Dwutygodnik Nr 14 (301)/2016

15.12.2016 r.

Rozbłysła choinka
na placu Wolności
Na święta Bożego Narodzenia, niemal każda polska
rodzina, umieszcza w swoim
mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych.
W niedzielę, 4 grudnia
br., o godz. 15.30, burmistrz
Robert Czapla wraz z licznie
zgromadzonymi dziećmi i ich
rodzicami, uruchomił oświetlenie choinki, która została
Dokończenie na str. 2

Szkoła i hala sportowa na Bema
z nowym obliczem
Inwestycje remontowo-budowlane przy placówkach
oświatowych gminy Nowogard idą pełną parą. Niedawno
oddano do użytku parkingi i oświetlenie obok Przedszkola
nr 4 przy ul. Kościuszki, trwa budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Długołęce, za kilka dni natomiast ukończone zostaną prace termomodernizacyjne
i remontowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
i Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz hali sportowej
na Osiedlu Bema.
– Bryła budynku wymagała odświeżenia i remontu – mówi dyrektor gimnazjum Arkadiusz Wiśniewski –
Świetnie, że docieplono budynek ze względów wizualnych,
ale i oszczędnościowych. Należy przychylić czoła naszym
włodarzom, że pomyśleli o tym. Zyskał budynek, który
przestał „straszyć” swoim wyglądem.
Dokończenie na str. 2

Nowa sala przy szkole
w Długołęce już stoi
Na budowę dodatkowej sali lekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Długołęce mieszkańcy okolicznych wsi czekali 60 lat. Widząc potrzebę rozbudowy, burmistrz Robert
Czapla przygotował uchwałę zapewniającą środki na tę

inwestycję. Uchwała została
przyjęta w sierpniu br.
Dokończenie na str. 3

Dziś w numerze
dodatek z informacją o terminach
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Rozbłysła choinka na placu Wolności

Dokończenie ze str. 1
ustawiona tradycyjnie na środku placu Wolności. Następnie przy choince, burmistrz wraz z pomocnikami
św. Mikołaja, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
z pracownikami częstowali dzieci słodyczami.
Ale to nie jedyna atrakcja, która została przygotowana przez NDK. Świąteczną atmosferę można było poczuć
również podczas świątecznego kiermaszu, który został
zorganizowany po raz pierwszy na placu Wolności.
Nie zabrakło na nim ozdób choinkowych, ale można było kupić miody z prywatnych pasiek, zakupić produkty wędliniarskie własnej produkcji oraz spróbować
pierogów lokalnych wytwórców. Miejmy nadzieję, że
tego rodzaju kiermasz bożonarodzeniowy wpisze się
już na stałe w nowogardzkim kalendarzu wydarzeń.
opr. Piotr Suchy

Szkoła i hala sportowa na Bema
z nowym obliczem

Dokończenie ze str. 1
Przy ociepleniu i malowaniu szkoły pracowały osoby skierowane m.in. z prac społecznie użytecznych, interwencyjnych oraz osoby skazane. Przeprowadzenie
remontu takim systemem pozwoliło na oszczędności.
– Remont całej bryły budynku przeprowadzany jest
po raz pierwszy, od kiedy kieruję tą placówką – mówi

Beata Kuligowska, dyrektor SP nr 4. – Poprawiona została estetyka, co cieszy zarówno nas, jak uczniów i ich
rodziców. Docieplono wszystkie budynki szkoły, z wyjątkiem sali gimnastycznej.
W konkursie ofert na pomalowanie elewacji sali
gimnastycznej wystartowało pięć firm. Wygrała firma
Budmex. Obecnie uzupełniane są ubytki w strukturze
ścian hali. Całość jest malowana.
W środę 30 listopada br., w celu zapoznania się
z przebiegiem prac, teren szkoły odwiedził burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Adamem
Czernikiewiczem z Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego.
– To nie koniec inwestycji przy szkole podstawowej
i gimnazjum na Osiedlu Bema. Chcemy jeszcze przebudować kotłownię, co wiązać się będzie z wymianą pieca c.o. oraz rozbiórką obecnego komina – mówi burmistrz R. Czapla. – Mamy już projekt robót. Wartość
inwestycji to 340 tys. zł. Pieniądze te są zabezpieczone
w budżecie na rok 2017.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Nowa sala przy szkole
w Długołęce już stoi
Dokończenie ze str. 1
Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 2 września br. z firmą Techno Invest. We wtorek, 29
listopada br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla udał
się z wizytą roboczą do Długołęki.
Wraz z nim na miejscu pojawili się również m.in.:
dyrektor SP Długołęka - Danuta Ziółkowska, sołtys wsi Jacek Jankowski, Mieczysław Laskowski - były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, wspierający
starania sołectwa w zainicjowaniu budowy, Adam Czernikiewicz z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele wykonawcy robót. Celem
spotkania było zapoznanie się z postępem prac przy rozbudowie miejscowej szkoły podstawowej o dodatkową
salę lekcyjną oraz dobudowanie do niej „wiatrołapu”.
Po niespełna trzech miesiącach od przekazania placu
budowy, przy szkole nowy budynek w stanie surowym
już stoi.
– Szkoła Podstawowa w Długołęce lada dzień będzie
obchodzić swoje 70-lecie. To jedna z placówek, która do

tej pory nie miała swojej sali gimnastycznej – mówił burmistrz R. Czapla. – Jesteśmy na półmetku budowy, już
wybudowano ściany, jest wykonany strop i wstępne rozprowadzenie instalacji elektrycznej. Jestem zadowolony
z postępu prac.
– Jako sołtys cieszę się z budowy. Widać, że wszystko
przeprowadzone będzie w terminie. Nasze dzieci będą
mogły już niedługo ćwiczyć w nowej sali – powiedział
J. Jankowski, sołtys Długołęki. – Chcę podziękować panu
burmistrzowi, pani dyrektor szkoły za zaangażowanie.
– Od czasu wbicia pierwszego, symbolicznego szpadla
pod budowę, rozpoczęła się u nas niesamowita sprawa
– mówi D. Ziółkowska, dyrektor SP Długołęka. – Wszyscy
obserwujemy jak mury rosną. Jesteśmy bardzo dumni
z tego, że pan burmistrz i cała rada dotrzymali słowa.
Zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2017 r.
Wartość inwestycji to 421 tys. zł. Nowa sala będzie miała
powierzchnię 140 mkw., natomiast „wiatrołap” łączący
salę ze szkołą - 6 mkw.
Opr. Marcin Ościłowski

Siłownia zewnętrzna w Żabowie

W poniedziałek, 28 listopada br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla z Januszem
Koziełem podpisali umowę na budowę siłowni zewnętrznej w Żabowie.

Przypomnijmy, że do konkursu ofert na budowę
siłowni przystąpiło osiem firm m.in. z Warszawy, Wrocławia i Torunia.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Apis”
i to właśnie ona, za 22.613 zł, wykona montaż urządzeń. Najdroższa oferta, z wrocławskiej firmy, opiewała na kwotę 36.900 zł.
Siłownia zewnętrzna w Żabowie będzie się składać z dziewięciu elementów, które przeznaczone
będą dla osób w różnym wieku. Mieszkańcy będą
mogli ćwiczyć na certyfikowanych urządzeniach:
steper, orbitrek, rowerek, wioślarz, wahadło, motyl,
koło tai chi, wyciskanie siedząc oraz twister.
Opr. Marcin Ościłowski
www.nowogard.pl
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Zaplanowano wspólne inwestycje
między Gminą a spółdzielniami
mieszkaniowymi
W dniu 1 grudnia br., doszło do spotkania burmistrza Roberta Czapli z Janem Smolirą
prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” oraz członkami Rady Nadzorczej.
Podczas spotkania, w którym brał udział również
skarbnik Marcin Marchewka, omówiono formę współpracy Gminy Nowogard ze Spółdzielniami na kolejne
lata.
Wśród wspólnych planów przewiduje się:
• remont łącznika pomiędzy ulicami Żeromskiego
a Zaciszną;
• remont dróg wewnętrznych na osiedlu Gryfitów;
• rozdzielenie sieci na deszczową i sanitarną, a następnie remont drogi dojazdowej na osiedlu Zielona;
• budowa wyjazdu spod Przedszkola nr 3 ku ulicy Bohaterów Warszawy (pomiędzy blokami);
• poszerzenie drogi wzdłuż ogrodzenia Przedszkola
nr 3, prowadzącej do wyjazdu na ulicę 15 Lutego;
• zagospodarowanie terenu wzdłuż bloków na
ul. Warszawskiej (od wjazdu na ul. Kowalską do świateł na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki), utworzenie deptaku z drogą dla rowerzystów (wniosek Spółdzielni);
• zagospodarowanie terenu za Ośrodkiem Pomocy
Społecznej przez budowę drogi dojazdowej od ulicy
Bankowej i budowę parkingu (pozwolenie na budowę już jest).
Wszystkie te planowane wspólnie działania mają
przede wszystkim upłynnić ruch oraz zagospodarować
posiadany teren dla mieszkańców.

Spotkanie to jest kontynuacją dobrej współpracy,
o której prezes Jan Smolira mówił przy odbiorze parkingu i dróg dojazdowych przy Przedszkolu nr 3: cztery
lata temu spotkaliśmy się z burmistrzem, aby zaplanować wspólne inwestycje w obrębie osiedli położonych
przy ulicach: Poniatowskiego, Zacisznej, 15-lutego
i Bohaterów Warszawy. Dziś zrealizowaliśmy te plany
i to w tak w krótkim czasie.
opr. Piotr Suchy

Robocza wizyta burmistrza
w Wierzbięcinie

W czwartek 24 listopada br. do Wierzbięcina przyjechał burmistrz Nowogardu Robert
Czapla. Celem roboczej wizyty było zapoznanie się z efektami trwających prac remontowych w miejscowej świetlicy.
Przypomnijmy, że remont wykonują mieszkańcy
Wierzbięcina przy wsparciu finansowym burmistrza
Czapli.
– Powiększyliśmy salę główną, położyliśmy płytki
w łazience, zrobiliśmy ogrzewanie. W tej chwili pracujemy nad zagospodarowaniem jednego z pomieszczeń
na kuchnię – mówi sołtys Wierzbięcina. – Kupiliśmy
meble kuchenne, stół, krzesła. W świetlicy wykonano
również nową instalację elektryczną. Dzięki pracom
uzyskano około 60 mkw. powierzchni sali.
– Remont świetlicy w Wierzbięcinie jest kolejnym,
dobrym przykładem na to, że warto wspierać inicjatywy mieszkańców – powiedział burmistrz R. Czapla. –
Wyrażam słowa podziękowania dla osób zaangażowanych w remont, które wykonują go w wolnym czasie.
Opr. Marcin Ościłowski
www.nowogard.pl
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Pierwszy krok do rozwiązania
problemu wodnego w Ptaszkowie

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej (23 listopada br.) burmistrz Robert Czapla
zaproponował, aby w budżecie gminy zabezpieczyć kwotę 15 tysięcy złotych na zakup
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ujęcia wody w miejscowości Ptaszkowo.
– Chodzi o to, aby specjalista
mógł stwierdzić, czy jest w Ptaszkowie woda głębinowa zdatna do
picia, czy wystarczy tylko pogłębić
istniejącą tam studnię czy jest sens
kopania drugiej studni w innym
miejscu – uzasadnił swój wniosek
uchwały Robert Czapla. – Jak już
będziemy mieli ekspertyzę to wówczas będziemy mogli podjąć działania, które ostatecznie
rozwiążą problem wody w Ptaszkowie. Propozycja burmistrza została przyjęta.

Czego dotyczy przyjęta uchwała?
Problem braku zdatnej do spożycia wody gruntowej
w Ptaszkowie trwa już od ponad 10 lat i jak dotychczas,
tą sprawą zajmowali się radni poprzednich kadencji

Rady Miejskiej i jedynym rozwiązaniem na tamte czas
było dowożenie wody, co nadal czynimy. Jednak na
prośby właścicielki jednej z posesji, burmistrz podjął
decyzję, aby przeprowadzić odwierty w Ptaszkowie,
które dadzą nam jasną odpowiedź czy w Ptaszkowie jest
w ogóle woda i jakiej jest ona jakości. Jest to potrzebne,
aby zacząć jakiekolwiek prace ziemne. Bez tych badań
można wywiercić nawet 40 studni i może się okazać, że
wody nie będzie, albo będzie – ale niezdatna do picia.
– To jest pierwszy krok do rozwiązania tego problemu – mówił do radnych burmistrz. – Jakby się okazało,
że wody tam nie ma, to my mamy kilka innych możliwości rozwiązania tego problemu, ale najpierw zacznijmy od tego kroku. Przyjdą fachowcy i nam powiedzą
dokładnie jaki jest tam stan wody i wówczas podejmiemy dalsze działania. Dlatego zwracam się do radnych
o przyjęcie tej uchwały.
Opr. Piotr Suchy

Nowe ławki w mieście
i wiaty w sołectwach

Są nowe wiaty przystankowe w Karsku, Ostrzycy
i Grabinie. Stare, nieestetyczne konstrukcje, zastąpiły
nowe, wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej
z szybami z hartowanego szkła. Wiaty wyposażone są
w ławeczki. Przy okazji wymieniono uszkodzoną wiatę
przystankową w Boguszycach. – Nowe wiaty to udogodnienie dla podróżnych i poprawa estetyki wsi – powiedział burmistrz Robert Czapla.
Oprócz wiat, które posłużą mieszkańcom wsi,
w Nowogardzie zakończono montaż ławek parkowych. Dwie z nich stanęły przy Przedszkolu nr 4
i ul. Tadeusza Kościuszki. Kolejne cztery ławki usytuowano przy ścieżce biegnącej dookoła jeziora, w tym jedną
na końcu ul. Kilińskiego. Przy ławkach zamontowano
dodatkowo blaszane kosze na śmieci.
Opr. Marcin Ościłowski

Przy Przedszkolu nr 4 (ul. Kościuszki)
www.nowogard.pl
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Ulica Wojska Polskiego

Kolejny odcinek wyremontowany
W listopadzie br., na zlecenie burmistrza
Roberta Czapli, zakończono remont kolejnego fragmentu chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, na
odcinku 300 m, po prawej stronie od skrzyżowania
z ulicy Gen. Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Monte Cassino.
Remont polegał na rozebraniu starych elementów chodnika i zjazdów, wykonaniu profilowania

i zagęszczenia podłoża oraz warstwy odsączającej,
ustawienia nowych krawężników i obrzeży, a także
wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów
z nowej kostki brukowej betonowej. Wykonawcą
robót jest firma PRD Nowogard S.A., wyłoniona
w ramach przetargu nieograniczonego, do którego
przystąpiło 3 oferentów. Wartość zadania wynosiła
123.480 zł brutto.
Opr. Piotr Suchy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy Nowogard do korzystania
z „Białego Orlika” (lodowisko)
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nowogardzie (Boh. Warszawy 78)
Nowogardzkie lodowisko funkcjonuje w dniach:
od 1 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku
i czynne jest:
poniedziałek – piątek: 15.30-20.00
weekendy, święta oraz ferie: 10.00-20.00
(z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)
www.nowogard.pl
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Rondo oficjalnie oddane do użytku
W piątek, 25 listopada br. oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowane rondo przy ulicach Księcia Józefa Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, które na wniosek nowogardzkiego koła Sybiraków, popartego przez burmistrza
Nowogardu, uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nosi nazwę Rondo Sybiraków.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Robert
Czapla - burmistrz Nowogardu, Krystyna Łazarz
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
w Nowogardzie oraz przedstawiciele Zarządu Dróg
z Koszalina i Stargardu.
– W imieniu mieszkańców Nowogardu chcę
podziękować Marszałkowi Województwa panu
Olgierdowi Geblewiczowi jak i całemu zarządowi,
radnym Sejmiku, Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie i Rejonowi w Stargardzie oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sfinalizowania tej inwestycji – powiedział w czasie uroczystości burmistrz Robert Czapla. – Mam nadzieję, że
nowe rondo będzie dobrze służyć naszym mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym nasze miasto.
W ramach inwestycji przebudowano chodniki,
oświetlenie i infrastrukturę techniczną, w tym wodociągową i energetyczną. Rondo zaprojektowano
z myślą dla wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym samochodów ciężarowych, które pokonują je korzystając z pasa wyłożonego kostką brukową.
***
Przypomnijmy, że Gmina Nowogard, od początku

pierwszej kadencji burmistrza Roberta Czapli (2010 2014), zabiegała o budowę ronda. 14 marca br. burmistrz Nowogardu podpisał porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie działań
oraz trybu współpracy stron umożliwiających zrealizowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania
drogi nr 106 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard
na rondo”. Strony uzgodniły wówczas współfinansowanie zadania po 50% wartości robót. Pierwszego,
symbolicznego wbicia szpadla, rozpoczynającego
budowę, dokonano 16 czerwca br. Prace wykonywało PRD Nowogard.
Opr. Marcin Ościłowski

Dokończenie na str. 8
www.nowogard.pl
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Gmina chce ostatecznie
rozwiązać problem wybijania ścieków
nad jeziorem
Odnosząc się do artykułu pt: „Rzeka z fekaliami płynie nadal”, który ukazał się
w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 2 grudnia 2016 r., czuję się w obowiązku wyjaśnić kilka kwestii, które bardzo ogólnie zostały poruszone w tym artykule.
O wylewających się ściekach na ulicy Zielonej pisano już wielokrotnie najczęściej w Dzienniku Nowogardzkim, ale też teksty z tym tematem można
było znaleźć w Wiadomościach Samorządowych i na
oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.
Dotychczas wykonaliśmy 6 etapów rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć sanitarną i deszczową.
Koszt tych działań kosztował już 1.725.000 zł, z tego
środki zewnętrzne to w sumie 1.488.013 zł. Gmina
skorzystała też z częściowo umarzanych pożyczek
z WFOŚiGW.
Dzięki tym działaniom udało się zlikwidować wybijanie ścieków na kąpielisku miejskim, placu Szarych Szeregów i wzdłuż murów obronnych. To efekt
prac wykonanych w obszarze ul. Promenady (wzdłuż
plaży), ul. Blacharskiej, Kard. Stefana Wyszyńskiego

kanalizacji sanitarnej. To właśnie wody z dachów,
podwórek, osiedli, wjazdów i również ulic wypełniają kanał sanitarny i wybijają w najniższym terenie
tj. przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”
i ul. Zielonej. Warto tutaj przypomnieć, że Gmina
dysponuje dokumentacją wykonanych inwestycji na
kanałach opracowaną przez wyspecjalizowane biuro projektowe, w oparciu o koncepcję sporządzoną przez projektantów pracujących kilka lat temu
w PUWiS Nowogard, a więc mających pełne rozeznanie w tym temacie. Jeśli chodzi o przepompownię,
to taką która miała wyeliminować wypływ ścieków,
to już wybudowano kilkanaście lat temu - to ten
ogrodzony kawałek terenu przy siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gardno”. Efekt jak się okazało był
niezadowalający.

i na terenie samego placu Szarych Szeregów. Dziwi
mnie trochę pokpiwanie redakcji Dziennika z montowanych separatorów, ponieważ jest to wymóg
prawa wodnego – tylko wody opadowe podczyszczone w separatorach mogą być odprowadzane do
odbiorników (jeziora, rzeki, rowów itp.). Nasuwa
się kolejne pytanie: dlaczego nadal wybijają ścieki
na ul. Zielonej? Problem ten zostanie rozwiązany po
zakończeniu wszystkich prac związanych z odbiornikiem jakim jest jezioro, a więc: tereny przy ulicach
Waryńskiego, osiedlu Zielona, Kilińskiego oraz po
odłączeniu wielu nieruchomości położonych w tych
rejonach które odprowadzają wody opadowe do

Co do sposobu zabezpieczenia studzienek, z których wypływają ścieki, to również uważam go za niefortunny i niebezpieczny dla ruchu pojazdów. Ale to
nie pomysł Gminy, tylko operatora sieci. Poprosimy
PUWiS, żeby coś z tym zrobił.
Jestem przekonany, że śmierdzący temat zostanie
wreszcie rozwiązany, ale wymaga jeszcze przebudowania kilku kanałów, w których mieszają się ścieki
z wodami opadowymi z dość dużego terenu, tj. od
ul. Zielonej do ul. Kilińskiego.
Z poważaniem
Tadeusz Fiejdasz
kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska

www.nowogard.pl
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III edycja konkursu

„Najlepszy rolnik 2016”
We wtorek, 29 listopada br., w restauracji „Okrąglak”, miało miejsce uroczyste wręczenie Listów Gratulacyjnych najlepszym rolnikom z terenu sołectw gminy Nowogard.
Sołtysi przy wsparciu rad sołeckich wytypowali
osoby, które wg nich zasłużyły swoim działaniem gospodarczym i społecznym na tytuł tych „najlepszych”.
Zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, w imieniu
Burmistrza Nowogardu, wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) Ewą Jakubcewicz i Beatą Wojewodą wręczyli listy oraz kwiaty laureatom tego wyjątkowego
konkursu.
Złożone w ten sposób podziękowania i przekazanie
wielu słów uznania najlepszym rolnikom oraz przyjaciołom sołectw, jest w środowisku wiejskim bardzo
dobrze odbierane.
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:
- Adam i Anna Kubiak (Ostrzyca)
- Lucyna Kluszczyńska (Sąpolnica)
- Roman i Anna Kapuśniak (Łęgno)

- Julia i Leszek Jędrzejczyk (Wierzchy)
- Heinrich Torspecken (Osowo)
- Jadwiga Grzelak (Grabin)
- Stanisław i Janina Ciechanowscy (Świerczewo)
- Andrzej i Bożena Chorążyczewscy (Żabowo)
- Euzebiusz Adamski (Krasnołęka)
- Krzysztof i Julita Zwierzak (Wojcieszyn)
- Piotr Wroński (Trzechel)
- Witold i Barbara Wojda (Miętno)
- Iwona i Krzysztof Urbańscy (Orzesze)
- Rafał i Wioleta Sznałbel (Błotno)
- Iwona i Dariusz Radel (Strzelewo)
- Krystyna Staszewska (Boguszyce)
- Arkadiusz i Kamila Skobyranda (Wołowiec)
- Beata i Zbigniew Piątak (Maszkowo)
- Sławomir Musiał (Konarzewo)
- Roman i Małgorzata Łyczkowscy (Wyszomierz)
opr. Piotr Suchy

Lisowska Marlena (sołtys Osowa) Heinrich Torspecken (nagrodzony) Beata Piątak (nagrodzona) Edyta Bernach (żona
sołtysa Maszkowa) Dorota Dendał (sołtys Konarzewa)

Jolanta Bednarek (sołtys Strzelewa) Iwona Radel (nagrodzona)
Danuta Nowak (sołtys Błotna) Wioleta Sznałbel (nagrodzona)

Borowiecka Barbara (sołtys Ostrzycy) i Anna Kubiak (nagrodzona)

Rakowska Anna (sołtys Krasnołęki) Euzebiusz Adamski (nagrodzony)

www.nowogard.pl
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Gmina wspiera
poszkodowanych w pożarze
Osoba, która podejmuje się pisania artykułu
na temat zarządzania kryzysowego, powinna mieć
choć odrobinę wiedzy w tym temacie. Gorzej,
kiedy nie mając zielonego pojęcia w danej materii, lansuje siebie na znawcę tematu i wprowadza
w błąd swych czytelników. A wystarczyło, aby zajrzał na stronę BIP i w zakładce: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) dowiedziałby się, że realizuje on zadania przede wszystkim:
w zakresie spraw obronnych, w zakresie obrony
cywilnej oraz w zakresie zarządzania kryzysowego
podczas konfliktu wojennego albo klęski żywiołowej. A żadna z tych okoliczności nie wystąpiła, aby
miał nagle zacząć działać BZK (np. BZK zobowiązany
jest ostrzec mieszkańców w przypadku zagrożenia
zatruciem pałeczkami coli wody przeznaczonej do
spożycia, jak to np. miało miejsce w Błotnie).

Pożar 5-cio rodzinnego domu
w Jarchlinie
Przypomnijmy, że temat BZK pojawił się w materiale prasowym w Dzienniku Nowogardzkim, odnośnie tematu pożaru w budynku wielorodzinnym
w Jarchlinie, który wybuchł w poniedziałek, 21 listopada br., około godz. 13.30. Płomienie pojawiły się
najpierw w opuszczonym pomieszczeniu na poddaszu i strawiły poddasze wraz z dachem. Akcja gaśnicza
trwała prawie do zapadnięcia zmroku. Na szczęście,
gdy wybuchł pożar, to w budynku nie było nikogo
z domowników: – Większość z nas była wtedy
w pracy. Nie wiemy od czego powstał pożar.
W dwóch mieszkaniach była instalacja elektryczna
aluminiowa, reszta miała instalację wymienioną –
mówią poszkodowani. Na pomoc nie musieli długo
czekać.
Pomoc Gminy dla pogorzelców w Jarchlinie
Burmistrz to również osoby, które działają w jego

imieniu, na zasadzie delegowania zadań. Dlatego
też nie powinna nikogo dziwić obecność Doroty
Maślanej podczas akcji gaszenia pożaru, pracownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie (OPS),
który w imieniu Gminy oraz burmistrza realizuje zadanie pomocy osobom potrzebującym, w tym i pogorzelcom. Już podczas akcji gaszenia pożaru, zaoferowana została poszkodowanym pomoc finansowa
oraz psychologiczna ze strony OPS, a ponadto przekazana została m.in. przy wsparciu Chrześcijańskiego Centrum Pomocy, działającego przy Zborze GÓRNA IZBA Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan RP
w Nowogardzie pościel, odzież oraz meble. Zjawił się
również przedstawiciel Urzędu Miejskiego, który dostarczył plandeki do zabezpieczenia spalonego dachu
na wypadek deszczu. Również następnego dnia pojawili się pracownicy OPS, a także przywieziono kontenery z Zarządu Budynków Komunalnych, do których pomagający mieszkańcy Jarchlina, mogli wyrzucać spalone i uszkodzone wyposażenie z mieszkań.
23 listopada br., na miejsce przyjechał burmistrz Nowogardu Robert Czapla, a wraz z nim przybyli: Teresa Skibska – kierownik OPS Nowogard, Tadeusz Fiejdasz – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Grażyna
Grosicka z Zarządu Budynków Komunalnych. Przedstawiciele Gminy dokonali wizji lokalnej oraz przeprowadzili rozmowę z poszkodowanymi. Po ugaszeniu pożaru, do ekspertyzy i wyceny szkody przystąpiła firma ubezpieczeniowa, ponieważ ten budynek,
ze względu m.in. na lokale gminne, był przez Gminę
ubezpieczony (podobnie uczynił jeden z prywatnych właścicieli lokalu mieszkalnego). Również Gmina zleciła w trybie pilnym ekspertyzę budowlaną,
która miała odpowiedzieć na pytanie, czy budynek
da się uratować. Dopiero po jej otrzymaniu będzie
można przygotować kosztorys na prace remontowe
i pilną odbudowę dachu. Podczas tego spotkania,
jak i wcześniejszych, burmistrz dopytywał się wielokrotnie pogorzelców, jakiej dodatkowo pomocy potrzebują. Jednak ci twierdzili, że na ten czas niczego
nie potrzebują, ale najbardziej zależy im na szybkiej
odbudowie dachu i remoncie budynku, aby można
było jak najszybciej się do niego ponownie wprowadzić. Burmistrz zapewnił poszkodowanych, że Gmina wesprze ich w remoncie i odbudowie dachu.
Rodzinom została zaoferowana wszelka możliwa pomoc, w tym również możliwość zamieszkania w innym miejscu na czas remontu. Jednak
rodziny nie chciały skorzystać z tej możliwości.
Osoby poszkodowane w poniedziałkowym
pożarze mają stały kontakt z Gminą i w każdej chwili mogą otrzymać wsparcie i pomoc.

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

28 listopada br., w sprawie konkretnych działań i świadczenia dalszej pomocy poszkodowanym przez m.in. ZBK czy OPS, rozmawiała z burmistrzem jedna z rodzin oraz sołtys Jarchlina wraz
z przedstawicielem mieszkańców. Ustalono dalsze
kroki w opiece nad rodzinami poszkodowanymi
w pożarze.
Gmina dotychczas udzieliła pogorzelcom następującej pomocy:
• pożar gasiły gminne jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej
• pomoc finansowa, materialna i psychologiczna
zaoferowana przez OPS
• plandeki (pierwsza uległa zniszczeniu, trzeba było
zakupić nową) i kontenery na gruz dostarczone
przez ZBK.

Skąd więc te złośliwości DN o braku
zaangażowania ze strony Gminy?
Zwykła złośliwość i manipulacja, bo jak to inaczej można nazwać? Przecież pracownicy zjawili się
w dniu pożaru, więc jak można twierdzić, że był brak
działań ze strony Gminy. Wygląda na to, że są nadal
osoby, dla których zjawienie się dopiero osobiste
burmistrza oznacza zaangażowanie się władzy sa-
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morządowej w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Nie będziemy tego komentować, a podsumujemy to jednym zdaniem: NIE PYTAJ INNYCH
CZY POMOGLI, LECZ TY ZAPYTAJ SAMEGO SOBIE
CO ZROBIŁEŚ, ABY POMÓC. Pomoc Gminy w 100%
została udzielona pogorzelcom wg potrzeb, które
sami zgłosili. Smutne w tym wszystkim jest to, że
tragedia ludzka stała się narzędziem do walki politycznej.

Co dalej?
W tej chwili Gmina otrzymała ekspertyzę
budowlaną, która stwierdziła, że budynek nadaje się
do remontu oraz ponownego zamieszkania. Jednakże ze Starostwa otrzymano informację, że na te prace
wymagany jest projekt z pozwoleniem na przebudowę. Wymóg ten, postawiony pogorzelcom przez
Starostwo sprawia, że remont przesuwa się w czasie,
bo wydanie takich pozwoleń trwa minimum 2 miesiące. Burmistrz zwrócił się więc do Starostwa, w imieniu poszkodowanych, aby tę sprawę potraktowano
w trybie pilnym. Miejmy nadzieję, że starosta przychyli się do tej prośby.
Będziemy Państwa o przebiegu dalszych działań
informować na bieżąco.
Piotr Suchy

Pomimo sprzeciwu
– obwodnica płatna

Nie pomogła uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie ani list burmistrza Nowogardu do premier pani Beaty Szydło. Rada Ministrów podjęła ostateczną decyzję
w sprawie wprowadzenia opłaty elektronicznej za przejazd samochodów ciężarowych przez obwodnicę Nowogardu.
Przypomnijmy, że we wrześniu br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia, który mówił o wprowadzeniu opłaty. Pomysł w skutkach miał doprowadzić do wzrostu natężenia ruchu samochodów
ciężarowych w mieście. W celu wyjścia naprzeciw
problemowi, burmistrz Nowogardu Robert Czapla
przygotował uchwałę Rady Miejskiej, która była
sprzeciwem wobec takiego pomysłu. Uchwała burmistrza została przyjęta przez radnych jednogłośnie
w czasie sesji z 28 września br. Jednocześnie R. Czapla
w liście z 4 października br. do premier Beaty Szydło
wskazał na potrzebę ponownego przeanalizowania
rozporządzenia i podjęcie kroków do wstrzymania
jego obowiązywania na odcinku nowogardzkim.
- Obwodnica Nowogardu powstała po to, aby odciążyć ruch z drogi krajowej nr 6, która przebiegała kiedyś
przez Nowogard. Przypominam, że w mieście tworzyły się wtedy kilometrowe korki – argumentował wówczas burmistrz Nowogardu. - Wprowadzenie opłat za
przejazd przez obwodnicę nowogardzką spowoduje,
że samochody ciężarowe (w ramach oszczędności)
będą ponownie przejeżdżać przez Nowogard. Tym

samym budowa obwodnicy staje się bezzasadna.
21 listopada br., do nowogardzkiego urzędu wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad. W piśmie
czytamy, że decyzja w sprawie wprowadzenia opłaty
jest ostateczna.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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DATA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OD STYCZNIA DO CZERWCA 2017 R.
Nowogard – deklaracja indywidualne (domy jednorodzinne, odrębne lokale mieszkalne…)
Ulica
15 Lutego
3 Maja
5 Marca
700 Lecia
Armii Krajowej
Asnyka
Bankowa
Batalionów Chłopskich
Bema
Blacharska
Bohaterów Warszawy
Brzozowa
Cmentarna
Czarnieckiego
Dąbrowskiego
Dąbrowszczaków
Dębowa
Dworcowa
Fabryczna
Głowackiego
Górna
Grota – Roweckiego
Grota – Roweckiego 58
Jana Pawła II
Jesionowa
Jodłowa
Kasprowicza
Kazimierza Wielkiego
Kilińskiego
Kochanowskiego
Kosynierów
Kościelna
Kościuszki
Kowalska
Krótka
Księcia Racibora
Kulice nr (33-38)
Kwietniowa
Leśna
Lipowa
Luboszan
Lutyków
Łąkowa
Magazynowa
Mickiewicza
Miętno (nr 20-23)

styczeń
9,23
13,27
2,16,30
2,16,30
3,17,31
9,23
9,23
13,27
7,20
4,18
10,24
3,17,31
12,26
2,16,30
4,18
4,18
3,17,31
9,23
13,27
4,18
9,23
3,17,31
3,17,31
11,25
3,17,31
3,17,31
12,26
9,23
5,19
12,26
4,18
2,16,30
4,18
2,16,30
10,24
13,27
10,24
11,25
7,20
3,17,31
2,16,30
2,16,30
10,24
9,23
12,26
4,18

luty
6,20
10,24
13,27
13,27
14,28
6,20
6,20
10,24
3,17
1,15
7,21
14,28
9,23
13,27
1,15
1,15
14,28
6,20
10,24
1,15
6,20
14,28
14,28
8,22
14,28
14,28
9,23
6,20
2,16
9,23
1,15
13,27
1,15
13,27
7,21
10,24
7,21
8,22
3,17
14,28
13,27
13,27
7,21
6,20
9,23
1,15

marzec
6,20
10,24
13,27
13,27
14,28
6,20
6,20
10,24
3,17,31
1,15,29
7,21
14,28
9,23
13,27
1,15,29
1,15,29
14,28
6,20
10,24
1,15,29
6,20
14,28
14,28
8,22
14,28
14,28
9,23
6,20
2,16,30
9,23
1,15,29
13,27
1,15,29
13,27
7,21
10,24
7,21
8,22
3,17,31
14,28
13,27
13,27
7,21
6,20
9,23
1,15,29

kwiecień
3,15
7,21
10,24
10,24
11,25
3,15
3,15
7,21
14,28
12,26
4,18
11,25
6,20
10,24
12,26
12,26
11,25
3,15
7,21
12,26
3,15
11,25
11,25
5,19
11,25
11,25
6,20
3,15
13,27
6,20
12,26
10,24
12,26
10,24
4,18
7,21
4,18
5,19
14,28
11,25
10,24
10,24
4,18
3,15
6,20
12,26

maj
2,15,29
6,19
8,22
8,22
9,23
2,15,29
2,15,29
6,19
12,26
10,24
4,16,30
9,23
6,18
8,22
10,24
10,24
9,23
2,15,29
6,19
10,24
2,15,29
9,23
9,23
5,17,31
9,23
9,23
6,18
2,15,29
11,25
6,18
10,24
8,22
10,24
8,22
4,16,30
6,19
4,16,30
5,17,31
12,26
9,23
8,22
8,22
4,16,30
2,15,29
6,18
10,24

czerwiec
12,26
2,17,30
5,19
5,19
6,20
12,26
12,26
2,17,30
9,23
7,21
13,27
6,20
1,16,29
5,19
7,21
7,21
6,20
12,26
2,17,30
7,21
12,26
6,20
6,20
14,28
6,20
6,20
1,16,29
12,26
8,22
1,16,29
7,21
5,19
7,21
5,19
13,27
2,17,30
13,27
14,28
9,23
6,20
5,19
5,19
13,27
12,26
1,16,29
7,21
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Młynarska
Monte Cassino
Monte Cassino nr 24
Nadtorowa
Norwida
Ogrodowa
Okulickiego
Orlik
Osiedlowa
Otręby
Piłsudskiego
Plac Szarych Szeregów
Pocztowa
Polna
Poniatowskiego
Promenada
Promenada 25
Pustać
Racławicka
Radłowo
Radosława
Rataja
Reja
Reymonta
Roosevelta
Rzeszowskiego
Sądowa
Sieciechowo
Sienkiewicza
Sikorskiego
Słowackiego
Smużyny
Staszica
Stolarska
Szkolna
Świerkowa
Traugutta
Warszawska
Wartcka
Waryńskiego
Wiejska
Wileńska
Wojska Polskiego
Wybickiego
Wyszyńskiego
Zaciszna
Zamkowa
Zbyszewice
Zielona
Żeromskiego

9,23
5,19
3,17,31
12,26
3,17,31
11,25
4,18
10,24
2,16,30
7,20
4,18
4,18
13,27
12,26
11,25
5,19
3,17,31
3,17,31
4,18
9,23
10,24
4,18
12,26
12,26
3,17,31
13,27
2,16,30
9,23
11,25
4,18
12,26
5,19
3,17,31
5,19
5,19
3,17,31
4,18
2,16,30
9,23
13,27
4,18
4,18
5,19
3,17,31
2,16,30
9,23
3,17,31
7,20
2,16,30
9,23

6,20
2,16
14,28
9,23
14,28
8,22
1,15
7,21
13,27
3,17
1,15
1,15
10,24
9,23
8,22
2,16
14,28
14,28
1,15
6,20
7,21
1,15
9,23
9,23
14,28
10,24
13,27
6,20
8,22
1,15
9,23
2,16
14,28
2,16
2,16
14,28
1,15
13,27
6,20
10,24
1,15
1,15
2,16
14,28
13,27
6,20
14,28
3,17
13,27
6,20

6,20
2,16,30
14,28
9,23
14,28
8,22
1,15,29
7,21
13,27
3,17,31
1,15,29
1,15,29
10,24
9,23
8,22
2,16,30
14,28
14,28
1,15,29
6,20
7,21
1,15,29
9,23
9,23
14,28
10,24
13,27
6,20
8,22
1,15,29
9,23
2,16,30
14,28
2,16,30
2,16,30
14,28
1,15,29
13,27
6,20
10,24
1,15,29
1,15,29
2,16,30
14,28
13,27
6,20
14,28
3,17,31
13,27
6,20

3,15
13,27
11,25
6,20
11,25
5,19
12,26
4,18
10,24
14,28
12,26
12,26
7,21
6,20
5,19
13,27
11,25
11,25
12,26
3,15
4,18
12,26
6,20
6,20
11,25
7,21
10,24
3,15
5,19
12,26
6,20
13,27
11,25
13,27
13,27
11,25
12,26
10,24
3,15
7,21
12,26
12,26
13,27
11,25
10,24
3,15
11,25
14,28
10,24
3,15

2,15,29
11,25
9,23
6,18
9,23
5,17,31
10,24
4,16,30
8,22
12,26
10,24
10,24
6,19
6,18
5,17,31
11,25
9,23
9,23
10,24
2,15,29
4,16,30
10,24
6,18
6,18
9,23
6,19
8,22
2,15,29
5,17,31
10,24
6,18
11,25
9,23
11,25
11,25
9,23
10,24
8,22
2,15,29
6,19
10,24
10,24
11,25
9,23
8,22
2,15,29
9,23
12,26
8,22
2,15,29

12,26
8,22
6,20
1,16,29
6,20
14,28
7,21
13,27
5,19
9,23
7,21
7,21
2,17,30
1,16,29
14,28
8,22
6,20
6,20
7,21
12,26
13,27
7,21
1,16,29
1,16,29
6,20
2,17,30
5,19
12,26
14,28
7,21
1,16,29
8,22
6,20
8,22
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Grudniowa odprawa sołtysów
z burmistrzem Nowogardu
W piątek, 2 grudnia br., w godzinach popołudniowych, w nowo wyremontowanej
świetlicy wiejskiej w Grabinie, odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów, które
poprowadził burmistrz Robert Czapla.
Na spotkanie to przybyli również pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – kierownik
Tadeusz Fiejdasz z Wydziału Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(GKMiOŚ), kierownik Adam Czernikiewicz z Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Ewa Jakubcewicz,
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa (GNGR), którzy poinformowali o dotychczasowych działaniach oraz o planach
na kolejny rok w poszczególnych sołectwach.
Omówiono sprawy bieżące oraz odpowiadano na pytania, które zgłaszali poszczególni sołtysi.
Głos zabrali również Marta Pińkowska - prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”
oraz Mieczysław Cedro - prezes Nowogardzkiego
Forum Organizacji Pozarządowych, którzy informowali sołtysów o planowanych działaniach na terenie
sołectw gm. Nowogard w roku 2017 i związanym
z tym zakupem fantoma do ćwiczeń z udzielania
pierwszej pomocy.
Głównym wydarzeniem grudniowego spotkania
sołtysów było szkolenie z prawa spadkowego, które przeprowadzili prawnicy z Kancelarii Adwokatów
i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy ze Szczecina. Uzyskane podczas spotkania informacje, mają
pomóc w rozeznaniu problemu w swoich sołectwach
i zorganizowania ewentualnego spotkania u siebie.
Spotkania te będą bezpłatne.
Spotkania tego typu są dobrą okazją, aby wspólnie zaradzić problemom dnia codziennego, z którymi mają do czynienia sołtysi.
Opr. Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Nowogardzkie obchody Dnia
Honorowego Krwiodawstwa

Oby nigdy nie zabrakło osób, które bezinteresownie, w obliczu zagrożenia życia
drugiego człowieka podzielą się swoim największym darem jakim jest krew.
W południe 26 listopada br., sali posiedzeń Rady
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, miały
miejsce obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa.
Spotkanie otworzył prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi (HDK) i Polskiego Czerwonego Krzyża
(PCK) Zdzisław Szmit, witając wszystkich bardzo serdecznie.
Na uroczystość obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych m.in.: burmistrz Robert
Czapla oraz Emil Pisarek, reprezentujący wójta gminy Osina Krzysztofa Szwedo. Na sobotnie spotkanie
przybył również prezes Zarządu PCK w Koszalinie
Bernard Krupski.
Uznania i ciepłe słowa za działalność Klubu padły ze strony włodarza naszej gminy, który dziękując
za to, że są tacy ludzie, którzy w ten niepowtarzalny
sposób, zupełnie bezinteresownie i szczerze, pomagają innym ludziom i ratują ludzkie życie, dodał „[...
[ iż każda ilość oddanej krwi, nawet ta najmniejsza
zawsze ratuje czyjeś ludzkie życie, a to dar bezcenny”.
W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel
wójta Osiny.
Podczas spotkania prezes Zdzisław Schmit podziękował władzom lokalnym, że nadal wspierają inicjatywę nowogardzkiego Klubu HDK, aby przy nowogardzkim szpitalu powstał stały punkt krwiodawstwa.
Przypomnijmy, że z dniem 1 lipca 2004 przestał funkcjonować punkt krwiodawstwa w Nowogardzie. Powód - brak pieniędzy na dalszą działalność. Miesięcznie w nowogardzkim punkcie krew oddawało około
150 osób. W ten sposób pozyskiwano około 75 litrów
krwi, nie tylko na potrzeby miejscowego szpitala ale
także na potrzeby całego województwa.

Dziś pomieszczenia w szpitalu są i czekają, burmistrz zapewnia finansowanie, ale niestety Ministerstwo Zdrowia dotychczas nie wyrażało zgody argumentując brakiem finansów, co w przypadku Nowogardu jest niezrozumiałe. Miejmy nadzieję, że dzięki
determinacji nowogardzkich krwiodawców i burmistrza, ten stały punkt w końcu powstanie.
Podczas spotkania, wyróżniono odznakami i wyróżnieniami oraz upominkami ufundowanymi przez
burmistrza Nowogardu (dla 11 osób) i wójta Osiny
(dla 7 osób) osoby, które w sposób szczególny m.in.
w minionym roku zaangażowały się w działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie.
A oto lista odznaczonych oznaką IV stopnia:
- Henryka Rosołowska, Sławomir Wencel, Jan Bąk,
Lesław Cedro i Waldemar Zieliński
Piotr Suchy

Wejście do „nowej” części szpitala

www.nowogard.pl
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IX Memoriał Janusza Kaweckiego
– Turniej Szachowy
W niedzielę, 27 listopada br. w Nowogardzie,
w ramach IX Memoriału Janusza Kaweckiego rozegrano Turniej Szachowy. Do rywalizacji stanęło 33 zawodników m.in. z Kołobrzegu, Choszczna, Szczecina,
Świnoujścia, Gryfic, Płot, Stargardu i Nowogardu. Grano systemem szwajcarskim (tempo 13’+3’’). Organizatorem turnieju był LZS Nowogard, natomiast sędzią
głównym - Kazimierz Łaszewski.

Przed przystąpieniem do rywalizacji, minutą ciszy
uczczono pamięć Janusza Kaweckiego. Po rozegraniu
9 rund I miejsce zajął Arkadiusz Korbal z klubu Gryf
Szczecin, II miejsce – Adam Czuchnicki z Pałacu Młodzieży
Szczecin, III miejsce – Jan Czuchnicki Czuchnicki
z Pałacu Młodzieży Szczecin. Najlepszym zawodnikiem
z Nowogardu został Paweł Taberski, który uplasował
się na 7 miejscu i reprezentował LZS Nowogard.
Opr. Marcin Ościłowski

Święto Pluszowego Misia w MBP
Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny
Miś – Święto Pluszowego Misia w MBP
25 listopada swoje święto obchodziła pluszowa
przytulanka, „ktoś” bliski każdemu dziecku, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony – PLUSZOWY MIŚ. Misie
towarzyszą dzieciom w chwilach radości i smutku,
są powiernikami dziecięcych tajemnic, pomagają w zasypianiu.
Z tej okazji w MBP 24 i 25 listopada
pod hasłem „Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś” odbyły
się spotkania dla 70 osobowej grupy
dzieci z Przedszkola nr 3 i 4 w Nowogardzie.
Przedszkolaki przyniosły do biblioteki swoje ulubione misie, trzymając
je na kolanach z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania C. Flood pt. „Jak
dobrze mieć sąsiadów”. Uczestnicy poznali misiowych bohaterów literackich
( Misia Uszatka, Paddingtona, Misia
Yogi, Colargola oraz Kubusia Puchatka) przedstawionych na plakatach wykonanych przez stażystkę Małgorzatę
Krawczyk. Następnie zapoznali się
z bogatą ofertą książek, których głównymi bohaterami są misie. Ponadto

spotkanie uatrakcyjniła zabawa ruchowa przy piosence „Jadą, jadą misie” oraz wierszu „Niedźwiadek”.
Dzieci dowiedziały się co jest ulubionym misiowym
przysmakiem i miały okazję go spróbować. Misiowa
praca plastyczna dopełniła wrażenia dzieci związane
z tym sympatycznym dniem!
Informacja własna Biblioteki

www.nowogard.pl
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Najlepsze życzenia z okazji
65-lecia małżeństwa
W piątek 25 listopada br., w Restauracji „Kamena”, swoją 65. rocznicę pożycia małżeńskiego („Żelazne Gody”) uroczyście obchodzili Państwo Stefania

i Marian Golema. Z tej okazji, Szanownych Jubilatów
odwiedził burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
W czasie rodzinnego spotkania, odczytano Jubilatom list gratulacyjny
Prezydenta RP. Medale
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, w imieniu
Prezydenta RP wręczył burmistrz Czapla.
– Ta wspaniała rocznica
może być przykładem
dla przyszłych pokoleń.
To symbol prawdziwej,
małżeńskiej
miłości,
szacunku i zrozumienia – mówił w czasie
uroczystości burmistrz.
Po wręczeniu odznaczeń, kwiatów i upominków, zgromadzeni złożyli
Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Opr. Marcin Ościłowski

Puchar Burmistrza dla OSP
Ostrzyca
W niedzielę 4 grudnia br. w hali sportowej ZSO
przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, rozegrano
V Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży
Pożarnych o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn
z Błotna, Osowa, Ostrzycy, Orzechowa i Wyszomierza. Grano systemem „każdy z każdym”, 2x8min. Zawody sędziował Andrzej Skórniewski, poprowadził
Artur Konior.
Po zaciętej walce, 1 miejsce zajęli druhowie
z Ostrzycy (12 pkt.), 2 miejsce – OSP Wyszomierz
(9 pkt.), 3 miejsce – OSP Osowo (6 pkt.). Pozostałe

miejsca: 4 – OSP Orzechowo (3 pkt.), 5 – OSP Błotno
(0 pkt.).
Najlepszym piłkarzem turnieju został Robert Stachowiak z OSP Ostrzyca, który zdobył 16 bramek.
Najlepszym bramkarzem wybrano – Grzegorza Lewandowskiego z OSP Wyszomierz.
Puchary i nagrody rzeczowe wręczał zawodnikom burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz ze
swoim zastępcą Krzysztofem Kolibskim.
W zwycięskiej drużynie zagrali: Garbat, Balbus,
Kubski, R. Stachowiak, M. Stachowiak, D. Stachowiak, Gadzaliński.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Seniorzy świętowali i uhonorowali
swoich przyjaciół
W czwartek 24 listopada br., w Restauracji „Przystań” odbył się Dzień Seniora. Imprezę corocznie organizuje nowogardzki Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z prezes Mirosławą Adamczyk na czele.
W spotkaniu, oprócz członków związku, wziął udział Jerzy Mędrek – przewodniczący PZERiI oddział Okręgowy
w Szczecinie, Robert Czapla – burmistrz Nowogardu,
Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza, Aneta Drążewska – dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Barbara Źróbek z towarzystwem zespołu Wesoła Ferajna.

Po przywitaniu gości przez prezes M. Adamczyk
i J. Mędrka, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który w
imieniu swoim i władz samorządowych złożył zebranym życzenia zdrowia i spokoju. Po życzeniach, wraz
ze swoim zastępcą, burmistrz obdarował seniorów słodką niespodzianką.
W czasie spotkania wręczono
również odznaczenia przyznane
przez Zarząd Główny PZERiI. Złote
Odznaki Honorowe otrzymali: burmistrz Robert Czapla, dyrektor NDK
Aneta Drążewska i Barbara Źróbek.
– Odznaki zostały przyznane
za wybitne zasługi i uhonorowanie
działań na rzecz naszego związku
– powiedziała M. Adamczyk. Nowogardzki PZERiI skupia obecnie
200 członków.
Seniorzy spotykają się w swojej siedzibie dwa razy w tygodniu. W tym roku planują
jeszcze integracyjny wyjazd nad morze oraz wspólny Bal
Sylwestrowy.
Opr. Marcin Ościłowski

Nowogardzkie obchody
Srebnych Godów
W sobotę, 19 listopada br., do Willi Zbyszko
w Warnkowie, na jubileusz 25 - lecia pożycia małżeńskiego zaproszonych zostało 100 pary, które zawarły
związek małżeński w roku 1991.
W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz Mariola
Tyrcha z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Na początku dwie pary zostały poproszone o zapalenie świec symbolizujących ognisko domowe. Następnie
do zebranych przemówił burmistrz Nowogardu, który
powiedział m. in.: Dziś stajemy przed małżeństwami,
które obchodzą właśnie srebrne gody. Niezmiernie
www.nowogard.pl
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mi miło, że to Wy, drodzy Państwo, nimi jesteście.
W tym roku mija 25 lat od chwili, w której podjęliście
najważniejszą decyzję w swoim życiu. Składaliście
wtedy przed laty przysięgę, że uczynicie wszystko, aby
wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Dzisiaj jesteście ludźmi honoru, gdyż zostaliście wierni
słowu danemu sobie wiele lat temu i stanowicie dla
naszej społeczności dowód na to, że można dochować
złożonej przysięgi [...].
W dalszej części spotkania zostały wręczone jubilatom pamiątkowe medale, a następnie wzniesiono
toast i odśpiewano sto lat. Uwieńczeniem oficjalnej
części spotkania była część artystyczna przedstawiona
przez młodych tancerzy ze szkoły tańca „Flesz” w Nowogardzie.
***
Wszystkim Jubilatom, także tym, którzy z różnych
przyczyn nie mogli być obecni na uroczystości, składamy serdeczne gratulacje za dotrzymanie złożonej przysięgi małżeńskiej i życzymy długich lat życia w zdrowiu, zadowoleniu oraz doczekania kolejnych
pięknych Jubileuszy.
A oto tegoroczni Jubilaci, który
w roku 1991 zawarli związek małżeński (wg kolejności zawarcia ślubu):
Izabela i Tomasz Karpowicz Małgorzata i Wojciech Pluta, Renata i Stefan
Dabiccy, Anna i Mariusz Wojewoda,
Krystyna i Waldemar Koko, Wioletta
i Andrzej Grzegolec, Wioletta i Sylwester Powirscy, Barbara i Ryszard Adameczek, Anna i Kazimierz Oracz, Beata
i Arkadiusz Pietruczyk, Iwona i Norbert
Karpiniak, Elżbieta i Waldemar Bas,
Izabela i Piotr Kopera, Bogumiła i Ireneusz Olejnik, Laura i Roman Gerrietz, Stanisława i Jarosław Salomon, Beata i Daniel Zaprzała, Wanda i Zenon Radziszewscy, Małgorzata i Mariusz Leszto, Iwona i Dariusz Jemilianowicz,
Dorota i Adam Maślani, Krystyna i Włodzimierz Nosek,
Maria i Edward Urbaniak, Anna i Roman Kapuśniak, Iwona i Dariusz Gałęscy, Donata i Stanisław Kozieł, Izabela
i Mariusz Idczak, Jadwiga i Waldemar Podleś, Iwona
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i Wiesław Sawiccy, Wioletta i Sławomir Witkowscy, Marzena i Edward Wypart, Ewa i Wiesław Jelińscy, Elżbieta
i Jerzy Denkiewicz, Krystyna i Zygmunt Serleja, Jolanta
i Dariusz Grygowscy, Sylwia i Marek Antczak, Małgorzata i Krzysztof Piechowscy, Renata i Stefan Furmańczyk,
Pelagia i Mirosław Bodo, Jolanta i Sławomir Kozłowscy,
Aneta i Andrzej Nowak, Jolanta i Cezary Mielewczyk,
Dorota i Emil Karalus, Wioletta i Hieronim Ubych, Anna
i Zenon Nagłowie, Maria i Czesław Mikita, Katarzyna
i Grzegorz Sroślak, Urszula i Zbigniew Zajda, Jadwiga i Roman Michalak, Zofia i Kazimierz Borowieccy, Bernadetta
i Zbigniew Kowalczyk, Aleksandra i Leszek Łuka, Teresa
i Mirosław Kubowicz, Zofia i Krzysztof Wolscy, Małgorzata i Dariusz Bucoń, Bożena i Zbigniew Sudomierscy,
Grażyna i Andrzej Piotrowicz, Iwona i Leszek Chudyk,
Wioletta i Grzegorz Pietrasik, Krzysztofa i Krzysztof
Skrzypiec, Iwona i Krzysztof Kusek, Agnieszka i Edward
Gonera, Ilona i Jacek Rafińscy, Grażyna i Zbigniew Luter,
Bożena i Mirosław Sobolewscy, Beata
i Jürgen Küchler, Dorota i Mariusz Chojnaccy, Iwona i Ireneusz Kubiak, Anna
i Dariusz Bartczak, Iwona i Włodzimierz
Balbus, Magdalena i Marian Pawlak,
Anna i Krzysztof Glanc, Małgorzata
i Piotr Marciniak, Renata i Dariusz
Siembida, Ewa i Wiesław Pacuszka, Lidia i Krzysztof Jankowscy, Irena i Henryk Zielińscy, Bożena i Sylwester Józefiak, Marzena i Marian Lelowscy, Henryka i Józef Nogieć, Monika i Mirosław
Kozioł, Małgorzata i Tomasz Burzyńscy,
Magdalena i Ryszard Jaworscy, Iwona
i Sławomir Lipińscy, Małgorzata i Grzegorz Kubiak, Beata i Piotr Lewińscy,
Elżbieta i Wojciech Wojdyła, Jolanta
i Ryszard Langa, Wioletta i Józef Wasij, Lidia i Wojciech
Szponar, Marlena i Grzegorz Duszyńscy, Bożena i Grzegorz Kopczewscy, Krystyna i Jacek Dobrowolscy, Maria
i Wiesław Michalscy, Halina i Wojciech Wróbel, Krystyna
i Janusz Kubscy, Monika i Cezary Pleszczyńscy, Jolanta
i Mirosław Kłopotowscy, Anna i Mirosław Śniegowscy,
Mariola i Sławomir Malinowscy, Anna i Dariusz Miksa

www.nowogard.pl

opr. Piotr Suchy
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ogłasza konkurs pt. „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie
budynków wielorodzinnych w roku 2016”.
Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków
położonych na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta. Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowogard.
Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remoncie
lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku. Zgłaszać można budynki, w których te prace zostały
zakończone do 31.12.2016 r.”
Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi 10.000 zł oraz dwa wyróżnienia po 1.000- zł .
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę
stempla pocztowego). Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zasady Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu przyjętym i zatwierdzonym Zarządzeniem nr 257/2016 Burmistrza
Nowogardu z dnia 15 listopada 2016 r. dostępnym na stronie internetowej BIP oraz Biurze Obsługi Interesanta.
Formularze dostępne są na stronie http://nowogard.pl/18-aktualnosci/3607-najladniejsza-elewacja-i-najladniejsze-oto
czenie-budynkow-wielorodzinnych-w-roku-2016
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

BURMISTRZ
Robert Czapla

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym
przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Kosynierów.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana
o nr ewidencyjnym 458/3 o pow. 312 m2 (symbol użytku
gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard
przy ul. Kosynierów.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW
Nr SZ1O/00027661/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2017r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 30.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.000,00 zł
najpóźniej do dnia 09.01.2017r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl , www.nowogard.pl oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Czad cichy zabójca
BĄDŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy,
a wraz z nim wzrasta zagrożenie
zatrucia czadem!!!
OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo
często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika
jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.,
Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem
stałym(np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej
atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu,
że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych
dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów
może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do
standardów szczelności stosowanych okien i drzwi,
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym
zamiast wydostawać się przewodem kominowym na
zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

•

•
•

•
•

•

•

•

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw.
deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego
informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek
wentylacyjnych,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić
poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe
okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą
pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego
otworu lub kratki,
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu.
Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie
tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

•
•
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•

•

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza;
w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne
miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji
służbom ratowniczym,
wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
jak najszybciej podać tlen,
jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta usta oraz masaż serca,
nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy
dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia
świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć
nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
• Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem.
• W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.
• Ma silne własności toksyczne.
• Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma
nieco mniejszą gęstość od powierza.
• Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego
większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa
do hemoglobiny zawartej we krwi.
• Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią,
które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu
z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu
z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.
• Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak
niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar
karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć
przez uduszenie.
• Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla
może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
*ãywny Lekarz Weterynarii informuje o Z\VWčSRZDQLX wysoce zjadliwej JU\S\
SWDNyZ (HPAI), SRGW\SX H5N8
u SWDNyZ dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, :čgry, Austria, Dania).

:REHFSRZ\İV]HJRKRGRZF\GURELXSRZLQQL]DFKRZ\ZDþV]F]HJyOQĈ
RVWURİQRĤþLVWRVRZDþRGSRZLHGQLHĤURGNLELRDVHNXUDFMLPLQLPDOL]XMĈFH
U\]\NRSU]HQLHVLHQLDZLUXVDJU\S\SWDNyZGRJRVSRGDUVWZD
ZV]F]HJyOQRĤFL
- ]DEH]SLHF]\þSDV]čSU]HGGRVWčSHP]ZLHU]ĈWG]LNLFK
- QLHNDUPLþGURELXQD]HZQĈWU]EXG\QNyZZNWyU\FKGUyEMHVW
XWU]\P\ZDQ\
- VWRVRZDþZJRVSRGDUVWZLH RG]LHİLREXZLHRFKURQQH RUD]SRNDİG\P
NRQWDNFLH]GURELHPOXEG]LNLPLSWDNDPLXP\þUčFHZRGĈ]P\GãHP
- VWRVRZDþPDW\GH]\QIHNF\MQHZ ZHMĤFLDFKLZ\MĤFLDFK]EXG\QNyZ
ZNWyU\FKXWU]\P\ZDQ\MHVWGUyE

Hodowco !!!
3DPLčWDMR]JãDV]DQLX QLH]ZãRF]QLHGRRGSRZLHGQLFKRVyE
LLQVW\WXFML OHNDU]ZHWHU\QDULLSU\ZDWQHMSUDNW\NLSRZLDWRZ\OHNDU]
ZHWHU\QDULL ZyMWEXUPLVWU]SUH]\GHQWPLDVWD SRGHMU]HQLD Z\VWĈSLHQLD
FKRURE\]DNDĮQHMGURELX
VSDGHNQLHĤQRĤFL QDJãH]ZLčNV]RQHSDGQLčFLDGURELX
2EMDZ\NOLQLF]QHZ\VRFH]MDGOLZHMJU\S\SWDNyZ +3$, XGURELX
DHSUHVMD JZDãWRZQ\ VSDGHNXWUDWD SURGXNFML MDM PLčNNLH VNRUXS\ MDj, objawy nerwowe,
zasinienie i REU]čNJU]HELHQLDLG]ZRQNyZVLOQHã]DZLHQLHREU]čN]DWRNSRGRF]RGRãRZ\FK
kichanie, GXV]QRĤþ ELHJXQND 3DGQLčFLD SWDNyZ PRJĈ E\þ QDJãH EH] ZLGRF]nych
REMDZyZģPLHUWHOQRĤþPRİHGRFKRG]LþGR

