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Porozumienie Gminy
Nowogard i Gminy Osina
W piątek, 27 lipca br. Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Osina
Krzysztofem Szwedo w sprawie przejęcia zadań oświatowych. Podpisanie porozumienia było wynikiem kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy obiema gminami.
Na mocy podpisanego dokumentu, uczniów zamieszkałych na terenie Olchowa (gm. Nowogard) włącza się
do obwodu Szkoły Podstawowej im. Bronisław Malinowskiego w Osinie, natomiast uczniów zamieszkałych na terenie Węgorzy (gm. Osina) włącza się do obwodu Szkoły
Podstawowej w Strzelewie. Koszty dowożenia uczniów
do szkoły w Osinie pokrywa Gmina Nowogard, natomiast
koszty dowożenia uczniów z Węgorzy do szkoły w Strzelewie, ponosi Gmina Osina. Porozumienie zawarto na
czas nieokreślony. (bs, fot. bs/nws)

Burmistrz pozyskał dofinansowanie
dla jednostek OSP
W środę 25 lipca br. w Szczecinie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla podpisał umowę, dzięki której Gmina Nowogard otrzymała dotację z
Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie
i urządzenie ratownictwa medycznego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Burmistrz honorowym
członkiem OSP Osowo

W piątek, 27 lipca br. o godz. 18.00, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wziął udział w
spotkaniu zorganizowanym przez władze i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. Podczas spotkania strażacy podziękowali burmistrzowi za przekazanie części środków na rewitalizację remizy, w której wszelkie prace począwszy od malowania wnętrza
budynku i elewacji zewnętrznej aż po prace związane z utrzymaniem terenu wokół remizy
- zastęp OSP Osowo wykonał własnymi siłami.
W trakcie spotkania, w którym uczestniczył też Artur Konior – Komendant Gminnego OSP, strażacy podziękowali burmistrzowi Robertowi Czapli za wsparcie
ich jednostki, przyjmując w swoje szeregi jako honorowego członka OSP Osowo.
Po części oficjalnej rozmawiano o bieżących zadaniach OSP. W dyskusji strażacy nawiązali do mającego
miejsce niedawno, jednego z poważniejszych pożarów
Nowogardzie, w gaszeniu którego brali udział. - Musimy przede wszystkim szybko reagować, podczas pożaru szukamy więc źródła wody, które w najszybszym
czasie pozwoli nam zapełnić zbiorniki naszych wozów
– mówili strażacy. Pomimo sprawnych hydrantów w
okolicy miejsca zdarzenia (o czym informowało PUWiS) kilka wozów pobierało też wodę z pobliskiego
zbiornika na os. Radosław oraz korzystano z wolno
stojącego zbiornika o pojemności 13 tysięcy litrów.
Zbiorniki wozów strażackich biorących udział w akcji
mieszczą od 2,5 tys. do 8 tys. litrów wody.
Kończąc wizytę u strażaków burmistrz podziękował
za przyjęcie w ich szeregi oraz za ich ofiarną i oddaną
służbę. (bs, fot.bs/nws)

- Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na rzecz naszej
Gminy. W tym przypadku jest to niemal 45 tys. zł, które trafią do naszych jednostek OSP – mówi Burmistrz
Nowogardu.
Dzięki środkom, jednostki zostaną wyposażone w
sprzęt medyczny, który może być wykorzystany w czasie akcji ratunkowych przy między innymi zdarzeniach
drogowych.

www.nowogard.pl
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Podpisano umowy na budowę
ścieżki dookoła jeziora

W czwartek, 26 lipca, br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowy
na wykonanie kolejnych etapów budowy
ścieżki dookoła jeziora.

Nowy ambulans to karetka marki Mercedes-Benz
Sprinter 319 CDI. Na wyposażeniu jest wysokiej klasy
sprzęt medyczny, np.: defibrylator z możliwością teletransmisji zapisu EKG, urządzenie, respirator, reduktor,
pompa infuzyjna, nosze podbierające, deska ortopedyczna, krzesełko transportowe, program lokalizacji
ambulansu. Koszt auta to ponad 560 tys. zł.
W chwili obecnej w Nowogardzie będą do dyspozy-

cji 3 karetki - dwie w ciągłym ruchu, a trzecia będzie w
zapasie w razie awarii jednej z dwóch stale jeżdżących.
- Dziękuję całemu Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz panu dyrektorowi za ten
profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który trafia dziś do
rąk naszych ratowników, dzięki którym nasi mieszkańcy czują się bezpieczni - powiedział m.in. podczas przekazania karetki burmistrz Robert Czapla. (ps)

W podpisaniu dokumentów uczestniczyli wykonawcy, którzy wygrali przetarg: Krystyna Łazarz – prezes zarządu PRD Nowogard, Krzysztof Czura – wiceprezes PRD Nowogard oraz Dominik Ajs z firmy ADN Nowogard. W spotkaniu wzięli także udział radni: Anna
Wiąz, Jolanta Bednarek i Marcin Wolny, a także zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik gminy Marcin Marchewka oraz Rita Mazurczak i Pamela Springer
z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.
- Budowa ścieżki dookoła jeziora jest jedną z najważniejszych inwestycji w naszej gminie. Jest to zadanie długo oczekiwane przez mieszkańców. Swego czasu wpłynęło do urzędu pismo podpisane przez ponad 3
tysiące mieszkańców opowiadających się za budową
ścieżki - jest to zatem inwestycja priorytetowa dla Nowogardu. Inwestycję wykonają nasze rodzime firmy powiedział burmistrz.
Jak deklarują przedstawiciele zarządu obu firm, są
przygotowani do tego zadania a prace rozpoczną już
z początkiem sierpnia. Na budowę ścieżki burmistrz
Robert Czapla pozyskał dofinansowanie w wysokości
blisko 3 mln zł. Zadanie ma być wykonane do końca
października tego roku.
Na podstawie podpisanej umowy, PRD Nowogard
wykona odcinek ścieżki od ulicy Kilińskiego do bramy
prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej (od strony
Olchowa), natomiast firma ADN od bramy DPS-u do
„dzikiej” plaży w Sarnim Lesie. (bs, fot.: bs/nws)

Nowa karetka w Nowogardzie

W środę, 1 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla
wraz z Anną Mieczkowską - członkiem Zarządu Województwa i Romanem Pałką - dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, przekazali nowogardzkiej filii WSPR nowy ambulans. W
uroczystości wzięli również udział Kazimierz Lembas

- dyrektor nowogardzkiego szpitala, Krzysztof Targoński - Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie oraz
Dorota Zając - Komendant Posterunku Policji w Nowogardzie.

www.nowogard.pl
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Żabówko będzie miało
nowy plac zabaw
W środę, 25 lipca br. burmistrz Robert Czapla wraz z Pamelą Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego, spotkali się z mieszkańcami Żabówka. Przewodnim
tematem zebrania w świetlicy wiejskiej było omówienie sprawy placu zabaw we wsi.
Obecny plac zabaw w Żabówku składa się z trzech
drewnianych, zniszczonych urządzeń. Dzieci aktualnie
nie mogą bezpiecznie korzystać z tych kilku urządzeń,
stąd też mieszkańcy zwrócili się z prośbą do burmistrza o modernizację istniejącego lub budowę nowego
placu zabaw. W odpowiedzi na ich prośbę, w trakcie
spotkania burmistrz Robert Czapla poinformował zebranych, że wpisze budowę placu zabaw do budżetu.
- Rozumiem państwa argumenty i chcę wam pomóc.
Myślę, że w grudniu, nowa rada miejska przyjmie budżet, przygotujemy dokumentację, na początku roku
sprawą zajmie się projektant, ustalimy wspólnie jakie
urządzenia placu zabaw sobie państwo życzycie i wiosną zaczniemy budowę – powiedział burmistrz.
Izabela Gutowska, sołtys Żabówka oraz zgromadzeni mieszkańcy w towarzystwie swoich pociech nie kryli radości z informacji o planie budowy nowego placu
zabaw we wsi. – Bardzo się cieszymy, że burmistrz nas

wysłuchał. Dla nas i naszych dzieci to naprawdę ważne
- mówiła sołtys.
Poza sprawą placu zabaw, mieszkańcy poruszyli
między innymi tematy spalonego budynku, który znajduje się obok świetlicy wiejskiej, oznakowania dziurawej nawierzchni drogi powiatowej prowadzącej do
wsi, konieczności wykoszenia poboczy i budowy chodnika w okolicy przejazdu kolejowego. Rozmawiano
również o nowych nasadzeniach drzewek owocowych
przy drogach gminnych prowadzących do Kolonii Żabówka - w tę prowadzoną przez UM w Nowogardzie
akcję pn. Sadzimy Drzewa, chętnie zaangażują się
mieszkańcy Żabówka.
Na zakończenie zebrania burmistrz Robert Czapla,
odpowiadając na pytania mieszańców, mówił o Dożynkach Gminnych, które odbędą się 8 września na os.
Bema w Nowogardzie. (bs, fot. bs/nws)

Zaproszenie do złożenia ofert

na budowę placu zabaw w Wierzbięcinie

W piątek, 27 lipca, br. w Wierzbięcinie, przy świetlicy wiejskiej, w imieniu Burmistrza Nowogardu Roberta
Czapli, sekretarz gminy Ryszard Bulowski podpisał zaproszenie do złożenia ofert na budowę nowego placu
zabaw przy stadionie. Podczas podpisywania dokumentu obecne były mieszkanki wsi. Na pytania mam zainteresowanych placem zabaw dla swoich pociech odpowiadała Pamela Springer z wydziału Inwestycji UM.
Dokumentacja projektowa placu zabaw została
wykonana w tym roku przez Pracownię Architektury
Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” Natalia Maćków ze
Szczecina.

Planuje się, że w Wierzbięcinie powstanie plac zabaw złożony z następujących elementów: zestaw zabawowy (3 wieże, zjeżdżalnia, most linowy, wejście
wspinaczkowe, rura strażacka), potrójna huśtawka z
bocianim gniazdem i koszyczkiem dla najmłodszych,
karuzela tarczowa, oraz huśtawka wagowa. Całość będzie znajdować się na nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 181 mkw. Oprócz zestawów zabawowych,
zamontowana zostanie ławka i kosze na śmieci.
Szczegóły dotyczące zaproszenia do złożenia ofert
znajdują się pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/9792.dhtml

Będzie przedłużenie chodnika
w kierunku Karska

Trwająca aktualnie budowa chodnika z Nowogardu
do Warnkowa kończy się w okolicy ostatnich zabudowań wsi. Burmistrz Robert Czapla, na prośby mieszkańców tej okolicy, podjął działania związane z przedłużeniem budowy chodnika od Warnkowa do wiaduktu w
kierunku Karska.
- Skontaktowałem się
w tej sprawie z Wicemarszałkiem
Województwa
Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, który
wyraził zgodę na wspólne
sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu którego
będziemy mogli rozpocząć
www.nowogard.pl
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wykonywanie prac w terenie – powiedział burmistrz
Robert Czapla.
Chodnik prowadzący z Warnkowa do wiaduktu w
kierunku Karska, może być zbudowany najpóźniej w
przyszłym roku. (bs, fot. bs/nws)

www.nowogard.pl
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Nowe miejsca postojowe na ul. 700 lecia
coraz bliżej realizacji

Cztery ulice
z nowymi nawierzchniami
W piątek, 27 lipca br. Burmistrz Robert Czapla
dokonał odbioru czterech wyremontowanych odcinków ulic w Nowogardzie. Nowe nawierzchnie asfaltowe zastąpiły dziurawe odcinki na ulicach: Lutyków,
Sądowej, Zamkowej i Wiejskiej. W odbiorze uczestniczyli również Mieczysław Jurczak – wykonawca
remontu z firmy Budmex oraz Wojciech Szponar z
Urzędu Miejskiego.
Na ul. Lutyków, którą dojechać można m.in. na
ul. Osiedlową oraz do biblioteki wyremontowano
nawierzchnię o długości 85 metrów. Na ul. Sądowej
długość nowej nawierzchni ma 43 metry.
- Ulica Sądowa łączy się z ulicą 5 Marca, której
remont będziemy przeprowadzać za kilka dni. Nowa

Wiadomo już kto wykona dokumentację projektowo – kosztorysową na zagospodarowanie terenu oraz
wybudowanie miejsc postojowych przy ul. 700 lecia
(za budynkiem 27 licząc od ul. 700-lecia) w Nowogardzie. We wtorek, 24 lipca br., burmistrz Robert Czapla
podpisał umowę w tej sprawie.

Przypomnijmy, iż realizując to zadanie Gmina ogłosiła trzy zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ostatnie wygrała
Pracownia Architektoniczna Archispektrum ze Szczecina. Dokumentacja zawierać ma przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, wykonanie miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu oraz odprowadzenie
wód opadowych. (bs, fot.: bs/nws)

nawierzchnia pojawi się więc od ul. Sądowej do
skrzyżowania z ulicą Pileckiego, obok Netto – powiedział burmistrz Robert Czapla.
Kolejny wyremontowany odcinek o długości 98
metrów znajduje się na ul. Zamkowej. Nową nawierzchnię położono do wjazdu na teren Zakładu
Karnego i połączenia ze ścieżką prowadzącą do ul.
Kowalskiej. Nową nawierzchnię o długości blisko 100
metrów położono także na ul. Wiejskiej (do skrzyżowania z ul. Kościuszki). Dalszy remont ul. Wiejskiej
będzie realizowany w kolejnych etapach. (bs. fot. bs/
nws)

Będzie projekt sali gimnastycznej
Ul. Lutyków

Ul. Wiejska

Ul. Sądowa

Ul. Zamkowa
www.nowogard.pl

przy szkole w Strzelewie

W dniu 1 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał protokół z otwarcia ofert na
wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie.
Najlepszą ofertę z 10 złożonych
zaoferowała firma ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa Jacek
Nowakowski na kwotę 55.350 zł.
Zakłada się, że w Strzelewie
powstanie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o powierzchni 400 - 450 mkw.
W budynku będzie znajdować
się sala do ćwiczeń o wymiarach
20x10m, o wysokości nie mniejszej niż 6 metrów, pomieszczenie do przechowywania sprzętu

sportowego, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego oraz
dwie szatnie wraz z węzłami sanitarnymi.
- Chciałbym, aby wstęgę
otwarcia nowo wybudowanej sali
uczniowie przecięli już w przyszłym roku – powiedział burmistrz
Robert Czapla. - Staramy się robić
coraz więcej dla wsi. Dwa lata
temu oddaliśmy do użytku salę
gimnastyczną w Długołęce, teraz
przyszedł czas na Strzelewo. (ps)
www.nowogard.pl
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Ruszają prace projektowe

nowego budynku komunalnego

W dniu 1 sierpnia br., burmistrz podpisał ogłoszenie o wyborze wykonawcy dokumentacji na budowę budynku komunalnego, którym jest firma Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej DOMPI za kwotę 35.793 zł. W sumie zostało złożone 8 ofert.
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).

Budowa 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 również na ten cel środków
zewnętrznych. (ps)

Trwa remont parkingu
przy ul. Wojska Polskiego
Burmistrz Robert Czapla informuje, że realizowany jest obecnie
remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego. Jest to pierwszy etap, planowanego w kolejnych latach, dalszego
remontu całej powiatowej ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.
Inwestycja realizowana jest w
100% kosztów przez Gminę Nowogard. Powiat dotychczas na remont i
utrzymanie blisko 90% dróg i ulic powiatowych w Nowogardzie przeznacza każdego roku kwotę 190 tys zł (!).
To jednak kwota zbyt mała, aby remontować wszystkie
ulice powiatowe (ul. Żeromskiego - powiat dołożył dotychczas 0 zł, ul. Wojska Polskiego - powiat 0 zł, ul. Ban-

kowa - 0 zł, ul. Nadtorowa - 0 zł itd).
Gdyby nie decyzja burmistrza, by
koszty remontów pokrywać z tzw.
bieżącego utrzymania dróg i ulic, to
żadna droga czy ulica powiatowa nie
byłaby remontowana i nie zostałby
wybudowany żaden chodnik na terenie miasta Nowogard.
- W następnym roku planuję remont
całej lub etapowo jezdni ul. Wojska Polskiego. Choć jest to droga powiatowa, to Starostwo do
tego remontu, jak i do remontu chodników dołożyło 0 zł.
Nie będę jednak czekał na decyzje w Goleniowie. Nasi
mieszkańcy są dla mnie najważniejsi - poinformował burmistrz Robert Czapla. (ps)

Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę
na wykonanie projektu przejścia przy „Czereśniowym Sadzie”

W dniu 24 lipca br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z właścicielem firmy usługowej „BIELECKI” na „Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard – wykonanie przejścia dla pieszych przy Czereśniowym Sadzie”.

Będzie remont ogrodzeń
cmentarzy w Trzechlu i Strzelewie

W czasie spotkań z mieszkańcami sołectw Trzechel
i Strzelewo z burmistrzem Robertem Czaplą, wnioskowali oni, aby wykonać remont ogrodzeń cmentarzy,
które we wspomnianych sołectwach się znajdują. Burmistrz oba wnioski mieszkańców przyjął i został ogłoszony przetarg na wykonanie ogrodzeń.
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***
W dniu 1 sierpnia br., rozstrzygnięty został przetarg
na wykonanie ogrodzeń cmentarzy we wspomnianych
sołectwach. Wykona je firma Jerzego Furmańczyka za
łączną kwotę 29.596 zł (14.798 zł na każdą inwestycję). Podpisanie umowy nastąpi lada dzień. (ps)

www.nowogard.pl

Zamówienie obejmuje:
Opracowanie projektu organizacji ruchu zgodnie z §
5 ust.1 oraz jego ewentualne uzupełnienie w zakresie
określonym w § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz.784),
Uzyskanie niezbędnych opinii opracowanego projektu, zgodnie z § 7 ust.2 pkt 1, 4 i 5 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ru-

chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
Uzyskanie zatwierdzenia opracowanego projektu
przez organ zarządzający ruchem,
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
Projekt organizacji ruchu należy opracować w 3
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).
Projekt elektryczny oświetlenia przejścia dla pieszych.
Termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia
2018 r. za kwotę 12.915 zł. (ps)
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Remont ulicy Rzeszowskiego

Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Rzeszowskiego. Jest to ulica obciążona nadmiernym ruchem pojazdów. Ponieważ przy tej właśnie ulicy znajduje się postój
TAXI oraz przystanki busowy i autobusowy. Korzystają też
z niej mieszkańcy, dojeżdżający do sklepu Intermarche.
W piątek, 3 sierpnia br., na miejscu prowadzonych
prac obecny był burmistrz Robert Czapla wraz z Wojciechem Szponarem z Wydziału Gospodarki Komunal-

nej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. W czasie tej
wizyty, mieszkańcy wskazywali burmistrzowi sprawę
chodnika w tym miejscu. Na co burmistrz zareagował
natychmiast, przedstawiając te wskazówki mieszkańców wykonawcy.
Warto tu wspomnieć, że ulica ta jest własnością
Powiatu Goleniowskiego, jednak to gmina w 100% pokrywa koszty jej naprawy. (ps)

Owocna współpraca Gminy
Nowogard z SM GARDNO
W piątek, 3 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla
spotkał się z Janem Smolirą Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej GARDNO w Nowogardzie. Okazją do
spotkania była rozpoczęta właśnie inwestycja - budowa parkingu wewnętrznego przy budynku SM GARDNO, pomiędzy ulicami: Bankową, 700 lecia i łącznikiem
ul. Dworcowej z ul. 700 lecia.
Spółdzielnia realizuje inwestycję na swoim gruncie, zaś Gmina będzie prowadzić inwestycję na swoim
terenie. W ten sposób obie inwestycje będą stanowić

całość, z której korzystać będą mogli mieszkańcy z pobliskiego bloku.
Jest to kolejna wspólna inwestycja, a przed nami
kolejne, które na dniach zostaną rozpoczęte.
- Razem można więcej. Cieszę się, że z Panem Prezesem kolejny rok możemy realizować inwestycje, które służyć mają naszym mieszkańcom. Już dziś mogę
powiedzieć, że chciałbym tą współpracę podtrzymywać w kolejnych latach - powiedział burmistrz Robert
Czapla. (ps)
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Mieszkańcy Maszkowa
wybierali koncepcję świetlicy
W czwartkowy wieczór (2 sierpnia br., o godz.
18:00), burmistrz Robert Czapla spotkał się z mieszkańcami sołectwa Maszkowo.
Na spotkanie przybyła również Pamela Springer
z Wydziału Inwestycji i Remontów, aby przedstawić
2 koncepcje, dotyczące planowanej budowy nowej
świetlicy w Maszkowie. Dotychczasowa, to zaadaptowana kilka lat temu stodoła, która obecnie nie spełnia
już wymogów świetlicy. Dlatego zapadła decyzja o jej
rozbiórce i budowie nowej.
Ostatecznie mieszkańcy wybrali najlepszą wg nich
koncepcję, na podstawie której projektant wykona do-

kumentację projektowo-kosztorysową. Ma on na
to czas do marca 2019 roku, a to oznacza, że w
przyszłym roku burmistrz planuje ogłosić przetarg
na jej wykonanie.
- Dotychczasowa współpraca naszego sołectwa z burmistrzem Robertem Czaplą moge określić za bardzo dobrą i liczymy na jej dalszą kontynuację - powiedział sołtys Krzysztof Bernach. (ps)
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Lipcowa sesja i sprawa pożaru
We wtorek, 24 lipca br., o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyła się
sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek burmistrza Roberta Czapli. W czasie obrad, 14
obecnych radnych przyjęło uchwały m.in. w sprawie podziału Gminy Nowogard na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, utworzenia na terenie gminy Nowogard odrębnych obwodów głosowania.
Przyjęto również uchwały w zakresie przeznaczenia środków pieniężnych m.in. na: budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Orzesze i Osowo, budowę placu zabaw w Miętnie, przebudowę budynku
gospodarczego w Krasnołęce, wykonanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego w Nowogardzie i
budowę sali gimnastycznej w Strzelewie, przebudowę
drogi przy ul. Zielonej (wjazd od przedszkola). Niestety
pomimo wniosków burmistrza radni nie zgodzili się na
zabezpieczenie pełnej kwoty przeznaczonej na oświetlenie uliczne w Bieniczkach. Radni „zdjęli” także środki z zadania na zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Kowalskiej. Teren ten,
na którego konieczną przebudowę burmistrz Robert
Czapla zabezpieczył 85 tys. zł kwalifikuje się do przebudowy i na dzień dzisiejszy, mimo bieżących zabezpieczeń, może stanowić zagrożenie dla poruszających
się po nim mieszkańców.
W trakcie sesji poruszona została sprawa pożaru,
który wybuchł tego dnia, w godzinach porannych, na
terenie Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Bohaterów
Warszawy. Radny Michał Wiatr, w swoim wystąpieniu
na sesji wykrzyczał, m.in., że w tamtym rejonie nie
działa żaden hydrant. Nie był przy tym zainteresowany
informacją, jakiej chciał mu udzielić zastępca burmistrza, który chwilę wcześniej wrócił z miejsca pożaru.
Hydranty były sprawne a za ich sprawność nie odpowiada Gmina Nowogard a Przedsiębiorstwo Usług
Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, które jasno
wskazało, że zlokalizowane w pobliżu miejsca występowania pożaru były sprawne technicznie i spełniały
wymagania ochrony przeciwpożarowej.W oświadczeniu PUWiS, czytamy ponadto: „W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogar-

dzie, w nawiązaniu do zaistniałego w dniu dzisiejszym
pożaru Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy
ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, niniejszym
oświadczamy, iż hydranty zlokalizowane w pobliżu
miejsca występowania pożaru były sprawne technicznie i spełniały wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Jednocześnie informujemy, iż hydranty zewnętrzne
są urządzeniami służącymi do poboru wody do celów
gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów
straży pożarnej do celów gaśniczych. Ich przeznaczeniem nie jest zatem bezpośrednie prowadzenie akcji
gaśniczych”. Obecny na miejscu pożaru był również zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Wojciech Szponar, który osobiście wskazał strażakom hydranty. Hydranty zewnętrzne (jak wyjaśnia m.in. PUWiS) są urządzeniami służącymi m.in. do poboru wody i napełniania nimi zbiorników, w które wyposażone są wozy strażackie. Jak
dowiedział się obecny wówczas na miejscu Wojciech
Szponar (GKiOŚ) czerpanie przez strażaków wody z pobliskiego zbiornika otwartego (okolica os. Radosław)
wynikło z faktu, iż w ten sposób szybciej niż poprzez
hydranty mogli napełnić zbiorniki wozów.
Gwałtowne wystąpienie radnego, wobec dramatu
trwającego tego dnia pożaru, zostało odebrane przez
wiele osób jako niestosowne. Zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, kilka razy obecny tego dnia na miejscu pożaru, próbował wytłumaczyć radnemu jak w
istocie wygląda sytuacja, jednak radny poprzez swoje
gwałtowne zachowanie dowodził, że nie zależało mu
na uzyskaniu informacji w sprawie trwającej w tym
czasie akcji gaśniczej a raczej na rozpoczęciu przedwczesnej kampanii wyborczej - inny radny w tym czasie nagrywał to wystąpienie telefonem komórkowym.
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Niezależnie od sytuacji podczas wtorkowej sesji,
na miejscu pożaru był Krzysztof Kolibski – zastępca
burmistrza, Ryszard Bulowski - sekretarz Gminy oraz
Wojciech Szponar - zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którzy
komunikowali się bezpośrednio z nadzorującymi akcję
gaśniczą, dostarczyli pracującym przy pożarze, w upale, strażakom wodę pitną i zadbali, aby ekipa ratowników mogła zjeść posiłek. Swoją pomoc zaoferował
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właścicielom spalonego obiektu również Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla. - W obliczu tej tragedii służymy poszkodowanym pomocą – powiedział.
Była to trudna i długa akcja gaśnicza. Uczestniczyło
w niej 7 jednostek straży (OSP Orzechowo, OSP Osowo, 2 jednostki z Gminy Osina i 3 jednostki z Komendy
Powiatowej).Przyczyny pożaru i jego skutki szacują odpowiednie służby. (bs, fot. bs/nws)

Bezpłatna wypożyczalnia
sprzętu wodnego otwarta
Nowogardzka plaża miejska, dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli, staje się coraz atrakcyjniejsza
dla amatorów aktywnego wypoczynku. We wtorek,
24 lipca br. burmistrz w towarzystwie kierownika ZBK
Karola Brzeczka, oddali do użytkowania mieszkańcom
wypożyczalnię sprzętu wodnego.
- W ramach kąpieliska miejskiego możemy korzystać między innymi z boiska do piłki siatkowej, stołu
do tenisa stołowego, jest też trampolina dla dzieci a od
dziś każdy z mieszkańców, będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć nowy kajak lub łódkę by popływać po Jeziorze
Nowogardzkim – powiedział burmistrz Robert Czapla.
Aby wypożyczyć kajak lub łódkę wystarczy okazać
dokument tożsamości.
- Sprzęt, na czas do dwóch godzin, mogą wypożyczyć osoby pełnoletnie, zaś dzieci muszą być zawsze
pod nadzorem osoby dorosłej – mówi Karol Brzeczek,
kierownik ZBK.
Zasady korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem, zwarte są w regulaminie,

którego przestrzeganie, w trosce o bezpieczeństwo
korzystających, jest konieczne. W trakcie oficjalnego
otwarcia wypożyczalni, burmistrz Robert Czapla oraz
jeden z ratowników plaży miejskiej z powodzeniem
„przetestowali” jedną z nowych łódek. Do wypożyczenia są cztery kajaki oraz dwie łódki z pełnym wyposażeniem. Niebawem pojawią się jeszcze dwa rowerki
wodne. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest
od godz. 10.00 do 18.00. (bs, fot. bs/nws)
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Podpisano umowę na odbiór
odpadów komunalnych
We wtorek, 24 lipca br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w towarzystwie kierownika
Zakładu Budynków Komunalnych Karola Brzeczka, podpisał
umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na
terenie Gminy Nowogard. Umowa między gminą a Zakładem
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
(ZUK) obowiązuje od 1 lipca br.
do 30 czerwca 2020 r.
- Zakład Usług Komunalnych to
firma z Nowogardu, z wieloletnim
doświadczeniem na rynku. Cieszy
mnie, że właśnie nasi rodzimi przedsiębiorcy wygrywają
przetargi i mogą świadczyć swoje usługi na rzecz naszej
gminy – powiedział burmistrz Robert Czapla.

Oferta złożona przez ZUK
opiewała na kwotę 4.194.214,33
zł. Za odbiór jednej tony odpadów zmieszanych, niesegregowanych gmina zapłaci 323,20
zł, natomiast za odbiór jednej
tony odpadów segregowanych –
101,17 zł.
– Z roku na rok wymagania
ofertowe rosną i napawa nas
dumą, że możemy im sprostać.
Podziękować za to mogę zwłaszcza moim pracownikom – powiedział Wiktor Smoliński, prezes
ZUK z Nowogardu.
Zakład Usług Komunalnych zatrudnia obecnie 35
osób. Świadczy swoje usługi na terenie Gminy Nowogard oraz Gminy Maszewo. (bs, fot.: bs/nws)

Uporządkowano teren

przy zbiorniku wodnym na os. Radosław
W środę, 25 lipca br. wykonano prace związane z
porządkowaniem terenu przy zbiorniku wodnym znajdującym się w sąsiedztwie osiedla Radosław. Na miejsce udał się Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który w towarzystwie radnej Anny Wiąz oraz pracownika
urzędu Jarosława Hołubowskiego, omówili możliwości
dodatkowego zagospodarowania tego terenu.
- Z terenu wokół stawu korzystają mieszkańcy osiedla Radosław. Ważne, z punktu widzenia mieszkańców

osiedla było aby odsłonić linię brzegową, ułatwić dostęp do lustra wody – mówi radna Anna Wiąz.
Koszenie traw przy stawie wykonała ekipa porządkowa, w której skład wchodzą między innymi osoby
osadzone w zakładzie karnym. – Prace porządkowe
wykonujemy w zależności od potrzeb, od wzrostu traw,
z reguły dwa -trzy w roku – mówi Jarosław Hołubowski
z Urządu Miejskiego w Nowogardzie. (bs/ fot. bs/nws)

100 Drzew
na Stulecie Niepodległości
W czwartek, 19 lipca br. w Długołęce przeprowadzono akcję sadzenia drzewek. W ten sposób uczczono
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pomysłodawcą akcji „100 drzew na Stulecie Niepodległości” był Jacek Jankowski, sołtys Długołęki.
Wspólnie z mieszkańcami wsi, w tym liczną grupą
dzieci, od wiosny posadzono przy świetlicy w Długołęce ponad 100 roślin, m.in. tuje, ostrokrzewy, jałowce i
inne. Podczas zakończenia akcji „100 drzew na Stulecie
Niepodległości” obecna była dyrektor nowogardzkiej
biblioteki, Aneta Wysoszyńska. (bs, fot. J. Jankowski)

www.nowogard.pl

17

www.nowogard.pl

18 Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe

Dziennik zastrasza mieszkańców

Wtorkowe wydanie Dziennika próbowało zastraszyć Mieszkańców nieprawdziwą informacją, o występowaniu sinic w wodach nowogardzkiego jeziora. Wg Sanepidu to nie
sinice są przyczyną zielonej barwy naszego jeziora. Więc co?
W wyniku wysokiej temperatury powietrza, a co
za tym idzie i wody w jeziorze, doszło do tzw. zakwitu wody (Glony, głównie planktoniczne zielenice i
okrzemki, pojawiają się licznie w pewnych okresach,
powodując zmianę zabarwienia wody).
Ponieważ w ostatnim czasie
prawie całe wybrzeże Morza
Bałtyckiego oraz wiele kąpielisk leżących nad jeziorami zostało zamkniętych z powodu
pojawienia się sinic. Z tego też
powodu, burmistrz Robert Czapla, w trosce o zdrowie mieszkańców, zlecił badanie wody
przez Sanepid, co też zostało
uczynione w dniu 25 i 26 lipca
br. Próbki wody pobrała i następnie zbadała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie.
Informujemy Państwa, że otrzymaliśmy z Sanepidu informację telefoniczną, że badania pobranych
próbek nie wykazały występowania sinic. Ponadto nie
stwierdzono przeciwwskazań do bezpiecznej kąpieli w
jeziorze nowogardzkim. Oficjalne pismo w tej sprawie
zostanie przesłane do Gminy w najbliższy poniedziałek

i wówczas je opublikujemy do wiadomości wszystkich
zainteresowanych.
***
Skąd więc Dziennik powziął taką pewność, że w nowogardzkim jeziorze pojawiły się sinice? Pewnie zbadali to węchowo i wizualnie. Bo
inaczej nie da się skomentować
tych bzdurnych, na niczym nieopartych, informacji. Podobnie
zachował się portal moje24pl.
Nie mając żadnych sprawdzonych źródeł, opublikowali
kłamstwa, które miały jedynie
na celu zastraszenie naszych
mieszkańców i gości, przybywających do naszego miasta.
To tylko pokazuje, jak nierzetelne jest dziennikarstwo w wykonaniu DN. Przyzwyczailiśmy się już do metod wspomnianej gazety, na
które wskazał również Sąd, w uzasadnieniu do wydanego kwietniowego wyroku - kłamstwa, pomówienia,
podważanie wiarygodności osoby drugiej, przekraczanie granicy przyzwoitości w kwestii krytyki oraz niedopełnienie prawa prasowego i obowiązków dziennikarskich. (red.)

Spotkanie z sołtysami w Ostrzycy

W czwartek, 26 lipca br. w Ostrzycy, odbyło się cykliczne spotkanie władz Gminy Nowogard z sołtysami. Na wstępie zgromadzonych powitał Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla i sołtys sołectwa Ostrzyca - Anna Borowiecka. Chwilę później przedstawiono zebranym nowego sekretarza Gminy Nowogard – Ryszarda Bulowskiego, wcześniej wieloletniego sekretarza powiatu goleniowskiego.
Pierwszym z poruszonych tematów było omówienie problemu suszy w kontekście komisji szacującej
straty. Problem zreferował Rafał Gietka - kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Nowogardzie, który oznajmił, że w
ciągu kilku najbliższych dni znana będzie kwota dopłat do hektara. Będą też uruchomione pożyczki nisko
oprocentowane dla rolników, których gospodarstwa
dotknięte zostały suszą.
W trakcie zebrania sołtysów, burmistrz Robert Czapla powiadomił, iż jest w trakcie prac nad przyszłorocznym budżetem. Korzystając z okazji poprosił sołtysów
wsi oraz mieszkańców o składanie wniosków, które
mogłyby zostać ujęte w budżecie na 2019 rok (wnioski
można składać do końca września br.).
- Jeśli jest jakaś sprawa do omówienia na terenie
danego sołectwa, jestem do dyspozycji. Z przyjemno-

ścią spotkam się z mieszkańcami, aby przedyskutować
realizację inwestycji – powiedział burmistrz Robert
Czapla.
Dalej, poruszono również kwestię tegorocznych
Dożynek Gminnych. Ten temat omówiła Ewa Jakubcewicz z UM. Przypomniała, iż dożynki odbędą się 8
września na osiedlu Bema w Nowogardzie. Zachęciła również do wzięcia udziału tego dnia w konkursach, w tym na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sprawy związane z organizacją tego wydarzenia
nakreślił zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Burmistrz Robert Czapla, korzystając z okazji złożył
najlepsze życzenia imieninowe Annom (przypadające
na 26 lipca) oraz sołtysowi Maszkowa z okazji Srebrnych Godów. W dalszej części spotkania sołtysi zgłaszali swoje wnioski pod dyskusję. (bs, fot.: bs/nws)

Festyn Charytatywny dla Arusia

W sobotę, 28 lipca, na Placu Szarych Szeregów odbył się festyn „Zumba dla Arusia”. Wydarzenie, które
organizowali: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
Nowogardzki Dom Kultury, FitStation, Motocykliści
Dzieciom, Stowarzyszenie Motokorba z Goleniowa,
zbierano pieniądze na zakup wózka potrzebnego do
rehabilitacji chłopca.
W imprezie w szczytnym celu, aktywnie uczestniczyli nie tylko biegnący dookoła jeziora mieszkańcy
Nowogardu, Goleniowa czy Szczecina. Na festynie
nie zabrakło też loterii fantowej oraz sprzedaży prze-

różnych ciast a także zabaw przy malowaniu twarzy.
Jedną z atrakcji był maraton Zumba Fitness. Pieniądze
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do puszek zbierali
wolontariusze wraz z mamą Arka. Swoje stoiska zaprezentowali m.in. nowogardzcy diabetycy. Na zakończenie festynu, na scenie wystąpili raperzy. W akcję zaangażowało się bezinteresownie wiele osób, w tym:
Kamila Cichosz, Grzegorz Sokulski oraz Robert Czapla,
który otrzymał podziękowania. Imprezę ze sceny poprowadził DJ Artur Konior. (bs. fot. bs/nws)
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Wnioski burmistrza przyjęte będzie remont SP 2
Dzięki działaniu burmistrza Roberta Czapli
Gmina Nowogard pozyskała 1 mln 324 tys. zł
dofinansowania na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej prowadzącej do nowogardzkiej
strefy
ekonomicznej.
Pozyskane pieniądze zasiliły budżet gminy. W
związku z tym, w czasie ostatniej sesji, która odbyła się 31 lipca,
burmistrz zaproponował radnym, aby przeznaczyli część pieniędzy
z tej kwoty na modernizację budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2. W sprawie, burmistrz przygotował
projekt uchwały, który uzyskał poparcie wszystkich
radnych. Tym samym, 246 tys. złotych z pozyskanych
wcześniej przez burmistrza pieniędzy, będzie przekazane na modernizację „Dwójki”.
– Cieszy fakt, że rada miejska, po przygotowanym
przeze mnie projekcie uchwały, przeznaczyła pieniądze
na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 2. Nie od dzisiaj wiadomo, iż z naszej strony jest pełna determinacja, aby wykonać remont tej szkoły. Chodzi przecież o
zdrowie zarówno dzieci jak i całej kadry pracowników
szkoły – mówi burmistrz Robert Czapla. - Zapisaliśmy
w ubiegłym roku w budżecie 1 mln 230 tys. złotych na
tę inwestycję. W tej sprawie ogłosiliśmy przetargi, w
których jednak zaoferowano kwoty wyższe niż przewidywaliśmy. Rozumiem, że procedury formalne trwają,
jednak zapewniam, dołożę wszelkich starań, aby cel,
jakim jest modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 zrealizować w jak najszybszym czasie. Przypomnę również, że nie będzie to ostatnia z naszych inwestycji na
tym terenie. W planie bowiem mamy jeszcze wybudo-

Ul. Kowalska

wanie przy SP 2 hali widowiskowo-sportowej – dodaje
burmistrz.
Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację w
SP2 zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który
przystąpi do pracy.
***
W czasie wtorkowej sesji radni zaakceptowali też
pomysł na zagospodarowanie terenu byłej kotłowni
przy ul. Kowalskiej. Przypomnijmy, teren ten - co wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy – może stanowić zagrożenie dla mieszkańców a o przeznaczenie pieniędzy
na jego zagospodarowanie w wysokości 85 tys. zł burmistrz wnioskował do Rady Miejskiej na sesji 24 lipca
br.
- To kolejna dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, zwłaszcza ulicy Kowalskiej. Problem chcieliśmy rozwiązać już dawno. Lada dzień ogłosimy przetarg na zrealizowanie tego zadania. Tym samym usuniemy zagrożenie dla mieszkańców ulicy Kowalskiej
– mówi burmistrz Robert Czapla.

SP 2
www.nowogard.pl

***
Kolejnym punktem zaakceptowanym przez radnych
wnioskiem był zakup przenośnego aparatu rtg dla nowogardzkiego szpitala.
- Dobrze się stało, że radni zrozumieli po niemal 7
miesiącach potrzebę tego zakupu – mówi R. Czapla. Być może zbliżające się wybory samorządowe skłoniły
radnych do akceptacji tego pomysłu.
***
W tym roku zakończył się remont I etapu (należącej
do powiatu goleniowskiego – dop. red) ulicy Żeromskiego. Choć remont nie był zadaniem własnym Gminy
Nowogard, burmistrz Robert Czapla zabiegał o potrzebę remontu tej ulicy. W trakcie wtorkowej sesji, radni
zaakceptowali pomysł, aby przeznaczyć pieniądze na
remont kolejnego odcinka ul. Żeromskiego. Dotąd został wykonany etap od ul. Boh. Warszawy do ul. Poniatowskiego.
- Etap ten został już zakończony i rozliczony. Remont ulicy Żeromskiego, z racji posiadanych środków
na ten cel, musimy wykonać etapami: od ul. Poniatowskiego do ul. 15 Lutego (etap II) oraz od 15 Lutego do
Cmentarnej (etap III). Jak wyceniono każdy z kolejnych
etapów remontu tej ulicy ma kosztować średnio 750
tys. zł - powiedział Wojciech Szponar w UM.
Pomimo, że remont tej ulicy powinien realizawać
Powiat, wykonuje go Gmina.
- Niestety, w czasie wtorkowej sesji, radni zabezpieczyli na remont kolejnego z etapów tyko ok. 350 tys. zł.
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W związku z tym, po decyzji radnych, nie mamy możliwości wykonania remontu ulicy w całości, a jedynie
połowę jednego z etapów - podsumował burmistrz
Robert Czapla.
Racjonalnym wydaje się wykonanie w tej sytuacji
remontu połowy ulicy (od ul. 15 Lutego do ul. Cmentarnej) - w miejscu planowanej inwestycji ulicę „przecina” ul. Sienkiewicza – takie rozwiązanie pozwoli
uniknąć niedogodności dla użytkowników drogi, związanych z różnym nachyleniem nawierzchni.
- Chcielibyśmy od razu wykonać remont całej drogi,
jednak biorąc pod uwagę głosowanie radnych, możemy wyremontować tylko mały fragment - powiedział
burmistrz. (red. fot. bs/nws)

Ewa Żylak
nowym dyrektorem SP2
W piątek, 3 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla, powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Ewie Żylak. Obowiązki nowa pani dyrektor obejmie z dniem 1 września br., zaś do 31 sierpnia br., dyrektorem szkoły nadal jest Lidia Wiznerowicz - Gliwna,
która również była obecna w czasie tej uroczystości.

Burmistrz, w imieniu uczniów i ich rodziców, serdecznie podziękował dyrektor Lidii Wiznerowicz Gliwnej za jej długoletnią pracę w SP2 i życzył odpoczynku na zasłużonej emeryturze licząc jednak, że na-

dal będzie ona wspierała swoją wiedzą kadrę „dwójki”.
Świadkami wydarzenia byli również sekretarz gminy Ryszard Bulowski, Marta Wilczańska - kierownik
ZEAS oraz dziennikarze.
W najbliższych dniach wręczone zostaną kolejne
powierzenia. Bowiem w dniu 31.07.2018 r. odbył się
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz
do Szkoły Podstawowej w Żabowie. Kandydatami byli:
do SP 1 Anna Łysiak, zaś do SP Żabowo Karolina Jaklińska-Czyżak. Obie kandydatki uzyskały bezwzględną
większość głosów. W komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego: Sekretarz
Gminy Ryszard Bulowski – przewodniczący i członkowie: Marta Wilczańska, Aneta Wysoszyńska i Marcin
Wolny. Ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie:
Katarzyna Parszewska, Małgorzata Lachtara, Ewa Klukowska i Małgorzata Gucz oraz przedstawiciele Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związki Zawodowe,
działające na terenie gminy w placówkach oświatowych. (ps)
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Kolejne pomówienia i kłamstwa DN?

Dlaczego tak dużo się spaliło? Zastanawiała się jedna z lokalnych gazet. W odpowiedzi,
które sama sobie ta gazeta udzieliła stwierdza, że całej tej sytuacji winna jest jedna osoba.
Nie pierwszy zresztą raz w swych dywagacjach próbuje to udowadniać.

Chodzi oczywiście o wtorkowy pożar (24 lipca br.).
Dziennik Nowogardzki w jednym ze swych wydań, w
wiadomym sobie stylu stwierdził, że za skutki pożaru
winny jest Burmistrz Nowogardu. Bo to niby dlatego
tak dużo się spaliło. To nas jednak w ogóle nie zdziwiło.
Bowiem od dawna czytamy, że za każdy kataklizm na
terenie gminy Nowogard odpowiada jedna tylko osoba. Za śmieci w lesie, wywalone kosze czy połamane
ławki, za podłączanie się przez mieszkańców z kanalizacją ściekową do deszczówki, za obfite opady deszczu i za mocno świecące słońce. Winny Burmistrz, a
teraz też za skutki pożaru, który wywołali pracownicy
zatrudnieni u miejscowego przedsiębiorcy do remontu
zadaszenia. Jako potwierdzenie tych „rewelacyjnych”
doniesień, mają również posłużyć słowa Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnej odnośnie samej już akcji
gaszenia pożaru i korzystania podczas niego z hydrantów.
***
Na miejscu pożaru był obecny m.in. zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Wojciech Szponar, który osobiście wskazał
strażakom 3 hydranty, które były w pełni sprawne. W
jednym, podczas próby odkręcenia, zerwany został
trzpień, który daje pełny dostęp do wody z hydrantu. W pozostałych dwóch ciśnienie wody było odpowiednio mocne, co potwierdziła również kontrola ze

ną umową spółka zobowiązana została do ponoszenia
kosztów bieżącego utrzymania użyczonego majątku,
koniecznych napraw i remontów z tytułu przekazania
przez gminę jej obowiązków. W naszej gminie mamy
taką właśnie sytuację. Spółką, która podpisała z gminą
Nowogard umowę PPP na obsługę wodno-kanalizacyjną i odpowiada za utrzymanie w stanie należytym
powierzonego sobie majątku gminnego, w tym hydrantów, jest Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie.
***
W oświadczeniu PUWiS, które podpisał Damian
Simiński czytamy: „W imieniu Przedsiębiorstwa Usług
Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, w nawiązaniu do zaistniałego w dniu dzisiejszym (24 lipca br.)
pożaru Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy
ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, niniejszym
oświadczamy, iż hydranty zlokalizowane w pobliżu
miejsca występowania pożaru były sprawne technicznie i spełniały wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Jednocześnie informujemy, iż hydranty zewnętrzne
są urządzeniami służącymi do poboru wody do celów

gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów
straży pożarnej do celów gaśniczych. Ich przeznaczeniem nie jest zatem bezpośrednie prowadzenie akcji
gaśniczych”.
Informacja jest jasna i rzeczowa, jednak jak widzimy, Dziennik ma wielkie problemy ze zrozumieniem
przekazu, który został opublikowany w minioną środę
(25 lipca br.).
To tylko pokazuje, jak po raz kolejny nierzetelne jest
dziennikarstwo w wykonaniu DN. Przyzwyczailiśmy się
już do metod wspomnianej gazety, na które wskazał
również Sąd, w uzasadnieniu do wydanego kwietniowego wyroku - kłamstwa, pomówienia, podważanie
wiarygodności osoby drugiej, przekraczanie granicy
przyzwoitości w kwestii krytyki oraz niedopełnienie
prawa prasowego i obowiązków dziennikarskich.
***
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim druhom OSP i strażakom z Posterunku Powiatowej
Straży Pożarnej w Nowogardzie za ofiarną służbę i pomoc niesioną naszym nowogardzkim przedsiębiorcom
podczas wtorkowej tragedii. (ps)

strony Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
(PUWiS). Warto też wiedzieć, że hydranty zewnętrzne
są jedynie urządzeniami służącymi do poboru wody i
napełniania nimi zbiorników, w które wyposażone są
wozy strażackie, nie zaś do stałego prowadzenia przy
ich pomocy akcji gaśniczej.
- Czerpanie przez strażaków wody z pobliskiego
stawu na os. Radosław wynikło z faktu, że w ten sposób szybciej niż poprzez hydranty mogli oni napełnić
zbiorniki wozów oraz specjalnie przywieziony basen o
pojemności 13 tys litrów. I taka była zresztą decyzja
dowódcy wtorkowej akcji gaśniczej. Ponadto staw ten
jest zaznaczony na mapach strażackich, jako zbiornik
wody do celów przeciw pożarniczych - poinformował obecny wówczas na miejscu Wojciech Szponar
(GKMiOŚ). - Muszę tu dodać, że na terenie prywatnym,
choć przepisy tego wymagają od przedsiębiorcy, nie
widziałem żadnego hydrantu.
***
Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, spoczywa na zarządcy, użytkowniku, a także na
podmiocie faktycznie władającym danym budynkiem
(szczególnie przy tego typu zakładach pracy). Tego
zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który 18 marca 2015 roku oddalił
skargę w tym temacie. Sąd zwrócił też uwagę, że gmin-
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Radni nie poparli wniosku burmistrza
w sprawie ukończenia ścieżki

31 lipca br. (wtorek) odbyła się nadzwyczajna sesja rady
miejskiej, którą zwołano na wniosek Burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli. W trakcie obrad radni zajęli się m.in. projektami uchwał przygotowanymi przez burmistrza: sfinansowania
budowy ostatniego odcinka ścieżki dookoła jeziora w okolicy
DPS oraz modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.
Burmistrz Robert Czapla pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niemal 1 mln 325 tys. zł z wykonanego i rozliczonego projektu dotyczącego budowy sieci
wodno – kanalizacyjnej w rejonie Wojcieszyn – Miętno. Słowem – pieniądze wróciły do budżetu Gminy. W związku z tym
pojawiła się możliwość wykorzystania tych środków ponownie. Burmistrz zaproponował więc radnym aby przeznaczyć
ok. 1 mln 200 tys. zł, na budowę ostatniego odcinka ścieżki
okalającej jezioro.
***
Przypomnijmy, że wykonanie całej ścieżki zostało podzielone na 7 etapów. Gmina podpisała umowy z wykonawcami
na wszystkie poza jednym, ostatnim odcinkiem (przy DPS
– dop. red). Aby rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę
na wykonanie tego ostatniego odcinka potrzeba było głosu
radnych o przeznaczeniu ok.1 mln 200 tys. złotych.Na 6 etapów burmistrz pozyskał dofinansowanie w wysokości niemal
3 mln złotych, natomiast ostatni etap pozostał bez dofinansowania. Jednak na niedawnym spotkaniu burmistrza i jego
współpracowników z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą,
wicemarszałek zachęcał do wykonania tego ostatniego odcinak ścieżki, bo jak podkreślił, istnieje duże prawdopodobieństwo, że już w październiku pojawią się środki, z których
Gmina będzie mogła odzyskać niemal 80 proc. wkładu własnego (czyli prawie milion złotych).Pozostałe środki burmistrz
wnioskował przeznaczyć na modernizację budynku Szkoły
Podstawowej nr 2. O ile radni wyrazili aprobatę dla wniosku
burmistrza w sprawie przeznaczenia brakującej kwoty na SP
2 – tak w przypadku przeznaczenia brakujących środków na
budowę ostatniego etapu ścieżki – zgody nie dali.
***

Radni (A. Ciechanowski, B. Dziura, B. Gała, A. Kania, D. Kielan, M. Nieradka, J. Pawlak, M. Wiatr, M. Bociarski i P. Słomski), którzy sprzeciwili się przeznaczeniu wnioskowanej przez
burmistrza kwoty na ukończenie ścieżki, pokazali przez to, iż
niemal 3 tys. głosów mieszkańców opowiadających się za budową ścieżki, zdaje się być dla nich mało znaczące. Na ostatni etap ścieżki, na który Gmina ogłosiła przetarg wpłynęła już
oferta. Możliwe zatem było wykonanie tego odcinak ale potrzebna był kwota około 1 mln 200 tys złotych, o które wnioskował burmistrz. Radni zaś zabezpieczyli tylko 364 tys. zł, a ta
kwota nie daje możliwości ukończenia całej budowy. Gmina
musi teraz unieważnić przetarg na wykonanie ostatniego etapu ścieżki. Stracony został czas i pieniądze na wykonywanie
prac projektowych. I takim sposobem, przez niekonsekwencję
radnych, którzy przecież występując w imieniu mieszkańców
chcieli wykonania ścieżki – na „ostatniej prostej”, nagle się wycofali a inwestycja pozostanie niedokończona. Nie będzie też
szans na zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niemal miliona złotych. Gdyby radni zgodzili się na propozycje burmistrza ścieżka
byłaby ukończona w całości do października tego roku i temat
tej inwestycji byłyby wreszcie zamknięty. Do gminy zaś wróciłby dodatkowo niemal milion złotych, za który można wyremontować dziurawe ulice, postawić pewnie ze dwie świetlice
wiejskie lub wesprzeć szkoły czy przedszkola albo dołożyć do
planowanego remontu domu kultury. (red., fot.: bs/nws.)

Drużyna z Potulińca wygrywa
Puchar Visonexu
W sobotę, 28 lipca br. w Maszkowie, z okazji Dnia
Dziecka, rozegrano Turniej Piłki Nożnej o IV Puchar
Visonexu. Do rywalizacji stanęli młodzi zawodnicy z
Maszkowa, Potulińca, Sikorek, Wojcieszyna oraz Wyszomierza. Mecze trwały dwa
razy siedem minut. Rozgrywki
zorganizowały: firma Visonex,
Sołectwo Maszkowo, Pogoń
Szczecin Football Schools oraz
Sagafurs.
Zawodnikom kibicowali sołtysi
oraz między innymi Krzysztof Kolibski, zastępca burmistrza Nowo-

gardu oraz Kazimierz Lembas, radny powiatu goleniowskiego. Impreza nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie Zbigniewa Piątaka, właściciela Visonexu. Głównym
patronem wydarzenia był Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla. Mecze sędziował Hubert
Rolka, natomiast piekę medyczną
zapewnił Maciej Mrówczyński. Po
rozegraniu meczy, 1. miejsce wywalczyła drużyna z Potulińca, 2.
miejsce – Wyszomierz, 3. miejsce
– Maszkowo, 4. miejsce – Wojcieszyn i 5. miejsce – Sikorki. (bs,
fot.:bs/nws)

Otwarte Zawody w Tenisie Stołowym
o puchar Burmistrza Nowogardu

Zawody sprawnościowe dla dzieci

W dniu 30.07.2018 na plaży miejskiej w Nowogardzie odbył się Zawody sprawnościowe dla dzieci.
W zawodach udział wzięło 27 zawodników. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 zespoły 9-cio osobowe, w
których zmagali się z różnorodnymi konkurencjami
sprawnościowymi takimi jak: slalom piłką, przeciąganie liny, wyścigi sztafet, skok obunożny z piłką, wyścig
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z przeplataniem szarf itp. Łącznie rozegrano 11 konkurencji. W łącznej klasyfikacji wynikającej ze wszystkich
konkurencji najlepszy okazał się zespół pn. MOMO z
27 pkt. Drugie miejsce zajęli Łowcy Demonów a trzecią
lokatę zajął zespół Adasie.
Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach
sportowo-rekreacyjnych.

www.nowogard.pl

W dniu 29.07.2018 na plaży miejskiej w Nowogardzie odbyły się Otwarte Zawody w Tenisie Stołowym
o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród najlepszych zawodników w kategorii JUNIOR
znaleźli się: Solarski Kacper - I miejsce,Wójcik Nikola- II

miejsce , Wójcik Daria- III miejsce oraz Woźniak Jakub
- IV miejsce. W kategorii SENIOR najlepsi okazali się:
Pietruszewski Paweł - I miejsce, Kania Magdalena - II
miejsce, Aleksandra Gorzowa - III miejsce, Cichecki Paweł - IV miejsce. Zapraszamy do udziału w kolejnych
wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.
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Zawody pływackie o puchar
Burmistrza Nowogardu
W dniu 28.07.2018 na kąpielisku miejskim w Nowogardzie odbyły się Zawody pływackie o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, w których udział
wzięło 9 osób. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie
kategorie wiekowe: Junior oraz SENIOR. Wśród najlepszych zawodników w kategorii JUNIOR znaleźli się:

Szmer Michalina - I miejsce,Rusinowski Dariusz- II
miejsce , Łuczak Brajan - III miejsce . W kategorii SENIOR najlepsi okazali się: Futoma Marcel - I miejsce,
Wierzchowski Maksymilian - II miejsce oraz Wyczkowski Krzysztof - III miejsce. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

ogłasza konkurs na

zaprasza do składania ofert na stanowisko

W dniu 27.07.2018 w świetlicy LZS na pl. Szarych
Szeregów w Nowogardzie odbył się Otwarty Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.
Udział wzięło 12 dzieci. Wśród najlepszych zawodników
znaleźli się: Michał Demski - I miejsce,Jakub Demski
II miejsce, Piotr Zaremba III miejsce. Wszystkie dzieci

otrzymały nagrody. Fundatorami nagród byli: Burmistrz
Nowogardu Rober Czapla oraz Park Miniatur i Kolejek
w Dziwnowie. Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Tandeckiemu z MG LZS w Nowogardzie za sprawne przeprowadzenie zawodów. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.

Zastępcy kierownika
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

,,Najpiękniejszą rabatkę z roślin kwitnących
w gminie Nowogard”
Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych, które
kochają pracę z roślinami i wykonując rabaty upiększają tereny
przed
blokami,
budynkami
wielorodzinnymi
lub domami oraz chciałyby pochwalić się efektami swojej pasji.
Zgłoszenia wykonanych przez siebie rabat można dokonywać
do dnia 31 siepnia 2018 r. :
● osobiście w
Urzędzie Miejskim, Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 207
- Pani Magdalena Bednarek
● telefonicznie pod nr 91 39 26 239 –Pani Magdalena Bednarek
● mailowo na adres: mbednarek@nowogard.pl

Otwarty Turniej Szachowy
o puchar Burmistrza Nowogardu
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Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie:
www.nowogard.pl zostanie powołana komisja konkursowa,
która oceni wszystkie zgłoszone rabatki i wyłoni zwycięzców.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Na zwycięzców czekają nagrody!

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych z:

• zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych
• oświetleniem ulic
• komunikacją miejską
• zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków
• utrzymaniem zieleni
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.
nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

Burmistrz Nowogardu

zaprasza do składania ofert na stanowisko

Inspektora w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych z:

• Naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego
• Sprzedażą i nabywaniem nieruchomości
• Prowadzeniem numeracji porządkowej nieruchomości miasta i gminy
• Zlecaniem prac geodezyjnych
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.
nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

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

GMINA NOWOGARDU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na stanowisko

referenta w Biurze Rady wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Oferujemy:
• pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego, stałego podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności.
Poszukujemy osób, rzetelnych, lubiących podejmować nowe wyzwania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.
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; 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

www.nowogard.pl

28 Wiadomości Samorządowe

Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
o puchar Burmistrza Nowogardu
W dniu 27.07.2018 na plaży miejskiej w Nowogardzie odbył się Otwarty Turniej Siatkowej Piłki
Plażowej o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta
Czapli. W zawodach udział brało 14 zespołów dwuosobowych. Wśród najlepszych zawodników znaleźli
się: I miejsce: Szwagry Team: Antczak Adrian, Rybak
Patryk , II miejsce - BEST CAN,T: Langner Sylwia, Czarny Łukasz ,III miejsce JESTEŚMY ZGUBIENI: Machol

Bartek, Laszkiewicz Przemek. Serdecznie dziękujemy
Panu Jurkowi Kusiakowi za sędziowanie zawodów
oraz współorganizatorom: Pawłowi Pietruszewskiemu, Magdalenie Kani oraz Kamili Bielej. Zapraszamy
do udziału w kolejnych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.
zdjęcia z: https://www.facebook.com/
events/2599592673599174/permalink/2599793190245789

www.nowogard.pl

