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 Starostwo Powiatowe w Goleniowie ogłosiło prze-
targ na przebudowę dróg i chodników ulicy Żerom-
skiego w Nowogardzie. Jest to drugie postępowanie 
bowiem pierwsze (ogłoszone 24 maja br.) nie miało 
rozstrzygnięcia ze względu na to, iż nie złożono żadnej 
oferty w postępowaniu.
 Przypomnijmy, iż dzięki staraniom Burmistrza 
Roberta Czapli w 2018 r. wykonano  przebudowę drogi 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy 
do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego. W 2019 r. Gmi-
na opracowała kompletną dokumentację projektową 
na przebudowę pozostałej części na odcinku o długości 
608 m, od ul. Poniatowskiego do ul. Cmentarnej. Reali-
zatorem zadania jest Powiat Goleniowski jako zarządca 
drogi. 
 Remont i przebudowa ulicy Żeromskiego spowo-
duje zwiększenie przepustowości ulicy. Poprawi bez-
pieczeństwo osób poruszających się tą właśnie drogą, 
przy której znajduję się szkoła i przedszkole. W ramach 
wykonywanych prac zostanie wykonane odwodnienie 
terenu oraz budowa nawierzchni drogi wraz z chodni-
kami.
Więcej informacji dotyczących dostępnych na stro-
nie https://platformazakupowa.pl/transakcja/667222
Aktualny stan ulicy:

Przebudowa ul. Żeromskiego
– II postępowanie
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił prze-
targ na dostawę sprzętu komputerowego w ramach 
programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. 
Przyznane dofinansowanie wynosi 1 800 000 zł 
i zostanie wykorzystane na zakup laptopów dla 600 
dzieci z terenu naszej gminy.
 Granty PPGR to program skierowany do dzieci 
i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospo-
darstw Rolnych, którego celem jest wyeliminowanie 
ograniczeń w zakresie dostępu do sprzętu kompu-
terowego dzieci z rodzin popegeerowskich. Dostęp 
do nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli 
także na efektywniejsze korzystanie z zajęć podczas 
ewentualnej nauki zdalnej.Będzie to kolejne cenne 

Kolejne laptopy
trafią do nowogardzkich uczniów

wsparcie nowogadzkiej młodzieży bowiem w maju 
i wrześniu 2020 roku burmistrz przkazał w sumie 
185 laptopów służących do nauki zdalnej.
 Termin składania ofert w ww. zamówieniu upły-
wa 14 listopada br. Po tym terminie zostanie wy-
łoniony wykonawca, z którym Burmistrz podpisze 
umowę na dostawę sprzętu komputerowego. Ze 
względu na ilość sprzętu komputerowego, która bę-
dzie kupiona, kwota która zostanie przeznaczona na 
ich zakup sprawia, że postępowanie musi być postę-
powaniem unijnym a to powoduje jego wydłużenie. 

Szczegóły ogłoszenia dostępne na stronie
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/616.dhtml
 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do składania ofert! 

 Kilkudziesięciu samorządow-
ców z naszego regionu, w tym 
przedstawiciele Nowogardu, 
wzięło udział w zorganizowa-
nych 23 września uroczystościach 
związanych z 20. rocznicą zało-
żenia Celowego Związku Gmin 
R-XXI. Organizacja ta prowadzi 
w podnowogardzkim Słajsinie in-
stalację przetwarzania odpadów 
komunalnych dla 32 gmin woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
(w tym oczywiście Nowogardu), 
a jej misją jest ochrona środowi-
ska poprzez zagospodarowanie 
odpadów komunalny w sposób 
racjonalny, optymalny i zgodny 
z prawem.
 Uroczystości związane z jej ju-
bileuszem rozpoczęły się właśnie 
w Słajsinie, gdzie po krótkiej pre-
zentacji dotyczącej historii i teraź-
niejszości R-XXI,  uczestnicy spo-
tkania mieli okazję wziąć udział 
w otwarciu nowej, bezpiecznej 
dla środowiska wybudowanej 
kosztem ponad 20 mln zł kwatery 
na odpady, a także instalacji foto-

20-lecie
Celowego Związku Gmin R-XXI

woltaicznej. Ciąg dalszy odbył się w restauracji „Folga” w Gryficach, 
gdzie o początkach Związku mówili między innymi doskonale znani 
w Nowogardzie Antoni Bielida i Kazimierz Ziemba, a osobom najbar-
dziej zasłużonym dla stworzenia związku wręczono pamiątkowe pla-
kiety. Władze naszej gminy reprezentował podczas jubileuszu zastępca 
burmistrza Roberta Czapli - Bogdan Jaroszewicz.

Paweł Botarski
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 3 października gościem burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli był Tomasz Jamroży, który w dniach 
24-25.09.2022 w miejscowości Kramolin w Cze-
chach reprezentował (jako jeden z 3 polaków) nasz 
kraj w Quadcross - Puchar Narodów Kramolin - MX 
Nations  - najważniejszej i najbardziej prestiżowej 
imprezie motocrossowej na świecie. W spotkaniu 
uczestniczyli również Tomasz Litwin – zawodnik no-
wogardzkiego klubu KM Cisy, Michał Warkalewicz – 
prezes zarządu KM Cisy, Marcin Marchewka – skarb-
nik gminy.

Spotkanie burmistrza z reprezentantem 
Polski Tomaszem Jamrożym

 Burmistrz podziękował panu Tomaszowi za do-
tychczasowe osiągnięcia i życzył kolejnych sukcesów 
w sportowej karierze.
 Reprezentacja Polski w Pucharze Narodów w Kra-
molinie zajęła 13 lokatę z 17 zakwalifikowanych kra-
jów. Należy wspomnieć, że sam udział w tej impre-
zie ma już b. duży prestiż. Aby dostać się na taką 
imprezę reprezentacja Polski musiała przejść  kwa-
lifikacje. Następnie na samych już zawodach po so-
botnich startach odpadły 2 kolejne państwa ponie-
waż na maszynie startowej w jednym wyścigu nie 
mogło uczestniczyć więcej jak 30 zawodników (ogó-
łem startowało 51 zawodników).
 W sobotnich wyścigach kwalifikacyjnych zaję-
li kolejno: Roman Gwiazda – pozycja 11, Tomasz 
Jamroży – pozycja 11, Damian Rajczyk – pozycja 
10. Awansując do niedzielnej części finałowej zawo-
dów z 12-ej pozycji apetyty były duże…W niedzielę 
w wyścigach głównych zajęli  kolejno: 
Roman Gwiazda:
wyścig 1 – poz. 9
wyścig 2 – pozycja 28
Tomasz Jamroży:
wyścig 1 – poz. 24
wyścig 2 – poz. 24
Damian Rajczyk:
wyścig 1 – poz. 29
wyścig 2 – poz. 21
 „Ogólnie z zawodów jestem bardzo zadowolony” 
- powiedział Tomasz Jamroży. „Był to mój debiut na 
tak dużej imprezie – jest to największa impreza mo-
tocrossowa na świecie więc już sam start to wielkie 
wyróżnienie. Do dwóch wyścigów ruszałem z drugiej 
linii ponieważ wspólną decyzją zawodników i team 
leadera uznaliśmy, ze najlepiej będzie jak z pierwszej 
linii puścimy Romka. Dlatego uważam, że osiągnięte 
przeze mnie pozycję biorąc pod uwagę start z dru-
giej linii były bardzo dobre.Tor w Kramolinie znałem 
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dość dobrze ponieważ 2 lata temu byłem tam na 
zawodach więc wiedziałem czego się spodziewać. 
Tor usytuowany na zboczu góry obfitował w wie-
le szybkich zjazdów i podjazdów. W najszybszym 
elemencie toru zjeżdżaliśmy z góry z prędkością ok 
120-130km/h i na zjeździe  były dwie półki” przy tej 
prędkości loty były na poziomie 35-40 metrów także 
dość ekstremalnie. Tor miał długość 2300 metrów 
i pokonywało się go ok. 1:40 także średnią prędkość 
można sobie łatwo policzyć.”.
 „Zawody wygrali Amerykanie przed Irlandią, 
Francją, Włochami i Wielką Brytanią. My byliśmy 
w klasyfikacji przed Niemcami także mimo wszyst-
ko był uśmiech na twarzy. Co do samych zawodów 
mógłbym podsumować to jednym słowem: „RZEŹ-
NIA”. Wszyscy jadą na absolutnym limicie i abso-
lutnym ryzyku. Towarzyszy bardzo duża presja po-
nieważ masz świadomość, że nie jedziesz tylko dla 
siebie tylko dla drużyny, dla kraju – na zawodach 
było b. dużo polskich kibiców - z racji, że zawody od-
bywały się w Czechach i rzadko się zdarza, że zawo-
dy tej rangi odbywają się tak blisko Polski.”
 „Na dzień dzisiejszy odczuwamy lekki niedosyt po-
nieważ liczyliśmy, że uda nam się uplasować w czoło-
wej dziesiątce ale myślę - na chłodno analizując – że 
już sama kwalifikacja na taką imprezę oraz awans do 
części finałowej i wyścigów głównych to bardzo duży 
sukces” – powiedział Tomasz Jamroży.
 Co ciekawe Tomasz Jamroży zanim zaczął upra-
wiać motocross w 1998 roku (mając 12 lat) intere-
sował się psimi zaprzęgami i w 1999 roku pierwszy 
raz wystartował w amatorskich wyścigach psich za-
przęgów odbywających się na terenie naszego wo-
jewództwa. Razem z ojcem zaczęli kupować co raz 
to więcej psów aby w 2005r. założyć własną hodow-
lę psów północy rasy Syberian Husky. W 2006 roku 
przyszły pierwsze poważne sukcesy. W tym roku 
zajął 4 miejsce na mistrzostwach Europy w miej-
scowości Nauders w Austrii by następnie od 2007 
do 2011 roku co roku zdobywać tytuły v-ce mistrza 

świata i Europy w tej dyscyplinie sportu. Karierę 
z psami skończył w 2011 roku po 11 latach czynnego 
uprawiania tego sportu.
 Pierwszy zakupiony quad był niczym innym jak 
właśnie sprzętem treningowym, który ciągnęły psy. 
W miesiącach od września do grudnia kiedy psy mu-
siały wyrobić odpowiednio mocną strukturę mię-
śniową psy ciągnęły na treningach quada ponieważ 
miał on dość dużą masę i posiadał wysoki opór to-
czenia przez co psy miały z nim bardzo dużo roboty .
 Po zakończeniu przygody z wyścigami psich za-
przęgów Tomasz Jamrozy postanowił spróbować jaz-
dy na quadzie. W 2011 roku przystąpił do kluby KM 
Cisy Nowogard i w tym roku pierwszy raz wystarto-
wał w zawodach. W 2016 roku wywalczył 3 miejsce 
w mistrzostwach Polski QuadCrossu, w 2020 zdobył 
tytuł mistrza Polski w Quadcrossie, w 2021 r. miał 
przerwę  i nie startował w zawodach.
 Obecnie zajmuje 3 miejsce w cyklu mistrzostw 
Polski z szansami na druga pozycję – do ukończe-
nia rywalizacji pozostała jeszcze jedna runda MP. 
W obecnym sezonie jako reprezentant Polski (jako 
jeden z czterech)  brał udział w cyklu Mistrzostw 
Europy – zajmując ostatecznie 7 lokatę!
 Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukce-
sów i życzymy kolejnych!

opracował: Andrzej Sawicki
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 24 września na plaży miejskiej w Nowogar-
dzie odbył się rodzinny festyn pod hasłem „Polska 
i Ukraina to jedna rodzina”. Zorganizowany został on 
z inicjatywy burmistrza Roberta Czapli, a co ważne, 
aktywnie spędziło też na miejscu czas spore grono 
mieszkających w naszym mieście Ukraińców. O ich 
integrację z Polakami przecież przede wszystkim 
chodziło, a piknik był też okazją do dobrej zaba-
wy. Wziąć można było udział w między innymi qu-
izie wiedzy o Ukrainie i Polsce, śpiewaniu znanych 
po obu stronach granicy piosenek, pokazie zumby, 
działało też stoisko gastronomiczne, przy którym 
najdłuższe kolejki ustawiały się do popcornu oraz 
waty cukrowej. Dopisała pogoda, na plaży bawiła 
się więc grubo ponad setka mieszkańców naszego 
miasta, a zabawa była po prostu dobra.

Paweł Botarski

Integracja polsko - ukraińska na plaży. 
Udany piknik rodzinny
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 Od lipca 2022 roku w gminach powiatu goleniow-
skiego odbywają się zajęcia dla 100 dzieci w ramach 
zadania publicznego zleconego w ramach realizacji 
projektu „Szanse dla bezdroży” współfinansowa-
nego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Realizatorem 
projektu jest Stowarzyszenie Lider Powiatu Gole-
niowskiego z siedzibą w Goleniowie.
 Tematyka warsztatów to między innymi:
- Mały Sportowiec - zajęcia sportowe mające na celu 
zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Na zajęciach dzieci mają okazję brać udział 
w przeróżnych grach zespołowych, poznać popraw-
ne techniki wykonywania ćwiczeń i zintegrować się 
ze swoimi rówieśnikami.
- Mały Inżynier - warsztaty z robotyki, podczas któ-
rych dzieci uczą się pojęć związanych z robotyką, 
automatyką oraz informatyką. Budują roboty z kloc-
ków LEGO i poznają tajniki ich programowania,

Relacja z projektu „Szanse dla bezdroży”
- POZYtywka - zajęcia teatralne, gdzie dzieci od ku-
lis poznają jak powstaje spektakl teatralny, a nawet 
same tworzą przedstawienia. Oprócz tego biorą 
udział w wielu grach i zabawach związanych z te-
atrem i nie tylko.
- Obóz tożsamości historycznej, który odbył się we 
wrześniu w Bydgoszczy. W planie obozu było m.in. 
zwiedzanie Bydgoskiej Wenecji, wizyta w Muzeum 
Mydła, gdzie dzieci brały udział w warsztatach, 
każdy mógł wykonać swoje mydło i dowiedzieć się 
o historii tego produktu, czy zwiedzanie Muzeum 
Kanału Bydgoskiego i spacer urokliwymi uliczkami 
Starego Rynku.
- EKOdziecko - warsztaty, podczas których dzie-
ci wraz z wolontariuszami sadzą krzewy, drzewa 
i kwiaty. Zanim jednak wezmą udział w realizacji 
nasadzeń dowiadują się czym jest ekologia, ochro-
na środowiska, jak segregować odpady i jak dbać o 
przyrodę, a to wszystko w formie ćwiczeń, pokazów, 
gier i zabaw ekologicznych.
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 25 września na terenie i w okolicach Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach odbył się 
Rajd na Sześciu Łapach, wspierany organizacyjnie 
przez gminę Nowogard. Na jego starcie stanęło po-
nad stu uczestników, do „psiebiegnięcia” była trasa 
spacerowo – biegowa o długości ok. 5 km, a starto-
wać można było zarówno z własnym czworonogiem, 
jak i psem ze schroniska. Wygrała, podobnie jak rok 
temu Agnieszka Arciszewska - Jones, drugi był Mar-
cin Bryl, a trzeci - Tomasz Jankowski. Wśród zawod-
ników startujących bez psa najwyższe miejsca zajęli 
Daniel Wawrzyński, Rafał Zieliński i Monika Nikicin.
 Nagrody wręczał między innymi zastępca burmi-
strza Nowogardu Bogdan Jaroszewicz. Dodać warto, 
że gmina Nowogard ma zawarte ze schroniskiem 
w Sosnowicach zawartą współpracę dotyczącą opie-
ki nad bezpańskimi psami. Partycypuje więc w bie-

Gmina Nowogard wspiera
Rajd na Sześciu Łapach

żących kosztach utrzymania placówki, kosztach 
związanych z modernizacją oraz remontem i rozbu-
dową.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za 
drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i od-
śnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały 
dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpe-
cące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to 

również dobra współpraca burmistrza z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby od-
bywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały 
się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na 
rzecz jej mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracu-
ją na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno 
naszego miasta i gminy.

Czyszczenie krawężników i sprzątanie parkingów - ul. G. Bema

Czyszczenie obrzeży krawężników - ul. Promenady

Porządkowanie obrzeży krawężników wzdłuż ścieżki wokół jeziora
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Porządki przy szalecie miejskim - Plac Wolności

Przycinka krzaka przy telebimie - ul.700 Lecia

Udrażnianie rowów i usuwanie zapór wodnych
spowodowanych przez bobry przy obwodnicy Nowogardu - ul. G. Bema
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Sprzątanie, prace porządkowe przy szalecie miejskim i przy chodnikach na ul. 5 Marca

W listopadzie zmiany
w harmonogramie odbioru odpadów

W harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w listopadzie br. dojdzie do kilku zmian. Pole-

gać one będę na drobnych przesunięciach w terminach odbioru.

Zmiany te wprowadzone zostały z przyczyn niezależnych od Gminy Nowogard. Dotyczyć one będę 

zarówno zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego a także odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów gromadzonych selektywnie.

ZMIANY W ZBIÓRCE TZW. GABARYTÓW SĄ NASTĘPUJĄCE:

• W miejscowościach Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warn-

kowo, Wierzchęcino, Suchy Las zbiórka odbędzie się 15 listopada.

• W miejscowościach Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, 

Ostrzyca, Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz zbiórka odbędzie się 16 listopada.

• W miejscowościach Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino zbiórka odpędzie się 17 

listopada.
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PLAC WOLNOŚCI

10 listopada
8 grudnia

Daty poboru krwi 2022 r.
ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4
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