
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl 14.03.2019 r.ISSN 2544-0241

Będzie Gminna
Rada Seniorów
w Nowogardzie 

Zakończyły się prace
adaptacyjne w Szkole

Podstawowej w Długołęce 

Mieszkańcy zdecydowali 
– będą markety

budowlane 

str. 4-5str. 6str. 3

więcej na stronie 2

Gmina Nowogard w czołówce gmin
realizujących inwestycje

przy wsparciu funduszy unijnych 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

 W środę (20 lutego br.), media ogólnopolskie opu-
blikowały dane GUS odnośnie wykonania inwestycji 
przy wsparciu funduszy unijnych w gminach. Dane te 
dotyczą perspektywy unijnej 2014-2020 i obejmują 
łącznie 2478 samorządów (od 1 stycznia jest ich 2477 
w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice). Łączna 
wartość tych inwestycji to niemal 186,4 miliarda zło-
tych – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego.
 Opublikowane dane dotyczą wartości zrealizo-
wanych inwestycji przy współfinansowaniu ze środ-
ków unijnych. Na I miejscu, co nie jest zaskocze-
niem,znajduje się Warszawa z ponad 17 mld zł na 
koncie. Na kolejnych miejscach pozostałe najwięk-
sze miasta w Polsce.
 Niemałym jednak dla nas zaskoczeniem, aczkol-
wiek bardzo miłym okazał się fakt, że gmina No-
wogard znalazła się na miejscu 651 na 2478, czyli 
uplasowała się w czołówce najlepszych gmin. Łącz-
ny koszt zrealizowanych inwestycji od 2014 roku na 
terenie gminy Nowogard wg GUS, a więc w czasie 
trwania II kadencji burmistrza Roberta Czapli, to 
45 927 686 zł.
 Jest to niewątpliwie duży sukces burmistrza Ro-
berta Czapli oraz jego współpracowników. 
 Dane z GUS jasno pokazują, że w naszej gminie 
środki unijne są wykorzystywane, a zrealizowane 
dzięki nim inwestycje, w dużej skali poprawiły kom-
fort codziennego życia naszych mieszkańców.

Gmina Nowogard
w czołówce gmin

realizujących inwestycje przy 
wsparciu funduszy unijnych 

 - Cieszy nas radnych tak wysokie miejsce gminy 
Nowogard w tym rankingu. Obrazuje to jasno, że 
dotychczasowa polityka inwestycyjna burmistrza 
Roberta Czapli prowadzona była w dobrym kierunku 
– mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie Marcin Wolny. - I choć pojawiały się tu 
i tam słowa krytyki tej polityki, to można powie-
dzieć, że fakty są niepodważalne i mówią same za 
siebie – burmistrz Robert Czapla jest bardzo dobrym 
strategiem, wie jak pozyskiwać fundusze unijne i je 
wykorzystywać dla naszego wspólnego dobra. Jako 
radni będziemy go wspierać w tych działaniach, aby 
nasze miasto i sołectwa, dzięki środkom unijnym, 
dalej się tak prężnie rozwijały.
 Nowy rok, to nowe wyzwania. Burmistrz Robert 
Czapla rozpoczął III kadencję i stoją przed nim, jak 
i przed całą gminą, kolejne wyzwania – realizacja 
dużych inwestycji tj. remont Placu Wolności, budo-
wa euroboiska na Stadionie Miejskim, ale również 
tych mniejszych np. budowy lamp solarnych na te-
renie sołectw. To również szansa na dalsze pozyski-
wanie środków unijnych na realizację między innymi 
wspomnianych inwestycji.
 Widząc dotychczasowe działania burmistrza 
i znając najnowsze dane z GUS, jako mieszkańcy, mo-
żemy być nie tylko dumni, ale również pewni tego, 
że nasza gmina dalej będzie z sukcesami pozyskiwać 
unijne dofinansowanie dla swoich inwestycji. (ps)
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 W piątek, 22 lutego br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go Burmistrz Robert Czapla w to-
warzystwie Urszuli Berezowskiej 
z Wydziału Rozwoju Lokalnego, 
Funduszy, Kultury i Sportu UM 
spotkał się z przedstawicielami 
kilku lokalnych organizacji poza-
rządowych działającymi na rzecz 
Seniorów. Środowiska osób star-
szych chcą powołania - wzorem 
sąsiednich miast - Gminnej Rady 
Seniorów, która jako organ dorad-
czy dla gminy będzie opiniowała 
w sprawach dotyczących emery-
tów i rencistów.
 W spotkaniu z burmistrzem 
uczestniczyli: sprawująca od ubie-
głego roku funkcję przewodniczą-
cej Renata Stasiak z nowogardz-
kiego Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
(PZERiI), Wanda Obrębska - pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Uni-
wersytetu III Wieku oraz Krzysztof 
Saniuk - przewodniczący Koła Sto-
warzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych w Nowogardzie.
 Burmistrz Robert Czapla od lat 
wspiera aktywność lokalnych or-
ganizacji działających na rzecz po-
prawy komfortu życia Seniorów, 
stad też propozycja utworzenia 
rady spotkała się z jego przychyl-
nością. Dodajmy, że gminy mogą 
powoływać rady seniorów od li-
stopada 2013 roku, a ich główny 
cel to reprezentowanie potrzeb 
osób starszych.
 Podczas spotkania wstępnie 
ustalono harmonogram koniecz-
nych działań. Burmistrz wyraził 
też swoje stanowisko odnośnie 
chęci realizacji programu 500 
plus dla Seniora – powstanie w tej 
sprawie stosowna uchwała inten-
cyjna.
 W trakcie dyskusji omówiono 
także wstępny projekt organiza-
cji, planowanej na II kwartał br., 
otwartej imprezy sportowej na 

Będzie Gminna Rada Seniorów
w Nowogardzie 

Stadionie Miejskim. Ma w niej 
wziąć udział kilkuset mieszkań-
ców oraz reprezentantów różnych 
organizacji pozarządowych sku-
piających osoby starsze. Wyda-
rzenie będzie promować gminę 
jako otwartą na aktywność fizycz-
ną i społeczną oraz integrować 
Seniorów z wielu organizacji - 
także niezrzeszonych. Jak planuje 

Wanda Obrębska z Uniwersytetu 
III Wieku, wydarzenie, nad któ-
rym już zgodził się objąć patronat 
Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla -  poprowadzą znani sportowcy. 
 Aktualnie Seniorzy chętnie ko-
rzystają z potencjału rekreacyjne-
go nad nowogardzkim jeziorem 
organizując np. nordic walking. 
(BS, fot. BS/UM)
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Szanowni Mieszkańcy, 
 W czwartek, 14 lutego br., zakończyły się kon-
sultacje społeczne w sprawie budowy dwóch bu-
dynków usługowo-handlowych sieci MRÓWKA 
w Nowogardzie. Jak Państwu wiadomo, do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie wpłynęły wnioski o wy-
danie warunków zabudowy, na budowę dwóch bu-
dynków usługowo - handlowych na terenie miasta: 
przy ul. 3 – Maja, obok salonu samochodowego 
Toyota  oraz na rozwidleniu dróg ul. Armii Krajowej 
i Gen. J. Bema. Inwestorzy wnioskowali o budowę 
dwóch obiektów Polskich Składów Budowlanych 
„MRÓWKA” o powierzchni około 1800 i 5000 mkw.
  Zanim jednak została podjęta decyzja o wydaniu 
warunków zabudowy dla tych obiektów, burmistrz, 
chcąc poznać opinię mieszkańców, ogłosił przepro-
wadzenie konsultacji społecznych.
 Burmistrz Robert Czapla wiele razy dowiódł, 
że słucha głosu mieszkańców i realizuje ich wolę 
w zakresie spraw ważnych dla miasta i gminy. Już 
wcześniej mieszkańcy w ogłaszanych przez burmi-
strza konsultacjach, mogli wyrazić swoje zdanie 
np. na temat budowy ferm norek, masztów telefo-
nii komórkowej czy pomnika przy Placu Wolności. 
W związku z tym, że burmistrz od lat przeprowadza 
konsultacje społeczne w sprawach mających istot-
ny wpływ na życie mieszkańców, zostały one ogło-
szone i przeprowadzone, również w sprawie planu 

Mieszkańcy zdecydowali
– będą markety budowlane 

budowy w Nowogardzie marketów sieci MRÓWKA. 
Celem konsultacji, było poznanie opinii wszystkich 
Nowogardzian, odnośnie powstania marketów bu-
dowlanych w naszym mieście a następnie - podjęcie 
decyzji w oparciu o wolę większości mieszkańców.
TERMINY I PRZEBIEG KONSULTACJI
 Konsultacje społeczne w sprawie budowy marke-
tów Mrówka w Nowogardzie odbyły się w dniach od 
24 stycznia 2019 r. do 14 lutego 2019 r. W tym ter-
minie, wyznaczeni do przeprowadzenia ankiety, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego, odwiedzali w godzinach 
popołudniowych mieszkańców Nowogardu w ich do-
mach i odnotowywali podczas wizyt odpowiedzi na 
dwa pytania zawarte w ankiecie: 1. Czy jesteś za tym 
aby powstał market budowlany - MRÓWKA przy ul. 
3 – Maja w Nowogardzie? 2. Czy jesteś za tym aby po-
wstał market budowlany - MRÓWKA na rozwidleniu 
dróg ul.  Armii Krajowej i Gen. J. Bema?”Na postawio-
ne powyżej pytania, każdy z ankietowanych mieszkań-
ców mógł udzielić jednej z trzech odpowiedzi: „TAK’ , 
„NIE” lub „NIE MAM ZDANIA”.
INFORMACJE NA TEMAT KONSULTACJI
 O planowanych konsultacjach mieszkańcy No-
wogardu zostali powiadomieni za pośrednictwem 
strony internetowej urzędu miejskiego (www.no-
wogard.pl), facebooka: Urząd Miejski w Nowogra-
dzie oraz biuletynu „Nowogardzkie Wiadomości 
Samorządowe”. Na bieżąco też publikowaliśmy 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 5

wykazy ulic oraz terminy, w których do Państwa 
drzwi zapukają ankieterzy. Ankieta przeprowadza-
na była tylko na terenie Nowogardu z uwagi na 
fakt, że nowe markety, w przypadku ich powstania 
- będą wpływały na funkcjonowanie przede wszyst-
kim mieszkańców miasta - zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i odbioru przestrzeni miejskiej. 
Zmianie ulegnie w rejonach marketów - natężenie 
komunikacji samochodowej, powstaną również 
nowe, liczne miejsca parkingowe. Wyczerpujące in-
formacje na temat konsultacji społecznych w spra-
wie marketów, publikowała również lokalna prasa, 
dzięki której mieszkańcy miasta uzyskiwali wszelkie 
informacje o ich przebiegu. Artykuły na ten temat 
publikował „Dziennik Nowogardzki”, komunikowała 
o tym również „Gazeta Nowogardzka” oraz lokalne 
portale internetowe.
WYNIKI KONSULTACJI
 W wyznaczonym terminie do udziału w konsul-
tacjach przystąpiło 2 506 osób uprawnionych do 
głosowania. „Za” powstaniem marketu budowla-
nego - MRÓWKA przy ul. 3 – Maja w Nowogardzie 
opowiedziało się 72,4% pytanych, przeciwko jego 
budowie było 12,6%, zaś 15% ankietowanych od-
powiedziało: „nie mam zdania”. Zbliżone wyniki an-
kiet dotyczą planu budowy MRÓWKI na rozwidleniu 
dróg ul. Armii Krajowej i Gen. J. Bema. W Tym przy-
padku „ZA” opowiedziało się 70 % pytanych, 14% 
było przeciwko budowie marketu, zaś “ nie mam 
zdania” zaznaczyło 16 % mieszkańców Nowogardu.
Zdecydowana większość mieszkańców Nowogardu 
opowiedziała się „za” budową marketów, co obra-

zują wyniki podane powyżej, choć nie brakowało też 
głosów przeciwnych i obojętnych tym inwestycjom.
PODZIĘKOWANIA DLA LOKALNYCH MEDIÓW
Konsultacje społeczne, to okazja do dyskusji na te-
mat możliwości nowych inwestycji w mieście. W tej 
dyskusji bardzo pomocna mieszkańcom okazała się 
lokalna prasa. „Gazeta Nowogardzka” oraz ukazu-
jący się 2 razy w tygodniu „Dziennik Nowogardzki” 
- przedstawiły swoje stanowiska z punktu widzenia 
czytelników – mieszkańców Nowogardu. Ożywiona 
dyskusja i wymiana poglądów na temat budowy 
marketów, miała też miejsce na portalach społecz-
nościowych. Dziękujemy „Dziennikowi Nowogardz-
kiemu”, „Gazecie Nowogardzkiej” oraz portalom 
internetowym, dzięki którym mieszkańcy naszego 
miasta mogli w sposób demokratyczny I świadomy 
wyrazić swoją opinię w tej sprawie.
PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW
 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Nowogar-
du, który wzięli udział w dyskusji. To dzięki Państwa 
zaangażowaniu nasze miasto zmiana się, zgodnie 
z waszymi oczekiwaniami.
 Urząd Miejski w Nowogardzie, w związku z za-
kończeniem konsultacji, biorąc pod uwagę ich wy-
nik – zgodnie z wolą mieszkańców, wyda dwie po-
zytywne decyzje o warunkach zabudowy dla obu 
inwestycji. Na terenach budowy marketów: przy 
ulicy 3 Maja oraz na rozwidleniu ul. Armii Krajowej 
i Gen. J. Bema przewidziana jest też budowa łącz-
nie ok. 200 nowych miejsc parkingowych, w tym 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla kobiet 
w ciąży a także osób niepełnosprawnych. (BS)
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 Burmistrz Robert Czapla, w piątek, 22 lu-
tego br., wziął udział w uroczystym odbio-
rze nowo wyremontowanych pomieszczeń, 
w których będą mogły być prowadzone za-
jęcia lekcyjne i świetlicowe.
 Zaadaptowane pomieszczenia dawnego 
garażu na świetlicę szkolną w budynku Szko-
ły Podstawowej w Długołęce. W odbiorze 
wzięli również udział: dyrektor szkoły, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Stanisław Saniuk, wiceprzewodniczący RM 
Jacek Rafiński, sołtys/radny Jackiem Jan-
kowski, Jarosław Hołubowski (koordynator 
prac) oraz miejscowy ksiądz proboszcz. Po-
nadto nauczyciele i przedstawicielka Samo-
rządu Uczniowskiego, która w imieniu całej 
społeczności szkolnej podziękowała burmi-
strzowi Robertowi Czapli za jego dotychcza-
sową troskę o szkole w Błotnie.
 - We wrześniu br., zaplanowałem jeszcze 
z panią dyrektor wyminę wszystkich okien 
w szkole – powiedział burmistrz Robert 
Czapla. - Już kolejne zadanie czeka przed 
nami - remont elewacji szkoły. Do tego-
rocznego projektu budżetu wpisaliśmy ze 
skarbnikiem potrzebne pieniądze na ten 
cel. Troszczymy się o naszą oświatę w gmi-
nie i nadal będę remontował budynki szkol-
ne, aby nasza młodzież miała jak najlepsze 
warunki do uczenia się.
 Wizyta w szkole była również okazją do 
odbioru wyremontowanego podłoża na 
placu zabaw, który znajduje się przy szkole. 
Wcześniejszy uległ znacznemu zniszczeniu 
i decyzją Sanepidu musiał być on wymie-
niony. I tak też się stało.

Zakończyły się prace adaptacyjne
w Szkole Podstawowej w Długołęce 

 Dotychczas, dzięki decyzjom i staraniom burmistrza Ro-
berta Czapli, przy budynku szkolnym wybudowana została 
sala gimnastyczna, powstał plac zabaw i nowe boisko. Wy-
budowany został także chodnik prowadzący do szkoły. Po-
nadto wyremontowana została świetlica wiejska (w ostat-
nim czasie dobudowane zostały do niej sanitariaty), przy 
której postawiony został plac zabaw oraz siłownia na świe-
żym powietrzu. (ps)
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 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ze stro-
ny burmistrza Roberta Czapli, rozpoczął sie remont 
w Przedszkolu nr 4. Na pierwszy ogień poszła sala, 
która wykorzystywana jest w przedszkolu do zajęć 
sportowych i rekreacyjnych. Remont dotyczy wy-
równania i pomalowania ścian oraz sufitu, wstawie-
nie parapetów, położenia nowej podłogi oraz insta-
lacji elektrycznej. Ponadto instalacji wywietrzników 
i obudowa grzejników.
 W piątek, 22 lutego br., burmistrz Robert Czapla 
wraz z koordynatorem prac Jarosławem Hołubow-

Prace remontowe w Przedszkolu nr 4 

skim, dokonał wizji rozpoczętych prac. Warto wspo-
mnieć, że dotychczas największą inwestycją przy bu-
dynku Przedszkola nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 
była budowa parkingu. Wymieniono przy tym bra-
mę wjazdową oraz zabezpieczenia na dachu. Plano-
wane są dalsze prace remontowe.
Mamy dopiero miesiąc luty, 4 miesiąc od wyborów, 
a burmistrz Robert Czapla nie zwalnia tempa i już 
planuje kolejne inwestycje do rozpoczęcia. (ps) 

 W środę, 6 marca br., wspólnie z Jarosławem 
Hołubowskim, sprawdzał realizację prac, związa-
nych z trwającymi remontami w Przedszkolu nr 4 
w Nowogardzie. Aktualnie remontowane są schody 
prowadzące na plac zabaw oraz trwa kompleksowa 
modernizacja sali gimnastycznej, z której korzysta 
niemal 100 maluchów. Gruntowny remont sali, od 
ścian i sufitów poprzez wyminę podłóg i oświetlenia 
jest już na ukończeniu. W kolejce do prac remonto-
wych czeka już pierwszy oddział przedszkolny – tam 
odnowione zostaną łazienki dla przedszkolaków 
wraz wymianą armatury i terakoty.
 W ubiegłym roku, poprzez położenie nowej na-
wierzchni – zabezpieczono dach przedszkola, które 
niebawem będzie też miało wymienianą instalację 
odgromową. Prace z tym związane mają być wyko-
nane najpóźniej do końca kwietnia.  
 O dbałości burmistrza Roberta Czapli o przed-
szkolne zaplecze, powiedziała wieloletnia dyrektor 
Przedszkola nr 4, Elżbieta Majchrzak: - Budynek po-
wstał w latach 70 XX wieku, od tego czasu przeszedł 
wiele prac modernizacyjnych, zwłaszcza w ostatnich 
latach. Ogromnym ułatwieniem była wymiana sta-
rego oświetlenia na 5 nowych lamp ledowych, a tak-
że wybudowanie przy naszym przedszkolu parkingu 

Kolejne prace w przedszkolu

na 28 miejsc postojowych. Poza walorem wizerun-
kowym, parking poprawił bezpieczeństwo dzieci, 
które są przywożone przez rodziców do przedszkola. 
Jestem bardzo zadowolona z zaangażowania i po-
mocy, jaką otrzymujemy ze strony burmistrza i gmi-
ny - mówiła dyrektor, chwaląc także  współpracę 
z Radą Rodziców.
 Wejście do budynku przedszkola zabezpieczone 
jest kodem aby nikt niepożądany nie mógł dostać 
się do obiektu, natomiast zewnętrzny teren przed-
szkola jest monitorowany. (BS. Fot. BS)
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 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, doty-
czącymi budowy nowych placów zabaw przy gmin-
nych placówkach edukacyjnych, burmistrz Robert 
Czapla podpisał umowę z wykonawcą, który opracu-
je dokumentację projektowo-kosztorysową budowę 
placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie. 
W przetargu, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pra-
cownia Architektury Krajobrazu “Trzy Małe Drzew-
ka” - Natalia Maćków ze Szczecina. Firma ma cztery 
miesiące na realizację dokumentacji, licząc od daty 
podpisania umowy.

Będzie nowy plac zabaw
przy Przedszkolu nr 1 

 Przedszkolaki z “jedynki” będą miały, na specjal-
nie przygotowanej powierzchni ok., 600 mkw. nowe, 
bezpieczne urządzenia zabawowe dostosowane do 
kategorii wiekowej 3-7 lat.
 To kolejna zrealizowana obietnica burmistrza Ro-
berta Czapli w zakresie dbałości o rozwój infrastruk-
tury polepszającej jakość edukacji. Jednocześnie 
wykonywane są naprawy i bieżące remonty w in-
nych obiektach przedszkolnych. Niedawno wykona-
no remont schodów i pomieszczeń w Przedszkolu 
Nr 4 przy ulicy Żeromskiego. (BS, fot. BS)
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 We wtorek, 5 marca br., bur-
mistrz Robert Czapla, zgodnie 
ze złożoną mieszkańcom w roku 
2018 obietnicą, podpisał ogło-
szenie na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
oświetlenia drogowego solarne-
go w miejscowościach: Wierzchy 
i Szczytniki.
 Dokumentacja jest potrzebna 
nie tylko do wykonania inwesty-
cji, ale również by gmina mogła 
podjąć starania o pozyskanie fun-
duszy unijnych. Jest duża szansa, 
że II połowie roku, Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go może ogłosić konkurs na dofi-
nansowanie tychże inwestycji na 
terenie gmin. Aby sięgnąć po te 
środki, gmina musi mieć komplet-
ną dokumentację wraz z pozwole-
niami.

 To kolejne sołectwa, w których burmistrz planuje budowę nowych 
lamp solarnych. Tego rodzaju oświetlenie wyśmienicie spełnia swoją rolę 
na terenie wiejskim. Czego przykładem jest np. sołectwo Żabówko. (ps)
 Zapraszamy osoby zainteresowane przetargiem do udziału. Infor-
macje dostępne są pod poniższymi odnośnikami:
Wierzchy - http://bip.nowogard.pl/unzip/10325.dhtml
Szczytniki - http://bip.nowogard.pl/unzip/10324.dhtml

Burmistrz planuje postawienie lamp
drogowych w następnych sołectwach 

 Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną odbywają się nie tylko 
w Nowogardzie, gdzie niedawno oddano mieszkańcom do użytkowa-
nia ścieżkę dookoła jeziora. Zadania związane z inwestycjami w obsza-
rze wypoczynku i rekreacji realizowane są również w sołectwach.

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Olchowskim – budowa pomostu 

 We wtorek, 5 marca br., bur-
mistrz Robert Czapla ogłosił po-
nownie przetarg na budowę po-
mostu nad Jeziorem Olchowskim. 
Planuje się, że pomost, który bę-
dzie służył zarówno turystom jak 
i wędkarzom, będzie miał długość 
32 metrów. Drewniana konstruk-
cja będzie posadowiona na pa-
lach żelbetowych.
 Burmistrz Nowogardu ser-
decznie zaprasza do składania 
ofert  na zadanie pn. „Zagospo-
darowanie terenu nad Jeziorem 
Olchowskim – budowa pomostu 
II postępowanie”. Termin skła-
dania ofert upływa 19.03.2019 r. 
o godz. 12:00.
 Szczegółowe informacje do-
stępne pod adresem: http://bip.
nowogard.pl/unzip/10323.dhtml
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 W piątek, 1 marca br., Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
dokonał oficjalnego odbioru od 
wykonawcy - nowogardzkiej fir-
my DEMGRAD s.c. - całości prac 
związanych z robotami rozbiórko-
wymi nieczynnego składu węgla 
przy ulicy Kowalskiej.  W odbio-
rze uczestniczyli: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Stanisław Saniuk, 
Wykonawca inwestycji Adam 
Dembiński, członek zarządu 
Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku Krzysztof Piwowski oraz 
Pamela Springer z UM.
 Przypomnijmy: nieczynny skład 
węgla przy ul. Kowalskiej był nie 
tylko nieestetycznym elementem 
osiedla ale przede wszystkim sta-
nowił zagrożenie dla mieszkańców. 
Burmistrz Robert Czapla, 4 paź-
dziernika ubiegłego roku podpisał 
z wykonawcą umowę na rozbiórkę 

Bezpiecznie na ulicy Kowalskiej 

tego obiektu oraz zagospodarowa-
nie terenu przy ulicy Kowalskiej 1 
w Nowogardzie.
 Zakres wykonanych prac obej-
mował roboty rozbiórkowe (po-
wierzchnia użytkowa 182,45 m2, 

kubatura netto obiektu 405,07 m3 
– dop. red.), zamurowanie otwo-
rów drzwiowych do kotłowni 
w istniejącym budynku wieloro-
dzinnym, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej ścian sąsiedniego 
budynku wielorodzinnego oraz 
zagospodarowanie terenu po-
przez utwardzenie nawierzchnią 
z kostki betonowej gr. 8 cm wraz 
z warstwami. Wartość wykona-
nych robót budowlanych wynosi 
79.809,51 zł.
- Cieszymy się, że w ramach tej 
inwestycji znacząco zwiększyło 
się bezpieczeństwo mieszkańców 
ulicy Kowalskiej – powiedział Bur-
mistrz Robert Czapla.
 Dzięki zagospodarowaniu tego 
terenu, zmotoryzowani miesz-
kańcy zyskali też powierzchnię 
wykorzystywaną przez nich jako 
dodatkowe miejsce parkingowe. 
(BS, fot. BS)
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 Zapotrzebowanie na frez jest 
bardzo duże. Dowodem na to są 
wnioski, które wpływają każdego 
tygodnia do Burmistrza Nowogar-
du. Są to wnioski od osób prywat-
nych i sołtysów z prośbą o dostawę 
frezu do naprawy dróg gminnych, 
dróg i ścieżek prowadzących do 
pól, domostw, a także do terenów 
użyteczności publicznej.
 Dotychczasowa praktyka w na-
szej gminie polegała na zakupie 
i dostarczeniu frezu na wskazane 
przez wnioskodawców miejsce, 
a oni już sami wspólnie, przy użyciu 
własnego sprzętu, naprawiali drogi, 
z których korzystali. Pomysł ten po-
wstał po jednym ze spotkań burmi-
strza z sołtysami. Dzięki temu, nie 
zatrudniając firmy, gmina posiada 
większe środki na zakup materiału 
drogowego, a to z kolei daje moż-
liwości wyremontowania większej 
ilości dróg na terenie naszej gminy.

Burmistrz podpisał zaproszenie do składania 
ofert na dostawę frezu asfaltowego

i kruszywa do remontu dróg gminnych 
 Dzięki dotychczasowym zamó-
wieniom, za pomocą kamienia i fre-
zu asfaltowego, przy wsparciu soł-
tysów i ich mieszkańców, mogliśmy 
wyremontować doraźne ponad 43 
odcinków dróg w 20 miejscowo-
ściach w takich jak: Karsk, Olcho-
wo, Gardna, Jarchlino, Dąbrowa, 
Wyszomierz, Czermnica, Świercze-
wo, Kulice, Strzelewo, Czermnica, 
Błotno, Jarchlino, Trzechel, Długo-
łęka, Żabówko, Wojcieszyn, Wierz-
chy, Wołowiec i Nowogard. Jednak 
to nie koniec.
 25 lutego br., burmistrz Robert 
Czapla podpisał zaproszenie do 
składania ofert na „Dostawę frezu 
asfaltowego i kruszywa naturalne-
go łamanego o frakcji 0-31,5 mm na 
terenie miasta i gminy Nowogard”. 
Dostarczane kruszywo ma być na-
turalne, o dobrych parametrach za-
gęszczenia, nadające się do moder-
nizacji dróg. Ponadto dostarczany 

 Przebudowa ulicy Ks. Racibora I to inwestycja, 
o którą burmistrz Robert Czapla zabiega od dawna. 
Droga między osiedlem bloków a Szkołą Podstawo-
wą Nr 3 jest z trudem pokonywana przez pojazdy, 
problem z przejściem mają także piesi. Burmistrz, 
w trosce o mieszkańców niejednokrotnie zabiegał 
o jej przebudowę. W ogłoszonym ostatnio (31 stycz-
nia br.) przetargu na budowę I etapu, w którym do 
wykonania jest droga dojazdowa w okolicy garaży 
przy ul. Ks Racibora I wraz z odcinkiem kanalizacji 
deszczowej, nie wyłoniono wykonawcy. Na sfinan-
sowanie tej inwestycji Gmina Nowogard zabezpie-
czyła w budżecie środki w wysokości 170 tysięcy 
złotych. Niestety, dotąd wpływały oferty przewyż-
szające tę kwotę. W związku z tym, Burmistrz Ro-
bert Czapla do czasu rozstrzygnięcia kolejnego prze-
targu na przebudowę drogi przy ul. Racibora, zlecił 
wykonanie doraźnego remontu i wyrównanie obec-
nej nawierzchni. - Do czasu wyłonienia wykonawcy 
na budowę I etapu, wykonaliśmy wyrównanie na-
wierzchni, co znacząco poprawiło stan tej drogi - po-

Poprawa nawierzchni drogi na Racibora 

wiedział burmistrz Robert Czapla. Decyzja ta, zosta-
ła podjęta na prośbę i w trosce o mieszkańców. (BS, 
fot. WIiR)

materiał ma być wolny od: elemen-
tów szkodliwych dla środowiska (tj. 
azbestu, popiołu itd.), tłuczonego 
gruzu budowlanego, materiałów 
odpadowych oraz elementów nie-
bezpiecznych dla użytkowników 
dróg (tj. metalu, drutu itp.).

***
 Burmistrz Robert Czapla nadal 
zachęca mieszkańców oraz sołty-
sów do składania kolejnych wnio-
sków na dostarczenie frezu oraz 
kruszywa do naprawy dróg. W mia-
rę potrzeb będą ogłaszane kolej-
ne przetargi na dostarczenie frezu 
i kruszywa na teren wiejski, jak 
i miejski. (ps)
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 We wtorek, 26 lutego br., Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
podpisał zaproszenie do składania 
ofert na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na bu-
dowę placu zabaw w Świerczewie. 
- Zgodnie z moją deklaracją wybor-
czą i po wcześniejszych rozmowach 
z mieszkańcami, rozpoczęliśmy dziś 
prace związane z powstaniem pla-
cu zabaw w Świerczewie – powie-
dział burmistrz Robert Czapla.

Plac zabaw, tym razem w Świerczewie 
 Plac zabaw w każdej wiosce - to 
plan, który burmistrz realizuje kon-
sekwentnie z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach gminy. Nowe, bez-
pieczne, wyposażone odpowiednio 
do wieku dzieci place zabaw, są już 
między innymi w Karsku, Kona-
rzewie, Czermnicy, Wierzbięcinie, 
Ostrzycy i Sąpolnicy.
 Pierwszym krokiem by także 
w Świerczewie powstał plac za-
baw jest wybór projektu. Zgodnie 
z wstępnymi ustaleniami z miesz-
kańcami, świerczewski plac zabaw 
ma powstać w sąsiedztwie tam-
tejszej świetlicy wiejskiej, a jego 
przewidywana powierzchnia to ok. 
300 mkw.
 Przypomnijmy, że w lutym br. 
burmistrz Robert Czapla podpisał 
zaproszenia do składania ofert na 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na budowę 

 W piątek, 22 lutego br. w Willi Zbyszko w Nowo-
gardzie odbył się Bal Seniorów. Przybyłych - ponad 

Bal Seniorów 
200 gości, powitał Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla w towarzystwie przedstawicielek jednych 
z najaktywniejszych lokalnych grup zrzeszających 
emerytów. - Dziękuję naszym Seniorom za ich ak-
tywność i społeczną otwartość - mówił burmistrz, 
życząc wszystkim udanej zabawy.
 Przy muzyce zespołu “Hit” bawili się  m.in. zrze-
szeni w oddziale Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Emeryci Służb Mundurowych (Policji 
i Zakładu Karnego) i Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Stowarzyszenia Diabetyków.  Zaproszeni byli 
również przedstawiciele Związku Sybiraków, Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Niewi-
domych. (BS, fot. BS)

placu zabaw w miejscowości Ża-
bówko, a także w Błotnie oraz przy 
Przedszkolu Nr 1 w Nowogardzie.
 Oferty można składać do dnia 
12.03.2019 r. do godz.12:00 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, pok. Nr 5. z adnotacją: 
„Oferta na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę placu zabaw w miejscowo-
ści Świerczewo. IiR.7015.16.2019”. 
 Szczegóły: http://bip.nowogard.
pl/unzip/10314.dhtml
(BS, fot. WI/UM)
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 W czwartek, 28 lutego br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podpisał wnioski na granty sołeckie dla 
Orzesza i Słajsina w konkursie Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. 
 Burmistrz Robert Czapla dbając o rozwój sołectw, 
wspiera działania mające na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców wsi. Zachęca też do ubiegania się o dofi-
nansowania do projektów służących wszystkim miesz-
kańcom terenów wiejskich. Pula nagród w konkursie 
„Granty sołeckie 2019” to 1 mln 800 tysięcy złotych. 
Każde sołectwo, które zgłosiło się do konkursu może 
uzyskać wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych na re-
alizację swoich projektów, zgodnych z celami Strategii 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
 Sołectwo Słajsino, w przypadku uzyskania pomocy 
na dofinansowanie złożonego w konkursie projektu, 
planuje m.in. zakupić klimatyzatory grzewcze do swo-

Wnioski na granty dla sołectw złożone 

jej świetlicy. Sołectwo Orzesze zgłosiło w konkursie 
projekt związany z utwardzeniem terenów zielonych 
kostką brukową przy siłowni zewnętrznej. Wyniku kon-
kursu znane będą w połowie maja br. (BS, fot. BS)

Czy mam już składać wniosek o przekształcenie?
Nie. Z dniem 1 stycznia 2019 r., właściciele miesz-
kań w blokach oraz domów jednorodzinnych, które 
stały na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, 
z mocy prawa zostali właścicielami lub współwła-
ścicielami tychże gruntów. To znaczy, że właściciele 
lub współwłaściciele wspomnianych gruntów nie 
muszą zawierać żadnych dodatkowych umów ani 
podejmować jakichkolwiek działań.
Do końca 2019 roku, to gmina ma obowiązek z urzę-
du, na podstawie ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe, dostarczyć zaświadczenie o prze-
kształceniu gruntu, na którym zlokalizowany jest bu-
dynek jednorodzinny lub wielorodzinny dla każdego 
użytkownika wieczystego oddzielnie. Tych zaświadczeń 
w naszej gminie wystawionych będzie 1711.
Zaświadczenie to będzie zawierało informacje o po-
łożeniu działki, o numerze Księgi Wieczystej, o wła-
ścicielu, a także o wysokości opłaty przekształcenio-
wej wraz z pouczeniem.
Powyższe zaświadczenie o przekształceniu otrzyma 
nie tylko każdy z użytkowników wieczystych, ale te 
zaświadczenia będą przesłane także przez gminę do 
Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych oraz 
do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków w Sta-
rostwie Powiatowym. 
Z tego tytułu użytkownik wieczysty nie ponosi żad-
nej opłaty i nie musi również osobiście dokonywać 
żadnych zmian. 
Czy to znaczy, że stanę się właścicielem gruntu i na 
jaki okres?

Wszystko na temat przekształcenia gruntów
i opłat z tym związanych

Na zawsze. Dotychczas grunt był oddawany w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat. To oznaczało, że 
właściciel danego gruntu co 99 lat musiał na nowo 
nabyć użytkowanie wieczyste. 
Z dniem 1 stycznia 2019 r., użytkownicy wieczyści 
stali się właścicielami gruntów na zawsze. 
Czy z tego tytułu są jakieś opłaty?
Tak. Ustawa spowodowała, że dotychczasowa wyso-
kość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, stała 
się opłatą przekształceniową w tej samej wysokości, 
czyli jeżeli mieszkaniec płacił 18 zł za rok, to opłata 
przekształceniowa też wynosi 18 zł za rok. 
Czy już mogę płacić?
Nie. Obowiązek taki nastanie dopiero po otrzyma-
niu z gminy wspomnianego wyżej zaświadczenia.
Co już z dokonanymi opłatami w Kasie UM za użyt-
kowanie wieczyste za rok 2019?
Opłaty te zaliczone zostaną na poczet opłaty prze-
kształceniowej. 
Jak długo mam płacić tę opłatę przekształceniową?
Przepisy stanowią, że tak zwaną opłatę przekształ-
ceniową płacić będziemy tylko przez okres 20 lat, 
czyli od roku 2019 do 2038. Pierwszą opłatę prze-
kształceniową za rok 2019 będziemy musieli uiścić 
do dnia 28 lutego 2020 r., zaś za rok 2020 do 31 mar-
ca 2020 r., czyli w tym jednym roku będziemy musie-
li dokonać równocześnie 2 płatności. 
Czy z tego tytułu są jakieś ulgi?
Tak. Posiadając już to zaświadczenie można dopiero 
od tego momentu składać wnioski o zastosowanie 
bonifikat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie z dnia 4 marca 2019 r.
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      Szanowni  Państwo,             

                Bezdomność zwierząt jest powszechnie znanym zjawiskiem w całym kraju.   Nie omija ona

również gminy Nowogard, z której psy trafiają do schroniska. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest

szybkie  znalezienie  nowego  opiekuna,  co  pozwala  zwierzakom  zaoszczędzić  dalszego  stresu

i cierpienia. Jeżeli więc szukacie przyjaciela to zapraszam do bezpłatnej adopcji psów. Taki pies na

pewno odwdzięczy się swoją wiernością  i przywiązaniem.

Z wyrazami szacunku,

Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

Nie Kupuj, Adoptuj! 
PAMIĘTAJ - KAŻDA ADOPCJA JEST BEZPŁATNA

Opel - samiec, wiek 9 lat,

45 cm w kłębie.
Dżeki - samiec, wiek 9 lat,

60 cm w kłębie.
Lu Lu - samica, wiek 9 lat,

60 cm w kłębie.

Narcyz - samiec, wiek 9 lat,

55 cm w kłębie.
Knypek- samiec, wiek 5 lat,

25 cm w kłębie, bojaźliwy.
Szarik - samiec, wiek 5 lat,

50 cm w kłębie.

www.nowogard.pl
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Kumpel - samiec, wiek 7 lat,

40 cm w kłębie.

Odi - samiec, wiek - 4 lata,

60 cm w kłębie.

Knieja - samica, wiek 3 lata,

50cm w kłębie.

Ziomek - samiec, wiek 9 lat,

55 cm w kłębie.

Wicek - samiec, wiek 2 lata,

50 cm w kłębie.

Rydz - samiec, wiek 3 lata,

40 cm w kłębie

Diana – suczka, wiek 10 lat

53 cm w kłębie

Poldek  -  pies,  25 cm w kłębie Melon  -  pies,  wiek 9 lat,

25 cm w kłębie

Michałek – pies, wiek 1 rok

43cm w kłębie

Docent – pies, wiek 1 rok,

40 cm w kłębie
Duet – samiec, wiek 1 rok

 43cm w kłębie

Więcej informacji na temat adopcji można uzyskać:

Schronisko w Sosnowicach:                                                                           Urząd Miejski w Nowogardzie:

tel. 91 38 60 535; tel. kom. 504 249 530                                                     tel. 91 39 26 238 – Monika Kukiełka

                                                                                                                    adres e – mail: mkukielka@nowogard.pl

   * w przypadku chęci dokonania adopcji proszę zwracać się telefonicznie w celu ustalenia dostępności zwierzaka.
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 W czwartek, 7 marca br., bur-
mistrz Robert Czapla podpisał umo-
wę z firmą ADKON, na opracowanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej na zadanie “Przebudowa 
świetlicy w Lestkowie - zbiornik bez-
odpływowy”. Koszt tej inwestycji 
to 4.300 zł. W sumie do przetargu 
przystąpiło 3 oferentów. Termin 
wykonania dokumentacji wraz ze 
zgłoszeniem do właściwego organu 
administracji architektoniczno-bu-
dowlanej wynosi 3 miesiące od daty 
podpisania umowy przez wykonaw-
cę.
 Jest to kolejna z inwestycji, którą 
burmistrz zaplanował w Lestkowie. 
(ps)

Burmistrz podpisał umowę
na przebudowę świetlicy w Lestkowie

- zbiornik bezodpływowy 

 W środę, 6 marca br. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla zatwierdził wybór wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę 
placu zabaw w Błotnie. Wpłynęło 7 ofert, z których 
najkorzystniejszą złożyła Pracowania Architektury 

Plac zabaw w Błotnie coraz bliżej 
Krajobrazu “Trzy Małe Drzewka” ze Szczecina. War-
tość projektu wynosi 4 305 zł. Niebawem zostanie 
podpisana umowa z wykonawcą, który ma 4 miesiące 
od daty podpisania umowy, na wykonanie pełnej do-
kumentacji. (BS, fot. BS/archiwum).
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 W środę, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla 
wraz z Jarosławem Hołubowskim, nadzorującym 
prace remontowe, odwiedzili nowogardzki stadion. 
Na ukończeniu jest tam termomodernizacja i re-
mont elewacji zewnętrznej szatni oraz budynku so-
cjalnego, z którego korzystają zawodnicy klubu Po-
morzanin. Obiekt został odnowiony i pomalowany. 
Wykonano także porządki na boisku dolnym.
  - Mamy ponad 225 zawodników. Prace związane 
z termomodernizacją budynku, z którego korzystają, 
są już na ukończeniu. W tym roku rozpocznie się też 
budowa sztucznej nawierzchni boiska. Cieszy mnie, 
że każda omawiana z burmistrzem Robertem Cza-
plą inwestycja, związana z naszym nowogardzkim 
obiektem, jest realizowana. Przykładem jest właśnie 
termomodernizacja budynku szatni i prace związane 
ze sztuczną nawierzchnią boiska – powiedział Zdzi-
sław Zdeb wiceprezes „Pomorzanina” Nowogard. 
 Stopniowo do sezonu wiosennego przygotowy-
wany jest też stadion. Klub zakupił nowe bramki tre-
ningowe dla młodszych zawodników. 
 Przypomnijmy również, że w trakcie są prace 
dotyczące powstania nowego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią, o które burmistrz Robert Czapla, 
w trosce o rozwój gminnego sportu, zabiega od 

Nowogardzki stadion
przygotowywany do sezonu 

2017 roku. Nowa płyta boiska ma być wykonana, za 
wpisaną do tegorocznego budżetu kwotę 2.100.000 
złotych. Będzie jedną z większych inwestycji w No-
wogardzie. Gmina jest obecnie na etapie aktualizacji 
dokumentacji projektowej, która zostanie wykona-
na do 25 maja bieżącego roku. (BS, fot. BS)



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe18

Nowoczesne oblicze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 
 W piątek, 22 lutego br., burmistrz Robert Cza-
pla wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w No-
wogardzie w osobach: Przewodniczący Stanisław 
Saniuk, Wiceprzewodniczący Jacek Rafiński i radny 
Paweł Lembas, uczestniczyli w uruchomieniu tzw. 
ekranu Internetowego Centrum Informacji Wizu-
alnej. Prowadzi je dwójka uczniów pod opieką na-
uczyciela, którzy będą na bieżąco przygotowywać 
materiały dotyczące działalności szkoły, z wydarzeń 
z jej życia, informacje potrzebnych uczniom, np. ile 
jeszcze pozostało dni do wakacji.

 Jest to kolejny element w szkole, który podnosi ją 
na wyżyny nowoczesności. Już bowiem od września, 
na jednym z korytarzy, zamontowany został i funk-
cjonuje system multimedialny Kreatywnej Strefy 
Gier. Był to pomysł nowej dyrektor szkoły Ewy Żylak 
i jednej z nauczycielek. 
 - Mamy w planach kolejne takie zakupy na następ-
ny korytarz - mówi dyrektor Ewa Żylak. - Młodzież 

nie tylko gra, ale również jest tu wiele programów 
edukacyjnych m.in. z geografii, biologii, matematyki 
czy do nauki języka obcego, z których chętnie korzy-
stają w czasie przerw. Programy podzielone są na 
odpowiednie poziomy, zgodnie z wiekiem uczniów 
poszczególnych klas. W tym miejscu chciałabym 
również podziękować burmistrzowi za jego troskę 
o naszą szkołę, za dotychczasowe remonty i bycie 
z nami. Bez tego wszystkiego nic by się nam nie uda-
ło. Bez tego nic byśmy nie mieli.  
 Ale nie tylko remontami i nowoczesnością szkoła 
stoi. Okazuje się, że bardzo prężnie działa w Nowo-
gardzie i to w SP nr 2 Szkolny Klub Wolontariatu, an-
gażujący się w bardzo wiele przedsięwzięć, co też na 
zewnątrz jest już zauważalne. 
 Tak prowadzona praca edukacyjna i wychowaw-
cza, która ma miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 
sprawia, że uczniowie chętniej się uczą i angażują 
nie tylko w życie szkoły, ale i całego miasta. Gratulu-
jemy. (ps)
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 W sobotę, 23 lutego br., o godz. 19.00, miało 
miejsce spotkanie sprawozdawcze druhów z jed-
nostki OSP w Wyszomierzu. Wszystkich przybyłych 
przywitał druh Józef Dobruchowski. Na zebraniu 
sprawozdawczym obecni byli: Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie st. 
bryg. mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak oraz Komen-
dant Gminny OSP dh Artur Konior, który w imieniu 
Burmistrza Nowogardu podziękował druhom za nie-
sioną pomoc mieszkańcom gminy oraz za stałą ich 
gotowość w roku 2018.
 Okazją do spotkania było roczne sprawozdanie 
z działalności Zarządu.
 Na piątkowe zebranie stawiło się 18 druhów. 
Komendant jednostki OSP Wyszomierz przedstawił 
obecnym podsumowanie działań jednostki w minio-
nym roku oraz rozliczenie finansowe. Po zatwierdze-
niu sprawozdania rocznego, druhowie przedstawili 
potrzeby związane z utrzymaniem ich remizy.
 Wszystkie potrzeby zgłoszone przez druhów 
uwagi oraz potrzeby jednostki na rok 2019 zanoto-
wał zanotował Komendant gminny OSP.
 W czasie dyskusji, druhowie zwrócili się z zapyta-
niem do Komendanta PPSP w Goleniowie, czy istnie-
je możliwość wymiany ich samochodu na inny, który 
umożliwiłby im udział w poważniejszych akcjach np. 

Kolejna jednostka OSP Wyszomierz
podsumowała rok 2018

w gaszeniu pożaru. Padła obietnica, że istnieje taka 
możliwość i by druhowie byli trochę cierpliwi.
 Ponadto została podjęta jednogłośnie decyzja 
przez obecnych na zebraniu druhów, aby tegorocz-
ne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na 
remonty, zostało przekazane do Osowa, na odbu-
dowę spalonej remizy strażackiej. Ponadto bardzo 
miłym akcentem w kierunku druhów z Osowa, było 
przekazanie przez druha Józefa Dobruchowskiego, 
na ręce przedstawicieli OSP Osowo, zebranych do-
browolnych funduszy przez strażaków ochotników 
z Wyszomierza. (ps)
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 W sobotę, 2 marca br., o godz. 17.00, w nowo-
gardzkim ratuszu, miało miejsce spotkanie sprawoz-
dawcze druhów z jednostki OSP w Osowo. Na chwi-
lę obecną druhowie przygotowują swoją remizę do 
remontu po niedawno przebytym pożarze.
 Wszystkich przybyłych przywitał druh Artur Ko-
nior – Komendant gminy OSP. Na zebraniu spra-
wozdawczym obecni byli: burmistrz Robert Czapla 
– honorowy druh OSP Osowo, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Goleniowie st. bryg. mgr inż. 
Arkadiusz Skrzypczak, zastępca Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 
st. kpt Marek Michalak oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie Marcin Wolny.
 Zanim druh Krzysztof Borowski przedstawił spra-
wozdanie z działalności jednostki OSP w Osowie, do-
szło do zmian w zarządzie OSP Osowo. Rezygnację 
z funkcji zastępcy prezesa – naczelnika złożył druh 
Krzysztof Borowski. W wyniku głosowania powołany 
na stanowisko zastępcy prezesa - naczelnika został 
druh Gracjan Razik, zaś w jego miejsce na zastępcę 
naczelnika został powołany druh Karol Idziak.
 Dh Krzysztof Borowski przedstawił obecnym pod-
sumowanie działań jednostki w minionym roku oraz 
rozliczenie finansowe. Jednostka wyjeżdżała w su-
mie 39 razy do momentu pożaru. Na chwilę obecną 
jednostka jest zawieszona w systemie ratownictwa, 
co w znaczny sposób zmniejsza bezpieczeństwo 
w tej części gminy Nowogard.
 Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, dru-
howie rozpoczęli dyskusję na temat remontu i jak 
najszybszego przywrócenia jednostki do funkcjono-
wania.
 Burmistrz poinformował druhów, że wnioski 
o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego zosta-
ły już złożone. Jednak najbardziej prawdopodobny 
moment pojawienia się samochodu w jednostce 
w OSP jest wiosna 2020 r. Najważniejsze na dziś 
jest odremontowanie spalonej remizy. Burmistrz 

OSP Osowo podsumowało rok 2018 

ze swojej strony zadeklarował pomoc, podobnie 
oświadczył Komendant PPSP w Goleniowie. Dodat-
kowo poinformował zebranych, że istnieje możli-
wość pozyskania dodatkowych środków na ten cel.
 Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie st. bryg. mgr inż. Arka-
diusz Skrzypczak poinformował druhów OSP w Oso-
wie, że została podjęta decyzja o wypożyczeniu cięż-
kiego samochodu ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz 
z jednostki PSP w Nowogardzie do OSP w Osowie na 
czas oczekiwania na nowy wóz strażacki. W ten spo-
sób jednostka OSP w Osowie będzie mogła - jeszcze 
przed dniem 1 kwietnia br. - być ponownie włączona 
do systemu ratownictwa.
 Burmistrz Robert Czapla podziękował serdecz-
nie druhom za ich dotychczasową służbę na rzecz 
mieszkańców gminy Nowogard i życzył im tego, by 
nowy rok był dla nich nadzieją i stał się początkiem 
umocnienia samej jednostki.
 Druhowie z OSP Osowo podziękowali wszystkim 
zebranym za słowa otuchy i wsparcie. Podziękowa-
nia też skierowali do wszystkich druhów z nowo-
gardzkich jednostek OSP za solidarność i wsparcie 
finansowe, aby remiza w Osowie jak najszybciej mo-
gła ponownie stać się „ich domem”. (ps)
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 5 marca br., o godz. 12.00, pod Pomnikiem Komba-
tantów RP, rozpoczęły się obchody 74 rocznicy zdoby-
cia Nowogardu i początków polskiej administracji.
 5 marca 1945 r., wojska rosyjsko-polskie zdoby-
ły niemiecki wówczas Nowogard w marszu na Ko-
łobrzeg. Dało to też początek powrotu tych prasło-
wiańskim ziem do Macierzy.
 Z tej też okazji, wieńce pod Pomnikiem Kom-
batantów RP złożyli: kombatanci, przedstawicie-
le władz samorządowych z zastępcą burmistrza 
Krzysztofem Kolibskim na czele, przedstawiciele no-
wogardzkich stowarzyszeń oraz przedszkolaki i dele-
gacje nowogardzkich szkół.
 Jest to szczególne święto dla nowogardzkich 
kombatantów oraz pionierów osadnictwa i ich po-
tomków.
 - To gigantyczne przemieszczenie milionów ludzi 
i ustanowienie polskiego władztwa na Ziemiach Od-
zyskanych, wymaga od kolejnych pokoleń Polaków 
przypominania o tym wydarzeniu, wymaga doku-
mentowania i opisywania oraz rzetelnej oceny – 
mówiła sekretarz gminy Edyta Biernat. - Stojąc pod 
Pomnikiem Kombatantom Rzeczpospolitej Polskiej, 
tu na Placu Wolności, chcemy z szacunkiem i uzna-
niem pochylić się nad żołnierzami polskimi, zwanymi 
potocznie „Berlingowcami” lub „Kościuszkowcami”, 

Obchody 74 rocznicy zdobycia Nowogardu
i początków polskiej administracji 

którzy krwawo zapłacili za powrót Polski tu na te 
prasłowiańskie ziemie. Stajemy w tym dniu, aby im 
za tą przelaną krew podziękować, choć dzisiaj spoty-
kamy się ze zjawiskiem pomniejszania historycznej 
roli żołnierzy tych formacji, z jakim mamy do czynie-
nia w życiu publicznym, zwłaszcza w tzw. polityce 
historycznej, w mediach, a także w części środowisk 
historyków polskich.
 Wszystkim polskim żołnierzom, poległym w tej 
walce składamy hołd pamięci, chylimy czoła za to, 
że zostawili na polach walki swoją krew i życie. Cześć 
ich pamięci!



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe22

 Zadbana i czysta przestrzeń pu-
bliczna to jeden z ważniejszych pro-
bierzy nowoczesnego i proekolo-
gicznego miasta. Ciężko wyobrazić 
sobie sytuację, w której z parków, 
skwerów czy ulic zniknęłyby uliczne 
kosze na śmieci. Wówczas zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści czuliby się 
w takiej przestrzeni niekomfortowo, 
a prestiż i dobra opinia miasta runę-
łyby w przepaść.
 W konsumpcyjnym i coraz dy-
namiczniejszym trybie życia w pol-
skich miastach śmieci oraz odpady 
produkowane są w zastraszającym 
tempie i przepotężnych ilościach. 
Brak zadbania o tak kluczową 
kwestię, jaką jest zarządzanie od-
padami w przestrzeni miejskiej, 
zostalibyśmy zalani przez walające 

W trosce o czystość naszych ulic 

się plastiki, papiery i odpady komu-
nalne, które zatruwałyby nasze ży-
cia oraz zanieczyszczały przyrodę. 
Z tego też względu burmistrz Ro-
bert Czapla stara się zwiększać ilość 
koszy na śmieci.

 Sprawa gazyfikacji terenów wiejskich gminy No-
wogard była zawsze ważna dla burmistrza Roberta 
Czapli. Starania w tej kwestii podjęto na początku 
I kadencji, jednak wówczas odpowiedź była nega-
tywna.
 Do rozmów powrócono w kontekście budowa-
nego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. na terenie naszej gminy gazociągu 
wysokiego ciśnienia.
 W czwartek, 7 marca br., doszło do spotkania 
burmistrza Roberta Czapli z Małgorzatą Rutkowską 
– Pyszorską - Doradcą ds. Rozwoju Rynku w PSG. 
Ponadto w spotkaniu wzięli udział: radny Jacek Jan-
kowski – sołtys Długołęki, wiceprzewodniczący RM 
Jacek Rafiński, Elżbieta Laskowska – sołtys Olchowa, 
Pamela Springer – Wydział Inwestycji i Remontów 
oraz Paweł Krugły - Wydział Architektury, Budownic-
twa i Planowania Przestrzennego.
 Z informacji przedstawionych przez przedstawi-
cielkę PSG Małgorzatę Rutkowską – Pyszorską uzy-
skaliśmy informację, że podjęto pierwsze działania 
w sprawie gazyfikacji terenów wiejskich. Na obec-
nym etapie do szczegółowej analizy skierowana zo-
stała koncepcja budowy sieci gazowej dla Słajsina, 
Wierzbięcina oraz Kulic. Kolejną koncepcją ma być 
ta przygotowana dla sieci Krasnołeka-Długołęka-
-Wyszomierz-Olchowo. Wstępne badania potencjal-
nego rynku odbiorców rozpoczęto także dla okolic 

Jest szansa na gazyfikację
sołectw gminy Nowogard 

Strzelewo/Świerczewo. Jest też szansa dla Wojcie-
szyna, które przy okazji gazyfikacji terenów strefy 
ekonomicznej, również będzie mogło być do tej sie-
ci włączone.
 Podczas spotkania padła też sprawa Warnkowa, 
które mogłoby zostać również objęte gazyfikacją 
tym bardziej, że rozbudowuje się tu mieszkalnictwo 
jednorodzinne (osiedle Słoneczne) oraz wieloro-
dzinne (bloki na terenie dawnej winiarni).
 Proces decyzyjno-inwestycyjny jest jednak długi 
i musimy być bardzo cierpliwi. Pierwsze kroki zo-
stały poczynione i miejmy nadzieję, że gaz ziemny 
zacznie trafiać również i do domostw na terenie so-
łectw gminy Nowogard. (ps)

 Również mieszkańcy naszego 
miasta, zwracają się do naszego 
włodarza o postawienie kolejnych 
w miejscach, gdzie ich brakuje. 
Mieszkańcy w swych pismach do 
gminy wskazywali m.in. ulice: Ponia-
towskiego, Bohaterów Warszawy, 
700 lecia, Warszawską czy Kościusz-
ki. Są to jednak drogi wojewódzkie. 
Dlatego w dniu 27 lutego br., bur-
mistrz Robert Czapla, wystosował 
pismo, w imieniu mieszkańców do 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Star-
gardzie. W piśmie tym burmistrz nie 
tylko wnosi o zamontowanie więk-
szej ilości koszy na wspomnianych 
ulicach, ale również o ich systema-
tyczne opróżnianie. O efektach pi-
sma będziemy Państwa informować 
na bieżąco. (ps)
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 Wiele osób twierdzi, że najlepszym sposobem na 
inwestycję jest nabycie nieruchomości. Możliwości 
jest wiele, a jednym z nich zakup gruntu budowla-
nego. Grunt to bezpieczeństwo, grunt to zysk, grunt 
to nieograniczone możliwości.
 Każdego z nas do podjęcia decyzji o inwestowa-
niu motywowałyby bardzo zróżnicowane czynniki. 
Chcemy poprawić doraźny komfort życia, pragniemy 
zabezpieczyć się finansowo z myślą o emeryturze, 
czy marzymy, by „coś” zostało po nas naszym dzie-
ciom. Obojętnie, jaki cel nam przyświeca, liczą się 
przede wszystkim rezultaty, a te zależą w głównej 
mierze od tego, w co zainwestujemy.

Gmina sprzedaje atrakcyjne grunty
w centrum miasta 

 Najatrakcyjniejsze są dziś grunty umiejscowione 
w centrum miast. Podobnie rzecz się ma w Nowo-
gardzie.
 W chwili obecnej gmina chce sprzedać grunt po-
między ulicą Bankową a Dworcową, która w przy-
szłości ma być zmodernizowana.
 Wspomniana działka niezabudowana posiada 
numer ewidencyjny 33/26 i posiada powierzchnię 
948 m2/ Położona jest w obrębie nr 5 m. Nowo-
gard. Nieruchomość ta posiada księgę wieczystą KW 
Nr SZ1O/00049467/5 w Sądzie Rejonowym w Gole-
niowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczo-
wymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2019r. o godz. 
10.00, w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1. 
Cena wywoławcza działki to 160.000 zł.
 Osoby i instytucje zainteresowane zakupem 
gruntu zapraszamy do udziału w przetargu.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium w wysokości 10% wartości nierucho-
mości tj. 16.000 zł najpóźniej do dnia 08.04.2019r. 
na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard 
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 
tel. (91) 39-26-225.
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 W środę, 27 lutego br., burmistrz Robert Czapla 
odwiedził jubilatkę Panią Józefę Grzelak z Nowogar-
du. Okazją do wspomnianej wizyty było złożenie – 
w imieniu wszystkich mieszkańców gminy - najlep-
szych życzeń z okazji jej 99. urodzin.
 Po otrzymaniu bukietu róż i słodkiego upominku, 
Szanowna Jubilatka zaprosiła burmistrza do wspól-
nego skosztowania urodzinowego tortu w gronie 
rodzinnym. Była to też okazja do porozmawiania 
o minionym roku, na temat przyszłości. Z humorem 
komentowano sprawy bieżące, nie zabrakło również 
wspomnień.
 Pani Józefa urodziła się 21 lutego 1920 roku 
w miejscowości Kościerzyn. W czasie wojny los nie 
był dla niej łaskawy. Mając już dwoje małych dzieci, 
została aresztowana i osadzona w więzieniu, skąd 
wywieziono ją do obozu koncentracyjnego Ravens-
brück.
 Do Nowogardu przyjechała zaraz po wojnie, 
w roku 1945. Miasto było już wówczas w części za-

Burmistrz z wizytą u Józefy Grzelak
z okazji 99. urodzin 

siedlone. Trafiła do Czermnicy, gdzie mieszkała do 
śmierci męża. Teraz, po jego śmierci mieszka u syna 
w Nowogardzie.
 Pani Józefa doczekała się 5 dzieci, 22 wnucząt, 36 
prawnucząt i 9 praprawnucząt.
 Szanownej naszej Jubilatce życzymy zdrowia oraz 
wszelkiej radości w otoczeniu najbliższych jej sercu 
osób. (ps)
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 W piątek, 1 marca br., w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. M. Konop-
nickiej w Nowogardzie, odbył się 
VI Memoriał im. Grzegorza Gór-
czewskiego.
 W zawodach w skoku wzwyż, 
w kategorii dziewcząt i chłop-
ców, w klasyfikacji drużynowej 
i indywidualnej, udział wzięło 10 
drużyn ze szkół podstawowych. 
Rywalizowali ze sobą uczniowie 
ze szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, 
SP nr 4 oraz SP w Wierzbięcinie, 
SP w Błotnie, SP w Strzelewie, 
SP w Osinie i SP w Długołęce.
 Turniej rozpoczęła dyrektor 
SP nr 2 Ewa Żylak. W imieniu bur-
mistrza Roberta Czapli, życzenia 
udanych skoków przekazał za-
wodnikom także Szymon Pilipczuk 
z Wydziału Rozwoju Lokalnego, 
Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego. Wśród zaproszonych 
gości były m.in żona Grzegorza 
Górczewskiego – Róża. Tradycyj-
nie już, przed rozpoczęciem tur-
nieju skoków, uczono minutą 

VI Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego 

ciszy pamięć Grzegorza Górczew-
skiego.
 Uczniowie rozpoczęli rywaliza-
cję od wysokości 80 cm, następnie 
tyczka podnoszona była co 5 cm 
do 120 cm (i kolejne wysokości co 
2 cm - do wyłonienia zwycięzcy). 
Uczniowie skakali techniką do-
wolną. Każdy zawodnik miał trzy 
próby, trzecia nieudana elimino-
wała z dalszej rywalizacji.
Zwycięzcy Memoriału:
Dziewczęta
Miejsce I Nagły Wiktoria (SP2) – 
130 cm

Miejsce II Natalia Hełmna (SP Osi-
na) – 125 cm
Miejsce III Gosia Zielińska (SP4) – 
120 cm
Chłopcy
Miejsce I Dęga Mateusz (SP3) – 
150 cm
Miejsce II Bartek Stefański (SP2) – 
144 cm
Miejsce III Nowak Maciej (SP Dłu-
gołęka) – 130 cm
Szkoły DZIEWCZĘTA
Miejsce I SP 2
Miejsce II SP OSINA
Miejsce III SP BŁOTNO
Szkoły CHŁOPCY
Miejsce I SP 3
Miejsce II SP 2
Miejsce III SP OSINA
 Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a miejsca 
I-III dodatkowo otrzymały medale 
i puchary ufundowane przez Gmi-
nę Nowogard.
 Organizatorzy - SP nr 2 w No-
wogardzie dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji im-
prezy: burmistrzowi Robertowi 
Czapli oraz sponsorom. (ps)
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 Zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa do mnie problemami, 
związanymi z niebezpieczeństwem styczności z barszczem So-
snowskiego informuję, że podjąłem decyzję o przeprowadzeniu 
dalszych zabiegów agrotechnicznych na terenie gminy Nowo-
gard, mające na celu likwidację skupisk barszczu Sosnowskiego.
 W związku z powyższym, proszę osoby, które zaobserwowały 
nowe skupiska występowania tej niebezpiecznej rośliny w nowych 
miejscach, o których nie posiadamy jeszcze informacji, aby zgłosiły 
ten powyższy fakt w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie osobiście 
(pokój nr 206 lub 207, Plac Wolności 1), bądź telefonicznie do dnia 
18 marca 2019 r. pod numerem tel 913926227 lub tel 913926226 
lub u sołtysów danego Sołectwa. Istnieje też możliwość poinformo-
wania przy pomocy poczty mailowej pod adresem: ejakubcewicz@
nowogard.pl lub mkepniak@nowogard.pl .
 Przypominam, że barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczną 
i bardzo inwazyjną rośliną, dlatego w kontakcie z nią należy za-
chować szczególną ostrożność. W szczególności należy unikać 
kontaktu skóry z sokiem z liści bądź młodych pędów. Wszystkie 
części rośliny, a w szczególności łodyga, włoski gruczołowe, li-
ście i korzenie zawierają olejek eteryczny, w którym znajdują 
się związki kumarynowe, odpowiedzialne za specyficzny zapach 
rośliny oraz substancje takie jak alfa - i beta - pinen, kamfen, mir-

OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI SKUPISKA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
cen, limonen i ocymen. Furanokumaryny chronią roślinę przed 
patogenami i owadami, zaś ich zawartość w soku rośliny zmienia 
się w trakcie sezonu wegetacyjnego rośliny, jednakże w każdym 
momencie owego cyklu furanokumaryny stanowią zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi. Związki kumarynowe w obecności świa-
tła słonecznego, w kontakcie ze skórą, powodują fotodermatozę, 
skutkującą powstaniem oparzeń II i III stopnia. Ponieważ objawy 
występują dopiero po kilkunastu minutach, a ich największe na-
silenie przypada na okres od 30 minut do około dwóch godzin 
od kontaktu z rośliną, osoba nieświadoma jej działania, może 
doprowadzić się do bardzo rozległych i poważnych oparzeń za-
nim zaobserwuje u siebie ich objawy. W ciągu 24 godzin od wy-
stawienia się na działanie furanokumaryn pojawiają się dalsze 
objawy takie jak, silne zaczerwienienie skóry i pojawienie się na 
niej pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym. Stan zapalny 
ustępuje po około 72 godzinach, jednakże w miejscach oparzo-
nych dochodzi do hiperpigmentacji i powstania charakterystycz-
nych ciemnych plam, które mogą być widoczne na skórze nawet 
do kilku miesięcy.
Bądźmy ostrożni w kontakcie z tą rośliną.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej
w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. 

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług przewozowych transportu 
zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Termin składania ofert do 13 marca 2019r godz. 09:00 http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/474.dhtml

Oferta pracy
dla psychologa szkolnego
- Szkoła Podstawowa nr 3

w Nowogardzie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich 
Olimpijczyków w Nowogardzie zatrudni na-
uczyciela na stanowisko psychologa szkolnego 
w wymiarze 22/22 godzin tygodniowo od dnia 
18.03.2019 r. na czas określony. Wymagane 
kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Wymagane dokumenty:
- Podanie
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
- CV
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
sp3nowogard@o2.pl do dnia 14.03.2019 roku.
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Dobra strona Informacji
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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. 

Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

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: psuchy@nowogard.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.-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

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W NOWOGARDZIE
 P R Z Y P O M I N A

Szanowni Państwo!
 Każda stracona minuta w udzieleniu natychmiastowej i fachowej pomocy, może oznaczać utratę zdrowia lub życia 
przez osoby potrzebujące takiej pomocy.
 Jedną z przyczyn nie dotarcia służb ratowniczych do poszkodowanej (potrzebującej) osoby jest brak dokładnej 
informacji o miejscu zdarzenia a jeżeli ta jest już podana dość dokładnie to służby ratownicze nie mogą zlokalizować 
obiektu (budynku) i niekiedy krążą po miejscowości, ulicy celem zlokalizowania obiektu (budynku).
 Podstawową przyczyną niemożności zlokalizowania obiektu (budynku) jest brak w widocznym miejscu od strony 
ulicy, drogi, numeru porządkowego nieruchomości (posesji).
 Oznaczenie nieruchomości (posesji) numerem porządkowym należy do właściciela (administratora) nieruchomo-
ści (posesji).
 Biorąc pod uwagę niżej cytowany akt prawny o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym oraz na proś-
bę służb ratowniczych a w szczególności KIEROWNIKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Nowogardzie, uprzejmie prosi 
się administratorów, właścicieli nieruchomości w mieście i miejscowościach gminy o prawidłowe i czytelne oznacze-
nie swych obiektów, co może pomóc służbom ratunkowym w szybkim zlokalizowaniu obiektu (budynku) i udzielenie 
osobie (-om) potrzebującej (-ym) fachowej pomocy.
Podstawa prawna
 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.[1]), wer-
sja aktualna od 01.10.2018r
wyciąg z wyżej cytowanej ustawy
„ ...Art. 47b 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i bu-
dynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o usta-
leniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na 
tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu....”

[1] (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.:Dz.U. z 2017 r., poz. 1566; Dz.U. z 2018 r., poz. 650; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669)
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Punkt wsparcia rozliczeń rocznych
w Nowogardzie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie oraz Bur-
mistrz Nowogardu informują, że w każdy wtorek i czwar-
tek - w okresie od 7.03.2019 r. do 30.04.2019 r. oraz 
29.04.2019 r. (poniedziałek) -  w godzinach od 8.00 do 
14.00 otwarty będzie Punkt wsparcia rozliczeń rocznych 
w Nowogardzie. Punkt mieści się  w budynku Ratusza w No-
wogardzie, przy Placu Wolności 1.
W czasie otwarcia Punktu można:
- pobrać formularze zeznań,
- złożyć elektronicznie zeznania podatkowe,
- złożyć wypełnione zeznania podatkowe,
- uzyskać informacje niezbędne do ich złożenia.
UWAGA!
w Punkcie przyjmowania zeznań w Nowogardzie nie mogą 
być dokonywane wpłaty podatku,
w Punkcie nie są dokonywane rozliczenia osób uzyskują-
cych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie zachęca do 
składania zeznań drogą elektroniczną z uwagi na krótszy 
okres oczekiwania na zwrot nadpłaty (do 45 dni). W przy-
padku chęci skorzystania z tej formy rozliczenia zeznania, 
konieczne będzie posiadanie zeznania za rok ubiegły oraz 
kwoty przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 
2018 (np. od pracodawcy PIT-11) lub danych do logowania 
za pomocą Profilu Zaufanego.
Wszelkie informacje dostępne są na portalu podatkowym Mi-
nisterstwa Finansów: http://www.podatki.gov.pl
informacje podatkowe można uzyskać także dzwoniąc pod 
nr tel. Krajowej Informacji Skarbowej:
801 055 055 lub 22 330 03 30.

Informacja 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie in-
formuje, iż pozyskał do współpracy kolejne firmy 
usługowe oraz produkcyjne, które włączyły się do 
realizacji w zakresie zadania Zachodniopomorska 
Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. 
Obie karty uprawniają posiadaczy do korzystania 
ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub oka-
zjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez 
podmioty biorące udział w zadaniu w zakresie kul-
tury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
Na dzień 27 luty 2019 z terenu Gminy Nowogard, 
przystąpiły następujące firmy:
• “BARTEK-DOMET, Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 71.
• Skład Węgla Nowogard, ul. Młynarska 7.
• K.F.H.U “BIUREX”, Nowogard, ul. 700 Lecia 13.
• Kwiaciarnia “U MARYSI”, Nowogard, ul. 3 Maja 8a.
• Centrum Zdrowia Sp.j. Nowogard, ul. Wojska 
Polskiego 72.
• Nowogardzki Dom Kultury, Nowogard,
Plac Wolności 7.
• BIUROSERWIS Moralewicz i Spółka, Sp.j.
Nowogard , Sklep “PIER”, ul. Wojska Polskiego 3.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Osoba do kontaktu p. Zbigniew Florkowski pod 
nr. tel. 91-39-25-867, w godz. 7,30-15,30
Kierownik OPS
Dorota Maślana

Zaproszenie
do składania ofert 

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do 
składania ofert  na zadanie pn:
- Świadczenie usług weterynaryjnych polega-
jących na zapewnieniu całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogo-
wych na terenie gminy Nowogard z udziałem 
zwierząt bezdomnych. Termin składania ofert 
upływa 18.03.2019 r. o godz. 9:00 ,szczegóło-
we informacje dostępne pod adresem: http://
bip.nowogard.pl/unzip/10328.dhtml

- Świadczenie usług weterynaryjnych polega-
jących na dokonywaniu zabiegów usypiania 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych z tere-
nu gminy Nowogard. Termin składania ofert 
upływa 19.03.2019 r. o godz. 9:00 Szczegóło-
we informacje dostępne pod adresem: http://
bip.nowogard.pl/unzip/10329.dhtml

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Pracownik w  wydziale Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw 
związanych między innymi z:

• Współpracą z partnerami zagranicznymi, miastami part-
nerskimi: przygotowaniem umów, porozumień, inicjowa-
nie i prowadzeniem współpracy w zakresie gospodarki, 
kultury i turystyki;
• Opracowywaniem materiałów promocyjnych gminy No-
wogard m.in. foldery, publikacje książkowe;
• Podejmowaniem działań promujących sport oraz orga-
nizacją  imprez sportowych z udziałem gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun 
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/

strony/10330.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce 
„wolne stanowiska”.


