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Burmistrz zrealizował w roku 2016
85 Inwestycji i zadań

Absolutorium
 Absolutorium - to wyraz politycznej akceptacji spra-
wozdania z wykonania uchwały budżetowej za poprzed-
ni rok przez burmistrza, w postaci uchwały przyjętej 

przez Radę Miejską. W gmi-
nie Nowogard głosowanie 
w sprawie udzielenia absolu-
torium burmistrzowi Rober-
towi Czapli miało miejsce na 

sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca br. (środa). Wy-
nik głosowania był taki, że uchwała nie została w ogóle 
podjęta. Przepisy mówią, że uchwała w sprawie udzie-
lenia, bądź nieudzielenia absolutorium jest ważna jeśli 
głosuje za nią co najmniej 11 radnych. 

Będzie siłownia zewnętrzna
w Błotnie 
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 W środę (21 czerwca br.) miała miejsce, ostatnia 
przed wakacjami, sesja Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie. Radni w liczbie 15 osób podejmowali ważne 
decyzje dla mieszkańców naszej Gminy. 

***
Uchwała obywatelska w sprawie zmiany nazwy 
ul. Dąbrowszczaków na Kuźnierską
 Blisko 290 mieszkańców podpisało się pod oby-
watelskim projektem w sprawie zmiany nazwy ulicy 
z Pileckiego na Kuźnierską. Pod projektem podpisa-
ło się większość mieszkańców tej ulicy, jeden tylko 
był za pozostawieniem nazwy Pileckiego. Przewod-
niczący Rady Miejskiej Piotr Słomski jednak zlekce-
ważył tę inicjatywę obywatelską i nawet nie zamie-
ścił w porządku obrad projektu uchwały. W związku 
z tym na samym początku sesji, radna Anna Wiąz 
(z klubu radnych SLD) w imieniu mieszkańców tej 
ulicy próbowała wprowadzić pod obrady ten pro-
jekt. Radni niestety nie zgodzili się na to. Efekt: roz-
czarowani mieszkańcy, których nasza Rada Miejska 
potraktowała przedmiotowo, nawet nie chcąc deba-
tować nad uchwałą. To tyle jeśli chodzi o służbę dla 
społeczeństwa.   

***
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz absoluto-
rium
 W dalszej części sesji, radni głosowali odnośnie 
dwóch ważnych projektów uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyko-

nania budżetu za rok 2016. Opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie była pozytyw-
na, więc bez większych dyskusji, radni przyjęli 
ten projekt uchwały (9 radnych głosowało za, 
4 przeciwko, zaś 2 się wstrzymało od głosu).

- oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 
realizację budżetu gminy za rok 2016. I tu po 
raz pierwszy miała miejsce niespotykana  sytu-
acja, otóż okazało się, że Komisja Rewizyjna nie 
przygotowała, ani opinii, ani wniosku w sprawie 
udzielenia bądź nieudzielenia burmistrzowi Ro-

Czy radni mogą lekceważyć 
mieszkańców?

bertowi Czapli absolutorium. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, radny Marcin Nieradka (PiS), 
próbował winą za swoje błędy obarczyć skarbni-
ka, jak i burmistrza twierdząc, że to oni powinni 
złożyć najpierw wniosek do komisji rewizyjnej 
w tej sprawie. Wątpliwości ostatecznie rozwiał 
radca prawny, który poinformował, że zgodnie 
z prawem kompetencje w tej sprawie posiada 
tylko i wyłącznie Komisja Rewizyjna i to ona jest 
zobowiązana przygotować opinię oraz wniosek 
absolutoryjny. Ponadto prawo nie przewidu-
je, a już na pewno nie nakazuje aby inny organ, 
skarbnik, burmistrz, czy pracownik urzędu, w za-
stępstwie Komisji przygotowywał wniosek o ab-
solutorium. Jednak brak opinii komisji rewizyjnej, 
zgodnie z informacją radcy prawnego, nie stoi na 
przeszkodzie, aby radni mogli głosować za udzie-
leniem burmistrzowi absolutorium. Pytanie tylko 
po co jest ta komisja rewizyjna? Lekceważące po-
dejście do swoich obowiązków przewodniczące-
go tej komisji jeszcze dodatkowo kompromituje 
prace tej komisji. 

 Zanim doszło do głosowania, stanowisko w spra-
wie absolutorium, w imieniu klubu radnych SLD, 
przedstawił radny Marcin Wolny (film).

 Po tym radni przeszli do głosowania. W wyniku 
głosowania uchwała o udzielenie nie została w ogó-
le podjęta! W naszej radzie to normalne. Ale słowo 
wyjaśnienia: przepisy mówią, że uchwała w sprawie 
udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium jest 
ważna jeśli głosuje za nią co najmniej 11 radnych. 
W przypadku dzisiejszego głosowania tych radnych 
było mniej, więc uchwała w ogóle nie została pod-
jęta. Takiego obrotu sytuacji oczywiście wszyscy się 
spodziewali już wcześniej, bo radni nie kryją swej 
politycznej niechęci wobec burmistrza Roberta Cza-
pli, co przy różnych okazjach mówili i pokazywa-
li. A że to była polityczna decyzja to przemawia za 
tym choćby samo sprawozdanie finansowe gminy 
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Nowogard za rok 2016. Wynika 
z niego, że budżet został wykonany 
w 90 proc. a dochody gminy w po-
nad 400 proc., co jest wynikiem 
po prostu rewelacyjnym. Zważając 
jeszcze na to, że gmina w żaden 
sposób się nie zadłuża, a wręcz 
przeciwnie zadłużenie z roku na 
rok systematycznie się zmniejsza, 
to decyzja radnych w sprawie ab-
solutorium powinna być wyjątko-
wo negatywnie postrzegana. Ude-
rza także w samą Radę, ponieważ 
daje sygnał do mieszkańców: bez 
względu na to, co zrobi burmistrz, 
my go ocenimy negatywnie, bo on 
nie nasz jest..
 Tytułem wyjaśnienia należy 
dodać, że brak absolutorium nie 
ma żadnego wpływu na dalsze 
funkcjonowanie organu wyko-
nawczego, jakim jest burmistrz. 
Możecie być więc Państwo spo-
kojni, dalej będzie pracował na 
rzecz i dla dobra mieszkańców. 
I radnych też. 

***
Zakup budynku z przeznacze-
niem na świetlicę w Osowie
 Najwięcej kontrowersji wśród 
radnych koalicyjnych (PiR/PiS 

i PSL) wywołała uchwała doty-
cząca zmian w budżecie gminy, 
w którym miała być zabezpie-
czona kwota 182.000 zł na zakup 
nieruchomości w Osowie (bu-
dynku sklepu), który przeznaczo-
ny miał być na świetlicę wiejską 
dla sołectwa Osowo. Sołectwo 
to jest jednym z nielicznych, któ-
re nie posiada w ogóle świetlicy. 
Mieszkańcy spotykali się albo na 
boisku pod wiatą, albo w sklepie. 
Po rozmowach z właścicielem 
sklepu udało się Gminie dojść do 
porozumienia i uzyskania zgody 
właściciela na sprzedaż budynku, 
który będzie mógł być zaadapto-
wany na potrzeby, tego najwięk-
szego w naszej gminie, sołectwa. 
Burmistrz już na etapie projektu 
budżetu na rok 2017 zabezpie-
czył środki na budowę świetlicy 
w Osowie, jednak radni uchwa-
lając budżet nie zgodzili się na tę 
inwestycję. W związku z tym, że 
radni odrzucili pomysł budowy 
nowej świetlicy, burmistrz wraz 
z współpracownikami przygoto-
wał inny sposób na to, aby miesz-
kańcy Osowa mieli swoje miejsce 
do spotkań. Mianowicie postano-

wił, że najlepszym i najszybszym 
sposobem będzie zakup gotowe-
go już budynku i przystosowanie 
go do potrzeb sołectwa. Znalazł 
taki budynek, przeprowadził ne-
gocjacje z właścicielem, co do 
ceny jego zakupu, przygotował 
projekt uchwały zabezpieczającej 
odpowiednie na to środki w bu-
dżecie gminy. 
 Radni jednak wbrew logice, 
wbrew tłumaczeniom burmistrza, 
wbrew woli mieszkańców, osta-
tecznie nie zgodzili się na zakup 
budynku. Świetlicy w Osowie 
więc nie będzie. 

***
Jaki wniosek płynie z wydarzeń 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej? 
- zmiana nazwy ulicy – radni 

zlekceważyli wolę mieszkań-
ców, 

- absolutorium burmistrza – de-
cyzja polityczna nijak mająca 
się do rzeczywistości, 

- zakup budynku w Osowie 
z przeznaczeniem na świetlicę 
- ponownie radni nie liczą się 
z potrzebą mieszkańców.

Komentarz zbędny.
(ps)

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę 
na opracowanie dokumentacji projektowej nowej siłow-
ni zewnętrznej, która zostanie zamontowana na terenie 
szkoły podstawowej w Błotnie. O budowę siłowni, oprócz 
mieszkańców Błotna z sołtys Danutą Nowak, zabiegał 
również sołtys Karska – Jerzy Kubicki.
	 -	Po	montażu	urządzeń	siłowni	w	Błotnie,	będę	chciał	
instalacji	takich	urządzeń	w	Karsku.	Myślę,	że	mieszkańcy	
naszego	sołectwa	zaakceptują	 ten	projekt	– powiedział 
J. Kubicki. 
 W celu wstępnego rozplanowania miejsca siłowni ze-
wnętrznej, w czwartek 8 czerwca br., doszło do spotkania 
roboczego sołtysów z Błotna i Karska z dyrektorem miej-
scowej szkoły Tomaszem Żelazowskim. W trakcie rozmów 
poruszono również temat osuszenia i udrożnienia pod-
mokłego terenu, na którym ma stanąć nowa siłownia. 
	 -	 Budowa	 siłowni	 zewnętrznej	w	 Błotnie,	 to	 kolejna	
inwestycja,	oprócz	 remontu	wnętrza	szkoły,	którą	chce-
my	zrealizować	dla	mieszkańców – powiedział burmistrz 

Będzie siłownia zewnętrzna
w Błotnie 

R. Czapla. –	Oczywiście	nadal	w	planie	mamy	termomo-
dernizację	budynku	szkoły	podstawowej	oraz	inne	działa-
nia	poprawiające	jakość	życia	we	wsi.	
 Dokumentację projektową nowej siłowni wykona 
Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” 
ze Szczecina. Koszt opracowania to 3.444 zł. Ilość i rodzaj 
ustawionych urządzeń siłowni ma być jeszcze konsulto-
wana z mieszkańcami Błotna.

(mo)

c. d. ze str. 1
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BURMISTRZ ZREALIZOWAŁ
W ROKU 2016

85 INWESTYCJI I ZADAŃ
 W przypadku środowego głosowania tych rad-
nych było mniej, więc uchwała w ogóle nie została 
podjęta.  Takiego obrotu większość z mieszkańców 
się spodziewała, bo radni nie kryli swej politycznej 
niechęci wobec burmistrza Roberta Czapli, co przy 
różnych okazjach mówili i pokazywali.
 Szanowni Państwo w związku z tym, iż radni z ko-
alicji rządzącej nie udzielili burmistrzowi absoluto-
rium czujemy się w obowiązku przedstawić Państwu 
działania jakie podejmował burmistrz wraz ze swo-
imi współpracownikami w roku 2016 oraz efekty ja-
kie osiągnęli. 

 Inwestycje i zadania bieżące zrealizowane 
w roku 2016
1. Przebudowa chodników (budowa parkingów przy 

SP1) w ulicy Wojska Polskiego (plan 25.000 zł) 
2. Przebudowa dróg i chodników na os. Waryńskie-

go w Nowogardzie (plan 36.100 zł) 
3. Rozbudowa ścieżki wzdłuż Jeziora Nowogardzkie-

go (plan 99.000 zł) 
4. Budowa drogi wewnątrz osiedlowej wraz z miej-

scami postojowymi przy Przedszkolu Nr 3 (plan 
204.426 zł) 

5. Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 4 w No-
wogardzie (plan 232.000 zł)

6. Budowa parkingu przy ul. Nadtorowej (plan 
36.500 zł)

7. Budowa drogi gminnej, dojazdowej do obsza-
ru inwestycyjnego Wojcieszyn - Miętno (plan 
3.339.114,51 zł)

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ol-
chowo (581.714 zł) - 

9. Budowa parkingów przy ul. 5 Marca (plan 20.000 zł) 
10. Budowa budynku komunalnego mieszkalno-so-

cjalnego (plan 272.900 zł)
11. Modernizacja budynku przy pl. Wolności 5 (WC 

II piętro) (plan 30.000 zł) 
12. Wymiana ogrodzenia przy SP1 w Nowogardzie 

(plan 50.000 zł) 
13. Rozbudowa placu zabaw przy SP4 w Nowogar-

dzie (plan 10.000 zł) 
14. Modernizacja schodów do piwnicy w SP 2 w No-

wogardzie (plan 23.000 zł) 
15. Dobudowanie sali lekcyjnej w SP Długołęce (plan 

462.000 zł)
16. Przebudowa dachu SP w Strzelewie (plan 8.609 zł)
17. Przebudowa kotłowni w SP 4 w Nowogardzie 

(plan 11.000 zł) - dokumentacja

18. Budowa siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 
(plan 5.000 zł) - dokumentacja

19. Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w No-
wogardzie (plan 26.000) 

20. Wymiana stolarki okiennej w ZSO (plan 40.000 zł)
21. Budowa bieżni przy ZSO w Nowogardzie (plan 

3.500 zł) - dokumentacja
22. Budowa infrastruktury wod-kan w ul. Asnyka 

(plan 80.000 zł) - dokumentacja
23. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 

do obszaru inwestycyjnego Wojcieszyn-Miętno 
(64.987,05 zł) - dokumentacja

24. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kowalskiej 
w Nowogardzie (39.860 zł) 

25. Rozbudowa oświetlenia w Strzelewie (plan 
11.808 zł) - dokumentacja

26. Budowa oświetlenia solarnego w Bieniczkach 
(plan 4.100 zł) - dokumentacja

27. Budowa oświetlenia solarnego w Wierzbięcinie 
(plan 4.000 zł) - dokumentacja

28. Budowa oświetlenia solarnego w Orzechowie 
(plan 4.000 zł) - dokumentacja

29. Wykonanie oświetlenia solarnego w gminie No-
wogard (plan 33.000 zł) - dokumentacja

30. Przebudowa budynku gospodarczego w Wierz-
chach (plan 129.246 zł) 

31. Przebudowa budynku gospodarczego w miej-
scowości Długołęka - sanitariaty (plan (8.610 zł)

32. Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz 
(plan 318.000 zł) - dokumentacja

33. Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Grabinie 
(62.380 zł)

34. Przebudowa budynku gospodarczego w miej-
scowości Krasnołęka (plan 12.755 zł) - dokumen-
tacja

35. Przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na 
potrzeby utworzenia Izby Pamięci (25.000 zł) - 
dokumentacja

36. Wykonanie zbiornika bezodpływowego i WC 
przy budynku gosp. w Sikorkach (plan 10.000 zł) 
- dokumentacja

37. Budowa placu zabaw na osiedlu Radosława 
(plan 50.000 zł) 

38. Przebudowa placu zabaw w Ostrzycy (plan 4.000 
zl) - dokumentacja

39. Budowa placu zabaw w Czermnicy (Aviva) (plan 
59.000 zł)

40. Położenie polbruku pod wiatę na placu zabaw 
w Czermnicy (plan 5.601,86 zł) 

41. Budowa siłowni w Żabowie (plan 40.000 zł) 
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42. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyj-
nego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-
-Kowalska w Nowogardzie (plan 172.100 zł) - do-
kumentacja

43. Budowa chodników we wsi Karsk (28.503 zł) 
44. Przebudowa skrzyżowania ulicy Bohaterów War-

szawy i Księcia Józefa Poniatowskiego na rondo 
(skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 106 i 144) 
- porozumienie z ZZDW w Koszalinie (30.000 zł) 

45. Przebudowa drogi na osiedlu przy ul. Boh. War-
szawy 69 (os. Pomowskie) (68.105 zł) 

46. Przebudowa drogi nr 44 w Czermnicy – doku-
mentacja (14.760 zł) -

47. Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji 
deszczowej przy garażach  przy ul. 15 Lutego - 
dokumentacja 

48. Przebudowa drogi gminnej na działce 38/1 
w miejscowości Świerczewo – dokumentacja 

49. Budowa punktu poboru wody wraz z przyłącze-
niami na cmentarzu komunalnym w Nowogar-
dzie (26.600 zł) 

50. Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście 
umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej 
(251.812 zł) 

51. Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka sieci ka-
nalizacyjnej w Sjałsinie w ramach budowy RZGO 
– dokumentacja 

52. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska 
Polskiego (od. ul. Traugutta do ul. Sikorskiego) – 
dokumentacja

53. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy 
ul. Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogar-
dzie – dokumentacja

54. Rozbudowa oświetlenia w ul. Łąkowej i Krótkiej 
(31.454 zł) 

55. Rozbudowa oświetlenia drogowego do posesji 
nr 54 ul. Bohaterów Warszawy (17.500 zł)

56. Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic 
A. Krajowej i Gen. Bema (19.500 zł)

57. Budowa oświetlenia w ul. 15 Lutego w Nowo-
gardzie (79.974 zł) 

58. Przebudowa drogi wewnętrznej gminy pomię-
dzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową - dokumen-
tacja

59. Drogi powiatowe – roboty utrzymaniowe 
(111.149 zł) 

60. Utrzymanie dróg gminnych w mieście (1.239.495 zł) 
 • Remont nawierzchni asfaltowej alejki przy je-

ziorze na odcinku skrzyżowania z alejką prowa-
dzącą do przejścia pod murami obronnymi do 
zjazdu do „Neptuna” za kwotę 242.685,35 zł

 • Remont nawierzchni parkingu w ulicy Leśnej za 
kwotę 29.875,13 zł

 • Remont części alejki wokół jeziora – równoległej 
do ul. Wojska Polskiego za kwotę 172.912,38 zł

 • Remont nawierzchni alejki nad jeziorem na od-
cinku od „Neptuna” do ul. Szarych Szeregów oraz 

remont nawierzchni parkingu wzdłuż tej  alejki za 
kwotę 89.308,21 zł.

61. Remont dróg gruntowych na wsi (388.488 zł)
62. Przystanki autobusowe – budowa wiat przystan-

kowych (19.150 zł) 
63. Remont przystanków autobusowych (3.400 zł)
64. Cmentarz w mieście (194.359 zł)
65. Cmentarze wiejskie (17.786 zł) 
66. Cmentarze wojenne (250,00 zł) 
67. Kanalizacja deszczowa i sanitarna – remonty 

i oczyszczanie (91.928 zł)
68. Kanalizacja Sanitarna Osowo i Konarzewo 

(36.558 zł) 
69. Zakup koszy ulicznych (16.297 zł) 
70. Oczyszczanie miasta i wsi (341.181 zł) 
71. Zieleń w mieście (392.849 zł)
72. Oświetlenie ulic i placów (energia i konserwacja). 
73. Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw 

miejskich i wiejskich (2.354 zł)
74. Urządzenia melioracyjne w mieście 
75. Urządzenia melioracyjne na wsi 
76. Remont kładki wzdłuż jeziora Nowogardzkiego 

(110.000 zł) 
77. Estetyka miasta – usługi (48.817 zł) 
78. Dowóz wody do Ptaszkowa (13.438 zł) 
79. Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Nowogard (31.980 zł) 
80. Wykonanie ekspertyzy zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków (7.900 zł)
81. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

(114.202 zł) 
82. Usługa przejęcia elektrowni wiatrowej (12.054  zł) 
83. Obsługa i konserwacja fontanny (16 052  zł) 
84. Rozbudowa Oświetlenia na drodze dojazdowej do 

posesji nr 54 przy  ul. Boh. Warszawy (17.500 zł)
85. Rozbudowa oświetlenia w ulicy Krótkiej i Łąko-

wej w Nowogardzie (31.454 zł) 

Inwestycje niezrealizowane
 Radni z koalicji PiR, PiS i PSL argumentowali, że 
nie udzielają burmistrzowi absolutorium ponieważ 
ten nie wykonał 17  z zaplanowanych w budżecie in-
westycji.  
 Pozwólcie szanowni Państwo, że przypomnimy te 
inwestycje oraz dołączymy do tego opis przyczyny 
ich niezrealizowania w roku 2016, a opinię czy słusz-
nie mogło to stanowić podstawę decyzji radnych 
wyrobicie sobie Państwo sami. 
1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Wyszomierz, dokumentacja i wykonanie (za-
bezpieczone 318.000 zł). - Brak konkursu w roku 
2016 na działania PROW dotyczące pozyskania 
środków na budowę/przebudowę/remont świe-
tlic wiejskich. Koszt całej inwestycji to ponad 
600.000 zł.

2. Remont drogi nr 44 w Czermnicy dł. 270m wy-
konanie 200.000 zł.  - Brak możliwości dofinan-
sowania remontów dróg na terenach wiejskich 
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w ramach Programu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020. Możliwa jest tylko budowa/przebu-
dowa – wykonano więc w ramach tego programu 
projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Olchowo”, z pozyskaniem dotacji w wyso-
kości  292.643,24 zł. Wydział GKMiOŚ w ramach 
ostatecznie  zaplanowanych środków (14.760 zł) 
wykonał dokumentację techniczną (projekt)

3. Wykonanie kanalizacji w ul. Wojska Polskiego 
od ul. Traugutta do ulicy Sikorskiego 70.000 zł 
- Brak możliwości dofinansowania ze względu 
na zbyt dużą aglomerację Nowogard, w ramach  
działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczysz-
czania ścieków RPO WZ. Finansowane są tylko 
przedsięwzięcia poniżej 10 000 RLM (Nowogard 
ma ponad 20 000 RLM). Inwestycja  została odło-
żona w czasie z powodu braku  wyłonionego ope-
ratora sieci wod-kan, któremu należałoby  prze-
kazać niniejszą infrastrukturę

4. Przebudowa dróg i chodników ul. Waryńskiego 
projekt i wykonanie 210.000  zł. - projekt ma 
możliwość dofinansowania w ramach Programu 
Przebudowa Dróg lokalnych, pod warunkiem 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budo-
wę.

5. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyj-
nego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamko-
wa-Kowalska w Nowogardzie- dokumentacja 
i wykonanie I etapu 200.000 zł. - wniosek o po-
zyskanie środków zewnętrznych  planowany do 
złożenia w ramach konkursu dotacji na projekty 
rewitalizacyjne w roku 2017, po zatwierdzeniu 
przez Zarząd Województwa Zachodniopomor-
skiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Nowogard na lata 2017-2025. 

6. Przebudowa drogi ulica 15-go Lutego – projekt 
50.000 zł. - pozyskanie środków zewnętrznych 
możliwe jest po wykonaniu projektu technicz-
nego. Z informacji uzyskanych od potencjalnych  
wykonawców kwota  zabezpieczona  w budżecie 
jest niewystarczająca, ponadto  jest to droga po-
wiatowa i  trwają rozmowy w sprawie współfi-
nansowania  niniejszego zadania

7. Budowa chodnika we wsi Osowo (projekt) 
50.000 zł. - pozyskanie środków zewnętrznych 
możliwe jest po wykonaniu projektu technicznego.

8. Budowa chodnika we wsi Kulice (projekt) 
60.000 zł. - pozyskanie środków zewnętrznych 
możliwe jest po wykonaniu projektu techniczne-
go. Gmina ze swej strony zrobiła wszystko, teraz 
wykonanie inwestycji leży po stronie właściciela, 
czyli w tym przypadku Starostwa Goleniowskie-

go. Czekamy od 6 miesięcy aby Starostwo podpi-
sało porozumienie z gminą. Mimo monitów z na-
szej strony, brak odzewu. W tym przypadku to już 
jest jakaś hipokryzja. Radni z PSL nie dają burmi-
strzowi absolutorium bo nie wykonał inwestycji, 
która tak naprawdę nie została wykonana z po-
wodu braku działania Starosty Tomasza Kulinicza, 
który jak wszyscy wiemy jest z PSL. 

9. Budowa drogi na odcinku Strzelewo-kol Strze-
lewo – realizacja 50.800 zł. - możliwość dofinan-
sowania przebudowy dróg wiejskich w 2017 r. 
w przypadku wygospodarowania oszczędności 
przetargowych w ramach edycji konkursu 2016 r., 
bowiem zabezpieczona kwota w budżecie (osta-
tecznie 0 zł) nie pokryła by kosztów dokumenta-
cji techniczne (droga o długości ponad 3 km i bar-
dzo wysoki koszt  map do celów projektowych)

10.Przebudowa dróg i chodników w Gminie Nowo-
gard - ulica Piłsudskiego 200.000 zł. - projekt ma 
możliwość dofinansowania w ramach Programu 
Przebudowa Dróg lokalnych, pod warunkiem 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budo-
wę. Z uwagi na współfinansowanie zadania przez 
powiat zadanie to zostało przeniesione na rok 
2017.

11.Budowa oświetlenia w Wierzbięcinie 60.000 zł. 
- Brak konkursu w roku 2016 na działania 
PROW dotyczące pozyskania środków na budo-
wę oświetlenia na terenach wiejskich. Złożono 
w 2017 r. wniosek o dofinansowanie oświetlenia 
solarnego w Wierzbięcinie w ilości 8 lamp, w ra-
mach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł RPO WZ. Wyniki konkursu 
lipiec/sierpień 2017 r. 

12.Budowa oświetlenia w Orzechowie 50.000 zł. - 
Brak konkursu w roku 2016 na działania PROW 
dotyczące pozyskania środków na budowę 
oświetlenia na terenach wiejskich. Złożono 
w 2017 r. wniosek o dofinansowanie oświetlenia 
solarnego w Orzechowie w ilości 4 lamp  w ra-
mach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł RPO WZ. Wyniki konkursu 
lipiec/sierpień 2017 r.

13.Budowa oświetlenia we wsi Sikorki 10.000 zł. - 
Brak konkursu w roku 2016 na działania PROW 
dotyczące pozyskania środków na budowę oświe-
tlenia na terenach wiejskich. Możliwość dofinan-
sowania budowy lamp solarnych w październiku 
2017 r. w ramach działania 2.10 Zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych źródeł RPO WZ.

14. Przebudowa drogi w Wierzbięcinie (obok ko-
ścioła) 15.000 zł. - możliwość dofinansowania 
przebudowy dróg wiejskich w 2017 r. w przypad-
ku wygospodarowania oszczędności po przetar-
gach w ramach edycji konkursu 2016 r. Zabezpie-
czona kwota w budżecie jest niewystarczająca 
do realizacji  niniejszego zadania bowiem doku-
mentacja posiadana przez gminę jest nieaktual-
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na. Ponadto droga jest własnością Powiatu Go-
leniowskiego.

15. Budowa placu zabaw Miętno 60.000 zł. - Brak 
konkursu w roku 2016 na działania PROW do-
tyczące pozyskania środków na budowę infra-
struktury rekreacyjnej na terenach wiejskich. 
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
w ramach Programu „Szanse Bezdroży” Lokal-
nej Grupy Działania Powiatu Goleniowskiego 
w 2017 r. 

16. Budowa ścieżki rowerowej do Długołęki 
65.000 zł. - Brak konkursu w roku 2016 na dzia-
łania związane z budową ścieżek rowerowych. 
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
w 2017 r. 

17. Budowa ścieżki rowerowej do Wierzbięcina 
65.000 zł. - Brak konkursu w roku 2016 na dzia-
łania związane z budową ścieżek rowerowych. 
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
w 2017 r. 

 To tyle w odniesieniu do tych tzw. niewykonanych 
inwestycji w roku 2016. Jednak obraz działań podej-
mowanych przez burmistrza wraz z poszczególnymi 
wydziałami, w sprawie inwestycji, będzie wtedy do-
piero prawdziwy, kiedy możemy porównać je z tymi 
wykonanymi. A tych jest znacznie więcej, bo aż 85.

 Szanowni Państwo w roku 2016 wykonano re-
kordową ilość inwestycji. Nie wykonano 17. Co 
tu można komentować? Liczby mówią same. A to 
jeszcze nie koniec. Bowiem jeśli przyjrzymy się sy-
tuacji finansowej gminy Nowogard, to też znajdzie-
my tam kilka ciekawych liczb. 

Stan finansów gminy Nowogard
 Planowane dochody i wydatki były zgodne z przy-
jętym budżetem na 2016 rok i późniejszymi zmiana-
mi, które wprowadzano na podstawie uchwał Rady 
Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza. Plan dochodów 
budżetowych po zmianach wykonano w blisko 97% 
tj. w kwocie 88.053.757 zł. Plan wydatków budżeto-
wych zrealizowano w 90% tj. w kwocie  80.024.711 zł.
 W trakcie roku budżetowego nie zaciągano po-
życzek, kredytów, nie dokonano  emisji obligacji, co 
w znaczny sposób przyczyniło się do zmniejszenia 
długu publicznego gminy Nowogard. 
 Analizując sprawozdania finansowe i opisowe 
z wykonania budżetu możemy stwierdzić, że gmina 
Nowogard na dzień 31.12.2016 roku nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych, co świadczy o prawidło-
wo prowadzonej działalności bieżącej i inwestycyj-
nej gminy Nowogard.
 Zachowanie płynności finansowej i konsekwent-
ne oddłużanie gminy przyczyniło się do spadku 
zadłużenia względem roku ubiegłego o kwotę 
3.527.427 zł  do poziomu 27.527.427 zł co stanowi 
31,3% uzyskanych dochodów budżetowych.

 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że gmi-
na Nowogard planowaną nadwyżkę budżetową 
w kwocie 1.650.214 zł, wypracowała  na koniec 
roku 2016 w kwocie 8.029.046 zł, co stanowi 487 % 
planu. 
 Uzyskanie tak wysokiego dodatniego wyniku  
finansowego,  jest konsekwencją prawidłowo re-
alizowanych dochodów budżetowych, wysokiego 
wskaźnika windykacji i pozyskiwania środków ze-
wnętrznych w szczególności z europejskich fundu-
szy wsparcia. 
 Dzięki działaniom burmistrza Roberta Czapli, 
gmina Nowogard w roku 2016 pozyskała środki ze-
wnętrzne w kwocie 2.428.299 zł,  z przeznaczeniem 
głównie na realizację inwestycji.
 Przed nami kolejny rok budżetowy i realizacja 
wielu zadań bieżących i inwestycyjnych. 
 Wspólne działania Burmistrza Nowogardu i Rady 
Miejskiej, zaowocowały pozyskaniem środków na  
budowę drogi dojazdowej do obszaru inwestycyj-
nego w obrębie Wojcieszyn - Miętno,  przebudowa 
drogi w miejscowości Olchowo, budowa budynku 
komunalnego mieszkalno - socjalnego, zakup sprzę-
tu dla OSP, czy też realizację pod przewodnictwem 
Gminy Nowogard oczekiwanego kontraktu samo-
rządowego.
 W związku ze zmniejszającą się wielkością środ-
ków finansowych, przekazywanych gminom przez 
administrację rządową w postaci subwencji, dotacji 
i udziałów w podatkach od osób fizycznych, zmniej-
sza się możliwość realizacji zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych. Pomimo tych trudności, gmina No-
wogard zaplanowała w 2016 roku na realizację za-
dań inwestycyjnych kwotę 8.773.278 zł.
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie (or-
gan nadzoru gospodarki finansowej nad jednostka-
mi samorządu terytorialnego) wydała, jak co roku,  
pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy Nowogard za 2016 rok wraz 
z informacją o stanie mienia podkreślając, że doko-
nała oceny sprawozdania pod względem zgodności 
z obowiązującym prawem.
 Wszystkie więc poniesione wydatki budżetowe 
były celowe i służyły poprawie warunków bytowych 
na terenie gminy Nowogard. Jednak radni koalicyj-
ni mają inne zdanie niż instytucja kontrolna, która 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 
budżetu gminy Nowogard w roku 2016 przez burmi-
strza Roberta Czaplę. 
 Po analizie tych wszystkich danych finansowych 
i inwestycjach zrealizowanych i nie zrealizowanych 
trudno jest znaleźć sens w działaniach naszych rad-
nych. Bo tak naprawdę, to co by musiał zrobić bur-
mistrz żeby otrzymać absolutorium

 (ps)
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 Dzierżawca domków na plaży nie 
chce oddać gminie jej majątku. Ośro-
dek niszczeje, a korzystanie z niego 
jest obecnie niemożliwe. 
 Od jakiegoś już czasu mieszkańcy, 
przy różnych okazjach, pytają o dom-
ki na plaży. Zbliża się sezon wakacyj-
ny, a z nim czas urlopów i wiele osób 
jest zainteresowanych bazą noclego-
wą na terenie plaży miejskiej. Nie-
stety stan tych domków, nawet na 
zewnątrz, jest opłakany i pozostawia 
wiele do życzenia.
 To nie uszło również uwadze 
urzędników miejskich, którzy zwra-
cali się wielokrotnie do dzierżawcy, 
aby temu zaradził. Nic się jednak 
nie zmieniło. I choć dzierżawca 
zobowiązał się do przeprowadze-

Chce 100 tys zł
za wilgoć i grzyb na ścianie 

nia remontów, dbania o powierzo-
ny majątek gminny oraz płacenia 
dzierżawy i podatku, to niestety na 
zobowiązaniu się skończyło.
 W ostatnim czasie, informację 
o stanie domków i problemach 
z dzierżawcą, otrzymali również 
radni, a ze strony burmistrza padła 
propozycja utworzenia wspólnej 
komisji, aby ten problem ostatecz-
nie rozwiązać. Jednak radni powie-
dzieli, że nie będą się do tej sprawy 
angażować i niech Gmina sama so-
bie rozwiąże ten problem.
 Warto przypomnieć, że umowa 
pomiędzy Gminą, a dzierżawcą za-
warta została w dniu 6 listopada 
2013 r. i jasno określała obowiązki 
i zadania jakie powinien on wyko-

nać i w jakim terminie. Mianowicie 
powinien płacić miesięczny czynsz 
dzierżawny, płacić podatek od nie-
ruchomości oraz wykonać określo-
ne inwestycje i remonty ośrodka. 
Tak się jednak nie stało. Kontrole 
przeprowadzone przez Gminę wy-
kazały, że dzierżawca nie tylko nie 
wywiązał się z umowy, ale jego dzia-
łania doprowadziły do pogorszenia 
się stanu majątkowego dzierżawio-
nego mienia. Ośrodek dziś wygląda 
jak zaniedbany, opuszczony teren, 
na którym dawno nic się działo.
Kontrole wykonywania umowy 
i ostateczne jej rozwiązanie
 W dniu 19 lutego 2015 r., pod-
czas kontroli stwierdzono, że dzier-
żawca dokonał tylko częściowego 
remontu domków wypoczynko-
wych, nie wykonano remontu 
ogrodzenia.
 27 listopada 2015 r., kontrolują-
cy stwierdzili, że większość robót re-
montowych nie nadaje się do obio-
ru oraz zweryfikowania czy zostały 
wykonane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. W protokole przed-
stawiono listę typowych błędów 
(niedociągnięć) po etapie wyko-
nawczym np. niewłaściwe ułożenie 
terakoty powodujące przełamywa-
nie się płytek, złuszczanie się farby, 
nierówności oraz spękanie tynków, 
brak montażu przewodów instala-
cji energetycznych, nieprawidłowe 
zabezpieczenie dachu po spaleniu 
(nieprawidłowy kierunek monta-
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żu kontrłaty prostopadle do osi 
krokwi). Stwierdzono również, że 
dzierżawca dokonał częściowej ter-
momodernizacji budynków. Mini 
plac zabaw (piaskownica w starej 
łodzi, huśtawka drewniana oraz 
zjeżdżalnia śrubowa) wybudowa-
ny za kwotę niższą jak określono 
w umowie. Nie wykonano remontu 
ogrodzenia. Stwierdzono ponad-
to, że dzierżawca doprowadził do 
pogorszenia stanu technicznego 
przedmiotu dzierżawy, stworzył za-
grożenie dla życia i mienia poprzez 
wybudowanie wiaty grillowej (za-
grożenie zawalenia się konstruk-
cji nośnej dachu) oraz kominków 
naściennych (co było przyczyną 
pożaru w jednym z domków) bez 
wymaganych pozwoleń i niezgod-
nie ze sztuką budowlaną. Sprawą 
kominków naściennych zajął się 
Powiatowy Inspektor Nadzoru bu-
dowlanego w Goleniowie.
 Z protokołu pokontrolnego 
z dnia 4 kwietnia 2016 r., wynika, 
że dzierżawca dokonał wymiany 
12 okien, ogrodzenia zostało od-
malowane (za kwotę określoną 
w umowie) oraz rozpoczęto prace 
przy dociepleniu domku nr 1.
 Ze strony Gminy podjęte były 
liczne próby polubownego roz-
wiązania zaistniałego problemu, 
jednak dzierżawca na wszelkie 
sposoby unikał kontaktu z przed-
stawicielami urzędu oraz wciąż 
zalegał z czynszem za najem. Prze-
prowadzone kontrole potwierdziły 
fakt, że dzierżawca nie wywiązał 
się z umowy dzierżawy, dlatego 
została ona z tymże przedsiębiorcą 
ostatecznie wypowiedziana w dniu 
22 grudnia 2016 r. ze skutkiem na 
dzień 31 grudnia. Zaległość z tytułu 
niezapłaconej dzierżawy wynosiła 
3.858,55 zł.
Próby polubownego odzyskania 
majątku 
 Na początku stycznia br., odbyło 
się spotkanie z państwem Obracian-
ko, celem ustalenia terminu prze-
kazania ośrodka. Ustalono wtedy, 
że zgodnie z umową zostanie po-
wołany rzeczoznawca, który wyce-
ni prace remontowo-budowlane, 
wykonane przez dzierżawcę. Pan 
Piotr Obracianko postawił warunek, 

że ma to być rzeczoznawca, który 
nigdy nie współpracował z gminą 
Nowogard – sam również zadeklaro-
wał, że w przeciągu 1 tygodnia znaj-
dzie pięciu takich rzeczoznawców 
i wspólnie z Gminą wybierze tego, 
który wykona wycenę. Niestety nie 
wywiązał się on jednak z powyższej 
deklaracji, dlatego Gmina powołała 
rzeczoznawcę w osobie pana Krzysz-
tofa Ryterskiego, o czym dzierżawca 
został powiadomiony 7 lutego 2017.
 Na dzień 16 lutego 2017 usta-
lono termin wizyty rzeczoznawcy, 
jednak dzierżawca powiadomienia 
nie odebrał. Wysłano także powia-
domienie e-mailem. W wyznaczo-
nym terminie pracownik urzędu 
był osobiście z rzeczoznawcą pod 
ośrodkiem, ale dzierżawcy ani oso-
by upoważnionej przez niego nie 
było, a bramy były pozamykane na 
kłódki. Kolejnym pismem – z dnia 
16 marca br. - Gmina zapropono-
wała panu Obraciance kolejny ter-
min przekazania ośrodka, tym ra-
zem na dzień 23 marca br. – próba 
doręczenia pisma się nie powiodła 
ponieważ pan Obracianko przeby-
wał za granicą, a jego żona odmó-
wiła odbioru korespondencji.
 22 marca br., zastępcy burmi-
strza Krzysztofowi Kolibskiemu 
udało się skontaktować telefonicz-
nie z p. Obracianko i w toku tej roz-
mowy poinformował dzierżawcę 
o skutkach prawnych niezwrócenia 
przez niego przedmiotu dzierżawy. 
Pan Piotr Obracianko zgodził się 
więc na przekazanie ośrodka, usta-

lono nowy termin na 24 marca br. 
Jednak w tym dniu ponownie nikt 
się nie pojawił ze strony dzierżaw-
cy, podobnie zresztą było i 27 mar-
ca br., choć o tę datę zabiegał sam 
p. Obracianko.
 W dniu 10 maja br., przy pomo-
cy sms, p. Obracianko powiadamia, 
że jest gotowy do przeprowadzenia 
oględzin przy udziale rzeczoznawcy 
powołanego przez Gminę. Osta-
teczny termin ustalono na 30 maja 
br. Tego dnia na teren ośrodka 
przybywa rzeczoznawca p. Krzysz-
tof Ryterski. Niestety nie zdążył on 
przeprowadzić oględzin wszystkich 
obiektów na ośrodku, ponieważ zo-
stał w bardzo niewybredny sposób 
słownie zaatakowany przez żonę 
dzierżawcy, przez co był zmuszony 
zaniechać dalszych prac.
 Jak więc widać Gmina wykazała 
się bardzo dużą cierpliwością w po-
stępowaniu z tym przedsiębiorcą. 
Niestety jednak wszystkie działania 
polubowne spełzły na niczym. Pan 
Obracianko nie chciał przyjąć żadnej 
propozycji ugodowego załatwienia 
sprawy. W związku z tym skierowa-
ne zostały pozwy do sądów: jeden 
o wydanie majątku, drugi o zapłatę 
zaległych rat czynszu dzierżawne-
go oraz za bezumowne korzystanie 
z majątku. Choć szkoda, że do tego 
musi się posuwać Gmina, aby od-
zyskać swój majątek. Nie ma chyba 
jednak nikogo, kto by powiedział, 
że nie było woli ze strony Gminy, 
aby sprawę załatwić polubownie.

(ps)
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 W związku z licznymi pytaniami napływający-
mi do nas od Państwa, odnośnie podejmowanych 
przez burmistrza Roberta Czaplę działań, zmierzają-
cych do obniżenia bezrobocia na terenie naszej Gmi-
ny oraz zwiększających liczbę nowych miejsc pracy, 
postanowiliśmy przedstawić wszystkie dotychcza-
sowe jego działania, które były podejmowane od 
roku 2010, czyli od początków pierwszej kadencji. 
W ciągu dwóch kadencji, czyli w latach 2010 – 2017, 
burmistrz Robert Czapla podjął szereg działań, które 
przyczyniły się do znacznego zmniejszenie bezrobo-
cia w Gminie Nowogard.
 Obejmując w 2010 r. stanowisko Burmistrza No-
wogardu, Robert Czapla przygotował projekt uchwały, 
dzięki której przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca 
pracy, związane z inwestycjami na terenie Gminy No-
wogard, są zwolnieni z opłacania podatku od nierucho-
mości. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przy-
sługuje przedsiębiorcom, którzy utworzą miejsca pracy 
w okresie do 3 lat od daty zakończenia inwestycji.
 Na podstawie Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 26 stycz-
nia 2011 r. zwolnienie z podatku przysługuje:
na okres 2 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono 
co najmniej 5 miejsc pracy,
na okres 5 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono 
co najmniej 10 miejsc pracy,
na okres 10 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono 
co najmniej 50 miejsc pracy.
 Od początku swej kadencji, burmistrz Robert 
Czapla, podjął działania, które ostatecznie doprowa-
dziły do tego, że w naszej gminie utworzona została 
specjalna strefa ekonomiczna.  
 W listopadzie 2011 r. Agencja Nieruchomości 
Rolnych w Szczecinie wyraziła zgodę na objęcie nie-
ruchomości w obrębach Wojcieszyn-Miętno statu-
sem podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W tym samym miesiącu Za-
rząd Województwa Zachodniopomorskiego pozy-
tywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Nowogardu 
o jej stworzenie.
 Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w grudniu 2011 r. stosowny wnio-
sek został złożony przez burmistrza w siedzibie Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
a następnie włączony do projektu Rozporządzenia 
Rady Ministrów.
 Dodać w tym miejscu należy, ze Burmistrz oso-
biście stawił się na posiedzeniu Sejmiku Wojewódz-

Podsumowanie
7 lat działań burmistrza
w walce z bezrobociem
na terenie naszej Gminy 

twa Zachodniopomorskiego, gdzie ważyły się losy 
nowogardzkiej podstrefy (pierwotnie zamiast No-
wogardu statusem podstrefy miały zostać objęte te-
reny postoczniowe w Szczecinie). Udało się jednak 
przeforsować wniosek korzystny dla Nowogardu.
 Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba było pocze-
kać aż do sierpnia 2013 r., kiedy to trzyletnie starania 
burmistrza o utworzenie podstrefy ekonomicznej 
zostały oficjalnie potwierdzone przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Tym samym Nowogard posiada 
obszar inwestycyjny o powierzchni 20,19 ha, z moż-
liwością rozszerzenia do 100 ha.
 Burmistrz Robert Czapla już w kilka tygodni po 
oficjalnym ustanowieniu podstrefy, rozpoczął roz-
mowy z operatorami mediów: ENEA (energia elek-
tryczna – uzyskał promesę na dostawę energii), 
PGNiG (gaz – otrzymał zapewnienie, że każdy inwe-
stor może liczyć na podłączenie gazu zgodnie z wła-
snym zapotrzebowaniem).
 Następnym krokiem było wybudowanie drogi 
dojazdowej do nowogardzkiej podstrefy, ponieważ 
istniejący wjazd od strony Miętna nie zapewniał ru-
chu dla pojazdów ciężarowych.
 Na realizację inwestycji w 2015 r. Burmistrz uzy-
skał dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego 
w kwocie 1.343.015,00 zł (1 miejsce na liście rankin-
gowej). Droga została oddana do użytku w paździer-
niku 2016 r.
 Priorytetem burmistrza jest również uzbrojenie 
terenu inwestycyjnego w sieć kanalizacji wodno-
ściekowej, dlatego złożył w 2015 r. do Kontraktu 
Samorządowego projekt priorytetowy – „Budowa 
sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-
-Miętno”. Na ww. inwestycję udało się pozyskać bli-
sko 2 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej.
 W ramach Kontraktu Samorządowego pozy-
tywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie 
projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 
uczniów”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie 223.380 zł i zakłada zajęcia z doradcą zawodo-
wym dla uczniów z terenu Gminy Nowogard, dzięki 
którym wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy.
 Na wniosek burmistrza aktualnie zmieniany jest 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy No-
wogard, aby dostosować teren podstrefy do coraz 
większych wymagań przedsiębiorców – aktualny 
procent zabudowy w strefie to 50%, po zmianie bę-
dzie to 90%.
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 Na przykładzie samej strefy ekonomicznej widać 
wyraźnie, że zaangażowanie burmistrza Roberta 
Czapli w zapewnienie jak najlepszych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Nowogard jest 
niebagatelne.
 Na terenie nowogardzkiej podstrefy została 
umieszczona tablica informacyjna, której celem jest 
zainteresowanie terenem potencjalnych inwesto-
rów. Z uwagi na sygnały od przedsiębiorców, że ta-
blica nie do końca spełnia swoją rolę, ze względu na 
zbyt małe wymiary, burmistrz wnioskował do Rady 
Miejskiej o zabezpieczenie środków w budżecie 
gminy na wykonanie większej tablicy. Jednak nieste-
ty radni nie wyrazili na to zgody.
 Formalne utworzenie podstrefy to jednak po-
czątek drogi – długiej i wyboistej. To ciężka praca, 
obejmująca w dalszym etapie przygotowanie terenu 
dla inwestorów, jak i skuteczne ich pozyskiwanie. To 
działania promocyjne, spotkania biznesowe, wyjaz-
dy na targi, szkolenia oraz współpraca z instytucjami 
i partnerami.
 W 2015 r. przygotowano nową odsłonę strony 
internetowej Gminy Nowogard (www.invest.nowo-
gard.pl), poświęconej tylko i wyłącznie ofercie in-
westycyjnej naszej gminy. Strona przygotowana jest 
przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych S.A. w Warszawie.
 Przygotowano również film promocyjny, które-
go celem jest ukazanie Gminy Nowogard jako miej-
sca atrakcyjnego dla inwestorów – zawiera w sobie 
m.in. ujęcia nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej, 
informacje o możliwościach wsparcia dla przedsię-
biorców oraz wizyty u pracodawców, którzy już od 
dłuższego czasu z powodzeniem inwestują w Nowo-
gardzie. Film zamieszczony jest na stronie interne-
towej www.nowogard.pl pod linkiem http://www.
nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/1844-fil-
m-promujacy-inwestowanie-w-gminie-nowogard 
i podstronie http://www.invest.nowogard.pl oraz 
może być publikowany na portalach branżowych, 
targach i prezentacjach przygotowywanych z myślą 
o potencjalnych inwestorach.
 Opracowano również Przewodniki dla Inwesto-
rów, w formie papierowej i elektronicznej, w czte-
rech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, 
niemieckiej i duńskiej. Są one wysyłane do amba-
sad, przedstawiane na targach inwestorskich i każ-
dorazowo wręczane przedsiębiorcom odwiedzają-
cym Ratusz.
 Burmistrz aktywnie działa z Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów w Szczecinie, współpra-
cując z byłym dyrektorem Pawłem Bartoszewskim 
oraz obecnym – Jackiem Wójcikowskim. W ciągu 
kilkunastu spotkań, jakie odbyły się w Szczecinie 
i Nowogardzie, prowadzono wspólne działania zo-
rientowane na aktywne poszukiwanie inwestorów, 
promocję nowogardzkiej podstrefy, jak i wspólne 
wyjazdy na targi inwestorskie.

 Dzięki takiej współpracy, udało się pozyskać 
dla Gminy holenderskiego Inwestora – firmę Iron-
tech, która w 2013 r. rozpoczęła swoją działalność 
w Nowogardzie produkując pokrowce na deski do 
prasowania. Firma zatrudnia blisko 40 osób z Nowo-
gardu, lokując się pierwotnie w hali przy ul. Wojska 
Polskiego 13. Niestety, w listopadzie 2014 r. zmu-
szona została czasowo zmienić lokalizację zakładu, 
gdyż wynajmowana hala przy ul. Wojska Polskiego 
osiągnęła maksymalny pułap swoich możliwości. 
Pomimo kilku miesięcy wspólnie podejmowanych 
z inwestorem wysiłków, nie udało się znaleźć odpo-
wiedniego obiektu na terenie Gminy Nowogard. Fir-
ma Irontech znalazła się więc w sytuacji kryzysowej, 
która mogłaby przynieść przedsiębiorstwu znaczne 
straty z tytułu nie wywiązania się z zawartych kon-
traktów.
 Udało się jednak znaleźć rozwiązanie – wynająć 
na czas określony dostępną halę w Goleniowie, któ-
ra spełnia warunki do zwiększenia produkcji przez 
firmę. Ze względu na fakt, że większość pracowni-
ków pochodzi z Nowogardu i jest dowożona przez 
inwestora do Goleniowa, dyrekcja przedsiębiorstwa 
rozważa wkrótce powrót do Nowogardu. Inne firmy, 
które rozpoczęły działalność w Nowogardzie to pod-
mioty z branży meblarskiej - Hjort Knudsen oraz Bal-
tic Board – firmie tej jednak nie udało się ze wzglę-
dów technicznych uruchomić pełnej produkcji.
 W obu tych przypadkach, burmistrz wspierał 
przedsiębiorstwa organizując im giełdy pracy oraz 
pomagając w kwestiach techniczno-organizacyj-
nych. W tym celu zatrudnił on w Urzędzie Miejskim 
osoby specjalnie przeszkolone do zajmowania się 
przedsiębiorcami i organizacją strefy ekonomicznej 
– nie wszystkie gminy posiadają takich specjalistów.
 Publikacje dotyczące naszej oferty inwestycyjnej 
publikowano m.in.: w branżowym „Pulsie Biznesu”, 
„Gazecie Wyborczej”, przygotowano i opublikowano 
w TVP SA także specjalne spoty informacyjne.
 Dzięki tym wysiłkom, jak pokazują statystyki 
WUP, porównując lata 2011-2017, wskaźnik bezro-
bocia w gminie z każdym rokiem spada, co można 
uznać za sukces.
 Oczywiście systematyczny spadek bezrobocia 
w naszej gminie nie wziął się z niczego. Przyczyni-
ło się do tego kilka czynników. Po pierwsze firmy, 
które kilka lat temu rozpoczęły działalność w gminie 
Nowogard, systematycznie rozbudowywały swoje 
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zaplecze i zatrudniały (i nadal zatrudniają) nowych 
pracowników. Przykładem jest wybudowanie Re-
gionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami 
w Słajsinie, gdzie 150 osób zostało zatrudnionych. 
Również mniejsze firmy mają swój udział w spadku 
bezrobocia. A dzięki współpracy burmistrza Rober-
ta Czapli z Powiatowym Urzędem Pracy mieszkańcy 
mogą w ramach prac interwencyjnych i robót pu-
blicznych podjąć zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 
- w latach 2011-2016 udało się w ten sposób zatrud-
nić 55 osób.
 Wszelkie działania burmistrza spotykają się 
z uznaniem osób z „branży”, wystarczy spojrzeć na 
zamieszczone na stronie www.invest.nowogard.pl 
rekomendacje od takich firm jak Pro-fur, Bono-fur, 
Autoneum czy Toyota.
 Można w tym miejscu przytoczyć kilka wypowie-
dzi osób z zewnątrz:
 Wypowiedź Pani Małgorzaty Saar – kierownik 
Biura Wspierania Przedsiębiorczości Centrum Ob-
sługi Importerów i Eksporterów przy Urzędzie Mar-
szałkowskim w Szczecinie: - Współpraca	 pomiędzy	
Centrum,	 a	 Burmistrzem	 Nowogardu	 została	 na-
wiązana	w	grudniu	2011	r.	i	od	razu	była	rzeczowa,	
kończąc	się	pierwszym	dużym	sukcesem	-	udało	się	
wspólnie	pozyskać	dla	Gminy	Inwestora	z	Holandii,	
który	po	wielu	spotkaniach	i	negocjacjach	zdecydo-
wał	się	zostać	w	Nowogardzie	i	rozpocząć	proces	in-
westycyjny	w	Gminie	-	dało	to	na	pewno	pozytywny	
impuls	dla	 jej	 rozwoju	 i	sygnał	dla	 innych	 inwesto-
rów	 -	Nowogard	 to	miejsce,	 gdzie	można	 z	 powo-
dzeniem	zainwestować	swój	kapitał	i	rozwijać	swoją	
działalność.	Myślę,	że	mogę	polecić	wszystkim	zain-
teresowanym	otwarciem	działalności	gospodarczej	
w	Nowogardzie	-	 to	miejsce,	które	 jest	otwarte	na	

inwestorów	i	gotowe	do	współpracy	-	Nowogard	na	
Was	oczekuje!
 Wypowiedź Pana Andrzeja Kaila – Dyrektora 
Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej: -	 Od	 samego	 początku	 współpracy	
z	 Burmistrzem	 Nowogardu	 patrzymy	 z	 uznaniem,	
jak	sprawnie	udaje	się	samorządowi	pracować	nad	
całym	procesem	pozyskiwania	inwestorów	dla	Gmi-
ny.	Tym	bardziej,	że	organizacja	strefy	ekonomicznej	
to	dla	większości	gmin	rzecz	zupełnie	nowa	-	można	
powiedzieć,	że	jest	to	praca	połączona	z	nauką. Nie	
jest	to	łatwe	i	wymaga	dużego	zaangażowania	oraz	
środków	finansowych,	bo	konkurencja	nie	śpi,	a	pra-
wo	 i	 zasady	 inwestowania	są	dosyć	zmienne.	 	 Jest	
to	również	proces	wyjątkowo	czasochłonny	i	wyma-
gający	 cierpliwości.	 Jednak	 jestem	 przekonany,	 że	
samorząd	da	sobie	z	tym	wszystkim	radę	i	niedługo	
skorzysta	 na	 tym	 cała	 społeczność	 Gminy	 Nowo-
gard.
 Burmistrz jednak nadal będzie dokładał starań 
do walki o zmniejszenie poziomu bezrobocia w na-
szej gminie, chociaż nie ma ku temu łatwych wa-
runków. Warto przecież przypomnieć m.in. decyzje 
Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie nieprzy-
znania środków na postawienie większej tablicy 
informacyjnej na terenie strefy, czy też „głodowe” 
wręcz środki zapewnione przez Radę na promocję 
tejże strefy.
 Pomimo tego, burmistrz Robert Czapla aktywnie 
pracował, pracuje i będzie pracował na rzecz walki 
z bezrobociem, nawet jeśli Rada Miejska i lokalna 
prasa będzie rzucała mu kłody pod nogi.

Wydział	Rozwoju	Lokalnego
Funduszy	Kultury	i	Sportu

 Kilkanaście dni temu na 
ul. Dąbrowszczaków zamonto-
wano tabliczki z nową nazwą 
ulicy. Jest to związane z decyzją 
radnych, którzy w czasie sesji 
26 kwietnia br., podjęli uchwałę 
o zmianie nazwy Dąbrowszcza-
ków na ul. Rtm. E. Pileckiego.
 Wybór nazwy ulicy Rtm. W. Pi-
leckiego, którą przyjęli radni, spo-
tkał się ze sprzeciwem niektórych 
mieszkańców Nowogardu. 7 czerw-
ca br. mieszkańcy skierowali do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
P. Słomskiego pismo, w którym 
wskazali na dezaprobatę wobec no-

Radni: ulica Rtm. W. Pileckiego, 
a mieszkańcy mówią: Nie! 

wej nazwy. Mieszkańcy dołączyli do 
pisma listę podpisów oraz projekt 
nowej uchwały. Podpisani wskazali, 
że zamiast nazwy ulicy Rtm. W. Pi-
leckiego, chcieliby aby ulica Dą-
browszczaków została zmieniona 
na dawną nazwę ul. Kuźnierską.
	 -	 Informujemy,	 że	 w	 wyni-
ku	 przeprowadzonych	 rozmów	
z	 mieszkańcami	 na	 temat	 zmie-
nionej	 nazwy	ulicy	Dąbrowszcza-
ków	na	ul.	Rtm.	W.	Pileckiego	oraz	
dużą	 dezaprobatą	 z	 ich	 strony,	
wytypowaliśmy	inne	nazwy,	które	
odpowiadałyby	 bardziej	 zarów-
no	 mieszkańcom,	 jak	 i	 przedsię-

biorcom	 (...).	 Pragniemy	 również	
zaznaczyć,	że	przy	zbieraniu	pod-
pisów	 o	 zmianę	 nazwy	 ulicy	 Dą-
browszczaków	na	ulicę	Rotmistrza	
Witolda	 Pileckiego,	 mieszkańcy	
ulicy	 nie	 otrzymali	 alternatywnej	
nazwy	do	wyboru	– czytamy w pi-
śmie skierowanym do przewodni-
czącego Słomskiego.
 W piśmie do przewodniczącego, 
mieszkańcy wskazali, że 289 osób 
jest za zmianą ulicy Dąbrowszcza-
ków na ul. Kuźnierską, 12 osób po-
parło zmianę nazwy na ul. Dolną, 
natomiast za pozostawieniem na-
zwy ulicy Rtm. W. Pileckiego opo-
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wiedziała się jedna osoba (dosłow-
nie 1).
	 -	 Nazwa	 ulicy	 Kuźnierska	 ma	
swoje	podwaliny	w	historii	miasta	
Nowogard.	 Przed	 laty	 nazwa	 ta	
funkcjonowała,	 na	 co	 dowodem	
jest	 kopia	mapy	 z	1948	 roku.	Na	
ulicy	 tej	 działała	 jedna	 z	 kuźni,	
stajnie	 oraz	 targ	 konny	 – argu-
mentują w piśmie do przewodni-
czącego rady mieszkańcy.
 Pomimo, iż pismo mieszkań-
ców trafiło do przewodniczące-

go Słomskiego już 7 czerwca br., 
to nie wprowadził on projektu 
uchwały w tej sprawie pod obra-
dy podczas sesji, która miała miej-
sce 21 czerwca br. (środa). Ponad-
to najpierw skierował on projekt 
uchwały do zaopiniowania przez 
radcę prawnego, a następnie się 
z tego wycofał.
 Po tych działaniach można 
wyciągnąć wnioski, że głos spo-
łeczeństwa radni, a w tym prze-
wodniczący Słomski, traktują jak 

przysłowiowe powietrze i najwi-
doczniej poszli na przeczekanie 
licząc na to, że mieszkańcy się 
w końcu poddadzą. Niestety tra-
fili na takich, którzy się tak łatwo 
zbyć nie dadzą i zrobią wszystko, 
aby ich głos był słyszalny i by się 
z nim w końcu zaczęto liczyć w Ra-
dzie Miejskiej. (mo)
Analiza kosztów zmiany nazwy 
ulicy:
 Łączny koszt to 16.695 zł, z cze-
go 9.995 zł to koszt jaki poniosą 
mieszkańcy (wymiana dowodów 
rejestracyjnychoraz zmiany w księ-
gach wieczystych), 4.500 zł to koszt 
po stronie przedsiębiorców (m.in. 
zmiana w KRS i koszt wyrobienia 
nowych pieczątek itd), zaś 2.200 zł 
to koszt po stronie gminy (tabliczki 
z nazwą ulicy).
Z ostatniej chwili: mieszkańcy 
podjęli próbę wprowadzenia pro-
jektu uchwały pod obrady sesji 
Rady Miejskiej, lecz zostało to 
przyblokowane przez Przewodni-
czącego RM Piotra Słomskiego. 
Więcej na ten temat w artykule 
o sesji na stronie 2.

 Piotrowi Dumale przyznano do-
roczny Laur Cisowy, nagrodę wrę-
czaną co roku polskim reżyserom za 
wybitne osiągnięcia zawodowe, na 
festiwalu „Lato z Muzami” w Nowo-
gardzie. Wydarzenia główne tego-
rocznej 21. edycji festiwalu odbędą 
się w dniach 14-16 lipca, a poprzedzi 
je tygodniowy Prolog Filmowy.
 Piotr Dumała to jeden z najbar-
dziej cenionych na świecie polskich 
twórców filmu animowanego, reży-
ser, scenarzysta, pisarz i rysownik. 
Od kilku lat Piotr Dumała realizuje 
także filmy kinowe i w zgodnej oce-
nie widzów i krytyków posiadają one 
niepowtarzalny charakter. Wybrane 
filmy animowane Piotra Dumały oraz 
kinową fabułę „Ederly” będzie moż-
na zobaczyć na „Lecie z Muzami”.

Piotr Dumała otrzyma Laur Cisowy 
21. festiwalu „Lato z Muzami”

w Nowogardzie 

 Piotr Dumała będzie gościem „Lata z Muzami”. 14 lipca odbędzie się spo-
tkanie towarzyszące seansowi krótkich filmów mistrza, których wyboru doko-
nał sam laureat. Jeszcze tego samego dnia, podczas otwarcia festiwalu, Piotr 
Dumała otrzyma honorowy „Laur Cisowy”. Dzień później publiczność będzie 
mogła obejrzeć fantastyczny „Ederly”, po którym także odbędzie się spotka-
nie z reżyserem.
 Więcej na www.ndk.pl i www.festiwal.ndk.pl
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 W środę, 14 czerwca br., w sali gimnastycznej, 
przy Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, zgroma-
dzili się uczniowie, kadra nauczycielka, rodzice i licz-
nie przybyli goście. Okazją do tego spotkania była 
uroczystość 70. lecia utworzenia szkoły w Wierz-
bięcinie (1947 rok). Wśród zaproszonych gości 
byli: burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, sekretarz gminy Agnieszka Bie-
gańska - Sawicka, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z jej Przewodniczącym, przedstawi-
ciele Starostwa w Goleniowie i Rady Powiatu z jej 
Przewodniczącym, dyrektorzy szkół z terenu gminy 
Nowogard, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nowo-
gardzie Aneta Wysoszyńska, przedstawiciel kura-
torium oraz sponsorzy szkoły m.in. Państwo Beata 
i Zbigniew Piątak. 

Szkoła Podstawowa
w Wierzbięcinie ma 70 lat 

 Na początku uroczystości, dyrektor szkoły Józef 
Korkosz, złożył życzenia urodzinowe burmistrzowi 
Robertowi Czapli, który w tym dniu je obchodził, 

 Jak co roku w Nowogardzie gościła kilkudziesię-
cioosobowa delegacja młodzieży z zaprzyjaźnionego 
miasta - Veles w Macedonii.
 Młodzież macedońska, dzięki wymianie uczniów 
w ramach współpracy miast (Nowogard - Veles) 
oraz szkół (ZSP - SSOU Kole Nedelkovski), blisko ty-
dzień gościła w naszym mieście. Była to okazja do 
zapoznania się z historią Nowogardu, jego ważnymi 
miejscami oraz udziału w wyjazdach m.in. do Mię-
dzyzdrojów.
 Pobyt naszej młodzieży w Macedonii, czy też 
Macedończyków u nas jest okazją do wymiany do-
świadczeń, ale i poznawania siebie nawzajem - na-

Młodzież z Macedonii
w Nowogardzie 

szych kultur, zwyczajów i codziennego życia. Takie 
wizyty sprawiają, że otwieramy się na inne kultury, 
a przez to otwieramy drzwi i zapraszamy do odwie-
dzania naszej małej ojczyzny i m.in. do inwestowa-
nia u nas.
 W piątkowy wieczór, na uroczystej kolacji z bur-
mistrzem Robertem Czaplą, młodzież Macedonii po-
zytywnie wypowiadała o Nowogardzie i tutejszych 
atrakcjach, których my miejscowi, zazwyczaj już 
nie zauważamy, bo stały się dla nas normalnością - 
czymś oczywistym.
 Mamy nadzieję, że te wizyty będą podtrzymywane 
dla rozwoju obu naszych miast: Nowogardu i Vales.

(ps)
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a następnie przywitał wszystkich przybyłych gości. 
Nie mogło w tym szczególnym dniu zabraknąć hi-
storii szkoły, która została zaprezentowana w formie 
multimedialnej, a następnie uczniowie uświetnili 
święto szkoły występami artystycznymi. Odbył się 
również pokazowy mecz tenisa stołowego, jako że 
szkoła słynie z tego sportu. Funkcjonuje zresztą przy 
niej drużyna tenisa stołowego, która jest w czołów-
ce II ligii - co niewątpliwie jest dużą zasługą samego 
dyrektora szkoły.
 Następnie głos zabrali zaproszeni goście, w tym 
również i burmistrz Robert Czapla, który pogratulo-

wał uczniom, nauczycielom i dyrektorowi dotych-
czasowych sukcesów i wręczył szkole, na ręce dy-
rektora Józefa Korkosza, bon na kwotę 20.000 zł.
 Warto dodać, że w chwili obecnej szkoła liczy 117 
uczniów, z którymi pracuje 11 nauczycieli, wspierani 
przez 7 pracowników obsługi i sekretarkę.

(ps)
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 W środę, 14 czerwca br., o godz. 17.00, rozpo-
czął się uroczysty apel na zakończenie nauki III klas 
w Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Wśród przybyłych 
gości był m.in. burmistrz Robert Czapla, który pogra-
tulował absolwentom szkoły osiągniętych wyników 
i życzył dobrych dalszych wyborów. Burmistrz wrę-
czył też dyplomy gratulacyjne dwóm uczniom Gimna-
zjum nr 1, honorując w ten sposób najzdolniejszych 
uczniów - Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej.
 Głos zabrał również przedstawiciel Rady Rodzi-
ców, Sebastian Furmańczyk, który w imieniu rodzi-

Zakończenie roku szkolnego 
dla klas III w Gimnazjum nr 1 

ców i uczniów podziękował kadrze nauczycielskiej 
z dyrektor Anną Łysiak i z wicedyrektorem Jackiem 
Andrysiakiem na czele, za ich trud pracy.
 Uroczysty apel rozpoczęli absolwenci szkoły, 
którzy zatańczyli Poloneza. Po odebraniu nagród 
i wyróżnień za osiągnięcia w nauce, za działalność 
na rzecz szkoły i w sporcie, młodzież podsumowała 
swój trzyletni pobyt w szkole (2014-2017) na weso-
ło.

(ps)
zdjęcia:	Michał	Kufta	&	Piotr	Suchy
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 W sobotnie popołudnie (10 czerwca br., o godz. 
15.00), sołeckie boisko zapełniło się najmłodszymi miesz-
kańcami sołectwa Karsk. Czekało tu masę atrakcji: wizy-
ta nowogardzkiej policji, przejażdżka wozem strażackim 
(OSP Błotno), przejażdżka na koniach (Furmańczyk), za-
bawy na dmuchanym zamku, możliwość zobaczenia Kar-
ska z góry dzięki wyciągnikowi, a także na każdego czekał 
grill, napoje oraz słodkości.
 Imprezę sobotnią wraz z Radą i mieszkańcami zorgani-
zował sołtys Jerzy Kubicki, który na ten dzień zaprosił także 
burmistrza Roberta Czaplę. Wszyscy bawili się wyśmienicie 
przy dobrej muzyce.

Karsk świętuje Dzień Dziecka 

 W sobotę 3 czerwca 2017 r. Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Nowogar-
dzie wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Czy-
tanie porusza”. W godz. 19.00 – 22.00 
dla ponad 30 osobowej grupy dzieci 
zorganizowane zostały różne atrakcje 
promujące czytelnictwo i bibliotekę 
jako miejsce otwarte i przyjazne.
 Dzieci miały wiele ciekawych i za-
skakujących zadań do wykonania m.in. 
zapoznanie się w postaci zaszyfrowa-
nych w obrazkach imionach, tworze-

NOC BIBLIOTEK
pod hasłem „Czytanie porusza” 

nie pajęczej sieci, mroczna atmosfera 
sprzyjała wysłuchaniu fragmentu opo-
wiadania G. Kasdepke pt. Tajemnicze 
zniknięcie Detektywa Pozytywki.
 Pełną emocji atrakcją były de-
tektywistyczne poszukiwania skarbu 
w całej bibliotece. Dzieci przy użyciu 
latarek przeszukiwały wszystkie po-
mieszczenia, aby odszukać w różnych 
miejscach ukrytych wskazówek, któ-
re doprowadzą je do skarbu. Miały 
przy tym określone zadania do wy-
konania, a wszystko to w mrocznym 

 Sołtys Jerzy Kubicki wraz z Radą Sołecką chcieliby ser-
decznie podziękować wszystkim tym, bez których Dzień 
Dziecka w Karsku mógł zostać zorganizowany:
 Burmistrzowi Robertowi Czapli, Tadeuszowi Wronie, 
Celowemu Związkowi R-XXI, Kazimierzowi Lembasowi, 
PUWiS, Janowi Lipskiemu, Krzysztofowi Skowronowi (za 
podnośnik), OSP Błotno i Henrykowi Gardło, Jerzemu 
Furmańczykowi, Tomaszowi Żyto, Policji z Nowogardu, 
Danielowi Bartosowi, Piekarni Karsk Bogusi i Jackowi Li-
siewiczom, Piekarni Pędziszczak, młodzieży oraz wszyst-
kim, którzy pomogli w przygotowaniu boiska.

(ps)

i ciemnym nastroju. W trakcie detek-
tywistycznej zabawy uczestnicy zjedli 
kolację, a na zakończenie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, zakładki oraz 
mały gadżet. Pomimo późnej wieczo-
rowej pory dzieci wykazywały wiele 
energii i z uśmiechem ustawiały się 
do pamiątkowego zdjęcia.
 Zapraszamy na kolejną akcję 
w przyszłym roku z nowymi atrakcja-
mi nie tylko dla dzieci.

MBP
Dział	Dla	Dzieci	i	Młodzieży
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 W sobotę, 10 czerwca br., o godz. 13.00, w Kra-
snołęce, sołtys Anna Rakowska wraz z Radą Sołec-
ką i mieszkańcami, zorganizowali dla najmłodszych 
mieszkańców sołectwa Dzień Dziecka. Przygotowa-
no masę atrakcji m.in. malowanie twarzy czy pokaz 
motorów oraz smakołyki w postaci słodyczy i dań 
z grilla. Sołtys z Boguszyc - Krystyna Maciejewska 
wraz z mężem za darmo „kręcili” watę cukrową.
 Na zaproszenie sołtys Krasnołęki przybył również 
burmistrz Robert Czapla, który przywiózł dla dzieci 

Dzień Dziecka w Krasnołęce 

słodycze. Życzymy wszystkim dzieciom wszystkiego 
najlepszego, a tym starszym jak najlepszych ocen na 
świadectwie.

(ps)

IV Maraton MTB dookoła 
Jeziora Nowogardzkiego 
mem. Artura Komisarka 

Zapraszamy do udziału w IV Maratonie 
MTB dookoła Jeziora Nowogardzkiego 
memoriał Artura Komisarka, który od-
będzie się 26.08.2017 r.
Pod linkiem: https://elektroniczneza-
pisy.pl/g/Maraton_Rowerowy_Nowo-

gard_2017.html mogą Państwo bezpośrednio zapisywać 
się maraton.
Organizatorzy oczekują udziału ok. 550 rowerzystów z całe-
go regionu. Nie czekaj i zapewnij sobie start już dziś.
Więcej informacji na stronie: http://maratonnowogard.pl/

ZAPRASZAMY!!! 

Zapisz się na
IV Nowogardzki

Bieg Uliczny 

Serdecznie zapraszamy do startu w IV Nowogardz-
kim Biegu Ulicznym, który odbędzie się 1.10.2017 r. 
o godz. 13.00.
Pod linkiem: http://sport-time.com.pl/competitionU-
sers/create?competitionId=191 mogą Państwo bezpo-
średnio zapisać się na bieg.
Przypomnijmy, iż w zeszłym roku start w biegu OPEN 
wzięło ok. 300 biegaczy. Limit biegaczy w tym roku to 
400 osób.
Nie czekaj i zapewnij sobie start już dziś. Szczegóły 
w regulaminie dostępnym pod linkiem:
http://sport-time.com.pl/competitions/viewTerm-
s?id=191

ZAPRASZAMY!!!

Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów nr 6,7,8 
z dnia 08.06.2017r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, 
ograniczonego oraz bezprzetargowo.
Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa – pokój nr 204 tel. (91) 39-26-225. 
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących 
punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, 
pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-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; Sklep odzieżowy, 
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48

Przedmiotem sprzedaży jest działka  
niezabudowana o nr ewidencyjnym 
543/12 o pow. 1226 m2 (symbol użytku 

gruntowego – Bp), położona w obrębie 
nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Ra-
taja.
Nieruchomość posiada urządzoną księ-
gę wieczystą KW Nr SZ1O/00038593/7 
w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie 
i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich 
ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu  
28.07.2017r. o godz. 1000 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.
Cena wywoławcza działki -  58.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% wartości nierucho-
mości tj. 5.800,00 zł najpóźniej do 
dnia 24.07.2017r. na konto Urzędu: 
BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard 
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 
lub w kasie Urzędu Miejskiego do 
godz. 14.30.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 
(91) 39-26-225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl oraz www.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla


