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XVII GALA LAURA CISOWEGO

W Nowogardzkim Domu Kultury, 30 kwietnia br., po raz 17 wręczone zostały Laury Cisowe osobom, które w lokalnej społeczności odcisnęły swój trwały znak.
Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, Burmistrz
Nowogardu, Robert Czapla, przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: Jerzy Kotlęga i Dariusz Wieczorek
- radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Kazimierz Lebas, Kazimierz Ziemba, Jerzy Jabłoński i Marcin Fedeńczak – radni Rady Powiatu w Goleniowie, Starosta Goleniowski, radni Rady Miejskiej w
Nowogardzie, sołtysi gminy Nowogard, dotychczasowi laureaci Laura Cisowego, mistrzyni olimpijska Ewa
Durska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie Łukasz Brodziak, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie Marek Michalak,
Dyrektor ZK ppłk Mariusz Dominowski, Komendant
Powiatowy Policji w Goleniowie Krzysztof Targoński,
Komendant komisariatu Policji w Nowogardzie Dorota Zając, Tomasz Kamiński z Nadleśnictwa Nowogard,

dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz delegacje z miast
partnerskich: z Heide (Niemcy) – Frannz Helmut Pohlmann (Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide) oraz
radni z Heide Christel i Manfred Will, Sven Görber i
tłumacz Anna Krauß; z Gützkow (Niemcy): burmistrz
Juta Dinse, zastępca burmistrza Peter Schmidt, Lars
Wilhelm i Przewodniczący Związku Bractw Kurkowych
Thomas Hanusch; z Kävlinge (Szwecja): burmistrz Pia
Almström wraz z mężem Tommy oraz urzędnicy Sofia
Floreyby i Mats Rosén.
Po przywitaniu wszystkich zebranych gości, burmistrz Robert Czapla, zaprezentował najważniejsze
osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły w mieście i w gminie Nowogard w minionym roku.
Następnie głos zabrali przedstawiciele miast partnerskich: z Heide Frannz Helmut Pohlmann, Gützkow
Juta Dinse oraz przedstawiciel z miasta partnerskiego
Kävlinge Pia Almström.
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Wszyscy ono gratulowali burmistrzowi dotychczasowych osiągnięć oraz umiejętności pozyskiwania środków unijnych i to w tak znacznej wielkości. Zazdroszczę
Wam, że możecie korzystać z funduszy unijnych i tak
pięknie się rozwijać – powiedziała w swym krótkim
przemówieniu burmistrz Kävlinge Pia Almström. - Możecie inwestować w drogi oraz w wymianę sieci kanalizacyjnej, my już nie możemy niestety korzystać z tego
programu, który został uruchomiony dla tzw. nowych
członków UE. Byłam tu u was 15 lat temu i od tego czasu
miasto bardzo, a to bardzo się zmieniło – wypiękniało.
To znaczy, że umiejętnie z tych pieniędzy korzystacie.
***
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia
Laur Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru
Cisowego.
A oto tegoroczni laureaci:
Jerzy Wolny
Kategoria – działalność społeczna
Od 1978 roku jest mieszkańcem Nowogardu. Był
zawodnikiem sekcji piłki nożnej, a po zakończeniu kariery zawodniczej działał w Zarządzie Ludowego Zespołu Sportowego ,,Pomorzanin’’ Nowogard. W latach
1987 – 2011 pełnił funkcję sekretarza i kierownika klubu. Wieloletni sędzia piłki nożnej i piłki ręcznej. Jako
działacz Klubu LKS ,,Pomorzanin’’ i Ludowych Zespołów Sportowych był organizatorem i współorganizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych , spartakiad
na terenie miasta i gminy Nowogard. Był radnym II i
III kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Dzięki jego
inicjatywie i zaangażowaniu powstała sala sportowa
przy Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu ,,Bema’’.
Jerzy Wolny promuje środowisko lokalne w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie kultury i sportu.
Kazimiera Fecak
Kategoria – działalność społeczna
Kazimiera Fecak ponad 40 lat pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w
Nowogardzie. Należy do czołówki nowogardzian kreujących kulturę i czytelnictwo naszego regionu. Pani Kazia jest skarbnicą wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej i jej
mieszkańcach. Została odznaczona ,,Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury’’ oraz otrzymała wiele wyróżnień, podziękowań i dyplomów. Po przejściu na emeryturę aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników
Ziemi Nowogardzkiej pełniąc funkcję członka Zarządu.
Współorganizuje Izbę Pamięci Ziemi Nowogardzkiej.
Dorota Banach
Kategoria – działalność społeczna
Od 2008 roku jest Prezesem Stowarzyszenia dla
Dzieci Niepełnosprawnych ,,Serduszko’’ w Nowogardzie. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności
wspiera wszelkie inicjatywy mające na uwadze wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych, rehabilitacyjnych wspomagających rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny.
Dorota Banach jest także inicjatorem organizacji
Obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w Nowogardzie. Obchody po raz pierwszy odbyły się
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w 2014 roku. Od kiW maju 2015 roku Dorota Banach
została powołana do Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych, w której pełni funkcje
przewodniczącej. Na szczeblu województwa w ramach
PRZYSTANKU WOLONTARIAT otrzymała wyróżnienie
za zaangażowanie w działania na rzecz innych oraz
promocję wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’
Kategoria – działalność społeczna
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’ powstało w 2008 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Stowarzyszenie zostało powołane, aby stworzyć
szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Grupa
założycielska to 28 osób, w chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 40 członków. Główne cele Stowarzyszenia to: promocja sołectwa Dąbrowa oraz całej gminy
Nowogard, kształtowanie aktywnych postaw w życiu
społecznym mieszkańców, organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Od momentu powstania Stowarzyszenia Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’ Prezesem jest Zbigniew Florkowski. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu Stowarzyszenie działa bardzo aktywnie w Dąbrowie, w gminie
Nowogard oraz na szczeblu powiatu goleniowskiego
i województwa zachodniopomorskiego osiągając wymierne sukcesy.
Państwo Maria i Adam Dembińscy
Z.P.U.H ,,DEMGRAD’’ s.c
Kategoria – biznes i gospodarka
Od prawie 30 lat firma prowadzi prace remontowo-budowlane budynków mieszkalnych oraz obiektów
użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola,
kościoły na terenie gminy Nowogard oraz powiatów :
goleniowskiego, łobeskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego i kamieńskiego.
Właściciele firmy od początku swojej działalności
postawili na dążenie do wysokiego standardu wykonywanych usług remontowo-budowlanych i zbudowali
opinie rzetelnej profesjonalnej firmy, która działając
na lokalnym rynku zapewnia zatrudnienie mieszkańcom gminy Nowogard.
Franz Helmut Pohlmann
Kategoria – Specjalny ,,Laur Cisowy’’
Franz Helmut Pohlmann jest Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Heide, które jest miastem partnerskim Nowogardu od 1996 r. Franz Helmut Pohlmann pełni tą zaszczytną funkcję od dziesięciu lat. Jako Przewodniczący
Rady Miejskiej w Heide aktywnie działa na rzecz wzmacniania współpracy zagranicznej z miastem Nowogard.
Dzięki tej współpracy społeczeństwa Nowogardu i Heide uczestniczą w ważnych dla sowich miast wydarzeniach. Delegacje miasta Heide z Franzem Helmutem
Pohlmannem są niemal zawsze obecne na obchodach
Święta Nowogardu, Majówki czy festiwalu Lata z Muzami. Franz Helmut Pohlmann aktywnie działa na rzecz
wymiany młodzieży między Heide i Nowogardem.
Jan Tandecki
Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy’’
Swoją przygodę ze sportem w Nowogardzie Jan Tandecki rozpoczął w 1971 r., jako zawodnik III – ligowej drużyny piłki siatkowej – LZS Błotno. Od roku 1973 inicjator
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i twórca sekcji kolarskiej w Ludowym Klubie Sportowym
,,Pomorzanin’’. Sekcja liczyła ok. 20 osób. Kolarze reprezentowali Nowogard na wyścigach w kraju i za granicą.
Odnosili sukcesy na Mistrzostwach Polski na szosie , torze
i w przełajach oraz w mistrzostwach okręgu.
Od 1990 roku Jan Tandecki wspólnie z kolegami
występował w drużynie ,,Oldboye’’ Nowogard, która rozgrywała mecze piłki nożnej na terenie kraju i za
granicą. Efektem tych działań były spotkania w piłce
nożnej w 1995 i 1996 roku z ,,Orłami Górskiego’’ na
stadionie w Nowogardzie.
W 1996 roku został Przewodniczącym Miejsko –
Gminnego Zrzeszenia LZS w Nowogardzie, którym
kieruje do chwili obecnej. Stowarzyszenie to zajmuje
się organizacją sportu na terenie wiejskim. Za swoją
działalność został odznaczony Srebrnym i Brązowym
Krzyżem Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotą
Odznaką ,,Zasłużony dla kolarstwa polskiego’’ oraz
,,Zasłużony działacz LZS’’. Był radnym Rady Miejskiej w
Nowogardzie w III, IV i VI kadencji.
Antoni Bielida
Kategoria – Złoty ,,Laur Cisowy’’
Antoni Bielida w 2003 r został wybrany Przewodniczącym Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI. Peł-

nił tę funkcję społecznie do 2007r. W początkowych
latach działalności Celowy Związek Gmin R-XXI przygotowywał dokumentacje planistyczne umożliwiające
przyjęcie rozwiazań dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku.
W 2011 roku, uchwałą Walnego Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI, Antoni Bielida został powołany na funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku. Obecnie Celowy Związek Gmin R-XXI zrzesza 27
gmin województwa zachodniopomorskiego i zatrudnia 162 osoby.
***
Na zakończenie gali, blisko 2 godzinny koncert dał
Luigi Pagano wraz z zespołem.
Luigi Pagano - pochodzący z Włoch, a mieszkający pod Skierniewicami muzyk, wokalista, kompozytor
i autor tekstów prezentuje zróżnicowany repertuar.
Tym razem postawił głównie na utwory autorskie w
duchu włoskiej piosenki popularnej. Grał z Paulem
McCartneyem, występował z największymi gwiazdami
kina, koncertował na całym świecie. Piosenkarz mówi,
że jego serce wypełnia przede wszystkim miłość do poznanej 20 lat temu żony, Agnieszki i muzyka. (ps/zdj.
NWS/NDK)

Ruszyła realizacja obietnicy burmistrza

- budowa chodnikaw Warnkowie
Na dobre ruszyły prace przez nowogardzką firmę
AZBUD przy budowie chodnika w Warnkowie.
W piątek, 27 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla
udał się do Warnkowa, aby zobaczyć postęp prac.
Wskazuje na to, że prace zostaną zakończone w
ustalonym terminie.
Mieszkańcy Warnkowa nie kryją swego zadowolenia i w rozmowie z nami mówili, że z niecierpliwością
czekają na ten chodnik, aby ich dzieci mogły bezpieczniej iść do szkoły i z niej wracać do domu.
Chodnik w Warnkowie to jedna z obietnic burmistrza Roberta Czapli, która jest właśnie realizowana
i ma być oficjalnie odebrana na przełomie września/
października br. Razem można więcej. (ps)
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Nowogardzkie obchody 132 rocznicy
strajku robotników w Chicago (1 maja 1886 r.)

W dniu 1 maja br., o godzinie 12.00, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyły się uroczystości związane
z Międzynarodowym Świętem Pracy. W tym dniu Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych, delegacje partii politycznych oraz delegacje z miast partnerskich: z Heide (Niemcy) – Frannz Helmut Pohlmann i Manfred Will; z Gützkow (Niemcy): burmistrz Juta Dinse, zastępca burmistrza Peter Schmidt,
Lars Wilhelm i Przewodniczący Związku Bractw Kurkowych Thomas Hanusch; z Kävlinge (Szwecja): burmistrz
Pia Almström wraz z mężem Tommy oraz urzędnicy Sofia Floreyby i Mats Rosén oraz mieszkańcy Nowogardu,
uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności.
Po złożeniu kwiatów, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla w kilku zdaniach przypomniał źródło pochodzenia Między narodowego Święta Pracy. Następnie
Frannz Helmut Pohlmann (Heides), Juta Dinse (Gützkow) oraz Pia Almström (Kävlinge-Szwecja) zabrali
głos, by w kilku słowach podziękować za tak ciepłe
przyjęcie w Nowogardzie. Pogratulowali zmian, które
zaszły w naszym mieście i życzyli burmistrzowi Robertowi Czapli dalszych sukcesów.
Na zakończenie głos zabrał włodarz naszej gminy,
który podziękował delegacjom zagranicznym za przyjazd, zaś zebranym za udział we wspólnym świętowaniu Święta Pracy, które powinno nam uzmysłowić, że
codzienny trud służy w budowaniu naszego kraju.

Geneza obchodów 1 Maja
W większości krajów europejskich, w tym również
i w Polsce, Święto Pracy obchodzimy 1 maja już od
1890 roku. Święto to zostało ogłoszone w 1899 roku
przez stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych zwanych II. Międzynarodówką. Data została wybrana na 1 maja, aby upamiętnić strajk robotników w
Chicago 1 maja 1886 roku. W PRL i innych krajach socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W tym dniu, zwanym także Świętem Klasy
Robotniczej organizowało się huczne pochody, wiece
i zgromadzenia, w których obecność była często obowiązkowa. Wiwatujących pozdrawiali najwyżsi działacze partyjni. Po upadku komunizmu święto to straciło
na znaczeniu.

www.nowogard.pl
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Od 2001 roku w Europie organizuje się tak zwany
EuroMayDay (1 maja zwany jest w krajach anglosaskich May Day). Nie jest to raczej święto klasy robotniczej, a ruch na rzecz zhumanizowania pracy i życia
wszystkich ludzi pracujących. Obchody Euro May Day
zapoczątkował Mediolan, w roku 2004 pomysł podchwyciła Barcelona a już rok później obchody EuroMayDay odbywały się w całej Europie. Ponadto dzień
1 maja jest kolejną rocznicą wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej (1 maja 2004 r.).

Burmistrz chce rozpocząć budowę
wodociągu do Bochlina i Ptaszkowa

Już w najbliższą środę, 9 maja br., będzie miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Została ona zwołana przez Przewodniczącego RM na wniosek burmistrza Roberta Czapli.
Przewidziane są 4 uchwały w sprawie:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wojcieszyn”;
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miętno”;
3. podział gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
4. zmiany w budżecie gminy Nowogard na rok 2018.
** *
Punkt czwarty sesji dotyczy przede wszystkim przeniesienia wydatków na kwotę 1.850.000 zł na realizację
zadania pn. „Budowa wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka – Bochlin – Ptaszkowo – Grabin”. Inwestycja ta, wg
kosztorysu inwestorskiego, może kosztować 2.042.264 zł.
W ostatnim czasie, jeden z radnych Rady Miejskiej w
Nowogardzie, w wypowiedzi udzielonej
w telewizji stwierdził, że Gmina realizuje
niepotrzebne inwestycje.
Dziwne w tym wszystkim jest to, że
ten sam radny upiera się od blisko 3 lat
przy inwestycji, która nie ma szans na
realizację ze względu na wysokie koszty
i brak możliwości pozyskania na ten cel
pieniędzy unijnych, o czym napomknął
ostatnio wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Dlatego burmistrz też polecił skarbnikowi, aby na
realizację wodociągu znalazł pieniądze w budżecie.
Po rozmowach z kierownikami wydziałów odnośnie
poszczególnych inwestycji, wskazał on burmistrzowi
środki, które mogą być ściągnięte z inwestycji, które
nie stały się jeszcze przedmiotem przetargów.
- To jedyna na dziś możliwość. Wskazane przeze
mnie źródła to inwestycje, w sprawie których nie zostały ogłoszone przetargi. Innych możliwości na ten
moment nie ma w budżecie - poinformował skarbnik
Marcin Marchewka.
Warto też wspomnieć, że sami radni przy uchwalaniu budżetu, nie zabezpieczyli odpowiedniej kwoty
na budowę wodociągu. W zapisie budżetowym na tej
pozycji figuruje zaledwie kwota 200.000 zł, a dziś trzeba zabezpieczyć dodatkowe 1.850.000 zł, aby móc w
ogóle tą inwestycję rozpocząć.
Nie przyjęcie tej uchwały
przez radnych oznacza jednocześnie brak zgody na budowę ww.
wodociągu. Decyzja więc leży
tylko i wyłącznie w gestii samych
radnych.
O podjętych decyzjach w tej
sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. (ps)
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Burmistrz Robert Czapla
podpisał przetarg na wykonanie
ścieżki dookoła jeziora

We wtorek, 24 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie na wykonanie ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V,VI, VII odcinek 1
i odcinek 3. Obecni przy tym byli:zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, radni: Anna Wiąz (koordynatorka
zbierania podpisów mieszkańców w sprawie ścieżki w
roku 2016), Marcin Wolny, Jolanta Bednarek, skarbnik
Marcin Marchewka, Adam Czernikiewicz - kierownik
Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Jarosław Soborski - kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu.
Początek inwestycji zlokalizowany jest w miejscu
przecięcia się ścieżki z ulicą Kilińskiego, a koniec zlokalizowany jest w okolicach włączenia Promenady w
ulicę Wojska Polskiego. Początkowo ścieżka przebiega
przez tereny rolne oraz w pobliżu ogrodów działkowych. Następnie trasa prowadzona jest wśród lasów.
Planowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na
obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni
Las”. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wykonaniu ścieżki, na której dopuszczony będzie jedynie
ruch pieszy względnie rowerowy.

Planowano inwestycja zostało podzielona 7 etapów.
Początek etapu I zlokalizowany jest na przecięciu
istniejącej ścieżki z ulicą Kilińskiego. Koniec zlokalizowany jest przy istniejącym mostku drewnianym.
Długość wynosi 1566,31 m. Trasa będzie posiadała
nawierzchnię mineralno–asfaltową i mineralno-żywiczną o szerokości 2,0 m. Na tym odcinku ma być
zlokalizowany punkt wypoczynkowy o nawierzchni z
kostki brukowej. W tych miejscach zlokalizowane będą
ławki oraz stojaki rowerowe dla osób korzystających
ze ścieżki.
Początek etapu II zlokalizowany jest za istniejącym
pomostem drewnianym, a koniec przy istniejącej drodze tłuczniowej. Długość wynosi 332,99 m. Ścieżka w
tym etapie będzie posiadała nawierzchnię mineralno–
żywiczną o szerokości 2,0 m.
Etap III obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno–asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
Długość wynosi 368,18 m. Na tym odcinku ma być zlokalizowany kolejny punkt wypoczynkowy, który będzie
składał się z ławek oraz stojaków rowerowych.
EtapV będzie posiadał nawierzchnię mineralno-żywiczną. Odcinek o długości 1137,14 m. Odcinek przebiega przez tereny leśne.
Przez etap VI przebiegają trzy odcinki.
Etap VII zlokalizowany jest w obszarze zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „ Sarni Las”. Etap będzie
posiadał nawierzchnię mineralno-żywiczną. Długość
etapu VII wynosi 738,82 m. Etap będzie posiadał dwa
rodzaje nawierzchni: mineralno-żywiczną oraz mineralno-asfaltową. Na tym odcinku zaplanowano zlokalizowanie punktu wypoczynkowego.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE BIP.NOWOGARD.PL
Przypominamy, że burmistrz na tę inwestycję pozyskał fundusze unijne w wysokości 85%. (ps)

Wyłoniono wykonawcę oświetlenia
przy garażach na ul. 15 Lutego
Został wybrany wykonawca oświetlenia przy garażach na ul. 15 Lutego i jest nim firma PUH Jastar
za kwotę 46.269 zł.
We wtorek, 24 kwietnia br, burmistrz Robert
Czapla podpisał ogłoszenie o wyborze wykonawcy. Na to zadanie oferty złożyło aż 3 wykonawców
i spośród nich wybrana została najkorzystniejsza
propozycja. (ps)
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Firma DEMGRAD
dokona wymiany
dachu na budynku
szkoły w Strzelewie
We wtorek, 24 kwietnia br, rozpoczęła prace firma,
z która burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dachu na Szkole
Podstawowej w Strzelewie”.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Firmę
DEMGRAD na kwotę 157.312 zł i to ona dokona realizacji tej inwestycji. Termin wykonania to 5 miesięcy. (ps)

POL-DACH wymieni
dach na świetlicy
w Wołowcu

We wtorek, 24 kwietnia br, burmistrz Robert Czapla
podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy w Wołowcu – wymiana pokrycia dachowego”.
W przetargu wyłoniona została Firma Ogólnobudowlana POL-DACH, która wykona wymiany dachu za
kwotę 36.584,21 zł. (ps)

Nowa nawierzchnia ulicy Kilińskiego

W środę, 18 kwietnia br. realizacji rozpoczętych
miesiąc temu prac remontowych ulicy Kilińskiego w
Nowogardzie, przypatrywał się burmistrz Robert Czapla z odpowiedzialnymi za tę inwestycję pracownikami
urzędu. Zakres prac, wykonywanych przez PRD Nowogard, obejmuje remont nawierzchni drogi dojazdowej
do budynków mieszkalnych z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz remont nawierzchni istniejącego parkingu wzdłuż ul. 3 Maja w Nowogardzie.
Położenie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, umożliwi mieszkańcom dobry dojazd do ich posesji. Z nowej
nawierzchni drogi skorzystają również działkowcy z nowogardzkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do 30
kwietnia br. zostanie położona nawierzchnia bitumiczna
obramowana krawężnikiem. Wzdłuż tego odcinka, po
obu stronach jezdni, zaplanowane są chodniki z kostki
betonowej grubości 8 cm, na których dopuszcza się postój samochodów o masie do 2,5 tony. Na odcinku, od

bramy wjazdowej na ogrody działkowe do ulicy 3 Maja,
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3 m obramowana
zostanie dodatkowo opornikiem betonowym, a pobocza zostaną wysypane warstwą żwiru i ograniczone od
strony ogrodów działkowych obrzeżem.
Zmodernizowany został również istniejący parking
od ul. 3 Maja. Cała przeprowadzona przez Gminę inwestycja, poza udogodnieniem dla mieszkańców związanym z dojazdem, ma znaczenie także dla rowerzystów. Remontowana droga skomunikowana jest ze
ścieżką rowerową z Olchowa.
Po zakończeniu prac związanych z położeniem
nowej nawierzchni, rowerzyści będą mogli dojechać
ścieżką z Olchowa do ulicy Kilińskiego i nad jezioro.
Z nowej nawierzchni przy Klińskiego połączonej ze
ścieżką rowerową skorzystać będą mogli także ceniący
długie spacery mieszkańcy Nowogardu i okolicznych
miejscowości. (bs)
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Wspólnie zbudowali drogę

W piątek, 4 maja br. burmistrz Robert Czapla spotkał się
z mieszkańcami kolonii wsi Wyszomierz – Miękkie. Domy
kilku mieszkających tam rodzin, dzieli znaczna odlegość.
Problem dotąd stanowiła droga, niekiedy zupełnie nieprzejezdna. Z końcem ubiegłego roku, biorąc pod uwagę fatalny
stan drogi, gmina zleciła wykonanie częściowego remontu
(wyrównanie i utwardzenie nawierzchni). Rozwiązaniem
mogło być dostarczenie przez gminę odpowiedniego kruszywa na remonty podobnych odcinków. W listopadzie
2017 r., wniosek o przekazanie kruszywa na remont drogi w
kolonii wsi Wyszomierz, złożyła pani Anna Gołdyn.
Zapotrzebowanie na dostarczanie przez gminę kruszywa jest duże (tylko w I kwartale br. wpłynęło do gminy kilkadziesiąt wniosków, zarówno od sołtysów jak i osób prywatnych). Radni, mimo zapotrzebowania - wykreślili przy
planowaniu tegorocznego budżetu, pieniądze na zakup

frezu asfaltowego i kruszywa na remonty podobnych dróg.
Skarbnik Gminy wygospodarował jednak stosowne
środki na zakup kruszywa dla mieszkańców kolonii wsi
Wyszomierz, bowiem trudności związane z dojechaniem
do domów, pól uprawnych czy z dowozem dzieci do szkoły były tam nagminne.
- My przekazaliśmy frez, a mieszkańcy sami wykonali
resztę – mówi burmistrz Robert Czapla.
- Teraz możemy normalnie funkcjonować – dodają
mieszkańcy. Jak mówią mieszkańcy kolonii wsi Wyszomierz bywało, że z powodu stanu drogi nie można było
do nich dojechać żadnym pojazdem.
Droga została przez gminę odwodniona, a rozłożeniem i rozwałowaniem kruszywa zajęli się sami zainteresowani, którzy z drogi będą korzystać najczęściej.
- Wykonaliśmy też korytowanie nawierzchni drogi
przed przekazaniem materiału
mieszkańcom - mówi Aleksandra Lewińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
UM.
Praca związana z budową
nowej drogi rozpoczęła się i zakończyła w ubiegłą sobotę.
- Wszystko wykonaliśmy w
jeden dzień - mówią mieszkańcy.
Pan Euzebiusz Adamski zaangażował sprzęt do wyrównania nawierzchni, a inni, wśród
nich państwo Gołdyn, w ciągu
jednego dnia, wspólnymi siłami, rozłożyli pozyskane z gminy
kruszywo.
Aktualnie odcinek drogi za
przejazdem kolejowym, do niedawna praktycznie nieprzejezdny, jest nawierzchnią z utwardzonego frezu asfaltowego,
którą swobodnie mogą przejechać wszelkie pojazdy. (bs. fot.
bs/nws, A. Gołdyn)
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Osowo ma już świetlicę

W czwartek, 19 kwietnia br., o godz. 9.30, burmistrz Robert Czapla przekazał klucze sołtys Marlenie
Lisowskiej do drzwi budynku, który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej w Osowie.

Następnie burmistrz podpisał wraz
z sołtys Osowa dokumenty, w których
Gmina przekazuje w zarząd sołectwu
budynek świetlicy. Świadkami tego
aktu były: Ewa Jakubcewicz kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa oraz
przedstawicielka Rady Sołeckiej.
Jak zapowiedziała sołtys, w najbliższym czasie pomieszczenia „nowej”
świetlicy zostaną wyremontowane
oraz planowany jest montaż instalacj[
grzewczej w budynku.
Przed sołectwem Osowo czeka
również ustalenie regulaminu korzystania ze świetlicy oraz płatności za jej
wynajem. W tej sprawie zostanie zwołane zebranie sołeckie, na które zaproszony został burmistrz Robert Czapla
wraz z kierownik Wydziału GNGR.
Niewątpliwie jest to radość dla lokalnej społeczności, będącej jednym z największym sołectw, że doczekali się w końcu swej świetlicy.
***
21 czerwca 2017 r., radni koalicji rządzącej wykreślili z projektu uchwały, którą przygotował burmistrz
Robert Czapla, propozycję zabezpieczenia w budżecie
kwoty 182 tys zł na kupno budynku, mającego być zaadaptowanym na świetlicę wiejską w Osowie.
Sołectwo było wówczas jednym z nielicznych, które nie posiadało jeszcze świetlicy. Mieszkańcy spotykali się albo na boisku pod wiatą, albo w sklepie. Po
rozmowach z właścicielem sklepu udało się Gminie
dojść do porozumienia i uzyskania zgody właściciela
na sprzedaż budynku, który będzie mógł być zaadaptowany na potrzeby, tego największego w naszej gminie, sołectwa.

Resztą Burmistrz już na etapie projektu budżetu
na rok 2017, zabezpieczył środki na stworzenie dokumentacji na budowę świetlicy w Osowie, jednak radni
uchwalając budżet nie zgodzili się na tę inwestycję. W
związku z tym, że radni odrzucili pomysł budowy nowej świetlicy, burmistrz wraz z współpracownikami
przygotował inny sposób na to, aby mieszkańcy Osowa mieli swoje miejsce do spotkań. Mianowicie postanowił, że najlepszym i najszybszym sposobem będzie
zakup gotowego już budynku i przystosowanie go do
potrzeb sołectwa. Znalazł taki budynek, przeprowadził
negocjacje z właścicielem, co do ceny jego zakupu,
przygotował projekt uchwały zabezpieczającej odpowiednie na to środki w budżecie gminy. Jednak radni
zablokowali w roku 2017 zakup budynku pod świetlicę.
W projekcie budżetu na rok 2018, burmistrz Robert
Czapla, ponownie wpisał pieniądze na zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Osowie w
wysokości 202 tys. zł.

Kilkakrotnie składany na sesjach projekt uchwały
intencyjnej burmistrza Roberta Czapli, znalazł wreszcie poparcie wśród radnych „opozycji” i 21 lutego br.
na sesji RM przyjęli, wielokrotnie odrzucany, projekt
uchwały pozwalający Gminie na zakup wspomnianego
budynku.
6 marca br., burmistrz Robert Czapla oraz właściciele nieruchomości w Osowie, złożyli podpis na akcie
notarialnym zakupu przez Gminę budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Obecni byli również mieszkanka
Osowa i radna Rady Miejskiej Mirosława Cwajda oraz
urzędująca sołtys Osowa Marlena Lisowska.
Sołtys wtenczas podziękowała burmistrzowi, że
dzięki jego staraniom, niemal kilkaset osób, w tym
wiele dzieci, będzie mieć swoje miejsce spotkań i realizacji różnorodnych projektów.
Co też 19 kwietnia br. stało się faktem. (ps)
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Będą progi zwalniające

na drodze przy Placu Szarych Szeregów
W piątek, 20 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla
podpisał ogłoszenie w sprawie oferty cenowej wykonania i oznakowania dwóch progów zwalniających
typu wyspowego na Placu Szarych Szeregów.
Przypomnijmy, że w ostatnich dniach grudnia 2017,
burmistrz Robert Czapla odebrał prace związane z remontem ulicy przy placu Szarych Szeregów. Była to
ostatnia ulica, która wymagała remontu w tym rejonie

i tym samym zostały za kadencji obecnego burmistrza
wyremontowane zostały wszystkie alejki i ulice znajdujące się bezpośrednio przy placu Szarych Szeregów.
Ponadto w ubiegłych latach wyremontowane zostały alejki nad murami i przy jeziorze oraz ulice: Szkolna, Blacharska, Stolarska, Luboszan oraz Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Okazuje się jednak, że nowa nawierzchnia asfaltowa, to nowe problemy, szczególnie związane z szybką
jazdą. Prosty odcinek drogi, równy i bez żadnych dziur
sprawia, że co niektórzy „wciskają gaz do dechy” i nie
zwracają uwagi na fakt, że jest to droga uczęszczana
przez uczniów udających się do szkoły czy do świetlicy
„Promyk”. To również miejsce, gdzie spacerują rodzice z małymi dziećmi. Odpowiadając więc na potrzebę
instalacji w tym miejscu progów zwalniających, które
Państwo zgłaszaliście, burmistrz podjął decyzję o zamontowaniu na wskazywanym odcinku drogi dwóch
progów zwalniających typu wyspowego, które będą
zmuszać kierowców do zwolnienia, zaś rowerzyści, rolkarze czy też rodzice z wózkiem, będą mogli swobodnie korzystać z tej drogi.

Burmistrz Robert Czapla
chce wybudować w kolejnym roku
nowy budynek komunalny
W piątek, 20 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla,
podpisał ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego. Decyzja ta wynika z potrzeb
mieszkaniowych, jakie są zgłaszane przez mieszkańców,
szczególnie tych, których dochód nie pozwala nawet na
wynajęcie, a co dopiero mówić o zakupie mieszkania.
Przypomnijmy, że gmina Nowogard złożyła również
dokumentację, aby przystąpić do programu Mieszkanie
Plus.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma uwzględniać:
a) budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym i przykryty dachem dwuspadowym. 12 mieszkań dwupokojowych o powierzchni
użytkowej 40-50m2 w tym 1 mieszkanie przystosowane
dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja budynku w
technologii murowanej. Każde mieszkanie powinno posiadać m.in. wiatrołap, wydzieloną kuchnię oświetloną
światłem dziennym i pomieszczenie gospodarcze.
b) instalacje wewnętrzne tj. wodociągowa,
kanalizacja sanitarna, elektryczna, ogrzewanie
gazowe,
c) przyłączenie do istniejących sieci zewnętrznych wod-kan, gazowej, elektrycznej (zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia).
Projektant będzie miał 10 miesięcy od daty
podpisania umowy, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę.
Budowa zaś nowego budynku komunalnego
powinna ruszyć w następnym roku. Podobnie,
jak to było w przypadku wcześniejszych budynków, które Gmina wybudowała, burmistrz Robert
Czapla podejmie działania zmierzające do pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

www.nowogard.pl

12 Wiadomości Samorządowe

Pomnik znowu zdewastowany
5 maja br. pomnik przy Placu Wolności, zbudowany 46 lat temu z inicjatywy mieszkańców Nowogardu z
okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych
do macierzy, znów nosi ślady wandalizmu. Jaskraworóżowymi napisami ktoś, prawdopodobnie w pośpiechu, zniszczył 3 ściany Pomnika Kombatantom RP na
określonej wysokości. Nie dalej jak miesiąc temu ten
sam pomnik również został pomalowany farbą.
Pomijając ewidentny akt wandalizmu, zamalowanie śladów zniszczenia związane jest z kosztem, który
poniesie gmina (w praktyce, za czyjś chuligański animusz zapłacą wszyscy mieszkańcy).
To nie jedyny pomnik, który padł ofiarą wandalizmu. Dwa lata temu ktoś zniszczył, również przez
ochlapanie farbą, drugi z nowogardzkich pomników,
zlokalizowany przy ul. 3 Maja.
Pomniki tworzą ludzie - dla ludzi. Jeśli komuś nie
podoba się ten czy inny monument, są inne niż niszczenie, sposoby by wyrazić dezaprobatę. Pomniki pomazane farbą nie zdobią miasta. Pomijając fakt, iż akt
wandalizmu może podlegać odpowiedzialności karnej,
mazanie farbą po pomnikach można także uznać za
brak szacunku dla ludzi, którzy pod te pomniki przychodzą. I bez znaczenia jest w tym kontekście, czy to
pomnik przy ul. 3 Maja czy przy Placu Wolności. (bs)

Oficjalne uczczenie 227
rocznicy Konstytucji 3 Maja

3 maja br., w południe, złożeniem kwiatów pod
Pomnikiem Kombatantom RP na Placu Wolności rozpoczęto uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. To ważne dla Polaków wydarzenie
historyczne, jakim było przyjęcie 3 maja 1791 roku,
pierwszej w Europie ustawy regulującej prawa i obowiązki obywateli oraz organizację władz, obchodzone
jest uroczyście w całym kraju.
W oficjalnej uroczystości w pobliżu nowogardzkiego Ratusza udział wzięli mieszkańcy oraz m.in. przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i szkół.
Wiązanki kwiatów składały delegacje: władz Gminy
Nowogard z burmistrzem Robertem Czaplą, powiatu
goleniowskiego, radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Nowogardzie, Celowego Związku

Gmin R-XXI, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu III
Wieku, Emerytów Policji, Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Stowarzyszenia „Jutrzenka” z Długołęki,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3
oraz szkół w Strzelewie, Żabowie, Błotnie, Długołęce,
Wierzbięcinie i Orzechowie.
Po złożeniu kwiatów, podziękowania dla pocztów
sztandarowych oraz zebranych mieszkańców Gminy
Nowogard wygłosił zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. Okolicznościowy odczyt z rysem historycznym
dotyczącym Konstytucji 3 Maja, wygłosili uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, Agata
Salamon i Mikołaj Wąsik. (bs)
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Zakończenie roku szkolnego
klas IV ZSP w Nowogardzie

W piątek, 27 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla,
uczestniczył w uroczystym apelu na zakończenie szkoły
przez klasy IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Stanisława Staszica w Nowogardzie. Przed abiturientami szkoły już tylko egzamin dojrzałości.
W tym szczególnym dniu nie zabrakło m.in.: dyrektora szkoły Jarosława Chudyka, wicedyrektora Marcina Gałki, przedstawicieli organu prowadzącego, grona
pedagogicznego, zaproszonych gości oraz rodziców.
Do zebranych w kilku słowach zwrócił się Burmistrz
Nowogardu, który na początku podziękował dyrekcji
szkoły i jej nauczycielom za trud włożony w edukację
„przyszłości tego miasta, gminy, powiatu, wojewódz-

twa, kraju, a nawet świata”. Zaś
uczniom życzył, aby ich wybory
życiowe sprawiały im nie tylko
przyjemność, ale dały im pewność jutra.
Podczas uroczystości wręczono świadectwa, wyróżnienia dla
uczniów, którzy uzyskali wysokie
wyniki w nauce, a także nagrody
i dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
Gratulujemy wszystkim abiturientom i życzymy
sukcesów w ich dalszym życiu osobistym i zawodowym. (ps)

Zakończenie
roku szkolnego
klas III ZSO
w Nowogardzie

W piątek, 27 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim,
uczestniczyli w uroczystym apelu na zakończenie roku

szkolnego i zakończenia nauki w szkole przez klasy III
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone wyróżnienia i

www.nowogard.pl

14 Wiadomości Samorządowe
nagrody dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w
nauce, a także nagrody i dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach
sportowych na etapie powiatu, województwa oraz kraju, a w przypadku sportowców nawet i Europy. Wielu
obecnych na uroczystości nie kryło wzruszenia oraz zaskoczenia, co dało się słyszeć - „kiedy oni na to wszystko
mieli w ogóle czas?”.
W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć m.in.:
dyrektora II LO Leszka Beceli, wicedyrektor Elżbiety Janiak, pastora Cezarego Komisarza - Prezbitera Naczelnego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, Przewodniczącego Rady Miejskiej, grona pedagogicznego, Anety
Wysoszyńskiej - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowogardzie, zaproszonych gości oraz rodziców.
Do zebranych w kilku słowach zwrócił się Burmistrz
Nowogardu, który na początku podziękował dyrekcji
szkoły i jej nauczycielom za trud włożony w edukację
„przyszłości naszego miasta i gminy”. Uczniom życzył zaś
tego, aby ich wybory życiowe sprawiły im przyjemność,
i te zawodowe, jak i te związane z dalszą edukacją. A na
samej maturze - „połamania piór”. Przed abiturientami
szkoły już tylko egzamin dojrzałości.
Gratulujemy wszystkim abiturientom i życzymy Wam
sukcesów w dalszym życiu osobistym i zawodowym. (ps)

Kwietniowa sesja rady za nami
W środę, 25 kwietnia br., miała miejsce kolejna sesja
Rady Miejskiej w Nowogardzie. Choć trwała ona blisko 9
godzin, to była wyjątkowo spokojna.
***
Burmistrz dotrzymał słowa
Na wniosek burmistrza Roberta Czapli, zostały zabezpieczone w budżecie gminy pieniądze na podwyżki

w oświacie dla osób niebędących nauczycielami kwotę
ponad 60.000 zł. Tak jak burmistrz obiecał przedstawicielkom tej grupy zawodowej 20 lutego, a następnie
ogłosił to na na następny dzień podczas konferencji prasowej (https://www.youtube.com/watch?v=7bWL5cXaiY0&feature=youtu.be), tak podczas sesji 25 kwietnia br.,
wprowadził te obietnice w życie.
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Burmistrz chciałby, aby kwoty te były wyższe, niestety
nie ma w tym roku takich możliwości budżetowych, a czekają nas kolejne podwyżki dla nauczycieli, zaplanowane
przez minister Zalewską.
Przypomnijmy, że z umowy obecnie znikł zapis o tzw
dodatku wyrównującym do pensji najniższej. Dotąd osoby
niebędące nauczycielami dostawały, zgodnie z prawem,
pensję składającą się z kwoty bazowej plus dodatku za
wysługę lat. To dawało jednak kwotę niższą od najniższej
krajowej i gmina wypłacała dodatkowo dodatek wyrównujący, aby tę kwotę osiągnięto. Od lutego br., tego dodatku
wyrównującego już nie ma, bo wszedł on jako element
składowy kwoty bazowej. Ponadto zgodnie z obietnicą
złożoną przez burmistrza, osoby ze stażem powyżej 20 lat
dostają w tym roku dodatkowe 100 zł. W kolejnym roku
może to już być o 200 i więcej zł dodatkowo do kwoty najniższej, by docelowo doprowadzić do stanu, gdzie kwotą
bazową będzie najniższa krajowa, a dodatkiem do pensji
będzie tzw. stażowe. W tej sprawie ma się odbyć jeszcze
spotkanie przedstawicieli gminy Nowogard ze Związkami
Zawodowymi na początku maja br.
***
Demolują nowogardzki samorząd
W czasie sesji Rady Miejskiej, kiedy przystąpiono do
rozpatrywania skargi na Burmistrza Nowogardu, okazało się, że Komisja Rewizyjna nie funkcjonuje. Pomimo
trzykrotnego podania terminu obrad przez Przewodniczącego Komisji, nie doszło do jej spotkania z powodu nieobecności samego Przewodniczącego, jak i jego
zastępcy. Nie pierwszy raz doszło do takiej sytuacji za
obecnej kadencji Rady Miejskiej. Warto w tym miejscu
wskazać na fakt, że w celu sprawowania kontroli, zgodnie z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy, rada gminy zobligowana
jest m.in. do powołania komisji rewizyjnej (jest to jedyna komisja, której powołanie jest obowiązkowe) oraz
określenia zasad i trybu jej działania w statucie gminy.
Uregulowanie w statucie zasad i trybu działania komisji
rewizyjnej jest obowiązkiem rady gminy.

Art. 28b ust. 2 usg przewiduje obowiązek zaopiniowania przez komisję rewizyjną wniosku rady m.in. o
zbadanie zasadności skargi na działania Burmistrza. Rada
gminy nie może w drodze regulacji statutowej pozbawić komisji rewizyjnej tego zadania i postanowić np., że
wykona to zadanie samodzielnie, bez udziału komisji re-
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wizyjnej albo że zadanie to zrealizuje inna komisja bądź
osoba.
Jak widać działalność Komisji Rewizyjnej jest ważna, a niestety w naszej gminie wychodzi na to, że radni
koalicji, którzy w bezwzględnej większości zasiadają w jej
szeregach doprowadzili do sytuacji, jak sami to twierdzą,
że komisja ta nie funkcjonuje. Nie jest to sytuacja normalna tym bardziej, że radni z tej komisji kontrolują wydatki
związane z budżetem gminy. To są działania demolujące
samorząd od środka. To sytuacja bardzo niebezpieczna.
Można to było zauważyć w czasie ostatniej sesji (25
kwietnia br.). Radni rozpatrywali skargę Marka Antczaka
na działania Burmistrza Nowogardu. Skarga wielowątkowa, a Komisja Rewizyjna w ogóle jej nie rozpatrywała.
Niektórzy radni składali wniosek, aby skarga jednak
wróciła pod obrady komisji,ale większość koalicyjna się
nie zgodziła.
Widać na dobre rozpoczęła się już kampania przedwyborcza. Skargę zresztą złożył aktywny członek PSL, który
już zasłynął twierdzeniem, że będzie składał następne
skargi na działania Burmistrza – nawet co miesiąc. (Zob.
http://nowogard.pl/18-aktualnosci/989-2014w-sprawie-zapytania-klubu-radnych-sojuszu-lewicy-demokratycznej). Ten sam, który za swoje błędy, obarczał obecnego burmistrza w jednej z lokalnych gazet (zob. http://
nowogard.pl/18-aktualnosci/1651-jeszcze-o-sieciwodociagowej-w-warnkowie-odpowiedz-na-artykul-mantczaka).
Nie dziwi więc brak działań ze strony Komisji Rewizyjnej oraz decyzja, którą podjęli radni koalicyjni.
***
OREW nie w Nowogardzie
Niestety radni podjęli decyzję na nie w sprawie powstania w Nowogardzie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, który chciała uruchomić Katarzyna
Tyza. Wystąpiła ona z wnioskiem do Burmistrza Nowogardu o możliwość dzierżawy na 10 lat pomieszczenia w
Szkole Podstawowej nr 4 (os. Bema), przeznaczonego na
planowaną działalność. Jednak radni odrzucili projekt
uchwały, który dałby możliwość burmistrzowi podpisania stosownej umowy.
Efekt decyzji radnych jest
taki, że Ośrodek ten powstanie w Chociwlu, gdzie
burmistrz chce na ten cel
przekazać budynek po
byłej szkole. Szkoda, bo to
właśnie sami rodzice dzieci
z niepełnosprawnościami
sprężonymi zadawali pytania, dlaczego takiej placówki nie ma w Nowogardzie.
Kiedy pojawiła się taka możliwość, to radni powiedzieli
nie. Rozkręcana też została
przez nich spirala podejrzeń
i wszelkiej maści teorii spiskowych, które jednak z rzeczywistością nie miały nic wspólnego.
Potencjalny przedsiębiorca zrezygnował więc z
Nowogardu i postanowił otworzyć swoją działalność
w niedalekim Chociwlu, bo tam klimat jest jak widać o
wiele „zdrowszy” dla takich przedsięwzięć. (ps)
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Gdzie jest sprzęt nagłaśniający
z Wierzbięcina?

W sołectwie Wierzbięcin drugą kadencję sołtysem
jest Monika Pękala, która wraz z przejęciem funkcji
sołtysa, przejęła również od swojego poprzednika stosownym protokołem, środki trwałe sołectwa. Wśród
kilkudziesięciu urządzeń znajdował się m.in. sprzęt
nagłaśniający (w tym kolumny, mikrofony, statyw itp.)
o łącznej wartości 4,5 tys. złotych wykorzystywany
wcześniej m.in. na nagłaśnianie imprez sportowych dla
klubu sportowego w sołectwie. Sprzęt widniał w dokumentach z inwentaryzacji podpisanych przez sołtys w
2015 roku, która w lutym 2017 roku zrezygnowała z piastowania stanowiska sołtysa Wierzbięcina. Na jej miejsce został wybrany Michał Krata zasiadający w Radzie
Miejskiej w Nowogardzie, który także kilka miesięcy
później złożył rezygnację z funkcji sołtysa Wierzbięcina.
W tzw.”papierach” m.in. wykazie zakupionego
sprzętu dla sołectwa, sprzęt nagłaśniający za 4,5 tys.
złotych jest, tyle że od dawna nikt go nie wiedział. Pismem z dnia 15 marca br., sołtys otrzymała od prawnika Gminy Nowogard wezwanie do wydania tego

sprzętu do dnia 23 marca
br. lub zapłaty jego równowartości pod rygorem
skierowania sprawy na
drogę sądową. Do dnia
dzisiejszego zaginiony sprzęt nie został wydany. W
protokole z ponownych wyborów sołtysa Wierzbięcina, z czerwca ubiegłego roku, dowiadujemy się m.in.,
że sołtys sprzęt... wyrzuciła, gdyż był zużyty. ***Większość sołectw potrafi dobrze zarządzać powierzonym
przez Gminę majątkiem z korzyścią dla mieszkańców,
ale jak widać w sołectwie Wierzbięcin jest inaczej. Jest
to pierwszy tego typu przypadek w Gminie Nowogard.
Jak dotąd, w żadnym bowiem z 37 sołectw nie miało
miejsca takie zdarzenie.***Sprawę sprzętu nagłaśniającego wartego ponad 4 tys. złotych, który miał służyć
mieszkańcom sołectwa Wierzbięcin, a który z tego sołectwa zniknął, bada prokuratura. Mamy nadzieję, że
sytuacja się wyjaśni i mieszkańcy będą mogli korzystać
z powierzonego sołectwu mienia. (bs)

Głos gminy - głosem mieszkańców

W poniedziałek, 23 kwietnia br., w filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Błotnie odbyło się spotkanie z
mieszkańcami, na którym dyskutowano projekt budowy masztu telefonii komórkowej sieci Play. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych,
na czele z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą
i jego zastępcą Krzysztofem Kolibskim, a także sołtys
Błotna Danuta Nowak i kierownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM
Paweł Krugły.
Na spotkanie nie dotarł przedstawiciel wykonawcy
inwestycji. Część z obecnych mieszkańców wyrażała
negatywne zdanie na temat budowy masztu we wsi.
Argumenty jakie padały dotyczyły przede wszystkim
zaniepokojenia związanego z wpływem fal elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie człowieka. Padły
również twierdzenia, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez maszt jest niekorzystne
dla pszczół, których hodowle znajdują się w Błotnie.
Jedna z mieszkanek była pozytywnie nastawiona do
budowy masztu argumentując swoje zdanie rozwojem
wsi. Większość opowiadała się przeciw. Stanowisko
władz samorządowych było zgodne z głosem większości mieszkańców.
Jak wyjaśniał zebranym zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, inwestor złożył wniosek, który gmina ma
obowiązek potraktować zgodnie z trybem prawno administracyjnymi. Podkreślił, że urząd ma 65 dni na
wydanie decyzji w tej sprawie. Odpowiedzialny za wydział budownictwa UM w Nowogardzie Paweł Krugły
wyjaśnił w jaki sposób mieszkańcy mogą przedstawić
swoje stanowisko w tej sprawie.

Burmistrz Robert Czapla podkreślił, że jako przedstawiciel gminy wybrany przez mieszkańców, jego
stanowisko w sprawie budowy masztu w Błotnie jest
takie samo jak wola mieszkańców.
- Głos gminy powinien brzmieć tak, jak głos mieszkańców, dlatego jesteśmy gotowi państwu pomóc w
ramach naszych możliwości – powiedział burmistrz
Robert Czapla. (bs)
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Ogólnopolski Turniej

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W piątek, 27 kwietnia br. w Nowogardzie odbył się
41. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Coroczne wydarzenie, którego organizatorem
na poziomie eliminacji powiatowych jest Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie oraz nowogardzki Klub
Motorowy Cisy, skupiło na Placu Szarych Szeregów w
Nowogardzie niemal 80 uczestników z 14 szkół podstawowych i 7 gimnazjalnych.
Na inauguracji tegorocznych zmagań o zwycięstwo,
obecni byli m.in. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp.
Krzysztof Targoński, dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nowogardzie Anna Łysiak oraz przedstawiciele
gmin i współorganizatorzy prowadzący wydarzenie,
m.in. prezes Klubu Motorowego Cisy w Nowogardzie
Jarosław Hołubowski. W skład komitetu organizacyjnego weszli: kierownik referatu RD KPP Goleniów
st. asp Mariusz Karasiak, dyrektor Gimnazjum nr 1 w
Nowogardzie Anna Łysiak oraz pedagog z Gimnazjum
nr 1 Wiesława Cedro i sędzia główny turnieju - kontroler Ruchu Drogowego KPP Goleniów Paweł Grzelak.
Turniej rozpoczął się od trwającego ok. 40 minut
testu wiedzy o ruchu drogowym, do którego poszczególni uczestnicy przystąpili w salach Gimnazjum

nr 1 w Nowogardzie. Po teście odbył się sprawdzian
praktyczny z zakresu wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnią konkurencją była jazda
rowerem na przygotowanym torze, punktowana przez
funkcjonariuszy “drogówki”.
W turnieju brali m.in. uczniowie z trzech nowogardzkich “podstawówek” i gimnazjum oraz uczniowie
szkół z Goleniowa i Maszewa oraz z Błotna, Długołęki,
Stepnicy, Osiny, Orzechowa, Rożnowa, Błotna, Klinisk
Wielkich, Przybiernowa, Mostów, Dębic. Na zakończenie turnieju przybyli także przedstawiciele starostwa.
Kilkugodzinny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym zakończył się ok. godz.14.30 gratulacjami
dla uczestników złożonymi m.in. przez gospodarza imprezy – burmistrza Roberta Czaplę oraz wręczeniem
nagród dla zwycięzców. Najlepsi otrzymali rowery, pozostale nagrody - między innymi głośniki, sprzęt komputerowy i przeróżne akcesoria rowerowe, ufundowanły samorządy z całego powiatu.
W klasyfikacji grupowej najlepsi w tegorocznej
odsłonie turnieju okazali się uczniowie nowogardzkiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w
Nowogardzie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie ze szkół
w Orzechowie, Przybiernowie, Dębicach i Osinie. (bs)
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Zjazd do Przystani z zakazem
parkowania po jednej stronie
W związku z licznymi zgłoszeniami i uwagami
mieszkańców, dotyczącymi obustronnego parkowania
pojazdów w ciągu ulicy 3 Maja w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla zlecił wykonanie zmiany stałej
organizacji ruchu do dnia 20.04.2018 r., zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Zmiana stałej organizacji ruchu w ul. Zielonej ma
na celu usprawnienie ruchu na odcinku od zjazdu
z ulicy 3 Maja do posesji
nr 44 h. Obecnie kierujący
pojazdami mogą parkować zarówno po prawej
jak i po lewej stronie jezdni, zawężając w ten sposób szerokość jezdni. Niejednokrotnie wymusza to
na pozostałych użytkownikach drogi konieczność
wahadłowego przejazdu
przez omawiany odcinek.
Wobec
powyższego,
wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców, burmistrz zlecił
wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po lewej
stronie jezdni, od strony
ul. 3 Maja.

Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie w znacznym stopniu rozwiąże problem utrudnień ruchu pieszych i pojazdów, a jednocześnie umożliwi bezpieczne parkowanie pojazdów na poboczu z jednej strony
drogi. (ps)

Wydumany paraliż
Były czasy, że jasnowidzów, czarownice i wszelkiej
maści wieszczy palono na stosach, ponieważ uważani
byli za ludzi bardzo niebezpiecznych i odpowiedzialnych
za szerzenie niepokojów wśród ludzi. Zresztą dziś tych
ludzi też się uważa za szarlatanów i zwykłych wyłudzaczy pieniędzy. Jednak w Nowogardzie od dawna rozwija
się szczególnie czarnowidztwo, które nagminnie uprawia w swej gazecie pewien prezes wydawnictwa.
„W Nowogardzie inwestorzy są tak źle obsługiwani, że zamiast u nas lokować swoje fabryki, to budują
je w innych miastach”, „Sprowadzą obcego inwestora, dobiją lokalnego pracodawcę.”, „Nie inwestują pod
Nowogardem”, „Zbroi pole” - to tylko kilka przykładów
czarnowidztwa jednej z lokalnych gazet, które dotyczyły naszej strefy ekonomicznej. Życie jednak pokazuje,
że działania podejmowane przez burmistrza Roberta
Czapli były i są właściwe, pomimo „kłód rzucanych
pod nogi”. Zaledwie w jednym roku udało mu się sprowadzić dwie firmy, a dzięki temu około 420 nowych

miejsc pracy. Choć prezes wydawnictwa z redaktorem
naczelnym słali do Inspektora Nadzoru Budowlanego
donosy, aby zablokować budowę hali produkcyjnej
jednej z firm, która postanowiła się ulokować w naszej
nowogardzkiej strefie.
Nie udało się, więc podjęto kolejne działania i to na
szkodę wizerunkową Urzędu Miejskiego - „Czeka nas
administracyjny paraliż?”
Skąd państwo redaktorzy biorą te bzdurne wizje?
Bo żaden przecież normalny człowiek, który zajmuje
się dziennikarstwem, nie wróży z przysłowiowych fusów, ale opiera swe informacje na faktach.
Nie mając jednak żadnych informacji sprawdzonych, autor piszący artykuł stwierdził autorytatywnie, że redakcja dowiedziała się z pewnego źródła, że
nikt nie złożył oferty na stanowisko sekretarza gminy.
Prawda jednak jest taka, że do 3 kwietnia br., wpłynęły 2 oferty, a dzięki przedłużonemu terminowi jest ich
więcej. Więc nieprawdziwą jest informacja, którą na
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swych łamach, wieściła złowieszczo redakcja pewnego
dziennika.
Żeby tego było za mało, posunięto się nawet do
stwierdzenia, że paraliż dotknie Zespół Ekonomiczno
Administracyjnych Szkół, kadr w UM i w ogóle wszystko, co podlega pod gminę.
Tym razem, na te nieprawdziwe sugestie, żywo zareagowali kierownicy jednostek podległych gminie,
którzy uznali je za bulwersujące i daleko nieprawdziwe oraz niesprawiedliwe
i krzywdzące nie tylko ich, ale również
podległych im pracownikom.
- Przez okres kierowania przeze mnie
jednostką od stycznia 2017 r., wszystkie
czynności kadrowo – księgowe były wykonywane terminowo. Nie zdarzyło mi
się, zarządzając 29 milionowym budżetem, aby doszło do przesunięcia wypłat,
czy dokonania płatności za faktury po
terminie. - powiedziała nam kierownik
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Marta Wilczańska.
W podobnym tonie wypowiedzieli
się też i inni kierownicy:
Karol Brzeczek, kierownik ZBK Wszystkie zadania są realizowane terminowo, zarówno w kwestii administrowania gminnym
zasobem nieruchomości mieszkalnych i użytkowych,
jak i gminnej gospodarki odpadami. Dotyczy to również kwestii finansowych.
Aneta Drążewska dyrektor NDK - Wszystkie sprawy
na linii Nowogardzki Dom Kultury – Gmina Nowogard
rozstrzygane są na bieżąco i nie ma żadnych opóźnień.
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Aneta Wysoszyńska dyrektor Biblioteki Miejskiej –
Wszystkie płatności wynikające z działalności Biblioteki, jak i jej Filii są regulowane na bieżąco.
Dorota Maślana kierownik OPS – Nie potwierdzam,
aby w kierowanej przeze mnie jednostce panował jakiś administracyjny paraliż.
Z informacji jakie posiada nasza redakcja wynika jasno, że w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie na
bieżąco realizowane są obowiązki
ciążące na gminie, podpisywane są
dokumenty i wydawane decyzje,
zgodnie z podziałem zadań przez
burmistrza Roberta Czaplę oraz
jego zastępcę Krzysztofa Kolibskiego.
***
Przedstawione przez Dziennik
Nowogardzki informacje, odnośnie
zarządzania przez Burmistrza Nowogardu Urzędem Miasta, nie tylko nie mieszczą się w dozwolonej
krytyce, ale są po prostu nieprawdziwe oraz uderzają bezpośrednio w Gminę Nowogard, jako jednostkę samorządu terytorialnego,
gdyż podważają jej wiarygodność
w odbiorze nie tylko mieszkańców, ale również przez
potencjalnych inwestorów, którzy są zainteresowani
lokowaniem swych firm w Nowogardzie.
Dziennik i jej redaktorzy, po raz kolejny posunęli
się do publikacji nieprawdziwych informacji, przez co
świadomie działają na szkodę naszej Gminy oraz na
szkodę nas mieszkańców.

Mamy nowy Zarząd Oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowogardzie
W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, 19 kwietnia br., miały miejsce wybory nowego
zarządu nowogardzkiego Oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: burmistrz
Robert Czapla, pastor Cezary Komisarz – Prezbiter
Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP,
Aneta Drążewska - dyrektor NDK oraz Przewodniczący
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddział Okręgowy w Szczecinie (PZERII) Jerzy Mędrek.
Zanim członkowie Związku przeszli do głosowania
nad nowym Zarządem, podsumowania swej 5 letniej
kadencji dokonała, ustępująca Prezes nowogardzkiego
Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mirosława Adamczyk. Za ten okres prezes i
cały Zarząd otrzymał absolutorium.
Ustępująca prezes podziękowała wielu osobom za
dotychczasową współpracę, w tym obecnemu na sali
Burmistrzowi Nowogardu: - Dziękuję panu burmistrzowi, że nigdy o nas nie zapominał, że zawsze mogliśmy

liczyć na wsparcie finansowe ze strony Gminy na naszą działalność. W tym roku otrzymaliśmy wsparcie w
wysokości 10.000 zł. Dla nas to bardzo duże wsparcie.
- Mogę Państwu obiecać, że możecie Państwo zawsze liczyć na moją pomoc – powiedział do zgromadzonych burmistrz Robert Czapla. - I tak tu sobie z
panią dyrektor NDK rozmawiamy, że już by się chciało
być emerytem i należeć do Waszego Związku, bo tyle
ciekawych rzeczy organizujecie.
Prezes Wojewódzki Jerzy Mędrek zwrócił się do
burmistrza z podziękowaniem – dzięki wsparciu ze
strony pana burmistrza, jesteście jednym z niewielu
oddziałów, które otrzymuje tak duże dofinansowanie
działalności i za to panu burmistrzowi dziękuję.
Gromkimi brawami zebrani nagrodzili burmistrza
za przekazaną im informację, że udało się Gminie pozyskać blisko 3 mln zł na ścieżkę dookoła jeziora, która
do 31 października br., będzie już gotowa, a z której
chętnie członkowie Związku korzystają.

www.nowogard.pl
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Następnie zebrani przeszli do wyboru Zarządu oraz
składu Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów, nowogardzki Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stanowią: Prezes Renata Stasiak, sekretarz Wojciechowska
Barbara, wiceprezes Ryś Józef, wiceprezes Jakubczak
Mieczysław, skarbnik Talaszek Kazimiera oraz członkowie: Kwiatkowska Krystyna, Górecka Maria, Mikłaszewicz Jan, Zamryj Danuta, Krzak Zbigniew i Żywalewski

Leon. Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodnicząca
Kędzia Teresa, zastępca Żywalewska Daniela, Ptaszek
Józefa i Ciwińska Elżbieta.
Burmistrz wraz z obecnymi gośćmi podziękował
ustępującej pani prezes za jej pracę społeczną na rzecz
mieszkańców gminy Nowogard, zaś nowej prezes życzył sił i sukcesów.
Gratulujemy wybranym i życzymy sił w działalności
na rzecz naszych najstarszych mieszkańców Gminy. (ps)

Pierwszy majówkowy koncert zespół Püdelsi

„Bella Pupa” śpiewała Kora Jackowska z Maanamu,
największe przeboje nagrał z zespołem Maciek Maleńczuk, potem przy mikrofonie stał pochodzący z Wybrzeża Szymon Goldberg, a teraz funkcję frontmana
pełni weteran krakowskiej sceny rockowej - Piotr „Foreman” Foryś. „Über Alles” to pierwszy album nagrany
przez Püdelsów z tym właśnie wokalistą.
Był to niewątpliwie jeden z najlepszych majówkowych koncertów. (ps)
zdj. NDK

Nowogardzką majówkę, na scenie umiejscowionej na błoniach przy
Placu Szarych Szeregów,
rozpoczął z wielkim przytupem zespół Püdelsi,
który zgromadził licznie
młodych i starszych słuchaczy.
Püdelsi, którzy zaczęli
działalność w 1986 roku,
nagrali w sumie siedem
płyt, ale w ciągu całej
swej działalności mieli
nieustanne problemy z
wokalistami. Na płycie
www.nowogard.pl
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Konkursy o Ziemi Nowogardzkiej
rozstrzygnięte
3 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyła się XXII edycja Konkursu wiedzy o
Ziemi Nowogardzkiej „Nowogard przyszłość i teraźniejszość”. Burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektor
MBP Anetą Wysoszyńską powitali licznie przybyłą młodzież. – Tym konkursem uczcimy Ziemię Nowogardzką
w szczególny dzień Święta Konstytucji 3 Maja – powiedzał burmistrz życząc uczestnikom dobrych wyników.
W konkursie udział wzięło 40 uczestników reprezentujących: SP1, SP2, SP3, SP4, SP Błotno, SP Długołęka, SP Orzechowo, SP Wierzbięcin, SP Żabowo,
Oddziały Gimnazjalne przy SP1, Oddziały Gimnazjalne
przy SP4, Gimnazjum Nr 2. Test wiedzy o historii Ziemi
Nowogardzkiej był dwuetapowy i składał się z 30 pytań, na które piszący mieli w obu etapach ok. 30 minut.
W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów w
obu etapach, przewidziano 5 pytań dodatkowych. Komisja nie miała łatwego zadania.
Odpowiedzi uczestników oceniali: Aneta Wysoszyńska – przewodnicząca, Marta Wilczańska, Barbara
Szymaniak, Barbara Mucha, Ewa Watral i Ewa Chłopek.
Ze strony współorganizatora, nad przebiegiem konkursu czuwała Marta Wilczańska z Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Szkół w Gminie Nowogard.
W kategorii szkół podstawowych, I miejsce zdobyła
Klara Kraszewska (SP1), II miejsce – Aleksandra Borkowska (SP4), zaś III miejsce Julia Kaczmarek (SP3). W
kategorii Gimnazja: I miejsce zdobyła Sara Olkowska

(Gimnazjum nr 2), II miejsce zajął Hubert Jasiński (Oddziały Gimnazjalne przy SP4), a III miejsce Paweł Sikora
(Oddziały Gimnazjalne przy SP1).
Oczekujący na wynik konkursu opiekunowie uczestników i mieszkańcy Nowogardu, mogli w tym czasie
obejrzeć wystawę prac plastycznych pn. „Nowogard
w oczach dziecka“. Rysunki uczniów reprezentujących:
Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4,
SP1, SP3, SP4, SP Błotno, SP Długołęka, SP Strzelewo, wykonane kredkami, flamastrami lub ołówkiem
ocenianili: Zofia Frydryk – przewodnicząca, Barbara
Wiercioch, Aneta Wysoszyńska i Marta Wilczańska. W
konkursie plastycznym w kategorii „0”, I miejsce zajęła
Lena Kopaczewska z Przedszkola Nr 1. Kolejne: II miejsce - Aurelia Klimczak - Przedszkole Nr 3, III miejsce Adrianna Barnatowska - Przedszkole Nr 1. W Kategorii
klas I-III wyniki kształtują się następująco: I miejsce Patryk Grabara (SP3), II miejsce Wiktoria Sobczak (SP4),
III miejsce Nadia Ninard (SP4). Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Jadwiżyc (SP3), Alicja Sierzchała (SP3) i Marcelina Puszcz (SP3). W kategorii klas IV-VII, I miejsce
zajęła Monika Brocka (SP3), II miejsce - Maciej Wąsik
(SP3), III miejsce - Zofia Michalska (SP Długołęka). Wyróżnione prace stworzyli: Maja Mortnik (SP Strzelewo), Jakub Herc (SP Błotno), Dominika Królik (SP Strzelewo), Julianna Zielińska (SP Długołęka), Szymon Jankowski (SP Długołęka). (bs,fot. bs/nws, F. Karolewski)
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Sławomir Toczek zwycięzcą
Pucharu Polski STRONGMAN

W dniu 1maja br., na boisku asfaltowym na pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie, miały miejsce zawody
w ramach Pucharu Polski STRONGMAN. Gościem specjalnym imprezy był MARIUSZ PUDZIANOWSKI, który
przyciągnął ogromne tłumy chętnych, którzy chcieli
dostać autograf lub zrobić sobie zdjęcie ze znanym
sportowcem.
W programie imprezy były również: od godz 13.00 zawody ministrongman dla dzieci o puchar Burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli, od godz. 14.00 - zawody w
wielokrotnym wyciskaniu ciężaru 50 kg o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.

Od godz. 15.00 rozpoczęły się główne zmagania w
ramach Pucharu Polski STRONGMAN, w których zmierzyli się m.in. z: Szczepanem Krzesińskim, Sławomirem
Toczkiem, Krzysztofem Schabowskim, Wojciechem
Błaszczykiem, Adamem Antośkiewiczem, Arkadiuszem
Jasińskim.
Przeciąganie ciężarówki, martwy ciąg, bieg drwala
itd.- to tylko kilka konkurencji, które widzowie mogli
zobaczyć. Ostatecznie najlepszy okazał się Sławomir
Toczek. Okazałe puchary zawodnikom na scenie wręczył były mistrz STRONGMAN Mariusz Pudzianowski.
(ps)

Drugi majówkowy koncert
- zespół Chłopcy z Placu Broni

W drugi dziań nowogardzkiej majówki (1 maja br.), na
scenie przy Placu Szarych Szeregów, wystąpił zespół Chłopcy z Placu Broni, który zgromadził licznych słuchaczy.
Chłopcy z Placu Broni – polski zespół rockowy założony w marcu 1987 w Krakowie przez Bogdana Łyszkiewicza, Wojciecha Namaczyńskiego, Waldemara
Raźnego, Jacka Królika i Jarosława Sokoła.
Od początku istnienia zespołu jego liderem był
Bogdan Łyszkiewicz. 23 czerwca 2000 Łyszkiewicz zginął w wypadku samochodowym, co spowodowało, że

działalność zespołu została zawieszona.
Zespół Chłopcy z Placu Broni został reaktywowany
23 czerwca 2015, w 15. rocznicę śmierci lidera zespołu. Grupa powróciła z inicjatywy Franza Dreadhuntera
oraz grupy przyjaciół (między innymi Jarosława Sokoła – pierwszego menadżera zespołu i pomysłodawcy
nazwy oraz Wojciecha Namaczyńskiego – perkusisty),
pragnących upamiętnić największe przeboje nieżyjącego lidera grupy, takie jak: O Ela, Kocham Cię, Aeroplan i Kocham Wolność.

www.nowogard.pl
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Skład zespołu od 2015 roku stanowią:
Dariusz Litwińczuk – śpiew, gitara
Franz Dreadhunter – gitara basowa
Wojciech Namaczyński – perkusja
Piotr Czerwiński – gitara
Adam Drzewiecki – instrumenty klawiszowe
Artur Malik – perkusja.
(ps) zdj. NDK

Majówkowe Turnieje o Puchar
Burmistrza Roberta Czapli
W kolejnym dniu nowogardzkiej majówki, 2 maja
br., rozegrane zostały zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Nowogardu. Poniżej prezentujemy
wyniki w poszczególnych konkurencjach.
Zawody spławikowe
O godz. 8.00 na pomoście wzdłuż jeziora Nowogardzkiego rozegrane zostały otwarte zawody spławikowe, których organizatorami byli: Burmistrz Nowogardu oraz PZW Nowogard.
Turniej odbył się w formie jednoetapowej i trwał 4godziny. Poniżej prezentujemy najlepszych wędkarzy turnieju:
1 miejsce: Tomaszewski Marek
2 miejsce: Otocki Grzegorz
3 miejsce: Rymanowicz Marek
Juniorzy:
1 miejsce: Kowalczyk Miłosz
Tenis ziemny
Na korcie tenisowym przy Placu Szarych Szeregów
w Nowogardzie, rozegrano turniej tenisa ziemnego o
rakietę Burmistrza Nowogardu.
Poniżej prezentujemy wyniki grupy mistrzowskiej:
1. Wawryczuk Remigiusz
2. Kubicki Wojciech
3. Kolibska Paula

Turniej szachowy
W świetlicy LKS Pomorzanin Nowogard, przy Placu
Szarych Szeregów, odbył się turniej szachowy A oto
wyniki w poszczególnych kategoriach:
JUNIOR:
1 miejsce: Marcel Maciejek
2 miejsce: Makszymilian Maciejek
3 miejsce: Piotr Zaremba

www.nowogard.pl
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SENIORZY:
1 miejsce: Sebastian Hnat
2 miejsce: Zenon Jończyk
3miejsce: Eryk Wesołowski
Turniej BMX i Hulajnogi
Na nowogardzkim skateparku przy Placu Szarych
Szeregów odbył się Turniej Turniej BMX i Hulajnogi o
puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.
Oceniane były styl przejazdu, dokładność wykonania, różnorodność tricków oraz płynność ruchów.
Suma zdobytych punktów z obu kategorii wyłoniła
najlepszych zawodników:
BMX
Krzysztof Zając
Filip Kulka
Jakub Żbikowski

Hulajnoga
do 15
1. Kacper Bożemski
2. Oskar Juryniec
3 Dariusz Rusinowski
powyżej 15
Gerard Tarka
Jakub Kleparski
Olaf Szyszka
Piłka koszykowa
Na boisku „dolnym” przy Placu Szarych Szeregów
rozegrano turniej koszykówki o puchar Burmistrza Nowogardu. Ostatecznie na podium uplasowały się zespoły takie jak:
1 miejsce: SZCZECIN TEAM
2miejsce: KRUCI TEAM
3 miejsce: GRAND TEAM
Najlepszy strzelec turnieju za 3 pkt: Piotr Gertruda
Gratulujemy zespołom i zawodnikom!! Zapraszamy
do udziały w kolejnych edycjach turnieju. (ps)

www.nowogard.pl
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Zagrali o Puchar Burmistrza
W czwartek, 3 maja br. na boisku przy Placu Szarych Szeregów, w ramach tegorocznej Majówki, odbył
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Sportowe zmagania piłkarskie, rozpoczęły się ok. godz. 10.00. W turnieju wzięło udział
13 drużyn, wytypowanych w losowaniu do rozgrywek
wzajemnych systemem pucharowym z zasadą tzw.
wolnego losu. Mecze (2 x 8 minut) rozegrały 6 osobowe zespoły z terenu gminy.

Rozgrywki prowadził koordynator turnieju Szymon
Pilipczuk wraz z Jarosławem Soborskim z Wydziału Rozwoju Lokalnego Kultury i Sportu UM. Nad przebiegiem
rozgrywek czuwał Hubert Rolka, sędzia LKS Pomorzanin Nowogard. W meczach o finał „Blumsy” zwyciężyły
drużynę „Szczytniki” 1:0 zaś w grze o 3 miejsce „Pompki” wygrały z drużyną „FC Dutki” 3:0. Turniej zakończył
się ok. godz. 15.30 wręczeniem dla najlepszych drużyn
piłek oraz pucharów i dyplomów. (bs)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT

„Sprzątnij po swoim psie”

W ramach kampanii „Sprzątaj po swoim psie” został ogłoszony konkurs dla dzieci na najładniejszy plakat pod tą samą nazwą ”Sprzątaj po swoim psie”. Do
konkursu przystąpiło 87 młodych plastyków w różnym
wieku.
Młodzież z terenu naszej gminy złożyła prace plastyczne do Urzędu Miasta, gdzie Komisja Konkursowa
w osobach: Wojciech Szponar, Aneta Wysoszyńska,
Zofia Frydryk, Monika Kukiełka dokonała szczegółowej
oceny wszystkich prac.
Wyłoniono zwycięzcę w osobie Wiktorii Skrajdy,
która otrzymuje nagrodę główną – bon pieniężny o

wartości 200 zł. oraz przyznano drugie i trzecie miejsce dla Nadii Białowąs oraz Kamila Lasockiego którzy
otrzymują bony pieniężne o wartości 100 zł.
Wszystkie prace zasługują na uznanie – poziom był
wysoki. Niemniej jednak Komisja musiała wskazać prace jej zdaniem najlepsze. Wszyscy którzy uczestniczyli
ze swoimi pracami w konkursie zostali uhonorowani
pamiątkowymi dyplomami. Prace zgłoszone do konkursu można oglądać w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie jeszcze przez 2 tygodnie.
Wyróżnienia oraz nagrody wręczył uczestnikom zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
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BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie
ul. Stefana Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie - nie otwierać” w pokoju nr 5 (Biuro Obsługi
Interesanta) - w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 16 maja 2018
roku, do godz. 15°°.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Pani Barbara Sroka – podinspektor w Referacie Edukacji,
tel. 91 39 25 464, ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

27

BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Żabowie
Żabowo 17, 72-200 Nowogard
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie - nie otwierać” w pokoju nr 5 (Biuro Obsługi Interesanta) - w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 16 maja 2018 roku, do godz. 15°°.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Pani Barbara Sroka – podinspektor w Referacie Edukacji,
tel. 91 39 25 464, ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

HARMONOGRAM PRACY ANKIETERÓW
ODNOŚNIE KONSULTACJI W SPRAWIE POMNIKA PRZY PLACU WOLNOŚCI
OD GODZ. 16.00

14.05.2018		

Rzeszowskiego, Bankowa, Dworcowa, 15 Lutego

15.05.2018 		
			

Młynarska, Sienkiewicza, Warcka, Magazynowa, Żeromskiego, Słowackiego, Kaspro
wicza, Mickiewicza, Reymonta, Reja, Polna, Kochanowskiego

16.05.2018		

Poniatowskiego, Jana Pawła II, Gryfitów, Ogrodowa, Kwietniowa

17.05 – 18.05.2018

Boh. Warszawy, Łąkowa, Krótka, Radosława, Światowida, Racibora I

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 RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1,
I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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
Łamanie tekstu i Druk Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie,
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego
3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO
BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep,
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”,
ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”,
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;
Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema
40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep
„OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a;
REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a;
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk
ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul.
Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A,
„U NATALII” ul. Zamkowa 4
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W Nowogardzie zakwitną magnolie

W środę, 18 kwietnia br. w okolicy ul. Osiedlowej
w Nowogardzie, w pobliżu nowogardzkiej fontanny,
rozpoczęły się pierwsze nasadzenia roślin, zgodnie z
kolejnością wpływu ankiet w gminnej akcji „Sadzimy
drzewa”. Pierwsze nowe drzewko – magnolię odmiany
„heaven scent” wspólnie z mieszkańcami ulicy Osiedlowej posadził Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Do akcji sadzenia drzew chętnie włączyli się również
przechodnie. Magnolia, podobnie jak dosadzone pomiędzy blokami ul. Osiedlowej, dwie odmiany wiśni
piłkowanej – zakwitną różowymi kwiatami jeszcze tej
wiosny. Kilkuletnie drzewka będą otoczone wokół nasadzeń wzmocnieniem z drewnianych palików.
Kontynuacja nasadzeń nowych roślin w Nowogardzie odbyła się w piątek, 20 kwietnia br., na skarpie,
przy siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno w
Nowogardzie. Akcję sadzenia krzewów nadzorował
pracownik Urzędu Miejskiego Artur Bajerski z Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środokowiska, a w upiększanie miasta, włączyła się
starsza grupa przedszkolna z Przedszkola Miejskiego
nr 4 w Nowogardzie. Jak powiedziały opiekujące się
przedszkolakami nauczycielki, często włączają się w
akcje proekologiczne, a upiększanie miasta zielenią
sprawia najmłodszym dużą radość.

***
Trwa też sadzenie kwiatów, wokół nowogardzkiej
fontanny. Posadzono bratki w różnych kolorach, a na
skwerach pojawiły się tulipany i inne wiosenne kwiaty. W planach burmistrza Roberta Czapli, wynikających
z propozycji mieszkańców, jest pozyskanie koncepcji
projektowej na stworzenie w wybranych punktach
miasta, całorocznych klombów obsadzanych zróżnicowaną kompozycją roślin, w zależności od pory roku.
Akcja nowogardzkiego ratusza, pod hasłem „Sadzimy
drzewa” potrwa do jesieni br. (bs)
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