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PLAC WOLNOŚCI, 6 GRUDNIA (CZWARTEK), GODZ. 16.00

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
PLAC WOLNOŚCI, 2 – 23 GRUDNIA
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NDK, 8 GRUDNIA (SOBOTA), GODZ. 16.00, 17,30

KONCERT KOLĘD
NDK, 16 GRUDNIA (NIEDZIELA), GODZ. 16.00
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Pierwsza sesja Rady Miejskiej  
w kadencji 2018 - 2023 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie w ka-
dencji 2018-2023, postanowieniem Komisarza Wybor-
czego w Szczecinie, zwołana została na 21 listopada 
br., na godz. 10.00, w celu złożenia ślubowania przez 
radnych i burmistrza.

Sesję inauguracyjną poprowadził radny senior Sta-
nisław Wiśniewski. Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej Dariusz Ćmil wręczył radnym zaświadcze-
nia o wyborze, a następnie złożyli oni ślubowanie.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego i zgło-
szono 3 kandydatury – Jacka Rafińskiego, Marcina Nie-
radki i Jowity Pawlak. Po przeliczeniu głosów, Komisja 
Skrutacyjna poinformowała, że żaden z kandydatów 
nie otrzymał wymaganych 11 głosów. Przystąpiono 
do II tury głosowania na dwóch kandydatów, którzy w 
pierwszym głosowaniu otrzymali najwięcej głosów – 
Jacek Rafiński (9 głosów) i Jowita Pawlak (7 głosów). 
Ponownie nie wyłoniono osoby przewodniczącego, 
ponieważ obaj kandydaci otrzymali taką samą liczbę 
głosów, jak w I turze.

Zgłoszono więc wniosek formalny, aby III turę prze-
nieść na koniec sesji, który został przyjęty większością 
głosów.

W dalszej części sesji, burmistrz Robert Czapla 
otrzymał zaświadczenie o wyborze na Burmistrza No-
wogardu z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej Dariusza Ćmila, a następnie złożył on ślu-
bowanie w obecności wszystkich radnych. Podzięko-
wał też mieszkańcom za powierzenie mu po raz 3 tej 
funkcji. Obiecał, że będzie dbał o interesy wszystkich, 
również tych, którzy na niego nie głosowali.

– Musimy się skupić na tym, co pragną nasi miesz-
kańcy i realizować dla nich to, czego od nas oczekują 
– powiedział m.in. do zebranych burmistrz. - Powin-
niśmy wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych 
współpracować dla dobra naszej gminy i realizować 
wspólnie inwestycje.

Przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, radnych 
powiatu, Policji, sołtysów oraz oświaty pogratulowali 
burmistrzowi i złożyli życzenia.

Wybór przewodniczącego radni ostatecznie prze-
nieśli na 5 grudnia br., na godz. 10.00. (ps, fot.: BS)
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Podpisano umowę na projekt chodnika 
na odcinku od Warnkowa do Karska

W dniu 26 listopada br. burmistrz Robert Czapla 
podpisał umowę udzielenia zamówienia na wyko-
nanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
„Budowa chodnika na odcinku Warnkowo – Karsk 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106” w wymaganym 
terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma 
INVESTPOL. Cena złożonej oferty wynosi 25. 015 zł. 
Termin przygotowania kompletu dokumentacji to  
9 miesięcy od dnia jej podpisania. (mg)

Radni nowej kadencji 2018-2023:
KKW SLD LEWICA RAZEM

WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz
WIĄZ Anna Ewa
LEMBAS Paweł Kazimierz
WIERNY Jacek
PIWOWARCZYK Renata
WOLNY Marcin
RAFIŃSKI Jacek
JANKOWSKI Jacek
KUBICKI Jerzy

KOMITET WYBORCZY PSL
SANIUK Stanisław Michał
BOCIARSKI Michał Jan

 KWW NOWA
WIATR Michał Grzegorz
KIELAN Dariusz
CERANKA Zbigniew Krzysztof
PAWLAK Jowita Agata
CZERNIKIEWICZ Adam Roman
KANIA Andrzej
KRATA Michał Ryszard
 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WIŚNIEWSKI Stanisław
NIERADKA Marcin Michał
OLEJNIK Dariusz
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Remont jezdni przy ul. Leśnej
W poniedziałek, 26 listopada br., nowogardzka firma „Budmex”, w ramach umowy na 

bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard, rozpoczęła wylewanie masy 
bitumicznej na ul. Leśnej.

Na odcinku ok. 400 m położona będzie masa bitu-
miczna ścieralna wraz z frezowaniem, uregulowane i 
uzupełnione zostaną brakujące krawężniki. Ponadto 
wyregulowane oraz naprawione i czyszczone zostaną 
wszystkie studzienki kanalizacyjne na całym odcinku 
wspomnianej drogi. Dodatkowo nawierzchnię bitu-
miczną otrzymają parkingi, które usytuowane są przy 
tej ulicy. Koszt inwestycji to ok. 111 tys. zł. 

– Rozpoczęliśmy te prace jeszcze przed wyborami. 
Wielu mówiło wówczas, że to jest „zwykła kiełbasa wy-
borcza”, a po wyborach prace staną - mówi burmistrz 
Robert Czapla. - Dziś dotarła do wykonawcy zamówio-
na masa bitumiczna i kończymy rozpoczętą inwestycję 

na ulicy Leśnej. Udowodniamy w ten sposób, że te oso-
by się myliły. Moja kampania wyborcza trwa cały okres 
mojego urzędowania - każdego dnia.

Realizacja tej inwestycji, to również zasługa rad-
nych Renaty Piwowarczyk i Marcina Wolnego, którzy 
przy każdej możliwości informowali burmistrza o po-
trzebie remontu tego odcinka drogi gminnej na tere-
nie osiedla. 

Mamy nadzieję, że wyremontowana droga będzie 
służyła mieszkańcom osiedla. Przypominamy równo-
cześnie kierowcom, że lepsza nawierzchnia drogi nie 
oznacza, że możemy przekraczać dozwoloną prędkość 
w terenie zabudowanym. (ps)



5

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

W piątek, 23 listopada br., w Urzędzie Miejskim, na wniosek burmistrza Roberta Czapli, 
odbyły się konsultacje z mieszkańcami, które dotyczyły projektu budowy ul. Zielonej. W spo-
tkaniu, oprócz burmistrza i zainteresowanych stron wzięli udział m.in. Wojciech Szponar z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Mariusz Jaż-
dżewski – projektant.

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu 
budowy ulicy Zielonej

Po rozpoczęciu spotkania zebranym przedstawiono 
wstępny projekt drogi, której szerokość ma wynieść 5 
metrów. Nawierzchnia będzie wybudowana z kostki 
brukowej z wyznaczonym przejściem dla pieszych w 
okolicy pobliskiego przedszkola. Przy drodze powstaną 
wjazdy na posesję oraz chodniki. Podczas konsultacji 
uwzględniono doprojektowanie jednego z wjazdów na 
posesję. Pozostałą część dyskusji poświęcono chodni-
kowi, który ma powstać przy wjeździe na teren obok 
sklepu. Jeden z obecnych twierdził, że przedstawione 
rozwiązanie może być utrudnieniem w ruchu pieszych. 
Przeciwnego zdania byli wszyscy pozostali uczestnicy 
spotkania a także projektant, który wskazał, że zapro-

ponowane rozwiązanie jest zarówno bezpieczne jak i 
z punktu widzenia projektowego - najlepsze. Wszyscy 
podczas dyskusji zgodnie przyznali, iż zależy im aby 
droga powstała.

Po blisko godzinnej dyskusji burmistrz Robert 
Czapla, szanując wątpliwości jednego z uczestników 
konsultacji, wskazał na konieczność wypracowania 
kompromisu, pozwalającego na dalsze prace projek-
towe, których finałem będzie wybudowana droga. 
Po wymianie zdań i opinii, burmistrz zaproponował, 
aby omawiany projekt został przyjęty z zastrzeżeniem 
możliwości dobudowania chodnika również po drugiej 
stronie ulicy. (BS) 
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Został złożony wniosek 
o dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej 

W czwartek, 22 listopada br., burmistrz Robert 
Czapla złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego o dofinanso-
wanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulic 
Warszawskiej, Kowalskiej i Zamkowej. Proponowane 
we wniosku rozwiązanie polega na zaprojektowaniu 
systemu kanalizacji deszczowej z możliwością przyłą-
czenia istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej 
w rejonie tych ulic. Wykonana infrastruktura pozwoli 
również odwodnić tereny zielone w pobliżu Zakładu 
Karnego. W  tamtym miejscu docelowo planowana 
jest budowa miejsc do rekreacji sportowej dla dzieci i 
młodzieży takich jak boisko czy place zabaw.

Całość inwestycji pn. „Modernizacja kanalizacji 
deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy 
ulicami Warszawska – Zamkowa – Kowalska w Nowo-
gardzie”, będzie przeprowadzona w dwóch etapach: w 
pierwszym z nich, przed budową infrastruktury spor-
towej zostanie wykonane odwodnienie terenów zielo-
nych.

Całkowita wartość projektu to 609.537 złotych. 
Burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem Jarosła-
wem Soborskim z Urzędu Miejskiego złożył do Mar-
szałka Województwa wniosek o dofinansowanie w 
wysokości 518.106 złotych czyli około 85 procent całej 
inwestycji. Wyniki konkursu znane będą w marcu przy-
szłego roku. (BS, fot. bs)

Szkoła w Błotnie docieplana 
Od niespełna dwóch miesięcy trwają intensywne 

prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Błot-
nie. Aktualnie zakończył się jeden z trzech etapów 
docieplenia zewnętrznego budynku. Prace związane z 
termomodernizacją wykonuje na zlecenie Gminy kil-
kuosobowa ekipa pracowników prac interwencyjnych, 
nadzorowana przez Jarosława Hołubowskiego z Urzę-
du Miejskiego. 

- Dbałość o oświatę, to również dbałość o warunki 
pracy nauczycieli i uczniów we wszystkich placówkach 
na terenie naszej gminy – powiedział burmistrz Robert 
Czapla.

Dziś zakończył się remont elewacji od strony ulicy, 
od jutra rozpoczną się prace na pozostałych ścianach 
budynku. Po dociepleniu, na ścianach zostanie poło-
żony tynk mineralny, a 
całość będzie pomalo-
wana.

Poprawę komfor-
tu pracy w szkole widzi 
dyrektor placówki, To-
masz Żelazowski. – Ter-
momodernizacja była 
bardzo potrzebna. Dzię-

ki wsparciu burmistrza Roberta Czapli mamy szkołę grun-
townie odnowioną a teraz jest remontowana z zewnątrz i 
ocieplana. Budynek jest stary, z lat 70. i aż do dziś nie był 
właściwie ocieplony. Teraz znacząco poprawi się komfort 
pracy, uczniom będzie ciepło i zmniejszą się koszty ogrze-
wania – powiedział dyrektor T. Żelazowski.

Prace modernizacyjne przeprowadzane są stopnio-
wo. Do tej pory w szkole przeprowadzono gruntowny 
remont wnętrza placówki. Odnowiono m.in. koryta-
rze, 4. sale oraz świetlicę. Wyremontowano również 
wszystkie łazienki.

Do szkoły w Błotnie uczęszcza ponad 80 uczniów. 
Kolejne blisko 20 osób, to kadra pedagogiczna i pra-
cownicy szkoły. (BS, fot. JH)
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Jak na co dzień można pomóc żyjącym w Nowogar-
dzie osobom z chorobami narządu wzroku? Stosowa-
nym z powodzeniem rozwiązaniem w wielu, zwłaszcza 
dużych miastach, jest wyposażenie sygnalizacji świetl-
nej w sygnał dźwiękowy. Mając na uwadze dobro i 
bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, w tym nie-
widomych i niedowidzących mieszkających w gminie, 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wystąpił w dniu 
23 listopada br. z pisemnym pytaniem do kierowni-
ka Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciecha Józwy, o 
możliwość doposażenia sygnalizacji świetlnej w sygnał 
dźwiękowy dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej, Warszawskiej i Kościuszki.

Pomysł tego praktycznego rozwiązania dla osób 
niewidomych i niedowidzących spotkał się już z du-
żym poparciem społecznym mieszkańców gminy: w 
opublikowanej na 

Pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku 

Brazylijska prasa pisze o październikowym spotkaniu 
Burmistrza Pomerode z burmistrzem Robertem Czaplą 

stronie facebooka Urzędu Miejskiego sondzie aż 92 
procent mieszkańców uznało wyposażenie sygnalizacji 
świetlnej w sygnał dźwiękowy za konieczne do wpro-
wadzenia w życie. Zastosowanie tego rozwiązania 
wpłynie bowiem na bezpieczeństwo osób z problema-
mi wzroku i będzie jednym z elementów zapobiegają-
cych ich wykluczeniu społecznemu.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w Polsce 
żyje blisko 2 mln osób z dysfunkcją wzroku. W naszym 
województwie osoby z takimi problemami mogą uzy-
skać pomoc między innymi w szczecińskim Oddziale 
Polskiego Związku Niewidomych i innych lokalnych or-
ganizacjach. O wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku-
do Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnospraw-
nych UM w Nowogardzie Justyny Wiącek zwrócił się 
też przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchonie-

widomym Zbigniew Kaczor, który rekomendo-
wał wskazane powyżej rozwiązanie. (BS, fot. 
BS/nws)

Październikowe (26.10. 2018) spotkanie burmi-
strza Roberta Czapli z Burmistrzem Pomerode (Brazy-
lia), opisała również tamtejsza gazeta. 

Jak można przeczytać, było to historyczne wyda-
rzenie również dla strony brazylijskiej, której pragnie-
niem jest podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy 
Pomerode i Nowogardem.

Burmistrz Nowogardu podczas tego spotkania wy-
raził chęć nawiązania relacji partnerskich pomiędzy 
obu miastami. Warto tu wspomnieć, że potomkowie 
dzisiejszych mieszkańców Pomerode pochodzili m.in. 
z Konarzewa, Kulic, Jarchlina oraz Nowogardu.
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Krwiodawcy podsumowali rok 2018 

Światowy Dzień Cukrzycy 

Spotkanie podsumowują-
ce akcje oddawania krwi przez 
Nowogardzki Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Nowogardzie 
odbyło się w sobotę 17 listopada 
br. w sali posiedzeń Rady Miej-
skiej w Nowogardzie. Głównym 
założeniem tegorocznej akcji było 
zebranie w 100 rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości 
100 litrów krwi. Najcenniejszym 
darem życia- własną krwią, po-
dzielili się mieszkańcy Gminy Nowogard. Podczas akcji 
zebrano około 112 litrów. 

Podczas spotkania wręczono również podziękowa-

nia i okoliczne medale z okazji 60 
lecia Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża za 
szczególne zasługi w efektywnym 
działaniu wspierającym  Ruch Ho-
norowego krwiodawstwa  Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Spotkanie 
było doskonałą okazją również do 
wręczenia medali i odznaczeń dla 
Członków nowogardzkiego klubu. 
W tym roku kalendarzowym po-
zostaje jeszcze termin 5 grudnia. 

Tego właśnie dnia na  Placu Wolności tradycyjnie już 
pojawi się mobilny punkt poboru krwi gdzie po raz 
ostatni w tym roku będzie można oddać krew. (mg)

Obchody światowego dnia cukrzycy, który przypa-
da na 14 listopada, w dniu urodzin odkrywcy insuli-
ny, Kanadyjczyka Fredericka Bantinga ma za zadanie 
podniesienie świadomości społeczeństwa, wywarcia 
wpływu na władze, wskazanie, że jest to duży problem 
nie tylko zdrowotny.

W geście jedności z diabetykami, z okazji Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą, 14 listopada br. (środa), 
przed ratuszem, wraz z zastępcą burmistrza Krzyszto-
fem Kolibskim, zebrała się grupa osób na spotkaniu 
poświęconemu Światowemu Dniu Walki z Cukrzycą, 
które zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. 

Z okazji tego dnia, na budynku Urzędu Miejskiego, 
wywieszony został również baner informujący o tym 
święcie. (ps)
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Najlepsze życzenia dla Pracowników 
Socjalnych 

20 listopada br., w nowogardzkiej restauracji 
„Okrąglak”, uroczyście obchodzono Dzień Pracownika 
Socjalnego. To święto wszystkich pracowników socjal-
nych i służb społecznych obchodzone jest 21 listopada, 
na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 1990 
roku. Dzień ten jest polskim odpowiednikiem Social 
Work Action Day (Dnia Pracy Socjalnej), obchodzonym 
przez Międzynarodową Federację Pracowników So-
cjalnych w Europie. Od ponad dziesięciu lat obchodzo-
ny jest także Światowy Dzień Pracy Socjalnej. 

***
Życzenia wszelkiej pomyślności w codziennej pracy 

złożyli ponad 40. pracownikom OPS zastępca burmi-
strza - Krzysztof Kolibski, skarbnik sminy - Marcin Mar-
chewka i kierownik nowogardzkiej placówki - Dorota 

Maślana. Docenieni w tym szczególnym dniu pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali kwiaty i 
słowa podziękowania za ich - często niełatwą pracę.

Podziękowania od zastępcy burmistrza Krzysztofa 
Kolibskiego i skarbnika Marcina Marchewki otrzymała 
kierownik nowogardzkiego OPS Dorota Maślana. Jak 
powiedziała: – Zawód pracownika socjalnego wyma-
ga dostrzegania w urzędniczej pracy człowieka i jego 
problemów. Ważne, by pomagać mądrze tym, którzy 
tego potrzebują. Jest to praca naprawdę bardzo trud-
na, która niesie często ze sobą ogromne emocje. Jeste-
śmy tymi, którzy muszą każdego dnia - bez względu na 
to, co się dzieje - pokazywać innym uśmiech i serce, bo 
taka jest nasza rola, misja i służba. (BS. fot. bs/nws)

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
Podobnie jak rok temu, burmistrz Robert Czapla zaprasza serdecznie wszystkich zaintere-

sowanych, a w szczególności przedsiębiorców, twórców ludowych, rękodzielników, rzemieśl-
ników, artystów oraz firmy i instytucje do wzięcia udziału i skorzystania z możliwości prezen-
tacji oraz sprzedaży swoich wyrobów podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Będzie on organizowany w dniach 02 - 23 grudnia 2018 roku na Placu Wolności. Wystaw-
cy chcący wziąć udział w Jarmarku, będą mieli zapewnioną bezpłatną powierzchnię handlo-
wą oraz dostęp do energii elektrycznej.

Mamy nadzieję, że Kiermasz Bożonarodzeniowy wpisze się z czasem w tradycję naszego 
miasta i będzie cieszył się ogromną popularnością. W końcu gdzie, jak nie wśród dziesiątków 
kolorowych straganów, szukać oryginalnych drobiazgów na prezent, ozdób choinkowych czy 
smakołyków na świąteczny stół. Liczymy na to, że z czasem, oprócz stałych ekspozycji, dojdą 
dodatkowe atrakcje takie jak: koncerty kolęd, muzyki popularnej, parady uliczne, a przede 
wszystkim wizyta Świętego Mikołaja.

Rejestracja stoisk już ruszyła. Karty zgłoszeniowe można składać 
drogą elektroniczną e-mail: mkepniak@nowogard.pl lub osobiście w 
Urzędzie Miejskim pokój nr 207.

Więcej informacji dotyczących Kiermaszu można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim (pokój nr 207) lub telefoniczne pod nr. 91 39 26 227 
- Małgorzata Kępniak.

O G Ł O S Z E N I E
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Obchody 11 listopada  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

11 listopada br., w Dzień Niepodległości, nowo-
gardzka biblioteka tętniła życiem. Mieszkańcy Nowo-
gardu bardzo chętnie spędzili wiele godzin w biblio-
tece na intelektualnej uczcie. O godz. 13:00 na przy-
byłych gości czekała załoga Biblioteki wraz z Dyrektor 
Anetą Wysoszyńską.

Na początek zebrani goście mogli obejrzeć przygoto-
wane wystawy oraz ekspozycje. W holu bibliotecznym 
czekała ekspozycja „100 lat niepodległości na monetach 
i banknotach”, którą mogliśmy zaprezentować dzięki No-
wogardzkiemu Kołu Numizmatycznemu. Kolejno zebrani 
mogli obejrzeć: „Ojcowie Niepodległości” - wystawę Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego z 
Dziwnowa oraz Zarządu Głównego Związku Polskich Spa-
dochroniarzy, „Tak powstała niepodległa” - biuletyn infor-
macyjny wydany na 11 planszach, który powstała z inicja-
tywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są 
dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale 
historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 
Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodle-
gła”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata,  
prof. UR.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się „Scho-
dy do Niepodległości”, które prowadzą na piętro  
biblioteczne.

Od godz. 12:30 w Dziale dla Dzieci i Młodzieży 
odbyły się patriotyczne warsztaty dla najmłodszych. 

Dzieci wysłuchały opowiadania Z. Staneckiej “O nie-
podległą bazę !”, własnoręcznie wykonały flagi Polski, 
rozwiązywały quizy I zagadki. Na zakończenie wspólnie 
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Dla uczestników „11 listopada w Bibliotece” zosta-
ły również otwarte wypożyczalnia oraz czytelnia gdzie 
dostępne były wystawy “100 książek na 100 lat Nie-
podległości” oraz “Kobiety niepodległe”.

Należy nie zapominać, że 11 listopada to także, 
dzień nadania praw wyborczych kobietom w Polsce.

O godz. 15.30 ze swoją prelekcją zagościł Pan Jacek 
Stróżyński, który również znalazł swoje grono odbior-
ców. Tematem historycznego wykładu były “Kobiety w 
walce o niepodległość”. Następnie miała miejsce pre-
zentacja Generała Broni SZ RP w st. spocz. Zdzisława 
Gorala na temat niepodległości. Po wystąpieniach Pa-
nowie prelegenci otrzymali od pracowników Biblioteki 
bukiet biało-czerwonych kwiatów.

11 listopada w Bibliotece jak zwykle nasi goście 
mogli napić się kawy, herbaty a także zjeść coś słodkie-
go. W tym roku dodatkowo Pan Dawid Szewc przygo-
tował barszcz i paszteciki. Cieszyły się one ogromnym 
powodzeniem. Dziękujemy!

Dziękujemy za bardzo liczne uczestnictwo w tym 
jakże ważnym dla nas dniu.
   Dyrektor i Pracownicy MBP



11

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe



12

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Ruchome wykłady pomorzoznawcze 
W ramach projektu „Ruchome wykłady pomorzo-

znawcze”, w dniu 22 listopada 2018 r. w MBP odbyło się 
spotkanie z panem Bartoszem Sitarzem - historykiem, 
pracownikiem Archiwum Państwowego w Szczecinie, 
miłośnikiem historii regionalnej i lokalnej (zwłaszcza 
okresu drugiej wojny światowej i pierwszych lat polskiej 
administracji); autorem książki „Trudne początki. Powiat 
szczeciński 1945-1950” (Police 2012) oraz artykułów, 
m.in. w „Szczecinerze”, „Roczniku Historycznym Polic” i 
„Szczecińskich Studiach Archiwalno-Historycznych”.

Tematem wykładu wygłoszonego 22 listopada 
2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie była niemiecka fabryka 
benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG dzia-
łająca w Policach w latach 1938-1945. Był to jeden z 
kilkunastu zakładów w ówczesnych Niemczech, a je-
den z czterech na obecnych ziemiach polskich, produ-
kujących paliwa płynne z węgla metodą opracowaną 
przez Friedricha Bergiusa (laureata Nagrody Nobla w 
dziedzinie chemii w 1931 r.). Choć jako jedyny położo-
ny był z dala od złóż węgla, osiągnął na przełomie lat 
1943-1944 pierwsze miejsce pod względem produkcji. 
Jako zakład o strategicznym znaczeniu dla niemieckiej 
gospodarki wojennej stał się celem alianckich nalotów 
bombowych, które zadały bardzo poważne straty, lecz 

do końca wojny nie zdołały go całkowicie wyelimino-
wać. Na potrzeby kombinatu zatrudniano tysiące pra-
cowników cywilnych (w przeważającej części przymu-
sowych), jeńców wojennych i więźniów pochodzących 
z całej Europy, głównie zaś Polaków, Rosjan, Francu-
zów, Belgów, Włochów i Słowaków. Skupieni oni byli 
w kilku obozach zbiorowego zakwaterowania (w tym 
jednym na statku), obozie karnym oraz filii obozu 
koncentracyjnego Stutthof. W końcu kwietnia 1945 r. 
wraz z całym rejonem Polic zakład znalazł się na pół-
tora roku pod administracją radziecką i został poddany 
rabunkowemu demontażowi jako obiekt zdobyczny. 
Odzyskany przez Polskę dopiero pod koniec września 
1946 r. stał się miejscem pozyskiwania różnych ele-
mentów metalowych, złomu, cegieł i innych materia-
łów potrzebnych dla odbudowy kraju. Stan taki trwał 
aż do początków 1957 roku. Do dziś pozostały rozległe 
betonowe ruiny, stopniowo coraz bardziej pochłania-
ne przez przyrodę.

Wystąpienie zostało wzbogacone prezentacją mul-
timedialną zawierającą liczne fotografie. Ponadto za-
prezentowano również oryginalne pamiątki związane 
z historią zakładu (dokumenty, korespondencję pra-
cowników przymusowych), pochodzące ze zbiorów 
Dominika Wołyńskiego. 

MBP
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Nie Kupuj, Adoptuj! 
PAMIĘTAJ - KAŻDA ADOPCJA JEST BEZPŁATNA!!

      Zwierzaki są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione. Więcej informacji na temat adopcji moż-
na uzyskać osobiście w schronisku w Sosnowicach lub telefonicznie: 

tel. 91 38 60 535, tel. kom. 504 249 530. 
Godziny otwarcia schroniska - codziennie od 9.00 do 18.00.

Opel - samiec, wiek 9 lat,                                           
45 cm w kłębie

Narcyz - samiec, wiek 9 lat,                                       
55 cm w kłębie.

Kumpel - samiec, wiek 7 lat,                                       
40 cm w kłębie.

Dżeki - samiec, wiek 9 lat,                                 
60 cm w kłębie.

Knypek- samiec, wiek 5 lat,                                        
25 cm w kłębie, bojaźliwy.

Odi - samiec, wiek - 4 lata,                                                               
60 cm w kłębie.

Lu Lu - samica, wiek 9 lat,                               
60 cm w kłębie.

Szarik - samiec, wiek 5 lat,                                          
50 cm w kłębie.

Kropka - samica, wiek 4 lata,                                      
75 cm w kłębie.
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Ziomek - samiec, wiek 9 lat,                                          
55 cm w kłębie.

Diuna– suczka, wiek 5 lat,                                      
60 cm w kłębie  

Tales – pie, wiek 5 lat
45 cm w kłębie

Pysia – suczka, wiek 1 rok
43 cm w kłębie

Wicek - samiec, wiek 2 lata,                                          
50 cm w kłębie.

Poldek  -  pies,   
25 cm w kłębie

Dzesi – suczka, wiek 1 rok
45 cm w kłębie 

Rydz - samiec, wiek 3 lata,                                         
40 cm w kłębie

Melon  -  pies,  wiek 9 lat,                          
25 cm w kłębie 

Ddiana – suczka, wiek 10 lat
 53 cm w kłębie 

Knieja – suczka, wiek 3 lata
50 cm w kłębie
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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.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 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: psuchy@nowogard.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; So-
łectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogar-
dzie, 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. Polskie-
go 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; Komisa-
riat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Mono-
polowy „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

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

wykazu nr 11 z dnia 27.11.2018 r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzier-
żawy w drodze bezprzetragowej - kontynuacja dzierżaw.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – 
pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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