rady	 zamiast	 organizować	 jej	 pra-
cę,	będzie	tłumaczyć	się	RIO,	śmie-
ci	 zalegające	 na	 posesjach	 coraz	
bardziej	 straszyć	a	 gminny	deficyt	
w	 gospodarce	 odpadami	 będzie	
rósł	z	miesiąca	na	miesiąc.	A	na	ko-
niec	za	wszystko	zapłacą	mieszkań-
cy.	 Pytanie	 tylko	 czy	 o	 to	właśnie	
chodziło	 radnym	 ze	 wspomnia-
nych	 klubów,	 aby	 „rozregulować”	
system	gospodarowania	odpadami	
w	gminie,	który	nawet	po	podwyż-
kach	 byłby	 jednym	 z	 najtańszych	
w	regionie?	Czy	za	każdym	już	ra-
zem	 kiedy	 radni	 staną	 przed	 ko-
niecznością	 podjęcia	 trudniejszej	
decyzji,	będą	czekać	na	„werdykt”	
instytucji	kontrolnej?
	 Mieszkańcy	 wybierają	 swo-
ich	 radnych	by	 -	mówiąc	ogólnie	
-	 rozwiązywali	 problemy,	 a	 nie	
je	 stwarzali.	 Trudno	 zaprzeczyć,	
że	 zalegające	 śmieci	 to	 problem,	
z	 którym	 Gmina	 Nowogard	 de-
cyzją	 wspomnianych	 radnych,	
musi	się	teraz	zmierzyć.	Co	będzie	
dalej,	 przekonamy	 się	 pewnie	
wkrótce.

Beata Strzelecka
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	 Do	 końca	 kwietnia	 może-
my	 przekazać	 swój	 1%	 podatku	
na	 rzecz	 Samorządowej	 Funda-
cji	 Opieki	 Medycznej	 „Zdrowie”	
w	 Nowogardzie.	 Dzięki	 temu,	 za	
uzyskana	 kwotę,	 dofinansowany	
jest	 zakup	 sprzętu	 medycznego	
w	 nowogardzkim	 szpitalu,	 który	
ratuje	życie.
	 -	 Uzyskane	 pieniądze	 z	 1%	
w	całości	przekazujemy	na	zakup	
sprzętu	medycznego	 lub	 na	 jego	
naprawę.	Zachęcam	do	przekaza-
nia	1%	na	szpital	w	Nowogardzie	
–	mówi	Marta	Pińkowska,	prezes	
Samorządowej	 Fundacji	 Opieki	
Medycznej	 „Zdrowie”	 w	 Nowo-
gardzie.
	 -	 Pieniądze	 z	 1%	 są	 dla	 nas	
ważne.	Dzięki	 nim	możemy	dofi-
nansować	 wymianę	 sprzętu	 me-
dycznego	–	powiedział	Kazimierz	
Lembas,	 dyrektor	 szpitala	w	No-
wogardzie.

       podatku dla Szpitala w Nowogardzie.
Przyłącz się do akcji

	 Żeby	 wypełnić	 zeznanie	 po-
datkowe	 i	przekazać	1%	swojego	
podatku	 na	 rzecz	 Samorządowej	
Fundacji	Opieki	Medycznej	„Zdro-
wie”	 w	 Nowogardzie,	 co	 za	 tym	
idzie	na	 zakupu	 sprzętu	dla	 szpi-
tala	 należy	 w	 stosownej	 rubryce	
wpisać	nr	KRS:0000207800	z	do-
piskiem	„na	 rzecz	Szpitala	w	No-
wogardzie”.	Numer	konta	banko-
wego	fundacji:	Bank	Spółdzielczy	
Goleniów	O/Nowogard:	 72	 9375	
1012 4200 4271 2000 0010.
	 Dodatkowo	 prosimy	 Państwa	
o	włączenie	się	do	rozpowszechnie-
nia	akcji	„1%	na	rzecz	Szpitala	w	No-

wogardzie”	 w	 mediach	 społeczno-
ściowych.	 Na	 facebooku	 Urzędu	
Miejskiego	w	Nowogardzie	 przygo-
towaliśmy	dla	Państwa	nakładkę	na	
nasze	zdjęcia	profilowe.	Jak	je	zasto-
sować?	Wystarczy	kilka	kroków:
1.	Przejdź	do	strony	www.facebo-
ok.com/profilepicframes
2.	 Wyszukaj	 nakładkę	 wpisując	
„1%	dla	Szpitala	w	Nowogardzie
3.	 Kliknij	 opcję	 Użyj	 jako	 zdjęcia	
profilowego,	aby	zapisać.
	 Przekazując	 swój	 1%	 podatku	
wspierasz	Szpital	w	Nowogardzie	
i	pomagasz	innym.

Marcin Ościłowski

	 Odwiedzając	groby	bliskich	na	
cmentarzach,	 często	 zajmujemy	
się	 utrzymaniem	 czystości	 na-
grobków.	 Są	 jednak	 sytuacje,	 że	
przy	grobach	brakuje	skrzynek	na	
narzędzia	sprzątające.	Osoby	star-
sze	 mają	 problem	 z	 noszeniem	
mioteł,	grabi	i	innego	rodzaju	na-
rzędzi.	W	związku	z	tym	Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla	 ogło-
sił	 konkurs	 ofert	 na	 wykonanie	
dziesięciu	 stojaków	 na	 narzędzia	
sprzątające,	 które	 tworzyć	 będą	
bezpłatne	 wypożyczalnie.	 Stojaki	
mają	 być	 ustawione	 na	 terenie	
cmentarzy.
	 Przed	 ogłoszeniem	 konkursu	
ofert	przez	burmistrza,	za	pośred-

Bezpłatne wypożyczalnie narzędzi
sprzątających na cmentarzach.
Burmistrz ogłosił konkurs ofert

nictwem	profilu	Urzędu	Miejskie-
go	 na	 facebooku,	 zapytaliśmy	
internautów,	czy	pomysł	stworze-
nia	tego	rodzaju	bezpłatnych	wy-
pożyczalni	narzędzi	sprzątających	
to	dobry	pomysł.	Wówczas	w	an-
kiecie	udział	wzięło	898	osób.	Za	
utworzeniem	bezpłatnej	wypoży-
czalni	opowiedziało	się	831	osób,	
przeciw	było	67	osób	(dziękujemy	
internautom	za	oddane	głosy!)
	 Termin	składania	ofert	w	kon-
kursie	 to	 21	 lutego	 2020	 roku	
(godz.	10.00).	Oferty	na	wykona-
nie	 stojaków	 bezpłatnej	 wypo-
życzalni	 narzędzi	 sprzątających	
można	 przesłać	 pocztą	 na	 adres	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nowogar-

dzie	 bądź	 składać	 w	 Urzędzie	
Miejskim	(Plac	Wolności	1,	pokój	
nr 5).
	 Szczegóły	 konkursu	 ofert	 pod	
adresem:	 http://bip.nowogard.
pl/unzip/11317.dhtml

Marcin Ościłowski

1%
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	 W	 sobotę,	25	 stycznia	w	auli	 ZSO	przy	ul.	Boh.	
Warszawy,	 dla	 sympatyków	 motocykli	 przeprowa-
dzono	szkolenie	doskonalenia	 techniki	 jazdy.	Poru-
szono	tematy	związane	między	innymi	z	bezpieczeń-
stwem	i	jazdą	motocyklem	na	torze	oraz	w	terenie.	
Jednym	z	punktów	szkolenia	była	nauka	udzielania	
pierwszej	pomocy	przedmedycznej.

Bezpieczny i pomocny motocyklista

	 W	 szkoleniu	wziął	 udział	 sekretarz	 gminy	Grze-
gorz	Wasilewicz,	który	w	imieniu	burmistrza	Rober-
ta	Czapli	wręczył	słuchaczom	upominki.
	 Organizatorem	szkolenia	„Bezpieczny	i	pomocny	
motocyklista”	była	Grupa	Motocyklowa	Nowogard.	
Szkolenie	przeprowadzili	przedstawiciele	Stowarzy-
szenia	Motopomocni.pl.

Marcin Ościłowski

	 W	 nawiązaniu	 do	 artykułu	 Dziennika	 Nowo-
gardzkiego	 z	 24	 stycznia	 2020	 r.	 pt.„ZACZEŁO	 SIĘ!	
Powoli	toniemy	w	śmieciach”	informuję,	iż	zgodnie	
z	Art.6r	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	
gminach	system	gospodarowania	odpadami	komu-
nalnymi	zorganizowany	przez	gminę	musi	się	samo-
finansować.
	 Rada	Miejska	w	drodze	uchwały	ustala	wysoko-
ści	ponoszonych	przez	mieszkańców	gminy	opłat	na	
poziomie	zabezpieczającym	pełne	pokrycie	kosztów	
funkcjonowania	systemu	gospodarowania	odpada-
mi	komunalnymi.
	 W	oparciu	o	zapisy	ustawowe	należy	wskazać,	 iż	
gmina	Nowogard	nie	może	dopłacać	do	systemu	go-
spodarki	odpadami	i	pokrywać	wydatki	z	innych	środ-
ków	jak	opłaty	mieszkańców	za	śmieci.

	 W	związku	z	powyższym	poniżej	cytowany	tekst	
artykułu	 Dziennika	 Nowogardzkiego	 nie	 przedsta-
wia	 stanu	 faktycznego	 i	może	wprowadzać	miesz-
kańców	w	błąd:
	 „Co,	 jeśli	 jednak	Rada	Miejska	nadal	będzie	 się	
upierać	 i	nie	zgodzi	 się	na	zmianę	stawek	opłat	za	
śmieci?	Skarbnik	M.	Marchewka,	powiedział,	że	ta-
kiego	scenariusza	nie	zakłada,	ale	jeśli	dojdzie	do	ta-
kiej	sytuacji	miasto	będzie	musiało	dopłacać	do	sys-
temu	gospodarki	odpadami	z	„własnej	kieszeni””.
	 W	tym	miejscu	należy	zauważyć,	iż	pytanie	złożo-
ne	przez	Dziennik	Nowogardzki	było	szersze	i	zawie-
rało	w	treści:

Informacja
	 Co,	 jeśli	 jednak	 Rada	Miejska	 nadal	 będzie	 się	
upierać	 i	nie	zgodzi	 się	na	zmianę	stawek	opłat	 za	
śmieci?	 Czy,	 jeśli	 dojdzie	 do	 takiej	 sytuacji	miasto	
będzie	 musiało	 dopłacać	 do	 systemu	 gospodarki	
odpadami	z	„własnej	kieszeni”?.
W	 odpowiedzi	 na	 powyższe	 pytania	 jako	 Skarbnik	
gminy	 wskazałem	 zagrożenia	 wynikające	 z	 braku	
podwyżki	 stawek	 opłat	 za	 śmieci,	 w	 szczególności	
podkreśliłem,	że	brak	zapłaty	dla	firm	za	wykonane	
usługi	w	ramach	gospodarki	odpadami	ostatecznie	
doprowadzi	do	sporów	sądowych.
	 W	 tym	miejscu	należy	uszczegółowić,	 iż	 Sąd	na	
podstawie	zawartych	umów	i	nie	zapłaconych	faktur	
w	trybie	nakazowym	wskaże	gminie	Nowogard	ko-
nieczność	zapłaty	pod	rygorem	windykacji	komorni-
czej	 co	 spowoduje	wzrost	wydatków	o	dodatkowe	
koszty	 sądowe,	 obsługi	 prawnej,	 egzekucji,	windy-
kacji	i	odsetek.

	 W	 związku	 z	 tym,	 iż	 wyżej	 opisane	 informacje	
mogą	wprowadzać	mieszkańców	 gminy	Nowogard	
w	 błędną	 interpretację	 finansowania	 systemu	 go-
spodarki	 odpadami,	 należy	 podkreślić	 fakt,	 iż	 sys-
tem	gospodarowania	odpadami,	 zgodnie	 z	ustawą	
o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminie	ma	się	
w	 całości	 finansować	 z	 ustanowionych	 przez	 Radę	
Miejską	opłat	za	śmieci.

 Nowogard, dnia 31 stycznia 2020 roku
Skarbnik Gminy Nowogard

Marcin Marchewka
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	 Z	zaskakującym	zakończeniem	sesji	zwołanej	na	
wniosek	burmistrza	mieliśmy	do	czynienia	29	stycz-
nia	br.	na	sali	obrad	nowogardzkiego	ratusza.	Obra-
dy	zostały	przez	wiceprzewodniczącą	rady	J.	Pawlak	
przerwane,	 pomimo	 tego,	 iż	 prawnik	wskazał	 pro-
wadzącej	sesję,	że	łamie	przepisy	prawa,	a	dokład-
niej	statut	gminy.	Rada	chciała	dalej	obradować	ale	
wiceprzewodnicząca	wbrew	 jej	woli	 przerwała	 se-
sję,	a	następnie	„uciekła”	(bo	inaczej	tego	nie	moż-
na	nazwać)	z	sali	obrad	wraz	z	radnymi	klubu	Nowa.

	 W	sesji	zwołanej	na	wniosek	burmistrza	nie	wzię-
li	udziału	radni	PiS.	Z	tego	też	powodu,	pod	nieobec-
ność	przewodniczącego	RM	Marcina	Nieradki	(PiS),	
obrady	prowadziła	wiceprzewodnicząca	RM	Jowita	
Pawlak	(klub	Nowa).	W	czasie	sesji	radni	zajmowali	
się	zmianami	w	budżecie	gminy:	po	podjęciu	dwóch	
kolejnych	uchwał,	rozpoczęto	procedowanie	trzeciej	
znajdującej	się	w	porządku	obrad.	Skarbnik	w	imie-
niu	 burmistrza	 wówczas	 zgłosił	 autopoprawki	 do	
swojego	projektu	uchwały.	 Zmiany	dotyczyły	prze-
niesienia	 pieniędzy	 na	 przebudowę	 Placu	 Wolno-
ści.	Po	zreferowaniu	uchwały	przez	skarbnika	radny	
Jacek	Rafiński,	 złożył	wniosek	 formalny	o	przejście	
do	głosowania	bez	dyskusji.	Wniosek	 formalny	 zo-
stał	poddany	pod	głosowanie	 i	większością	głosów	
został	przyjęty.	Niestety	jednak	prowadząca	obrady	
Jowita	Pawlak,	 zamiast	 przejść	 do	 głosowania	nad	
uchwałą	 ogłosiła	 najpierw	 15	 minutową	 przerwę,	
a	po	niej	oświadczyła,	że	ogłasza	przerwę	w	sesji	do	
następnej	środy	(5	lutego),	do	godz.	8.00.
	 Burmistrz	Robert	Czapla	zwrócił	wiceprzewodni-
czącej	uwagę,	że	swoim	postępowaniem	łamie	pra-
wo.	Także	adwokat	zgłaszał	uwagi,	że	Statut	Gminy	
nie	dopuszcza	takiego	zachowania	aby	prowadzący	
obrady	 przerywał	 sesję.	 Można	 to	 zrobić	 tylko	 za	
zgodą	rady,	w	drodze	głosowania	a	tego	prowadzą-
ca	nie	chciała	zrobić.	Czyżby	wiedziała,	że	większość	
rady	jest	przeciwko	przerwaniu	sesji?	Adwokat	bar-
dzo	jasno	poinformował	wiceprzewodniczącą,	że	ta-

Przepisy prawa złamane.
Radna J. Pawlak „ucieka” z sesji

kim	zachowaniem	łamie	przepisy	Statutu	Gminy	No-
wogard	oraz	ustawy	o	samorządzie	gminnym.	Mimo	
tego	Jowita	Pawlak	i	radni	wyszli	z	sali	obrad.	Reszta	
radnych	pozostała	na	swoich	miejscach,	zaskoczona	
tym,	co	się	stało.	Radni,	którzy	pozostali	dalej	chcieli	
uczestniczyć	w	sesji.
	 Mówiąc	 wprost:	 przerwanie	 sesji,	 na	 okres	 ty-
godnia,	musi	 być	 poprzedzone	 głosowaniem.	 Inne	
działanie	jest	sprzeczne	z	przepisami.	Stąd	po	ogło-
szeniu	przez	J.	Pawlak	przerwy	do	następnej	środy,	

burmistrz	 zawnioskował	 o	 przeprowa-
dzenie	głosowania	w	tym	aspekcie.
	 -	 Musi	 pani	 to	 przegłosować,	 pani	
przewodnicząca.	 Informuję	 panią,	 że	
pani	 łamie	przepisy	prawa	–	mówił	bur-
mistrz	 do	 J.	 Pawlak.	 Podobnego	 zdania,	
co	 burmistrz,	 był	 również	 prawnik,	 któ-
ry	wskazał,	że	przewodniczący	może	bez	
głosowania	 ogłaszać	 tylko	 krótkie	 prze-
rwy,	natomiast	dłuższe	–	jak	w	tym	przy-
padku	–	muszą	być	przegłosowane	przez	
radnych,	 czego	w	 tym	przypadku	 zabra-
kło.	 Tłumaczenia	 prawnika	 i	 burmistrza	

nie	pomogły	jednak.
	 -	Pani	przewodnicząca,	proszę	nie	uciekać	z	sesji.	
Pani	ucieka	z	sesji	–	powiedział	burmistrz	do	opusz-
czającej	salę	obrad	wiceprzewodniczącej	J.	Pawlak.

***

	 Dlaczego	 wiceprzewodnicząca	 J.	 Pawlak	 prze-
rwała	sesję	łamiąc	przy	tym	zapisy	prawa?	Czy	cho-
dziło	o	to,	że	pod	nieobecność	radnych	PiS-u,	w	cza-
sie	sesji,	nie	mieli	oni	większości	w	głosowaniach?	
Czyżby	radnej	J.	Pawlak	i	radnym	z	Klubu	Nowa	nie	
spodobał	 się	 projekt	 uchwały?	 Czy	 dlatego	 doszło	
do	złamania	litery	prawa,	a	dokładniej	statutu	gmi-
ny?	I	w	końcu,	czy	dlatego	doszło	do	przerwania	se-
sji	 -	wbrew	woli	pozostałych	 radnych	 -	 i	doszło	do	
sytuacji,	 z	 którą	 niektóre	 samorządy	 nie	 mają	 do	
czynienia?	Czy	o	taki	debiut	jej	chodziło?	Wszak	jak	
się	mówi,	wiele	 razy	próbowała	zostać	przewodni-
czącą	rady	i	w	końcu	gdy	pojawiła	się	na	to	szansa,	
zamiast	poprowadzić	obrady	do	końca,	opuściła	salę	
obrad	niczym	„kopciuszek”?
	 Tego	samego	dnia,	o	godz.	14.00	w	sprawie	wyj-
ścia	 z	 sali	 obrad	 radnych	Nowej	 na	 czele	 z	 Jowitą	
Pawlak	 zwołano	 konferencję	 prasową,	 ponieważ	
został	złamany	statut	gminy,	o	czym	został	powiado-
miony	prokurator	i	wojewoda.	O	szczegółach	poin-
formujemy	Państwa	w	kolejnym	materiale.

(red.)
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Kolejna uchwała radnych
ląduje w koszu

	 W	 czwartek,	 23	 stycznia	 br.,	
w	 Nowogardzkim	 Domu	 Kultury	
uroczyście	 obchodzono	 rok	 ist-
nienia	 Teatru	 „Piąte	 Koło”.	 Z	 tej	
okazji,	licznie	zebrani	goście	mogli	
zobaczyć	 wystawę	 fotograficzną	
„Piąte	Koło	w	Kadrze”	oraz	spek-
takl	 jubileuszowy.	Wystawę	 foto-
grafii	 tworzyły	 prace	 autorstwa	
Marzeny	 Marcinkiewicz,	 Elżbiety	
Mazurskiej,	 Małgorzaty	 Jońca,	
Franciszka	 Karolewskiego	 oraz	
Edwarda	Kornickiego.
	 W	 jubileuszowym	 spektaklu	
z	powodzeniem	wystąpili	aktorzy	
„Piątego	 Koła”	 w	 towarzystwie	

Pierwsze urodziny Teatru „Piąte Koło”

	 Czy	 radny	 powinien	 głosować	w	 sprawie,	 która	
go	dotyczy?	Okazuje	się,	że	nie	powinien,	jednak	–	
jak	to	w	życiu	nowogardzkiej	rady	miejskiej	bywa	–	
nie	zawsze	to	co	oczywiste	takim	właśnie	jest.	
	 30	stycznia	br.	do	nowogardzkiego	urzędu	trafiło	
rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 Wojewody	 Zachodniopo-
morskiego.	 W	 swoim	 piśmie	 Wojewoda	 stwierdził	
nieważność	uchwały,	która	dotyczyła	zajęcia	stanowi-
ska	w	sprawie	wygaśnięcia	mandatu	radnego	a	zara-
zem	przewodniczącego	rady	Marcina	Nieradki.	
	 Przypomnijmy,	 że	 sprawą	 wygaśnięcia	 manda-
tu	 radni	 zajęli	 się	w	 grudniu	 u.br.	Wówczas	 to	 do	
Rady	Miejskiej	wpłynęło	pismo	Wojewody	Zachod-
niopomorskiego	 z	 prośbą	 o	 zbadanie	 okoliczności	
ewentualnej	utraty	prawa	wybieralności,	idąc	dalej	
-	wygaśnięcia	mandatu	radnego	z	PiS.	Sprawa	miała	
związek	z	 tym,	czy	 radny	M.	Nieradka	zamieszkuje	
na	 terenie	gminy	Nowogard,	 czy	na	 terenie	gminy	
Goleniów.	W	piśmie	do	Rady	Miejskiej,	Wojewoda	
informował,	 że	 na	 stanowisko	 nowogardzkich	 rad-
nych	oczekuje	do	6	stycznia	2020	r.
	 Jak	 już	 informowaliśmy,	 w	 czasie	 sesji	 swoje	
oświadczenie	na	ten	temat	odczytał	radny	M.	Nie-
radka.	 Pomimo	 chęci	 dokładniejszego	 wyjaśnienia	
sprawy	przez	 radnych	SLD,	 jeden	z	 radnych	Nowej	
(przypomnijmy	–	„koalicjanta”	PiS	w	nowogardzkiej	
radzie)	 zgłosił	 wniosek	 o	 rozpatrzenie	 stanowiska	
w	sprawie	bez	dyskusji.	Wniosek	ten	został	przyję-
ty	większością	głosów	„koalicji”	Nowa	–	PiS.	W	cza-

sie	obrad,	przewodniczący	 rady	M.	Nieradka	prze-
prowadził	 głosowanie	 nad	 przyjęciem	 stanowiska	
radnych	 (rozdała	 je	 radnym	J.	Pawlak,	a	 samo	sta-
nowisko	nie	zostało	niestety	odczytane	na	 forum).	
Stanowisko,	w	 którym	 stwierdza	 się	 brak	 podstaw	
do	wygaśnięcia	mandatu	 radnego	M.	Nieradki	 zo-
stało	przyjęte	przez	radnych	m.in.	PiS-u	i	Nowej.	
	 Po	 tym	 fakcie,	 pod	 koniec	 stycznia	 br.	 do	no-
wogardzkiego	 urzędu	 przesłano	 rozstrzygnięcie	
Wojewody,	 z	 którego	 możemy	 wyczytać	 między	
innymi,	 że	 uchwała	 w	 sprawie	 radnego	 została	
podjęta	z	 istotnym	naruszeniem	prawa.	Ponadto	
w	 piśmie	 Wojewoda	 stwierdza,	 że	 przeprowa-
dzona	procedura	podjęcia	uchwały	 jest	obarczo-
na	wadą.	 Treść	 pisma	 zawiera	 także	 informację,	
że	 uchwała,	 która	 zapadła	 z	 udziałem	 radnego	
M.	Nieradki	 -	podlegał	wyłączeniu	 z	 głosowania.	
Innymi	słowy:	Marcin	Nieradka	nie	powinien	gło-
sować	nad	samym	sobą.	
	 Nie	 jest	 to	pierwsza	uchwała	podjęta	przez	no-
wogardzką	 radę	 miejską,	 która	 narusza	 przepisy.	
Nie	tak	dawno,	bo	4	grudnia	ubr.,	Regionalna	 Izba	
Obrachunkowa	(RIO)	zajęła	się		zbadaniem	uchwały	
o	 dofinansowaniu	 dojazdów	 osób	 niepełnospraw-
nych	z	Nowogardu	do	Zakładu	Aktywności	Zawodo-
wej	w	Goleniowie.	Wówczas	to	RIO,	w	uzasadnieniu	
swojej	 decyzji	 stwierdziło,	 że	 uchwała	 	 „w	 sposób	
istotny	narusza	prawo”.

 (mo)
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wokalistki	 Natalii	 Putko.	 Reżyserem	 występu	 była	
Józefa	Szukalska	(twórca	teatru).
	 Po	sztuce,	której	finał	nagrodzono	owacją	na	sto-
jąco,	w	 imieniu	burmistrza	Roberta	Czapli,	 upomi-
nek	i	wiązankę	kwiatów	złożył	na	ręce	J.	Szukalskiej	
zastępca	burmistrza	Nowogardu.
	 -	 Z	 okazji	 Pierwszej	 Rocznicy	 Powstania	 Nowo-
gardzkiego	Teatru	„Piąte	Koło”,	w	uznaniu	wielkiego	
wkładu	w	kształtowanie	życia	artystycznego	Nowo-
gardu,	 niestrudzone	 krzewienie	 kultury	 oraz	 wy-
bitne	 społeczne	 zasługi	 na	 rzecz	Gminy	Nowogard	
i	jej	Mieszkańców,	składam	na	Pani	ręce	serdeczne	
gratulacje	 i	 wyrazy	 uznania.	 Przekazuję	 wszystkim	
osobom	zaangażowanym	w	istnienie	i	funkcjonowa-
nie	Nowogardzkiego	Teatru	„Piąte	Koło”	jak	najszla-
chetniejsze	podziękowania	i	wyrazy	szacunku,	za	tę	
pozytywną	działalność	 artystyczną.	 Życzę	 satysfak-
cji	płynącej	 z	pracy,	 sukcesów	 i	 szczęścia	osobiste-
go	 oraz	 pomyślnej	 realizacji	 wszystkich	 artystycz-
nych	zamierzeń	–	powiedział	w	imieniu	burmistrza	
Krzysztof	Kolibski,	jego	zastępca.
	 Życzenia	złożyli	także	m.in.	prezes	nowogardzkie-
go	UTW,	pastor	Cezary	Komisarz	i	przyjaciele	teatru,	
wraz	 z	 Lucyną	 Błażejewską	 (dyrektor	Miejskiej	 Bi-
blioteki	Publicznej	w	Łobzie)	i	Wiesławą	Piećko	(pre-

zes	 Fundacji	 Bonin).	 Nie	 zabrakło	 też	 odśpiewania	
przez	widownię	„sto	 lat”	oraz	wręczenia	Seniorom	
certyfikatów	poświadczających	status	aktora.
	 Wśród	 gości	 jubileuszu	 nie	 zabrakło	 Mariana	
Dworakowskiego,	 aktora	 Teatru	 Współczesnego	
w Szczecinie.
	 Teatr	„Piąte	Koło”	powstał	8	grudnia	2018	roku.	
Obecnie	tworzy	go	20	aktorów	i	10	osób	współpra-
cujących.

Marcin Ościłowski
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	 W	sobotę,	1	lutego	br.	w	Liceum	Ogólnokształcą-
cym	nr	2	w	Nowogardzie	odbył	się	Bal	studniówko-
wy.	Tym	samym,	oficjalnie	rozpoczęło	się	odliczanie	
dni,	pozostałych	do	tegorocznej	matury.

	 Bal	 rozpoczęto	 tradycyjnym	 polonezem,	 któ-
ry	 podziwiali	 m.in.	 rodzice,	 nauczyciele	 i	 goście,	
a	wśród	nich	reprezentujący	gminę	zastępca	Burmi-
strza	Nowogardu	Krzysztof	Kolibski.

„Za sto dni matura”. Studniówka 2020 
w LO nr 2 w Nowogardzie za nami

	 -	 Chodzicie	 do	 jednej	
z	 najlepszych	 szkół	 w	 wo-
jewództwie	 zachodniopo-
morskim.	 Macie	 jednych	
z	 najlepszych	 nauczycieli.	
(...)	 jestem	 przekonany,	 że	
„pójdzie”	 wam	 wyśmieni-
cie na maturze, czego wam 
z	 całego	 serca	 życzę.	 Życzę	
wam,	 żebyście	 po	maturze	
weszli	 w	 świat	 dorosłości	
z	 rozpędem	 i	 pewnością	
siebie	-	mówił	Krzysztof	Ko-
libski.
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	 -	 Powolutku	 rusza	 ten	 zegar,	
który	wam	odlicza	 te	ostatnie	 sto	
dni.	 (...)	Bawcie	się	dzisiaj	dobrze,	
do	 „białego	 rana”,	 a	 potem	 ade-
kwatnie	przygotujcie	się	do	matury	
–	mówił	dyrektor	Leszek	Becela.

	 W	 trakcie	uroczystości	 nie	 za-
brakło	 tanecznych	 i	 wokalnych	
występów	artystycznych	i	podzię-
kowań,	które	tegoroczni	maturzy-
ści	kierowali	m.in.	do	swoich	na-
uczycieli.

Beata Strzelecka
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	 W	czwartek,	30	stycznia	br.	w	Urzędzie	Miejskim	
w	Nowogardzie	odbyło	się	spotkanie	z	grupą	kilku	
z	 najwybitniejszych	 sportowców	 reprezentujących	
Gminę	 Nowogard	 w	 różnych	 dyscyplinach	 sporto-
wych.	 Uhonorowani	 sportowcy,	 wśród	 nich:	 Niko-
la	Wielowska,	 Ewa	Bańkowska,	Hubert	Grygowski,	
Dawid	Fedeńczak,	Krzysztof	Skryplonek,	Amelia	Ki-
jowska,	Jakub	Wojciechowski,	Szymon	Piecyk,	Mar-
cel	Marchewka	zostali	nagrodzeni	przez	Burmistrza	
Nowogardu	Roberta	Czaplę	dyplomami	 i	 statuetką	
„Nowogardzki	Sportowiec	Roku	2019”.	Wyróżnienie	
„Trener	Roku	2019”	za	pracę	na	rzecz	sportu	otrzy-
mał	nowogardzianin
	 Jan	Zugaj,	 utytułowany	kolarz,	 trener	Ewy	Bań-
kowskiej	 i	wielu	 innych	mistrzów	 kolarstwa	 szoso-
wego.	Jego	sportowa	podopieczna	Ewa	Bańkowska	
została	 nagrodzona	 przez	 burmistrza	 Roberta	 Cza-
plę	Listem	Gratulacyjnym	i	otrzymała	tytuł	„Nowo-
gardzkiego	Sportowego	Odkrycia	Roku”.
	 -	Mam	przyjemność	poprowadzić	tę	uroczystość,	
którą	 już	10	 lat	 temu	zainicjował	burmistrz	Robert	
Czapla	–	rozpoczął	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Ko-
libski.	Witając	 przybyłych	 na	 uroczystość	 sportow-
ców,	 z	podziwem	dla	pasji	wszystkich	 sportowców	
gratulował	im	sukcesów.	-	Każdy	sportowiec	cechuje	
się	przede	wszystkim	potężną	siłą	woli,	dzięki	której	
łatwiej	osiąga	sukcesy	na	różnych	płaszczyznach	ży-
cia.	Dzisiejsza	uroczystość	to	podziękowanie	za	to,	że	
reprezentujecie	nas	na	arenie	krajowej	i	międzyna-
rodowej,	podziękowanie	za	osiągnięcia	i	docenienie	
Waszej	wyjątkowości	 –	mówił	 zastępca	burmistrza	
Krzysztof	Kolibski,	deklarując	wsparcie	sportowców	
w	ich	karierze.

Sportowcy ze statuetkami Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli

	 W	 dalszej	 części	 uroczystości,	 sylwetki	 nagro-
dzonych	 sportowców	 przedstawia	 Dominika	 Jagie-
la	z	Wydział	Rozwoju	Lokalnego,	Funduszy,	Kultury	
i	Sportu	Urzędu	Miejskiego.	Chętnie	o	swojej	pasji	
mówili	też	sami	nagrodzeni,	choć	nie	wszyscy	spor-
towcy	byli	osobiście	obecni	na	uroczystości.	 -	Bar-
dzo	dziękuję	za	to	wyróżnienie	w	imieniu	Marcela.	
Mnie	jako	rodzica	rozpiera	duma	i	jest	mi	niezwykle	
miło,	że	mogę	tę	statuetką	odebrać	–	mówił	Marcin	
Marchewka,	na	co	dzień	skarbnik	gminy	a	prywatnie	
tata	tancerza,	Marcela	Marchewki.

Poniżej	prezentujemy	cześć	z	dokonań	uhonorowa-
nych	sportowców:

1.	 Bańkowska	 Ewa	 -	 mieszkanka	 Nowogardu.	 Za-
wodniczka	przygotowuje	się	w	klubie	NTS	Spectrum	
Bike	w	Nowogardzie.	Karierę	sportową	w	kolarstwie	
szosowym	rozpoczęła	w	roku	styczniu	2019	i	w	cią-
gu	tego	samego	roku	zdobyła	2	złote	medale	na	Mi-
strzostwach	Świata	UCI	Gan	Fondo,	1	złoty	medal	na	
Pucharze	Świata	w	Lublianie	na	Słowenii,	4	medale	
na	Mistrzostwach	Świata	i	wielokrotnie	stawała	na	
pierwszym	miejscu	 podium	w	mniej	 prestiżowych	
imprezach.	W	roku	2020	startować	będzie	w	Olim-
piadzie	reprezentując	kraj	jak	i	miasto	Nowogard.1	
miejsce	 Amatorskie	 mistrzostwa	 świata	 UCI	 Gran	
Fondo	w	Poznaniu

2. Nikola	Wielowska	–	uczennica	I	Liceum	Ogólno-
kształcącego	 im.	ppor.	 Emilii	Gierczak	w	Nowogar-
dzie.	Osiąga	bardzo	wysokie	wyniki	 na	 arenie	 kra-
jowej	 jak	 i	 międzynarodowej,	 zdobywając	medale	
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mistrzostw	świata	i	europy.	Podium	Pucharu	Świata	
(Holandia);	 Mistrzostwo	 Polski	 w	 :	 omnium,madi-
son,sprint	 drużynowy,jazda	 drużynowa;	 Vice	 Mi-
strzostwo	Polski	w	konkurencji	 :sprint,	 keirin	 ;	Mi-
strzostwo	Europy	w	konkurencji	sprint	drużynowy;	
brązowy	medal	Mistrzostw	 Świata	w	 sprincie	 dru-
żynowym.	Trzykrotna	mistrzyni	Polski	Ogólnopolska	
Olimpiada	Młodzieży	w	kolarstwie	szosowym	kate-
goria:	Omnium	 1	miejsce,	 Sprint	 1	miejsce,	 Keirin	
1	miejsce,	Drużynowo	2	miejsce.

3. Hubert	 Grygowski	 -	 jest	 świetnie	 prosperujący	
zawodnikiem,	 który	 wygrywa	 wyścigi	 pomimo	 że	
ściga	się	z	zawodnikami	ze	starszej	wiekowo	grupy.	
W	roku	2019	wygrał	wyścig	w	Damme	(Belgia)	oraz	
zajął	2	i	3	miejsce	w	innych	konkurencjach.	Zdobył	
srebrny	medal	na	Ogólnopolskiej	Olimpiadzie	mło-
dzieży	na	torze	w	Pruszkowie	zdobył	srebrny	medal.	
W	tym	roku	dostał	powołanie	kadry	Narodowej	na	
Europejskie	Igrzyska	w	Baku.1	i	3	miejsce	w	wyści-
gach	kolarskich	Guido	Reybrouck	Classic	w	Damme	
(Belgia),	 3	 miejsce	 w	 wyścigu	 74km	 w	 Rotselaar	
(Belgia)

4. Dawid	Fedeńczak	–	Mieszkaniec	Nowogardu,	stu-
dent.	Trenuje	piłkę	ręczną,	początek	kariery	sporto-
wej	w	Szkole	Podstawowej	numer	1	w	Nowogardzie.	
Obecnie	skrzydłowy	PGNiG	Superliga	18/19	(Sandra	
SPA	Pogoń	Szczecin)	 ,	7	stycznia	2019	zadebiutował	
w	 reprezentacji	 Polski	 B	 w	 spotkaniu	 z	 Estonią	 A	
(26:25).	W	rozegranym	dwa	dni	później	rewanżu	z	Es-
tonią	A	(32:27)	zdobył	pierwszego	gola	dla	kadry	B.

5. Krzysztof	Skryplonek	–	Mieszka	w	Nowogardzie.	
Jest	 zawodnikiem	 klubu	 sportowego	 Pomorzanin	
Nowogard.	Od	lat	jest	w	pierwszym	składzie	repre-

zentacji	 polski	 PZKFiTS.	 Pan	 Krzysztof	 zdobył	 vice	
mistrzostwo	 świata	 w	 zawodach	 kulturystycznych	
w	Hiszpanii	w	 Tarragonie,	 2	 złote	medale	w	 kate-
goriach:	senior	do	90	kg	oraz	master	open	w	Mię-
dzynarodowych	zawodach	Fitness	Maria	w	Kownie	
(Czechy),	złoty	medal	i	I	miejsce	w	kategorii	senior	
w	Diamentowych	Pucharze	Świata	w	Katowicach.

6.	 Szymon	 Piecyk,	 student	 Akademii	 Morskiej	
w	 Szczecinie,	 mieszkaniec	 Strzelewa.	 Pan	 Szymon	
zdobył	dwa	srebrne	medale	w	kategorii	kumite	 in-
dywidualne	mężczyzn	open	i	do	75	kg	na	Akademic-
kim	 Pucharze	 Świata.	 Pan	 Szymon	 jest	 doskonale	
rozwijającym	 się	 zawodnikiem	 w	 bardzo	 trudnym	
sporcie	jakie	jest	karate.	Na	co	dzień	trenuje	w	klu-
bie	LUKS	Karate	w	Goleniowie.

7. Amelia	Kijowska,	mieszkanka	Nowogardu,	srebr-
na	medalistka	Mistrzostw	Polski	Submission	Fighting	
(Warszawa	maj	2019r.),	brązowy	medal	na	Mistrzo-
stwach	Polski	w	formule	GI	w	brazylijskim	jiu	jitsu.

8.	 Jakub	Wojciechowski,	 uczeń	 II	 Liceum	Ogólno-
kształcącego	 w	 Nowogardzie.	W	 2020	 roku	 został	
zakwalifikowany	do	Mistrzostw	Europy	BJJ	(Europe-
an	 Jiu-Jitsu	 IBJJF	 Championship)	 które	 odbędą	 się	
w	w	Lizbonie	w	dniach	15-20	stycznia.	Kilkukrotny	
Młodzieżowy	Mistrz	Polski	Brazylijskiego	Jiu-Jitsu.

9. Marcel	Marchewka,	mieszkaniec	Nowogardu,	na	
rok	2019	osiągnął	najwyższe	klasy	 taneczne	World	
Class	Standard	S	class,	World	Latin	A	class.	1	miejsce	
w	Rankingu	Grand	Prix	Polska,	4	miejsce	na	Mistrzo-
stwach	Polski	kategorii	A.

Beata Strzelecka
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	 3	lutego	burmistrz	Robert	Czapla	podpisał	prze-
targ	na	zakup	frezu	i	kruszywa.

Burmistrz podpisał zaproszenie do składania 
ofert na dostawę frezu asfaltowego i kruszywa 

do remontu dróg gminnych
	 Przypomnijmy,	 iż	 gmina	 Nowogard	 realizuje	 do-
stawę	 frezu	 asfaltowego	 oraz	 kruszywa	 naturalne-
go,	zgodnie	ze	złożonymi	zamówieniami	od	sołtysów	
i	 osób	 prywatnych,	 z	 przeznaczeniem	 do	 naprawy	
dróg	gminnych,	dróg	 i	 ścieżek	prowadzących	do	pól,	
domostw,	a	także	do	terenów	użyteczności	publicznej.	
Jak	pokazały	lata	ubiegłe	zapotrzebowanie	na	dostar-
czanie	 przez	 gminę	 kruszywa	 jest	 duże	 czego	dowo-
dem	są	wnioski,	które	wpływają	każdego	tygodnia	do	
Burmistrza Nowogardu.
	 Dotychczasowa	 praktyka	w	 naszej	 gminie	 polega-
ła	na	zakupie	 i	dostarczeniu	 frezu	na	wskazane	przez	
wnioskodawców	miejsce,	a	oni	już	sami	wspólnie,	przy	
użyciu	własnego	sprzętu,	naprawiali	drogi,	z	których	ko-
rzystali.	Pomysł	ten	powstał	po	jednym	ze	spotkań	bur-
mistrza	z	sołtysami.	Dzięki	temu,	nie	zatrudniając	firmy,	
gmina	posiada	większe	środki	na	zakup	materiału	dro-
gowego,	a	to	z	kolei	daje	możliwości	wyremontowania	
większej	ilości	dróg	na	terenie	naszej	gminy.
	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 nadal	 zachęca	 miesz-
kańców	do	składania	wniosków	na	dostarczenie	fre-
zu	oraz	kruszywa	do	naprawy	dróg	gminnych,	dróg	
i	ścieżek	prowadzących	do	pól,	domostw,	a	także	do	
terenów	użyteczności	publicznej.	W	miarę	potrzeb	
będą	 ogłaszane	 kolejne	 przetargi	 na	 dostarczenie	
frezu	i	kruszywa	na	teren	wiejski,	jak	i	miejski.
	 Wszelkich	 informacji	na	temat	dostarczenia	fre-
zu	i	kruszywa	udziela	Krzysztof	Feliksiak	z	Wydziału	
Gospodarki	 Komunalnej,	Mieszkaniowej	 i	Ochrony	
Środowiska,	tel.	91	39	26	243.

	 Dzięki	podpisanemu	porozumieniu	pomiędzy	Ośrodkiem	Pomo-
cy	 Społecznej	 w	 Nowogardzie	 a	 Caritas	 Archidiecezji	 Szczecińsko	
Kamieńskiej	 oraz	 realizacji	 wspólnego	 projektu	 „	 Dobre	wsparcie-
-system	lokalnych	społecznych”	udało	nam	się	pomóc	rodzinie	po-
trzebującej	 z	 niepełnosprawnością	w	 formie	 remontu	mieszkania,	
co	 pozwoli	 na	 łatwiejsze	 korzystanie	 i	 poruszanie	 się	 przez	 osobę	
niepełnosprawną.	Zapewniamy,	że	w	dalszym	ciągu	będziemy	reali-
zowali	podobne	projekty.	Zachęcamy	do	współpracy.	

Dyrektor OPS Dorota Maślana

Dobre wsparcie
– system

lokalnych społecznych 
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	 W	sobotę,	1	lutego	br.	w	hali	sportowej	przy	ZSO	
w	Nowogardzie	odbył	się	Turniej	piłki	nożnej	o	Pu-
char	Burmistrza	Nowogardu	Roberta	Czapli.
	 W	rozgrywkach	udział	wzięły	drużyny	z	Nowogar-
du,	Płot,	Goleniowa	i	Szczecinka.	Zawodnicy	z	rocz-
nika	2009	i	młodsi	grali	systemem	„każdy	z	każdym”	
w	meczach	dziesięciominutowych.
	 -	Życzę	wszystkim	dobrej	zabawy,	fair	play	i	zwy-
cięstwa	 najlepszym	 –	 zwrócił	 się	 do	 zawodników	
zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski,	który	w	imie-
niu	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	 oficjalnie	 rozpoczął	
rozgrywki.
	 W	 turnieju	 zagrały	 drużyny:	 Polonia	 Płoty,	 OKS	
Football	Goleniów	II,	Pomorzanin	Nowogrd	I,	Pomo-
rzanin	Nowogard	II,	AP	Szczecinek	I,	AP	Szczecinek	
II,	AP	Szczecinek	III,	Pomorzanin	Nowogard	III	oraz	
OKS	Football	Goleniów	II.
	 W	meczu	o	III	miejsce	Polonia	zwyciężyła	z	Pomo-
rzaninem	Nowogard	I	wynikiem	1:0.	W	finale	i	me-
czu	o	pierwsze	miejsce	spotkały	się	ze	sobą	drużyny:	

Turniej Piłki Nożnej. Puchar Burmistrza 
Nowogardu powędrował do Goleniowa

AP	Szczecinek	I	z	Footbal	Goleniów	II.	Rozgrywka	za-
kończyła	się	zwycięstwem	drużyny	z	Goleniowa	3:0.
	 Puchary	i	nagrody	rzeczowe	wręczyli,	w	imieniu	
Burmistrza	Nowogardu	Krzysztof	Kolibski	oraz	Mar-
cin	 Skórniewski	 i	 Szymon	 Pilipczuk	 z	 Pomorzanina	
Nowogard.

***

Beata Strzelecka

Poniżej,	wyniki	końcowe:
I	miejsce	-	OKS	Football	Goleniów	II,	II	miejsce	
–	AP	Szczecinek	I,	III	miejsce:	Polonia	Płoty,	IV	
miejsce	–	Pomorzanin	Nowogard	I,	V	miejsce	
-	OKS	Football	Goleniów	I,	VI	miejsce	–	Pomo-
rzanin	Nowogard	 II,	VII	miejsce	–	AP	Szczeci-
nek	II,	VIII	miejsce	–	Pomorzanin	Nowogard	III,	
IX	miejsce	–	AP	Szczecinek	III.
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500+
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	w	Nowogardzie	 informuje,	 że	 obecny	 okres	
świadczeniowy	w	zakresie	świadczeń	wychowawczych	(500	+)	trwa	do	maja	
2021.	Wnioski	w	sprawie	ustalenia	prawa	do	świadczenia	wychowawczego	
na	kolejny	okres	są	przyjmowane	od	dnia	1	kwietnia	danego	roku	(2021)	,	a	w	przypadku	wniosków	
składanych	drogą	elektroniczną	-	od	dnia	1	lutego	danego	roku	(2021).

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy
Społecznej	w	Nowogardzie

Dorota	Maślana

Zaproszenie	do	składania	ofert	cenowych
na	świadczenie	usług.

Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza	do	składania	ofert	cenowych

na	świadczenie	usług	pn:

Pełnienie	obowiązku	gospodarza	Klubu	Abstynenta	Hania

mieszczącego	się	przy	ul.	Zamkowej	13	w	Nowogardzie.

Oferty	należy	składać	do	dnia	17.02.2020	do	godz.	14:00.	
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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

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,
w	każdy	poniedziałek	w	godz.	9.00	-	12.00	oraz	14.00	-	15.30, 
w	małej	sali	Rady	Miejskiej	Urzędu	Miejskiego,	przy	Biurze	Rady	na	
1	piętrze,	będzie	przyjmował	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	
lub	sekretarz	Gminy	-	Grzegorz	Wasilewicz.
Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	
od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD
Nakład: 2500 egz.
Adres:	Redakcja	„Nowogardzkie	Wiadomości	Samorządowe”
72-200	Nowogard,	pl.	Wolności	1
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Redaktor	naczelny:	Marcin	Ościłowski

Kontakt:	sekretariat@nowogard.pl
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Skład	i	druk:	Digital	Art	Studio		www.digitalartstudio.pl
Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 redakcji	 tekstów 
oraz	zmiany	tytułów.

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

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie, 
ogłasza	nabór	uczestników	do	realizacji	prac	społecznie	użytecznych	w	2020	r.

Prace	Społecznie	Użyteczne	realizowane	są	we	współpracy	z	Powiatowym	Urzędem	Pracy
oraz	Gminą	Nowogard	w	okresie	od	16.01.2020	r.		do	31.12.2020	r.

Prace	społecznie	użyteczne	to	element	integracji	zawodowej	mający	służyć	wzmocnieniu
kompetencji	i	postaw	niezbędnych	do	prawidłowego	funkcjonowania	w	społeczeństwie.

Realizacja	prac	odbywa	się	w	oparciu	o	art.	73a	ustawy	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	
rynku	pracy	(Dz.U.2017.1065	t.j.	z	dnia	2017.05.31)

Prace	społecznie	użyteczne	skierowane	są	do	osób:
-	bezrobotnych,	zarejestrowanych	w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	w	Nowogardzie,
-	zamieszkałych	na	terenie	gminy	Nowogard,
-	korzystających	ze	świadczeń	pomocy	społecznej,	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie
Dorota	Maślana

Prace społecznie użyteczne 2020
– nabór uczestników
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