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W poniedziałek, 26 lutego br., w godzinach wieczor-
nych, odbyło się spotkanie sołeckie w Maszkowie. Na to 
spotkanie zaproszony był m.in. burmistrz Robert Czapla.

Głównym tematem zorganizowanego zebrania była 
kwestia budowy nowej świetlicy. Burmistrz w obecności 
zebranych mieszkańców przedstawił działania, które zo-
staną podjęte przez gminę, a następnie podpisał ogłosze-
nie na wyłonienie projektanta, który wykona dokumenta-
cję projektowo-kosztorysową na wykonanie świetlicy. 

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że do bu-
dowy tej świetlicy włączyli się także właściciele Gospodar-
stwa Rolnego „Visonex” – Beata i Zbigniew Piątak, którzy 
zaoferowali sfinansowanie nowego zadaszenia planowa-
nej świetlicy. Będzie to kolejna inwestycja miejscowego 
właściciela fermy norek dla sołectwa Maszkowo obok 
m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią.

– Dotychczasową naszą współpracę z burmistrzem 
Robertem Czaplą i z Państwem Piątakami mogę spokoj-
nie określić jako wzorcową – powiedział sołtys Krzysztof 
Bernach. – Jesteśmy jedynym chyba sołectwem w gminie, 
gdzie współpraca naszego burmistrza z lokalnym przedsię-
biorcą, przyniosła lokalnej społeczności ogromne korzyści. 
Chcemy pogratulować burmistrzowi i podziękować, że nie 
tylko spotyka się z nami, ale jego słowa przemieniają się w 
konkretne działanie, czego przykładem jest m.in. ta plano-
wana nowa świetlica.

Burmistrz w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczył 
potrzebną kwotę, aby wykonać potrzebną dokumentację, 
która do końca roku powinna powstać, aby w następnym 
roku mogła ruszyć wspólna inwestycja Gminy z firmą Vi-
sonex, a mianowicie budowa świetlicy w Maszkowie. (ps)
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Za rok koniec budowy odcinków S6 
w Gminie Nowogard

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski oraz Jan Czarkowski kierow-
nik RDKiA w Nowogardzie. Realizację prac na poszcze-
gólnych odcinkach streszczali kierownicy projektów 
obu odcinków: Goleniów - Nowogard (węzeł Goleniów 
Północ / z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowo-
gard) o długości 19,78 km oraz na odcinku Nowogard - 
Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard koniec obwod-
nicy m. Płoty)” o długości 20,363 km. Koszt budowy 
obu odcinków, przy których pracuje niemal 700 osób, 
to ok. 600 mln zł.

Podczas wizytacji w terenie obejrzano m.in kon-
strukcje dwóch z szesnastu wiaduktów szlakowych o 
wytrzymałości 60 ton oraz odcinek budowy w okolicy 
Wojcieszyna, przy którym zlokalizowane będzie kra-
jowe centrum zarządzania ruchem. Po obu stronach 
drogi ekspresowej, ulokowane będą 2 Miejsca Obsługi 
Podróżnych (MOP), tj. miejsca parkingowe dla samo-
chodów ciężarowych i osobowych, gdzie możliwe bę-
dzie miejsce postoju, wyposażone z myślą o podróż-
nych z dziećmi oraz węzły pozwalające na zjazd.

***

W czwartek, 22 lutego br., w siedzibie Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad (GDDKiA) w Nowogardzie, odbyło się spotkanie Burmistrza Nowogardu Ro-
berta Czapli z przedstawicielami nadzoru i wykonawcami kontraktu budowy drogi eks-
presowej S6 na odcinkach I oraz II: Budimex S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Mostowych 
„Mosty Łódź” S.A. oraz kierownikami projektów z GDDKiA w Szczecinie.

Burmistrz Robert Czapla pytał o ewentualne utrud-
nienia dla mieszkańców Gminy, w tym m.in. o oznacze-
nia zjazdu z drogi klasy „S” do poszczególnych miejsco-
wości położonych w okolicy drogi ekspresowej, takich 
jak: Wojcieszyn, Maszkowo, Olchowo czy Żabówko.

Jak wyjaśnili kierownicy projektów obu odcinków, 
wszystkie miejscowości są skomunikowane z drogą 
klasy „S”, a zjazdy z drogi ekspresowej będą możliwe 
na poszczególnych węzłach, zgodnie z oznaczeniami.

Nie będzie wiec utrudnień dla mieszkańców po-
szczególnych miejscowości. Również miejscowo ulo-
kowane ekrany wygłuszające, zniwelują ewentualny 
hałas dobiegający z drogi.
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Burmistrz walczy o pieniądze unijne  
na budowę świetlicy w Wyszomierzu

Burmistrz Robert Czapla 
obiecał mieszkańcom Wy-
szomierza, że świetlica u 
nich powstanie i słowa tego 
dotrzyma. Pierwotnie wnio-
sek na dofinansowanie tej 
inwestycji planowany był do 
złożenia w roku 2017. Oka-
zało się jednak, że nie było 
to możliwe, ponieważ został 

wprowadzony limit kwotowy, który był mniejszy niż 
koszt budowy świetlicy. Zdecydowano się wtenczas 
na zgłoszenie innych inwestycji wiejskich, które w tej 
kwocie się mieściły.

Burmistrz jednak się nie poddawał i szukał innego 
źródła dofinansowania. Udało się. Burmistrz Robert 
Czapla podpisał dziś (środa 21 lutego br.) wniosek o do-
finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Wyszomie-
rzu i osobiście go wiezie do Urzędu Marszałkowskiego, 
aby go tam złożyć. Koszt całkowity inwestycji to 665.779 
zł, z czego blisko 64% mają stanowić środki unijne.

Od początku swej pierwszej kadencji, burmistrz po-
dejmował działania, aby na realizację naszych inwesty-
cji pozyskiwać środki unijne i podobnie ma to miejsce 
obecnie w przypadku świetlicy w Wyszomierzu. Mamy 
co prawda w budżecie zabezpieczoną cała kwotę, bo 
taki jest wymóg, aby uzyskać dofinansowanie unijne. 
Jednak warto podjąć działania, które sprawią, że dana 
inwestycja w większości będzie zrealizowana dzięki 

Utrudnienia mogą pojawić się natomiast dla podró-
żujących pociągami na trasie budowy odcinka Nowo-
gard – Płoty. Podróż pociągiem w obie strony (w kie-
runku Kołobrzegu oraz w kierunku Szczecina) od końca 
kwietnia lub początku maja br. będzie utrudniona.

Podróżni w Płotach będą przesiadać się do autobu-
sów podstawionych przez kolej. 

- Nie będzie trzeba kupować żadnych dodatkowych 
biletów ale oczywiście przesiadanie może być dla po-
dróżnych uciążliwe – odpowiedział na pytanie burmi-

pieniądzom Unii Europejskiej. Ten cel przyświeca od 
początku Burmistrzowi Nowogardu, ale również i Ra-
dzie Miejskiej, która ten kierunek działania burmistrza 
sama wielokrotnie popierała np. przy sprawie budowy 
ścieżki dookoła jeziora, remontu Placu Wolności, czy 
też budowy nowego boiska na Stadionie Miejskim.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 
maj 2018 r., czyli już na wiosnę mogłyby ruszyć prace 
przy budowie świetlicy w Wyszomierzu, na którą tak 
cierpliwie czekali mieszkańcy Wyszomierza.

***
Zmieniły się również w ostatnim czasie władze Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie. Przez 3 miesiące nie było 
władz i nie miał kto podejmować ostatecznych decyzji, 
tak istotny m.in. dla naszej gminy. Nowym Prezesem 
Zarządu w Szczecinie został Radosław Grzegorczyk, 
którego o spotkanie poprosił burmistrz Robert Czapla. 
Spotkanie to zostało wyznaczone na środę, 21 lute-
go br. i burmistrz udał się na nie, aby omówić dalszą 
współpracę oraz możliwość pozyskiwania kolejnych 
środków na inwestycje w naszej gminie.

Warto wspomnieć, że dzięki dofinansowaniu z 
WFOŚiGW, burmistrz mógł rozpocząć realizację dzia-
łań związanych z poprawą jakości wody w jeziorze, z 
rozdziałem sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, zakupem wozu strażackiego, 
walkę z Barszczem Sosnowskiego czy też z usuwaniem 
azbestu z terenu naszej gminy. (ps)

strza przedstawiciel wykonawcy. Utrudnienia dla po-
dróżnych mają potrwać około miesiąc.

Data zakończenia budowy odcinka Goleniów Pół-
noc /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard 
- to kwiecień 2019r., przy czym prawdopodobnie w 
sierpniu br., możliwy będzie już przejazd przez Olcho-
wo nową „nitką” drogi. 

Odcinek Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. 
Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) zakończony 
zostanie w marcu przyszłego roku. (bs)
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Umowy z organizacjami  
pozarządowymi podpisane 

Poniżej prezentujemy organizacje pozarządowe, 
które otrzymały dotacje na 2018 rok oraz kwoty im 
przyznane:
• Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 40 000 zł
• Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

45 000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,SIATKARZ’’ 6 000 zł
• Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Nowogard  

3 000 zł
• VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin 20 000 zł
• Liga Obrony Kraju Klub Strzelectwa Sportowego „TAR-

CZA” Goleniów 10 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedyneczka’’ 6 000 zł
• Ludowy Klub Sportowy ,,POMORZANIN’’ 221 000 zł
• Klub Motorowy ,,CISY’’ 42 000 zł
• Klub Motorowy ,,CISY’’ 18 000 zł
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 10 000 zł
• Ludowy Kolarski Klub Sportowy ,,Chrabąszcze’’ Nowo-

gard 45 000 zł
• Nowogardzki Klub Tańca Sportowego ,,FLESZ’’ 16 000 zł
• Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’ 1 400 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 600 zł
• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 4 000 zł
• Stowarzyszenie Szersza Perspektywa 1 000 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł
• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 3 500 zł
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 1 180 zł
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej 16 500 zł
• Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych
• ,,Serduszko’’ 10 000 zł 
• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 8 000 zł
• Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie 

13 500 zł
• Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 

Koło Terenowe w Goleniowie 2 000 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowo-

gardzie 9 000 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 14 

000 zł
• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi  

12 000 zł.
W 2018 roku Burmistrz Nowogardu Robert Cza-

pla ogłosił 8 Otwartych Konkursów Ofert dla organi-
zacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 

w zakresie: wspierania inicjatyw społecznych i koor-
dynowania pracy organizacji pozarządowych, organi-
zowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr 
kultury w społeczności wiejskie, prowadzenia zajęć 
dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia ludz-
kiego oraz organizacji wsparcia dla emerytów i ren-
cistów. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań 
była wyższa niż w ubiegłym roku i wynosiła 613.200 zł. 
W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 32 oferty 
od organizacji pozarządowych. Komisja konkursowa 
w składzie: Jarosław Soborski – przewodniczący, Szy-
mon Pilipczuk – zastępca przewodniczącego, Urszula 
Berezowska – sekretarz, Marta Wilczańska – członek, 
Mieczysław Cedro – członek, Tadeusz Hołubowski – 
członek i Cezary Komisarz – członek, oceniła oferty 
dotyczące konkursów. Na posiedzeniu w dniu 23 i 29 
stycznia br., po rozpatrzeniu ofert pod względem for-
malnym i merytorycznym, Komisja konkursowa spo-
rządziła sprawozdanie z podaniem propozycji kwot 
dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych, 
które przedstawiła burmistrzowi. Burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla przychylił się do propozycji Komisji 
konkursowej i zaakceptował kwoty dotacji bez zmian.

                                                                                   (ps)

W dniach 9 i 23 lutego br., burmistrz Robert Czapla uroczyście podpisał z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych umowy na dofinansowanie ich zadań.
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w Goleniowie. Następnie przybliżył w zarysie wybrane 
elementy z czterdziestoletniej historii funkcjonowania 
budynku  JRG w Nowogardzie.

Wręczono upominki okolicznościowe wykonaw-
com remontu, strażakom i osobom zaangażowanym w 
remont garaży oraz zakup nowego samochodu, w tym 
m.in. burmistrzowi Robertowi Czapli i zastępcy burmi-
strza Krzysztofowi Kolibskiemu.

Nowy wóz posiada 
napęd 4×4, turbodoła-
dowany silnik o mocy 
290 KM o normie czy-
stości spalin EURO-6, 
klimatyzowaną kabinę 
załogi, metalowo kompozytową zabudowę, zbiornik 
wodny o pojemności 2835 litrów, najnowocześniejszy 
system piany sprężonej CAFS oraz sprzęt pożarniczy 
niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo gaśni-
czych. Jest to jeden z niewielu samochodów pożarni-
czych w Polsce wyposażonych w system CAFS. Wartość 
zakupu wyniosła 1 milion 13 tysięcy zł. 

Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu przez: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczeci-
nie (500 tysięcy zł), Gminę Nowogard (250 tysięcy zł), 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (250 
tysięcy zł). Pozostałe środki uzupełnił Komendant Wo-
jewódzki PSP w Szczecinie.

W tej szczególnej dla nowogardzkiej jednostki 
uroczystości udział wzięli m.in.: Zachodniopomorski 
Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Staśkiewicz, 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski, delegacja ze Starostwa Go-
leniowskiego, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
przedstawiciele służb mundurowych, emerytowani 
komendanci, emerytowani dowódcy JRG w Nowogar-
dzie, Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie 
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Dębic wraz z 
opiekunami.

 ***
Na początku uroczystości Komendant Powiato-

wy PSP w Goleniowie, st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak, 
przywitał zaproszonych gości, po czym przedstawił 
działalność z ostatniego roku funkcjonowania KP PSP 

Przekazanie nowego wozu bojowego 
dla posterunku JRG Nowogard

W środę, 28 lutego br., w Posterunku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowogardzie 
odbyła się uroczystość wprowadzenia do podziału bojowego średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego marki MAN TGM 13.290BB oraz uroczyste oddanie do użytku wyremon-
towanych pomieszczeń garażowych w Posterunku JRG.

→
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Bowiem strażacy rozmawiali z burmistrzem w dniu 
19 stycznia br., o możliwości udzielenia przez Gminę 
wkładu w wysokości 160 tys zł w zakup nowego samo-
chodu bojowego dla jednostki OSP w Osowie (straża-
cy sami chcą napisać projekt na dofinansowanie tego 
zakupu oraz chcą sami  pozyskać pozostałą kwotę). 
Padła odpowiedź, że jest to możliwe i niech komen-
dant osowskiej jednostki w tej sprawie skontaktuje 
się z Komendantem Powiatowym. Jest więc szansa na 
kolejny nowy wóz bojowy dla jednostki OSP w gminie 
Nowogard.

***

Przypomnijmy, że środowa uroczystość była możli-
wa dzięki podpisaniu, 21 kwietnia 2017 r., w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przez burmistrz 
Robert Czapla wraz ze st. kpt. Markiem Michalakiem 
p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, w obecności dh Artura Koniora 
Komendanta Gminnego OSP i zastępcy burmistrza 
Krzysztofa Kolibskiego, dokumentu potwierdzającego 
dofinansowanie przez Gminę Nowogard zakupu no-
wego wozu bojowego dla posterunku JRG w Nowogar-
dzie. Zaś prowadzony przed podpisaniem ww. doku-
mentu rozmowy spowodowały, że wóz bojowy pozo-
stał w gminie Nowogard do dyspozycji jednostki OSP 
w Osowie, która jest włączona do krajowego systemu 
ratowniczego.                                                                 (ps)

- Dziękuję panu Burmistrzowi Nowogardu za pod-
pis, dzięki któremu trafiło do nas dofinansowanie, bez 
którego nie byłoby tego wozu. Dziękuję również za te 
rozmowy i negocjacje, które pozwoliły nam tu dzisiaj 
się spotkać – powiedział w swym przemówieniu Ko-
mendant Powiatowy PSP w Goleniowie st. bryg. Arka-
diusz Skrzypczak.

- Swoje podziękowanie kieruję również do pana 
Burmistrza Nowogardu i wszystkich nowogardzkich 
samorządowców, że dołożyli się do zakupu nowego 
wozu bojowego. Bez tych 250 tys zł nie byłbym w sta-
nie załatwić potrzebnej kwoty i ten samochód trafiłby 
wówczas do innej jednostki – podsumował swą wypo-
wiedź Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki 
st. bryg. Jacek Staśkiewicz.

Następnie nastąpiło uroczyste wprowadzenie no-
wego pojazdu. Komendant Wojewódzki po odczytaniu 
uroczystego aktu przekazania wręczył oficjalnie Ko-
mendantowi Powiatowemu kluczyki od wozu bojowe-
go, a ten przekazał je kierowcy z JRG w Nowogardzie. 

***
Prowadzone przez burmistrza Roberta Czaplę roz-

mowy i negocjacje, o których wspomniał w swym wy-
stąpieniu Komendant Powiatowy, dotyczyły przekaza-
nia wycofanego z Posterunku JRG w Nowogardzie wozu 
bojowego do jednej z jednostek OSP w gminie Nowo-
gard. I tak też się stało. Ciężki samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Jelcz, który trafił do miejscowej jednostki 
w roku 1994, będzie służył nadal w OSP w Osowie.

Jednak to nie koniec dobrych wiadomości dla tej 
jednostki OSP w Osowie. W czasie swego wystąpienia 
Komendant Wojewódzki poinformował, że otrzymał 
do dyspozycji 2 mln euro na zakup m.in. kolejnych 
wozów strażackich, w tym również dla jednostek OSP. 
Dlatego też, po zakończeniu uroczystości, burmistrz 
Robert Czapla wraz z dh Arturem Koniorem, Komen-
dantem gminnym OSP, zwrócili się do Komendanta 
Wojewódzkiego st. bryg. Jacka Staśkiewicza z zapy-
taniem, jaka istnieje możliwość, aby z tego programu 
skorzystała jednostka OSP w Osowie.

Mając na uwadze aktualne warunki 
atmosferyczne, informuję iż z inicja-
tywy Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli zostały uruchomione 3 gorą-
ce koksowniki których zadaniem jest 
ogrzewanie zmarzniętych przechod-
niów. Są rozmieszczone w trzech loka-
lizacjach Nowogardu tj.

1. ul. 700 – Lecia (przy przystanku 
autobusowym)

2. ul. Stanisława Rzeszowskiego 
(przy przystanku bus)

3. ul. Kościuszki (przy przystanku au-
tobusowym)

Ten pomysł, ma sprawić, że nie bę-
dziemy tak bardzo marznąć czekając 
np. na przystanku.

Koksowniki w mieście
Koksowniki będą działały do ustania 

mrozów.
Niskie temperatury zagrażają bez-

domnym. Pracownicy socjalni oraz poli-
cjanci patrolują pustostany i inne miej-
sca, w których ci poszukują schronienia.

Nie przechodźmy obojętnie obok ta-
kich osób. Czekamy na zgłoszenia pod 
numerem telefonu 091-39-26-268,570-
830-336 lub całodobowy telefon alar-
mowy 112.

Wypełnione są schroniska i noc-
legownie, jednak każdy potrzebujący 
otrzyma pomoc. W placówkach dodat-
kowo są rozkładane materace. Oprócz 
schronienia oferują potrzebującym cie-
pły posiłek i możliwość kąpieli.
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Najlepsze życzenia  
dla Pani Józefy! 

 We wtorek, 27 lutego br., burmistrz Robert Cza-
pla gościł z życzeniami zdrowia u Pani Józefy Grzelak 
z Nowogardu, która niedawno obchodziła swoje 98 
urodziny. Szanowna Jubilatka przyjęła z rąk burmistrza 
życzenia oraz bukiet kwiatów i kosz słodyczy.

W towarzystwie rodziny wspominała swoje życie, 
w którym nie zabrakło trudów ale i radości. 

Pani Józefa od 1945 roku mieszkała w Czermnicy, a 
od ponad 24 lat jest mieszkanką Nowogardu. Jubilatka 
doczekała się 21 wnucząt i 40 prawnucząt.

Burmistrz Robert Czapla złożył Jubilatce serdeczne 
życzenia dobrego zdrowia i wielu kolejnych lat. (bs)

Podczas 10 godzinnej sesji Rady Miejskiej, w środę 
21 lutego br., radni przyjęli wszystkie projekty uchwał 
burmistrza Roberta Czapli:

1. Projekt uchwały intencyjnej, pozwalający Gminie 
na zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby świe-
tlicy w Osowie.

2. Projekt uchwały dotyczący dokonania korekty w 
nazewnictwie inwestycji wpisanych do budżetu gminy 
na rok 2018. Dotyczy to m.in. następujących inwestycji: 
budowa chodnika przy ul. Ogrodowej, wykonanie przej-
ścia pieszego przy „Czereśniowym Sadzie” oraz wyko-
nanie placu zabaw w Bieńczycach. Dzięki tym zmianom, 
ww. inwestycje będą mogły być realizowane.

3. Ponadto radni zabezpieczyli, zgodnie z wnio-
skiem burmistrza, w budżecie gminy na rok 2018 
kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac 
remontowo-konserwatorskich przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie (w centrum miasta).

Przyjęto również „Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na rok 
2018”, a także Gminny Program Wspierania Rodziny w 
Gminie Nowogard w latach 2018 – 2020.

***
Przez pierwsze 6 godzin sesji, radni zajmowali się 

innymi sprawami, w większości leżącymi w gestii i w 
kompetencjach tylko burmistrza, a nie radnych. Po co 
się nimi zajmowano? Trudno to logicznie wytłumaczyć. 
Mowa tu m.in. o podwyżkach w oświacie dla osób 
nie będących nauczycielami – choć konferencja w tej 
sprawie miała miejsce dzień wcześniej i wszystko było 
jasne (https://www.youtube.com/watch?v=7bWL-
5cXaiY0&feature=youtu.be), czy też sprawa utworze-
nia oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 2 – 
w tej sprawie mają się w poniedziałek (26 lutego br.) 
spotkać z burmistrzem dyrektorzy szkół (SP 2 i SP3), 

Sensacyjna 10 godzinna sesja 
Rady Miejskiej

nauczyciele i przedstawiciele związków zawodowych. 
Jednak to nie przeszkodziło radnym na kilkugodzinne 
„debatowanie”.

***
Próbę „wybielenia” swej osoby podczas sesji, pod-

jął się też radny Andrzej Kania – sołtys Wyszomierza, 
choć wypowiedziane przez niego słowa nie pokrywały 
się z tymi, które na jego temat wypowiedziała p. Józefa 
mieszkanka Wyszomierza, do której została skierowa-
na pomoc.  Powiedziała to zresztą w obecności kilku 
dziennikarzy, obecnych podczas wizyty burmistrza  
u niej.

***
Doszło też do „akcji” Ptaszkowo, za którą stoi jeden 

z radnych (ściągnął specjalnie telewizję i radio). Otóż 
przybyła na sesję mieszkanka Ptaszkowa wykrzykiwa-
ła, że jest oszukiwana, bo miał być wodociąg, a nadal 
go nie ma. I choć dobrze pani wiedziała, bo była o 
tym informowana wielokrotnie, że projekt wodociągu 
ukończony będzie na 29 grudnia 2017 roku (co też się 
stało), to za każdym razem „podburzana” twierdziła, 
że nic nie jest robione w tej sprawie. Ponadto przynio-
sła w słoiku brudną wodę twierdząc, że taką jest zmu-
szona pić od przeszło 8 lat. Z rozmowy zastępcy bur-
mistrza Krzysztofa Kolibskiego z Damianem Simińskim 
- wiceprezesem Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i 
Sanitarnych, które dostarcza wodę pitną do Ptaszkowa 
wynika, że mieszkanka dopuściła się manipulacji fak-
tami. Woda pitna, dostarczana bowiem przez PUWiS, 
jest najwyższej jakości i jej zdatna do spożycia, a za-
prezentowana woda w słoiku pochodzi ze studni, do 
której pani sama wlewa wodę przywożoną jej do picia. 
Za tę usługę gmina co miesiąc płaci blisko 600 zł (rocz-
nie ponad 7,2 tys zł) i to bez obciążania kosztami ww. 
mieszkankę Ptaszkowa.

→
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Jeżeli chodzi o sam wodociąg, to wszyscy obecni zo-
stali poinformowani, że starosta wydał pozwolenie na 
budowę 31 stycznia br., zaś na najbliższej sesji w mar-
cu, radni będą głosowali nad projektem uchwały, za-
bezpieczającym potrzebną kwotę (jest zabezpieczone 
tylko 200.00 zł, potrzeba dodatkowo ponad 1.400.000 
zł netto, a więc jakieś 1,8 mln zł), aby inwestycja mogła 
być jeszcze w tym roku zrealizowana.

***
Po raz kolejny niektórzy radni, wbrew opinii praw-

nej, uznali skargę radnej Jowity Pawlak na to, że bur-
mistrz nie przychodzi na komisje oraz sesje Rady Miej-
skiej. Po pierwsze prawo nie zobowiązuje do obecności 
burmistrza na komisjach czy sesji, a jedynie daje mu 
taką możliwość, a więc nie zaszło tu żadne złamanie 
prawa, a tylko takie daje podstawę po uznania skar-
gi na działalność Burmistrza Nowogardu. Po drugie w 
miarę możliwości burmistrz jest obecny na sesjach,o 
ile na przeszkodzie nie stoją obowiązki, np. spotkania 
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, gdzie w czasie trwania środowej sesji, trwały 
rozmowy burmistrza z prezesem na temat środków 
unijnych na ścieżkę dookoła jeziora czy też na dalszy 
rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Dziś, aby pozyskiwać srodki unijne, 
czasami samemu trzeba się pofatygować na spotkanie, 
a efekty tego postępowania burmistrz Robert Czapla 
ma, czego dowodem jest ponad 13 mln zł pozyskane 
dotychczas od 2014 roku. 

***
Sesja zakończyła się „sensacyjnie”, bowiem m.in. 

radna Jowita Pawlak złożyła na ręce Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Nowogardzie wniosek o rozwiąza-
niu klubu radnych niezależnych (Dariusz Kielan, Michał 
Wiatr i Jowita Pawlak). Podobne pismo o rozwiązaniu 
klubu radnych Wspólny Nowogard złożył Bogumił 
Gała (Andrzej Kania, Arkadiusz Ciechanowski, Bogumił 
Gała), zaś radny Michał Krata złożył rezygnację z człon-
kostwa w klubie radnych PSL.

Klub radnych SLD (Marcin Wolny, Anna Wiąz, Rena-
ta Piwowarczyk, Mirosława Cwajda, Jolanta Bednarek) 
wzbogacił się o kolejnego 6 radnego - Dawida Jurczy-
ka, o czym poinformował przewodniczący klubu Mar-
cin Wolny. (ps)

Przedmiotem spotkania była m.in. propozycja bur-
mistrza wspólnej organizacji tegorocznych Dożynek 
Gminnych.

– Działkowcy pytają mnie, dlaczego te imprezy nie 
są połączone? Wydarzenia ROD i Święto Plonów to 
tożsame tematycznie wydarzenia, dlatego uważam, że 
warto zrobić je wspólnie – powiedział burmistrz. 

Propozycja burmistrza spotkała się z aprobatą go-
ści, którzy potwierdzili chęć wspólnej organizacji Do-
żynek Gminnych.

O wspólnych Dożynkach Gminnych 
z przedstawicielami ROD 

W czwartek, 22 lutego br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z przedstawicielami Zarzą-
du Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. Słowackiego w Nowogardzie, prezesem Ry-
szardem Wajkiem oraz członkami Zarządu: Stanisławem Szałaganem i Janem Mazurkiem.

– To będzie okazja do uhonorowania naszych pa-
sjonatów ogrodów działkowych i podsumowań do-
tychczasowej działalności – powiedział prezes R. Wajk.

Ponadto, na spotkaniu poruszono m.in kwestię 
utrzymania sieci wodociągowej w okolicy ulic Armii 
Krajowej i Zamkowej. Sieć aktualnie podlega wymianie 
z powodu ubytku. Przedstawiciele zarządu ROD zazna-
czyli, że brakuje im funduszy na remont.

– Niemal 70 proc. z 330 działkowców to renciści lub 
emeryci. Planowana przez nas, nawet kilkuzłotowa 
podwyżka na remont może być odczuwalna. Mimo, 
że wykonaliśmy już częściowe naprawy konieczna 
jest modernizacja rurociągu – powiedział Stanisław  
Ruszyło prokuratorskie śledztwo w sprawie radnej Lidii 
B. Szałagan.

Zarząd zwrócił się do burmistrza Roberta Czapli 
o wsparcie finansowe. Po rozmowie ze Skarbnikiem 
Gminy Marcinem Marchewką burmistrz poinformo-
wał, że prośba ich zostanie skonsultowana z odpowie-
dzialnymi wydziałami by uzyskać precyzyjną informa-
cję co do możliwości wsparcia inwestycji. 

(bs)
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To rzecz normalna, że dobra 
droga, którą bezpiecznie i bez 
przeszkód można dotrzeć do wła-
snego domu, powinna być zrobio-
na. Inna rzecz, kiedy osoba będąca 
radną Rady Miejskiej, domaga się 
wykonania remontu wyłącznie tyl-
ko tego odcinka drogi, który leży 
bezpośrednio przy jej własności, a o resztę już nie 
zabiega. To rodzi wątpliwość, którą wyjaśni wszczęte 
właśnie śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Go-
leniowie. 

Do Gminy trafiło właśnie oficjalne pismo z sekre-
tariatu Prokuratury Rejonowej w Goleniowie informu-
jące, że w dniu 15 lutego br., ruszyło prokuratorskie 
śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez 
radną Rady Miejskiej Lidię B. oraz o czyn z art. 231 § 
1 kk., czyli podejmowanie działań na szkodę interesu 
publicznego.

Wynika z tego, że również w Prokuraturze pojawiła 
się wątpliwość co do szczerych intencji działań radnej 
i zostało podjęte śledztwo, aby ustalić stan faktyczny 
tychże działań. Na wynik śledztwa będziemy musieli 
jednak poczekać.

Co leżało u podstaw podjętej przez Prokuraturę decyzji?

Ruszyło prokuratorskie śledztwo 
w sprawie radnej Lidii B.

W środę, 7 lutego br., na wniosek burmistrza Roberta Czapli, zwołana została ponownie 
sesja Rady Miejskiej. Radni w większości poparli wnioski burmistrza odnośnie zmian w bu-
dżecie, jednak ponownie doszło do dziwnej „rozgrywki” ze strony radnych z tzw. opozycji. 

Otóż w roku 2016, radna Lidia 
B. zaproponowała, aby do budżetu 
gminy wpisać inwestycję – remont 
odcinka drogi położonej na działce 
nr 44 w Czermnicy. Radni propo-
zycje przyjęli, zabezpieczyli na ten 
cel kwotę „wziętą z księżyca”, bo 
nie popartą żadnym kosztorysem.

Burmistrz w roku 2017 zlecił wykonanie projektu 
na remont całej drogi, obejmujący nie tylko ten wska-
zany przez radną odcinek przy działce 44, ale również 
ten przy działce 63.

***
Wówczas w lokalnej gazecie, radna Jowita Pawlak, 

zaczęła udowadniać, że burmistrz specjalnie zlecił wy-
konanie projektu na całą drogę, aby jej ostatecznie nie 
wykonać wcale, bo przecież miał zostać wyremonto-
wany tylko odcinek drogi położony na działce nr 44 w 
Czermnicy, czyli wzdłuż gruntów należących w więk-
szości do radnej Lidii B. i jej bliskich, a nie cała droga.

***
I tu pojawiła się zasadna wątpliwość, co do intencji 

działań radnej i dlatego też zapadła decyzja Prokuratu-
ry o wszczęciu śledztwa. O wynikach śledztwa poinfor-
mujemy oczywiście Państwa. (ps)

→

Jak można zrobić zarzut wobec kogoś, kto niesie 
pomoc drugiej osobie? Jest to niezrozumiałe i niepo-
jęte. Jednak widać jest w naszej gminie osoba, która to 
potrafi.  W ostatnim wydaniu lokalnego dziennika pi-
szący w jednym z artykułów skrytykował pomoc, jaką 
otrzymała jedna z mieszkanek Wyszomierza, ze strony 
m.in. burmistrza. 

Lawina pomocy ruszyła z chwilą upublicznienia 
informacji o bardzo złej sytuacji ww. mieszkanki. Bur-
mistrz przez Facebooka został poinformowany o pro-
blemie i od razu przystąpił do działania.

W tym samym jeszcze dniu, pierwsza pomoc po-
płynęła ze strony pastora Cezarego Komisarza (Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan) i osób prywatnych, które 
dostarczyły węgiel na opał i podjęły starania w pozy-
skaniu nowego pieca do ogrzewania domu. Urucho-
miony został Ośrodek Pomocy Społecznej, a ponadto 
do pomocy włączył się również osobiście burmistrz 
Robert Czapla, który wraz z kierownik OPS Dorotą Ma-
ślaną udał się do Wyszomierza, aby na miejscu zapo-
znać się z całą sytuacją i od potrzebującej uzyskać bez-
pośrednio informację, czego jej potrzeba, aby godnie 
mogła żyć i funkcjonować.

Komu przeszkadza pomaganie? 

Okazało się podczas tej wizyty, że 28 lat temu, z 
powodu nieopłaconych rachunków, został mieszkance 
odcięty prąd, a z czasem i woda, czyli od 1990 roku 
żyła ona bez prądu.

***
Piszący w dzienniku uznał jednak, że burmistrz jest 

winny tej sytuacji, bo budynek jest komunalny, a on 
powinien o wszystkim wiedzieć. Sęk w tym, że kiedy 
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje 
wszystkich rolników, że jest 
możliwość otrzymania pie-
niędzy z Unii Europejskiej na 
częściowe pokrycie kosztu 
zakupów maszyn i urządzeń 
rolniczych dla swoich gospo-
darstw. Jeżeli zatem planu-
jesz zakupić ciągnik lub inna 
maszynę potrzebną w gospo-
darstwie, to możesz odzyskać 
nawet połowę poniesionych kosztów. Natomiast jeśli 
jesteś młodym rolnikiem lub gdy wniosek o wsparcie 

Są pieniądze dla rolników 

składa wspólnie kilku rolników - procent dofinansowa-
nia może nawet wyższy i wynieść 
60%.

Zakup takiego sprzętu możli-
wy jest w okresie 36 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa – w przypadku działań 
realizowanych w dwóch etapach 
lub 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy – w przypadku działań 

realizowanych w jednym etapie, lecz nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2023 r.

Choć w minionym roku kilka wyróżnień trafiło do naszego szpitala oraz gminy, to są 
osoby, które przy każdej okazji podważają opinię specjalistów i próbują wmówić naszym 
mieszkańcom, że z nowogardzkim szpitalem źle się dzieje.

kobiecie odcinano prąd, Robert Czapla był zaledwie 
uczniem klasy drugiej liceum ogólnokształcącego i 
jeszcze raczej nie myślał o tym, że kiedyś będzie bur-
mistrzem. Zresztą w tym czasie gminą zarządzał Na-
czelnik Miasta i Gminy, a nie burmistrz. W międzycza-
sie powstała pierwsza Rada Miejska, w której radnym 
był m.in. Marek S. (przypuszczalnie autor artykułu). 
Był on w Zarządzie Miasta i Gminy Nowogard i też coś 
mógł przecież w tej sprawie zrobić. Było po drodze też 
kilku burmistrzów (Tadeusz Kubica, Krzysztof Krauze, 
Marian Golczyk, Agnieszka Biegańska-Sawicka i 16 lat 
Kazimierz Zięba) i też w tej sprawie nic nie zostało zro-
bione. Dopiero, gdy informacja o sytuacji mieszkanki 
dotarła do burmistrza Roberta Czapli, podjął on dzia-
łania, aby rozwiązać sytuację jak najszybciej. I dziś jest 
za to krytykowany przez owego piszącego?

***
W niecały tydzień udało się zrobić tak wiele dla 

mieszkanki Wyszomierza, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, którym należy się wdzięczność za pomoc, którą 
bezinteresownie niosą dla bliźniego. 

– Na miejscu, do dnia dzisiejszego posprzątaliśmy 
wnętrze mieszkania oraz podwórze, gdzie przycięto 
krzaki, przygotowano do wywiezienia odpady. Dodat-
kowo udrożniono kominy. Dziś do mieszkania wkra-
cza ekipa remontowa, która wzmocni tynki i uzupełni 

ubytki w ścianach. Następnie całe mieszkanie zostanie 
pomalowane. Akcja rozpoczęła się po interwencji pana 
burmistrza, który odwiedził mieszkankę. W czasie od-
wiedzin przekazano jej drewno na opał – powiedział 
Jarosław Hołubowski odpowiedzialny za prace remon-
towe.

– Pani Józefa otrzymała dodatkowo plandekę, któ-
rą przykryto drewno. Rozpoczęto również procedurę z 
podłączeniem prądu i wody – poinformował nas Tadu-
esz Fiejdasz z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

– Pani Józefa otrzymała od pana burmistrza wsparcie 
finansowe w miesiącach luty, marzec, kwiecień na pokry-
cie zadłużenia za wodę oraz na zakup niezbędnych leków. 
Oprócz tego mieszkanka Wyszomierza ma zapewnione 
usługi opiekuńcze. Będzie odwiedzała ją codziennie przez 
dwie godziny opiekunka – powiedziała Dorota Maślana, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

***
To są konkretne działania, które mają pomóc wyjść 

z trudnej dotychczasowej sytuacji mieszkance Wyszo-
mierza. To dzięki jej znajomej, której córka nagłośniła 
problem, o wszystkim został powiadomiony m.in. bur-
mistrz. 

Nie bójmy się pomagać innym. Dziś pomożesz może 
ty, a jutro inni pomogą tobie. Nie bądźmy obojętni na 
los naszych sąsiadów. (bs, ps)
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W środę, 14 lutego br., o godz. 10.30, w sali miejskie-
go domu kultury w Nowogardzie, burmistrz Robert Cza-
pla powitał około 200 mieszkańców obecnych na giełdzie 
pracy zorganizowanej wspólnie z nowym inwestorem, 
firmą Press Glass,  Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspor-
terów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

– Press Glass to firma z potencjałem, z kilkoma fa-
brykami w Polsce, dzięki naszym staraniom kolejna po-
wstaje teraz w Nowogardzie. Cieszę się, że mieszkańcy 
naszej Gminy nie będą już musieli wyjeżdżać w poszu-
kiwaniu pracy. Dziś przechodzimy do konkretów, zaczy-
na się proces rekrutacji – powiedział burmistrz Robert 
Czapla oddając głos przedstawicielom Press Glass.

Oprócz burmistrza, na giełdzie pracy obecni byli 
także specjalista ds. rozwoju Nowogardzkiej Strefy 
Inwestycyjnej Dariusz Szwal – odpowiedzialny za kon-
takty z inwestorem i przedstawiciele Press Glass: za-
stępca dyrektora ds. zaopatrzenia Artur Drzewiecki, 
kierownik magazynu surowców Łukasz Nowak oraz 
prowadząca prezentację przedstawicielka działu za-
rządzania zasobami ludzkimi Karolina Bajlon-Macher.

Zgromadzeni na giełdzie pracy usłyszeli o kulturze 
organizacyjnej i wartościach istniejącej od 26 lat firmy.

– Kierujemy swoje produkty na rynki europejskie, 
mamy 7 oddziałów za granicą. Rocznie przetwarzamy 
10 mln mkw. szkła. Press Glass oferuje swoim pra-
cownikom nowoczesną technologię, zatrudnienie w 
oparciu o umowę o pracę oraz szereg pozapłacowych 
korzyści takich jak: grupowe ubezpieczenie zdrowotne, 

Mieszkańcy zainteresowani 
pracą w Press Glass

współfinansowaną przez pracodawcę prywatną opie-
kę medyczną, system My Benefit oraz szkolenia przy-
gotowujące do pracy w pełni finansowane przez nas 
– mówiła do zebranych Karolina Bajlon-Macher.

Zainteresowani pracą mieszkańcy mogli na miej-
scu wypełnić arkusze rekrutacyjne do zatrudnienia oraz 
pozostawić swoje aplikacje czy skierowania uzyskane z 
Urzędu Pracy. Był również czas na zadawanie pytań.

Podczas giełdy przedstawicielka działu rekrutacji za-
prezentowała aktualne oferty pracy. Nabór trwa na sta-
nowiska: administrator sieci komputerowej,elektrome-
chanik utrzymania ruchu, inżynier utrzymania ruchu, 
kierownik działu i produkcji, kontroler jakości, magazy-
nier surowców i wyrobów gotowych, mistrz produkcji, 
operator suwnicy, specjalista ds. planowania transportu 
i odpraw celnych, pracownicy produkcji.                    (bs)

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 19 
lutego do 20 marca 2018 r.

Ponadto, w I kwartale 2018 roku ARiMR planuje 
również przyjmować wnioski na restrukturyzację ma-
łych gospodarstw. W ramach tego naboru można bę-
dzie uzyskać pomoc w wysokości 60 000 zł, wypłacaną 
w dwóch ratach 80% i 20%. Dodatkowo, premie dla 
młodych rolników to kolejny z naborów wniosków, któ-
ry planowany jest w I kwartale tego roku. W tym przy-

padku można uzyskać premię w wysokości 100 000 zł 
na rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia gospodar-
stwa. Premia skierowana jest dla osób do 40. roku życia.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.
gov.pl, Tel. 800 38 00 84 oraz w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie, plac Wolności 5, pokój 209, pan Jaro-
sław Soborski, tel. 91 3926293.
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Nowogardzka paraolimpijka Ewa Durska (rzut kulą), 
z powodów osobistych nie mogła odebrać w dniu 9 lu-
tego br. stypendium sportowego, które otrzymała za 
osiągnięcia sportowe na arenie ogólnoświatowej.  

Uroczyste wręczenie przez burmistrza Roberta Cza-
plę certyfikatu Ewie Durskiej, uprawniające do odbio-
ru stypendium sportowego oraz Listu Gratulacyjnego, 
miało miejsce w nowogardzkim ratuszu, w dniu 26 lu-
tego br. (poniedziałek). 

Przypominamy, że tegorocznymi stypendiami Bur-
mistrza, obok Ewy Durskiej są: Nikola Wielowska, Ma-
teusz Mikołajczyk, Wojciech Ziółkowski, Norbert Jaro-
chowicz oraz Wiktoria Gruda.

Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. (ps)

Paraolimpijka Ewa Durska  
odebrała z rąk Burmistrza Nowogardu 

stypendium sportowe

W ubiegły czwartek, 15 lutego br., Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla spotkał się z organizatorami 
rozgrywek piłkarskich dla zawodników ze szkół podsta-
wowych pn. Mini Mundial: prezesem Stowarzyszenia 
Sports Academy Grzegorzem Matlakiem oraz przed-
stawicielem stowarzyszenia Tomaszem Chacińskim. W 
spotkaniu uczestniczyli także: prezes Klubu Pomorza-
nin Nowogard - Marcin Skórniewski oraz Szymon Pilip-
czuk z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu.

***
Losowanie drużyn do rozgrywek eliminacyjnych 

zaplanowano na 8 kwietnia br. W meczach weźmie 
udział łącznie 12 drużyn z nowogardzkich szkół w II kat. 
wiekowych (III - IV oraz V - VI kl. szkoły podstawowej). 
Rozgrywki finałowe odbędą się 1 czerwca br. na sta-
dionie miejskim w Nowogardzie. Podobnie jak w roku 
ubiegłym będą połączone z zawodami sportowymi pn. 
Przedszkoliada, w których udział we-
zmą nowogardzkie przedszkola. 

- Podczas wszystkich rozgrywek 
zapewniamy przygotowanie obiektu, 
sędziów i opiekę medyczną – mówi 
Marcin Skórniewski, prezes klubu Po-
morzanin Nowogard.

W minionych latach w Mini Mun-
dialu udział wzięło 7430 młodych 
sportowców z 15 gmin. Ubiegłorocz-
ne rozgrywki, gdzie sportowe emocje 
i dobra zabawa były motywem prze-
wodnim, zgromadziły w Nowogardzie 
niemal wszystkich fanów sportu. 

Przygotowania do Mini Mundialu 
rozpoczęte

- W piłkę coraz czę-
ściej i równie dobrze 
jak chłopcy grają też 
dziewczynki, dlatego 
chcemy żeby wydarzeń 
sportowych dla dzie-
ci było jak najwięcej. 
Ważne, by tworzyć 
aletrnatywę dla nie-

zdrowego, biernego stylu życia „przed komputerem” 
ucząc najmłodszych zamiłowania do sportu. To pro-
centuje zdrowiem – mówi Marcin Wolny, nauczyciel 
W-F i radny Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

Tegoroczny Mini Mundial zyskał wsparcie Zarządu 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a finał im-
prezy będzie towarzyszył Światowym Dniom Morza w 
Szczecinie.                                                                      (bs)

Marcin Wolny
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Ocalić od zapomnienia 

W dniu 20.02 (wtorek) odbyło się piąte z kolei spo-
tkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Wspominaną 
osobą był Ś.P. Bolesław Wosiński. Gośćmi specjalnymi 
spotkania byli prawnukowie Bolesława Wosińskiego 
oraz generał broni SZ RP w st. spocz. – Pan Zdzisław 
Goral.

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Biblioteki – 
Aneta Wysoszyńska. Następnie głos zabrała modera-
torka spotkań – Kazimiera Fecak. Przypominając ideę 
spotkań oraz pomysłodawców tego przedsięwzięcia 
zachęciła do współpracy oraz udziału w najbliższych 
spotkaniach. Przybliżyła również historię życia Bole-
sława Wosińskiego.

W środę, 31 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie rozstrzygnięto konkurs 
pn. „Najładniejsza aranżacja świąteczna 2017”.

Pan Franciszek Karolewski przygotował obszerną pre-
zentację złożoną z zachowanych do tej pory fotografii, 
dotyczącą wszystkich okresów życia głównego bohatera.

Po obejrzeniu niesamowitych fotografii wszyscy 
uczestnicy spotkania mogli opowiedzieć o swoich 
wspomnieniach z Bolesławem Wosińskim. Prezes Koła 
Numizmatycznego – Tadeusz Łukaszewicz – przekazał 
na ręce prawnuków pamiątkową monetę.

Dziękujemy wszystkim którzy znaleźli czas, aby 
uczestniczyć w tym spotkaniu oraz tym, którzy wspie-
rają nas w tych ważnych wydarzeniach.

Zapraszamy na następne spotkanie poświęcone śp. 
Władysławowi Kuczyńskiemu – 6 marca 2018 r. o godz. 
12:00. (MBP)

23 lutego w Bibliotece odbyło się BAJKOGRANIE 
czyli wierszyki ze szczyptą muzyki. Spektakl pt. Paweł 
i Gaweł i altówka w wykonaniu aktorów z Teatru Roz-
maitości Gwitajcie ze Szczecina. Celem spektaklu połą-
czonego z warsztatami był rozwój wyobraźni naszych 
najmłodszych widzów. Dzieci poprzez wesołą zabawę 
poznały budowę instrumentów muzycznych i zapozna-
ły się z brzmieniem altówki słuchając różnego rodzaju 
fragmentów muzycznych. Wizyta aktorów w Naszej 
Bibliotece była prezentem od Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Goleniowie. (MBP)

BAJKOGRANIE, czyli wierszyki 
ze szczyptą muzyki w Bibliotece
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Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wystaw-
ki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych 
lokali mieszkalnych (nie będących częściami wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni) powinni  wystawiać je 
przed posesję.  W pozostałych nieruchomościach (bu-
dynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) 
należy wystawiać przy pojemnikach na odpady ko-
munalne. Istotne by odpady były wystawione przed 
godziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich 
odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Nie-
spełnienie tego warunku może skutkować  nieodebra-
niem odpadów.

Odpady wielkogabarytowe 
to odpady komunalne, które nie 
mieszczą się w przydomowych po-
jemnikach czyli wszelkiego rodza-
ju meble, drzwi, ramy okienne, 
elementy drewniane, materace, 
pierzyny, domowe suszarki na pra-
nie, wózki dziecięce, duże zabawki 
i inne tego typu odpady. Nie będą 
odbierane takie odpady jak części 
samochodowe, odpady budowlane, 
wanny, umywalki, muszle i spłuczki 
toaletowe, rolety,  odpady ogrodowe czy spakowane 
w worki, wiadra lub kartony odpady domowe. Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wysta-
wiany kompletny.

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

5.03.2018 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: Bo-
haterów Warszawy, Krótka, Łąkowa, Radosława.

8.03.2018 r. (czwartek)  Nowogard ulice: 15 
Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłop-
skich, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gry-
fitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kazimierza Wielkie-
go, Kilińskiego, Kochanowskiego, Księcia Racibora I, 
Kulice 33-39, Kwietniowa, Magazynowa, Mickiewicza, 
Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pilec-
kiego, Pocztowa, Polna, Poniatowskiego, Reja, Rey-

monta, Rzeszowskiego, Sieciechowo 121a, Sienkiewi-
cza, Słowackiego, Światowida, Wartcka, Waryńskiego, 
Zaciszna, Zielona, Żeromskiego.

9.03.2018 r. (piątek): Nowogard ulice: Bema, 
Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbysze-
wice.

12.03.2018 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 5 
Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Blacharska, Brzozo-
wa, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Dębowa, Głowac-
kiego, Grota – Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosy-
nierów, Kowalska, Kościelna, Kościuszki, Lipowa, Lubo-

szan, Lutyków, Miętno 20-23, Monte 
Cassino, Okulickiego, Piłsudskiego, 
Plac Wolności, Promenada, Pustać, 
Racławicka, Rataja, Roosevelta, Są-
dowa, Sikorskiego, Stolarska, Pl. Sza-
rych Szeregów, Szkolna, Smużyny, 
Świerkowa, Traugutta, Warszawska, 
Wiejska, Wileńska, Wojska Polskie-
go, Wyszyńskiego,  Zamkowa.

13.03.2018 r. (wtorek): Bie-
niczki, Bieńczyce, Bromierz, Dłu-
gołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe 
Wyszomierki, Olchowo, Osowo, 

Ostrzyca, Radłowo, Sąpolnica, Sieciechowo (bez 121 
a), Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

16.03.2018 r. (piątek): Błotno, Błotny Młyn, 
Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, 
Świerczewo, Trzechel, Zakłodzie.

22.03.2018 r. (czwartek): Boguszyce, Brzozowo, 
Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Słaj-
sino, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko.

23.03.2018 r (piątek): Bochlin, Dąbrowa, Gra-
bin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warn-
kowo, Wierzchęcino, Suchy Las.

26.03.2018 r. (poniedziałek): Glicko, Lestkowo, 
Miętno (bez nr 20-23), Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, 
Wołowiec, Sikorki, Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.

Kierownik ZBK
Karol Brzeczek

Zbiórka odpadów  
wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego

W dniach 5 – 26 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie  

wykazu nr 2 z dnia 02.03.2018 r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard  
przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości,  
Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. 

U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na 

„Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie ”.
I. Zamawiający 
Gmina Nowogard, plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, 
Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, plac 

Wolności 5.  
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni Nowogardzie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

załadunek ziemi, transport ziemi na odległość 12 km z miejscowości Słajsino do Nowogardu na tereny zieleni 
zlokalizowane nad jeziorem, wyładunek ziemi.

Transport ziemi będzie się odbywał pojazdami o nośności 12 lub 24 Mg w terminach i ilościach wskazanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsce wyła-
dunku ziemi.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie przewidziano do realizacji: od podpisania 

umowy  do 30.11.2018 r.
IV. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 8 marca 2018 r. do godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, pok. nr 5, lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 
Nowogard, plac Wolności 1. 

V. Osoby uprawnione do kontaktów w Wykonawcami
Aleksandra Lewińska – 91 39 26 232
Więcej informacji dostępnych na www.bip.nowogard.pl

Dobra strona informacji

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

www.nowogard.pl
 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 poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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 od-
bywa 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
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twa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komi-
sariat 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. War-
szawy 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
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Wiadomości Samorządowe

3. Urządzenia: orbitrek i rowerek
4. Ławki - 4 szt.
5. Tablica regulaminowa
6. Szachy
7. Nasadzenia zieleni
8. Prace montażowe
Koszt jednej Osy to blisko 42 tys. zł , z czego można 

uzyskać zwrot połowy środków.
Przewidywany okres rozpatrzenia wniosków przez 

Ministerstwo to 3 miesiące od upływu terminu nabo-
ru. Planowany harmonogram realizacji zadania inwe-
stycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do 
dnia 15.10.2018 r. (ps)

Burmistrz złożył wniosek  
o dofinansowanie  

Otwartych Stref Aktywności 
W dniu 15 lutego br., burmistrz Robert Czapla zło-

żył wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa kom-
pleksowych Otwartych Stref Aktywności w Gminie 
Nowogard”.

Dzięki temu, Gmina Nowogard ma szanse na wybu-
dowanie zewnętrznych miejsc do rekreacji i aktywne-
go wypoczynku w miejscowościach: Nowogard (Osie-
dle Bema i Radosław) oraz w sołectwach Osowo, Karsk 
i Wojcieszyn.

Na Otwarte Stref Aktywności składać się będą na-
stępujące elementy:

1. Urządzenia: narciarz i wioślarz
2. Urządzenia: wyciskanie w pozycji siedzącej


