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W poniedziałek, 23 października br, burmistrz 
Robert Czapla, podpisał wniosek na dofinan-
sowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora No-
wogardzkiego.Dofinansowanie z RPO wynosi 
2.807.116 zł, z czego wkład wlasny gminy sta-
nowi kwota 495.373 zł.

Na burmistrzowskim fotelu 
w Nowogardzie dokonała się 
zmiana. Na miejscu zajmowa-
nym dotąd przez Roberta Cza-
plę, zasiadł Marek Mikołajczyk. 

Jest pedagogiem, zoopsycholo-
giem, dogoterapeutą, nauczy-
cielem akademickim, członkiem 
EERA. Ponadto jest członkiem 
i absolwentem CASI Institute. 
Tak w skrócie można przedstawić 
młodego przedsiębiorcę, który 
pochodzi z Nowogardu.

Tradycyjnie już, jak każdego roku, 
burmistrz Robert Czapla zapala zni-
cze na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza i pod Pomnikiem Sybiraków.

c. d. na str. 5 c. d. na str. 4
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 Największą atrakcją turystyczną Nowogardu jest, 
sięgające centrum miasta Jezioro Nowogardzkie 
(długość 2410 m, szerokość maksymalna 600 m, 
średnia głębokość 5,1 m). Na jego brzegu usytu-
owany jest ośrodek wypoczynkowy, na którego 
terenie znajdują się domki kempingowe oraz pole 
namiotowe. Nad jeziorem znajduje się również ze-
spół przyrodniczo-krajobrazowy „Sarni Las”. Do lasu 
prowadzi ulica Wojska Polskiego oraz pieszy szlak 
turystyczny, wiodący ulicą Promenada, a następnie 
dalej trasą dookoła jeziora. Ze szlaku tego chętnie 
korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale 
i przyjezdni goście.
 W 2016 roku gmina zleciła wykonanie projektu 
ścieżki dookoła jeziora. Projekt obejmuje rozbudo-
wę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w oparciu o 
walory przyrodnicze Jeziora Nowogardzkiego oraz 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Las”. 
Celem ogólnym projektu jest edukacja przyrodnicza 
i ekologiczna, kształtowanie umiejętności spędza-
nia wolnego czasu w warunkach piękna przyrody, 

Burmistrz pozyskuje
środki na ścieżkę
dookoła jeziora 

promowanie zdrowego stylu życia, aktywizacja i 
integracja środowiska lokalnego oraz wytworzenie 
małych lokalnych przestrzeni publicznych. Oczeki-
wanymi rezultatami będą:
- wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej użyt-

kowników ścieżki,
- wzrost liczby propozycji form spędzania wolnego 

czasu dla mieszkańców i turystów,
 - wzrost propozycji programowych dla dzieci i mło-

dzieży,
- wzrost liczby osób aktywnie spędzających wolny 

czas w miejscu,
- poprawa estetyki funkcjonalności przestrzeni 

w obrębie centrum miasta.
 Pomimo trudności ze strony Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, burmisrz podejmuje wszelkie moż-
liwe działania, które pomogą zrealizować tę inwe-
stycję dla mieszkańców naszej gminy.

Jarosław Soborski
Wydział RLiF UM w Nowogardzie

 Wszystko za sprawą 25 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i wygranej przez Pana Marka li-

Zmiana na fotelu burmistrza 
Nowogardu

cytacji, której przedmiotem było jednodniowe obję-
cie fotela Burmistrza Nowogardu. Dzięki swej ofiar-
ności,  zwycięzca miał okazje pomóc potrzebującym 
oraz przez jeden dzień pełnić najważniejszą funkcję 
w naszej gminie.
 31 października br., „nowy” burmistrz stawił się 
do „pracy” w magistracie o godzinie 8.00. Po ofi-
cjalnym powitaniu i podpisaniu przez piastującego 
funkcję burmistrza aktu przekazania „władzy”. Na-
stępnie „burmistrz” został oprowadzony po ratuszu, 
gdzie miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 
Urzędu Miejskiego. W rolę przewodnika Pana Marka 
wcielił się sam „były” Burmistrz Nowogardu. Kolej-
ną atrakcją przygotowaną na ten szczególny dzień, 
była wizyta w Bibliotece Miejskiej, gdzie Pan Marek 
pod okiem Pani Dyrektor miał okazję zaznajomić się 
z funkcjonowaniem nowogardzkiej książnicy. Nie za-
brakło również  odwiedzin w Nowogardzkim Domu Burmistrzowie z radcą prawnym
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 Na koniec odbyła się konferencja prasowa, 
w której brały udział lokalne media. Pan Marek Mi-
kołajczyk zmierzył się na niej z pytaniami, które nie 
zawsze są wygodne. Niemniej jednak podsumował 
ten dzień, jako bardzo ciekawy, mimo że jak sam po-
wiedział, praca burmistrza jest bardzo wymagająca 
i raczej nie chciałby wykonywać jej na co dzień.
 Mamy nadzieje, że Pan Marek będzie miło wspo-
minał ten dzień, a my zapraszamy Państwa do wzię-
cia udziału w kolejnej licytacji już w przyszłym roku.

(EO)

Kultury, po którym osobiście gości oprowadziła dy-
rektor Aneta Drążewska, pokazując m.in. pracownie 
i opowiadając także o specyfice pracy, jak i możliwo-
ściach, jakie stwarza NDK.

 Nowy „burmistrz” w ramach przejętych obowiąz-
ków, uczestniczył tego dnia w odbiorze wyremonto-
wanego budynku komunalnego przy ul. Zamkowej, 
gdzie miał zaszczyt dokonać oficjalnego przecięcia 
wstęgi. Następnie Pan Marek z burmistrzem Ro-
bertem Czaplą i kierownikiem wydziału Rozwo-
ju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) 
Jarosławem Soborskim, spotkał się z dyrektorem 
nowogardzkiego szpitala Kazimierzem Lembasem. 
Spotkanie miało na celu oprowadzenie „jednodnio-
wego burmistrza” po szpitalu, który jest dumą na-
szej Gminy.
 „Nowy włodarz” wziął również udział w oficjal-
nym przekazaniu piłek przez prezesa LKS Pomorza-
nin dla ZSO. Po tym wydarzeniu, wraz z „byłym” bur-
mistrzem, odwiedził mieszkankę Nowogardu, która 
obchodziła 96 urodziny. Po złożeniu p. Kołodziejczyk 
życzeń, wręczeniu kwiatów i listu gratulacyjnego 
„burmistrz” w towarzystwie Roberta Czapli i Jarosła-
wa Soborskiego, udali się do ratusza, gdzie dokonali 
podsumowania kończącego się dnia urzędowania 
„nowego” burmistrza. 

„Nowy” burmistrz przy pracy

Zapoznanie się z pracą urzędników

Ul. Zamkowa - oddanie budynku do użytku

Przekazanie sprzetu sportowego w ZSO

Z wizytą w NDK
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 Są to dwa symboliczne miejsca 
na naszym cmentarzu. Pierwsze 
z nich związane jest ze zdoby-
ciem Nowogardu 4 marca 1945 
roku. Front niemiecki przełamały 
wówczas: 2 armia pancerna woj-
ska polskiego i 61 armia wojsk 
radzieckich oraz 3 armia pan-
cerna, 2 polska dywizja artylerii 
i 3 radziecka armia uderzeniowa 
I Frontu Białoruskiego. 5 marca 
wojska radziecko-polskie zajęły 
Nowogard. W walkach o Nowo-
gard zginęło 30 polskich żołnie-
rzy, a w okolicach Nowogardu 
32 żołnierzy polskich. Jest to grób 
symboliczny, w którym spoczywa-
ją prochy nieznanego żołnierza. 
Mało kto z mieszkańców wie, że 
mamy taki grób na nowogardzkim 
cmentarzu.
 Drugi pomnik tzw Sybiracki, 
poświęcony jest wszystkim tym, 
którzy zginęli na „nieludzkiej” zie-
mi.
 W ZSRR Syberia była centrum 
zesłań, powstał tam m.in. system 
gułagów. Po agresji ZSRR na Pol-
skę setki tysięcy polskich miesz-
kańców Kresów uległo przesie-
dleniu, niektórzy m.in. na Syberię 
(inni np. do Kazachstanu).

Pamiętając
o bezimiennych bohaterach

 14 czerwca 1941 roku w nocy 
rozpoczęła się sowiecka akcja 
przeciwko ludności zajętej Litwy. 
W pierwszym tygodniu wywie-
ziono około 30 tys. osób. W la-

tach 1941–1952 Sowieci wywieźli 
z kraju około 132 tys., z tej liczby 
zginęło 28 tys. 21 maja 1947 roku 
Centralny Komitet sowieckiej par-
tii przyjął tajne postanowienie 
„O tworzeniu kołchozów w re-
publikach bałtyckich” – Wiosna 
1948 – wywózki o kryptonimie 
„Wiosna” były drugą falą wywó-
zek i największą taką akcją w po-
wojennej historii Sowietów. Trze-
cia faza czystek to akcja „Jesień” 
1951, wywieziono 4 tys. rodzin 
chłopskich – 16 150 osób – „wro-
gów kolektywizacji”. Nie były to 
tak zwane repatriacje, ale zsyłki 
w głąb Rosji (np. do Buriackiej 
Mongolskiej Autonomicznej SRR 
wywieziono 39 766 osób).
 W historii Polski mamy tzw 
4 okresy wywózek na Sybir. Trzy 
pierwsze dotyczyły okresu car-
skiej Rosji, zaś czwarty to cza-
sy funkcjonowania ZSRR.

(ps)
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 Na terenie naszego miasta 
mieści się także jego firma, która 
obecnie zajmuje się produkcją ak-
cesoriów dla zwierząt.
 Działalność gospodarczą Łu-
kasz Skryplonek rozpoczął w li-
stopadzie 2011 roku. Efektem 
jego pracy jest między innymi 
międzynarodowy patent na nowy 
typ amortyzatora, który jak się 
okazało, ma bardzo szerokie za-
stosowanie. Służy on zarówno 
do ochrony wszelkiego rodzaju 
lin, a jednocześnie amortyzuje je 
w zupełnie inny sposób niż roz-
wiązania, które były znane do tej 
pory na rynku.
 W dniu 26.10 br. w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Łukasz 
Skryplonek spotkał się z Burmi-
strzem Robertem Czaplą. Opo-
wiadał między innymi o swojej 
działalności, doświadczeniach, jak 
i planach na przyszłość. Pan Łu-
kasz poinformował burmistrza, że 
w niedalekiej przyszłości planuje 
on rozpocząć produkcję akceso-
riów dla zwierząt na większą skalę. 
Był to doskonały moment i okazja, 
aby móc poinformować potencjal-
nego inwestora o możliwościach, 
jakie będzie stwarzała strefa eko-

Nowogardzianin z sukcesem

nomiczna, która w niedługim cza-
sie zostanie uzbrojona w media. 
Dlatego też podczas spotkania 
obecny był także Dariusz Szwal, 
który jest odpowiedzialny za kon-
takty biznesowe w Nowogardzie.
 Firma Łukasza Skryplonka ro-
śnie w siłę. Produkty jego marki 
obecnie spotkamy w kilku krajach 
Unii Europejskiej. Widząc jednak 
tempo, w jakim firma osiągnęła 
sukces, można spodziewać się, że 
w niedługim czasie innowacyjne 
rozwiązania, których autorem jest 
nowogardzki przedsiębiorca, opa-
nują cały świat.

 W ramach uznania Pan Łukasz 
wręczył burmistrzowi smycz, któ-
ra jest obecnie sztandarowym 
produktem firmy.
 My, mieszkańcy Nowogardu 
jesteśmy dumni z Pana dokonań. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukce-
sy i życzymy dalszego satysfakcjo-
nującego rozwoju firmy- powie-
dział na koniec spotkania Robert 
Czapla, a Pan Łukasz na pamiątkę 
wręczył burmistrzowi smycz, któ-
ra jest obecnie sztandarowym 
produktem firmy.

(EO)
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 Teraz nasza świetlica z zewnątrz wygląda jak 
nowa. To zupełnie inne miejsce, już nie straszy tak 
jak wcześniej - mówiła jedna z mieszkanek Jarchlina, 
która brała udział w uroczystości związanej z zakoń-
czeniem inwestycji.
 Uroczystość, w której udział wzięli mieszkańcy 
Jarchlina, ale także przedstawicieli gminy Nowogard 
w osobach burmistrza Roberta Czapli, radnej Miro-
sławy Cwajdy (radnej z tego okręgu wyborczego), 
radnej Jolanty Bednarek (Strzelewo) i koordynatora 
prac Jarosława Hołubowskiego, odbyła się w piątek 
wieczorem (27.10).

Modernizacja świetlicy
w Jarchlinie

 Aby móc wykonać te prace, sołectwo przezna-
czyło na ten cel dwa własne fundusze, które łącz-
nie wyniosły ok. 16 tys. zł. Kwota ta pokryła kosz-
ty niezbędnych materiałów, zaś gmina zapewniła 
pracowników, niezbędnych do wykonania zadania. 
Prace wykonywane zostały przez osoby osadzone 
w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzę-
du Miejskiego oraz pracowników interwencyjnych 
z Urzędu Pracy.
 Jak mówiła sołtys Aneta Kaczmarek - Przed nami 
jeszcze dużo pracy. Chcielibyśmy w przyszłości wyre-
montować wnętrze świetlicy, zainstalować central-
ne ogrzewanie. Niestety, na to wszystko potrzebne 
są pieniądze. Nie wszystko można zrobić od razu. 
Najważniejsze jest to, że mamy plany i chęci. Jeśli są 
plany, to w miarę możliwości, będziemy je realizo-
wać.

 Podczas spotkania burmistrz Robert Czapla i soł-
tys Aneta Kaczmarek podziękowali za zaangażowa-
nie mieszkańcom przybyłym do świetlicy. Przygoto-
waliście wspaniałą uroczystość i wierzę, że dołożycie 
należytych starań, aby ten obiekt był nie tylko za-
dbany, ale również we właściwy sposób wykorzysty-
wany - powiedział R. Czapla.
 Świetlica w Jarchlinie w ostatnim czasie przeszła 
kolejny etap modernizacji. Po generalnym remoncie 
dachu, który miał miejsce w 2013 r. i wymienieniu 
okien, przyszedł czas na elewacje.
 Prace w tym zakresie polegały na ociepleniu 
ścian zewnętrznych styropianem, po czym wykona-
no nową elewację całego budynku.

 O tym, jak obiekt będzie wykorzystywany, zade-
cydują sami mieszkańcy. Pozostaje mieć nadzieje, że 
świetlica posłuży społeczności lokalnej i z czasem, 
będą tam również organizowane spotkania, imprezy 
i zabawy, które są bardzo ważnym elementem inte-
gracji społecznej.

(EO)
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 W piątek, 27 października br., 
burmistrz Robert Czapla, w towa-
rzystwie między innymi Sebastia-
na Szymańskiego dyrektora SP1 
oraz pracownika Wydziału Inwe-
stycji i Remontów Adama Czer-
nikiewicza, dokonał oficjalnego 
odbioru prac remontowych.
 Podczas realizacji tej inwe-
stycji, wykorzystano najnowsze 
technologie w branży przeszkleń. 
Szyby zamontowane w hali nale-
zą do grupy tzw. szyb bezpiecz-
nych, które cechują się zwiększo-
ną wytrzymałością mechaniczną 
o znacznej odporności na ude-
rzenie i rozbicie. Ta cecha nowych 
okien została przetestowana oso-
biście m.in. przez burmistrza, dy-
rektora szkoły i uczniów. I mogli 
się oni naocznie przekonać!, że są 
odporne na uderzenia pilką. 
 Ten rodzaj szkła ogranicza do 
minimum zagrożenie dla zdrowia 
osób przebywających w pobli-
żu okien. Szczególnie ważne jest 
jego użycie w miejscach, gdzie 
przebywają dzieci, a tym bardziej 
w miejscach, gdzie uprawia się 
sport.
 Prace przy inwestycji trwały 
3 tygodnie i polegały na demon-
tażu starych oraz zamontowaniu 
nowych okien. Tak szybkie tempo 
było możliwe dzięki technologii, 
jaką zastosował wykonawca. Jak 
powiedział Adam Czernikiewicz 
– Firma Profil poradziła sobie bar-
dzo dobrze z tym zadaniem.

Nowe okna w hali sportowej 
przy SP nr 1 

 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z funduszy Gminy, która na ten 
cel przeznaczyła 72.038 zł. Powierzchnia wymienionych okien wynosi 
199,53 metrów kwadratowych. W ramach podziękowania, uczniowie 
klas trzecich, przekazali na ręce burmistrza zdjęcie wszystkich uczniów, 
wykonane na tle zrealizowanej inwestycji.

(EO)
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 W związku z licznymi telefonami i skargami, jakie 
napływają do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
chcielibyśmy poinformować wszystkich zaintere-
sowanych, że sytuacja, jaką obserwujemy obecnie 
w okolicy nowogardzkiego cmentarza wynikła z za-
kwestionowania przez Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie zmiany organizacji ruchu zaproponowanej 
jak co roku przez Urząd Miejski w Nowogardzie.
 Starostwo Powiatowe zdecydowało o tym, że 
ruch przy głównej bramie cmentarza w tym roku 
jest dopuszczalny. Możemy przejechać od przejazdu 
kolejowego w prawo w ulicę Nadtorową. Mimo tłu-
maczeń i apeli Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
który wnioskował o to, aby dla dobra i bezpieczeń-
stwa osób odwiedzających cmentarz ulice zamknąć 
w taki sposób, jak było to czynione co roku, decyzja 
pozostała niezmienna.
 Brak ustawienia znaku zakazu wjazdu w ulicę 
Nadtorową stwarza realne zagrożenie dla pieszych, 
którzy odwiedzają mogiły bliskich. Ruch w okolicy 
cmentarza już na tę chwilę jest ogromny. Niestety 
w ciągu najbliższych godzin będzie się on jeszcze na-
silał. Ograniczenie prędkości do 30 km/h w tym re-
jonie może okazać się niewystarczającym środkiem 
zapobiegającym sytuacjom niebezpiecznym dla ży-
cia i zdrowia pieszych.
 Urząd Miejski w Nowogardzie apeluje zarówno 
do pieszych, jak i kierowców o zachowanie rozwagi 
i szczególnej ostrożności w rejonie cmentarza. Pro-
simy Państwa także o wielką cierpliwość i wyrozu-
miałość. Dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak 
i kierujących w okolice cmentarza zostały zadyspo-

Informacja
w sprawie Cmentarza

Komunalnego w Nowogardzie 

nowane patrole Policji, które mają dbać o Państwa 
bezpieczeństwo.
 Prosimy Państwa o wielką cierpliwości i wyrozu-
miałość.
 Rozwiązanie, jakie zostało narzucone przez staro-
stwo, spotkało się także z bardzo negatywnym odze-
wem przedsiębiorców, których przez te zmiany jest 
znacznie mniej, niż w latach ubiegłych.
 Brak zakazu wjazdu w ulicę Nadtorową stwarza 
realne zagrożenie dla nas - mówi jedna z osób kie-
rujących się na cmentarz dziś rano. Co roku ta droga 
była zamknięta. My, jako odwiedzający mogiły na-
szych bliskich, mogliśmy w prosty sposób zakupić 
znicze czy kwiaty i zanieść je na grób naszych bli-
skich. Teraz trzeba będzie najpierw dopchać się do 
sprzedających - opowiada kolejna napotkana osoba.

(EO)
***

Z OSTATNIEJ CHWILI!
 W krótkim czasie, po postawieniu 4 tablic infor-
mujących, że za tegoroczną organizację ruchu wokół 
cmentarza odpowiada Starosta Goleniowski, zostały 
one skradzione. Kradzież ta została zgłoszona na po-
licję. W następnym dniu po kradzieży zamontowane 
zostały nowe tablice informacyjne. 

W następnym dniu po kradzieży 
zamontowane zostały nowe ta-
blice informacyjne. 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 9

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Na-
uczyciele i Pracownicy Oświaty:
    W związku z zamieszczeniem 
w mediach nieprawdziwych in-
formacji, odnośnie sytuacji finan-
sowej w nowogardzkiej oświacie, 

jako skarbnik gminy Nowogard, jestem zobowiązany po-
informować wszystkich zainteresowanych o stanie fak-
tycznym. Uprzejmie informuję, iż znaczący wpływ na 
zwiększenie wydatków oświatowych w gminie Nowo-
gard miały dwie reformy: oświatowa i emerytalna.
 W gminie Nowogard w ramach reformy oświato-
wej Rada Miejska, w drodze uchwały zadecydowała, iż 
dwa gimnazja zostaną włączone w struktury istniejących 
szkół podstawowych, zaś jedno naturalnie wygaśnie. To 
oznacza, że dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów stali się 
zastępcami dyrektorów w szkołach podstawowych, zaś 
nauczyciele gimnazjalni stali się automatycznie nauczy-
cielami szkół podstawowych. Doszły klasy 7, zwiększyła 
się o 166 godzin tygodniowa liczba zajęć lekcyjnych, po-
nadto założono, iż żaden nauczyciel nie straci pracy, a to 
oznaczało jedno – wzrost kosztów w oświacie.
 Reforma emerytalna, która weszła w życie z dniem 
1 października 2017 roku spowodowała, że na emeryturę 
zdecydowało się pójść aż 14 nauczycieli, w związku z tym 
gmina zobowiązana jest wypłacić nauczycielom odprawy 
emerytalne w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia 
oraz w niektórych przypadkach dodatkowo nagrody ju-
bileuszowe i inne obciążenia wobec ZUS i US, co łącznie 
stanowi kwotę 572.576 zł.
 Ponadto 10 nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela, 
wzięło urlopy dla poratowania zdrowia, a to oznacza, że 
dyrektor szkoły musi na ich miejsce zatrudnić nauczyciela 
na tzw. zastępstwo. W sumie koszt na jednego urlopo-
wanego nauczyciela wraz z ustanowionym zastępstwem 
(zwiększenie pensum nauczyciela o godziny ponad wy-
miar czasu), wynosi po stronie gminy blisko 130.000 zł 
rocznie, a więc przy 10 osobach mówimy już o wydatku 
rocznym blisko 1.300.000 zł. W związku z powyższym, do 
końca 2017 roku, należy zabezpieczyć z tytułu urlopów na 
ratowanie zdrowia 435.000 zł.
 W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż nauczyciele, jak 
każdy z nas, ma prawo zachorować. Tym bardziej, wyko-
nując tak ciężką pracę, jaką jest kształcenie dzieci. Każ-
da więc nieobecność chorego nauczyciela w szkole, to 
automatyczny wzrost godzin nadliczbowych nauczyciela 
zastępującego, a co za tym idzie, wyższe koszty z budżetu 
gminy na wynagrodzenia oraz obciążenia ZUS i US. 
 Jednak to nie koniec wzrostu wydatków oświatowych. 
W trakcie 2017 roku dokonano ustawowej waloryzacji 
płac nauczycieli o 1,3% od stycznia br., co na dzisiaj stano-
wi 164.437 zł oraz wyrównanie płacy minimalnej i o 3% 

Oświadczenie skarbnika gminy Marcina 
Marchewki w sprawie sytuacji

finansowej w nowogardzkiej oświacie
podwyżka płac obsługi i administracji, co daje łącznie 
kwotę 208.479 zł .
 Na wzrost wydatków oświatowych mają wpływ 
również: wprowadzone w trakcie roku zmiany arkuszy 
organizacyjnych szkół np. z tytułu godzin nauczania in-
dywidualnego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
przystosowanie placówek do reformy, dokształcanie i do-
skonalenie kadr, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz nalicze-
nie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób od-
chodzących na emeryturę, co stanowi kwotę 129.311 zł.
 W miesiącu styczniu 2017 r., uchwalając budżet, 
zabezpieczono wszystkie niezbędne wydatki, związa-
ne z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświa-
towych. Jednak reforma oświaty, wprowadzona od 
1 września br., powiązana z reformą emerytalną oraz 
dodatkowe wydatki, których nie można było przewidzieć 
na etapie uchwalania budżetu, spowodowały znaczny 
wzrost wydatków oświatowych.
 Subwencja oświatowa na 2017 rok, wypłacana jest 
gminie na podstawie danych statystycznych liczby eta-
tów nauczycieli z 2015 roku i liczby uczniów z 2016 roku, 
a to oznacza, że najpierw musimy wydać nasze gminne 
pieniądze, a dopiero później otrzymamy pieniądze z bu-
dżetu państwa, w formie wspomnianej przez ze mnie 
subwencji oświatowej.
 Rok szkolny 2016/2017 zakończył się z dniem 31 sierp-
nia, a wraz z nim prace związane z reformą oświatową, 
w tym nowe arkusze organizacyjne placówek oświato-
wych i związane z tym wyliczenie realnych kosztów, które 
poniesie gmina. Dzisiaj wiemy reforma oświatowa i eme-
rytalna, które weszły w życie w miesiącach wrzesień-paź-
dziernik br., będą kosztowały gminę dodatkowo ponad 
1,5 mln zł.
 W dniu 25.10.2017 r., na sesji Rady Miejskiej, przed-
łożony został projekt uchwały, w którym wnioskowano 
o kwotę blisko 700.000 zł, jako częściowe pokrycie zobo-
wiązań wobec nauczycieli i pracowników oświaty. Pra-
gnę zauważyć, że to zaledwie 45% tego, co tak naprawdę 
potrzebujemy do końca roku budżetowego. W projekcie 
uchwały, jako źródła sfinansowania wydatków oświato-
wych, wskazano część wydatków bieżących oraz inwesty-
cji, które w opinii kierowników wydziałów merytorycznych, 
nie mają szans na realizację w tym roku budżetowym. 
Rada Miejska podjęła uchwałę, zabezpieczając kwotę 
244.180 zł, co stanowi 17 % potrzeb oświatowych.
 Wobec powyższego, jestem przekonany, iż najbliższa 
sesja Rady Miejskiej pozwoli zabezpieczyć pozostałe, jak-
że niezbędne środki finansowe na funkcjonowania nowo-
gardzkiej oświaty.
Nowogard, dnia 30 października 2017 roku

Skarbnik gminy Nowogard
Marcin Marchewka
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 W czwartek, 26 października br., na terenie za-
kładu mechaniki pojazdowej w Olchowie doszło do 
pożaru.

Z troską o poszkodowanych w pożarze 

 Dorota Maślana została nowym kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Została 
wybrana w konkursie na to stanowisko, przeprowa-
dzonym przez Urząd Miejski w Nowogardzie.
 W ramach konkursu do ratusza wpłynęły 4 oferty. 
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komi-
sja opowiedziała się za kandydaturą Doroty Maślanej. 
Zdaniem komisji ,to właśnie ta kandydatka, wykazała 
się największą wiedzą i najlepszymi kompetencjami.

Dorota Maślana nowym kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Na miejsce zdarzenia udał się zastępca burmi-
strza Krzysztof Kolibski wraz z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby na miejscu 
zorientować się, jakiej poszkodowani potrzebują 
pomocy ze strony gminy. 
 Sytuacja jest o tyle trudna, że warsztat który 
uległ spaleniu, nie był ubezpieczony. Ponadto poza 
wyposażeniem warsztatu, znajdowały się tam także 
dwa pojazdy klientów, które podczas pożaru rów-
nież uległy zniszczeniu.
 Straty materialne nie zostały jeszcze oszacowane 
i nieznana jest także przyczyna pożaru.

(EO)

nadzieję, że dzięki pomocy moich współpracowników, 
których znam prawie 30 lat, nasza praca będzie mia-
ła wymierne korzyści - powiedziała kierownik Dorota 
Maślana.
 Nowy kierownik OPS będzie odpowiadał za nastę-
pujące zadania:
• opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
• zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, racjonal-

ne gospodarowanie środkami finansowymi zgod-
nie z obowiązującymi przepisami,

• kierowanie statutową działalnością Ośrodka Pomocy 
Społecznej,

• realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej – 
własnych i zleconych wynikających z przepisów prawa,

• prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu 
o ustawę o finansach publicznych,

• pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form 
pomocy społecznej, w tym ze środków z funduszy 
europejskich,

• realizacja w ramach posiadanych środków zadań wy-
nikających z rozeznanych potrzeb w mieście,

• rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ra-
mach zidentyfikowanych potrzeb,

• inspirowanie działań instytucji, organizacji społecz-
nych, osób prawnych i fizycznych sprawach doty-
czących rozwiązywania problemów społecznych,

• opracowywanie i wdrażanie programów społecz-
nych, wydawanie decyzji administracyjnych na 
podstawie upoważnienia,

• nadzór nad prowadzeniem postępowań z zakresu za-
mówień publicznych,

• współpraca z organami administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami po-
zarządowymi.

(EO)

 Dorota Maślana ukończyła studia z zakresu zarzą-
dzania jednostkami pomocy społecznej w Wyższej 
Szkole Administracji w Szczecinie. W Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie pracuje nieprzerwanie od 
ponad 27 lat. Ostatnie 10 lat obejmowała stanowisko 
Koordynatora zespołu Interwencji Kryzysowej.
 Nowy kierownik zdaje sobie sprawę z trudności 
i ryzyka, jakie niesie ze sobą nowe stanowisko. Dziś na 
oficjalnym spotkaniu, które odbyło się w OPS, złożyła 
podziękowania za wyróżnienie jej pracy i wielkie za-
ufanie w stosunku do jej osoby na ręce zastępcy bur-
mistrza Krzysztofa Kolibskiego, który oficjalne ogłosił 
pracownikom decyzję komisji.
 Trzeba budować zespół i atmosferę a później przejść 
do konkretów, to jest bardzo ważne dla zespołu. Mam 
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 Kapitalny remont konstrukcji dachu wraz z całko-
witą wymianą pokrycia czeka w najbliższym czasie Ko-
ściół p.w. Św. Marcina w Wołowcu.
 Dziś (26.10) została zawarta umowa w sprawie dofi-
nansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych 
przy zabytku. Umowę podpisali burmistrz Robert Czapla 
i ks. Tomasz Perz, proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Króla 
w Sikorkach, pod którą Kościół w Wołowcu podlega.

Kościół w Wołowcu będzie 
miał nowy dach 

 Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia finan-
sowego z budżetu Gminy Nowogard na realizację zada-
nia pt. „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych 
obejmujących remont dachu na Kościele w Wołowcu”.
 Wysokość wsparcia ze strony Gminy wynosi 
79.000 zł. Jest to połowa kwoty potrzebnej do wyko-
nania remontu. Drugą część Parafia pozyskała samo-
dzielnie, przy wsparciu sponsorów oraz zaangażowa-
niu mieszkańców, którzy dokonywali dobrowolnych 
wpłat na ten cel przez ostatnich 5 lat.
 Termin wykonania zadania został ustalony do 
15 grudnia 2017, jednak jak zaznaczył Proboszcz, pla-
nowane prace potrwają do 3 tygodni i rozpoczną się 
już w najbliższych dniach.
 Podkreślić należy, iż Kościół w Wołowcu wpisany 
jest do rejestru zabytków i wszystkie prace prowadzo-
ne będą ściśle według zaleceń konserwatora. Pozwoli 
to na zachowanie obiektu w niezmienionej formie oraz 
wpłynie korzystnie na poprawę jego świetności.

(EO)

 16 października 2017 roku w sali kolumnowej 
Kancelarii Premiera w Warszawie odbyły się Ogólno-
polskie Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 
W trakcie uroczystości polonistka z II LO w Nowogar-
dzie Izabela Koladyńska została wyróżniona tytułem 
honorowego Profesora Oświaty. Tytuł nadaje Minister 
Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw 
Profesorów Oświaty. Przyznawany jest nauczycielom, 
którzy przez lata wyróżniali się osiągnięciami dydak-
tycznymi i wychowawczymi, mają uznany dorobek 
zawodowy potwierdzony nagrodami m. in. ministra, 
kuratora, Medalem KEN i stanowi najwyższy stopień 
awansu zawodowego. W tym roku do tego zaszczyt-
nego grona dołączyło kolejnych 20 osób w kraju. 
W uzasadnieniu wniosku napisano m.in.:
 W ciągu 28 lat pracy nauczycielki jej uczniowie 
ponad 100 razy sięgali po nagrody w zmaganiach: li-
terackich, polonistycznych, literaturoznawczych i filo-
zoficznych. 13 wychowanków zdobyło tytuł laureata 
lub finalisty olimpiad przedmiotowych etapu central-
nego (w tym I miejsce z maksymalną ilością punktów 
w XXXVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego).
 Nauczycielka prowadzi nieprzerwane działania na 
niwie konkursów recytatorskich i turniejów poezji 
śpiewanej. Od ponad 23 lat uczniowie polonistki zdo-
bywają laury w najważniejszych wojewódzkich i ogól-
nopolskich przeglądach kultury żywego słowa. Wśród 
jej wychowanków można odnaleźć ponad 90 wyko-

Profesor Oświaty w II LO 

nawców, którzy w zmaganiach recytatorskich i turnie-
jach poezji śpiewanej zdobywali czołowe miejsca i wy-
różnienia. Wielu z nich przygodę ze słowem i muzyką 
rozpoczętą pod skrzydłami nauczycielki, kontynuuje 
w dorosłym życiu.
 Ważnym przedsięwzięciem jest stworzenie ama-
torskiej przestrzeni artystycznej, która na stałe wpisa-
ła się w kulturalny profil miasta. Przestrzeń ta obej-
muje profesjonalną salę teatralną z zapleczem (która 
mieści się w II LO, a powstała z inicjatywy polonistki) 
i szereg działań nazwanych Nowogardzkim Amator-
skim Ruchem Artystycznym. Przygotowane przez Iza-
belę Koladyńską spektakle obejrzało tylko w ostatnich 
13 latach ponad 1600 osób; każdy z nich jest na wyso-
kim poziomie artystycznym, który znacznie przewyż-
sza standardowe działania szkolne.
 Serdecznie gratulujemy!

Barbara Sroka
Referat Edukacji
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 W niedzielę, 22 października br., w restauracji 
Barnim, miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
 Licznie zebrani goście, wśród których obecny był 
również zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, zło-
żyli życzenia Jubilatce, pani Annie Salamońskiej, któ-
ra obchodziła swe 95 urodziny.
 Nie mogło więc zabraknąć w tym wyjątkowym 
dniu najbliższych, ale również i sybiraków, przyja-
ciół, sąsiadów, bliskich i dalszych znajomych, ducho-
wieństwa oraz przedstawiciela władz samorządo-
wych. Wszyscy zebrani życzyli szanownej Jubilatce 
200 lat w tak dobrej kondycji, jaką reprezentowała 
w czasie uroczystego obiadu. Życzenia złożył rów-
nież, w imieniu Burmistrza Nowogardu i własnym, 
Krzysztof Kolibski, wręczając kosz z kwiatami i oko-
licznościowy List Gratulacyjny.
 Znajomi jubilatki wspominali, że to syberyjski 
chów, który nie bał się ciężkiej pracy. Nie raz byli-
śmy świadkami, jak pani Ania wracała po 8 godzi-

95. rocznica urodzin
Anny Salamońskiej 

Wystawa misiów
w MBP 

Listopad miesiącem MISIA PLUSZOWEGO
„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ”!

 Od 6 listopada w MBP będzie można oglądać niezwykłą oraz 
ciekawą wystawę kolekcji misiów Pani Aliny Wierzbickiej.
 Serdecznie ZAPRASZAMY do Biblioteki przez cały listopad od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00. Duże zorganizowa-
ne grupy prosimy umawiać tel. 91 39 26-260 lub osobiście. Uro-
czyste otwarcie wystawy odbędzie się 6 listopada o godz. 10:00.

nach pracy z fabryki i szła od razu w pole, do kolejnej 
ciężkiej pracy. Niezmordowana...piękny przykład dla 
kolejnych pokoleń.
 Szanownej Jubilatce życzymy więc zdrowia, zdro-
wia i jeszcze raz zdrowia oraz... 200 lat.

(ps)
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 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest corocznie 
obchodzony dnia 14 listopada, w rocznicę urodzin 
odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga.
 W sobotę, 21 października br., burmistrz Robert 
Czapla, brał udział w Wojewódzkich Obchodach 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbyły się 
w Nowogardzkim Domu Kultury. Głównym organiza-
torem tych obchodów było Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Województwa Zachodniopomorskiego 
Wojewódzki, którego prezesem jest Eugeniusz Two-
rek (równocześnie prezes PSD Oddziału Powiatowe-
go i Gminnego). Dlatego w uroczystościach wzięli 
udział: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków - Anna Śliwińska, Prezesi oraz 
członkowie Zarządu Struktur PSD Województwa Za-
chodniopomorskiego, przedstawiciele firm wspiera-
jących nowogardzkie koło diabetyków oraz miesz-
kańcy Gminy Nowogard.

Wojewódzkie Obchody
Światowego Dnia Walki

z Cukrzycą w Nowogardzie 

 Uroczyste obchody rozpoczęły się od przemó-
wień zaproszonych gości.
 Z tej okazji Burmistrz Nowogardu, podziękował 
wszystkim członkom koła nowogardzkiego PSD za 
ich zaangażowanie na rzecz informowania miesz-
kańców naszej gminy na temat cukrzycy, za Szkołę 
Cukrzycy, ale również za ich stałą obecność podczas 
wszystkich wydarzeń, które mają miejsce na tere-
nie gminy Nowogard. Następnie wraz z dyrektorem 
nowogardzkiego szpitala Kazimierzem Lembasem, 
przekazał na ręce prezesa Eugeniusza Tworka pre-
zent.

 Po przemówieniach odbyło się uroczyste wręcze-
nie honorowych odznak, przyznanych przez Główny 
Zarząd PSD, a także odznaczeń i dyplomów z po-
dziękowaniami dla tych wszystkich, którzy w ciągu 
roku wspierali działania diabetyków oraz włączyli się 
w przygotowanie tego uroczystego spotkania.
 Ponadto zostały wręczone nagrody dla laure-
atów konkursu plastycznego pt. „Cukierek odrzuć, 
hop - CUKRZYCY POWIEDZ STOP”. Po części oficjal-
nej odbyły się występy artystyczne, a następnie na 
zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni na 
„ucztę diabetyków”.
 Wszystkim członkom PSD życzymy przede wszyst-
kim zdrowia oraz dalszej obecności w życiu naszej 
gminy.

(ps)
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 31 października 1517 r. – w wigilię uroczystości 
Wszystkich Świętych – na drzwiach kościoła zam-
kowego w Wittenberdze Marcin Luter, augustianin 
i profesor teologii na miejscowym uniwersytecie, 
w towarzystwie swego sługi Johannesa Agricoli przy-
bił listę 95 tez o odpustach. Chciał w ten sposób wy-
wołać akademicką debatę o problemie, którym nie 
zajęli się dotąd teolodzy i hierarchowie. Data ta stała 
się początkiem ruchu reformacyjnego w Kościele Ka-

Nowogardzkie obchody
500. lecia Reformacji

tolickim, a przez to był to początek powstania Kościo-
ła Protestanckiego w szerokim rozumieniu.
 Olśnienia Marcin Luter doznał w klasztornej wie-
ży podczas lektury Pisma Świętego. Zrozumiał, że 
zbawienie można uzyskać wyłącznie przez wiarę, 
a nie - jak głosił Kościół - dzięki „zasługom”: ascezie, 
dobrym uczynkom i kupowaniu odpustów. Ten po-
gląd stał się fundamentem sukcesu reformacji.
 W dniu 31 października 2017 roku minęło wła-
śnie 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra.
 Z tej też okazji, w Zborze „Górna Izba” Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan, miało miejsce uroczy-
ste nabożeństwo, na które przybyli zaproszeni go-
ście. 
 Okolicznościowy wykład „Od Reformacji do 
transformacji” wygłosił Prezbiter Naczelny KECh Ce-
zary Komisarz. Na zakończenie uroczystości, zapro-
szeni goście, otrzymali pamiątkowe tablice z 95 te-
zami Marcina Lutra. 
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że KECh współ-
pracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie i otacza opieką charytatywną podopiecz-
nych nowogardzkiej placówki od ponad 20 lat.

(ps)
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Program na 11 listopada  
14:00 – „Józef Piłsudski i jego legenda” – wystawa w holu  
oraz sali nr 8 

14:30 – prezentacja multimedialna pt. ”Józef Piłsudski - 
życiorys” , poczęstunek 

14:30 – Zajęcia dla dzieci organizowane przez Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży” 

Dekalog współczesnego patrioty 
Recytacja wiersza „Kto Ty jesteś?” 

Gra planszowa „Poznaj Polskę” 
Wykonanie własnych kotylionów 

Puzzle – mapa polski 
16:30 – prelekcja historyczna Pana Jacka Stróżyńskiego 
„Józef  Piłsudski – sylwetka” 

 

Serdecznie zapraszamy! 



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; 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; Sklep Spożywczy, 
ul. Cmentarna; Sklep z firanami, ul. 700-lecia (przy bloku wojskowym).
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza

do składania
ofert pracy.

Jeśli posiadasz umiejętności
w pracach budowlanych 

lub porządkowych. 

Złóż ofertę
do Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie.

 Atrakcyjne wynagrodzenie,
dobre warunki pracy.

Kontakt: 
Elżbieta Laskowska tel. 913926212

Ewa Łaszuk 913 926 204
Urząd Miejski Nowogard 

Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu 
nieograniczonym na najem nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nowogard 

 Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 
545/20 o pow. 18 m² położona w obrębie 2 miasta Nowogard.  Nie-
ruchomość zostanie przekazana w najem na okres 5 lat.
 Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2017r o godz. 10.00 

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 zł/m² miesięcz-
nie plus podatek vat w ustawowej wysokości.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem nierucho-
mości, tj. 68,00 zł najpóźniej do dnia 04.12.2017r. na konto Urzę-
du Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard nr 61 1240 3884 
1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 
1430.
 Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.
 Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla


