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Szanowni Państwo,
za nami wybory samorządowe 2018. Mieszkańcy wybrali już swoich przedstawicieli
do Rady Miejskiej w Nowogardzie. Wszystkim wybranym radnym gratuluję wyboru
i żywię nadzieję, że współpraca z samorządem lokalnym będzie układała się
bardzo dobrze.
Serdecznie też dziękuję Mieszkańcom za frekwencję wyborczą, która była najwyższą w
Powiecie Goleniowskim. Liczę na to, że w II turze wyborów na Burmistrza Nowogardu, również
licznie oddacie Państwo swoje głosy.
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Wybraliśmy radnych Rady Miejskiej
w Nowogardzie
Za nami Wybory 2018.
Szanowni Państwo, wybraliście już wszystkich
radnych VIII kadencji Rady Miejskiej
w Nowogardzie (2018 - 2023).
Na 21 miejsc w radzie, aż 9 przypadło
kandydatom z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
To największe dotychczasowe poparcie
w historii. Jest to jednocześnie największy klub w nowej Radzie Miejskiej, w którego skład wchodzą:

Ponadto Radę tworzy: 7 radnych z listy Nowa, 3 z Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 z Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Miejmy nadzieję, że nowo wybrani radni będą pracować zgodnie dla dobra
nas mieszkańców.
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Będzie bezpieczniej na ulicy Bohaterów Warszawy
W piątek, 12 października br., w godzinach przed popołudniowych, burmistrz Robert
Czapla wraz z radnymi Anną Wiąz i Dawidem Jurczykiem, uczestniczył w montażu luster
drogowych ułatwiających wyjazd z ulicy Racibora I i ulicy prowadzącej do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących na ulicę Bohaterów Warszawy.
Wspomniane wyjazdy zgłaszali sami Mieszkańcy,
zwracając uwagę, że wyjazd ze wskazanych dróg stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami w
kierunku do i z Chociwla oraz dla tych, którzy próbują
włączyć się do ruchu ze wskazanych dróg.

Lustra zostały zamontowane zgodnie z dwoma projektami zmiany ruchu. Oprócz nich postawione też zostaną znaki, wynikające z tych projektów. Zadanie to
wykonała na zlecenie Gminy nowogardzka firma BUDMEX, w ramach umowy na utrzymanie dróg.
***
Batalia Gminy o lustra rozpoczęła się w kwietniu
2016 roku. Wtenczas przystąpiono do wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu. Pierwszy projekt, na zlecenie Gminy, wykonała Pracownia Projektowa MADROG
z Maszewa. Sporządzony projekt pozytywnie zaopiniowany został przez Zarządcę Drogi – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Starostę Goleniowskiego. Jednak ten projekt nie znalazł uznania w oczach
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
który pismem z dnia 20 lipca 2017 r. narzucił szereg
warunków, trudnych do spełnienia.
Wykonawcy wycofywali się z kolejnych przetargów ze
względu na warunki stawiane przez Marszałka. W końcu
udało się wyłonić wykonawcę projektu i Gmina mogła
zrealizować tę inwestycję, tak oczekiwaną przez mieszkańców. (ps)

Internetowa mapa gminnych inwestycji
już dostępna
W czwartek, 11 października br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, w czasie konferencji prasowej z udziałem Burmistrza Roberta Czapli i pracowników Wydziału
Informatyki i Informacji UM Andrzeja Sawickiego i Tomasza Zadróżnego, przedstawiono rozwiązanie, dzięki
któremu mieszkańcy Gminy Nowogard, bez wychodzenia z domu będą mogli
sprawdzić jakie inwestycje
zrealizowano w poszczególnych miejscowościach
gminy. Internetowa mapa
inwestycji, uzupełniana na
bieżąco, obejmuje inwestycje wykonywane w latach 2011 – 2018.
Mapę można obejrzeć
„klikając w zakładkę” umieszczoną na stronie www.nowogard.pl. Każde z zadań jest opisane i przedstawione
w formie zdjęć.
- Mieszkańcy często pytają za pośrednictwem portali
społecznościowych: „co wykonaliśmy w danej miejscowości”. Odpowiadając na te wszystkie pytania postanowiliśmy, poza bieżącym informowaniem mieszkańców o
wykonanych zadaniach, stworzyć mapę inwestycji Gminy

Nowogard – mówi burmistrz Robert Czapla. – Dzięki temu każdy z mieszkańców może śledzić nasze
działania w internecie i zobaczyć, co prze klika lat już wykonaliśmy w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.
Mapa jest na bieżąco uzupełniana o kolejne inwestycje. W przypadku, gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania lub sugestie dotyczące mapy inwestycji, zachęcamy
do kontaktu z Wydziałem Informatyki i Informatyzacji
pod nr 91/39 26 208.
(bs, fot.: bs/nws)

www.nowogard.pl
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NOWOGARDZKIEJ
STREFY EKONOMICZNEJ
W związku z rozpowszechnianymi w toku kampanii samorządowej nieprawdziwymi
informacjami odnośnie utworzenia nowogardzkiej strefy ekonomicznej, jako kierownik
wydziału w UM odpowiedzialnego za strefę pragnę przestawić stan faktyczny.

Trochę historii na początek.
13 sierpnia 2013 r. ukazało się Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmujące m.in. utworzenie Podstrefy Nowogard.
2 października 2013 r. Rozporządzenie uprawomocniło się, a tym samym, blisko 3-letnie starania Gminy
Nowogard o utworzenie na naszym terenie podstrefy
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zostały oficjalnie potwierdzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
W ciągu tych trzech pierwszych lat Burmistrz Robert Czapla oraz mój wydział był „na pierwszej linii”
starań o utworzenie podstrefy.
Na wszystkich dokumentach
dotyczących
żmudnego procesu tworzenia
nowogardzkiej
strefy widnieje podpis Roberta Czapli, począwszy
od złożenia stosownych
wniosków w siedzibie ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych, do której
należały działki objęte
strefą, aż po dokumenty
związane z ulokowaniem
się na terenie strefy firmy
Press Glass.
Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego uczestniczył w spotkaniach negocjacyjnych
w siedzibie ANR z ówczesnymi dzierżawcami działek, brał udział w spotkaniach z prezesami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz wziął udział w niezwykle
ważnym posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie wpisano nowogardzką strefę
do stosownej uchwały, nad którą procedował później
Rząd RP.
Formalne utworzenie podstrefy to był dopiero początek drogi. W dalszym ciągu trwały prace obejmujące przygotowanie terenu dla inwestorów, jak i sukcesywne ich pozyskiwanie.
W 2016 r. Burmistrz pozyskał 1 343 015,00 zł na
budowę nowej drogi dojazdowej do nowogardzkiej
strefy ekonomicznej. Projekt ten znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Wojewody Zachodniopomorskiego. Na złożonym wniosku o dofinansowanie
widnieje podpis Roberta Czapli. Ten sam podpis wid-

nieje na dokumentacji aplikacyjnej projektu budowy
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie nowogardzkiej
strefy ekonomicznej, gdzie otrzymaliśmy blisko 2 mln
środków unijnych na ten cel.
Wspominanie o spotkaniach burmistrza Roberta
Czapli z firmami zainteresowanymi inwestowaniem
w strefie to czysta formalność - ulokowanie się firmy
Press Glass – pierwszego inwestora na terenie nowogardzkiej strefy, to koronny na to dowód.
Mamy więc do czynienia albo z niewiedzą (co mało
prawdopodobne) albo z celową manipulacją osób zaangażowanych w kampanię wyborczą po stronie oponentów obecnego burmistrza – tyle, że rzeczywistość
mówi sama za siebie.

Apeluję zatem po raz kolejny do wszystkich zaangażowanych w kampanię wyborczą o trzymanie się
faktów i nie kreowanie „światów równoległych”, gdzie
przypisywana jest sobie praca innych, pomniejszając
wysiłek osób autentycznie w nią zaangażowanych.
Żadna radna ani żaden radny nigdy nie brał udziału w procesie powstawania strefy ekonomicznej ani w
negocjacjach z firmą Press Glass. Sprawy te prowadził
osobiście burmistrz Robert Czapla wraz z wydziałem
Rozwoju Lokalnego, Funduszu, Kultury i Sportu.

www.nowogard.pl

Z poważaniem,
Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury
i Sportu
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OŚWIADCZENIE GMINY NOWOGARD DOTYCZĄCE
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami
mieszkańców Nowogardu odnośnie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla gminy, oświadczam, że pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych w
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie zajmuje się Burmistrz
Robert Czapla razem z kierowanym przeze mnie Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu oraz
instytucjami podległymi gminie (np. OPS) i szkołami.
W ciągu dwóch kadencji samorządowych udało się
dzięki temu pozyskać ponad 23 miliony złotych, z przeznaczeniem na inwestycje oraz innego typu przedsięwzięcia, które Szanowni Mieszkańcy mogą zaobserwować codziennie, spacerując po terenie miasta i gminy.
Są to między innymi:
• molo na plaży miejskiej, skatepark, boisko i plac zabaw,
• droga do naszej strefy ekonomicznej, kompleksowe
uzbrojenie tego terenu w wodę i kanalizację sanitarną,
• zakup samochodu strażackiego dla OSP w Błotnie,
• wieloletnia modernizacja kanalizacji deszczowej w
mieście,
• zakup kilkudziesięciu komputerów i dostawa internetu dla podopiecznych OPS,
• całe mnóstwo inwestycji na obszarach wiejskich
(świetlice, place zabaw, siłownie zewnętrzne, droga
w Olchowie), itd.

W trakcie trwającej kampanii wyborczej można jednak zaobserwować różne próby przypisywania sobie zasług w tej kwestii, zarówno przez kandydatów na urząd
Burmistrza Nowogardu, jak i do Rady Miejskiej. Pomimo
tego, że w toku trwającej kampanii wyborczej można powiedzieć i napisać niemal wszystko, bo nie ma czasu na
weryfikację tych informacji, to w w mojej i wielu osób
ocenie jest to zachowanie niemoralne i konsekwentnie
wprowadzające nowogardzką opinię publiczną w błąd.
Proceder ten krzywdzi wiele osób, które angażują
się w różnego rodzaju projekty, pisząc je i rozliczając
w urzędzie i innych miejskich placówkach, co skutkuje
powielaniem nieprawdziwych stereotypów. W ciągu
ostatnich dwóch kadencji ani kandydat na burmistrza,
ani radny, nie pozyskał na jakikolwiek projekt, na który
gmina podpisała umowę, ani jednej złotówki.
Wszelkie informacje na temat pozyskanych pieniędzy można łatwo zweryfikować w Ratuszu – dostęp do
dokumentacji projektowej jest powszechny – łatwo
zatem sprawdzić, czyje parafki i podpisy widnieją na
złożonych do różnych instytucji wnioskach.
Z poważaniem,
Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury
i Sportu

Przetarg na remont drogi
w miejscowości Czermnica podpisany
W obecności sołtysa, mieszkańców i pracowników
urzędu miejskiego burmistrz Robert Czapla podpisał
przetarg na roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości
Czermnica. Będzie to inwestycja, na którą mieszkańcy
czekali od lat. Teraz pozostaje tylko czekać na oferty od
firm zainteresowanych wykonaniem prac. Możliwość
składania ofert przedsiębiorcy mają do 31 października do godziny 9:00. Podczas wybierania wykonawcy
wpływ na podpisanie umowy będą miały trzy kryteria:
cena, termin wykonania zadania oraz okres gwarancji.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na przebudowie dwóch odcinków drogi
gminnej na działkach 44 i 63 w miejscowości Czermnica. W ramach inwestycji przebudowie podlegać będzie jezdnia (wraz z poboczami) i skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 4160Z. Ponadto przewiduje się budowę
zjazdów do posesji. Całość inwestycji zlokalizowana
zostanie na działkach nr 44, 63, 40, 80/2 w obrębie
Czermnica, gmina Nowogard. Długość przebudowywanego odcinka nr 1 wyniesie ok. 290 m, natomiast
odcinka nr 2 ok. 140 m. Całkowita długość przebudowywanej drogi gminnej wyniesie ok. 430 m. W ramach

inwestycji przewiduje się także przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4160Z relacji
Błotno-Nowogard (dz. 40 i 80/2) oraz połączenie drogi
gminnej z drogą powiatową. Całkowita powierzchnia
przebudowywanych jezdni wyniesie ok. 1911 m2 (w
tym ok 80 m2 na terenie drogi powiatowej)

www.nowogard.pl
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W nowogardzkim szpitalu funkcjonuje
poradnia ortopedyczna
W dniu 8 października br. (poniedziałek), w nowogardzkim szpitalu, burmistrz Robert
Czapla wraz z dyrektorem szpitala Kazimierzem Lembasem oficjalnie uruchomili poradnię
ortopedyczną. Jest to już szósta poradnia, działająca na terenie szpitala obok: chirurgicznej,
kardiologicznej, nefrologicznej, neurologicznej i ginekologicznej.
W poradni ortopedycznej przyjmuje dwóch lekarzy
- w poniedziałek i w czwartek w godzinach popołudniowych. Po poradę mogą zgłaszać się osoby mające
następujące problemy:
• skrzywienia kręgosłupa i inne wady postawy wieku
rozwojowego,
• wady statyki kończyn dolnych (płaskostopie, koślawość kolan i pięt),
• choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów,
• zespoły przeciążeniowe stawów (barków, łokci, kolan i stóp),
• zmiany metaboliczne kości np. osteoporoza,
• uszkodzenia urazowe kości i stawów (skręcenie,
zwichnięcie, złamanie).

– Docelowo poradnia ma działać cztery dni w tygodniu – mówi dyr. Kazimierz Lembas. - Takie mamy
plany.
– To kolejna poradnia, jaką otwieramy w naszym
szpitalu – powiedział podczas uruchomienia poradni
burmistrz Robert Czapla. – Mamy obecnie 6 poradni, które funkcjonują w szpitalu. Odzyskaliśmy opiekę
świąteczną i niedzielną, mamy jeden z najnowocześniejszych szpitali w regionie, do którego przenieśliśmy oddział pediatryczny. A wszystko to dla ratowania
zdrowia naszych mieszkańców, niezależnie od wieku.
Przed nami w przyszłym roku termomodernizacja starej bryły oraz budynku laboratorium, w którym ponadto musimy również wymienić okna. (ps)

Inwestycje w Przedszkolu nr 4
W trakcie kończącej się kadencji samorządu, dzięki
aktywności Burmistrza Robert Czapli, na terenie Przedszkola nr 4 w Nowogardzie przeprowadzono szereg inwestycji: wśród nich m.in. wymianę słupów oświetleniowych oraz budowę 28 miejsc postojowych i jezdni
asfaltowej (o pow. 456 mkw.). W ubiegłym roku dokonano remontu części dachu. W piątek, 12 października
br. teren przedszkola odwiedził burmistrz, który zapoznając się z efektami – aktualnie trwającymi pracami
dekarskimi i konserwacyjnymi - omówił z dyrektor
przedszkola, Elżbietą Majchrzak dalsze inwestycje, jakie mają być wykonane w placówce. (BS, fot. bs/nws)
www.nowogard.pl
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Jaśniej i bezpieczniej
o zmroku

W środę, 17 października br. burmistrz Robert
Czapla wraz z inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Adamem Aniuksztysem, dokonał odbioru wyremontowanego oświetlenia drogowego przy ulicy Warszawskiej i
700 Lecia w Nowogardzie. - Mieszkańcy wielokrotnie
zgłaszali problem zbyt słabego oświetlenia głównej
ulicy. Wymieniliśmy 39 opraw oświetleniowych by poprawić widoczność o zmroku zarówno dla pieszych jak
i kierowców – powiedział burmistrz. Wymianą opraw
zajęła się Grupa Energetyczna Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej, która przedstawiła najlepszą ofertę w przetargu na to zadanie. (BS, fot. bs/nws))

Jest pierwszy ogólnodostępny grill nad jeziorem
W poniedziałek, 15 października br. nad nowogardzkim jeziorem w pobliżu ulicy Zielonej został postawiony pierwszy grill ogólnodostępny. Podczas montażu obecni byli burmistrz Robert Czapla oraz Wojciech
Szponar i Adam Aniuksztys z Urzędu Miejskiego. Grill
postawiono, zgodnie z prośbami mieszkańców nad jeziorem, w znacznej odległości od
zabudowań pobliskiego osiedla.
- Nasze jezioro stwarza wciąż
nowe możliwości rekreacji, są
już ławeczki, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wodnego i nowa
ścieżka dookoła jeziora. Słuchając
mieszkańców, dziś nad jeziorem
stanął pierwszy ogólnodostępny
grill. Drugi grill, zostanie postawiony w miejscu, które spośród
najlepszych propozycji, wybiorą sami mieszkańcy - powiedział burmistrz Robert Czapla.

Do wyboru są, póki co, dwie
lokalizacje, polana nad jeziorem w Sarnim Lesie lub teren
przy plaży. A może widzicie
Państwo inne miejsce, gdzie
warto postawić grilla? Prosimy o Państwa propozycje.
(BS. fot.bs/nws)

www.nowogard.pl

Odbiór systemu grzewczego w świetlicy
w Osowie
We wtorek, 16 października br., burmistrz Robert
Czapla dokonał odbioru instalacji grzewczej, która
została zamontowana w nowej świetlicy w Osowie.
Obok sołtys Marleny Lisowskiej i jednej z mieszkanek
wsi, obecna była również Pamela Springer z Wydziału
Inwestycji i Remontów, który odpowiadał za tę inwestycję.

Instalację grzewczą zakupiła i zainstalowała nowogardzka firma Kzserwis za kwotę 11.756 zł.
Podczas odbioru burmistrz rozmawiał z sołtys na
temat dalszych etapów prac przy świetlicy i ustalono,
że Gmina zakupi potrzebny materiał. Prace wykonają
sami mieszkańcy, którzy już się w tej sprawie zadeklarowali. (ps)

Trwają prace termomodernizacyjne
przy szkole w Błotnie
Trwają prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Błotnie. Najpierw wykonane zostały
wszystkie prace remontowe wewnątrz, a od dwóch
tygodni prowadzone są na zewnątrz budynku szkolnego. Termomodernizacja szkoły została zlecona przez
burmistrza Roberta Czaplę, który wraz z dyrektorem

szkoły, w piątek, 12 października br., dokonał odbioru
dotąd wykonanych prac. Prace wykonywane są przez
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym,
stażystów Urzędu Miejskiego oraz pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. (ps)

www.nowogard.pl
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Kolejne rabaty nad Jeziorem Nowogardzkim
Burmistrz Robert Czapla wraz z radnymi Anną Wiąz
i Dawidem Jurczykiem oraz z Pawłem Lembasem i
przedszkolakami z Przedszkola nr 4, posadzili rośliny
na specjalnie przygotowanych rabatach na terenie zielonym, położonym przy jeziorze Nowogardzkim.
Ogólna powierzchnia zagospodarowanych rabat
wynosi 338 m2.
W piątek, 12 października br., wykonywane zostały
dwie rabaty, na której posadzonych zostało w sumie
281 sztuk następujących krzewów i traw ozdobnych:
Berberys Thumberga „Goldstar”, Berberys Thumberga
„Bagatelle”, Pięciornik krzewiasty, Tawuła japońska,
Róża Swany i Rozplenica japońska.
Są to kolejne rabaty i roślinność, które mają ubogacić tą cześć parkową terenów nad Jeziorem Nowogardzkim. (ps)
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Nieczynny skład opału
na ulicy Kowalskiej będzie zlikwidowany
W czwartek 4 października br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę na rozbiórkę nieczynnego składu węglowego i zagospodarowanie terenu przy ulicy Kowalskiej 1 w Nowogardzie. Wybranym
wykonawcą prac budowlanych została firma ZPUH
„DEMGRAD” S.C. reprezentowana przez pana Adama
Dembińskiego.
Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe nieczynnego składu węgla, tj. budynek podziemny dwukondygnacyjny, zlokalizowany przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Konstrukcja budynku jest żelbetowa
typu szkieletowego. Zakres prac obejmuje również
zamurowanie otworów drzwiowych w kotłowni istniejącego budynku wielorodzinnego. Do zakresu obowiązków wykonawcy należy również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian sąsiedniego budynku tj.
44,280 m2, oraz zagospodarowanie terenu polegające
na utwardzeniu terenu poprzez ułożenie nawierzchni
z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z warstwami

zgodnie ze sztuką budowlaną o powierzchni całkowitej
224,75 m2. Wartość inwestycji to koszt 79.809,51 zł
termin zakończenia prac to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. (mg, fot. mg/nws)

Jaśniej przy murach nad jeziorem
– zakończono wymianę oświetlenia
We wtorek, 16 października
br., tuż po godzinie 18.00 uruchomione zostało oświetlenie
parkowe przy murach obronnych nad jeziorem. Podczas
symbolicznego rozświetlenia

kilkunastu stylowych lamp obecni byli, obok wykonawcy i pracowników urzędu miejskiego, burmistrz
Robert Czapla oraz zaangażowane w to przedsięwzięcie radne: Anna Wiąz i Jolanta Bednarek.
Przypomnijmy: w czerwcu br. burmistrz Robert
Czapla podpisał z firmą JASTAR P.U.H. Jan Starczewski,
która złożyła najlepszą ofertę w przetargu na to zadania - umowę na projekt i wykonanie nowego oświetlenia nad nowogardzkim jeziorem. W budżecie gminy na
to zadanie zabezpieczono kwotę 90 000 zł. Po uzyska-

niu niezbędnych zgód, dotyczących remontu oświetlenia w obrębie wpisanego do rejestru zabytków rejonu
miasta, zdemontowano stare oświetlenie i zamontowano w jego miejsce 4 lampy oświetlenia ulicznego
typu LED o mocy 70 W oraz 14 lamp parkowych stylizowanych na lampy gazowe o wysokości około 4,5 m
wyposażonych w źródło światła typu LED o mocy 3945 W. Wybrany wykonawca, w terminie określonym
umową zrealizował zadanie za kwotę 68 880 zł. (BS,
fot.bs/nws)
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Wieczornica
z okazji 100. lecia Niepodległej
11 listopada będziemy obchodzili 100. lecie Odzyskania Niepodległości. Najważniejsze
polskie święto narodowe, związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów
niepodległości. Każda mijająca rocznica Święta Niepodległości, jest też okazją do refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i przyszłością oraz przypomnieniem jakże ważnych
chwil w dziejach Polski.

Uroczysty i patriotyczny charakter miała
wieczornica z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości, która odbyła się 17 października
br., w świetlicy Ogrodów Działkowych przy
ul. 3 Maja. Została ona zorganizowana przez
Uniwersytet III Wieku i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie,
w ramach akcji „100 imprez na 100. lecie Niepodległej”.
Gościem wyjątkowym tej wieczornicy był
gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral, który
podzielił się refleksją na temat historii Polski

i jej oręża od czasów, gdy Polską rządzili królowie, aż po czasy
współczesne. Największą ciekawość wśród obecnych wzbudziły opowieści pana generała z czasów jego służby wojskowej m.
in. w Turcji. Na zakończenie swej prelekcji, gen. Zdzisław Goral
zdradził swój talent muzyczny, grając na akordeonie i śpiewając
z obecnymi jedną z pieśni patriotycznych.
Na wieczornicę został zaproszony burmistrz Robert Czapla
oraz dyr. nowogardzkiej biblioteki Aneta Wysoszyńska i dyr. nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas.
Były quizy o tematyce historycznej i piękny śpiew pieśni, przy
akompaniamencie na akordeonie w wykonaniu Ryszarda Zagórskiego. (ps)
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Nowy sprzęt dla OSP Osowo
We wtorek, 16 października br., do jednostki OSP
Osowo trafił sprzęt ratujący życie o wartości ponad
12.000 zł. Jego uroczyste przekazanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie.
W spotkaniu, podczas którego przekazano sprzęt
uczestniczył burmistrz Robert Czapla komendant
gminny OSP druh Artur Konior oraz druhowie z jednostki, na których ręce sprzęt został przekazany. W
ramach programu zostały zakupione: defibrylator, torba ratownicza PSP R1 wraz z szynami typu Kramera,
deska do transportu poszkodowanego oraz przenośny
zestaw oświetleniowy typu reflektor akumulatorowy.
Zakup współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych z województwa
zachodniopomorskiego.

Program darmowych szczepień

dla seniora cieszył się wielkim powodzeniem
Podczas trwania programu szczepionka dla seniora
65+ realizowanego przez
Gminę Nowogard, osoby
po 65 roku życia mogły zgłaszać się w trzech terminach
do przychodni przyszpitalnej Nowogardzkiego Szpitala. Łącznie zaszczepiono ponad 130 osób z terenu Gminy Nowogard. Jest to 100%
wzrost względem ubiegłorocznej edycji. Ważne jest
również to, że z programu
chciało skorzystać więcej
osób, lecz po badaniu przez
lekarza nie otrzymały zgody na szczepienie z różnych
okoliczności zdrowotnych.
Trzeciego dnia szczepień
dokładnie 16 października
osoby oczekujące w kolejce
odwiedził burmistrz Robert
Czapla wraz z dyrektorem
szpitala, aby podsumować tegoroczną edycję.
Życie i zdrowie to najcenniejsze co mamy, dlatego my jako samorząd musimy się o to troszczyć, o
państwa życie, dlatego też mamy nowoczesny szpital, ale infrastruktura to nie wszystko. Kiedy została zgłoszona potrzeba szczepień przeciwko grypie
wśród seniorów to uruchomiłem bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów powyżej 65
roku życia – mówi Robert Czapla Burmistrz Nowogardu i dodaje, że jeżeli będzie dalsze zainteresowanie wśród seniorów na szczepienia to będziemy je
kontynuować.

Mieszkańcy zapytani co sądzą o możliwości darmowego szczepienia przeciw grypie odpowiadali jednogłośnie, że akcja jest pozytywnie przez nich odbierana
i cieszą się, że nikt o nich nie zapomina. Jedna z pacjentek przychodni, która nie skorzystała ze względu
na stan zdrowia potwierdza – potrzeba szczepienia
jest, bo dzięki temu jest mniejsze ryzyko zachorowania
również z chęcią, jeśli będzie taka możliwość podejmie
próbę zaszczepienia w innym terminie. Z kolei pani
Teresa Szubartowska oczekując w kolejce na badanie
lekarskie stwierdziła, że to idealne rozwiązanie dla seniorów nie dzieląc ich na lepszych i gorszych.
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Pasowanie na przedszkolaka
w Przedszkolu nr 3
We wtorek, 16 października br., w Przedszkolu nr 3,
przy ul. Poniatowskiego, w obecności rodziców, babć,
dziadków, cioć i wujków oraz burmistrza Roberta Czapli, odbyło się pasowanie najmłodszej grupy dzieci na
przedszkolaka.
Niezwykle wzruszającym momentem tej uroczystości było recytowanie przez przedszkolaki wierszy z
okazji 11. lecia Niepodległości Ojczyzny. Program artystyczny w wykonaniu grupy Motylków, był bardzo
bardzo bogaty i zaskakujący.
Na koniec przedszkolaczki złożyły przysięgę, że
będą grzeczne w przedszkolu, z radością będą do niego chodziły i wszystko jadły podczas posiłków oraz w
zabawach będą chętnie brały udział, burmistrz Robert
Czapla wraz z dyrektor przedszkola Ewą Wróbel dokonał uroczystego pasowania na przedszkolaka. (ps)
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Burmistrz pozyskał dodatkowe środki
na pomoc uczniom
W środę, 10 października br.
dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli Gmina pozyskała dodatkowe fundusze z Kuratorium Oświaty
na wsparcie uczniów z rodzin potrzebujących pomocy z terenu gminy. Przypomnijmy: w maju br. zgodnie z umową zawartą z Wojewodą
Zachodniopomorskim
burmistrz
Robert Czapla pozyskał 163.454 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych
dla niemal 300 uczniów z terenu gminy. Teraz kwota ta,
powiększyła się o dodatkowe 123.167 złotych, które
także będą przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży
z rodzin potrzebujących, w celu zrównania ich szanse na
zdobycie dobrego wykształcenia i startu w dorosłe ży-

cie. Pozyskane pieniądze umożliwią
uczniom m. in. dostęp do bezpłatnych podręczników czy materiałów
edukacyjnych a także zajęć wyrównawczych lub realizowanych poza
szkołą. Aktualnie złożono w OPS
kolejne 234 wnioski o przyznanie
pomocy. Przypomnijmy: wniosek o
stypendium szkolne mogą złożyć,
do dnia 15 września danego roku szkolnego m. in. rodzice ucznia, których sytuacja kwalifikuje do uzyskania dla
niego pomocy ale także samodzielnie uczeń pełnoletni
lub dyrektor szkoły. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, do którego trafi pozyskane przez burmistrza
wsparcie dla uczniów, rozdysponuje środki zgodnie z
potrzebami uczniów do końca br. (BS, fot. archiwum)

Świerczewo - razem można zdziałać
więcej dla lokalnej społeczności
W niedzielę, 14 października br., w Świerczewie, sołtys Urszula Armata wraz Radą Sołecką zorganizowała spotkanie z mieszkańcami w sprawie propozycji do projektu budżetu gminy na rok 2019. Zaproszony na nie
został burmistrz Robert Czapla, a także m.in.
dyrektor Publicznej Biblioteki Miejskiej Aneta Wysoszyńska i sołtysi sąsiednich sołectw.
Mieszkańcy dopytywali sie o możliwości realizacji kilku inwestycji (budowa kanalizacji
ściekowej i gazyfikacja wsi). Jednak w toku
dyskusji większość obecnych stwierdziła, że
o ile kanalizacja niekoniecznie, to gazyfikacja
wsi jest rzeczą bardzo ważną dla mieszkańców. Burmistrz przedstawił sytuację prawną tej inwestycji ze
strony Gminy oraz obiecał pomoc w kontaktach z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie budowy
sieci gazowej w Świerczewie i dalej w Strzelewie i w
Czermnicy. Jest szansa, że może coś się w tej materii
uda zrobić, ponieważ wcześniej Spółka robiła badania
opłacalności inwestycji i zapadła wtenczas decyzja negatywna.
Kolejna sprawa to przebudowa drogi gminnej przez
kolonię Świerczewo w kierunku Karska o długości ponad 1 kilometra, a przy okazji rozwiązanie problemów
z rowami melioracyjnymi przy niej. Burmistrz poinformował, że ta inwestycja zostanie wpisana przez niego
do projektu budżetu gminy na rok 2019, a dokładnie
wykonanie projektu wraz z pozwoleniami. Ze wstępnych kalkulacji, które sołtys sołectwa otrzymała od
wykonawcy remontu drogi gminnej przy kościele w
czasie jej odbioru, będzie to koszt znacznie przekraczający kwotę 1 mln złotych.

Mniejszą inwestycją, o którą zwrócili się mieszkańcy do burmistrza, jest budowa nowego placu zabaw
przy świetlicy. Stary drewniany plac zabaw rozpadł się
ze względu już na swój wiek. Dziś potrzebny jest nowy
plac, gdzie dzieci mogłyby się bawić – szczególnie w
ciepłe dni. Na cel mieszkańcy zabezpieczyli w funduszu
sołeckim pieniądze i jest szansa, że w roku 2019 ten
plac zabaw zostanie tam wybudowany.
W dalszej części spotkania dyrektor nowogardzkiej
biblioteki Aneta Wysoszyńska mówiła o współpracy z
sołectwem i możliwości zorganizowania różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć, aby promować czytelnictwo wśród młodszych, jak i starszych mieszkańców.
Sołtysi zaś sąsiadujących sołectw zachęcali do wspólnych działań, jak to ma miejsce np. w sołectwach Długołęka, Krasnołeką i Olchowo, w których owocem tej
współpracy są realizowane właśnie przez Gminę inwestycje, finansowane ze środków unijnych. Razem
można zdziałać więcej dla lokalnej społeczności – tak
można podsumować spotkanie w Świerczewie. (ps)
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Burmistrz spotkał się z mieszkańcami
trzech sołectw
ŻABOWO. W sobotę, 13 października br., na godz.
15.00, w Żabowie, sołtys Janusz Kozieł wraz Radą Sołecką zorganizowali dla dzieci ognisko. Zaproszony na
nie został również burmistrz Robert Czapla, a także
dyrektor Publicznej Biblioteki Miejskiej Aneta Wysoszyńska i dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz
Lembas. Dzieci, oprócz ogniska i wspólnego pieczenia
kiełbasy, otrzymały od burmistrza zestawy gier planszowych, zaś od sołtysa i Rady paczki.
Była muzyka, poczęstunek, ale również konkursy
i śpiewy przy mikrofonie. Spotkanie to było również
okazją do przedstawienia przez dyrektor Anetę Wysoszyńską nowej oferty działań dydaktycznych ze strony
biblioteki we współpracy z miejscową szkołą – pani dyrektor Karolina Jaklińska-Czyżak – również była obecna na spotkaniu. Zaproszenie na biblioteczne zajęcia
zostało skierowane do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.
Następnie głos zabrał dyrektor szpitala, który zachęcił osoby starsze do skorzystania ze szczepień w ramach akcji Senior 65+ oraz poinformował o otwarciu w
nowogardzkim szpitalu nowej poradni ortopedycznej.
***
KONARZEWO. W sobotni wieczór (13 października
br., o godz. 17.00), na terenie nowo oddanego placu zabaw, została zorganizowana biesiada wiejska,
na którą zaproszony został burmistrz Robert Czapla.
Mieszkańcy w ten sposób chcieli podziekować za wybudowanie placu zabaw dla ich dzieci. Dzieci zaprosiły burmistrza do wspólnej zabawy w piłkę nożną, ten
zaś wręczył młodym mieszkańcom gry planszowe, aby
mogli razem spędzać wolny czas.
To dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli, sołtys Konarzewa Doroty Dendał i kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Ewy Jakubcewicz jest dziś w Konarzewie teren gminny, gdzie znajduje się obecnie nowy plac zabaw, a w
kolejnych latach ma tam zostać wybudowana świetlica
wiejska.

Przypomnijmy, że w dniu 4 stycznia 2016 r., gmina
Nowogard, po blisko rocznych staraniach, dokonała
zakupu nieruchomości niezabudowanej, w celu lokalizacji placu zabaw dla dzieci z sołectwa Konarzewa, od
Agencji Nieruchomości Rolnej. Podpisany został stosowny akt notarialny i działka za kwotę 24.100 zł stała się własnością gminną. Problemem w Konarzewie
było to, że Gmina na terenie sołectwa nie posiadała
żadnego gruntu, na którym mógłby powstać plac za-
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baw, stąd też decyzja burmistrza Roberta Czapli, aby
zakupić odpowiedni grunt. Był to pierwszy krok do
powstania na terenie tego sołectwa placu zabaw. W
dniu 9 czerwca 2016 r., przekazał on umową użyczenia
Sołectwu Konarzewo, reprezentowanemu przez sołtys
Dorotę Dendal, działkę 16/1 o powierzchni 778 m2 z
przeznaczeniem na lokalizację placu zabaw i małego
boiska.

W marcu 2018 r., burmistrz Robert Czapla, podpisał
umowę na wykonanie w Konarzewie placu zabaw dla
dzieci. Na powierzchni 151 mkw, postawione zostały
m.in. takie elementy jak: most linowy, wieża z daszkiem, ścianka i zjeżdżalnia dla dzieci. Na placu zabaw
zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci. Prace
montażowe, według zawartej z wykonawcą umowy, zakończyły się w maju br., zaś w 13 sierpnia br., burmistrz
Robert Czapla wraz z sołtys Konarzewa, mieszkańcami i
dziećmi, dokonał uroczystego otwarcia placu zabaw.

15

***
DŁUGOŁĘKA. Na wieczór kareoke zaprosił burmistrza Roberta Czaplę sołtys Długołęki Jacek Jankowski.
W świetlicy wiejskiej sołectwa Długołęka, w sobotni
wieczór 13 października zgromadziła się liczna grupa
mieszkańców i to w różnym wieku. Na początku nieśmiało, jednak zachęcani przez burmistrza i wspierani
przez niego w śpiewie, z upływem minut mieszkańcy
co raz chętniej włączali się
do wspólnego śpiewu. Co
odważniejsi chwytali sami za
mikrofon i śpiewali zaproponowane utwory solo. Zabawa przednia, dużo śmiechu
i „walka” o nagrody, które
ufundował burmistrz Robert
Czapla dla najlepszych śpiewaków kareoke.
Była to kolejna inicjatywa
sołtysa Długołęki Jacka Jankowskiego, który od początku bycia sołtysem, bardzo
się angażuje w życie lokalnej społeczności. To właśnie
dzięki niemu wyremontowana została przy wsparciu
burmistrza Roberta Czapli świetlica, wybudowany
został plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Przy szkole
w Długołece wybudowana została sala gimnastyczna,
wyremontowane zostało boisko sportowe. Obecnie
przy świetlicy powstały sanitariaty, a w szkole bedzie
remontowany dach i wymieniane okna.
Sołtys Jacek Jankowski jest znanym społecznikiem
wśród sołtysów gminy Nowogard, który chętnie pomaga każdemu, kto się do niego o pomoc zwróci. (ps)

Nowy sprzęt dla OSP Orzechowo
W sobotę 13 października do jednostki OSP Orzechowo trafił sprzęt ratujący życie o wartości ponad
12 tysięcy złotych. Jego uroczyste przekazanie odbyło się
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie.
W spotkaniu, podczas którego przekazano sprzęt
uczestniczył burmistrz Robert Czapla komendant
gminny OSP druh Artur Konior oraz druhowie z jednostki, na których ręce sprzęt został przekazany. W
ramach programu zostały zakupione: defibrylator, torba ratownicza PSP R1 wraz z szynami typu Kramera,
deska do transportu poszkodowanego oraz przenośny
zestaw oświetleniowy typu reflektor akumulatorowy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych z województwa
zachodniopomorskiego. Cały czas głównym tematem
a zarazem jedną z największych potrzeb strażaków z
Orzechowa jest nowy wóz strażacki. Dotychczasowy
pojazd, którym strażacy na co dzień niosą pomoc poszkodowanym coraz częściej ulega awariom. Niestety
pomimo tego, że strażacy robią co mogą, aby utrzy-

mać wóz w gotowości bojowej nie znają dnia i godziny,
kiedy może odmówić im posłuszeństwa. Podczas spotkania ustalono, że w budżecie na przyszły rok zostaną
zabezpieczone pieniądze na zakup nowego pojazdu
dla OSP Orzechowo oraz OSP Osowo.

www.nowogard.pl
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Spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli
W piątek, 12 października br. w Szkole Podstawowej
Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie odbyło się spotkanie Burmistrza Roberta Czapli i Skarbnika
Marcina Marchewki z nauczycielami i dyrektorami 14
placówek edukacyjnych, w tym trzech przedszkoli z terenu Gminy Nowogard. Przedmiotem spotkania było
głównie omówienie sposobu obliczania obowiązującego od 1 września tego roku, tzw. łączonego pensum
według znowelizowanych przepisów ustawy Karta
Nauczyciela, a nie jak dotychczas wg uchwały organu
prowadzącego. Zmiany w sposobie obliczeń zgodnie
z ministerialnymi wytycznymi zreferowała, obecna
również na spotkaniu Marta Wilczańska, kierownik Ze-

społu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół (ZEAS).
Nowe zasady obliczania tzw. pensum łączonego należy
stosować dla nauczycieli na stanowiskach z różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarem godzin.
Nauczyciele zgłosili również rozważenie kwestii
wynagrodzeń dla pracowników sekretariatów i zastępców dyrektorów szkół, głównie wiejskich. Poruszona
została też kwestia wniosków o dofinansowanie ministerialne obejmujące wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotów
przyrodniczych, które od 1 września br. mają klasę V.
(BS, fot.: bs/nws)

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Błotno
W piątek, 12 października br., burmistrz Robert
Czapla, w obecności Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Artura Koniora, druhów
oraz sołtys Danuty Nowak, przekazał nowy sprzęt ratowniczy dla OSP w Błotnie.
Przypomnijmy, że 25 lipca br. w Szczecinie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, burmistrz podpisał umowę, dzięki której Gmina Nowogard otrzymała dotację w wysokości około
50 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie
i urządzenie ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach tego doposażenia, do jednostki w Błotnie trafił: defibrylator AED, dwie teleskopowe podpory ratownicze przeznaczone do stabilizacji ratowniczej
oraz najaśnica wyposażona w długi maszt teleskopowy
o długości 180 cm i w wytrzymały moduł świetlny LED.
- Dobrze, że ten sprzęt trafił do Waszej jednostki –
powiedział burmistrz Robert Czapla do druhów. - Jednak życzę Wam, abyście nie musieli z niego korzystać,
a najlepiej wcale. (ps)
www.nowogard.pl
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Burmistrz docenił pracowników oświaty
W czwartek, 11 października br. w nowogardzkiej
restauracji Okrąglak, jak co roku, na zaproszenie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, spotkali się nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu
Gminy Nowogard. Po powitaniu i życzeniach owocnej i
satysfakcjonującej pracy, które złożył Burmistrz Robert
Czapla zgromadzonemu gronu nauczycielskiemu, rozpoczęto część oficjalną, w której wzięli udział również
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski, kierownik Zespołu
Administracji Szkół i Przedszkoli Marta Wilczańska oraz
Barbara Sroka z Referatu Edukacji. Wyróżniającym się
nauczycielom, za ich zawodowe dokonania zreferowane przez Barbarę Srokę, komisja przyznała nagrody.
Za pracę dydaktyczną na rzecz uczniów oraz doskonalenie zawodowe, na podstawie decyzji komisji w
składzie: Ryszard Bulowski – przewodniczący komisji,
Barbara Sroka – członek komisji, Stanisława Jakubczak
– przedstawiciel ZNP oraz Anna Kowalczyk-Krzywania –
przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, nagrodę burmistrza
otrzymało 12 nauczycieli, w tym ośmiu z nowogardzkich szkół oraz 11 dyrektorów szkół i 3 dyrektorów
przedszkoli z terenu Gminy Nowogard. Najwięcej, bo

aż 5 wyróżnień otrzymali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.
Po części oficjalnej, Burmistrz Robert Czapla zaprosił wszystkich przedstawicieli oświaty z Gminy Nowogard na spektakl koszalińskiego Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego pt. Mayday. W przerwie spektaklu na
świętujących swój dzień niemal 260 obecnych i emerytowanych przedstawicieli oświaty, czekał poczęstunek. Ponad dwugodzinne przedstawienie, pośród
salw śmiechu rozlegających się w sali Nowogardzkiego
Domu Kultury, nagrodzone zostało gromkimi brawami.
Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, ustanowiony pierwotnie jako święto edukacji i szkolnictwa
wyższego, obchodzony jest pod nazwą Dnia Nauczyciela jako święto wszystkich pracowników oświaty.
Na upamiętnienie rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej , która została utworzona w dniu 14
października 1773 roku, Dzień Nauczyciela świętowany jest 14 października w instytucjach związanych
z oświatą, jest też okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych.(bs. fot.bs/nws)

www.nowogard.pl
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SZKOLNY MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ
Podziękowania za wsparcie w organizacji marszu
kierujemy do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Komisariatu Policji w Nowogardzie.
informacja z SP nr 3
W tym roku świętujemy w naszym kraju setną rocznicę odzyskania niepodległości. Społeczność naszej
szkoły postanowiła uczcić to wyjątkowe wydarzenie w
wyjątkowy sposób, dlatego zorganizowaliśmy SZKOLNY MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ.
5 października uczniowie i nauczyciele przeszli ulicami miasta na Plac Wolności. Na czele biało-czerwonego korowodu jechał marszałek Józef Piłsudski. W
centralnym punkcie naszego miasta zatrzymaliśmy się
na chwilę, by przypomnieć, jak skomplikowana była
droga naszego kraju do odzyskania niepodległości po
latach zaborów. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn państwowy. Obdarowaliśmy mieszkańców naszego miasta
biało-czerwonymi chorągiewkami. A ósmoklasiści wypuścili w świat białe i czerwone baloniki. Po powrocie
do szkoły posililiśmy się żołnierską grochówką. Było
radośnie i uroczyście.
Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz – p.Robert Czapla, dyrektor NDK – p.Aneta Drążewska, kierownik Wydziału Edukacji – p.Marta Wilczańska, mistrzyni paraolimpijska – p.Ewa Durska, pastor - Cezary
Komisarz oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Oświadczenie
Oświadczam, iż Marsz dla Niepodległej organizowany w ramach imprez z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Szkołę Podstawową
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
miał wymiar czysto historyczny i edukacyjny.
Apeluję o dziennikarską pokorę i rozwagę w
formułowaniu myśli do lokalnej gazety Dziennik Nowogardzki, która to w artykule z dnia
09.10.2018r. -„Ulicami miasta przeszedł Marsz
Niepodległości, Czego uczą nasze dzieci?” uczyniła niestosowne sugestie i uwagi w stronę naszej
uroczystości i zaproszonych na nią gości. Społeczność naszej szkoły traktuje 100-lecie Niepodległości jako priorytet w nauczaniu patriotyzmu i
wartości historycznych o naszej Ojczyźnie. Szkoła
daleka jest od tworzenia jakichkolwiek podtekstów i „pisania historii na nowo”, a wszelkie nasze
działania dydaktyczno-wychowawcze są całkowicie apolityczne.
dyrektor szkoły – Piotr Kazuba
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Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
W dniu 9 października br. (wtorek), w sali Nowogardzkiego Domu Kultury, inaugurację roku akademickiego 2018/2019 przeżywali obecni, jak i nowi słuchacze Nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego
towarzyszył Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który złożył życzenia wszystkim studentom i studentkom.
Wykład inauguracyjny „Godność w życiu człowieka”
wygłosiła dr hab. Beata Bugajska. Na tym szczególnym

wieczorze nie mogło też zabraknąć przedstawicieli innych zaprzyjaźnionych uniwersytetów m. in.: z Golczewa, Kamienia, Dobrej czy Międzyzdrojów.
Podczas inauguracji roku akademickiego, miała
miejsce imatrykulacja ponad dwudziestu nowych studentów, którzy zasili szeregi blisko 160 dotychczasowych studentów. Oprawę muzyczną przygotował zespół pod kierunkiem Lecha Jurka, który wykonał, dziś
już trochę zapomniane, pieśni o Nowogardzie. (ps)
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Jubileusz 25. lecia związku małżeńskiego
nowogardzkich par
25 par z terenu gminy Nowogard świętowało, w so- w swoim życiu. Składaliście wtedy przed laty przysiębotę, 6 października br., w Willi Zbyszko w Warnkowie, gę, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było
jubileusz 25 - lecia pozgodne, szczęśliwe i
„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie trwałe. Dzisiaj jesteżycia małżeńskiego. W
tym wyjątkowym wyście ludźmi honoru,
czynić to tylko jedno, miłować”
darzeniu małżonkom
gdyż zostaliście wierni
towarzyszyli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla i słowu danemu sobie wiele lat temu i stanowicie dla
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
naszej społeczności dowód na to, że można dochować
Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz złożonej przysięgi. Wasza postawa wynika z przekonaNowogardu, który powiedział m. in.: Kiedy kilka lat nia o nierozerwalności i świętości małżeństwa. Ślubotemu zgłosiło się do mnie kilka par i powiedziało: wana miłość, wierność i uczciwość małżeńska, aż do
świętujemy 50 - lecie pożycia małżeńskiego, a 25- le- śmierci, jest najważniejszą z zasad w budowaniu trwacia nie ma! To niesprawiedliwe, bo 25 lat też nie łatwo łego związku.
jest przeżyć. Więc spróbowaliśmy zorganizować po raz
W dalszej części spotkania zostały wręczone jubipierwszy srebrne gody. Nie byliśmy pewni czy nam się latom pamiątkowe medale, a następnie wzniesiono
to uda. Czy pomysł chwyci?
toast i odśpiewano sto lat. Uwieńczeniem oficjalnej
Czy wszyscy jubilaci będą chcieli przyjść i uczestni- części spotkania była część artystyczna w wykonaniu
czyć w tej uroczystości? Pomysł jednak chwycił, a dzi- pary tancerzy:
siejsze spotkanie jest dowodem na to, że był to pomysł
Wszystkim Jubilatom, także tym, którzy nie mogli
trafiony. Dziś więc stajemy przed małżeństwami, które być obecni na uroczystości, składamy serdeczne graobchodzą srebrne gody. Niezmiernie mi miło, że to Wy, tulacje za dotrzymanie złożonej przysięgi małżeńskiej i
drodzy państwo, nimi jesteście. W tym roku mija 25 lat życzymy długich lat życia w zdrowiu, zadowoleniu oraz
od chwili, w której podjęliście najważniejszą decyzję doczekania kolejnych pięknych Jubileuszy.
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Jubilaci z 1993 r. obecni na uroczystości
„Srebrnych Godów”:
Wioletta i Marek Dankowscy
Agnieszka i Grzegorz Irzymscy
Anna i Krzysztof Biernaccy
Halina i Sławomir Brodniakowie
Agnieszka i Robert Osuchowie
Anna i Zbigniew Świrgoniowie
Marzena i Piotr Nowakowscy
Małgorzata i Piotr Sawiccy
Joanna i Ryszard Słupscy
Agnieszka i Tomasz Żelazowscy
Renata i Robert Witkoscy
Bożena i Artur Obrębscy
Joanna i Mirosław Sarzyńscy
Edyta i Krzysztof Bernachowie
Anna i Tomasz Siudowie
Żaneta i Daniel Szczepaniakowie
Ludmiła i Lech Zięciakowie
Justyna i Jacek Jurzysta
Ewa i Kazimierz Wojewodowie
Ludmiła i Marek Heiserowie
Anna i Józef Pabisiakowie
Aneta i Grzegorz Sobczakowie
Izabela i Andrzej Paszkiewiczowie
Elżbieta i Jacek Szpilscy
Iwona i Jakub Orłowscy

Nowogardzianin członkiem Zarządu Międzynarodowej
Federacji Wolnych Kościołów Ewangelicznych
W dniach od 23 do 30 września br., w Pune (Indie),
delegacja Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, w tym
mieszkaniec naszego miasta – Cezary Komisarz, wzięła udział w obradach Międzynarodowej
Federacji Wolnych Kościołów Ewangelicznych.
Delegaci z ponad 30 krajów spotkali
się na konferencji poświęconej tematowi:
„Wolni i Zjednoczeni”. W ostatnim dniu
dokonano wyboru Prezydenta i Sekretarza
Federacji oraz członków Komisji Wykonawczej, Misyjnej i Teologicznej. Przez kolejne 4
lata w Komisji Wykonawczej (Zarząd IFFEC)
Europę Wschodnią reprezentował będzie,
po raz pierwszy delegat z Polski, prezbiter
Cezary Komisarz, mieszkaniec Nowogardu

oraz pastor miejscowego zboru KECh „Górna Izba”. To
duże wyróżnienie również i dla naszego miasta. Gratulujemy oraz trzymamy kciuki (ps)
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Konferencja prasowa Burmistrza
w sprawie dotacji na wymianę pieców
W piątek, 5 października br., w
Urzędzie Miejskim, w czasie konferencji prasowej Burmistrz Robert Czapla
potwierdził gotowość do wprowadzenia w życie nowego programu pomocowego, dzięki któremu mieszkańcy
będą mogli otrzymać dotację na wymianę przestarzałych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne.
W tej sprawie burmistrz Robert Czapla przygotował
projekt uchwały, który trafi pod obrady najbliższej
rady miejskiej. Nad projektem związanym z dotacją
na wymianę pieców, burmistrz wraz z zespołem pracowników urzędu miejskiego pracowali od kwietnia br.
Co ważne, projekt ten jest niezależny od rządowego
programu, zatem wszelką pomoc i informację będzie
można uzyskać bezpośrednio w nowogardzkim urzędzie. Dotacje na zakup pieców zostaną sfinansowane
z budżetu Gminy Nowogard. Zaproponowany przez
burmistrza program wymaga jeszcze zgody rady miejskiej. - Projekt uchwały dotyczący dotacji dla mieszkańców, chcemy wprowadzić pod obrady sesji zaraz po
wyborach – mówi burmistrz Robert Czapla. – Program
ten jest niezależny od rządowego programu „Czyste
Powietrze”. Nasz program gminny stwarza wszystkim
mieszkańcom posiadającym stare piece, możliwość ich
wymiany na nowe, jest to również kolejny krok realizowany przez Gminę, na rzecz ochrony środowiska.

Kto będzie mógł się starać o dotację?
O dotację starać się mogą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, współwłaścicielami domów
jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Co podlega dotacji?
Dotacji podlega zakup kotła gazowego na olej opałowy, kotła na biomasę lub paliwo stałe, co najmniej 5 klasy
lub pieca zasilanego prądem elektrycznym. Dofinansowanie można będzie
uzyskać również na elementy związane
z nowym systemem ogrzewania (np.
rury, grzejniki, pompy, zawory).

Wielkość dotacji
Wielkość dotacji: do 50% brutto zakupu nowego
kotła i elementów z nim związanych, nie więcej niż 3
tys. dla budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, oraz 5 tys. dla budynków wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię.

Jak będzie wyglądała procedura?
1. Osoba zainteresowana wymianą pieca węglowego wypełni przygotowany formularz wnioskuo dofinansowanie. 2. Pracownicy urzędu przeprowadzą wizję lokalną w budynku lub lokalu wskazanym we wniosku.3.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, wnioskodawca będzie mógł rozpocząć modernizację systemu ogrzewania. 4. Po zakończeniu prac, wnioskodawca złoży
wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dowodami zakupu
nowego systemu ogrzewania. 5. Pracownicy urzędu
sprawdzą zgodność wykonania z umową. 6. Wypłata
dotacji wpłynie na konto wskazane we wniosku.
Szczegółowych informacji na temat programu i warunków otrzymania dotacji udzieli Magdalena Bednarek z Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (tel. 91 39 26 239). (bs, fot.: bs/nws)

Rusza budowa infrastruktury
wodociągowej dla działkowców
We wtorek, 9 października br., w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla gościł przedstawicieli Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych
(ROD): prezesa Ryszarda Wajka i sekretarz Celinę Chłopek. Celem spotkania, w którym udział wzięli również
Skarbnik Gminy Marcin Marchewka oraz Wojciech
Szponar z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, było podpisanie przez
burmistrza dotacji celowej w zakresie koniecznej budowy infrastruktury wodociągowej w ROD w rejonie
ulicy Zamkowej, gdzie zagospodarowanych jest 270
działek. Budowa wodociągu przebiegać będzie etapami, na pierwszy z nich działkowcy zabezpieczyli 50 tys.
zł środków własnych, a zgodnie z podpisanym przez
Burmistrza Roberta Czaplę, porozumieniem – otrzy-

mają dodatkowo 20 tysięcy złotych na dalsze prace.
Realizacja zadania, z którego przebiegu działkowcy
poinformują Gminę, odbędzie się jeszcze w tym roku.
(bs. fot. bs /nws)
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Czytanie epopei narodowej
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza w NDK
W poniedziałek. 8 października br., w ramach „100 imprez na 100. lecie Niepodległej”,
odbyło się kolejne czytanie Księgi Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (księgi 4, 5 i 6), czytał m.in. burmistrz Robert Czapla, jako Sędzia. W rolę zaś narratora oraz Telimeny wcielił
się gość specjalny - aktorka Edyta Jungowska (Na dobre i na złe, Ja wam pokażę!, Klan).
Choć czytanie epopei trwało blisko 3 godziny, to w odczuciu widzów - czas zleciał szybko.
Jednak na początku poniedziałkowego wieczoru,
miało miejsce wręczenie nagrody dla autora zwycięskiego loga, które wzięło udział w „Konkursie na projekt logo obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości”. Był nim Ksawery Końka z Nowogardu.
Wygrał on bon o wartości 1000 zł, ufundowany i wręczony przez burmistrza Roberta Czaplę.
Do „Konkursu na projekt logo obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości” zgłoszono siedemnaście prac. Projekty oceniła komisja konkursowa,
w składzie: Kamila Siedlecka – instruktor pracowni malarskiej NDK, Andrzej Sawicki – grafik, przedstawiciel
UM w Nowogardzie oraz Mateusz Marszalec – specjalista ds. promocji i organizacji imprez w NDK. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.
***.
Spotkania z epopeją zapoczątkowało pierwsze
czytanie w czwartkowy wieczór (4 października br.),
w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury.
Na „pierwszy ogień” wzięte zotały wówczas księgi 1, 2
oraz 3. Czytania tychże ksiąg epopei podjęli się: aktor
Dariusz Kordek (Kroll, Sztos, Sfora: Bez litości), prezbiter Cezary Komisarz, emerytowana polonistka Józefa
Szukalska, prezes Klubu Honorowych Krwiodawców
Zdzisław Szmit, ksiądz Waldemar Piątek oraz młodzi
aktorzy i recytatorzy: Weronika Lalik, Michał Andrysiak
i Jakub Kazuba. Gospodarzem wieczoru była dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska.

www.nowogard.pl
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Za nami rekordowy, Jubileuszowy V Nowogardzki
Bieg Uliczny Toyota Kozłowski
W niedzielne przedpołudnie, 7 października br.,
pomimo wietrznej pogody, sportowe zmagania biegowe rozpoczęły dzieci i młodzież w trzech kategoriach
wiekowych. Cóż to były za emocje. Walka do
ostatnich metrów, rywalizacja w duchu fair
play. Najmłodszym zawodnikom kibicowały całe rodziny. We wszystkich kategoriach
wystartowało kilkuset młodych biegaczy a
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
medal oraz coś słodkiego. Na linii startu stanęli również zawodnicy marszu Nordic Walking, a
punktualnie o godz. 12:00 starter wystrzałem
z pistoletu dał sygnał startu jubileuszowego
biegu na dystansie 5 kilometrów, w którym
udział wzięło 115 zawodników. Warto tu
podkreślić, że bieg na dystansie pięciu kilometrów pojawił się przy okazji jubileuszu piątej edycji.
Linię mety na dystansie 5 km przekroczyło 115 biegaczy. 5-kilometrową trasę najszybciej pokonał Murawski Zbigniew (00:16:33) ze Szczecina. Tuż za nim
uplasował się Minko Arkadiusz (00:17:30) i Karcz Artur (00:17:51) z Mrzeżyna. Pierwszą kobietą na mecie
była Zielińska Anna (00:21:46), drugą, Lachowicz Blanka (00:22:10), trzecia - Kaczmarek Paulina (00:22:19).
O godzinie 13:00 rozpoczął się V Nowogardzki Bieg
Uliczny Toyota Kozłowski na dystansie 10 kilometrów.
Linię mety przekroczyło 182 biegaczy. Bieg główny
najszybciej pokonał Belgrau Szymon (00:33:39) z Międzyrzecza. Za nim na miejscu drugim Sowiński Patryk

(00:34:00) i jako trzeci mieszkaniec Nowogardu Bielski Sebastian (00:36:11). Pierwszą kobietą na mecie
była Jackiewicz Monika (00:37:17), druga - Witkiewicz
Magdalena (00:40:39), trzecia Szwarnóg
Jola (00:41:54).
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
organizator Jubileuszowego V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyota Kozłowski,
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, kierują ogromne podziękowania
do wszystkich z Państwa, którzy podobnie jak
w ubiegłym roku, tak licznie i chętnie włączyli
się w pomoc przy organizacji Biegu na tak wysokim poziomie. Organizatorzy dziękują także
za pomoc pracownikom Urzędu Miejskiego,
ZBK, OPS oraz Biblioteki i Domu Kultury, a także nauczycielom z nowogardzkich szkół.
Słowa podziękowań skierowane są również do
współorganizatorów i sponsorów (w tym, między innymi: TOYOTA Kozłowski, PRESS GLASS, CZG R-XXI,
LIDL, PZU NOWOGARD, DORADO, PROFIT, REVITAL,
Ośrodek FAMILIJNI, ELMODOX, DAN BUD, TRASMAR,
Sklep Sportowy M. Kubicka, ABACOSUN, FEDEŃCZAK,
DERMISS, JAN ZUGAJ, ROYAL), wolontariuszy oraz patronów medialnych wydarzenia. Przede wszystkim
dziękujemy zawodnikom za piękne, sportowe emocje,
a kibicom za fantastyczny doping. Dzięki Państwu tworzy się historia kolejnego w regionie wydarzenia na
mapie biegowej Polski. (red., fot. mg)
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Wyniki V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego:
Dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej
I Bieg na 200 m - dzieci w wieku przedszkolnym dziewczynki i chłopcy od 4 do 6 lat (roczniki 2012
i niższe) - bez miejsc
II Bieg na 400 m - dziewczynki 1-3 kl. szkoły podstawowej (roczniki 2011. 2010, 2009)
1. Płachecka Aleksandra (nr 107) SP nr2
2. Chomont Kornelia (nr 406) SP nr4
3. Naruszkiewicz Magda (nr 52) SP nr1
III Bieg - chłopcy 1-3 kl. szkoły podstawowej (roczniki
2011, 2010, 2009)
1. Marciniak Szymon (nr 130) SP nr 2
2. Kolibski Damian (nr 147) SP nr 2
3. Grygowski Jakub (nr 266) SP nr 3
3 . Ogiewa Jakub (nr 248) SP nr 3
IV Bieg na 600 m - dziewczynki 4-6 kl. szkoły podstawowej (roczniki 2008, 2007, 2006)
1. Nagły Katarzyna (nr 167) SP nr 2
2. Dawidowska Maja (nr 359) SP nr 1
3. Luberadzka Weronika (nr 155) SP nr 2
V Bieg na 600 m - chłopcy 4-6 kl. szkoły podstawowej
(roczniki 2008, 2007, 2006)
1. Kalinowski Dawid (nr 350) SP w Przelewicach
2. Garski Kryspin (nr 422) Bytów - Świat Płytek u Kryspina
3. Głowicki Igor (nr 44) SP nr 1
VI Bieg na 1500 m dziewczynki i chłopcy 7-8 kl. szkoły podstawowej + 3 kl. gimnazjum (roczniki 2005,
2004, 2003, 2002)
Dziewczynki:
1. Luberadzka Natali (nr 316) Gim. 2
2. Misarko Emilia (nr 58) SP nr 4
3. Zięciak Zuzanna (nr 425) SP Nr 4
Chłopcy:
1. Teodorczyk Michał (nr 432) II LO
2. Tracz Bartłomiej (nr 388) SP Przecław
3. Laskowski Filip (nr 182) SP nr 2
OGŁOSZENIE

Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie – Etap I

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z Państwa pytaniami dotyczącymi przebudowy ul. Ks. Racibora uprzejmie informuję, że ogłosiliśmy
przetarg na wykonanie pierwszego etapu tej drogi o dł. ok. 120 mb wraz z częścią kanalizacji deszczowej. Wpłynęła
jedna oferta firmy ADN sp. z o.o. z Nowogard na wartość 288.817,67 zł. W związku z tym, że mamy w budżecie
zabezpieczone środki w wysokości 170.000 zł, ponownie
ogłaszamy przetarg z dłuższym terminem wykonania.
Burmistrz Nowogardu oraz pracownicy wydziału są zdeterminowani, aby zrealizować tą inwestycję.
Szczegóły dotyczące przetargu oraz inwestycji dostępne są w Wydziale Inwestycji i Remontów pok. 212
pl. Wolności 5. Jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań
jesteśmy do Państwa dyspozycji również pod numerem
telefonu 91 3926240 oraz adresem e-mail: inwestycje@
nowogard.pl lub rmazurczak@nowogard.pl. Zapraszamy wszystkich wykonawców do składania ofert.
Rita Mazurczak
Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
www.nowogard.pl
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Tytuł projektu: „Wykonanie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego poprzez rozbudowę ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Gmina Nowogard”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka.
Numer i nazwa Działania: RPZP.04.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Numer i nazwa Celu Tematycznego: 06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
Numer naboru: RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.04.03.00-32-0009/17-00
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 807 115,64 zł
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez
utworzenie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego w oparciu o
walory przyrodnicze Jeziora Nowogardzkiego oraz zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Las”. Utworzenie takiego szlaku ma przede wszystkim na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów
krajobrazowych w regionie.
Szlak przyrodniczo-dydaktyczny wokół Jeziora Nowogardzkiego ma na celu zachęcenie do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody przy jednoczesnym zapoznaniu się z osobliwościami rodzimej flory i fauny występującymi na styku 2
środowisk
Przebieg szlaku dydaktyczno-przyrodniczego zaplanowany został tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak
najmniejsza. Ścieżka dydaktyczna zostanie oznakowana, podobnie jak szlaki turystyczne, elementami zaplecza są w tym
przypadku tablice informacyjne, wiaty oraz punkty widokowe.

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu „. Termin składania ofert upływa 30.10.2018 o godz.12:00. Szczegółowe informacje
dostępne pod adresem http://bip.nowogard.pl/unzip/10015.dhtml

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji w sprawie drogi na os. Bema
Ze względu na pojawiające się nieprawdziwe informacje na osiedlu Gen. Bema, rozgłaszane z czyjejś inicjatywy,
oświadczam oficjalnie, że Gmina Nowogard nie planowała i nie planuje robić drogi wzdłuż działek na osiedlu Bema.
Słupki, które się tam pojawiły w ostatnim czasie, są prawdopodobnie własnością ENEI pod linię energetyczną.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, jeżeli pojawi się jakaś wzmianka dotycząca działań Gminy, to zachęcam Was do
kontaktu z Urzędem Miejskim (telefon 91 39 26 200 lub 91 39 26 201), gdzie zostanie udzielona PRAWDZIWA informacja.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Szponar, Wydział GKMiOŚ

PRZEBUDOWA DROGI - CZERMNICA
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do
składania ofert na Przebudowę drogi na działce nr
44 i 63 w Czermnicy. Termin składania ofert upływa
31 października 2018r o godz 9:00 http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/455.dhtml

Przebudowa drogi
przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania
ofert na zadanie pn.:”Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora
I w Nowogardzie”. Termin składania ofert upływa 30.10.2018
o godz. 9:00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/454.dhtml

Informacja
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 10 z dnia 24.10.2018 r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy 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.
www.nowogard.pl
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19 października wystartowała VIII Edycja Nowogardzkiej „Szkoła Cukrzycy”
„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)
Rozpoczynamy nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach „Szkoły Cukrzycy”. Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być każda zainteresowana osoba. Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne. Zapisy odbywają się w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 12:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr.: 500
553 190; 795 477 793; 512 626 744; również za pośrednictwem e-mail cukrzycanowogard@wp.pl
Można również stać się uczestnikiem szkoły przychodząc bezpośrednio na wykłady.
Wykłady będą prowadzone w Nowogardzie w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 (znajdującej się na terenie
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego) raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00.
Lekarzem prowadzącym Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” jest Pani dr Marzena Kargul.
Terminy i tematy wykładów:
19-10-2018 - Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?
16-11-2018 - Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego.
14-12-2018 - Żywienie w cukrzycy - prawda i mity.
11-01-2019 - Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne.
15-02-2019 - Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiety - problem nie tylko kobiet.
15-03-2019 - Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, kwasica cukrzycowa - jak ich unikać? Osoba z cukrzycą w pracy.
Kierowca z cukrzycą.
12-04-2019 - Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.
24-05-2019 - Zawał serca, udar mózgu - czy to tez powikłania cukrzycy? - Uroczyste zakończenie VIII edycji Nowogardzkiej
„Szkoły Cukrzycy”
W VIII edycji szkoły zostały zaplanowane dodatkowe działania adresowane do jej uczestników w postaci bezpłatnych:
• badań poziomu cholesterolu
• badań poziomu trójglicerydów
• badań poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c
• wykłady będą kończyły się losowaniem drobnych upominków wśród ich uczestników
W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard oraz Pani dr Marzeny Kargul serdecznie zapraszam do udziału w VIII Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”
Partnerami VIII Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” są: Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl, Parafia pw.
św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, Firma Ascensia Diabetes Care, Portal informacyjny http://www.wnowogardzie.pl/
Bieżące informacje o Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy są publikowane na:
http://www.cukrzycanowogard.lh.pl w zakładce Szkoła Cukrzycy
https://www.facebook.com/Nowogardzka-Szko%C5%82a-Cukrzycy-423504931387229
Eugeniusz Tworek
Prezes Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD
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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.
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

UWAGA! CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWOGARDZIE W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH
Pragnę poinformować Państwa, że jak co roku w okresie Świąt Wszystkich Świętych w dniach 30.1002.11.2018 na ulicach przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie będzie zmieniona organizacja ruchu w
sposób następujący:
• ul. Nadtorowa zostanie zajęta od przejazdu kolejowego do posesji nr 3
• ul. Cmentarna zostanie zamknięta od przejazdu kolejowego do ul. Młynarskiej
• na ul. Młynarskiej od ul. Sienkiewicza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy i zostaną wyznaczone
po jej lewej stronie miejsca parkingowe
• na ul. Nadtorowej (lewa strona od przejazdu kolejowego) oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od Nadrorowej
do Młynarskiej zostaną wyznaczone miejsca parkingowe
Pragnę uspokoić przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są na ulicy Cmentarnej, że dojazd do ich firm
będzie możliwy poprzez ulicę Mickiewicza, na której czasowo zostanie zniesione ograniczenie dotyczących
pojazdów o masie rzeczywistej przekraczających 20 tony i zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się co
umożliwi bezproblemowe poruszanie się pojazdów typu TIR, które wcześniej musiały manewrować po ciasnych
bocznych ulicach.
Za powstałe utrudnienia przepraszam
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

ul. Nadtorowa
ul. 3 Maja

ul. Cmentarna

ul. Młynarska
ul. A.Mickiewicza

