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 Prace modernizacyjne obiektu 
Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie trwały od jesieni ubie-
głego roku. W wyniku działań 
burmistrza Roberta Czapli szkoła 
została ocieplona (fundamenty 
również zostały zabezpieczone), 
pomalowana, wokół obiektu po-
jawiły się nowe nasadzenia roślin. 
Cały obiekt nabrał nowoczesnego 
i estetycznego wyglądu. 
 - Działania, które podjęliśmy, 
miały w zamiarze podniesienie 
warunków do nauki dla naszych 
uczniów, przyszłego pokolenia 
mieszkańców Nowogardu. Po 
zakończeniu pras budowlanych, 
mam nadzieję, że to się udało – 
mówi burmistrz Robert Czapla. 
 Modernizacja obiektu Szkoły  
Podstawowej nr 2 nie jest jednak 
jedynym działaniem burmistrza. 
W sąsiedztwie szkoły bowiem pla-
nowana jest budowa sali widowi-
skowo sportowej. Zadanie było 
przez Roberta Czaplę zapowiada-
ne w czasie jesiennej, samorzą-
dowej kampanii wyborczej. 
 W piątek, 4 października, 
burmistrz podpisał umowę na 

W Nowogardzie będzie
hala widowiskowo – sportowa
właśnie powstaje jej koncepcja 

opracowanie koncepcji projek-
towej budowy sali widowiskowo 
sportowej w Szkole Podstawo-
wej nr 2. Wykonawcą jest firma 
ARCH+ ze Szczecina. Termin wy-
konania zadania, to 6 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. Cena za 
wykonanie przedmiotu zamówie-
nia wynosi: 17.097 złotych.
 Sala widowiskowo - sportowa 
ma zapewnić możliwość uprawia-
nia takich dyscyplin sportowych  

jak między innymi: mini halowa 
piłka nożna, koszykówka, siat-
kówka, piłka ręczna. Sala będzie 
mieścić widownię na ok 500 osób 
z czego ok 100 miejsc na trybu-
nach składanych. Ma posiadać 
część rekreacyjną, zaplecze szat-
niowe, pomieszczenia dla nauczy-
cieli i techniczne oraz węzeł sani-
tarny. Sala widowiskowa będzie 
dostosowana do osób niepełno-
sprawnych. / Beata Strzelecka

 W piątek, 27 września br., burmistrz Robert 
Czapla odebrał prace remontowe w Szkole Pod-
stawowej nr 3. Przy odbiorze obecni byli również: 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jacek Rafiń-
ski, Piotr Kazuba – dyrektor szkoły oraz pracownicy 
urzędu miejskiego Pamela Springer, Paulina Golacik.
 Wymianie podlegała podłoga na korytarzach na 
parterze oraz I piętrze.
 Pierwszym etapem prac było usunięcie 415 m2 

starych i zniszczonych płytek PCV, oczyszczenie pod-
łoża, zagruntowanie i wykonanie warstwy wyrów-
nawczej. Kolejny etapem było ułożenie listew wy-
obleniowych i ułożenie nowej wykładziny rulonowej 
z wycięciem na ściany.

Nowa wykładzina PCV w SP3

 Wykonawcą prac była firma FACIT, która wyko-
nała tą inwestycję za kwotę 55.816,88 zł. / Marcin 
Gręda
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapa realizuje swoje obietnice 
wyborcze. Dotyczą one zarówno 
rozwoju obszarów wiejskich jak 
i samego Nowogardu. W czasie 
kampanii jesienią ubiegłego roku, 
Robert Czapla zapowiadał między 
innymi rozbudowę Nowogardz-
kiego Domu Kultury i budynku 
biblioteki. Zapowiedzi burmistrza 
mają swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. 

***
 W piątek, 4 października bur-
mistrz podpisał  umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej na przebudowę Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogardzie. 
Przebudowa uwzględnia m.in.: ter-
momodernizację budynku, remont 
dachu, wymianę stolarki drzwio-
wej wewnętrznej i zewnętrznej, 
wymianę instalacji sanitarnych, 
elektrycznych, wentylacyjnej, od-

Realizacja obietnic wyborczych
Burmistrz podpisał umowę na opracowanie 

dokumentacji przebudowy biblioteki 

gromowej, dostosowanie budyn-
ku do osób niepełnosprawnych, 
remont kotłowni oraz zagospo-
darowanie terenu wokół obiektu. 
Wykonawcą dokumentacji jest fir-
ma Arch+ ze Szczecina. Termin wy-

konania zadania to 8 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. Kwota za 
wykonanie przedmiotu umowy 
wynosi 33.210 zł. / Beata Strze-
lecka

 W piątek, 27 września br., bur-
mistrz Robert Czapla odebrał pra-
ce remontowe w  II Liceum Ogólno- 
kształcącym. Przy odbiorze obecni 
byli również: wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Jacek Rafiński, 
dyrektor szkoły oraz pracownicy 
urzędu miejskiego Pamela Sprin-
ger, Paulina Golacik.
 Prace zgodnie z podpisaną 
umową wykonała firma HURT 
DETAL z Nowogardu. Zakres 
planowanych prac obejmował 
demontaż istniejącej stolar-
ki drzwiowej 18 szt drzwi wraz 
z ościeżnicami i montaż nowych 
drzwi i ościeżnic (16 szt. drzwi 
do sal lekcyjnych, 2 szt. do WC). 
Koszt inwestycji: 38.666,60 zł.
 Jest to kolejna inwestycja reali-
zowana przez burmistrza Roberta 
Czaplę w II Liceum Ogólnokształ-

Nowe drzwi i podłogi w II LO

cącym. Przypomnijmy, że dotych-
czas została całkowicie wymienio-
na stolarka okienna.
 Ponadto firma Facit Usługi 
Budowlano Remontowe dokona-
ła wymiany wykładzin podłogo-
wych. Wymianą objęte były sale 
lekcyjne na I piętrze budynku 
(8 sal lekcyjnych), 432,680 m2.  
Koszt wymiany wykładzin to 
55.508,42 zł. / Marcin Gręda
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 Pomimo ogłoszonego przetargu na remont uli-
cy Zamkowej nie udało się wyłonić wykonawcy 
w pierwszym postępowaniu. Powodem unieważnie-
nia był zbyt wysoki koszt inwestycji proponowany 
przez firmy budowlane zgłaszające chęć remontu tej 
ulicy. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła o 100% 
środki zabezpieczone w budżecie. Przypomnijmy, że 
inwestycja jest realizowana na zlecenie burmistrza 
Roberta Czapli przez Gminę Nowogard wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową Gardno, po której stro-
nie jest remont infrastruktury drogowej i pieszej na 

Burmistrz szuka wykonawcy
na remont ulicy Zamkowej 

terenach należących do spółdzielni. W sąsiedztwie 
inwestycji znajduję się również działka należąca do 
skarbu państwa, której właścicielem jest Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie. Jednak ta część terenu nie 
zostanie wyremontowana. Przedmiotem zamówie-
nia jest „Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, 
miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy 
ulicy Zamkowej w Nowogardzie”. Termin składania 
ofert w postępowaniu upływa 11 października br. 
o godzinie 9:00. Burmistrz Robert Czapla zachęca 
do wzięcia udziału w przetargu wszystkie zaintere-
sowane firmy budowlane. / Marcin Gręda 
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 Od kilku lat burmistrz Robert Czapla zabiega 
o upiększenie terenów rekreacyjnych wokół jeziora. 
Cyklicznie rok w rok rabat kwiatowych przybywa. 
Z końcem sierpnia zieleń miejska w Nowogardzie zo-
stała wzbogacona o dwie nowe (dziewiątą i dziesiątą) 
rabaty z roślin ozdobnych. Rabaty te znajdują się na 
terenie zielonym przy jeziorze na wysokości ul. Lu-
boszan i ul. Waryńskiego. Nowością jest, że rabaty 
zostały wyniesione do góry i obsypane kamieniami 
ozdobnymi co można zobaczyć na załączonych zdję-
ciach. Obydwie rabatki składają się z kilku elementów 
wchodzących w skład jednej wielkiej rabaty.  Do wy-
konania rabat wykorzystano rośliny wieloletnie w ilo-
ści 493 szt.: buliny i trawy ozdobne. / Marcin Gręda

 W środę, 18 września br. bur-
mistrz Robert Czapla wraz z skarb-
nikiem Marcinem Marchewką 
udali się do Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie na spotkanie z 
Wojewodą Zachodniopomorskim. 
Wizyta miała na celu oficjalne 
podpisania umowy na przekaza-
nie pieniędzy, które zostały pozy-
skane przez burmistrza Roberta 
Czaplę ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
861.238,97 złotych. Są to pienią-
dze, które zostaną wykorzystane 
na remont ulicy Topolowej. Gmina 
Nowogard przeznaczy na to zada-
nie z własnych środków ponad 226 
tysięcy złotych.

Burmistrz pozyskał pieniądze 
na remont ulicy Topolowej

 Inwestycja na Topolowej, 
o której dofinansowanie zabiegał 
burmistrz to przebudowa ciągu 
pieszo-jezdnego jej szerokość wy-
niesie od 3 do 5 metrów. Całość 
inwestycji łącznie z wjazdami 
i dojściami zostanie wykonana 
z betonowej kostki brukowej.
 Przypomnijmy, że koncep-
cję jej przebudowy omawiano 
z mieszkańcami wiosną zeszłego 
roku. Wtedy, razem z projektan-
tami zdecydowano o rozmiesz-
czeniu 11 lamp ledowych, które 
zamontowano pod koniec 2018 
roku. Teraz, zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami burmistrza 
Roberta Czapli, mieszkańcy Topo-

lowej mogą spodziewać się prze-
budowy ulicy oraz jej odwodnie-
nia. / Marcin Gręda

Nowogard pięknieje
Nowe rabaty kwiatowe
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Co dalej
z nową sygnalizacją świetlną?

 Dnia 1 października br, dokonano odbioru nowej 
sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej, Warszawskiej i Kościuszki. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich na wniosek burmistrza Roberta Cza-
pli, który od listopada minionego roku ubiegał się 
o wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sygnał dźwię-
kowy dokonał prac remontowych polegających na 

wymianie sygnalizacji na nową oraz wyposażenie jej 
w sygnał dźwiękowy. Wykonawca którego obejmo-
wał termin wykonania zadania do 30 września br. 
wywiązał się ze swoich obowiązków zgodnie z har-
monogramem prac. Podczas odbioru zwrócono 
uwagę na słabo słyszalny buczek kiedy na skrzyżo-
waniu pojawią się samochody ciężarowe  w związku 
z czym wykonawca został zobligowany do podwyż-
szenia  sygnału o jeden ton. Aby to zrobić niezbędne 
było wysłanie sterownika do producenta, który go 
zaprogramuje. Jak mówi Wojciech Józwa Kierownik 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon w Stargardzie – 
Sygnalizacja została odebrana i jest na okresie rozru-
chowym, który trwa dwa tygodnie, jest to standar-
dowy czas aby zaobserwować czy sygnalizacja działa 
prawidłowo. Wszystkie błędy powstałe w tym czasie 
będą natychmiast naprawiane. Przybliżony czas in-
stalacji modułu dźwiękowego zmieści się w okresie 
rozruchowym.
 Przypomnijmy pomysł tego praktycznego roz-
wiązania dla osób niewidomych i niedowidzących 
spotkał się już z dużym poparciem społecznym 
mieszkańców gminy: w opublikowanej na stronie 
facebooka Urzędu Miejskiego sondzie aż 92 pro-
cent mieszkańców uznało wyposażenie sygnaliza-
cji świetlnej w sygnał dźwiękowy za konieczne do 
wprowadzenia w życie. Zastosowanie tego rozwią-
zania wpłynie bowiem na bezpieczeństwo osób 
z  problemami wzroku i będzie jednym z elemen-
tów zapobiegających ich wykluczeniu społeczne-
mu. / Marcin Gręda
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 W środę, 25 września br. bur-
mistrz Robert Czapla, dokonał ofi-
cjalnego odbioru wyremontowa-
nych schodów przy ul. Zielonej. 
Na miejscu obecni byli: Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Jacek 
Rafiński, radny Paweł Lembas 
oraz Paulina Golacik z Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego.
 - To ósme z kolei miejsce, gdzie 
schody zostały już całkowicie wyre-
montowane. Wcześniej zrobiliśmy 
remont przy ulicach: Kilińskiego, 
Waryńskiego, Kazimierza Wielkie-
go, w pobliżu restauracji „Okrą-
glak” oraz obok spółdzielni Gardno 
przy ul. Osiedlowej i Zamkowej. 
A wszystko to, z myślą o mieszkań-
cach - mówił burmistrz.
 Wykonawcą prac związanych 
z kompleksowym remontem 
schodów przy ul. Zielonej jest 
P.P.H.U POL MAR Marek Niedź-
wiedzki z Łobza. Koszt inwestycji, 
to 45 tys. złotych.

Wyremontowane schody przy Zielonej

Schody przed remontem

 Prace, trwające łącznie 2 mie-
siące, objęły wymianę dotych-
czasowej nawierzchni schodów 
na kostkę betonową, wykonanie 
zjazdu dla wózków i rowerów 
oraz konserwację i remont obmu-
rowania - zostały położone nowe 
tynki a całość pomalowano farbą 
odporną na warunki atmosferycz-

ne. Dodatkowo schody wzbogaci-
ły się o nowe stalowe balustrady. 
W donicach, rozmieszczonych nad 
schodami wymieniono ziemię 
i uzupełniono nasadzenia o kwit-
nące begonie w kilku kolorach.

***
 W trosce o estetykę gminy, 
która - dzięki staraniom burmi-
strza Roberta Czapli - poprawia się 
z roku na rok, pojawiły się w oko-
licy ul. Zielonej i nowogardzkiego 
jeziora, również rabaty z ozdob-
nych, całorocznych krzewów 
i traw. W sumie w okolicy jeziora, 
posadzono ok. 300 sztuk roślin na 
powierzchni rabat pow. 330 mkw.
 Wyremontowane schody przy 
ul. Zielonej nie tylko wpłyną na 
estetykę miejsca, ale też bezpie-
czeństwo poruszających się osób. 

Beata Strzelecka
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 W czwartek, 26 września br. 
burmistrz Robert Czapla wraz 
z kierownikiem ZBK Karolem 
Brzeczkiem ocenili postępy prac, 
związanych z ociepleniem budyn-
ku komunalnego zlokalizowanego 
w Wołowcu. W budynku, poza 
termomodernizacją, wzmocnie-
niem tynków i oczyszczeniem 
kamiennego fundamentu, poma-
lowano też elewację zewnętrz-
ną. Prace są już praktycznie na 
ukończeniu, planowane jest jesz-
cze m.in. wykończenie szczytu 
budynku. W ocenie prac uczest-
niczył także, nadzorujący remon-
ty gminne, Jarosław Hołubowski 
z Urzędu Miejskiego.

 Jak powiedział burmistrz Ro-
bert Czapla, to pierwszy jedno-
rodzinny budynek komunalny, 
remontowany na prośbę miesz-
kańców. Dotychczas prace remon-
towe i modernizacyjne dotyczyły 
wielorodzinnych budynków ko-
munalnych zlokalizowanych m.in. 
przy ul. Reja i Zamkowej w Nowo-
gardzie. / Beata Strzelecka

Termomodernizacja budynku
 komunalnego w Wołowcu
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 W czwartek, 26 września br. burmistrz Robert 
Czapla podpisał z wykonawcą - firmą KDI Sp. z o.o. 
ze Szczecina umowę na budowę świetlicy w Bo-
guszycach. Jak podkreślił burmistrz, to ważne by 
w każdym sołectwie mieszkańcy mieli swoje miej-
sce spotkań i organizacji imprez stąd też, realizując 
obietnice dane mieszkańcom, dzięki jego staraniom 
- powstają kolejne świetlice w sołectwach.

Boguszyce
- kolejne sołectwo ze świetlicą wiejską

Boguszyce. W tym miejscu będzie wybudowana świetlica.

Rafiński: - „to, co zostało mieszkańcom obiecane, 
będzie wykonane”.
 Zadowolona z budowy świetlicy, była także obec-
na na spotkaniu, pani Marta Ulewicz z boguszyckiej 
Rady Sołeckiej.
 Świetlica w Boguszycach będzie wolnostojącym 
parterowym budynkiem z instalacjami zewnętrz-
nymi (elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wodo-
ciągową oraz przyłączem wodociągowym). Budy-
nek świetlicy będzie miał powierzchnię użytkową 
105,61 mkw. W obiekcie znajdzie się wiatrołap, sala 
świetlicy, kuchnia, korytarz, pomieszczenie gospo-
darcze i węzeł sanitarny, między innymi dla osób 
niepełnosprawnych. Znajdujące się na terenie dział-
ki objętej dokumentacją projektową urządzenia za-
bawowe, planuje się przenieść w głąb działki oraz 
odnowić i zakonserwować. /Beata Strzelecka

 Burmistrz Robert Czapla podziękował przy tej 
okazji radnym SLD za zabezpieczenie w budże-
cie środków na budowę świetlicy w Boguszycach. 
Zabezpieczona na ten cel kwota to 654 tys. zł. Za 
28.290 tys. zł w ubiegłym roku wykonano do-
kumentację. Koszt budowy świetlicy wyniesie 
628.200,09 zł. Termin realizacji, to 7 miesięcy od 
daty podpisania umowy.
 Jak powiedział obecny podczas podpisania do-
kumentu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek 

 Dzięki działaniom Burmistrza Nowogardu Rober-
ta Czapli w gminie powstają systematycznie nowe 
świetlice wiejskie. Kilka miesięcy temu otwarto nowo 
wybudowaną świetlicę w Krasnołęce. Obecnie trwa 
budowa świetlicy w Wyszomierzu. Trwają prace zwią-
zane z budową świetlic w Boguszycach i w Konarze-
wie. - Zależy nam na rozwoju terenów wiejskich. Świe-
tlice, to między innymi miejsce spotkań i organizacji 
imprez. Ze świetlic korzysta również młodzież i dzieci, 
dlatego inwestujemy w tego rodzaju infrastrukturę – 
mówi burmistrz Robert Czapla.
 23 września br. burmistrz ogłosił konkurs ofert na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej na budowę budynku gospodarczego w Konarze-
wie. Planuje się wybudowanie parterowego obiektu 
pełniącego funkcje świetlicy z salą główną, aneksem 

Świetlica w Konarzewie coraz bliżej
- burmistrz zaprasza do składania ofert

kuchennym, sanitariatami, pomieszczeniem gospo-
darczym. Całość będzie mieć powierzchnię 80 mkw.
 Termin składania ofert upłynął 8 października 
br. o godz. 12:00. / Beata Strzelecka
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 Podczas spotkania burmistrza 
Roberta Czapli z mieszkańcami 
Wołowca. Jedną z najpilniejszych 
potrzeb zgłaszanych przez miesz-
kańców jest remont świetlicy 
wiejskiej, która posiada wielką 
sale. Burmistrz Robert Czapla re-
alizując swoje obietnice wybor-
cze ogłosił zapytanie ofertowe 
na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej mają-
ce na celu przebudowę świetlicy 
wiejskiej w Wołowcu.
 Przebudowa budynku powinna 
uwzględniać: przebudowę ściany 
frontowej, nowe otwory drzwio-
we i okienne, wymianę instalacji 
elektrycznej w budynku, zaprojek-
towanie ogrzewania i wentylacji 
oraz remont pomieszczeń i ścian 
w postaci obniżenia sufitów. Do 
wymiany również jest posadzka 

II postępowanie ofertowe na projekt 
wnętrza świetlicy w Wołowcu

razem z sanitariatami, stolarka 
drzwiowa w pomieszczeniach bu-
dynku, przebudowa sceny do wy-
stępów artystycznych wewnątrz, 
oraz zaprojektowanie zaplecza 
kuchennego wraz z instalacją elek-
tryczną i sanitarną. W budynku 
będzie znajdował się również ma-
gazyn a całość inwestycji zakoń-
czy termomodernizacja budynku. 
Termin składania ofert upłynie 

 Zakres prac obejmuje: demontaż istniejących 
urządzeń zabawowych przeznaczonych do likwidacji 
oraz demontaż urządzeń, które są do przeniesienia 
i ponownego zamontowania zgodnie z projektem 
budowlanym. Wykonana nawierzchnia placu zabaw 
będzie z piasku, Zakres prac uwzględnia również, do-
stawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (huś-
tawka  potrójna z dwoma siedziskami plus bocianie 
gniazdo. A także zestaw zabawowy wielofunkcyjny 
z dwoma zjeżdżalniami, linarium oraz małym zesta-
wem wspinaczkowym).
 Budowa placu zabaw jest uzasadniona, gdyż jego 
urządzenia są mocno wysłużone. Inwestycja jest 
realizowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
Burmistrza Roberta Czapli, z dyrektor Przedszkola 
nr 1 w Nowogardzie - Jolantą Bielską oraz przedsta-
wicielami Rady Rodziców. Burmistrz Robert Czapla 
zachęca wszystkich wykonawców do zapoznania się z 
zapytaniem, który znajduje się pod adresem: http://
bip.nowogard.pl/unzip/11044.dhtml

Burmistrz poszukuje wykonawcy
na budowę placu zabaw
przy Przedszkolu nr 1

 Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach 
do dnia 16.10.2019 r. do godz. 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 No-
wogard, Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 z adno-
tacją: „Oferta na budowę placu zabaw w Przedszko-
lu nr 1, IiR.7015.61.2019.AW. Nie otwierać przed 
16.10.2019 r. godz. 12:00”. / Marcin Gręda

14.10.2019 r. o godz. 12:00. Jest to 
drugie postępowanie przetargowe 
z uwagi na zbyt duże oferty finan-
sowe w pierwszym postępowaniu.
 Ofertę należy składać w za-
mkniętych kopertach do dnia 
14.10.2019 r. do godz. 12:00 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowo-
gard, Biuro Obsługi Interesanta, 
pok. Nr 5 z adnotacją: Oferta na 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na zada-
nie „Przebudowa świetlicy w Wo-
łowcu” IiR.7015.60.2019.AW. Nie 
otwierać przed 14.10.2019 r. godz. 
12:00.
 Zapytanie ofertowe zamiesz-
czone jest pod adresem: http://
bip.nowogard.pl/unzip/11022.
dhtml / Marcin Gręda
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 Jak wszyscy wiemy, zakład Ce-
lowy Związek Gmin R- XXI pod-
niósł od lipca br. ceny za odbiór 
odpadów. W związku z tym gmina 
jest zmuszona podwyższyć opłaty 
za odbiór śmieci od mieszkańców. 
Niestety niektórzy radni już po raz 
drugi, na kolejnych sesjach temat 
zbagatelizowali i nie chcą słuchać 
argumentów. Podwyżki cen są 
oczywiste, jednak radni albo tego 
nie rozumieją albo celowo dążą 
do wpędzenia gminy w kłopoty. 
Mimo kolejnych sesji sprawa jest 
nierozwiązana. Faktury leżą nie-
zapłacone i niedługo Zakład Usług 
Komunalnych i R- XXI zaczną nali-
czać od nich odsetki. Tak czy ina-
czej, trzeba będzie to wszystko 
zapłacić. Co najważniejsze, zgod-
nie z obowiązującymi prawem, 
gmina nie może z budżetu na 
ten cel wydać nawet złotówki – 
jest to prawnie niedopuszczalne. 
Mówiąc krótko: faktury dla ZUK 
i R-XXI są płacone z tych pienię-
dzy, które są pobierane od miesz-
kańców za odbiór od nich śmieci.
 Gmina ma zatem dwie moż-
liwości: albo nie będzie opłacać 
faktur i w końcu sprawa trafi do 
sądu albo śmieci przestaną być 
odbierane od mieszkańców. Jeżeli 
sytuacja nie ulegnie zmianie i rad-
ni nie podniosą stawek za śmieci, 

SESJA: Faktury leżą niezapłacone
a radni nie widzą problemu?

to gminie na koniec roku zabrak-
nie około pół miliona złotych na 
opłaty związane z gospodarowa-
niem odpadami.
 Przypomnijmy: przedstawiony 
Radzie Miejskiej projekt przewi-
dywał jedną z najniższych podwy-
żek stawek za śmieci w regionie. 
Dla średniej wielkości gospodar-
stwa domowego cena za odbiór 
odpadów wzrośnie o ok. 2 - 5 zł. 
a w przypadku dużych rodzin od 
6 – 8 zł. miesięcznie.
 Burmistrz Robert Czapla jest 
nastawiony na rozmowę i rozsąd-
ne propozycje jak ten problem 
rozwiązać. Radni chcieli o tym 
dyskutować a więc dyskusje się 
odbyły: spotkali się też z przedsta-
wicielem R-XXI gospodarującym 
odpadami aby wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości i uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania.
 Problem sam się nie rozwiąże. 
Brak poparcia radnych w głoso-
waniu nad tą podwyżką spowo-
duje, że mieszkańcy gminy w koń-
cu pewnie zapłacą jeszcze więcej 
bo trzeba będzie spłacić odsetki 
i te niezapłacone faktury i ewen-
tualne koszty sądowe.
 Przeciwko uchwale o zmianach 
cen za śmieci, głosowali w kom-
plecie: radni PiS, Nowa oraz radny 
Dariusz Bociarski (PSL).

 W związku z tym, zwróciliśmy 
się dziś z pytaniami odnośnie tej 
kwestii do gminnych radnych 
a zarazem przedstawicieli ugru-
powań partyjnych: PiS (Marcina 
Nieradki), Nowa (Andrzeja Kani) 
oraz radnego Bociarskiego z PSL.
 Ich odpowiedzi, które chcieli-
śmy Państwu przekazać dotyczyły 
m.in. świadomości radnych jakie 
skutki dla gminy spowoduje brak 
podwyżki stawek za śmieci. Jeżeli 
radni nie chcą zaakceptować pod-
wyżki, być może mają inny po-
mysł na rozwiązanie tej sytuacji, 
o którym nie wiemy.
 Niestety nie możemy Państwu 
przytoczyć odpowiedzi: przewod-
niczący Nowa Andrzej Kania pod-
czas rozmowy poprosił o prze-
słanie pytań na adres mailowy, 
celem skonsultowania odpowie-
dzi ze swoim klubem. Pytania, 
oczywiście zostały wysłane. Rad-
ny M. Bociarski na telefon i sms 
z prośbą o kontakt w tej sprawie - 
nie odpowiedział wcale, zaś radny 
M. Nieradka nie miał czasu bo był 
w pracy a na pytanie o odpowied-
ni dla niego termin na tę rozmo-
wę... przerwał połączenie.
 Komentarz w tej sprawie pozo-
stawiamy Państwu. / B. Strzelecka
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 Radni z klubu PiS i Nowa nie przyszli na sesje 
zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek Bur-
mistrza Roberta Czapli. Czy radni boją się rozmawiać 
na trudne tematy? A może zapomnieli już o swoich 
obietnicach wyborczych? Gdzie podziały się zapew-
nienia wyborcze o współpracy w radzie miejskiej 
i nieuciekaniu od trudnych tematów?

 Jednym z tematów sesji było głosowanie nad 
zmianami w planie naprawczym szpitala. Jest to 
sprawa priorytetowa z uwagi na krótki czas jaki po-
został do wprowadzenia planu naprawczego. Osta-
teczny termin to 30 września br. o czym radni zostali 
poinformowani na poprzedniej sesji. Zmiany, które 
pojawiły się w uchwalonym projekcie naprawczym 
mają na celu dobro nowogardzkiego szpitala. Ko-
lejnym projektem uchwały, z którym mieli zmierzyć 
się radni była podwyżka podatków. Jak widać i tym 
razem nie chcieli wysłuchać co ma im do powiedze-
nia skarbnik Marcin Marchewka. A przecież to dwie 
najważniejsze uchwały, które są integralne ze sobą.

 Czy takim postępowaniem radni działają na ko-
rzyść mieszkańców? Nie! Po prostu boją się rozma-
wiać na trudne tematy, a przecież obiecywali pod-
czas kampanii, że trudnych spraw się nie boją. Tego 
zachowania nie można nazwać inaczej jak uprawia-
nie politykierstwa. Wartym uwagi jest fakt, że radna 
Jowita Pawlak przebywała w okolicach urzędu pozo-
stawiając swój samochód na parkingu pod urzędem, 
co świadczy o tym, że była w okolicy. Dlaczego nie 

Po co startowali w wyborach,
jeśli nie przychodzą na sesję?

przyszła na sesję? Być może w ten sposób pokazała 
wyborcom, że jako przedstawicielka mieszkańców 
wcale nie musi reprezentować ich na sesji. Dodatko-
wo chwilę po godzinie 10:00 Jowita Pawlak znalazła 
czas, aby przyjść do urzędu i wcale to na spóźnienie 
nie wyglądało.

 Na obradach pojawili się radni z klubu SLD (brak 
obecności Renaty Piwowarczyk oraz Jurka Kubickie-
go spowodowany był przebytą operacją radnej i wy-
jazdem radnego do szpitala w Szczecinie) Nieobecni 
na sali byli radni z klubu Nowa Andrzej Kania, Mi-
chał Krata, Dariusz Kielan, Adam Czernikiewicz, Zbi-
gniew Ceranka, Jowita Pawlak, Michał Wiatr, z klubu 
PIS Marcin Nieradka, Stanisław Wiśniewski, Dariusz 
Olejnik oraz Michał Bociarski z PSL. Czy to przypa-
dek? Co do PIS może to być przypadek, gdyż radnych 
jest trzech jednak w przypadku klubu „Nowa” to nie 
pierwsza sytuacja, w której radni nie przyszli na se-
sje a nieobecność rzutuje na ich wiarygodność. Co 
do skuteczności poinformowania radnych wszelkie 
formalności zostały dokonane przez Panią Helenę 
Młynek z biura rady, która obdzwoniła szefów klu-
bów radnych informując o porządku obrad. Pomimo 
że sesja się nie odbyła. Uciekanie od tematu podat-
ków i szpitala nie jest konieczne, ponieważ temat 
i tak wróci szybciej niż planowana sesja zwyczajna 
na dzień 30 października. Czy mieszkańcy chcą ta-
kich radnych zapominających swoje obietnice wy-
borcze? Oceńcie to Państwo sami. / Marcin Gręda
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 20 września br. naszą szkołę 
odwiedziła delegacja z Rosji któ-
ra wcześniej w Urzędzie Miejskim 
podpisała umowę partnerską 
miast pomiędzy Miastem Nowo-
gard a Miastem Bałtijsk (Rosja).
Umowa partnerska podpisana 
została przez Burmistrza Roberta 
Czaplę wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Stanisławem Sa-
niukiem a Igorem Kowalem Iwa-
nowiczem pierwszym zastępcą 
Mera Bałtijska oraz Władimirem 
Kowalewem dyrektorem zakła-
du komunalnego w Bałtijsku. 
Rosjanie odwiedzili naszą szko-
łę już po raz drugi i wzięli udział 
w krótkim kameralnym występie 
artystyczno-muzycznym uczniów 
pod kierunkiem p.Arlety Bartosik 
a następnie wpisali się do księgi 
pamiątkowej szkoły i zwiedzili pla-
cówkę. Spotkanie w szkole koor-

Wizyta delegacji z Rosji
w SP nr 3 Nowogard

dynował p.Andrzej Szafran i dyrektor szkoły. Podpisane porozumienie 
miast stwarza m.in. możliwość wymiany uczniów w formie kulturalnej 
i sportowej a także współpracy w dziedzinie edukacji. Obecnie SP nr 3 
współpracuje ze Szkołą Podstawową im. „Ivo Andrica” z Pranjani (Ser-
bia). / Piotr Kazuba dyrektor SP 3 w Nowogardzie
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Podwójne ślubowanie w SP2
 We wtorek, 1 października br. uczniowie, rodzi-
ce i kadra pedagogiczna szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie świętowali uroczyste “pasowanie” 
pierwszoklasistów.
 Podczas apelu, po odśpiewaniu hymnu narodo-
wego i wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły, 
głos zabrała dyrektor placówki Ewa Żylak, ciepłe sło-
wa kierując do najmłodszych roczników rozpoczyna-
jących edukację.
 W gronie zaproszonych na uroczystość gości, 
były rodziny uczniów oraz reprezentant samorządu 
gminnego, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Ja-
cek Rafiński a także dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej - Dorota Maślana, która wraz dyr. Ewą Żylak, 
w imieniu Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli 
wzięła udział w uroczystości “pasowania” pierwszo-
klasistów (klasy: Ia i Ib) na pełnoprawnych uczniów 
szkoły. 

 Po występie artystycznym przygotowanym przez 
nauczycieli klas pierwszych, odbyła się druga część 
uroczystości: ślubując legitymacje wolontariusza 
otrzymali uczniowie klasy Vb, należący do Szkolne-
go Koła Wolontariatu, które prowadzi pani Grażyna 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 15

 W czwartek 26 września 
uczniowie klas pierwszych zostali 
włączeni w poczet braci uczniow-
skiej Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w Nowogardzie. 
Świadkami tego wyjątkowego wy-
darzenia byli rodzice i ich bliscy, 
nauczyciele, dyrekcja oraz ucznio-
wie. Uroczystość uświetnił rów-
nież swą obecnością burmistrz 
Robert Czapla.

Uroczyste ślubowanie
pierwszaków z SP4

 Część artystyczną zaprezen-
towali ślubujący uczniowie klas 
pierwszych, którzy wierszami 
i śpiewem udowodnili,  że są go-
towi na przyjęcie ślubowania 
i wytrwałej nauki. W trakcie uro-
czystości pierwszoklasiści wy-
kazali się znajomością Hymnu 
Szkoły, symboli narodowych, obo-
wiązków ucznia oraz dobrego za-
chowania. Następnie uczniowie 

w ozdobnych biretach złożyli na 
Sztandar Szkoły uroczystą przy-
sięgę. Aktu pasowania dzieci na 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
dokonał burmistrz Robert Czapla 
wraz z dyrektorem szkoły. Po ofi-
cjalnej uroczystości dzieci z klas 
pierwszych udały się dalej świę-
tować dzień, w którym stali się 
pełnoprawnymi uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 4. / Marcin Gręda

Miętka - Piotrowicz. W klasie Vb - tworzącej Szkolny 
Klub Wolontariatu, jest 21 uczniów. Młodzi wolon-
tariusze, aktywnie włączają się w wiele lokalnych 
akcji. Niebawem (10 października br.) wezmą udział 
w I Nowogardzkim Forum Wolontariatu pod patro-
natem Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. 

***
 W obu pierwszych klasach łącznie jest 30 uczniów. 
Wychowawcą klasy I A, jest Joanna Machowska zaś 
I B opiekuje się Magdalena Kozioł. W bieżącym roku 
szkolnym do SP 2 w Nowogardzie uczęszcza łącznie 
338 uczniów. /Beata Strzelecka
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 W poniedziałek, 30 września 
br. burmistrz Robert Czapla wraz 
z zastępcą Krzysztofem Kolibskim 
oraz kadrową Barbarą Zdun po-
dziękowali za współpracę odcho-
dzącej na emeryturę, po kilku-
dziesięciu latach pracy w biurze 
Rady Miejskiej Helenie Młynek
 Ciepłe słowa podziękowania 
za owocną i satysfakcjonującą 
pracę a niekiedy stresującą wraz 
z bukietem kwiatów i podzię-
kowaniem, przekazał burmistrz 
Robert Czapla. Pani Helenka 
przepracowała w nowogardzkim 
ratuszu kilkadziesiąt lat, ostat-
nie lata pracowała w Biurze Rady 
Miejskiej. Burmistrz podziękował 

Podziękowania za wieloletnią pracę
dla Heleny Młynek

odchodzącej na emeryturę za jej wiedzę i doświadczenie, którymi - po-
dobnie jak uśmiechem - chętnie dzieliła się ze wszystkimi.
 Dołączamy się do najlepszych życzeń i dziękujemy za miłą współpra-
cę. / Marcin Gręda

 W poniedziałek 30 września Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał umowę o dofinansowanie projektu 
na przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów graficz-
nych.
 Wsparcie adresowane jest do grupy mieszkańców 
Gminy Nowogard w wieku 25+.
 Planowane jest przeszkolenie 204 osób, w 17 gru-
pach (średnio po 12 osób) , w okresie od listopada 
2019 r. do połowy lutego 2020 r. - łącznie 4 miesiące. 
Dodatkowo, planowany jest zakup sprzętu kompute-
rowego na kwotę blisko 36 000 zł. 
 Grant przyznany Gminie Nowogard wynosi łącznie 
105 060,00 zł (100% kosztów pochodzi ze środków 
unijnych z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020).
 Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania ze 
wsparcia do zapisów – mailowych: jsoborski@nowo-
gard.pl oraz telefonicznie: 91 3926293 bądź osobiście 

Burmistrz pozyskał ponad 100 tys. zł
na szkolenia komputerowe

dla mieszkańców Nowogardu

– Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wolności 5, po-
kój: 209. 
 Zapisy potrwają do 25 października br., ilość miejsc 
jest ograniczona. Szkolenia są bezpłatne! 
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 W sobotę, 28 września br. 
w nowogardzkiej bibliotece odbył 
się II Nowogardzki Wieczór Ar-
tystów – Synteza 2. Impreza ma 
na celu prezentować publiczno-
ści twórców, którzy spełniają się 
w różnych dziedzinach sztuki – od 
m.in. poezji po malarstwo i muzy-
kę. 
 Syntezę 2 podzielono na czte-
ry części. W pierwszej z nich (po-
ezja), swoje wiersze o tematyce 
dowolnej przedstawili: Genowefa 
Makarewicz, Zbigniew 
Kędra, Piotr Pazdan, To-
masz Chmiel oraz Jan 
Kozakowski. W drugim 
„panelu” umiejętności 
muzyczne zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Muzycz-
nej w Goleniowie - Filia 
Nowogard. Goście Syntezy 
mieli możliwość wysłuchać prze-
pięknych dźwięków m.in. gitary, 
klarnetu, akordeonu i pianina. 
Wystąpili: Maciej Malinowski 
z klasy akordeonu p. Kacpra Trę-
bacza, Maja Tomasikiewicz z kla-
sy gitary p. Cezarego Strokosza, 
Michał Pabiś i Julia Kłys z klasy 
fortepianu p. Joanny Bony – Gło-
gowskiej, Amadeusz Wrona z kla-
sy klarnetu p. Anety Ostafin – Mi-
rosz, Maja Turek z klasy gitary p. 
Lidii Osińskiej oraz Bianka Dalma-
ta i Liliana Ostrowska.

Twórcy na Syntezie 2

 Kolejną częścią Syntezy 2 była 
wystawa prac malarskich, grafik 
i ceramiki. Zaprezentowano pra-
ce pań: Małgorzaty Krawczyk, 
Kazimiery Linkiewicz, Haliny Po-
korskiej, Magdaleny Muchy oraz 
Anny Ignatowicz. Prace plastycz-
ne będzie można oglądać w no-
wogardzkiej bibliotece do połowy 
października. Swoje rzeźby nato-
miast zaprezentował Piotr Pazdan 
z Dobrej.
 Organizatorem Syntezy była 
Fundacja 4 Press Media oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie. /Beata Strzelecka
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Dobra zabawa podczas
„Święta Pieroga” na osiedlu Bema

 21 września br., (sobota) miesz-
kańcy osiedla Bema bawili się 
wspólnie na festynie z okazji Dnia 
Pieroga, który został zorganizowa-
ny przez Radę Osiedla nr 3 i burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę 
przy współpracy z Nowogardzkim 
Domem Kultury oraz Biblioteką.
 Bez wątpienia jest to święto, 
które przyciąga sporą ilość miesz-
kańców gminy Nowogard i nie 
tylko. Jednym z najważniejszych 
elementów wydarzenia był kon-
kurs na najsmaczniejszego piero-
ga, który przyciągnął rekordową 
liczbę zgłoszeń bo aż 48, z których 
każdy uczestnik przyniósł 10 sztuk 
pierogów. Tradycyjnie już dużo 
emocji wywołało rozstrzygnięcie 
konkursu na najsmaczniejszego 
pieroga. Pierogi zostały oznaczo-
ne cyferkami tak, aby jury nie 
wiedziało, które pierogi należą do 
kogo.
 Jedynym kryterium wyboru był 
smak prezentowanych pierogów. 
Jury w składzie: Kazimierz Lembas 
(radny powiatu goleniowskiego), 
Robert Czapla (burmistrz Nowo-
gardu), Dorota Maślana (dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej), 
Aneta Wysoszyńska (dyrektor 
Biblioteki) oraz przedstawiciel 
telewizji zachodniopomorskiej 
degustowali i oceniali zgłoszone 
do konkursu pierogi. Po długich 
naradach wszystko było już wia-
domo. Zwycięzcy zostali poznani 
dopiero po zaproszeniu na scenę 
(odczytywano cyferki przypisane 
poszczególnym pierogom), gdzie 
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 O wykorzystaniu technologii cyfrowych w pro-
cesie edukacji i korzyściach z przystąpienia do pro-
gramu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który 
zapewni szkołom szybki internet, rozmawiali uczest-
nicy konferencji OSEregio 24 września br. w Poli-
cach.
 Podczas konferencji uroczyście ogłoszono wyniki 
Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie. Nagro-
dą w konkursie są mobilne pracownie multimedial-
ne (m.in. 16 laptopów z punktem dostępowym do 
internetu) dzięki którym szkoły będą mogły pro-
wadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać 
z internetowych zasobów edukacyjnych. Wśród 15 
nagrodzonych szkół z województwa zachodniopo-
morskiego znalazła się także Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowogardzie im. Polskich Olimpijczyków. 
Decyzję o przyznaniu nagrody odebrał Dyrektor 
SP nr 3 – Piotr Kazuba z rąk Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kop-
cia. Działaniami związanymi z przebiegiem konkursu 
na terenie szkoły koordynował nauczyciel informa-
tyki p.Edward Tychoniec.
 Komisja Konkursowa poinformowała, że do 
udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej 
Polski. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miej-
scowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Ko-
lejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie 
się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja 
szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygo-
towaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. 
„Smart szkoła” (praca konkursowa - Liwia Kowal-
czyk, klasa 8a ).Szansę na wygraną zwiększała rów-
nież deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów 
OSE Hero oraz CodeWeek.

Mobilna pracownia multimedialna
dla SP nr 3 Nowogard Nagroda
w konkursie „OSEWyzwanie”

 Nagrody przyznane w konkursie #OSEWyzwanie 
będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkol-
nym 2019/2020. Zanim to nastąpi, szkoła wypełni 
swoje zobowiązania poprzez realizację zamierzeń 
związanych z Tygodniem Kodowania oraz wdrożenie 
programu mLegitymacja szkolna. Szesnaście lapto-
pów w przenośnej szafie z pewnością przyczyni się 
do podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych 
uczniów i umożliwi wspomaganie procesu kształce-
nia w szkole. /Piotr Kazuba dyrektor SP3 w Nowo-
gardzie

przedstawiciele jury wręczyli nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Na każdego uczestnika konkursu 
czekały podziękowania, a każda z osób biorących 
udział w konkursie otrzymała nagrodę pamiątkową.

 Po zakończeniu konkursu odbył się kiermasz 
pierogów, które zostały szybko wykupione. Nie za-
brakło także dobrej muzyki – na scenie wystąpili 
młodzi wychowankowie Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Sobotni festyn z pewnością należy uznać 
za udany. Efekty były widoczne gołym okiem bez 
wątpienia jest to festyn, z którego wyszli zadowo-
leni mieszkańcy, mogący spędzić swój wolny czas 
w miłej atmosferze. Organizatorzy zadbali o to 
aby, każdy znalazł coś dla siebie a rodziny mogły 
wspólnie spędzić sobotnie popołudnie. Równo-
legle w trakcie trwania święta pieroga odbył się 
międzyszkolny turniej piłki nożnej, w którym wzię-
li udział uczniowie szkół podstawowych z Nowo-
gardu. / Marcin Gręda
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 19 września 2019 roku na nowogardzkim Orliku 
rozegrano mecze piłki nożnej chłopców w ramach 
Igrzysk Dziecięcych. Drużyna Chłopców ze Szkoły 
Podstawowej numer 1 w Nowogardzie trafiła do 
grupy A, w której to zagrała trzy mecze: SP Strzele-
wo 7:0, SP Długołęka 4:0 oraz z SP Orzechowo 4:0 
zdobywając komplet punktów.
 Awans z pierwszego miejsca skrzyżował w półfi-
nale SP 1 z SP 4, mecz zakończył się wynikiem 2:1 
dla SP 1. W drugim półfinale lepszym zespołem 
okazali się chłopcy z SP 3 pokonując SP Strzelewo. 
Mecz finałowy rozegrali chłopcy ze szkół miejskich 
SP 3 z SP 1, tego dnia okazali się lepsi chłopcy z SP1 
wygrywając 2:0. Obie drużyny będą reprezentowały 
naszą gminę w półfinałach powiatowych.
 Skład drużyny SP1: Maciej Płachecki, Mateusz 
Połatyński, Michał Kukiełka, Raul Syldatk-Gomez, 
Igor Głowicki, Michał Skowron, Sergio Syldatk-Go-

Igrzyska Dziecięce

mez, Maciej Miętki, Karol Stefański, Szymon Sójka, 
Jakub Szmit. Opiekun: Bogdan Wawryczuk.
 Serdecznie gratulujemy sportowego ducha walki 
i wspaniałych wyników! / Dominika Jagiela

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Nowogardzie 
dopingowali reprezentację naszego kraju na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie w meczu przeciwko 
Austrii - grupowego rywala, który również walczy 
o awans na mistrzostwa Euro 2020. Swoim gorącym 
dopingiem uczniowie pomogli polskiej reprezentacji 
zdobyć ważny punkt. Należy w tym miejscu przypo-
mnieć, że wyjazd na ten mecz to nagroda za zaję-
cie I miejsca w Turnieju MiniMundial 2019 w woj. 
zachodniopomorskim rozgrywanym na głównym 
boisku stadionu Pogoni Szczecin przy ul. Twardow-
skiego, co zawsze szczególnie mobilizuje młodych 
chłopaków, którzy chcieliby kiedyś zagrać w Pogoni 
Szczecin.

Młodzi kibice z Nowogardu na meczu 
Polska - Austria w Warszawie

 Pełny skład naszej drużyny: Karina Czuba, Jakub 
Łuczyszyn, Max Labocha, Raul Gomez-Syldatk, Ma-
ciej Płachecki, Mateusz Połatyński, Karol Stefański, 
Gabriel Bartos, Cyprian Nykiel, opiekun i trener 
Bogdan Wawryczuk. Razem z uczniami była także 
Pani Dyrektor Anna Łysiak oraz Pani Monika Duraj. 
Duże podziękowania należą się Burmistrzowi Mia-
sta Nowogard Robertowi Czapli za sportowy doping 
podczas zawodów w Szczecinie i finansową pomoc 
w wyjeździe do Warszawy. / Dominika Jagiela
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Liebe Freunde aus Heide,
auf diesem Wege möchten wir Ihnen unser herz-
lichstes Beileid zum Tod des Altmarktmeisters 
Herinrich Schultz – unserem langjährigen Freund 
der Stadt Nowogard - aussprechen.
Die traurige Nachricht hat uns sehr berührt. Die 
Nowogarder Delegationen hatten sehr oft Gele-
genheit, Herrn Schultz zu begegnen - wie z.B. zu 
seinem 90. Geburtstag.
Herr Schultz war ein wunderbarer Mensch, sehr 
warmherzig und freundschaftlich. Wir werden 
die schönen Erinnerungen an ihn  in unseren He-
rzen bewahren.
Die Stadt Nowogard wünscht Ihnen sowie den 
Familienangehörigen von Herrn Schultz viel Kraft, 
um die Trauer zu bewältigen.
Im stillen Verbunden

Robert Czapla – Bürgermeister der Stadt
Nowogard

Krzysztof Kolibski – stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Nowogard

Kondolencje

Drodzy przyjaciele z Heide,
przesyłamy najszczersze kondolencje z powodu 
śmierci Heinricha Schultza, obywatela honoro-
wego miasta Heide i Altmartkmeister oraz wie-
loletniego przyjaciela miasta i gminy Nowogard.
Ta smutna wiadomość bardzo nas poruszyła. 
Wielokrotnie delegacje Nowogardu miały okazję 
spotkać pana Schultza, choćby celebrując wspól-
nie jego 90 urodziny.
Pan Schultz zawsze był dla nas wspaniałym czło-
wiekiem, pełnym ciepła i przyjaźni. Ta pamięć 
przetrwa i stanie się dla nas pięknym wspomnie-
niem.
Wspólnie z mieszkańcami Gminy Nowogard, ży-
czymy Wam i bliskim Pana Schultza wiele siły, aby 
przeżyć okres żałoby.
Z wyrazami żalu i szczerego współczucia,

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski

 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie posprzątali miasto. Akcja „Sprzątanie Świa-
ta” odbyła się już po raz 26 w całym kraju. W tym 
roku przyświecało jej hasło „NIE ŚMIECIMY – 
SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”.

 Widok porozrzucanych papierków, szklanych 
i plastikowych butelek czy niedopałków to co-
dzienność. Każdy woli, gdy wokół panuje ład 
i porządek. W sobotni poranek 21 września br. 
urzędnicy z Nowogardu wzięli sprawę w swoje 
ręce. Wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci 
wyszli w teren. Zbierali śmieci z trawników, ulic, 
chodników, placów i skwerów. W ten sposób 
pracownicy urzędu przyłączyli się do corocznej, 
organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia akcji 
„Sprzątanie Świata”.

Pracownicy
Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie
włączyli się

do akcji
„Sprzątanie Świata”

 – Są to działania potrzebne. Cieszymy się, że 
mogliśmy dzisiaj sami zadbać o to, by w najbliż-
szej okolicy było czysto - mówi zastępca burmi-
strza Krzysztof Kolibski.

 Z roku na rok ludzie produkują coraz więcej 
śmieci. Jeśli każdy zaangażuje się i zadba chociaż-
by tylko o swoją ulicę czy osiedle wszyscy zyska-
my. Przecież to jak wygląda miasto zależy przede 
wszystkim od nas samych. / Marcin Gręda 
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1 

piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. 

Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Beata Strzelecka
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: bstrzelecka@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 
Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 
3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. 
Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 
„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. 
Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 
20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. 
Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, 
ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. 
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep 
KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD 
(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-
Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji 
Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy 
„Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 
Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 
„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 
„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 
700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wołowcu”

Oferty należy składać do dnia 14.10.2019 r. do godz. 12:00
opracowała:

Aneta Waracka, Wydział Inwestycji i Remontów

 Już od 1 października 2019 roku rozpoczęło się 
rozpatrywanie wniosków o  świadczenie 500+ dla 
osób niepełnosprawnych. 
 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przy-
znanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych 
rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 
od 1 października 2019 r. 
 Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w któ-
rym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

500+ dla niepełnosprawnych
 Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która 
wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej in-
stytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-ren-
towe.
 Można je pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub w siedzibach ZUS. Wnioski dostęp-
ne są również w biurze Pełnomocnika Burmistrza 
ds. Osób Niepełnosprawnych. / Justyna Wiącek
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