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We wtorek, 25 września br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla w towarzystwie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie, Ewy Żylak i kierownik 
Wydziału Inwestycji i Remontów UM Rity Mazurczak, 
podpisał umowę z Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i 
Adam Dembińscy na wykonanie modernizacji budyn-
ku nowogardzkiej „Dwójki”. Ta, jedna z priorytetowych 
inwestycji dla burmistrza Rober-
ta Czapli, rozpocznie się już ju-
tro. Przypomnijmy, na realizację 
tego zadania Gmina ogłaszała w 
sumie trzy przetargi. W dwóch 
pierwszych postępowaniach 
przetargowych ceny zaofero-
wane przez wykonawców były 
wyższe od zabezpieczonych w 
budżecie na ten cel środków, 
zatem by można było zrealizo-
wać modernizację szkoły Bur-
mistrz Robert Czapla wystąpił 
do Rady Miejskiej o zwiększenie kwoty o 246 tys. zł. 
Ostatecznie, po poparciu wniosku burmistrza przez 
radnych ogłoszono trzeci przetarg. Swoje propozycje 
na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Nowogardzie” złożyło 3 oferentów, a 
najkorzystniejszą ofertą, okazała się złożona przez no-
wogardzką firmę Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i Adam 
Dembińscy. 

Rusza remont SP2.  
Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z wykonawcą 

Ruszają prace  
przy świetlicy w Wyszomierzu 

- Dzisiejszy dzień jest szczęśliwym dniem dla oświa-
ty, w szczególności dla społeczności uczniowskiej Szko-
ły Podstawowej Nr 2. Już jutro firma, która wygrała 
przetarg rozpoczyna prace – powiedział burmistrz Ro-
bert Czapla. 

Jak podkreślił wykonawca Adam Dembiński, przy za-
daniu pracować będzie grupa doświadczonych pracow-

ników, którzy zadbają o sprawne 
przeprowadzenie prac remonto-
wych. Poza termomodernizacją 
obiektu wykonany zostanie m.in. 
remont schodów i pomieszczeń 
piwnicznych, izolacja zewnętrz-
na obiektu. Dobudowany zosta-
nie również podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Termin wy-
konania zamówienia określono 
na 6 miesięcy. Koszt inwestycji, 
to 1.352.637,25 zł. Gwarancja 
udzielonej przez wykonawcę wy-

nosi 60 miesięcy.  
- Byliśmy wszyscy pełni nadziei, że uda się przepro-

wadzić remont szkoły jeszcze w tym roku – powiedzia-
ła dyrektor, Ewa Żylak. 

Burmistrz Robert Czapla chce, by przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie powstała również hala 
widowiskowo - sportowa. Prace koncepcyjne mają 
rozpocząć się pod koniec tego roku. (bs., fot.bs/nws)

W czwartkowy wieczór (20 września br., o godz. 
19.30), w remizie OSP Wyszomierz doszło do spo-
tkania burmistrza Roberta Czapli z Wicemarszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem 
Rzepą. Głównym wątkiem tego spotkania było pod-
pisanie umowy na dofinansowanie budowy świetlicy 
w Wyszomierzu ze środków unijnych. Umowa opie-
wa na finansowanie przez Marszałka nowogardzkiej 
inwestycji w wysokości 63,63%. To kolejne pieniądze 
unijne, które trafiają do naszej gminy. Świadkami tego 
wydarzenia byli nie tylko współpracownicy burmistrza 
i wicemarszałka, ale był również sołtys Długołęki Jacek 
Jankowski, który jako prezes Stowarzyszenia Jutrzen-
ka (działającego również na terenie sołectwa Wyszo-
mierz) wielokrotnie na różnych spotkaniach dopyty-
wał burmistrza o świetlicę dla Wyszomierza, pamię-
tając te czasy, kiedy jego sołectwo nie miało w ogóle 
świetlicy. Obecni byli także mieszkańcy Wyszomierza, 
sołtys sołectwa Wyszomierz, Rada Sołecka oraz radni, 
a wśród nich m.in. radni powiatowi Kazimierz Lembas 
i Jerzy Jabłoński.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie, burmistrz 
Robert Czapla podpisał następnie przetarg na wykonanie 
świetlicy w Wyszomierzu. To oznacza, że machina bu-
dowlana wystartowała i świetlica dla tego sołectwa staje 
się realniejsza. To również spełnienie obietnicy, którą 4 
lata temu złożył burmistrz mieszkańcom sołectwa.

Warto wspomnieć, że za czasów burmistrza Roberta 
Czapli OSP Wyszomierz otrzymało „nowy” wóz bojo-
wy (10. letni), ocieplona i pomalowana została remiza 
strażacka, na wniosek mieszkańców dostarczony został 
frez, dzięki któremu utwardzona została droga gminna, 
wyremontowano pomieszczenia biblioteczne i napra-
wiono piec w starej świetlicy, zaś dzięki wsparciu Euze-
biusza Adamskiego – lokalnego przedsiębiorcy, został 
wyremontowany i rozbudowany plac zabaw. Ponadto 
burmistrz wraz z pracownikami ZBK i OPS wyremonto-
wali i pomogli mieszkance Wyszomierza p. Józefie. A te-
raz ruszają prace przy kolejnej inwestycji, jakże ważnej 
dla mieszkańców sołectwa – świetlica z pomieszczenia-
mi bibliotecznymi. Prace ruszają w tym roku, zaś zakoń-
czenie powinno nastąpić w połowie 2019 r. (ps)
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Jaśniej na ulicy Topolowej

Ruszyła budowa wodociągu Dąbrowa (Kolonia) 
– Ptaszkowo – Bochlin – Grabin

11 nowych lamp ledowych rozświetliło we wtorko-
wy wieczór (2 października br., o godz. 20.00) ulicę To-
polową. Uruchomienia nowego oświetlenia drogowego 
dokonał burmistrz Robert Czapla w obecności miesz-
kańców, Wykonawcy oraz kierownik Rity Mazurczak z 
Wydziału Inwestycji i Remontów (wydział realizujący 
inwestycję) i Adama Aniuksztysa z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Wykonawcą wspomnianego oświetlenia jest firma 
P.U.H. JASTAR, która wykonała projekt, a następnie go 
zrealizowała. Koszt całkowity tej inwestycji to 59.409 zł.

- Wybudowane oświetlenie, podniosło nie tylko 
komfort, ale i bezpieczeństwo – mówili obecni na uru-
chomieniu oświetlenia mieszkańcy ul. Topolowej. - 
Burmistrz dotrzymał słowa i jesteśmy za to wdzięczni.

Kolejną inwestycją na ul. Topolowej, którą bur-
mistrz Robert Czapla będzie chciał zrealizować w 2019 
roku, jest przebudowa dotychczasowej blisko 400-me-
trowej drogi gruntowej. Planowana modernizacja uli-
cy Topolowej ma polegać na budowie kanalizacji desz-
czowej, położeniu masy bitumicznej oraz budowie 
chodnika. (ps)

W czwartek, 20 września br. w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej symbolicznym „wbiciem pierwszego szpa-
dla” przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, 
oficjalnie rozpoczęto budowę nowego wodociągu pro-
wadzącego z Dąbrowy Nowogardzkiej przez Kolonię 
Dąbrowa Now., Bochlin, Ptaszkowo do Grabina. Prace, 
które wykonuje firma Grund Max II Krzysztof Dobro-

wolski z Nowogardu, mają zostać zakończone do końca 
listopada br. Umowę na wykonanie prac podpisano 30 
sierpnia. Łącznie długość nowego wodociągu wyniesie 
7 km. Budowa wodociągu z Dąbrowy Now., do Grabi-
na to jedna z większych inwestycji przeprowadzanych 
na terenie gminy w tym roku. Wartość prac to nieco 
ponad 2 mln zł. (bs, fot.: bs/nws)
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Osowo i Orzesze z siłowniami  
na świeżym powietrzu 

Wymieniono niezbędne okna i drzwi  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 

W czwartek, 3 października br. Burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla podpisał kolejne umowy na projekty 
budowy siłowni plenerowych, tym razem dla miesz-
kańców wsi Orzesze oraz Osowo. W podpisaniu umów 
z wykonawcą projektów, szczecińską firmą „Trzy Małe 
Drzewka” uczestniczyli również przewodnicząca Kon-
wentu Sołtysów i radna Jolanta Bednarek, radna Mi-
rosława Cwajda, sołtys Osowa Marlena Lisowska oraz 
kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów z UM Rita 
Mazurczak. Od dnia podpisania umowy pracownia ar-

chitektury krajobrazu ma miesiąc na wykonanie pro-
jektów. Koszt jednego projektu to ok. 4 tys. złotych. W 
obu miejscowościach siłownie mają powstać do końca 
bieżącego roku. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, realizuje inwe-
stycje w postaci m. in. świetlic, placów zabaw i siłowni 
plenerowych dla mieszkańców wsi. Siłownie powstały 
już między innymi w Błotnie, Żabowie, Szczytnikach 
czy Sąpolnicy. (bs.fot.bs/nws)

Nowe oka na stołówce oraz drzwi wejścia główne-
go to jeden z etapów realizacji poprawy infrastruktury 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

Podczas odbioru, w którym uczestniczył burmistrz 
Rober Czapla, dyrektor Szkoły Leszek Becela oraz 
kierownik referatu inwestycji i remontów Rita Ma-
zurczak wymieniono 8 okien PCV m.in. w: stołówce, 
zapleczu kuchennym, pomieszczeniu biurowym i szat-
ni przy Sali gimnastycznej. Wymieniona została rów-

nież stara konstrukcja aluminiowa wejścia głównego  
na zupełnie nowe.

Wykonawcą była firma P.H. ARNO Sp. z.o.o. a ca-
łość inwestycji wyniosła 34.817,61 zł. Podczas odbioru 
dyrektor przedstawił również prośbę o zabezpieczenie 
w budżecie na rok 2019 pieniądze na niezbędne na re-
mont sal lekcyjnych, w których należy wymienić pod-
łogi oraz odświeżyć ściany.
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Spotkanie z mieszkańcami Brzozowa

Posiedzenie Koła Stowarzyszenia  
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie

We wtorkowy wieczór (2 października br., o godz. 
18.00), pod namiotem, doszło do spotkania burmi-
strza Roberta Czapli z mieszkańcami sołectwa Brzo-
zowo. Mieszkańcy zaprosili burmistrza, aby porozma-
wiać o możliwości wybudowania w Brzozowie placu 
zabaw dla dzieci. 

Jedna z rodzin wystąpiła z propozycją odsprzedania 
Gminie gruntu, na którym inwestycja ta mogłaby być 
zrealizowana. Dotychczas budowa placu zabaw nie 
była możliwa, ponieważ gmina nie posiadała na tere-
nie sołectwa swoich gruntów. 

- Jest duża szansa, że w przyszłym roku powstanie 
projekt i wykonamy w Brzozowie plac zabaw – powie-
dział na zakończenie spotkania burmistrz Robert Cza-
pla. –  Wpisuję wasz plac zabaw do projektu budżetu 
gminy na rok 2019 i mam nadzieję, że w kolejnym roku 
się spotkamy na jego przekazaniu. I już dziś się zasta-

nówcie, jaką kolejną ważną rzecz chcielibyście, aby zo-
stała zrealizowana u was po placu zabaw. 

Mieszkańcy wręcz jednogłośnie stwierdzili, że bę-
dzie to postawienie 3-4 lamp drogowych w stronę Ża-
bowa, gdzie budują się obecnie nowe domu.

Brzozowo to jedno z najmniejszych sołectw w gmi-
nie Nowogard, liczące około 72 mieszkańców.(ps)

28 września br., w nowogardzkiej restauracji „Bar-
nim”, odbyło się posiedzenie Koła Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie, 
które prowadził Prezes Koła Eugeniusz Frasoński.

Na początku spotkania, Prezes nowogardzkiego 
koła SEiRP, powitał serdecznie zaproszonych gości: 
burmistrza Roberta Czaplę, gen. broni w st. sp. Zdzisła-
wa Gorala, radnego powiatowego Jerzego Jabłońskie-
go, Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie 
kom. Dorota Zając, Zastępcę Komisariatu Policji w No-
wogardzie asp.szt. Piotra Pietrzaka oraz opiekuna koła 
Janinę Szalimow. Zaproszeni zostali również policjanci 
służby czynnej. Była to okazja do podsumowania dzia-
łania nowogardzkiego koła.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
od 1990 r. zrzesza policjantów przechodzących na 
emerytury i renty po zakończeniu służby oraz człon-
ków ich rodzin, aby działać wspólnie o godność, re-

spektowanie praw nabytych i uprawnień.
Stowarzyszenie - to wspólne inicjatywy, integracja 

środowiska, rozwijanie działalności kulturalnej, arty-
stycznej, pomoc i opieka schorowanym oraz samot-
nym członkom. Stowarzyszenie to również szersze 
możliwości aktywności społecznej w ramach organi-
zacji senioralnych w miastach i gminach, a także na 
szczeblu ogólnopolskim.

- Dziękuję Wam za aktywność, ale również za 
wsparcie i słowa sympatii, które płyną od Was w moim 
kierunku – zwrócił się do zebranych burmistrz Robert 
Czapla.

- Niestety przyszły czasy, że my mundurowi emery-
ci, musimy walczyć o nasze prawa i godne życie – tymi 
słowy zwrócił się do zebranych gen. broni Zdzisław Go-
ral. - Musimy się w tej walce jednoczyć i działać wspól-
nie.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. (ps)
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Nowogardzki Bal Seniora 
1 października obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Osób Starszych. Ustanowiony został przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w 1990 roku w celu zwrócenia 
uwagi na problemy dotyczące stricte tej rosnącej w 
nieznanym dotychczas tempie grupy ludzi oraz pod-
kreślenia znaczenia wkładu wnoszonego przez osoby 
dojrzałe w kształt i sposób życia społeczeństw. Spe-
cjalny dzień, w którym celebruje się jesień życia, ma 
propagować starzenie się jako normalny, naturalny 
proces, który nie musi wiązać się z niemożnością pro-
wadzenia aktywnego życia i samorealizacji.

Z tej też okazji, w restauracji Przystań, miał miej-
sce Bal Seniora, który zgromadził 180 osób. Organiza-
torem balu była gmina Nowogard i burmistrz Robert 
Czapla, który z okazji tego wyjątkowego dnia złożył 

życzenia wszystkim seniorom: życzę Naszym Wspania-
łym Seniorom zdrowia i samych szczęśliwych chwil.

Po życzeniach, burmistrz wraz z sekretarzem gminy 
i radnym powiatowym Kazimierzem Lembasem wrę-
czyli paniom różę, zaś panom czekoladę oraz wznie-
siono symboliczny kieliszek szampana. Wzruszającym 
momentem było uroczyste 100 lat dla jednej z najstar-
szych balowiczów, która ma 96 lat, odśpiewane przez 
pozostałych uczestników i wspólny taniec z burmi-
strzem Robertem Czaplą.

Bal Seniora zgromadził członków Związku Emery-
tów i Rencistów, Koła Diabetyków, Uniwersytetu III 
wieku oraz obu kół Sybiraków. Bawiono się przy muzy-
ce zespołu HIT. (ps)
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Sąpolnica podzieliła swój fundusz 

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze i twarde re-
zultaty. Najważniejsza w całej koncepcji funduszu jest 
możliwość wspólnego ulepszania swojej miejscowości 
– spotykania się, dyskutowania i decydowania o tym, 
na co warto wydać pieniądze.

Z tego też powodu, 28 września br., o godz. 18.00, 
spotkali się mieszkańcy Sąpolnicy, aby dokonać po-
działu swojego funduszu. Na zebranie sołeckie zapro-
szeni zostali również burmistrz Robert Czapla, radny 
powiatowy Jerzy Jabłoński (pochodzący z Sąpolnicy) 
oraz Jacek Jankowski, sołtys Długołęki, dzięki którego 
działaniom pojawił się temat remontu drogi. 

- Najważniejsze inwestycje w Sąpolnicy mamy już 
wykonane. W tej chwili został wyremontowany naj-
gorszy odcinek drogi. Następnie wykonane zostaną 
pozostałe 2. Kolejnym etapem będzie wykonanie jej 
oświetlenia - mówił burmistrz Rober Czapla.

Droga przez Sąpolnicę budowana jest w 3 etapach. 
Prace rozpoczęto od najgorszego, najmniej przejezd-
nego odcinka. Malownicza wieś Sąpolnica ma już plac 
zabaw, siłownię i wspólnie z mieszkańcami wybudo-
wane boisko sportowe. Najważniejsze dla mieszkań-
ców, i na to w większości przeznaczyli swój fundusz, to 
zabezpieczenie wiaty przed wiatrem oraz postawienie 
lamp drogowych w najciemniejszych miejscach.

Spotkanie w Sąpolnicy było też okazją do rozmowy 
z burmistrzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołec-
twa. Takie spotkania dają bardzo wiele. Po każdym z 
nich burmistrz robi listę problemów z jakimi borykają 
się mieszkańcy, w większości udaje się je rozwiązać. 
Aczkolwiek są takie, na które jako urząd nie ma wpły-
wu. Obrywa się najczęściej za powiat czy wojewódz-
two, bo ludzie nie mają czasami świadomości, do kogo 
należy dokładnie dana droga czy teren.

Kończąc zebranie, sołtys wsi Ewa Grygowska powie-
działa: Jestem bardzo zadowolona, że wspólnie z burmi-
strzem mogliśmy zrobić coś dla mieszkańców sołectwa, 
że dzięki tym staraniom mamy trzy boiska (do koszyków-

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realiza-
cję przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wysokość środków przeznaczo-
nych na konkretne sołectwo oblicza na podstawie prowadzonej przez gminę ilości stałych 
mieszkańców danego sołectwa.

ki, do piłki nożnej, piłki siatkowej) i piękny plac zabaw 
oraz siłownię. Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, co bur-
mistrz zapowiedział, że będziemy mieli wyremontowaną 
w całości drogę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie 
ze strony burmistrza i liczymy na dalszą współpracę.

***
30 września br., upłynął termin składania wnio-

sków o fundusz sołecki do burmistrza gminy. O prze-
znaczeniu środków z funduszu decydowali mieszkańcy 
sołectwa w formie uchwały na zebraniach wiejskich.

Mieszkańcy 37 nowogardzkich sołectw (Bieniczki, 
Błotno, Boguszyce, Dąbrowa, Długołęka, Czermnica, 
Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Krasnołęka, Kulice, Ko-
narzewo, Lestkowo, Łęgno, Miętno, Maszkowo, Olcho-
wo, Orzechowo, Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Sąpolnica, 
Sikorki, Słajsino, Szczytniki, Świerczewo, Strzelewo, 
Trzechel, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszo-
mierz, Wierzchy, Żabowo, Żabówko) zdecydowali, na co 
przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 
2015 rok. Dzięki temu sołectwa zrealizują inwestycje w 
obrębie swoich wsi takie jak np.: budowa chodnika przy 
drodze gminnej, remont lub budowa świetlicy wiejskiej, 
zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wyposażenie 
placu zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy, a także szereg innych działań.

Procedura uchwalenia pieniędzy dla sołectw jest 
na tym etapie następująca:

Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do uchwale-
nia budżet gminy, gdzie takie środki na fundusz sołecki 
są zapisane. Następnie Rada Miejska w Nowogardzie 
uchwala budżet gminy i sołectwa mogą realizować 
swoje wydatki po uchwaleniu budżetu, jednak nie 
wcześniej niż 01.01.2019 rok.

Mamy nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzysta-
ją potencjał, jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaanga-
żowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizo-
wać wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na 
poprawę życia mieszkańców naszej gminy. (ps)
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Nowy sprzęt dla Pracowni Orange 

Kolejne fundusze sołeckie podzielone: 
Konarzewo i Wierzbięcin 

Od lutego br. w nowogardzkiej Bibliotece Publicz-
nej im. Stefana Żeromskiego dla dzieci i młodzieży 
działa Pracownia Orange. W piątek, 28 września br. 
Pracownię odwiedził Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, który przekazał na rzecz jej użytkowników 
nową drukarkę. 

- Jest to sprzęt ekonomiczny w eksploatacji, który 
bardzo przyda. Dzieci i młodzież bardzo często wyko-
rzystują różne wydruki do zajęć – mówi dyrektor bi-
blioteki Aneta Wysoszyńska.

W czasie wizyty burmistrza, odwiedził on również 
powstającą Izbę Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardz-
kiej, w której przeprowadzono remont. W pomieszcze-
niach pojawiły się nowe podłogi. Niebawem monto-
wane będzie oświetlenie. Całość zostanie wyposażona 
w meble i eksponaty. (bs.fot. bs/nws)

KONARZEWO
W poniedziałkowe popołudnie (24 września o godz. 

18.00) burmistrz Robert Czapla uczestniczył w spotka-
niu sołeckim, podczas którego mieszkańcy dokonali 
podziału swego funduszu sołeckiego.

W zeszłym roku fundusz został przeznaczony w 
znacznej większości na plac zabaw, którym mogą się 
obecnie cieszyć najmłodsi mieszkańcy. Obecnie dzie-
lony fundusz sołecki na rok 2019, jednogłośnie miesz-
kańcy przeznaczyli na wykonanie projektu i budowę 
świetlicy. 

W spotkaniu wziął również udział sołtys Długołęki 
Jacek Jankowski, który przedstawił zebranym możliwo-
ści pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na sołectwo 
na podstawie działalności Stowarzyszenia „Jutrzenka”, 
którego jest prezesem. Mówił też o współpracy so-
łectwa ze Stowarzyszeniem oraz o pomocy, gdyby w 
Konarzewie mieszkańcy chcieli podobne stowarzysze-
nie założyć. Na zakończenie zaprosił mieszkańców na 
„Wieczór z karaoke”, który jest planowany w paździer-
niku w Długołęce.

WIERZBIĘCIN
We wtorek, 25 września br., o godz. 17.00, bur-

mistrz Robert Czapla wziął udział w zebraniu sołec-
kim, którego głównym celem był podział funduszu 
sołeckiego na rok 2019. W spotkaniu wzięli również 
udział: Ewa Jakubcewicz - kierownik Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, Pamela 
Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów oraz dyrek-
tor szpitala Kazimierz Lembas - radny powiatowy.

Po długiej i czasami burzliwej dyskusji, fundusz zo-
stał podzielony. Blisko 8 tys zł zostało zabezpieczone 
na integrację mieszkańców, zaś 13 tys zł zostało prze-
znaczone na remont boiska. Pozostałą kwotę stanowią 
stałe koszty, związane z utrzymaniem świetlicy oraz z 
estetyzacją wsi. Zebrani ponadto otrzymali pełną in-
formację odnośnie budowy placu zabaw w pobliżu 
świetlicy, a także przybyli goście odpowiadali na sta-
wiane pytania, które nurtowały mieszkańców. (ps) 
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Burmistrz Robert Czapla po stronie 
„Pomorzanina” 

We wtorek, 25 września br. doszło do spotkania pre-
zesa LKS „Pomorzanin” Nowogard Marcina Skórniew-
skiego, który wraz z Tomaszem Litwinem, zawodnikiem 
z Klubu Motorowego „Cisy”, złożył na ręce burmistrza 
Roberta Czapli wnioski do budżetu na rok 2019. Pierw-
szy dotyczy budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią 
w miejscu boiska nr 2, pozostałe dwa punkty dotyczą 
projektu zadaszenia trybuny głównej z uwzględnieniem 
miejsc dla osób niepełnosprwnych oraz wymiany sie-
dzisk. Prezes „Pomorzanina” zawnioskował też o 250 
tys. zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
oraz 15 tys. zł na zakup ciągnika wielofunkcyjnego do 
utrzymania zieleni na Stadionie Miejskim.

Stadion w opłakanym stanie
Przypomnieć należy, iż wygląd Stadionu Miejskiego 

w Nowogardzie, z którego korzysta „Pomorzanin”, od 
lat pozostawia wiele do życzenia. Kwestię stanu obiek-
tów sportowych na stadionie poruszano wielokrotnie, 
także w środowisku osób zawodowo związanych ze 
sportem. Na ten temat wypowiadał się m.in. radny i 
nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Wolny. Stan 
bieżni i płyta główna stadionu, z roku na rok ulegają 
coraz większemu zniszczeniu. W opłakanym stanie od 
dawna są także trybuny. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla czynił starania o jego modernizację i pozyskanie 
środków zewnętrznych na ten cel. Złożony został m. 
in. wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofi-
nansowanie projektu rozbudowy miejskiego stadionu. 
Wnioskowano wówczas o 1.194.072 zł, choć do zre-
alizowania potrzeb nowogardzkiego obiektu potrzeba 
niemal dwukrotnie więcej. 

Na sesji w grudniu 2017
Na sesji Rady Miejskiej 20 grudnia 2017 r. burmistrz 

Robert Czapla przypomniał, że jednym z filarów inwe-
stycyjnych gminy jest sport i szeroko rozumiana rekre-
acja przekładająca się na zdrowie mieszkańców. Wpisał 
więc do projektu budżetu gminy na rok 2018 m.in. bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim. 

- Stadion eksploatuje nasz klub „Pomorzanin”, któ-
ry funkcjonuje już ponad pół wieku na terenie Gminy 
Nowogard i pomimo, że ma sukcesy w wielu dziedzi-
nach sportu to na stadionie nie była prowadzona żad-
na duża inwestycja od wielu lat – mówił burmistrz 
podczas sesji.

Nowe boisko na Stadionie Miejskim to głównie in-
westycja w dzieci i młodzież. Kwota 2.100.000 zł,  które 
wpisał do budżetu na ten rok burmistrz Robert Czapla, 
pozwoliłaby na realizację tej odwlekanej inwestycji.

- Stać nas na to boisko i są środki w budżecie. Wy-
starczy tylko tych pieniędzy nie zabierać – argumento-
wał burmistrz.

Projektu budowy boiska sportowego ze sztucznej 
nawierzchni na stadionie miejskim w Nowogardzie ze 
środków własnych Gminy nie poparła większość rad-
nych, między innymi radni: Jowita Pawlak, Lidia Bogus, 
Dariusz Kielan, Piotr Słomski - tym samym, zapomnia-
na od niemal 20 lat inwestycja, znowu nie doczekała 
się rozpoczęcia.

Wrzesień 2018
Prezes „Pomorzanina” zawnioskował do burmi-

strza, między innymi, o wpisanie do budżetu na ko-
lejny rok 265 tys. złotych, które mają pomóc m.in. w 
funkcjonowaniu wszystkich sekcji i upowszechnianiu 
kultury fizycznej i sportu.

- Jako Klub, od kilku lat, przy wsparciu burmistrza 
Roberta Czapli staramy się o zmodernizowanie stadio-
nu w Nowogardzie. Najpilniejszą potrzebą jest właśnie 
budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią o pow. po-
nad 8 tys .mkw. W grudniu ubiegłego roku, burmistrz 
zgodnie ze swoją obietnicą, zawarł w projekcie budże-
tu na ten rok niezbędną kwotę. Niestety większość 
radnych, nie poparła tego wniosku. Nie obchodziło 
ich chyba, że stadion jest inwestycją dla mieszkańców. 
Brak poparcia ze strony radnych był, według mnie, kal-
kulacją polityczną. Chodziło o wybory a nie o dobro 
nas wszystkich - mówi Marcin Skórniewski, prezes LKS 
„Pomorzanin” w Nowogardzie.

Stadion czeka
Na Stadionie Miejskim odbywają się wszelkie wy-

darzenia sportowe, jest to miejsce do treningów dla 
niemal kilkuset zawodników w różnym wieku, w tym 
najmłodszych. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
dokłada starań by wspierać środowisko sportowe i do-
prowadzić do rozbudowy stadionu, jednak bez poparcia 
radnych, nie można spodziewać się efektów, których 
oczekują sportowcy i mieszkańcy Gminy Nowogard.

(bs, fot.:bs/nws)
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Pasowanie na pierwszoklasistę  
w „nowej” szkole w Strzelewie

Środa, 27 września br. w Szkole Podstawowej w 
Strzelewie była dniem wyjątkowym, nie tylko dla 
pierwszoklasistów, których przyjęto w szeregi uczniów. 
Oficjalnie dokonano też odbioru wyremontowanej 
szkoły, tzw.„małego budynku”, gdzie uczą się dzieci z 
klas 0 - III. W obiekcie, który ma już nową elewację 
wymieniono dach, wyremontowano klasy i szkolne ko-
rytarze. Teraz dzieci będą mogły uczyć się w odnowio-
nej szkole.

Tuż przed uroczystością pasowania na ucznia, w 
holu szkoły zgromadzili się uczniowie, rodzice i na-
uczyciele. Na uroczystość przybył Burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla, dyrektor szkoły Agnieszka Forgiel, 
sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek, radny powiatu go-
leniowskiego Kazimierz Lembas oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców i Rita Mazurczak z Urzędu Miejskiego. 
W trakcie spotkania dokonano ceremonii „pasowania” 
uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie z klas II 
obdarowali pierwszoklasistów upominkami.

Niespodzianki dla pierwszoklasistów przygotowała 
również Rada Rodziców. Po zakończeniu części oficjal-
nej goście przeszli do drugiego, wyremontowanego 
budynku szkoły. Tam burmistrz Robert Czapla odwie-
dził najmłodszych uczniów życząc im najlepszych wy-
ników w nauce. 

- O remont budynku szkoły zabiegała sołtys wsi i 
radna Jolanta Bednarek. Remont szkoły nie jest ostat-
nią inwestycją w Strzelewie, bo już trwają prace pro-
jektowe nad budową nowej sali gimnastycznej przy 
szkole. Do jej budowy przystąpimy w przyszłym roku 
– powiedział burmistrz Robert Czapla. 

Na „małym budynku” szkoły wymieniono dach o 
powierzchni 305 mkw. Wykonawca - firma Demgrad, 
zajęła się też remontem pomieszczeń wewnętrznych. 

- Teraz jest zupełnie inaczej, piękniej – powiedziała 
jedna z nauczycielek klas młodszych.

(bs. fot.: bs/nws)
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W Długołęce o remoncie świetlicy  
i funduszu sołeckim 

ŚWIĘTO DYNI w Sikorkach  
POŻEGNANIE LATA w Wojcieszynie 

W niedzielę, 23 września br. w godzinach popołu-
dniowych, burmistrz Robert Czapla spotkał się w aktu-
alnie remontowanej świetlicy z mieszkańcami oraz soł-
tysem Długołęki Jackiem Jankowskim. Zebranie, w któ-
rym udział wziął również radny powiatu goleniowskie-
go Jerzy Jabłoński, dotyczyło m. in. podziału funduszu 
sołeckiego na kolejny rok oraz relacji z wykorzystania 
środków w roku bieżącym. Podczas dyskusji wskazano 
istotne potrzeby inwestycyjne wsi. Radny Jerzy Jabłoń-
ski poinformował mieszkańców, że podczas najbliższej 
sesji rady powiatu złoży interpelację dotyczącą potrze-
by montażu w Długołęce progów wysepkowych i bu-
dowy chodników.

Sołtys Długołęki, po omówieniu z mieszkańcami 
kwestii przyszłorocznego funduszu sołeckiego ustalił, 
iż na utrzymanie świetlicy przeznaczona zostanie kwo-
ta 2 tys. złotych, na wyposażenie i remont świetlicy 5 

tys. zł, na utrzymanie kosiarki (w tym zakup paliwa) 
500 zł oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i pu-
blicznych we wsi – 5,5 tys. zł, zaś 4,5 tys. zł na działania 
integracyjne dla mieszkańców. Pod koniec zebrania, 
sołtys streścił obecnym realizowany przez Stowarzy-
szenie „Jutrzenka” projekt. Omówiono także zakres 
zrealizowanych prac związanych z remontem pomiesz-
czeń świetlicy, na który burmistrz Robert Czapla pozy-
skał dofinansowanie w wysokości blisko 64% z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki temu 
obiekt służący mieszkańcom Długołęki wzbogacił się o 
nowe pomieszczenie kuchenne i sanitarne, posadzki, 
stolarkę drzwiową, zaś na zewnątrz świetlicy wykona-
no zadaszenie o konstrukcji drewnianej nad wejściem 
do budynku oraz zamontowano bramę wjazdową z 
furtką i wybudowano chodnik z dojazdem z płyt ażu-
rowych. (bs, fot.: bs/nws)

SIKORKI
Po raz kolejny, 22 września br., sołectwo Sikorki za-

mieniło się na jeden dzień w dyniową krainę. W sobot-
nie popołudnie, w Sikorkach, sołtys Małgorzata Kubiak 
wraz z Radą Sołecką, zorganizowała Święto Dyni, na 
które przybył, zaproszony przez mieszkańców, bur-
mistrz Robert Czapla oraz Kazimierz Lembas – dyrek-
tor nowogardzkiego szpitala i radny powiatowy.

To jedyne takie święto na terenie gminy Nowogard. 
Nie mogło więc zabraknąć prac z dyni, które na konkurs 
przygotowali najmłodsi mieszkańcy sołectwa. Wszystkie 
prace zostały nagrodzone. Uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy oraz zestaw 30 gier planszowych.

Przy stole zaś nie mogło zabraknąć oczywiście dań 

z „królowej dnia”, czyli dyni. Bawiono się do białego 
rana. Gratulujemy pani sołtys pomysłu na integrację i 
trzymamy kciuki, aby to Święto Dyni stało się tradycją 
w Sikorkach oraz w naszej gminie.

WOJCIESZYN
Sołectwo Wojcieszyn tradycyjnie, jak co roku, poże-

gnało lato, organizując zabawę na terenie rekreacyjnym. 
22 września br., pod dwoma namiotami zgromadzili się 
mieszkańcy oraz ich goście, wśród których byli m.in. bur-
mistrz Robert Czapla oraz Kazimierz Lembas – dyrektor no-
wogardzkiego szpitala i radny powiatowy, aby przy muzy 
ce pożegnać odchodzące tegoroczne lato. Poczęstunek 
przygotowali sami mieszkańcy. (ps)
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Święto Plonów w Karsku i Lestkowie
KARSK

W sobotę, 22 września br., Karsk przeżywał so-
łeckie dożynki. Po mszy dziękczynnej za ciężką pracę 
rolników, odprawionej w tutejszym kościele, rozdano 
wszystkim obecnym dożynkowy chlebek, a następnie 
zaproszono gości i mieszkańców na tradycyjny poczę-
stunek przy stołach rozmieszczonych na placu przed 
świetlicą. Zanim jednak wszyscy zasiedli do wspólnego 
stołu, burmistrz Robert Czapla wraz ze sołtysem Je-
rzym Kubickim, dokonali uroczystego otwarcia wyre-
montowanego budynku świetlicy.

Poczęstunek przygotowali sami mieszkańcy. Dopi-
sali też i zaproszeni goście dożynkowi m.in. Kazimierz 
Lembas - dyrektor nowogardzkiego szpitala i radny po-
wiatowy.

Za naszym pośrednictwem, sołtys Jerzy Kubicki, 
chciałby podziękować wszystkim tym, którzy pomogli i 
zaangażowali się w przygotowanie tegorocznych doży-

nek (m.in. dla Jacka Lisiewicza z Piekarni Karsk).
Sołectwo Karsk po raz kolejny udowodniło, że choć 

nie jest duże, to mieszkają w nim ludzie o wielkich ser-
cach. (ps)

LESTKOWO
W sobotni wieczór, 22 września br., w wyremon-

towanej świetlicy, odbyły się sołeckie dożynki. Nie-
wątpliwie było to ważne wydarzenie dla niewielkiej 
miejscowej społeczności. Lestkowo zamieszkuje bo-
wiem 80 osób: zarówno seniorzy, jak i dzieci. Dożynki 
w Lestkowie były okazją nie tylko podziękowania miej-
scowym rolnikom i gospodarzom za całoroczny trud, 
ale i za nowe oblicze wnętrz świetlicy miejskiej, dzięki 
remontowi przeprowadzonemu przy wsparciu burmi-
strza Roberta Czapli. Jest to też niewątpliwie i zasługa 
młodego sołtysa Łukasza Tracza i jego Rady Sołeckiej. 

Poczęstunek przygotowali sami mieszkańcy, zaś za-
proszeni goście nie zawiedli. (ps)
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Pożar w Zakłodziu 

Spotkanie burmistrza z rodzicami 
uczniów w Szkole Podstawowej w Długołęce 

Można mówić o wielkim szczęściu mieszkańców 
posesji w Zakłodziu 51. Ludzka niefrasobliwość mogła 
spowodować tragedię o nieodwracalnych skutkach. 
Choć wielokrotnie straż alarmuje, aby nie wypalać 
traw, to prawdopodobnie to stało za pożarem dachu, 
łąki i prywatnego lasu w Zakłodziu.

Na miejsce przybył burmistrz Robert Czapla, aby 
już na miejscu koordynować działanie służb gminnych 
oraz aby zorientować się w skutkach pożaru i podjąć 
odpowiednie działania, zabezpieczające dobra mate-
rialne dwóch poszkodowanych rodzin. Mieszkańcy nie 
odnieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu, gorzej jednak 
z budynkiem mieszkalnym, który na chwilę obecną nie 
nadaje się do dalszego zamieszkiwania. Straż zabez-
pieczy po dogaszeniu ognia dach specjalną folią, którą 
dostarczyła Gmina. Również strażacy zostali przez bur-
mistrza zaopatrzeni w wodę pitną.

Na miejscu działało kilka jednostek OSP z naszej, 
jak i z sąsiednich gmin, straż zawodowa z Nowogardu 
i z Goleniowa oraz leśnicy. W akcji brał również udział 
samolot Dromader, wykorzystywany przez Lasy Pań-
stwowe w pożarach lasu z powietrza. Wywołany przez 
nierozwagę pożar, był też wielkim zagrożeniem dla 
lasu, a tym samym dla wiosek tj. Bochlin, Ptaszkowo 
czy też nawet Błotno, gdyby ogień nie został w porę 
zatrzymany. Wszystkim osobom biorącym udział w tej 
akcji dziękujemy.  (ps)

W czwartek, 20 września br., o godz. 17.00, w holu 
Szkoły Podstawowej w Długołęce, doszło do spotkania 
burmistrza Roberta Czapli z dyrektor szkoły Danuta 
Ziółkowska i z rodzicami uczniów. Na spotkaniu obec-
ni byli również sołtys Długołęki Jacek Jankowski oraz 
ksiądz proboszcz.

Burmistrz przybył do szkoły na zaproszenie pani 
dyrektor, ponieważ w wyniku reformy oświaty i przy-
wrócenia 8. klasowych szkół podstawowych, zaistniała 
potrzeba adaptacji jednego z pomieszczeń na klasę. 

Ponadto zgłoszono kilka wniosków, a mianowicie: wy-
miana okien w klasach, remont dachu i położenie no-
wej elewacji budynku szkolnego.

- To, co będziemy mogli zrobić na bieżąco, a więc 
dach i klasa, postaramy się te sprawy rozwiązać w 
miarę szybko, przy wsparciu pana Jarosława Hołubow-
skiego i jego ekipy. Pozostałe dwie inwestycje są jak 
najbardziej do wykonania, jednak na nie będziemy 
musieli ze skarbnikiem zabezpieczyć pieniądze w przy-
szłorocznym budżecie. - powiedział burmistrz Robert 

Czapla do zgromadzonych. - Dla 
mnie słowo jest droższe niż złoto, 
więc jest to moje przyrzeczenie 
realizacji tych większych inwesty-
cji w kolejnym roku.

- Dziękuję panu burmistrzowi 
za te słowa. Mogliśmy zawsze na 
pana liczyć. Obiecał nam pan salę 
gimnastyczną i obecnie ją mamy. 
Wiem, że również i te inwestycje 
pan zrealizuje dla dobra naszych 
dzieci. - powiedziała na zakończe-
nie dyrektor Szkoły Danuta Ziół-
kowska. (ps)
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Pasowanie na przedszkolaka  
w Przedszkolu nr 4

W piątek, 21września br., o godz. 14.30, w Przed-
szkolu nr 4, przy ul. Kościuszki w obecności rodziców 
odbyło się pasowanie najmłodszej grupy dzieci na 
przedszkolaka. Było to w ramach obchodów 100. lecia 
Niepodległości Ojczyzny. 

Niezwykle wzruszającym momentem tej uroczy-
stości było odśpiewanie hymnu przez przedszkolaki, 
które nie zważając na problemy techniczne, bardzo 
wyraźnie i pięknie odśpiewały zwrotki hymnu z pamię-
ci. Gratulaje dla pań wychowawczyń oraz rodziców, bo 
niewątpliwie to ich zasługa. 

Po przywitaniu przez dyrektor przedszkola Elżbie-
tę Majchrzak wszystkich rodziców oraz zaproszonych 
gości, wśród których był burmistrz Robert Czapla, po-
szczególne grupy przedszkolaków przedstawiły pro-
gram artystyczny, po którym burmistrz wraz z dyrek-
tor przedszkola, dokonali pasowania najmłodszych na 
przedszkolaków. Po tej uroczystości odbył się piknik 
rodzinny.

***
Parking przed Przedszkolem nr 4 był zapełniony 

po brzegi. To pokazało, że rację miał burmistrz Robert 
Czapla, gdy podejmował decyzję o budowie nowego 
parkingu w tym miejscu. Potrzeba było jednak długiej 
batali burmistrza wspieranego przez rodziców i kadrę 
przedszkola, aby ten pomysł poparli również radni, 
którzy blokowali realizację tego parkingu. (ps)
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Kolejne sołectwa podzieliły swe fundusze 
na rok 2019: Karsk i Kulice 

Nowe szafki dla uczniów w SP1 

KARSK
W sołectwie Karsk mieszka około 345 osób. Fun-

dusz sołecki jakim dysponować będzie sołectwo w 
2019 roku wynosi 19.538,50 zł. Właśnie w sprawie roz-
dysponowania tych pieniędzy, w minionym tygodniu 
w Karsku, odbyło się zebranie zorganizowane przez 
Radę Sołecką i sołtysa Jerzego Kubickiego. W wieczor-
nym spotkaniu wziął udział burmistrz Robert Czapla 
i kierownik Ewa Jakubcewicz z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa. Na począt-
ku zabezpieczono w funduszu sołeckim pieniądze na 
utrzymanie terenów zielonych i opłaty stałe, na orga-
nizacje imprez integracyjnych (3.000 zł), zaś 9.538 zł 
zabezpieczone zostało na rozbudowę placu zabaw. Po-
dział funduszu sołeckiego na rok 2019 został przyjęty 
jednogłośnie.

KULICE
W czwartek, 20 września br., o godz. 18.0 w dwor-

ku w Kulicach, odbyło się spotkanie Sołtysa i Rady So-
łeckiej Kulic, na które przybyli mieszkańcy wsi, a także 
zaproszeni goście: burmistrz Robert Czapla, radny po-
wiatowy Kazimierz Lembas oraz sołtys Długołęki Jacek 
Jankowski.

Zebranie prowadził sołtys Krzysztof Kania, który we 
wstępie przywitał wszystkich przybyłych, a następnie 
przystąpiono następnie do podziału funduszu sołec-
kiego na rok 2019 w kwocie 18.038 zł.

Po gorącej, acz zgodnej godzinnej dyskusji, miesz-
kańcy podjęli ostateczną decyzję w sprawie podziału 
przyszłorocznego funduszu. Wstępnie zadecydowali 
oni, że środki finansowe zostaną przeznaczone na: do-
posażenie placu zabaw (5538 zł), estetyzację wsi (5800 
zł), na zakup namiotu (2000 zł), paliwo do kosiarki i 
serwisowanie (1700 zł) i organizację imprez integracyj-
nych (3000 zł). Propozycje zagospodarowania fundu-
szu zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie. (ps)

W czwartek, 20 września br. w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla. Dy-
rektor szkoły Anna Łysiak oraz przewodniczący Rady 
Rodziców Sebastian Furmańczyk przekazali uczniom 
nowo zamontowane szafki dla czwartoklasistów. W 
szafkach uczniowie będą mogli przechowywać m.in. 
pomoce dydaktyczne, co zmniejszy wagę uczniow-
skich plecaków. Zakup szafek, w których dzieci mogą 

pozostawiać swoje rzeczy, sfinansowano ze środków 
Rady Rodziców oraz Gminy Nowogard (po 50%). 

- Zamontowaliśmy 90 szafek dla uczniów klas czwar-
tych. W przyszłym roku zamontujemy je również dla 
uczniów klas wyższych – mówi dyrektor Anna Łysiak.

Dzieci z klas I – III mają swoje szafki w klasach. Każ-
da z nowo zamontowanych na korytarzu szkoły szafek 
będzie miała swój indywidualny kod. (bs. fot.bs/nws)
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Uroczyście otwarto  
Integracyjny Punkt Przedszkolny

Spotkanie w sprawie  
budżetu sołeckiego w Maszkowie 

W środę, 19 września br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla wziął udział w oficjalnym otwarciu no-
wogardzkiego Centrum Diagnozy, Terapii i Wspierania 
Osobowości Dzieci „Akademia Malucha”.W placówce 
przy ul. Bohaterów Warszawy 71. mieści między innymi 
gabinet terapii polisensorycznej i logopedycznej. Cen-
trum wyposażone jest w odpowiedni sprzęt dydaktycz-
ny, maluchy pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać 
także z placu zabaw. W oficjalnym otwarciu Centrum, 
podczas którego burmistrz Robert Czapla dokonał wraz 
z dziećmi symbolicznego przecięcia wstęgi, wzięli udział 
także rodzice dzieci oraz ks. proboszcz Jacek Szunejko z 
Radowa Małego, pastor Cezary Komisarz i nauczyciele 

wraz z dyrektor placówki Katarzyną Tyzą. 
- Pierwszy pomocną dłoń wyciągnął do nas pan 

burmistrz i wspierał nas cały czas – powiedziała dy-
rektor „Akademii Malucha”, która przypomniała, że 
nieprzychylna pomysłowi utworzenia placówki w SP4 
była Rada Miejska. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wręczając 
założycielce Centrum bukiet kwiatów powiedział: - 
Podziwiam panią za determinację w stworzeniu tego 
miejsca, bo służy ono przecież dzieciom. 

Zajęcia w Przedszkolu Integracyjnym są bezpłatne. 
Aktualnie uczęszcza  do niego 12. dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat. (bs. fot.bs/nws)

W niedzielę, 16 września br. Burmistrz Robert Cza-
pla spotkał się z mieszkańcami Maszkowa, gdzie miało 
miejsce zebranie wiejskie. Spotkanie zorganizowane w 
godzinach popołudniowych było dedykowane tema-
tyce wokół funduszu sołeckiego. To właśnie sprawy 

ustalone podczas tego spotkania decydowały co z bu-
dżetem sołeckim na 2019 r.

Aby mieszkańcy mogli skorzystać z funduszu sołec-
kiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. 
muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebra-
nia Wiejskiego, zawierającą wskazanie przedsięwzięć 
do realizacji.

Muszą one spełniać szereg warunków, m.in. za-
wierać uzasadnienie, w jaki sposób realizacja danego 
przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków 
życia mieszkańców sołectwa, czy też szacowane przez 
sołectwo koszty przedsięwzięć.

Jednak nie tylko podział funduszu został poruszo-
ny przez obecnych mieszkańców. Od dłuższego czasu 
głównym tematem jest budowa świetlicy wiejskiej w 
której to mieszkańcy będą mogli spotykać się i mieć 
swoje małe centrum kultury. Jak zapewnił Burmistrz 
Nowogardu wszystko wskazuje na to, że na wiosnę 
przyszłego roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć 
swoja świetlicą, w której będą odbywały się najważ-
niejsze wydarzenia dla mieszkańców. (mg)
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Nowe apteczki dla szkół podstawowych 

Radni zabrali pieniądze na ulicę Zamkową

Podczas uroczystego apelu, który miał miejsce w 
Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, przekazał przedstawicielom 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Nowo-
gard wyposażone apteczki. Projekt pod nazwą „świeć 
przykładem”, miał na celu uświadomić dzieci od naj-
młodszych lat jak działać w sytuacji zagrożenia życia.

Apel był doskonałą okazją do spotkania z ratow-
nikiem medycznym, który pokazał zasady udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci aktywnie uczestniczyły 
w pokazie i z chęcią zadawały pytania ratownikowi. 

Każdy uczestnik apelu mógł spróbować ćwiczeń prak-
tycznych, które odbywały się na specjalnym fantomie. 
Apteczki pierwszej pomocy w szkole to obowiązek. Zo-
stał on określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i dotyczy zarówno oświatowych placówek 
publicznych, jak i niepublicznych. Zgodnie z ustawą 
apteczka powinna znajdować się w określonych po-
mieszczeniach: pokoju nauczycielskim, laboratoriach, 
pracowniach, warsztatach, pokoju nauczyciela wycho-
wania fizycznego i kuchni. (mg)

Na środę, 3 października br., na 
wniosek burmistrza Roberta Czapli, 
została zwołana 68 sesja Rady Miej-
skiej. 

Radni mieli zająć się jednym pro-
jektem uchwały, przenoszącym wy-
datki budżetowe w budżecie na rok 
2018. Burmistrz zaproponował, aby 
po przetargowe nadwyżki przezna-
czyć m. in. na :

- przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ul. 
Gryfitów. Po przetargu okazało się, że zabezpieczona w 
budżecie na ten cel kwota, jest niewystarczająca.  Bur-
mistrza więc przedstawił radnym wniosek o zwiększe-
nie kwoty na inwestycję o dodatkowe 90.849 zł. Radni 
wniosek burmistrza poparli.

Jednak w przypadku przeznacze-
nia kwoty 274.000 zł, jako wkładu 
własnego gminy Nowogard do ko-
lejnej wspólnej inwestycji ze Spół-
dzielnią GARDNO, na wniosek rad-
nej Jowity Pawlak, radni wykreślili z 
uchwały przygotowanej przez bur-
mistrza i przeznaczyli te pieniądze 
na inne rzeczy. 

Spółdzielnia wykonała wszystkie zadania. Zabezpie-
czyła po swojej stronie wkład finansowy  (226.000 zł) 
oraz wykonała projekt, zaś po stronie gminy wystar-
czyło zabezpieczenie drugiej części kwoty i można by 
było przebudowę ul. Zamkowej wraz z budową nowych 
miejsc parkingowych rozpocząć jeszcze w tym roku. 
Jednak radni realizację tej inwestycji zablokowali. (ps)
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Przez Sybir do Niepodległej
W poniedziałek, 17 września br., na nowogardzkim 

cmentarzu, odbyły się obchody Dnia Sybiraka.
Była to doskonała okazja na to, by młodzi ludzie 

mogli się dowiedzieć czegoś więcej o zesłanych na 
Sybir. Podczas uroczystości zebrani wysłuchali Hymnu 
Sybiraków. Głos zabrała m. in. Franciszka Kobylińska – 
prezes nowogardzkiego Koła Związku Sybiraków mó-
wiąc – w 100 rocznice odzyskania niepodległości ko-
niecznym jest, aby i z tamtych dawnych lat, o ofiarach 
Sybiru przypomnieć, bowiem ich walka i ofiara życia za 
nasza wolność również miała wpływ.

Po oficjalnej części uroczystości przedstawiciele 
władz miasta, uczniowie i mieszkańcy złożyli kwiaty i 
wieńce pod pomnikiem pamięci Sybiraków.

17 września br., to również 79 rocznica ataku 
Związku Radzieckiego na Polskę, będącego realizacją 

postanowień tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-
-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 w Moskwie. 
Tego dnia obchodzony jest również Dzień Sybiraka – 
upamiętniający Polaków zesłanych na Syberię, na Ural 
czy do Kazachstanu. Wielu z nich zostało na „nieludz-
kiej ziemi” na zawsze.

Kolejnym elementem nowogardzkich uroczystości 
było spotkanie pokoleń w Bibliotece Miejskiej, gdzie 
młodzież z nowogardzkich szkół i przybyłe osoby mogły 
obejrzeć film przedstawiający, jak ważnym elementem 
naszego życia jest pamięć o tych, którzy kształtowali 
naszą przyszłość cierpiąc i walcząc. Podczas spotkania, 
burmistrz Robert Czapla, odebrał medal pamiątkowy z 
rąk pani prezes, który był podziękowaniem za pamięć 
i dobrą współpracę Sybiraków z samorządem nowo-
gardzkim. (mg)
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Dzień Nowogardzkich Organizacji  
Pozarządowych 

Po raz pierwszy w Nowogardzie, w sobotę, 15 
września br., został zorganizowany Dzień Nowogardz-
kich Organizacji Pozarządowych. Organizatorem tego 
wydarzenia byli: Nowogardzkie Forum Organizacji Po-
zarządowych, burmistrz Robert Czapla oraz Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej ze Szczecina.

Na Placu Wolności, pod namiotami, prezentowały 
się stowarzyszenia, działające na terenie naszej gminy. 
Był to pierwszy taki piknik i okazja do pokazania się 
mieszkańcom Nowogardu.

W czasie imprezy przeprowadzony został konkurs 
na najlepiej prezentujące się stoisko danego stowa-
rzyszenia. Ostatecznie wygrał Uniwersytet II wieku i 
otrzymał z rąk burmistrza Roberta Czapli nagrodę w 
wysokości 500 zł, zaś dwa wyróżnienia po 250 zł otrzy-
mały:  Stowarzyszenie „Serduszko i Klub motorowy 
„Cisy”. 

Piknik organizacji pozarządowych przyciągnął bar-
dzo wiele osób i mamy nadzieję, że to nie ostatnie ta-
kie wydarzenie w Nowogardzie. (ps)
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10 strzałów na 100. lecie Niepodległej 
- piknik strzelecki

W sobotę, 15 września br., na strzelnicy myśliwskiej 
„Krzywy Dzik” odbył się piknik strzelecki z okazji 100. 
lecia Niepodległości. Organizatorem tej imprezy byli: 
Strzelnica myśliwska „Krzywy Dzik”, Stowarzyszenie 
strzeleckie PNGS Nowogard, Nadleśnictwo Nowogard, 
Zakład Karny w Nowogardzie, Komisariat Policji w No-
wogardzie oraz Staż Ochrony Kolei.

W programie imprezy, oprócz strzelania z broni krót-
kiej i długiej, był pokaz broni przez Stowarzyszenie strze-
leckie (od broni zabytkowej po karabiny snajperskie), 
wyposażenia specjalnego policji i służby więziennej. 

Przewidziany był również pokaz strzelania do rzutków. 
Wśród przybyłych gości na piknik byli m.in. bur-

mistrz Robert Czapla, generał broni w st. spoczynku 
Zdzisław Goral, wielu emerytowanych żołnierzy, czyn-
nych funkcjonariuszy służb mundurowych wraz zrodzi-
nami oraz harcerze. 

Piknik strzelecki na tyle się udał, że Organizatorzy 
stwierdzili, że warto byłoby taką imprezę organizować 
cyklicznie. Gratulujemy Organizatorom pomysłu i do-
brej organizacji tej pierwszej imprezy na nowogardz-
kiej strzelnicy. (ps)
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Turniej Mini Piłki Ręcznej w SP1

Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej 
Cecylia Judek - prelekcje w MBP 

W piątek, 17 września br., odbył się Turniej Mini Pił-
ki Ręcznej Chłopców Klas VI,  zorganizowany przez UKS 
„Jedyneczka” Nowogard przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Nowogardzie. Sportowe zmagania uczniów szkół 
podstawowych ze Szczecina i Nowogardu byłym jed-
nym z wielu wydarzeń organizowanych z okazji 100-le-
cia Niepodległości Polski. Turniej odbył się dzięki dofi-
nansowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowogardzie. 
Uczestniczyły w nim 4 zespoły: SP1 i SP3 z Nowogardu 
oraz SP55 i SP71 ze Szczecina. Młodzi adepci piłki ręcz-
nej wykazali się wysokim poziomem wyszkolenia, co 
zagwarantowało wiele emocji na boisku. Celem tur-

nieju było promowanie aktywności fizycznej i ukierun-
kowanej specjalizacji sportowej wśród najmłodszych 
dzieci.

Wyniki meczów: SP 55 Szczecin – SP 3 Nowogard 
9:7; SP 71 Szczecin – SP 1 Nowogard 13:5; SP 3 No-
wogard – SP 1 Nowogard  3:7; SP 55 Szczecin – SP 71 
Szczecin 5:12; SP 71 Szczecin – SP 3 Nowogard 11:6; SP 
1 Nowogard – SP 55 Szczecin 4:12.

Wynik końcowy: I miejsce - SP 71 Szczecin, II miej-
sce - SP 55 Szczecin, III miejsce - SP 1 Nowogard, IV 
miejsce - SP 3 Nowogard

(inf. Bogdan Wawryczuk, fot.: bs/nws)

2018 jest rokiem Zbigniewa Herberta w związku z 
tym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 
18 września o godz. 11.00 Pani Cecylia Judek Sekretarz 
Naukowy Książnicy Pomorskiej wygłosiła prelekcje na 
temat życia Zbigniewa Herberta. Uczestnikami spo-
tkania byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie wraz z opiekunami Paniami Dorotą Bo-
rzeszkowską- Buriak oraz Katarzyną Szkup. Pani Cecy-
lia w swoim wykładzie podkreślała jak ważne jest po-
dejmowanie przemyślanych decyzji. Mówiła o tym, że 
każdy wybór wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. 
Zachęcała aby poznawać historię nie tylko tą z książek, 
żeby być dociekliwym i patrzeć szerzej. Następnie, o 
godzinie 13 Pani Cecylia Judek przedstawiła biografię 
Ireny Sendlerowej dla członków Dyskusyjnego Klubu 
Książki oraz Uniwersytetu III Wieku. Jest to już kolej-
na wizyta pani Cecylii w naszej Bibliotece i za każdym 
razem dobra okazja do poszerzenia swojej wiedzy o 
życiu wybitnych twórców polskiej literatury. O każdym 
z nich opowiada z prawdziwą pasją a swój wykład ilu-
struje slajdami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
Czytelnia dla Dorosłych
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Nowogard stolicą motocrossu  
strefy zachodniej 

W niedzielę, 30 września br. do Nowogardu zawi-
tali zawodnicy i fani sportów motorowych na Mistrzo-
stwa Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie oraz Mi-
strzostwa Polski Quadów.Oficjalnego rozpoczęcia mi-
strzostw na torze motocrossowym – tzw. „Smoczaku”, 
dokonał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, życząc 
zawodnikom udanych startów. W zawodach uczest-
niczyło ponad 150 zawodników, w tym ze Szczecina, 
Koszalina, Gorzowa, Polkowic, Wschowy, Więcbor-
ka, Leszna, Chojny, Głogowa, Obornik i Nowogardu. 
Wśród startujących byli również zawodnicy z Niemiec, 
którzy ścigali się na motocyklach Husqvarna.  Rywa-
lizowano w kilku kategoriach: MX1C, MX2C, MX2C, 
MX85, MX Junior, MX Kobiet, MX Open, MX Masters 
oraz MX Quad Open. Zawodnicy zapewnili setkom ki-
biców, wśród których byli także radni powiatowi Kazi-
mierz Lembas i Jerzy Jabłoński - świetne widowisko, 
szczególnie w momentach wysokich skoków na dobrze 
przygotowanym torze i tzw. hopkach.

W kategorii MX1C, w klasyfikacji indywidualnej, 1 
miejsce wywalczył Dominik Kaźmierczak (WKM Wscho-
wa, jadący na Hondzie), 2 miejsce - Marcin Sewioło 
(WKM Wschowa, jadący na Hondzie), 3 miejsce - Piotr 
Gdesz (LSM BRY-TECH RACING Lubin jadący na Hon-
dzie). 4 miejsce w tej kategorii zajął mieszkaniec Nowo-
gardu – Tomasz Litwin – Klub Cisy Nowogard, który wy-
startował na motocyklu Yamaha oraz 13 miejsce - Adam 
Abramowski z KM Cisy Nowogard (motocykl Honda). 

W kategorii MX2C, w klasyfikacji indywidualnej, 1 
miejsce zajął Dawid Słaby (LSM BRY-TECH RACING Lu-
bin, motocykl Honda), 2 miejsce - Lubomir Sobol (KM 

Chojna, motocykl Yamaha) oraz 3 miejsce Karol Paw-
lak (MKS Nekla Yamaha). 

W kolejnej kategorii - MX65, w klasyfikacji indywidual-
nej, 1 miejsce wywalczył Filip Seniuk (Ostrowski Klub Mo-
tocrossowy, motocykl KTM), 2 miejsce - Kacper Andrze-
jewski (WKM Wschowa, motocykl Kawasaki) i 3 miejsce 
- Maksymilian Wołek (WKM Więcbork, motocykl KTM). 

W kategorii MX85, w klasyfikacji indywidualnej, 1 
miejsce zajął Kacper Chrostowski (KM Chojna, moto-
cykl Husqvarna), 2 miejsce - Mikołaj Kupaj (Klub Spor-
towy POLKOWICE, motocykl Suzuki) oraz 3 miejsce Ja-
kub Szymański (KM Chojna, motocykl KTM).

W kategorii MX Junior, w klasyfikacji indywidual-
nej, 1 miejsce, po dwóch biegach zajął Wiktor Jasiński 
(Automobilklub Gorzowski, na motocyklu Yamaha), 
2 miejsce - Marcin Bandosz (MKS Nekla, motocykl 
Yamaha), 3 miejsce - Adam Czarnecki (Auto - Moto Ko-
żuchów, motocykl Yamaha). 

W kategorii MX Open, w klasyfikacji indywidualnej, 
1 miejsce wywalczył Bartosz Pierzyński (WKM Więc-
bork – KTM), 2 miejsce - Bartosz Dorosz (WKM Wscho-
wa – Suzuki), 3 miejsce - Jakub Majchrzak (RACING 
CLUB Leszno – Yamaha).

W kategorii MX Masters, w klasyfikacji indywidualnej, 
1 miejsce zajął Sebastian Kałużny (Klub Sportowy POLKO-
WICE, motocykl Yamaha), 2 miejsce - Radosław Matusz-
czak (MKS Nekla, motocykl Honda), 3 miejsce - Dariusz 
Przybysz  (Klub Motocross Polska Dobromil, motocykl 
Yamaha). Wśród zawodników z Nowogardu, 14 miejsce 
w tej kategorii zajął Krzysztof Paszek (motocykl Honda) i 
19 miejsce - Mirosław Tomczyk jadący Suzuki. 

W Nowogardzie wystartowały również panie. W ich 
kategorii w klasyfikacji indywidualnej, najlepszą zosta-
ła Karolina Jasińska startująca na motocyklu Yamaha 
z Automobilklubu Gorzowskiego, 2 miejsce - Justyna 
Melech z (LSM BRY-TECH RACING Lubin, motocykl – 
Honda) 3 miejsce - Anna Oleśniewicz (WKM Wschowa, 
motocykl – Yamaha).

W kategorii MX Quad Open, w klasyfikacji indywi-
dualnej, 1 miejsce zajął Roman Gwiazda (KM Cross Lu-
blin – Yamaha), 2 miejsce - Artur Szczebak (KM Cross 
Lublin – KTM), 3 miejsce - Hugo Sówka (Motoklub 
Oborniki – Yamaha) oraz 4 miejsce Tomasz Jamroży 
(KM Cisy Nowogard – KTM).

W kategorii Quad Junior, zwyciężył Hugo Sówka (Mo-
toklub Oborniki – Yamaha), 2 miejsce - Kacper Mieszkow-
ski (WKM Wschowa – Yamaha), 3 miejsce - Mikołaj Gme-
rek (Automobilklub Inowrocławski – Suzuki), 4 miejsce 
- Natalia Majewska (Motoklub Oborniki – Yamaha).

Zdobyte w czasie wyścigów w Nowogardzie punkty 
wliczają się do klasyfikacji sezonu. Organizatorem tego-
rocznych mistrzostw byli: Gmina Nowogard, Klub Mo-
torowy Cisy oraz Polski Związek Motorowy. Nad spraw-
nym przeprowadzeniem zawodów czuwali m.in. Jarek 
Hołubowski i Michał Warkalewicz. (bs, fot.jh, bs/nws)

Fotoreportaż str. 28



23

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Memoriał ,,Ku Pamięci Rafała Trzaska” 
za nami 

Ocalić od zapomnienia 

W niedziele, 16 września br. na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema w Nowogardzie, już 
po raz drugi rozegrany został Turniej Piłki Nożnej po-
święcony tragicznie zmarłemu dwa lata temu Rafałowi. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejskie 
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Nowo-
gardzie. Oprócz organizatorów i uczestników nie mo-
gło zabraknąć rodziny oraz najbliższych Rafała, którzy 
tradycyjnie po symbolicznym złożeniu wiązanki na 
grobie dotarli na turniej, aby swoją obecnością uczcić 
jego pamięć. Całość wydarzenia rozpoczęła się od mi-
nuty ciszy.

Rafał Trzask to osoba, która była znana w środowi-
sku piłkarskim. Od wielu lat grał reprezentując osiedle 
Bema a w ostatnim roku swojego życia reprezentował 
drużynę Wojcieszyna stojąc na bramce.

Turniej odbywał się na zasadach futsalowych, a każ-
da z czterech drużyn biorących udział w memoriałowej 
grze wystawiała 5 osobowe składy w tym bramkarz. 
W turnieju udział wzięły drużyny : Lestkowo 1, Lest-
kowo 2, Wojcieszyn 1, Wojcieszyn 2. Puchar dla naj-
lepszej drużyny turnieju, który wręczała mama zmar-
łego Rafała Trzaska trafił w ręce kapitana reprezentacji 
Lestkowo 2 które wyprzedziło ekipę Wojcieszyn 2. Na 
miejscu trzecim znaleźli się zawodnicy Wojcieszyna 1, 
a miejsce czwarte niewielką różnicą punktów zajęło 
Lestkowo 1.

Jak mówią organizatorzy bez wątpienia to nie 
ostatni memoriał, a całość wydarzenia choć ma na 
celu pamięć o zawodniku zachęca również  do spędza-
nia wolnego czasu poprzez sport. (mg)

14 września miało miejsce pierwsze po przerwie 
wakacyjnej spotkanie z cyklu: ‚’Ocalić od zapomnie-
nia”. Bohaterami dziewiątego spotkania byli Nauczy-
ciele Nowogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego 
- Pani Anastazja Nowak oraz Pan Edward Chudziński. 
Życiorysy omawianych postaci przedstawiła modera-
torka spotkań - Pani Kazimiera Fecak, która w ramach 
podziękowania za zaangażowanie oraz pracę jaką 
wkłada w przygotowanie spotkań została obdarowa-
na symbolicznym kwiatem. Następnie Pan Franciszek 
Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. Ko-
lejnym punktem spotkania były rozmowy oraz wspo-
mnienia uczestników przy herbacie, kawie oraz słod-
kim poczęstunku.
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Wicemistrzowie w tańcu towarzyskim 
w ratuszu 

W piątek, 14 września br., burmistrz Robert Czapla 
pogratulował i wręczył dyplomy oraz upominki Kai Żmin-
dzie i Wojciechowi Jesionce, którzy zdobyli tytuł III Wi-
cemistrza w Mistrzostwach Polski w tańcu towarzyskim 
w Elblągu.

To wielki sukces tych młodych nowogardzkich tance-
rzy. Wręczając dyplom, burmistrz podziękował młodym 
mistrzom, że godnie reprezentują i sławią Nowogard na 
arenie ogólnopolskiej. Listy gratulacyjne otrzymali rodzi-
ce, a także trenerzy - za ich ciężką pracę.  

Jak zaznaczył w rozmowie trener Mikołaj Kubiak - 
Prezes Nowogardziego Klubu Tańca Sportowego FLESZ, 
niemałe znaczenie w sukcesie tej nowogardzkiej pary zaj-
mują miejsce fundusze, które burmistrz w konkursie dla 
organizacji pozarządowych przeznacza. Dzięki tym pie-
niądzom i dodatkowo pozyskanym z innych źródeł, mogą 
trenować pod okiem najlepszych trenerów w Polsce.

Gratulujemy młodym mistrzom dotychczasowych 
sukcesów i życzymy awansu na I miejsce. (ps) 

O G Ł O S Z E N I E

Drodzy Mieszkańcy gminy Nowogard, z rado-
ścią informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie przystąpiła do udziału w ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w 
ramach kampanii ma na celu zachęcenie rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z 
dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblio-
teki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a 
w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informa-
cyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z 
czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czer-
pać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. Zapraszamy serdecznie!!!

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Na prośbę najbliższych, zamieszczamy informację o śmierci pani Barbary Fedak, wieloletniej nauczycielki i wy-
chowawczyni pokoleń uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.

Prochy zmarłej będą sprowadzone do Polski i złożone na nowogardzkim cmentarzu. O terminie tego wydarzenia 
rodzina wszystkie osoby zainteresowane powiadomi również za naszym pośrednictwem. 

Redakcja

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego  

w Nowogardzie
Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w No-

wogardzie odbędzie się w dniu 17 października 2018  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 900. 

Więcej informacji: http://bip.nowogard.pl/unzip/9981.dhtml
        Zastępca Burmistrza Nowogardu
                                   Krzysztof Kolibski

Była dla nas najlepsża żoną, mamą, babcią.
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Grupa Rekonstrukcyjna „Jutrzenka” edycja II „Ocalić od zapomnienia”
W Długołęce realizowany jest projekt grupy inicjatywnej pod 

opieką Stowarzyszenia Jutrzenka. Osoby chcące w nim uczestniczyć 
proszone są o kontakt poprzez stronę Stowarzyszenia na portalu Fa-
cebook (https://www.facebook.com/StowarzyszenieJutrzenka/) lub 
osobiście z Panią Jolanta Jankowską w Bibliotece szkolnej w Długo-
łęce.

OPIS PROJEKTU: Projekt jest kontynuacją działań realizowanych 
w zeszłym roku w ramach dotacji z programu Społecznik. Fizyczna 
realizacja projektu będzie polegała na opracowaniu przez uczestni-
ków tablic informacyjno-historycznych związanych z miejscowością 
oraz samodzielnym ich zamontowaniem na terenie wsi. Kulminacyj-
nym wydarzeniem projektu będzie wkopanie i uroczyste odsłonięcie 
tablic informacyjnych połączone z festynem na terenie przy świetli-
cy lub zabawą w świetlicy. W czasie trwania projektu planowane są 

m.inn. wyjazdy do Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie oraz do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
ADRESACI PROJEKTU: dzieci i młodzież, z terenów wiejskich, mieszkańcy okolicznych wsi. Dodatkowo w projekcie 

wezmą udział rodzice dzieci biorących udział w projekcie oraz inne zainteresowane osoby, będzie to około 15 osób bez-
pośrednio biorących udział w projekcie (dzieci i młodzież) oraz kilka kilkanaście osób dorosłych na zasadzie wolontariatu. 

Pośrednio w projekcie udział wezmą rodzice uczestników oraz pozostali mieszkańcy wsi a także inne zainteresowane 
osoby, w uroczystym odsłonięciu tablic oraz festynie/zabawie przewiduje się udział około 60 osób (gości).Harmonogram 
projektu będzie na bieżąco upubliczniany na profilu Facebook oraz na ogłoszeniach wywieszanych na terenie Długołęki.

organizatorzy: Jolanta Jankowska i Jacek Jankowski
Stowarzyszenie „Jutrzenka”

Informacja 
Szanowni Mieszkańcy, w najlepsze trwa kampania wyborcza a co za tym idzie, niektóre z osób przypisują sobie sukce-

sy innych. Sytuacja taka dotyczy np. remontu ulicy 15 Lutego w Nowogardzie. W internecie już pojawiły się informacje, 
jakoby remont ten przeprowadzono dzięki osobom, które faktycznie niewiele miały z nim wspólnego. W związku z tym 
pragniemy poinformować, iż Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za tego typu treści umieszczane na różnych 
profilach FB. Ze względu na trwającą kampanię przypuszczamy, że podobne sytuacje mogą pojawiać się również w 

przyszłości. Informujemy, iż decyzję 
o remoncie powiatowej ulicy 15 Lu-
tego podjął burmistrz Robert Czapl 
w uzgodnieniu z radnymi Anną Wiąz 
i Dawidem Jurczykiem. (Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska, fot.: 
archiwum)

 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na budowie nowego parterowego niepodpiwniczonego budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji sanitarnej (do bezodpływowego zbiornika 
na ścieki), wodociągową oraz przyłączem wodociągowym zlokalizowanego na dz. geodez. Nr 88/1 i 88/2, obręb Wyszo-
mierz, gmina Nowogard. Budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 170,81m2 o wymiarach 22.8 m x 8,54 m – 
10,04 m, o wysokości 6,26 m. W obiekcie znajduje się sala spotkań, biblioteka, zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny m.in. 
dla osób niepełnosprawnych oraz kotłownia ze składem opału. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się na stronie BIP 
(http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/452.dhtml)

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

wykazu nr 8 nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprze-
tragowej - kontynuacja dzierżaw.

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



27

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* * *

www.nowogard.pl
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; So-
łectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogar-
dzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskie-
go 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO 
BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, 
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, 
ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, 
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep 
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; 
Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-
-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 
40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep 
„OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.  
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; 
REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisa-
riat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Mono-
polowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 
Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 
„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 
„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD 
ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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