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Rusza budowa świetlicy w Wyszomierzu
W piątek, 12 lipca br. Burmistrz
Robert Czapla w towarzystwie prezydium Rady Miejskiej - wiceprzewodniczących: Jacka Rafińskiego
i Marcina Wolnego dokonał - poprzez symboliczne wbicie szpadla
- rozpoczęcia budowy świetlicy
wiejskiej w Wyszomierzu. W przekazaniu placu budowy, które jest
zwyczajową formalnością, wzięli
także udział wykonawca: Adam
Dembiński oraz Pamela Springer
z Wydziału Inwestycji UM.
To kolejna realizacja burmistrza
Roberta Czapli dla mieszkańców
Wyszomierza. W ubiegłym roku
przekazał jednostce OSP Wyszomierz sprzęt ratujący życie wart
kilka tysięcy złotych (w 2015 roku

jednostka OSP otrzymała wóz bojowy), również w ubiegłym roku zrealizowana została termomodernizacja remizy. W ubiegłym roku także,
burmistrz Robert Czapla udzielił
wsparcia dla jednej z mieszkanek
wsi, która znalazła się w trudnej
sytuacji. Teraz z myślą o wszystkich
mieszkańcach Wyszomierza realizuje budowę świetlicy wiejskiej.
Umowa z wykonawcą - ZPUH
DEMGRAD S.C. z Nowogardu podpisana została w dniu
18 czerwca br. Wartość inwestycji
to 793.777,51 zł. Jest współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Świetlica dla mieszkańców
Wyszomierza będzie budynkiem
parterowym niepodpiwniczonym
z instalacjami zewnętrznymi:
elektryczną, kanalizacji sanitarnej (do bezodpływowego zbiornika na ścieki), wodociągową oraz
przyłączem wodociągowym. Powierzchnia użytkowa świetlicy to
170,81 mkw. Wysokość 6,26 m.
W obiekcie znajdzie się sala spotkań, biblioteka, zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny w tym dla
osób niepełnosprawnych oraz kotłownia ze składem opału. Prace
zakończone zostaną w kwietniu
2020 roku. (BS, fot. BS)

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego
W poniedziałek, 15 lipca br., burmistrz Robert
Czapla podpisał II przetarg na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
Inwestycja ta jest realizacją obietnic wyborczych
burmistrza, który obiecał mieszkańcom, że po wykonaniu rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, która
znajduje się w tej ulicy, po czasie niezbędnym, aby
nowe rury „popracowały, przystąpi do przebudowy
nawierzchni ulicy. I to się właśnie dzieje.
Projekt przewiduje przebudowę drogi z masy
mineralno bitumicznej, kostki brukowej betonowej
wraz z uwzględnieniem zagospodarowania wód
opadowych. Ponadto konstrukcja nowej drogi zapewni obciążenie ruchem samochodów osobowych
dostawczych. Planowane jest, że jezdnia i chodniki
będą na jednym poziomie, odpowiednio wyprofilowane, odznaczone od siebie kolorami.

Burmistrz zaprasza wykonawców do składania swych ofert. Termin składania ofert: do dnia
06.08.2019 r. do godz.9:00. Szczegółówe informacje
są dostępne pod linkiem adresem: http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/486.dhtml (ps)

www.nowogard.pl
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Omówienie koncepcji placu zabaw
w Świerczewie
We wtorek, 16 lipca br., burmistrz Robert Czapla,
spotkał się z sołtys Urszulą Armatą i mieszkańcami
Świerczewa.
W spotkaniu ponadto wzięły udział pracownice
Wydziału Inwestycji i Remontów - Pamela Springer
i Paulina Golacik.
Dzisiejsze spotkanie dotyczyło omówienia koncepcji na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw
w miejscowości Świerczewo”, którą wykonała firma
Lege Artis, w ramach opracowania dokumentacji za
kwotę 4.000 zł.
Termin wykonania dokumentacji, zgodnie z podpisaną umową, to 31.08.2019 r.
Na spotkaniu uzgodniono, że zostaną zakupione
następujące urządzenia: karuzela z siedziskiem, potrójna huśtawka z zwykłym siedziskiem, krzesełkiem
i bocianim gniazdem, zestaw sprawnościowy z linarium i ze ścianką wspinaczkową oraz zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami (małą i średnią). Teren
przeznaczony pod budowę placu zabaw to ok 400 m2.
(ps)

Będzie remont alejki cmentarnej
od ul. Mickiewicza do kaplicy
Wielu mieszkańców gminy Nowogard zwracało się przy różnej okazji do burmistrz Roberta Czapli z zapytaniem, czy istnieje możliwość
wykonania porządnej alejki na cmentarzu od
bramy od strony ul. Mickiewicza do kaplicy.
Po zapoznaniu się ze stanem rzeczonej alejki, burmistrz Robert Czapla, w dniu 5 lipca br.,
podpisał zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Remont alejki na
cmentarzu komunalnym w Nowogardzie od
ul. Mickiewicza do kaplicy”
Alejka od furty przy ulicy Adama Mickiewicza
do kaplicy na cmentarzu komunalnym posiada
obecnie nawierzchnię gruntową o szerokości
3,0-3,5 m o długości 61 m.
Remont zakłada całkowita wymianę nawierzchni z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową okoloną krawężnikami.
Przewidywany termin zakończenia prac to 30
sierpnia br.
Więcej informacji na stronie BIP.                        (ps)
www.nowogard.pl
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Błotno wybrało koncepcję placu zabaw
Burmistrz
Robert
Czapla,
w dniu 9 lipca br. (wtorek), o godz.
18.00, spotkał się w świetlicy przy
szkole z mieszkańcami Błotna. Celem głównym tegoż spotkania było
przedstawienie koncepcji nowego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błotnie i ustalenie, jakie
elementy mają go stanowić.
Na spotkanie przybyła Pamela Springer z Wydziału Inwestycji
i Remontów, która szczegółowo
przedstawiła propozycje wyposażenia nowego placu zabaw.
Opcji było wiele, stąd też i opinii samych mieszkańców też było
kilka.
Ostatecznie została wybrana
ta wersja, która najbardziej przypadła do gustu młodym mieszkańcom Błotna, którzy obecni na
boisku szkolnym, jednogłośnie
opowiedzieli się za przedstawionymi przez burmistrza propozycjami.

Dalsza część spotkania burmistrza z mieszkańcami dotyczyła już
spraw wewnętrznych. (ps)

www.nowogard.pl
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Prace remontowe przy drodze na działce
nr 44 i 63 w Czermnicy
W dniu 18 lipca br. (czwartek), rozpoczęły się
prace remontowe przy drodze na działce nr 44
i 63 w Czermnicy. Burmistrz Robert Czapla podjął
decyzję o remoncie wspomnianej drogi w ramach
bieżącego utrzymania dróg, ponieważ dotychczas
ogłoszone przetargi nie zdołały wyłonić wykonawcy.
Ponadto, była radna Lidia B., ogrodziła teren do niej
należący, z którego mieszkańcy od wielu lat korzystali i to jeszcze od czasów, gdy burmistrzem był Kazimierz Ziemba.
Miejmy nadzieję, że poprawiony stan drogi dojazdowej znacznie ułatwi życie codzienne mieszkańców. (ps)

Plac zabaw w Żabówku coraz bliżej
W poniedziałek, 15 lipca br. Burmistrz Robert
Czapla w towarzystwie pracowników Wydziału Inwestycji, gościł mieszkańców i sołtys Żabówka celem
omówienia koncepcji placu zabaw dla dzieci w tej
miejscowości. To kolejny krok w realizacji przez burmistrza inwestycji obiecanych dla mieszkańców wsi
- tym ważniejszych, że dotyczą rozwoju fizycznego
dzieci dlatego też propozycje karuzel czy huśtawek
mogli obejrzeć również najbardziej zainteresowani.
Przypomnijmy, że na spotkaniu z mieszkańcami
w Żabówku, do którego doszło pod koniec ubiegłego roku, burmistrz zapowiedział rozpoczęcie prac
związanych z realizacją budowy placu zabaw w tym
roku. – Bardzo się cieszymy, że burmistrz nas wysłuchał. Dla nas i naszych dzieci to naprawdę ważne
- powiedziała wówczas sołtys Żabówka Izabela Gutowska, obecna dziś na spotkaniu.
Podczas poniedziałkowego spotkania w urzędzie,
uzgodniono, że na plac zabaw zostaną zakupione
3 urządzenia: karuzela z siedziskiem, potrójna huśtawka z zwykłym siedziskiem krzesełkiem i bocianim gniazdem oraz zestaw zabawowy ze ślizgawką,
przejściem linowym i rurowym. Mieszkańcy zdecy-

dowali, że ogrodzenie placu zabaw wykonają we
własnym zakresie ze środków funduszu sołeckiego,
co pozwoli na zakup dodatkowych urządzeń. Teren
przeznaczony pod inwestycję to ok. 500 mkw. Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę placu zabaw w Żabówku jest firma Lege
Artis Monika Wyka. Projektant, zgodnie z podpisaną
umową ma czas na wykonanie dokumentacji do 31
sierpnia br.
(BS, fot. BS)

www.nowogard.pl
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Świetlica w Lestkowie
będzie skanalizowana
W czwartek, 11 lipca br., burmistrz Robert Czapla
podpisał przetarg na wykonanie zadanie pn. „Przebudowa świetlicy w Lestkowie - budowa zbiornika
bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej”.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10835.dhtml
Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2019 r. o godz.
12:00.

Jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz będzie
realizował w Lestkowie.
Dotychczas największą inwestycją w tym sołectwie był remont związany z adaptacją budynku na
świetlicę wiejską. Obecnie jest to jednej z największych świetlic wiejskich (ponad 300 mkw) na terenie

gminy Nowogard. Przeprowadzony został całkowity
jej remont w środku oraz na zewnątrz budynku.
Przy współpracy z mieszkańcami, wyremontowano posadzki, wyrównano i pomalowano ściany,
wstawiono nowe okna i drzwi. Uporządkowano
również wstępnie teren wokół obiektu. W jednym
z pomieszczeń zorganizowano siłownię. Jest również pomieszczenie kuchenne.
25 marca br., burmistrz Robert Czapla, odebrał
zakończone inwestycje w Lestkowie.
Pierwszą z odebranych inwestycji był plac zabaw,
zrealizowany przez firmę Magic Garden, za kwotę
blisko 70.000 zł, z czego 63,63 % poniesionych kosztów stanowi dofinansowanie ze środków unijnych
(z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020). Utworzono go na powierzchni 400 m2,
który został ogrodzony. Na nowym placu zabaw zainstalowano urządzenia zabawowe takie jak: kolejka linowa (pierwsza tego typu zabawka na terenie
gminy Nowogard), karuzela tarczowa, huśtawka tarczowa, huśtawka ważka, huśtawka podwójna wahadłowa, bujak oraz zastaw zabawowy. Drugą inwestycją w tym dniu odebraną przez burmistrza Roberta
Czaplę było ogrzewanie w świetlicy, które wykonała
firma KZSerwis z Nowogardu. W pomieszczeniach
zamontowano łącznie 6 klimatyzatorów z funkcją
grzania wraz z jednostkami zewnętrznymi o odpowiednio dobranych parametrach do każdego z pomieszczeń. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota
24.969 zł
Kolejnym krokiem będzie zamontowanie zbiornika bezodpływowego, czyli pełne skanalizowanie
wyremontowanej świetlicy. (ps)

Dotacje dla nowogardzkiej parafii
Burmistrz Robert Czapla podpisał 2 umowy
w sprawie wsparcia finasowego Gminy Nowogard
w postaci dotacji celowych: dla kościóła pw. Św.
Barbary w Karsku (10 tys zł) oraz kościóła pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie (10 tys zł),
które należą do parafi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie. Oba kościoły wpisane są do rejestru zabytków przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie.
Obie umowy muszą być zrealizowane do grudnia
br.
Poniżej prezentujemy zestawienie dotychczas
udzielonych dotacji z Gminy Nowogard przekazanych na sfinansowanie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (kościołów) w latach 2011 – 2019 (I – III kadencji burmistrza Roberta
Czapli).

www.nowogard.pl
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Beneficjent - Parafia

Nazwa zabytku

Kwota dotacji - zł

1

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Anny  w Długołęce
Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Żabowie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Św. Katarzyny w Trzechlu
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Żabowie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Żabowie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Króla w Sikorkach
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Różańcowej
w Żabowie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie
RAZEM

Kościół pw. Sw. Anny
w Długołece
Kościół pw. Św. Józefa
w Orzechowie
Kościół pw. Św. Marcina
w Wołowcu
Kościól pw. Św. Stanisława
kostki w Maszkowie

6 000,00

Rok udzielenia
dotacji
2011

10 000,00

2011

10 000,00

2011

8 000,00

2011

Kościół pw. Św. Katarzyny
w Trzechlu
Kościól pw. Św. Barbary
w Karsku

6 000,00

2011

6 000,00

2011

Kościól pw. Św. Stanisława
Kostki w Maszkowie

6 000,00

2012

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie

55 600,00

2012

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
w Grabinie
Kościół pw. Chrystusa Króla
w Sikorkach
Kościól pw. Św. Stanisława kostki w Maszkowie

36 000,00

2012

60 000,00

2013

18 000,00

2013

Kościół pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Olchowie

70 000,00

2014

Kościół pw. Św. Barbary
w Karsku

50 000,00

2015

Kościól pw. Św. Marcina
w Wołowcu
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie

9 950,00

2016

69 938,95

2017

Kościól pw. Św. Marcina
w Wołowcu
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie

79 000,00

2017

89 508,00

2018

Kościól pw. Św. Kazimierza                     
w Boguszycach

20 000,00

2018

Kościól pw. Św. Barbary
w Karsku

10 000,00

2019

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie

10 000,00

2019

x

629 996,95

x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(ps)
www.nowogard.pl
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Konsultacje społeczne
– przystanek na ulicy Ogrodowej
oraz likwidacja strefy zamieszkania
We wrześniu 2018 r., do burmistrza Roberta Czapli skierowana została petycja (46 podpisów
mieszkańców) w sprawie przywrócenia przystanku komunikacji
miejskiej przy ul. Ogrodowej, jednocześnie wskazując jego nowe,
dogodne dla mieszkańców lokalizacje - przy posesji 38 lub 68A.
W ostatnim też czasie wpłynął
kolejny wniosek mieszkańców ul.
Ogrodowej, tym razem w sprawie likwidacji strefy zamieszkania
na ich ulicy. Petycję podpisały 43
osoby.
W związku z faktem, iż zdanie
w sprawie lokalizacji przystan-

ku komunikacji miejskiej przy
ul. Ogrodowej w Nowogardzie
jest podzielone, a sprawa strefy
utrudnia znacznie życie mieszkańcom wspomnianej ulicy, burmistrz swym zarządzeniem ogło-

sił przeprowadzenie konsultacji
społecznych, w dniach od 10 do
11 lipca, w godzinach od 9.00 do
11.00 oraz od 17.00 do 19.00.
W ten sposób tylko mieszkańcy ulicy Ogrodowej będą mogli
bezpośrednio ankieterom udzielić
odpowiedzi na następujące pytania: Czy jesteś za przywróceniem
przystanku komunikacji miejskiej
w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie oraz czy jesteś za likwidacją
strefy zamieszkania na ulicy Ogrodowej w  Nowogardzie?
Zachęcamy do udziału jak najliczniejszego mieszkańców rzeczonej ulicy w ankiecie. (ps)

Pierwsze spotkanie burmistrza Roberta
Czapli z nowo wybranymi sołtysami
W czwartek, 18 maja
br., w świetlicy wiejskiej
w Strzelewie, odbyło się
pierwsze spotkanie burmistrza Roberta Czapli z
nowo wybranymi sołtysami gminy Nowogard.
Na tym spotkaniu
obecni byli również
kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego, aby sołtysi,
szczególnie ci, którzy
zostali wybrani na I kadencję wiedzieli, do kogo w danej sprawie należy się
zgłaszać.
Burmistrz przedstawił kierowników i pracowników poszczególnych wydziałów UM, następnie sami
sołtysi z imienia i nazwiska oraz z jakiego są sołectwa, zaprezentowali się wszystkim obecnym.
Wzruszającym momentem zebrania było oficjalne
podziękowanie i pożegnanie, odchodzącej na zasłużoną emeryturę, Ewy Jakubcewicz, kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.
Wydział ten wspiera sołtysów w ich działalności.

Nie zabrakło również ogłoszeń, ale również i
zapytań, które popłynęły od samych sołtysów. Na
wszystkie pytania odpowiadał burmistrz, a także i
poszczególni urzędnicy.
Za zakończenie odśpiewano wspólnie „Sto lat”,
zaś burmistrz Robert Czapla w imieniu zebranych
złożył życzenia urodzinowe sołtys Strzelewa Jolancie
Bednarek.
Pierwsze spotkanie w nowej kadencji przeszło już
do historii. Przed nowo wybranymi sołtysami czeka
praca na rzecz ich sołectw. (ps)

www.nowogard.pl
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Burmistrz wraz z OPS wspiera rodziny
Na terenie Gminy Nowogard od lat
funkcjonuje sprawny system wspierania i zabezpieczania rodziny realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
placówki oświatowe. OPS z powodzeniem
realizuje również programy tworzone
przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, które są odpowiedziami na potrzeby
mieszkańców. Spośród najważniejszych
wymienić należy m.in.: program usprawniający działanie służb ratowniczych pn.
„Zdrowy Nowogard”, Program 75+ będący wsparciem dla seniorów, realizowane
są także z inicjatywy burmistrza - akcje
wspierające integrację rodzinną na terenach wiejskich np. Dzień Dziecka w Świerczewie. W trosce o zdrowie mieszkańców
na zewnętrznej ścianie ratusza zamontowany został
defibrylator AED zaś dla potrzebujących osób starszych z chorobami krążenia zakupione zostały nowoczesne ciśnieniomierze.
Poza wspomnianymi działaniami, na terenie gminy realizowane są także programy wspierające dzieci
i młodzież, w tym dotacje na podręczniki i ćwiczenia
szkolne dla dzieci w klasach I - VIII oraz dla dzieci niepełnosprawnych a także program 300+ wypłacany
niezależnie od dochodu rodziny z przeznaczeniem
na zakup wyprawki szkolnej dzieciom do 20 r.ż. - dot.
uczniów szkół średnich.
Gmina Nowogard dotuje także wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z rodzin objętych
pomocą społeczną. W ramach wspierania rodzin
dzieci, które kwalifikują się do pomocy OPS otrzymują też pomoc w formie gorących posiłków w szkole
i przedszkolu. Korzystają też z zajęć pozalekcyjnych na
świetlicach szkolnych i świetlicy środowiskowej, na
której również w okresie letnim (od 24 czerwca do 19
lipca) mogą uczestniczyć w półkoloniach.
W trakcie trwania roku szkolnego dzieci z terenu gminy korzystają z darmowego dowozu do szkół
z miejsc swojego zamieszkania. Pomocą objęte są
także dzieci niepełnosprawne, dla których również
zorganizowany jest dowóz do placówek szkolno-wychowawczych zlokalizowanych w Radowie Wielkim
i Goleniowie.
Realizowany jest też program 500+ na każde dziecko, do którego obsługi kadra nowogardzkiego OPS
jest doskonale przygotowana motorycznie i organizacyjnie. Do dnia dzisiejszego (16.07. br.) wpłynęło
ponad 1300 wniosków elektronicznych od 1 sierpnia
br. do programu 500+ będą przyjmowane także wnioski w wersji papierowej. Jak szacuje OPS blisko 4200
rodzin otrzyma wypłatę 500+na dziecko a z programu
300+ na wyprawkę szkolną skorzysta ok. 280 dzieci.
(BS, fot. BS)
www.nowogard.pl
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Demontaż i odbiór azbestu (eternitu)
Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla informuje, że w imieniu
mieszkańców zamierza złożyć
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przyznanie dotacji na usuwanie
azbestu.
Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem,
transportem i utylizacją odpadów
azbestowych. Istnieje również
możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który
został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.
Kto może złożyć wniosek?
O demontaż i odbiór azbestu
mogą ubiegać się właściciele lub
współwłaściciele
nieruchomości położonych na terenie gminy
Nowogard, a także fundacje, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, jednostki sektora
finansów publicznych, Rodzinne
Ogrody Działkowe.
Gdzie się zgłosić?
W celu skorzystania z dotacji
należy złożyć wypełniony wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami
w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą

na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard
Wnioski dostępne są:
w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego, Plac Wolności
1, pok. 5, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
na stronie internetowej: www.
nowogard.pl w zakładce UWAGA!
AZBEST
Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do
22 lipca 2019 r.
WAŻNE INFORMACJE:
Planowany termin realizacji
zadania – do 30 września 2019
r., pod warunkiem uzyskania na
ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma
wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.
W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinan-

sowania na zakup nowego pokrycia dachowego.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem
przyznawania usługi usuwania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie miasta
i gminy Nowogard”, dostępnym
na www.nowogard.pl w zakładce
UWAGA! AZBEST oraz w Biurze
Obsługi Interesanta.
Demontaż pokryć dachowych
z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię
zgłoszenia z zaświadczeniem lub
adnotacją o braku sprzeciwu ze
strony Starostwa należy dołączyć
do składanej informacji.
Wnioski o dofinansowanie
usuwania azbestu do WFOŚiGW
w Szczecinie mogą składać także
przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl w zakładce AZBEST.
UWAGA! Dotychczas złożone do
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność,
nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.
Więcej informacji
udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska,
Plac Wolności 5, II piętro,
pok. 207:
Artur Bajerski
- tel. 91 39 26 239,
mail: abajerski@nowogard.pl,
Magdalena Bednarek
– tel. 91 39 26 239,
mail: mbednarek@nowogard.pl.

www.nowogard.pl
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Jarchlino
i Osowo
wybrało
swoich
sołtysów
We wtorek (16 lipca)
i w środę (17 lipca) odbyły
się ostatnie wybory sołtysów w dwóch sołectwach:
Osowo i Jarchlino. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego procedur wyboru sołtysa oraz
członków Rad Sołeckich,
mieszkańcy dokonali wyboru. I tak sołtysem Osowa
wybrana została Agnieszka
Michalska, która ogromną
przewagą głosów pokonała dotychczasową sołtys. W Jarchlinie przewagą
5 głosów wybrany na sołtysa został Mateusz Śmiałowski. W Jarchlinie w zebraniu
wziął udział burmistrz Robert Czapla, który omówił
z mieszkańcami nurtujące
ich kwestie odnośnie chodnika czy podłączenia wsi do
planowanej w Konarzewie
oczyszczalni ścieków. (ps)

Zdjęcia z wyborów w Jarchlinie
www.nowogard.pl
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23. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa
“Lato z Muzami” za nami
Dobiegł końca 23. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa “Lato z Muzami”. Gabriela Muskała, Jan Jakub
Kolski, “Marcel” w reżyserii Marcina Mikulskiego
oraz “Kafaranum” i “Obrazy bez autora” zostały
w tym roku docenione przez organizatorów, profesjonalistów i publiczność.
Gościem honorowym festiwalu w Nowogardzie
był Jan Jakub Kolski, który został laureatem Lauru
Cisowego, nagrody za wybitne osiągnięcia reżyserskie.
Autor “Jańcia Wodnika”, “Historii kina w Popielawach” i “Ułaskawienia” zasiadł również w jury 6.
Konkursu Filmowa Młoda Polska, prezentującego
najciekawsze polskie krótkometrażowe filmy fabularne ostatnich miesięcy. Razem z Aleksandrą Michael, Martą Prus i Bartkiem Fukietem zadecydował
o przyznaniu Grand Prix w wysokości 2500 złotych
filmowi “Marcel” w reżyserii Marcina Mikulskiego.
Jury doceniło “umiejętność opowiedzenia niebanalnej historii w atrakcyjny i dowcipny sposób”. To
pierwsza nagroda dla komedii, która już zakwalifikowała się na kolejne festiwale. W imieniu reżysera
nagrodę w Nowogardzie odebrała producentka Joanna Malicka.
W tym roku na festiwalu - po raz pierwszy w jego
historii - obradowały również dwie inne komisje jurorskie. Przedstawiciele widzów: Mieczysław Jakubczak, Jolanta Szczepaniak i Anna Ochocka przyznali

Nagrodę Publiczności filmowi “Rudy” w reżyserii
Kariny Węgiełek - “za ciekawą, bliską życiu historię
o radzeniu sobie ze stratą i poczuciem winy, o wybaczeniu, nadziei, szukaniu i odnajdywaniu bliskości
w traumatycznej sytuacji”.
Grand Prix 23. “Lata z Muzami” zdobył “Marcel”
w reżyserii Marcina Mikulskiego /materiały prasowe
Jury Młodzieżowe, w skład którego weszli Filip
Lembas, Malwina Oślizło i Dominika Rasińska, swoją
nagrodę przyznało filmowi “Tak jest dobrze” Marcina Sautera, inspirowanym opowiadaniem Szczepana Twardocha. Twórca, który do tej pory dał się poznać jako dokumentalista, operator oraz fotografik,
zadebiutował jako reżyser krótkiej fabuły. “Za ukazanie tęsknoty na wielu płaszczyznach, wrażliwość na
piękno surowej natury oraz zostawienie przestrzeni
do samodzielnej interpretacji” - w swoim uzasadnieniu dla nagrody napisali jurorzy.
Z Nowogardu z nagrodą wyjechała również Gabriela Muskała. Aktorka otrzymała statuetkę “Robi
Swoje” w uznaniu dla jej bezkompromisowej pracy
artystycznej i otwartości na ludzi. W czasie festiwalu
Gabriela Muskała spotkała się z widzami i przedstawiła film “Fuga”, w którym nie tylko zagrała główną
rolę, ale i napisała jego scenariusz.

www.nowogard.pl
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Na festiwalu można było również spotkać Olgierda Łukaszewicza, który przedstawił dwa filmy (“Jak
pies z kotem” oraz “Seksmisję”), rozmawiał z publicznością oraz osadzonymi w Zakładzie Karnym
w Nowogardzie. Na festiwal dotarła także Małgorzata Imielska, autorka dokumentu “Miłość i puste
słowa”, a także Karolina Bruchnicka, odtwórczyni
tytułowej roli w filmie “Córka trenera” w reżyserii
Łukasza Grzegorzka. Katarzyna Wajda z Filmoteki
Narodowej - Instytutu Audiowizualnego przybliżyła
kulisy pracy nad rekonstrukcją cyfrową klasyki polskiego kina i wprowadziła do pokazu “Halki” Konstantego Meglickiego (1929/1932).
Na scenie plenerowej grali filharmonicy szczecińscy, a także VOX i Anita Lipnicka. Sonia Bohosiewicz
przyjechała z monodramem “Chodź ze mną do łóżka”. W Nowogardzkim Domu Kultury odbył się też
wernisaż malarstwa uczestników towarzyszącego
festiwalowi 22. Pleneru Malarskiego.
Festiwal zamknął koncert Mikołaja Trzaski i zespołu Riverloam Trio, który właśnie w Nowogardzie
zakończył swoją polską trasę koncertową i ruszył na
występy do Anglii.
Publiczność festiwalowa otrzymała także możliwość wybrania najlepszego spośród wszystkich filmów fabularnych prezentowanych na „Lecie z Muzami”. W tym specjalnym głosowaniu zwycięży
ex-aequo “Kafarnaum” Nadine Labaki oraz “Obrazy
bez autora” Floriana Henckela von Donnersmarcka.
Jak oceniają organizatorzy 23. “Lata z Muzami”
w trakcie tygodniowego festiwalu, we wszystkich
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wydarzeniach przygotowanych w tym roku wzięło udział około 12 tysięcy widzów (Nowogard liczy
około 18 tysięcy mieszkańców). Organizatorem wydarzenia byli Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
oraz Nowogardzki Dom Kultury.
Przyszłoroczne 24. Lato z Muzami odbędzie się
w dniach 13-19 lipca 2020 roku.

Zdjęcia: NDK
www.nowogard.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- Konferencja podsumowująca
realizację projektu w ramach
Kontraktu Samorządowego
W czwartek, 4 lipca br., miała
miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu pod
nazwą: „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy KS. J. Poniatowskiego
21 w Nowogardzie” w ramach
Kontraktu Samorządowego.
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla –
lider kontraktu, starostowie Tomasz
Stanisławski i Tomasz Kulinicz, członek zarządu Bogusław Zaborowski,
radni Rady Powiatu w Goleniowie
oraz wykonawcy i projektanci zaangażowani w zadanie.
Całkowita wartość projektu
wyniosła 6.917 915,10 zł. Wkład
własny to 3.677 235,35 zł. Zadania zostało zrealizowane w terminie od dnia 15 maja 2018 r do
dnia 15 czerwca 2019 r. Rozbudowę i remont przeprowadziła firma
Sabpol II Sebastian Lityński, nadzór budowlany prowadziła firma
Projektowanie i Nadzór Budowlany Domagała Arkadiusz.
Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego budynku ZSP
przy ul. Poniatowskiego 21 w No-

wogardzie. Został wybudowany
również nowy, 3-kondygnacyjny
budynek, zlokalizowany pomiędzy zapleczem kuchennym, a częścią dydaktyczną szkoły, połączony ze starym budynkiem poprzez
korytarz oraz klatkę schodową.
Dodatkowo wykonano m.in.:
termomodernizację
budynku
warsztatów, wymianę instalacji
elektrycznej w istniejącym budynku szkoły, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania w istnie-

www.nowogard.pl

jącym budynku szkoły oraz doposażono klasy i warsztaty.
Przypomnijmy, że gmina Nowogard, w ramach tego samego
kontraktu samorządowego, którego była liderem, wykonała sieć
wodno-kanalizacyjną na terenie
Nowogardzkiej Strefy Inwestycyjnej oraz utworzyła doradztwo
zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard. Wartość obu projektów
to ponad 3.000.000 zł, z czego
Gmina Nowogard pozyskała blisko 2.200.000 zł zwrotu poniesionych kosztów.
Do realizacji kontraktu przystąpiły łącznie cztery samorządy:
Gmina Nowogard (lider kontraktu), Gmina Maszewo, Gmina Osina oraz Powiat Goleniowski. Włodarze tych samorządów wspólnie
opracowali koncepcję, w której
zawarto dziewięć projektów priorytetowych, obejmujących rozbudowę infrastruktury terenów
inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie edukacji dzieci i młodzieży.
(zdjęcia: Adrian Pawłowski)

Wiadomości Samorządowe
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Piknik rodzinny w Wyszomierzu
W sobotę (13 lipca br,), na festyn rodzinny w Wyszomierzu, w imieniu Burmistrz Nowogardu, zawitał
skarbik gminy Marcin Marchewka.
- Dzięki działaniom burmistrza Roberta Czapli
i Waszego sołtysa, ruszyły prace przy budowie nowej
świetlicy w Wyszomierzu - powiedział skarbnik Marcin Marchewka. - Złożony przez burmistrza wniosek
o dofinansowanie ze środków unijnych został pozytywnie rozpatrzony, umowa z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisana, z wyłonionym w przetargu
(a było ich kilka) wykonawcą również i od poniedziałku może on zacząć budować bardzo oczekiwaną
przez mieszkańców Wyszomierza świetlicę.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dotychczas
dzięki staraniom burmistrza, trafił do Wyszomierza
samochód strażacki, została wyremontowana remiza strażacka (wniosek mieszkańców), a ponadto zostało wyremontowane mieszkanie p. Józefy. W wyniku zaś dobrej współpracy burmistrza z lokalnym

przedsiębiorcą w Wyszomierzu jest nowy plac zabaw. A teraz przed nami największa inwestycja - budowa świetlicy.                                                          (ps)

www.nowogard.pl
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FESTYN RODZINNY w Błotnie
Festyn Rodzinny BAWIĄ SIĘ ZNAKOMICIE DZIECI
I RODZICE został zorganizowany 13 lipca br., godz.
17.00 w Błotnie. Wśród zaproszonych gości na festynie byli obecni m.in. dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowogardzie i zarazem radna Powiatu
goleniowskiego Aneta Wysoszyńska oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Rafiński.

Nie zabrakło różnego rodzaju zabaw dla dzieci z panią animator z Nowogardu i atrakcji przygotowanych przez  strażaków z OSP Błotno.
W imieniu sołtys Danuty Nowak podziękowania
za wszelką pomoc oraz wsparcie kierujemy do Rady
Sołeckiej i mieszkańców, zaś do przybyłych gości za
obecność i wspólną zabawę z mieszkańcami.       (ps)

Wakacje na sportowo
Burmistrz Robert Czapla wraz
z dyrektorami szkół zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do
udziału w akcji „Wakacje na sportowo”. W ramach wspomnianej
akcji organizowane będą w miesiącu lipcu i sierpniu zawody, turnieje sportowe oraz zajęcia.
Pierwszy turniej odbędzie się
już 15 lipca, na plaży miejskiej,
gdzie odbędzie się turniej w PIŁ-

KARZYKI. Następne turnieje organizowane będą każdego dnia
aż do 30 sierpnia, gdy zostaną
zorganizowane ostatnie zawody – Turniej szachowy. Wszystkie
imprezy rozpoczynają się o godz.
11.00. Dzieci do lat 10 mogą brać
udział tylko w obecności rodziców
lub opiekunów, zaś powyżej 10 lat
potrzebna jest zgoda rodziców
lub opiekunów na udział w dawww.nowogard.pl

nych zawodach (pod załączonym
linkiem).
Dziękujemy dyrektorom szkół
za ich zaangażowanie i pomoc
w organizacji akcji „Wakacje na
sportowo” i zapraszamy wszystkich do licznego udziału we wspomnianej akcji wakacyjnej, której
inicjatorem oraz pomysłodawcą
jest burmistrz Robert Czapla.
(ps)
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Festyn Rodzinny w Grabinie
W sobotnie popołudnie (13 lipca br.), w Grabinie,
miało miejsce Festyn Rodzinny. Sołtys Agnieszka Paradowska wraz z Radą Sołecką zorganizowała atrakcje dla dzieci, ale i również dla starszych mieszkańców.
Swój czas wyśmienicie wykorzystały dzieci, które
licznie uczestniczyły w proponowanych zabawach,
które profesjonalnie prowadziła animatorka. Było
wiele śmiechu oraz zabawy, szczególnie przy przeciąganiu liny.
Takie wieczory integrują całą społeczność i należy cieszyć się z tego, że mają one miejsce w większości sołectw naszej gminy.
Sołtys Grabina wraz ze wszystkimi mieszkańcami
składają serdeczne podziękowania osobom, które
się zaangażowały w organizację i przebieg festynu
oraz sponsorom: Hurtowni Mięsa, Wędlin i Drobiu
,,Joanna “, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego,, Ozimek” i Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu
,,Bambino”. (ps)

FLESZ na Summer Dance Cup
Peenemunde 9-12.07.2019
W dniach 9-12.07 pary taneczne KTS Flesz Nowogard przebywały wraz ze swoimi kolegami
i koleżankami z dwóch klubów
niemieckich OTG Greiswald oraz
Tanz Klub Tollensetal z Neubrandenburga na warsztatach tanecznych w Peenemunde w Niemczech. Dzięki dofinansowaniu
z programu Intereg dzieci i młodzież z sąsiadujących Państw
mogły rozwijać swoją pasję pod
okiem wykwalifikowanej kadry, jak
również miały możliwość zwiedzania łodzi podwodnej oraz wycieczek po okolicy Peenmunde.
Obecnie nasze pary przygotowują się do kolejnego obozu
tanecznego który odbędzie się w
dniach 16-27.07.2019 w Szczecinku. Intensywny okres wakacyjny
przeznaczony na rozwijanie umiejętności tanecznych z pewnością
przyczyni się do wspaniałych rezultatów w nadchodzącym sezonie.
www.nowogard.pl
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Spartakiady LZS w Wołowcu i Trzechlu
- wyniki
Spartakiada w Wołowcu odbyła się 07.07.2019 r.
na obiekcie rekreacyjno-sportowym.
Do rozgrywek piłki nożnej zgłosiło się 9 drużyn,
w pierwszym etapie rozgrywek drużyny losowały
przeciwników, tworząc 4 pary, przegrywający odpadał, a zwycięzca awansował dalej, jedna drużyna miała wolny los. W półfinale również odbyło się
losowanie przeciwników, tworząc 2 pary, przegrywający odpadał, a zwycięzca awansował do finału,
jedna drużyna miała wolny los. W finale grano systemem każdy z każdym.
Wyniki rozegranych meczów:
Eliminacje:
LZS Wołowiec – LZS Lestkowo 0:0 rzuty karne 1:2
LZS Wojcieszyn – LZS Żabowo 0:1
Jenikowo – Błotno II 1:1 rzuty karne 4:3
LZS Szczytniki – Błotno I 3:0
Dąbrowa – wolny los
Półfinały:
Jenikowo – Dąbrowa 0:0 rzuty karne 5:4
LZS Lestkowo – LZS Szczytniki 0:0 rzuty karne 3:2
LZS Żabowo – wolny los
Finały:
LZS Żabowo – Jenikowo 0:0
Jenikowo – LZS Lestkowo 1:0
LZS Lestkowo – LZS Żabowo 2:1
Końcowa klasyfikacja:
Jenikowo
LZS Lestkowo
LZS Żabowo
Zwycięzcą rozgrywek piłki nożnej została drużyna
z Jenikowa, drugie miejsce zajął zespół LZS Lestkowo, natomiast trzecie miejsce drużyna LZS Żabowo.
Do rozgrywek piłki siatkowej również zgłosiło się
9 drużyn, system rozgrywek taki sam jak w piłce
nożnej. Podczas całych rozgrywek grano do dwóch
wygranych setów.
Wyniki rozegranych meczów:
Eliminacje:
LZS Szczytniki – LZS Wołowiec 2:0
LZS Wojcieszyn – Dąbrowa 2:0
LZS Lestkowo – Błotno 2:0
LZS Sikorki – Jenikowo 2:1
LZS Żabowo – wolny los
Półfinały:
LZS Wojcieszyn – LZS Sikorki 2:0
LZS Szczytniki – LZS Lestkowo 2:0
LZS Żabowo – wolny los
Finały:
LZS Szczytniki – LZS Wojcieszyn 2:1
LZS Wojcieszyn – LZS Żabowo 2:0
LZS Żabowo – LZS Szczytniki 0:2

Końcowa klasyfikacja:
LZS Szczytniki
LZS Wojcieszyn
LZS Żabowo
Zwycięzcą rozgrywek piłki siatkowej została drużyna
LZS Szczytniki, drugie miejsce zajął zespół LZS Wojcieszyn, natomiast trzecie miejsce drużyna LZS Żabowo.
Spartakiada 14.07.2019 r odbyła się na obiekcie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Trzechel.
Do rozgrywek piłki nożnej zgłosiło się 8 drużyn, które w drodze losowania utworzyły 4 pary, przegrywający odpadał, zwycięzca awansował do półfinału.
W półfinale w drodze losowania drużyny utworzyły dwie pary,gdzie przegrywający grał o III miejsce,
zwycięzca o I miejsce.
Wyniki rozegranych meczów:
Eliminacje:
LZS Trzechel – LZS Lestkowo 3:1
LZS Wołowiec – Dąbrowa 1:0
LZS Szczytniki – LZS Żabowo 2:0
LZS Wojcieszyn – Błotno 2:1
Półfinały:
LZS Wołowiec – LZS Wojcieszyn 0:4
LZS Szczytniki – LZS Trzechel 0:0 rzuty karne 2:3
Mecz o III miejsce:
LZS Wołowiec – LZS Szczytniki 0:1
Mecz o I miejsce:
LZS Trzechel – LZS Wojcieszyn 1:1 rzuty karne 5:4
Końcowa klasyfikacja:
LZS Trzechel
LZS Wojcieszyn
LZS Szczytniki
LZS Wołowiec
Zwycięzcą rozgrywek piłki nożnej została drużyna
LZS Trzechel, drugie miejsce zajął zespół LZS Wojcieszyn, natomiast trzecie miejsce drużyna LZS Szczytniki.
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Do rozgrywek piłki siatkowej zgłosiło się 9 drużyn, które w drodze losowania utworzyły 4 pary,
przegrywający odpadał, zwycięzca awansował do
półfinału, jedna drużyna miała wolny los i przechodziła bezpośrednio do półfinału. W półfinale w drodze losowania drużyny utworzyły dwie pary,gdzie
przegrywający odpadał, zwycięzca awansował do
finału, jedna drużyna miała wolny los i przechodziła
bezpośrednio do finału. Grano do dwóch wygranych
setów.
Wyniki rozegranych meczów:
Eliminacje:
LZS Lestkowo – LZS Żabowo 2:0
LZS Wojcieszyn – LZS Wołowiec 2:0
LZS Sikorki – LZS Trzechel 2:0
LZS Szczytniki – Błotno 2:0
Dąbrowa – wolny los
Półfinały:
LZS Szczytniki – Dąbrowa 2:0
LZS Wojcieszyn – LZS Lestkowo 2:0
LZS Sikorki – wolny los

Finały:
LZS Szczytniki – LZS Wojcieszyn 2:1
LZS Wojcieszyn – LZS Sikorki 2:0
LZS Sikorki – LZS Szczytniki 0:2
Końcowa klasyfikacja:
LZS Szczytniki
LZS Wojcieszyn
LZS Sikorki
Zwycięzcą rozgrywek piłki siatkowej została drużyna LZS Szczytniki, drugie miejsce zajął zespół LZS
Wojcieszyn, natomiast trzecie miejsce drużyna LZS
Sikorki.

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie zatrudni od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. na
stanowisku:
nauczyciel języka polskiego w wymiarze 10/18 godzin tygodniowo,
nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność z języka polskiego w wymiarze 1/18 godzin tygodniowo,
nauczyciel muzyki w wymiarze 4/18 godzin tygodniowo,
Oferty pracy z dokumentami należy składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Orzechowie lub pocztą elektroniczną na adres:
sp_orzechowo@wp.pl
Wymagane dokumenty:
Podanie
CV
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o niekaralności
Dyrektor Szkoły
Renata Fusik
www.nowogard.pl
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Teren zapowietrzony: Otręby,
Dąbrowa Nowogardzka,
Ogorzele, Karsk, Warnkowo,
Świerczewo, Strzelewo, Płotkowo,
Czermnica, Olchowo, Olchowo
Kolonia, Gardna, Nowogard
W wielu miejscowościach na “tajemniczych
tabliczkach” umieszczonych przy znakach drogowych informujących o wjeździe do miasta czy wsi
będzie widniał napis “Zgnilec amerykański pszczół
– Obszar zapowietrzony”. To
bardzo groźna choroba pszczół,
która nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast może
powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych / ogrodniczych.
Zgnilec amerykański, fachowo nazywany zgnilcem złośliwym, jest bardzo groźną chorobą pszczół. Choć bakteria
atakuje wyłącznie larwy, to najbardziej skutecznym sposobem uratowania pasieki jest spalenie
ula wraz z całą pszczelą rodziną.
Chorobę wywołuje bakteria Paenibacillus
larvae zwana lasecznikiem larwy. Pojawia się,
gdy pszczoły nie mogą zebrać odpowiedniej ilości
nektaru, spadzi lub pyłku (czyli, gdy jest mało pożytku pszczelego) dla dużej ilości czerwiu i pszczoły karmicielki ograniczają do minimum pokarm
dostarczany czerwiom.
Bakterie lasecznika pojawiają się i namnażają
błyskawicznie, uszkadzając ściany jelita. Zarażone
larwy zamierają w zasklepionej komórce – gniją,
przybierając kolor brunatnożółtawy, brunatny
a w końcu czarny. W ciągu przeciętnie 4 dni umierają. Masa zamarłego czerwiu wydaje charakterystyczny zapach przypominający zapach kleju stolarskiego.
Robotnice usuwają martwy czerw z ula, przenosząc bakterie na odnóżach i narządach gębowych do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy.
W ten sposób choroba rozprzestrzenia się w całym ulu. Bakterie umiejscawiają się na wszystkich
częściach ula, na plastrach, w miodzie, w pyłku
i w wosku. Osłabiona pszczela rodzina jest podatna na ataki silniejszych rodzin, które z kolei przenoszą zarazę do zdrowych uli.

Paenibacillus larvae atakuje od wiosny do
jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. Rozwojowi choroby sprzyja brak odpowiedniej higieny
w ulach, niemniej zgnilec może pojawić się nawet we wzorcowej pasiece, jeśli pojawią się w niej pszczoły
z zarażonych uli. Zagrożeniem są
nie tylko obce pszczoły -  bakterie zgnilca przenoszą się do ula
przez miód, wosk, sprzęt pszczelarski, a nawet przez ubranie
pszczelarza. Są bardzo odporne
– jedynym naprawdę skutecznym sposobem na powstrzymanie zarazy jest spalenie ula wraz
z całą pszczelą rodziną i zaoranie i odkażenie ziemi
po pasieczysku.
Choroba ta pojawia się w pasiekach na terenie
całego kraju. Jest bardzo groźna i jest zwalczana
z urzędu przez służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem   „Zgnilec
amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”.
Ten obszar obejmuje teren w promieniu 3 km od
ogniska choroby.
Zgnilec amerykański nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio jak najbardziej,
ponieważ może powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych / ogrodniczych. - Zgnilec doprowadza przecież do śmierci
całej rodziny pszczelej – mówi dr. hab. profesor  
Zbigniew Kołtowski z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Jest to choroba
zakaźna, więc obejmuje całą pasiekę, a może i sąsiednie. Ma to więc wpływ środowiskowy, ponieważ pasieki z zapowietrzonego rejonu zamierają.
Dopiero wiosną okaże się, ile pszczół wymarło
z powodu zgnilca amerykańskiego. Na marginesie warto jednak dodać, że ilość pszczół na terenach sadowniczo-ogrodniczych zależy nie tylko
od pszczelarzy, ale – może w największym stopniu
– od sadowników i ogrodników stosujących chemiczne środki ochrony roślin.
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Hotspot Nowogard

Informacja

Przypominamy i zachęcamy do korzystania przez
cały rok z publicznych punktów dostępowych do
internetu Hospot na terenie naszego miasta. Z darmowego internetu mozna korzystać w obrębie plaży miejskiej, na placu Szarych Szeregów, w parku
przy Bibliotece, na placu Wolności oraz na placu za
pomnikiem Kombatantów a także na “Orliku” i stadionie miejskim. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: pod numerem telefonu
91 39 26 208.
Na mapie poniżej prezentujemy przybliżony zasięg hotspotów

W związku ze zdarzeniami losowymi (pożarów budynków mieszkalnych), które dotykają
mieszkańców naszej gminy, w dniu 01.07.2019 r.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał
już kolejne umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim p. Tomaszem Hinc w sprawie przyznania dodatkowej dotacji celowej na rzecz trzech
rodzin poszkodowanych w pożarze. Pomoc finansowa będzie przeznaczona na odbudowanie, remont czy też zakup sprzętu utraconego
w pożarze.

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
W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1
piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
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
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd
Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie,
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska
Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska
Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego
3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul.
Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy
44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14;
„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul.
Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;
Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii
Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3
Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa
7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy „SANDRA”, ul.
Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema
58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo)
Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego
9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma
Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe
Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ
LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa;
Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul.
Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
REFERENT DS. KSIĘGOWO
- KANCELARYJNYCH
W ZESPOLE EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNYM
SZKÓŁ W NOWOGARDZIE
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta
ds. księgowo- kancelaryjnych w ZEAS w Nowogardzie”,  ul. 3. Maja 6 do dnia 31.07.2019 roku
do godziny 14:00.
Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela
Pani Aneta Iwan pod   numerem telefonu (91)
3926255.
Przewidywany termin zatrudnienia na wskazanym stanowisku  - sierpień 2019 r.
Z upoważnienia kierownika ZEAS
Lilla Kaźmierowska
www.nowogard.pl
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