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Kolejna manipulacja 
„Dziennika Nowogardzkiego”

W związku z nieprawdziwymi informacjami, zawartymi w artykule „Zemsta burmistrza?”, opublikowanym w „Dzienniku 
Nowogardzkim” nr 69 (2302) z dnia 12.09.2014 r., informujemy o rzeczywistym przebiegu opisanych zdarzeń:

 W sobotę, 24 maja br. drużyna z sołectwa Szczytniki, pod-
czas Igrzysk Sportowych Sołectw gminy Nowogard, zorga-
nizowanych przez burmistrza Nowogardu i Ludowe Zespoły 
Sportowe, zajęła I miejsce (przewidziana nagroda za I miejsce 
to sześć tysięcy złotych).

2. Pan Krzysztof Hetmański bez zgody, pełnomocnictwa 
i poinformowania o tym sołtysa oraz pozostałych mieszkań-
ców Szczytnik, w dniu 23 czerwca br. samowolnie dokonał 
zakupu sprzętu sportowego za pieniądze publiczne, które 
nawet nie zostały jeszcze przekazane do dyspozycji sołectwa.

3. Na początku lipca br., pan Hetmański dostarczył do 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (UM) faktury za rzekomo 
zakupiony sprzęt sportowy. Nie zostały one jednak zrealizo-
wane przez UM, ponieważ nie odzwierciedlały stanu faktycz-
nego dokonanych zakupów (brak zapisu o zakupie bramek 
na boisko sportowe) i nie posiadały odpowiedniej adnotacji 
i podpisu sołtysa.

4. O dostarczonych fakturach przez w/w osobę został poin-
formowany ówczesny sołtys p. Marek Gaj, który stwierdził, że 
nic na ten temat nie wie.

5. W dniu 21 lipca br. wspomniane faktury zostały odesła-
ne pocztą do p. Hetmańskiego (potwierdzenie odbioru z dnia 
24 lipca br.) w celu zamieszczenia na nich opisu przez sołtysa 
(taka obowiązuje procedura, gdy wydawane są pieniądze pu-
bliczne). Ponadto p. Hetmański został poinformowany, że bez 
tego opisu i podpisu sołtysa gmina nie ma możliwości uregu-
lowania tych faktur, bo byłoby to złamaniem prawa.

6. W czasie spotkania burmistrza z mieszkańcami Szczyt-
nik w dniu 2 września br., p. Hetmański skierował zapytanie: 
„Kiedy zostaną uregulowane faktury za zakupione stroje i buty 
sportowe?”, które zakupił dla sportowców reprezentujących 
sołectwo w czasie letnich spartakiad.

Będzie jaśniej przy zejściu nad jezioro 
przy ulicy Waryńskiego

Jezioro jest swoistą wizytówką naszego miasta - przyjezdni zawsze kierują swe kroki w ten rejon. Dlatego też, od po-
czątku swej kadencji, burmistrz Robert Czapla dąży do poprawy estetyki tych terenów. Dzięki temu okolice jeziora 
napawają dumą mieszkańców Nowogardu, co potwierdzają rozmowy, które często da się słyszeć, szczególnie wśród 
starszych mieszkańców naszego miasta. Bolączką od wielu lat były zejścia nad jezioro, których stan i to po zapadnięciu 
zmroku sprawiał, że ryzyko połamania kończyn wzrastało maksymalnie. Systematyczne prace, prowadzone m.in. przy 
ulicy Waryńskiego przy zejściu nad jeziorem sprawiły, że te okolice nie tylko stały się ładniejsze, ale i bezpieczniejsze.

Prace rekultywacyjne wspomnianego terenu rozpoczęły 
się od przebudowy zejścia nad jezioro w roku 2012. Została 
wówczas wymieniona istniejąca nawierzchnia z płytek chod-
nikowych na kostkę betonową z fakturą granitową wraz z wy-
konaniem nowego podłoża pod nawierzchnię oraz montażem 
barierki. W czasie prac remontowych, ze względu na bardzo 
zły stan oraz na zagrożenie dla osób przebywających w jego 
otoczeniu, burmistrz podjął decyzję o rozbiórce budynku sta-
rej przepompowni (w czerwcu 2013 roku). Rozebrana została 
również stara i nieużywana studnia położona przy alejce spa-
cerowej przy jeziorze.

Ponadto, 16 lipca br., udostępniona została na skwerze 
przy ulicy Waryńskiego siłownia na świeżym powietrzu. To 
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7. Na zadane pytanie p. Hetmański otrzymał odpowiedź, 
że gmina nie jest w posiadaniu tychże faktur, gdyż zostały mu 
odesłane w celu uzupełnienia braków formalnych.

8. Wszystkie faktury za zakupy na rzecz sołectwa niezależ-
nie od tego czy pochodzą ze środków z funduszu sołeckiego, 
czy też z nagród, powinny zostać opisane i potwierdzone pod-
pisem sołtysa. O przeznaczeniu w/w środków winni zadecydo-
wać w drodze zebrania wiejskiego sami mieszkańcy całego so-
łectwa.

9. Między innymi w wyniku zaistniałej sytuacji, dotychcza-
sowy sołtys sołectwa Szczytniki, złożył rezygnację ze swojej 
funkcji z dniem 1 września br., dołączając do swej rezygnacji 
pismo, które wyjaśniało sprawę „zakupu z nagrody dla sołec-
twa”.

10. Gmina Nowogard nie była zatem w posiadaniu faktur 
za zakupiony sprzęt aż do dnia 12 września 2014 r., a tym sa-
mym nie miała wcześniej możliwości ich realizacji.

11. Wystawca faktur, w dniu 12 września br., osobiście 
przedłożył je w UM (dwie nowe faktury), datowane na dzień 
12 września 2014 r., zgodne ze stanem rzeczywistym zakupio-
nego sprzętu sportowego oraz uwzględniające wykonanie 
i montaż na boisku w Szczytnikach dwóch bramek, co nie było 
uwidocznione na pierwotnej fakturze. Jedna z faktur, którą p. 
Hetmański przedłożył w UM w lipcu br., została anulowana 
przez samego wystawcę.

12. Po zmianie przez p. Hetmańskiego fikcyjnych faktur na 
prawdziwe i po stwierdzeniu ich zgodności ze stanem faktycz-
nym w dniu 12 września br., zostały one podpisane przez p. 
Andżelikę Krzywańską, która w chwili obecnej, decyzją miesz-
kańców, reprezentuje sołectwo Szczytniki.

13. Po sprawdzeniu pod względem formalnym przedsta-
wionych faktur, należność na rzecz sołectwa Szczytniki za za-
kupiony sprzęt sportowy, została uregulowana przez gminę 
Nowogard tak, jak obiecał na spotkaniu, w dniu 2 września br., 
burmistrz Robert Czapla.

W tym też miejscu, po raz kolejny, zwracamy uwagę dzien-
nikarzom DN i jego redaktorowi naczelnemu, że zgodnie z art. 
6 pkt 1 Prawa prasowego: „Prasa jest zobowiązana do praw-
dziwego przedstawiania omawianych zjawisk” oraz z art. 12 
pkt 1: „Dziennikarz jest obowiązany: zachować szczególną 
staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu ma-
teriałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z praw-
dą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”. Jak widzi-
my, Prawo prasowe nie jest przestrzegane przez wspomnianą 
gazetę i jej redakcję, choć jako dziennikarzy obowiązuje ich 
w całej swej rozciągłości.

O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
Prawda jest taka, że pan Krzysztof Hetmański działał sa-

mowolnie i bez umocowania prawnego. Nie poinformował 
bowiem ówczesnego sołtysa o zakupach, ani nie było takiej 
zgody mieszkańców (brak zebrania wiejskiego w tej sprawie). 
Natomiast na zebraniu, które odbyło się w dniu 2 września br., 
p. Hetmański skierował do burmistrza zapytanie: „Kiedy zo-
staną uregulowane faktury za zakupione stroje i buty spor-
towe?”, podczas gdy faktury przedłożył w Urzędzie Miejskim 
dopiero 12 września (smaczku dodaje fakt, że w tym samym 
dniu ukazał się właśnie numer „Dziennika Nowogardzkiego” 
zawierającego artykuł na ten temat).

Faktury przedłożone przez pana Hetmańskiego 12 wrze-
śnia różniły się od tych, które przedłożył wcześniej. Była na 
nich inna data wystawienia i inne pozycje zakupów. Chcąc za-
tuszować fakt, iż przedłożył wcześniej fikcyjne faktury, pobiegł 
do redakcji DN donosząc, jak to burmistrz się na nim mści i nie 
chce nic zapłacić.

Redaktor Simiński natomiast zrobił z tego aferę polityczną. 
Pan redaktor próbował wmówić (sobie i innym), że nie zapła-
cenie przez gminę za faktury przedstawione przez pana Het-
mańskiego, to zemsta burmistrza na biednym p. Hetmańskim 
za jego poglądy polityczne. Próbował to udowodnić na pod-
stawie opisanej rozmowy obu panów w czasie wrześniowego 
spotkania w Szczytnikach. Problem w tym, że opis tej rozmo-
wy przedstawionej przez redaktora naczelnego, mija się z tym, 
co zostało nagrane i jak to zapamiętali sami mieszkańcy. To nie 
burmistrz pytał mieszkańców, czy ma startować w wyborach 
samorządowych, tylko p. Hetmański sam zadał to pytanie bur-
mistrzowi, a ten na to pytanie mu odpowiedział.

Redaktorowi Simińskiemu najwidoczniej w głowie nie 
może się zmieścić, że burmistrz potrafi oddzielić sprawy pry-
watne od służbowych, a poglądy innych, choćby odmienne, 
zaakceptować.

Pan Simiński przekręcając fakty, podając nieprawdę 
i bzdurne wnioski próbuje po prostu zdyskredytować burmi-
strza Roberta Czaplę w oczach opinii publicznej, czyniąc to 
zresztą nie po raz pierwszy.

A może „Dziennik Nowogardzki” specjalnie chciał ukryć te 
kombinacje p. Krzysztofa Hetmańskiego z fikcyjnymi faktura-
mi?

Jeżeli taki był cel DN, to wypada tylko „pogratulować” pa-
nom Słomskim i ich redaktorowi naczelnemu takiej wizji rzą-
dzenia gminą, gdzie za publiczne pieniądze opłaca się fikcyjne 
faktury - na co przyzwolenia nie ma i nigdy nie będzie.

W każdym bądź razie informujemy, że:
Pan Krzysztof Hetmański nie był i nie jest upoważniony 

do pobierania faktur oraz dokonywania zakupów na rzecz 
gminy Nowogard.

opr. Piotr Suchy wraz z wydziałem GNGR 
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Będzie jaśniej przy zejściu nad jezioro...
pierwsza tego typu siłownia na terenie naszego miasta. Po-
wstała obok wspomnianego zejścia, na terenie zielonym usy-
tuowanym w cichym zakątku miasta, z dala od ruchliwych ulic, 
w sąsiedztwie jeziora, gdzie można dostać się zarówno pieszo, 
rowerem, jak i swobodnie dojechać samochodem. Można tu 
zarówno uprawiać aktywny wypoczynek, jak i relaksować się 
na ławce w cieniu drzew.

Zamknięciem pewnego etapu odnowy tej części miasta, 
było uruchomienie, w środę, 17 września br., około godz. 20.00, 
przez burmistrza lamp, które będą oświetlać zejście w kierun-
ku jeziora od ulicy Waryńskiego. Projekt oświetlenia powstał 
w pracowni Leona Zunia z Goleniowa. Trzy parkowe latarnie 
oświetleniowe typu LED, o mocy 50W każda, zostały zamonto-
wane przez nowogardzką Firmę Usługowo-Handlową ARKA. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 27 000,00 złotych.

Piotr Suchy

dokończenie ze str. 1

Zauważeni i wyróżnieni, bo potrafią 
szukać innych źródeł dofinansowania

Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swej działalności. Najpoważniejszym źró-
dłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty), które przyznawane są przez samorządy, administra-
cję publiczną i źródła prywatne (głównie organizacje grantodawcze). Dotacje są zazwyczaj przyznawane zwycięzcom 
konkursów, w czasie których wyłania się tych, którzy dane zadanie publiczne wykonają najlepiej. W większości stowa-
rzyszenia biorą udział w konkursach na dotacje, które organizują gminy, nie szukając innych źródeł.

W gminie Nowogard, w tym roku, trzy stowarzyszenia 
pozyskały dofinansowanie z zewnątrz, biorąc udział w kon-
kursie „PZU z Kulturą” – edycja 2014. Dlatego też burmistrz 
Nowogardu, w dniu 18 września br, w sposób szczególny 
uhonorował tych, którzy starają się pozyskiwać środki dodat-
kowe, by realizować cele i zadania społeczne gminy. Listem 
gratulacyjnym i aparatem cyfrowym firmy Nikon wraz z kar-
tą pamięci zostały wyróżnione następujące stowarzyszenia: 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Długołęka, Krasnołęka, Wyszo-
mierz „Jutrzenka” – Tytuł projektu: „Podróże kulturalne” . Całko-
wity koszt projektu: 17 842,00 zł, w tym kwota dotacji 13 606, 
00 zł. Odpowiedzialny: prezes Jacek Jankowski;

- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Koło Gospodyń Wiej-
skich w Strzelewie w partnerstwie z Gimnazjum nr 1 im. Sza-
rych Szeregów w Nowogardzie - Tytuł projektu: „Szlakiem 
kultury szczecińskiej”. Całkowity koszt projektu: 15 708,40 zł, 
w tym kwota dotacji: 14 188,00 zł. Odpowiedzialna za realiza-
cję projektu Wiesława Cedro;

- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serdusz-
ko” (po raz drugi) - Tytuł projektu: „Poznawanie świata kultury, 

historii i sztuki”. Całkowity koszt projektu: 9 826,00 zł, w tym 
kwota dotacji: 8 916,00 zł. Odpowiedzialna: prezes Dorota Ba-
nach.

Nagrodzonym wypada pogratulować, a inne stowarzysze-
nia zachęcić do większej aktywności na tym polu, bo jak widzi-
my możliwości są.

Piotr Suchy
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Nowe oblicze nowogardzkiej fontanny
Nowogardzka fontanna - to kolejne miejsce na mapie naszego miasta, które dzięki decyzji burmistrza Nowogardu, na-
brało blasku i będzie dla mieszkańców miejscem odpoczynku i rekreacji. Wielu z nas nie mogło się doczekać końca prac 
modernizacyjnych. 

Efekt końcowy zaskoczył i zaskoczy niejednego, kto w go-
dzinach wieczornych będzie przebywał w jej okolicy.

Dawniej zarośnięta, popękana i strasząca swym wyglądem 
fontanna, po prawie trzech miesiącach trwania remontu gene-
ralnego, odzyskała swój dawno zapomniany blask. Wspomina-
jąc jej wcześniejszy wygląd, w porównaniu do tego co mamy 
dzisiaj, to tak jakby porównywać dzień z nocą.

Dziś już nie straszy, a budzi zachwyt. Szczególnie nocą, kie-
dy woda, podświetlona światłem ledowym, „tańczy” mieniąc 
się feerią barw.

W środę, 17 września br., o godz. 21.00, burmistrz miał 
możliwość podziwiać efekty wyremontowanej fontanny - ta-
niec światła. Tak więc, w ten sam wieczór dokonany został od-
biór prac związanych z modernizacją nowogardzkiej fontanny. 
Jeszcze przez kilka dni będzie trwało ustawianie programu, 
który odpowiada za siłę strumienia wodnego i za częstotli-
wość zmiany barwy światła, które podświetla całość. Jednak 
efekt jest niesamowity - tak mówili ci, którzy mieli sposobność 
podziwiać wieczorne uruchomienie fontanny.

Piotr Suchy
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Spotkanie z mieszkańcami Strzelewa
Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Zanim zostaną wydane, wszystkie strony procesu decyzyjnego, czyli burmistrz, 
rada gminy, przedstawiciele sołectwa i poszczególni mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych muszą uzgodnić, 
czy fundusz zostanie wydzielony, a później – jak będzie wydatkowany.

O przeznaczeniu pieniędzy decydują bezpośrednio sami 
mieszkańcy, którzy mogą także uczestniczyć w wykonywa-
niu konkretnych zadań lub sprawować nadzór nad realizacją 
przedsięwzięcia – samorządność idzie tu więc najdalej jak 
to możliwe.

Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki mogą być wy-
korzystane tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gmi-
ny służących dobru wspólnemu i poprawie warunków życia 
mieszkańców. 

Podczas piątkowego spotkania w Strzelewie (19 września 
br.), na którym obecny był również burmistrz Nowogardu, soł-
tys Jolanta Bednarek omówiła najpierw sprawy bieżące, a na-
stępnie  przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckie-
go, który zaproponowała rada sołecka. 

Propozycje te zostały zaakceptowane i w drodze uchwały 
podjęte jednogłośnie. 

Następnie głos zabrał burmistrz, który dokonał podsumo-
wania czteroletnich inwestycji, które zostały wykonane na 
terenie sołectwa Strzelewo. Podczas kadencji 2010-2014 na 
terenie sołectwa wykonano: 

- rok 2011 - wyremontowano drogę gruntową do koloni 
Strzeliwo, koszt 9149,17 zł.

- rok 2012 - odebrano prace remontowe w Szkole Podsta-
wowej w Strzelewie - remont trzech klas (dwóch w jednym 
budynku szkoły i jednej w drugim budynku), który wykonało, 
w ciągu dwóch tygodni, sześciu osadzonych w Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie. Prace remontowe obejmowały: częścio-
we usunięcie tynków ze ścian oraz ich uzupełnienie, gładze-
nie ścian gładzią szpachlową, wstawienie narożników wokół 
okien i drzwi, malowanie pomieszczeń, naprawę sufitu w jed-
nym z pomieszczeń.

- w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do internetu 
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gmi-
ny Nowogard” zostało przekazanych 5 komputerów dla SP 
w Strzelewie.

- wykonano wymianę pokrycia dachu zawierającego 
azbest. Zakres prac obejmował zdjęcie starego pokrycia da-
chu, ułożenie nowej blachy dachówkopodobnej, wymianę ob-
róbek blacharskich, montaż okienek wyłazowych. Całkowity 
koszt prac wyniósł 82 633,00 zł;

- rok 2013 - montaż 2 słupów oświetleniowych z 4 punk-
tami świetlnymi w pasie drogowym miejscowości Strzelewo. 
Inwestycję tę zrealizowała firma ELEKTROINSTAL Jan Bagiński 
z Goleniowa za 16 971,89 zł;

- rok 2014 - po wygaśnięciu umowy najmu świetlicy wiej-
skiej z firmą Handlową „MTN”, budynek wrócił pod zarząd so-
łectwa i rozpoczęto jego remont, który wsparty został finan-
sowo przez gminę Nowogard kwotą ponad 41 tysięcy złotych. 
Ponadto w czasie wakacji przeprowadzono remont w szkole 
– wymiana drzwi do klas, montaż grzejników oraz naprawa 
schodów wejściowych do budynku szkolnego wraz z odno-
wieniem i pomalowaniem frontu szkoły.

Poruszono również w czasie wolnych wniosków szereg 
aktualnych problemów, które dotyczą lokalnej społeczności, 
takich jak: stan nawierzchni dróg prowadzących na kolonie, 
budowa wodociągu do kolonii Strzelewo, oświetlenie ledo-
we dróg prowadzących na obie kolonie oraz remont i budo-
wa chodników itp. Po wnikliwej analizie złożonych propozycji 
wybrano te najbardziej niezbędne. Ustalono, że najważniej-
szym problemem do rozwiązania jest budowa wodociągu na 
kolonie, a dopiero później chodniki i lampy. Aby ta inwestycja 
mogła być zrealizowana, mieszkańcy kolonii muszą zadekla-
rować, że dokonają podłączenia i będą z tych wodociągów 
korzystać. Od tego uzależniona będzie ta inwestycja, aby nie 
powtórzyła się taka sama sytuacja, jak to ma miejsce obecnie 
w Łęgnie, gdzie mieszkańcy na początku bardzo chcieli, a dziś 
tylko trzy rodziny są podłączone w tym korzystają tylko dwie 
i mają problem z jakością wody (każdy ze szkoły to już wie, że 
woda stojąca zaczyna śmierdzieć). 

Burmistrz nie uchylał się od rzeczowych i konkretnych od-
powiedzi na kierowane do niego pytania. Była to też okazja, 
aby podziękować mieszkańcom i ich sołtys Jolancie Bednarek 
za dotychczasową współpracę, za jej starania i dbałość o roz-
wiązywanie problemów, z którymi na co dzień borykają się 
mieszkańcy sołectwa Strzelewo. 

Wniosek z tego spotkania płynie jeden - takie spotkania są 
potrzebne i przynoszą wymierne efekty.

Piotr Suchy 
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Dożynki w Karsku
Żeby było wesoło, żeby było ładnie!  Jerzy Szaniawski

Jak podaje nieoceniony Władysław Kopaliński - dożynki zwane dawniej obrzynkami, pępkiem, wieńcowinami, okręż-
nemi lub po prostu wieńcem - to obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, zazwyczaj wplecionych w wieniec i niesienie ich 
wśród śpiewów („Plon niesiemy, plon”) i muzyki do chaty czy dworu, gdzie je przechowywano, aby ziarno z nich wysiać 
w jesieni; od roku 1927 organizowane jako ogólnopaństwowe święto plonów wsi polskiej.

Cieszy fakt, że coraz więcej małych społeczności wiejskich 
naszej gminy, angażuje się w działanie na rzecz dobrego imie-
nia swojej miejscowości. Te wspólne działania integrują miesz-
kańców, co dało zauważyć się w Karsku w minioną sobotę, 20 
września br. podczas dożynek parafialnych. Wieś była pięknie 
przyozdobiona i posprzątana. Zapraszała w swe gościnne pro-
gi każdego, by choć na chwilę zatrzymał się i świętował wspól-
nie zakończenie tegorocznych plonów. 

Po mszy dziękczynnej za tegoroczne zbiory, odprawio-
nej w tutejszym kościele przez księdza Andrzeja Gańskiego, 
rozdano wszystkim obecnym dożynkowy chleb, a następnie 
zaproszono gości i mieszkańców na tradycyjny poczęstunek 
przy stołach rozmieszczonych na placu przed świetlicą. Warto 
tu wspomnieć, że poczęstunek przygotowali sami mieszkań-
cy. Dopisali też zaproszeni goście dożynkowi w osobach: bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czapli, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Antoniego Bielidy wraz  z wiceprzewodniczącym 
Mieczysławem Laskowskim. 

W swym przemówieniu, sołtys Jerzy Kubicki podziękował 
tym, dzięki którym te dożynki można było zorganizować: bur-
mistrzowi Nowogardu, piekarni Karsk i jej właścicielom Ro-
bertowi Ławniczakowi i Jackowi Lisiewiczowi, Barbarze i Wal-
demarowi Pędziszczakom - właścicielom piekarni i ciastkarni 
w Nowogardzie, Eugeniuszowi Kozera z firmy Aumix2, kierow-
nikowi firmy INDYK z Redła, Sławkowi Serafin i Stanisławowi 
Ciechanowskiemu, Elżbiecie i Mieczysławowi Laskowskim 
oraz wszystkim mieszkańcom Karska za ich zaangażowanie 
w przygotowanie dożynek. O oprawę  muzyczną  zadbał jed-
noosobowy zespół muzyczny w osobie Bartka Fedaka. W kilku 
słowach przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Anto-
ni Bielida, jak i burmistrz Nowogardu podziękowali sołtysowi 
Jerzemu Kubickiemu za zaproszenie, ale również za jego zaan-
gażowanie na rzecz gminy (jako radny) i sołectwa (jako sołtys), 
że „niejedną ścieżkę wydeptuje, by rozwiązać sprawy, z który-
mi zgłaszają się do niego mieszkańcy”. 

Dożynki to okazja, by przy suto zastawionych stołach, dzię-
kować za tegoroczne plony. Wszelkie zwady i niesnaski zostały 
odstawione na bok, bo tam gdzie radość i wdzięczność, nie ma 
miejsca na złośliwość i kłótnię. Karsk po raz kolejny udowodnił, 
że choć nie jest dużą wsią, to mieszkają w niej ludzie o wiel-
kich sercach.

Piotr Suchy
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Zarządzenie nr   384 /14
Burmistrza Nowogardu z dnia   10  września  2014 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie ustalenia kryteriów rekrutacji 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Nowogard

 Na podstawie § 3 i 4 uchwały nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Zachod. poz. 2779) – zarządzam:

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Nowogard, których celem jest ustalenie kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard.

2. Przedmiotem konsultacji jest wskazanie maksymalnie 6 (sześciu) kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 30 września 2014 roku.
4. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone:
1) w formie wyrażenia opinii (dotyczy kryteriów zaproponowanych przez gminę Nowogard – określonych  w liście do rodzi-

ców – w załączniku do Zarządzenia) oraz ich wagi (wartości punktowej) w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. 

 2) w formie  złożenia uwag – zaproponowaniu własnych kryteriów  oraz jaką wagę (wartość punktową) winny mieć  w pro-
cesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard.

Propozycje w tej sprawie należy zgłaszać w Referacie Edukacji Urzędu Miejskiego (ul. 3 Maja 6, I piętro).
6. W terminie 1 tygodnia od daty zakończenia konsultacji, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji dokona 

zbiorczego opracowania wyników konsultacji.
7. Mieszkańcy zostaną powiadomieni o trybie przeprowadzenia konsultacji poprzez umieszczenie komunikatu: na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w Wiadomościach Samorządowych.
8. O wynikach konsultacji mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie komunikatu:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
2) w wWiadomościach Samorządowych.
9 .Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Agnieszka Biegańska – Sawicka.
10.Wyjaśnień w sprawie celu i przedmiotu konsultacji udziela Agnieszka Biegańska-Sawicka.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szanowni Rodzice, 
nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 18 stycznia br. wprowadziła w zasadach rekrutacji do przed-

szkoli siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia  pomocy szczególnie po-
trzebującym.

 Jednocześnie samorządy mają  możliwość ustalenia sześciu własnych kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego 
rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Od roku szkolnego 2015/2016 nowe kryteria będą obowiązywały w rekrutacji do 
przedszkoli samorządowych i  oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.

W bieżącym roku w przedszkolach w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 w gminie Nowogard obowiązywał  nastę-
pujący katalog kryteriów rekrutacji:

1) dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo – wartość punktowa kryterium 9 
2) dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie gminy Nowogard – wartość punk-

towa kryterium 8 – gdy jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy na terenie gminy Nowogard – wartość punktowa wynosi 7;
3) dziecko 5-letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – wartość punktowa kryterium 6
4) dziecko posiadające rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu – wartość punktowa kryte-

rium 5
5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu – 1 punkt za każdą wykupioną godzinę ponad bezpłatne 5 godzin.
Z kolei w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązywał następujący katalog kryteriów rekrutacji:
1) dziecko zamieszkujące na terenie obejmującym obwód placówki  – wartość punktowa kryterium 9 
2) dziecko 5 lub 6- letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – wartość punktowa kryterium 8 
3) dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole -  wartość punktowa wynosi 7;
4) w obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  – wartość punk-

towa kryterium 6.
Chcemy poznać Państwa opinię w tej sprawie, w związku z czym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Uwagi 

i propozycje można zgłaszać do 30 września 2014 r.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie 

skarg i wniosków interesantów odbywa się  
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  
bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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 Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

4 październik 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus  tel. 505393636 po godz 
14-ej lub w biurze fundacji w budynku laboratorium przy szpi-
talu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

DLA PANóW „PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy 

współpracy Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Mena-
rinii organizuje program „Profilaktyka Raka Prostaty” dla męż-
czyzn z gminy Nowogard powyżej 40 roku życia.

Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- 
etykiety, ulotki edukacyjne Badania odbędą się 27 września 
2014r.w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym 
w Nowogardzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA 
oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin bada-
nia krwi i godz. badania lekarskiego) podczas rejestracji w sie-
dzibie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub u Lidii Bogus po 
godz. 14-tej. tel. 505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE -  BADANIE 
PROSTATY JEST TAK PROSTE JAK SPRAWDZANIE OLEJU

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęst-

szych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% 
zgonów na nowotwory w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród 
przyczyn zgonów z powodów nowotworów. Według badań 
zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn 
po 50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzrasta 
z wiekiem. W niektórych przypadkach rak gruczołu krokowe-
go rośnie bardzo powoli. Częsty jest przerost niezłośliwy gru-
czołu krokowego, który głównie powoduje utrudnienia w od-
dawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić rodzaj zmian 
w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrot-
nie niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amery-
kanie; około 2000 Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu 
każdego roku!     inf. NFZ

Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wy-
kazu z dnia 19.09.2014 r. nieruchomości gminnej przezna-
czonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego.  
Informacje dotyczące wykazanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa w Nowogardzie, pokój nr  207, tel. 91 392 
62 27.

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykaz 
z dnia 17.09.2014 r. nieruchomości gminnej przeznaczonej 
do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.  

Informacje dotyczące wykazanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa w Nowogardzie, pokój nr 207, tel. 91 392 
62 27. 


