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W ŚRODKU  INFORMATORY

Radni jednogłośnie poparli wniosek 
burmistrza odnośnie szpitala 

Dzięki lokalnym przedsiębiorcom, Mariuszowi Ko-
niecznemu i Robertowi Mieleńczukowi - hodowcom zwie-
rząt futerkowych i właścicielom firmy Bono Fur Farm, któ-
rzy przekazali na rzecz szpitala sumę 200 tysięcy złotych, 
możliwe było rozpoczęcie remontu adaptacyjnego nowe-
go oddziału dziecięcego w starym skrzydle Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Prace ruszyły jeszcze w tamtym roku. Jednak problemy 
z firmą wykonującą ten remont spowodowały, że została do 
remontu tzw. wysoka część starego budynku, a pieniędzy 
pozyskanych na remont już nie było. Dlatego dyrektor no-
wogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas, zwrócił się o po-

moc finansową do burmistrza. Po obustronnych rozmowach 
ustalono kwotę, dzięki której dyrektor będzie w stanie dokoń-
czyć rozpoczęty remont. Burmistrz w czasie wtorkowej sesji  
(23 czerwca br.) wystąpił do Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie o zabezpieczenie dodatkowej kwoty 60.000 tys zł na  
dokończenie rozpoczętych prac. Radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę autorstwa burmistrza, dzięki czemu szpital będzie 
mógł dokończyć rozpoczęty już remont. Miejmy nadzieję, 
że nowy oddział dziecięcy nowogardzkiego szpitala jeszcze 
w tym roku będzie oddany do użytku.

Opr. Piotr Suchy

Koncepcja zagospodarowania terenu 
boiska po byłym Jeziorze Grodzkim 

We wtorek, 29 czerwca br., burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla spotkał się z mieszkańcami osiedla znajdujące-
go się przy ulicy Kowalskiej, Warszawskiej oraz Zamkowej, 
którzy przyszli przedstawić swoje propozycje dotyczące 
zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego po-
między tymi ulicami.

Podczas spotkania omówiono wstępną koncepcję zago-
spodarowania ww. terenu, czyli to co ewentualnie ma się na 
nim znajdować. Mieszkańcy zaproponowali, aby na tym tere-
nie znajdowało się: boisko trawiaste do piłki nożnej oraz popu-
larna wśród mieszkańców naszej gminy siłownia na świeżym 
powietrzu. Ponadto mieszkańcy wyszli z propozycją posta-
wienia wiaty rekreacyjnej z miejscem na palenisko. Środki fi-
nansowe na dokumentację projektową zabezpieczone zostały 
w budżecie gminy na 2015 rok w kwocie 20 000zł.

Anna Narkiewicz
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Półkolonie organizowane  
przez Urząd Miejski w Nowogardzie 

W czasie tegorocznych wakacji, gmina Nowogard zorgani-
zowała półkolonie dla uczniów szkół podstawowych. Koszty 
po stronie Gminy, związane z organizacją tegorocznych pół-
kolonii, wynoszą w sumie około 50 tys zł.

Od dnia 29 czerwca do 10 lipca br., w Szkole Podstawowej Nr 
1 i 2 w Nowogardzie, prowadzone są jest półkolonia letnia dla 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina Nowogard. Łącznie na półkolonii 
wypoczywa 97 dzieci wieku od 6 do 12 lat. 

Tegoroczne półkolonie prowadzone są pod hasłem „Wakacje 
z Dinozaurami”.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie, prowadzona jest 
Półkolonia Letnia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 
4 oraz Błotna, Strzelewa, Żabowa i Orzechowa. Łącznie w szkole 
wypoczywa 49 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Opiekunami jest wykwalifikowania i doświadczenia kadra 
pedagogiczna: Elżbieta Kwiatkowska, Anna Tracz oraz Bogdan 
Wawryczuk. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka Jadwiga 
Kosakiewicz . Nad atrakcyjnością, prawidłową organizacją pracy 

i opieką na Półkolonii Letniej czuwa kierownik - Elżbieta Flis – Ża-
becka.

Dnia 30 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste pasowanie na 
półkolonistę. Uczestnicy mieli do wykonania zadania grupowe: 
dowolną techniką zrobić plakat, przygotować i przedstawić hasło 
lub piosenkę, a następnie zaprezentować grupę. Grupy przyjęły 
nazwy: Diplodoczki, Wesołe Dinusie, Tyranozałrusy. Najstarsza 
grupa pod opieką p. Bogdana wykonała cztery, nieszablonowe, 
modele dinozaurów z kartonów.

Na zakończenie uroczystości, każdy uczestnik otrzymał dy-
plom, potwierdzający pomyślne przejście pasowania oraz chus-
ty kolonisty.

Dnia 07 lipca 2015 uczestnicy Półkolonii mieli zorganizowa-
ną wycieczkę jednodniową do Bałtyckiego Parku Dinozaurów we 
Wrzosowie. Przed wyjazdem została przeprowadzona pogadanka 
dotyczące bezpiecznego zachowania podczas podróży autoka-
rem.

Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1
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Mocniejsze oprawy oświetleniowe typu LED 
przy kolejnych przejściach dla pieszych 

Trwają obecnie na terenie miasta pracę, mające za za-
danie poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach. 
Za pomocą nowych i mocniejszych opraw oświetleniowych 
typu LED, mają być doświetlone następujące przejścia:

ul. Armii Krajowej skrzyżowanie z Lipową
ul. Armii Krajowej przejście w kierunku przychodni
ul. Warszawska skrzyżowanie z Sądową
ul. Warszawska skrzyżowanie z Kościelną
ul. 700 Lecia przejście w kierunku ratusza
ul. Boh. Warszawy po obu stronach skrzyżowania z ul. Po-

niatowskiego 
ul. Boh. Warszawy skrzyżowanie z ul. Żeromskiego
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Bankową
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Zieloną
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Bat. Chłopskich
ul. 3 Maja skrzyżowanie z ul. Fabryczną
ul. 3 Maja po obu stronach skrzyżowanie z ul. Waryńskiego
Pracę wykonuje firma JASTAR za kwotę 23.124 zł. 
Termin zakończenia modernizacji ww. przejść to 10 lipca br.

Adam Aniuksztys
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ)

W środę, 24 czerwca br., burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla podpisał ogłoszenie, w sprawie opracowania dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej, na budowę sieci kanalizacyj-
nej i sanitarnej oraz wodociągowej do Strefy Ekonomicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2015 roku. o godz. 
10:00. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 
5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wolności 1. Szczegó-
łowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie 
BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – bip.nowogard.pl

W programie wyjazdu było:
- zwiedzanie Parku Dinozaurów: wzdłuż ścieżki prowadzonej 

przez park rozstawione były modele dinozaurów i innych prehi-
storycznych stworzeń, wraz z opisem każdego z dinozaurów.

- zwiedzanie Safari Wrzosowo: obserwacja żywych zwierząt 
znajdujących się na terenie parku;

- zwiedzanie muzeum minerałów;
Uczestnicy półkolonii mogli skorzystać z dodatkowych atrak-

cji będących na terenie parku: Kariny Dmuchawców, Placu Arche-
ologicznego, placu zabaw, parku linowego, Bungee oraz kolejki 
Piratów

Wynajem autokaru, zakup biletów do Parku i poczęstunek 
dla uczestników został sfinansowany ze środków finansowych 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przypomnijmy, że tegoroczne półkolonie w Szkole Podstawo-
wej nr 1 i nr 2 oraz w świetlicy „Promyczek” są finansowane przez 
Gminę Nowogard w wysokości około 50 tys zł (KIDS CLUB Gmi-
na współfinansuje).

Na zakończenie pobytu w Bałtyckim Parku Dinozaurów zosta-
ło zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

W półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie uczestniczy 47 dzieci ze szkół z Długołęki, 
Wierzbięcina, Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3.

Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, sportowych 
oraz w wycieczkach. Dotychczas uczestnicy półkolonii odwiedzili 
Komisariat Policji w Nowogardzie, Straż Pożarną a także Muzeum 
Multimedialne w Trzęsaczu. Wielką atrakcję dla wycieczkowiczów 
z Nowogardu była przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie 
Trzęsacz – Pogorzelica – Trzęsacz.

Prowadzone też były w czasie półkolonii pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w czasie wakacji. Odbyła się również VIII Edycja 
Ekokonkursu „Nowogard i okolice”, w którym nagrody ufundował 
burmistrz Robert Czapla.

Ponadto w ostatnim tygodniu sierpnia br., dzieci będą mo-
gły wziąć udział w KIDS CLUB (półkolonie), który wraz z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie współorganizuje Kościół Ewangelicz-
nych Chrześcijan (wyżywienie dla dzieci zapewnia Ośrodek Po-
mocy Społecznej).

Opr. Piotr Suchy

Rozpoczyna się uzbrajanie 
strefy ekonomicznej 
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Jeden dzień w fotelu burmistrza 
W piątek, 26 czerwca br. nastąpiła zmiana władzy na fo-

telu Burmistrza Nowogardu. W wyniku zwycięstwa w licy-
tacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o „Fotel Bur-
mistrza Nowogardu” stanowisko objął Euzebiusz Adamski 
z gminy Nowogard.

Nowy burmistrz o godzinie 8.30 odebrał i podpisał akt 
przekazania jednodniowej symbolicznej władzy. „Nowy” bur-
mistrz rozpoczął swój dzień od załatwienia spraw, z którymi 
gospodarz gminy boryka się na co dzień. Następnie (w towa-
rzystwie burmistrza Roberta Czapli) zwycięzca licytacji przy-
stąpił do zwiedzania Urzędu Miejskiego i poznawaniu pracy 
urzędników. Kolejnym punktem programu był uroczysty apel 
z okazji zakończenia roku szkolnego w gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie. Podczas apelu nowy burmistrz wręczył Sarze Yah-
fouf oraz Wiktorii Kozłowskiej, stypendium „Młody Talent Zie-
mi Nowogardzkiej”.

O godzinie 10.00, obaj burmistrzowie spotkali się z dele-
gacją miast z obwodu Kalingradzkiego. W skład tej delegacji 
weszli: Igor Koval - mer miasta Primosk, Irina Rezmir - zastęp-
ca mera, Henryn Nosel - Przewodniczący Polonii w Baltijsku 
oraz Andrey Vedmuk - dyrektor Gminnej Budżetowej Instytucji 
„Sportowy Kompleks” w Baltijsku. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że kontakty między Nowogardem, a miastem Primosk 
trwaja już od dawna, dzięki rywalizacji sportowej. Ta „przyjaźń” 
między naszymi regionami została nawiązana dzięki Między-
narodowym Mistrzostwom Polski Taxi ” BOSMAN CUP”, które 
od 7 lat rozgrywane są na stadionie w Golczewie (od same-
go początku uczestniczą w niej przedstawiciele miasta Pri-
mosk). Rok temu, 28 sierpnia została nawet podpisana umowa 
o współpracy pomiędzy Klubem Sportowym BOSMAN Nowo-
gard, reprezentowanym przez Andrzeja Szafrana, a Gminną 
Budżetową Instytucją „Sportowy Kompleks” w Baltijsku, re-
prezentowaną przez dyrektora Andreja Vedmuka. Umowa ta 
dotyczyła współpracy „weteranów”, w ramach której mają być 
rozegrane dwa mecze w Nowogardzie oraz dwa mecze w Bal-
tijsku na trawie i na plaży. Ponadto umowa o współpracy obej-
muje rocznik chłopców 2005. Podczas piątkowego spotkania 
omówiono wstępną koncepcję nawiązania relacji partnerskich 
pomiędzy Nowogardem, a miastami z obwodu Kalingradzkie-
go.

Ostatnimi punktami dnia była wizyta w Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie oraz spacer nad jeziorem, podczas którego 
zastępujący burmistrz stwierdził, iż w ostatnich latach dużo 
się zmieniło w Nowogardzie, a samo centrum bardzo zyskało 
na estetyce.

Na koniec urzędowania odbyła się popołudniowa konfe-
rencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.

W trakcie konferencji usłyszeliśmy od pana Euzebiusza, że: 
„…praca burmistrza jest bardzo odpowiedzialna, trudna i nie 
chciałby pełnić tak wysokiej funkcji jak bycie burmistrzem”.

Na pytania mediów odnośnie przebiegu jej wizyty odpo-
wiedział: „Moja wizyta była bardzo pozytywna. Poznałem wiele 

ciekawych rzeczy i miejsc związanych z pracą burmistrza. Za-
uważyłem również w trakcie pobytu, że burmistrz ma znakomity 
kontakt z mieszkańcami. Dzięki licytacji WOŚP nie tylko pomo-
głem ludziom potrzebującym, ale również poznałem funkcjono-
wanie gminy. Na pewno warto brać udział w takiej licytacji.”

Anna Narkiewicz

Przejęcie obowiązków Burmistrza Nowogardu

Zakończenie Roku Szkolnego w SP 1

Sala Rady Miejskiej w Nowogardzie - z delegacją miast okręgu Kaliningradzkiego (Rosja)
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Ostatni etap remontu ulicy Ogrodowej 
zakończony 

We wtorek, 30 czerwca br. burmistrz Robert Czapla 
w towarzystwie kierownika Wydziału Inwestycji i Remon-
tów Adama Czernkiewicza, pracownika UM Joanny Miklas 
oraz wykonawcy robót budowlanych, dokonali odbioru 
ostatniego odcinka wyremontowanej nawierzchni przy 
ulicy Ogrodowej łączącej z ulicą Poniatowskiego w Nowo-
gardzie.

Ponieważ nawierzchnia, położona w roku 1999 uległa 
znacznemu zniszczeniu i wymagała wymiany. Wymusiło to 
na gminie podjęcie działań do naprawy nawierzchni. Jednak 
koszt jednorazowej wymiany drogi był by bardzo wysoki, 
dlatego burmistrz podjął decyzje, aby ten remont podzielić 
na etapy:

Zakres prac I etapu zakończono w 2012 roku dotyczył od-
cinka ulicy Ogrodowej od wjazdu z ulicy Ks. J. Poniatowskiego 
do skrzyżowania przy Pracowniczych Ogrodach Działkowych. 
Wykonano 96 mb nowej nawierzchni z kostki betonowej typu 
Polbruk. Koszt wykonanych robót 49.200,00 zł.

W 2013 roku wykonano II etap który obejmował odcinek 
od skrzyżowania przy wjeździe na ogródki działkowe w kie-
runku ul. Kwietniowej na długości jezdni 115 mb. Wartość wy-
konanych prac to 61.655,73 zł.

W roku 2014 wyremontowano III etap przebudowy na-
wierzchni ul. Ogrodowej. Wykonano odcinek drogi o długo-
ści 110 mb, w kierunku ul. Kwietniowej. Wartość wykonanych 
prac wyniosła 54.785,00 zł.

Etap IV obejmował wymianę nawierzchni jezdni z kostki 
betonowej typu Polbruk, ostatniego odcinka ul. Ogrodowej 
o długości 65 mb. Powierzchnia wymienionej nawierzch-
ni 390 m2. Wartość wykonanych prac tego etapu wyniosła 
38900,00 zł.

Łącznie przebudowano 386 mb drogi z kostki betonowej 
typu Polbruk o powierzchni 2316 m2. Całkowity koszt zrealizo-
wanej inwestycji wyniósł 204 540,73 zł.

20152014

20132012
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Niech się mury pną do góry... 
Trwa budowa dwunastorodzinnego domu komunal-

nego przy ul. Cmentarnej. Koszt inwestycji to 1.200.000 
zł (przy 30% wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Funduszu tj. 384.000 zł). Burmistrz 
Nowogardu odwiedził w piątek, 3 lipca br., plac budowy, 
aby zapoznać się z postępem budowy.

Wykonawcą budynku jest nowogardzka firma TECHNO-
-INVEST sp. z o.o. Planowany termin realizacji to 23 czerwca 
2016 roku.

opr. Piotr Suchy

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

W sobotę, 20 czerwca br., na stadionie w Przybierno-
wie, odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Udział brało 16 drużyn 
męskich i 4 drużyny kobiece, w tym i druhowie OSP w Wy-
szomierzu. Puchar Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej ostatecznie zdobyła, niepokonana od 
czterech lat, męska drużyna z Węgorza i kobieca drużyna 
z Rurzycy.

Drugie miejsca zdobyli mężczyźni - drużyna z Rurzycy, ko-
biety - drużyna z Lubczyny, natomiast trzecie miejsca przypa-
dły drużynom: mężczyźni - Przemocze, kobiety - Węgorza.

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca wśród drużyn 
męskich był telewizor, a każda kobiety z drużyny zwycięskiej 
otrzymała blender.

Nagrodą specjalną dla każdej drużyny męskiej biorącej 
udział w zawodach był terminal nawigacyjny.

Lipiec 2015 marzec 2015

2014 - wbicie pierwszej łopaty
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Droga od plaży do zajezdni 
wędkarskiej w Olchowie remontowana 

Wędkarstwo to jeden z bardziej atrakcyjnych sposobów 
spędzania wolnego czasu, a gdy trafimy na jezioro ułatwiające 
realizację tego hobby możemy być szczęśliwi. Wiedząc o tym 
burmistrz Robert Czapla i członkowie Zarządu Miejsko - Gmin-
nego Koła PZW w Nowogardzie z prezesem Edwardem Pasz-
kiewiczem i członkiem Zarządu Tadeuszem Siembidą w 2014 
roku podjęli wysiłek i zrobili wszystko by jezioro Kościuszki 
w Olchowie było przyjazne wędkarzom.

Po przyjeździe nad jezioro znajdziemy wydzielone miej-
sca do parkowania pojazdów a na brzegach jeziora solidne 
i bezpieczne kładki. Po udanym połowie możemy korzystać 
z zadaszonej wiaty, stolików z krzesełkami, możemy rozpalić 
ognisko w przygotowanym do tego celu miejscu. Wszystko 
solidnie i estetycznie wykonane przy pomocy gminy przez Za-
rząd Miejsko - Gminnego Koła PZW w Nowogardzie oraz spon-
sorów.

Niestety droga dojazdowa od plaży do zajezdni wędkar-
skiej jest w fatalnym stanie. W wyniku tego przedstawiciele 
PZW w Nowogardzie zwrócili się, 15 lutego br., podczas Wal-
nego Zebrania Sprawozdawczego Polskiego Związku Wędkar-
skiego Koła Miejsko - Gminnego nr 36 w Nowogardzie, do bur-
mistrza o wyremontowanie ww. drogi.... w wyremontowanie 
ww. drogi, który w odpowiedzi złożył deklarację że w okresie 
letnim drogę doprowadzi do stanu użytkowania.

W związku z tym, informujemy że obecnie trwa zlecony 
przez gminę Nowogard remont drogi od plaży do zajezdni 
wędkarskiej. W dniu 30 czerwca br., burmistrz wraz z sołtys 
Olchowa Elżbietą Laskowską oraz Mieczysławem Laskowskim 
dokonali kontroli postępu prac. Droga została wyrównana 
i uzupełniona kruszywem. Co prawda, nie jest to droga asfal-
towa, ale dla korzystających z niej będzie odpowiednia.

Anna Narkiewicz

Podziękowania dla redaktorów z gazety 
powiatowej za promocję naszej gminy 

Niezmiernie cieszy nas troska redaktorów z gazety po-
wiatowej, którzy promują naszą gminę najlepiej jak tylko 
potrafią. I choć nie zawsze im to wychodzi, to liczą się jed-
nak chęci. Podziw nasz budzi ich determinacja i zamiłowa-
nie do tego, aby jak najlepiej wylansować Nowogard, jego 

Burmistrza oraz inwestycje czynione na terenie naszej 
gminy, które tak dokładnie opisują wspomniani dzienni-
karze.

Przykładem takiego artykułu niech tu będzie materiał pra-
sowy pt. „Sukces!”.  Szkoda, że dziennikarz pisząc ten materiał 
wyśmiał inwestycję polegającą na remoncie kominów Przed-
szkola nr 1 przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie, a nie zwrócił 
przy tym najmniejszej uwagi na to, że ten remont był zaled-
wie pierwszym etapem prac przy budynku ww. przedszkola.  
Chyba każdy wie, że zanim weźmiemy się za ściany, trzeba 
najpierw zrobić porządek na dachu. Dlatego też, podczas od-
bioru wykonanych prac przy remoncie kominów, została prze-
prowadzona równocześnie wizja budynku, która miała dać 
wstępną odpowiedź – jaki zakres prac ma obejmować kolejny 
etap? Co trzeba zrobić na pierwszym miejscu?

Rozumiemy, że nie każdy jest budowlańcem, a „młody” 
wiek pana redaktora, który napisał ww. artykuł , tłumaczy jego 
braki wiedzy technicznej. Ale mimo wszystko cieszymy się z tej 
miłości do nas i życzymy wytrwałości w tej trudnej misji, jaką 
jest dziennikarstwo „śledcze”, którym w naszej gminie parają 
się redaktorzy z gazety goleniowskiej.

Mamy też nadzieję, że nie zaniedbują w ten sposób swych 
pozostałych zobowiązań wobec innych pracodawców, bo 
byłoby to wielką stratą dla tak rozwijających się talentów zie-
mi goleniowskiej.

 Redakcja Wiadomości Samorządowych 
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Współpraca się opłaca  
- Przedszkole nr 3 jest jak nowe 

Placówka oświatowa jaką jest m.in. przedszkole powinna 
spełniać odpowiednie warunki estetyczne. Niestety dotych-
czasowa zewnętrzna elewacja przedszkola oraz zamknięte 
podwórze szpeciło.

Remont przedszkola zlecił burmistrz w październiku 2014 r., 
i trwał on do czerwca br. Dziś ten budynek wygląda całkowicie 
inaczej, niż rok temu.

W czwartek, 25 czerwca br., w odbiorze zakończonych 
prac przy Przedszkolu nr. 3, wziął udział włodarz naszej gminy -  
Robert Czapla.

Jak stwierdziła podczas odbioru pani dyrektor Ewa Wróbel, 
docieplenie budynku przedszkola w znaczny sposób wpłynęły na 
ciepło wewnątrz budynku i znacznie obniżyło koszta ogrzewania. 
Dzięki ociepleniu ścian, zasadniczo zmienił się też komfort prze-
bywania przez dzieci w tak zmodernizowanym budynku. Prze-
stało być odczuwalne wrażenie chłodu przy ścianie, temperatura 
wewnętrzna jest stabilna i łatwo ją dostosować do oczekiwań nie 
płacąc za to ogromnych rachunków za ogrzewanie.

Wszystkie te prace remontowe wykonywały osoby osadzone 
w nowogardzkim Zakładzie Karnym (dzięki życzliwości jego dy-
rektora), bezrobotni (zgodnie z umową zawartą z PUP w Golenio-
wie) oraz osoby pobierające zasiłki z OPS i będące równocześnie 
bez pracy i bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Dlatego 
w odbiorze wykonanych prac, obok burmistrza, uczestniczyły oso-
by, które kierują poszczególnymi instytucjami: Urszula Witkow-
ska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Teresa  
Skibska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, 
płk Jerzy Dudzik - dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie. 
Obecni byli: Jarosław Hołubowski - koordynator prac i Adam Czer-
nikiewicz - kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Dzięki tej współpracy, prace remontowe, które przy ogłoszo-
nym przetargu i wyłonieniu firmy remontowej, kosztowałyby 
gminę 300 tys zł, wyniosły zaledwie 100 tys zł. W ten sposób za-
oszczędzone zostało 200 tys zł. W sumie ocieplono 1600 m2 ścian 
budynku, wymieniono okna, pomalowano i zabezpieczono przed 
wilgocią elewację budynku. Budynek odzyskał na nowo swój 
dawny blask.

To kolejny dowód na to, że dobra współpraca między insty-
tucjami, mieszczącymi sie na terenie naszej Gminy, może być 
owocna dla wszystkich stron, a w szczególności dla najmniejszych 
mieszkańców gminy Nowogard. Tę wdzięczność dzieci wyraziły 
krótkim programem artystycznym dla przybyłych gości.

opr. Piotr Suchy

Przed remontem

Po remoncie
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Zakończono prace  
budowlano-remontowe kominów 

w Przedszkolu Publicznym Nr 1
We wtorek, 30 czerwca br., burmistrz Nowogardu wraz 

z kierownikiem wydziału IiR Adamem Czernkiewiczem, 
pracownikiem tegoż wydziału Joanną Miklas, dyrektor 
Przedszkola Publicznego nr 1 Jolantą Bielską dokonał 
przeglądu stanu budynku przedszkola oraz odebrał wraz 
z wykonawcą wyremontowane kominy. 

Stan techniczny budynku przedszkola nie jest najlepszy.  
Dlatego po dokonanej we wtorek wizji przez burmistrza, pod-
jął on decyzję o termomodernizacji całego budynku przed-
szkola. W tym też dniu włodarz naszej gminy dokonał odbioru 
wyremontowanych kominów.  

Przemurowano zniszczony i niespełniający warunków 

technicznych komin wentylacyjny i spalinowo–wentylacyjny, 
oblicowano go czerwona cegłą i ponownie zamontowano 
wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Ponadto wykonano 
nowe obróbki blacharskie przy kominach i uzupełniono po-
krycie papowe.

Wykonawcą tych prac, które odebrał burmistrz, był Zakład 
Produkcyjno - Usługowy BLACH DACH. Koszt wykonanych ro-
bót wyniósł 6.518,78 zł.

Anna Narkiewicz

Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu 
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 39 o pow. 2300m² położona w obrębie 1 miasta No-
wogard.  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 
10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2015r o godz. 10.30 

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 230,00zł za dzier-
żawiony grunt w stosunku rocznym. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzier-
żawnego  tj. 138,00 zł najpóźniej do dnia 31.07.2015r. na 
konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard 
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 1430.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu 
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 102/2 o pow. 0,33 ha położona w obrębie Długołęka  
gmina Nowogard.  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona 
na okres 5 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2015r o godz. 10.30 

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00zł za dzier-
żawiony grunt w stosunku rocznym. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzier-
żawnego  tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 24.07.2015r. na 
konto Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard 
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 1430.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl
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Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 
Po raz ostatni, w roku szkolnym 2014/2015, zabrzmiał 

szkolny dzwonek. Już od rana, w szkołach na terenie gminy 
Nowogard, odbywały się uroczyste apele. W piątek, 26 czerw-
ca br., uczniowie oficjalnie rozpoczęli wakacje. Zanim jednak 
rozstali się ze szkoła na 2 miesiące, to z rąk swych wychowaw-
ców odebrali świadectwa szkolne, zaś najlepsi spośród nich 
nagrody i wyróżnienia.

W Szkole Podstawowej w Strzelewie oraz w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie, w uroczystym apelu wziął 
udział zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, który gratulował 
uczniom pomyślnego zakończenia roku szkolnego, dziękował 
nauczycielom oraz dyrekcji szkół za ich pracę i codzienny trud, 
a także życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

Jednak obecność ww. szkołach zastępcy burmistrza nie 
była przypadkowa. W Strzelewie dyrektor szkoły, z rąk przed-

stawiciela burmistrza Nowogardu, otrzymała list gratulacyjny, 
puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, za zajęcie 
II miejsca w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w kategorii 
Szkoły Podstawowej. Zaś w Szkole Podstawowej nr 2, Krzysztof 
Kolibski, wręczył uczniowi Leonowi Marcinkowskiemu stypen-
dium burmistrza Nowogardu dla uzdolnionych uczniów „Mło-
dy Talent Ziemi Nowogardzkiej”.

Wiele wzruszeń towarzyszyło przede wszystkim poże-
gnaniom uczniów klas szóstych. Wiele wspomnień, przyjaźni 
i przygód – stąd nie jedna łza płynąca po policzkach. Coś się 
kończy, a coś się zaczyna – taka jest kolej życia.

Opr. Piotr Suchy
SP Strzelewo

SP 2

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2014r.  poz. 518

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 07.07.2015r.  
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu nieograniczonego.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu 
z dnia 01.07.2015r. nieruchomości gminnych      

przeznaczonych do dzierżawy w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji I Rolnictwa  - pokój ne 207 tel. 91 39-26-227.
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„Uroczysty Apel Klas 6 ” w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  

Tradycją tej szkoły jest apel „Pożegnanie klas szóstych”. 
W tym roku, 25 czerwca br., uczniów klas szóstych zaszczy-
cili swoją obecnością nauczyciele, rodzice, koleżanki i ko-
ledzy, a także burmistrz Robert Czapla, Aneta Drążewska - 
dyrektor NDK, Wioletta Jackowska - przewodnicząca Rady 
Rodziców oraz były absolwent i zawodnik drużyny piłki 
ręcznej Gaz-System Pogoń Szczecin Mateusz Zaremba.

Uroczystość rozpoczęli absolwenci, którzy w podnio-
słym stylu zatańczyli poloneza. Następnie burmistrz Nowo-
gardu wręczył na ręce dyrektora Piotra Kazuby, puchar oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł za zajęcie I miejsca 
w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w kategorii Szkoły 
Podstawowe oraz wręczył Malwinie Oślizło i Dominikowi Dę-
dze stypendium „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” za wy-
bitne osiągnięcia. Dyrektor wraz z burmistrzem wręczyli listy 
gratulacyjne rodzicom, którzy przez 3 lata nauki w klasach 4 
– 6 osiągali najwyższe wyniki w nauce a wyróżnieni uczniowie 
wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły. Wręczono również 
uczniom „Akty Godności Młodego Absolwenta” i Najlepszego 
Sportowca Szkoły Podstawowej nr 3: Malwina Oślizło - najlep-
szy absolwent, Dominik Dęga - najlepszy absolwent, Weronika 

Perełka - najlepszy sportowiec, Wiktor Krzysztoszek - najlepszy 
sportowiec. Docenieni zostali również szkolni sportowcy, któ-
rym medale oficjalnie wręczył pan Mateusz Zaremba.

Anna Narkiewicz

Stypendyści „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” - Malwina  
Oślizło i Dominik Dęga

Mateusz Zaremba wraz z najlepszymi sportowcami z klas 6

Sześcioklasiści - ostatnie wspólne zdjęcie

Wręczenie przez burmistrza  dyrektorowi szkoły nagrody za 
I miejsce w sportowej rywalizacji międzyszkolnej w kategorii 

Szkół Podstawowych 
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Młody Talent  
Ziemi Nowogardzkiej 

„Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” to stypendium 
w formie nagrody przyznawane szczególnie uzdolnionym 
uczniom ze szkół prowadzonych przez gminę Nowogard, 
którzy osiągają sukcesy i zdobywają wygrane w licznych 
konkursach i olimpiadach wiedzowych oraz zawodach 
sportowych. Do nagrody desygnują uczniów dyrektorzy 
szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wnioski dy-
rektorów poszczególnych placówek rozpatruje komisja 
powołana zarządzeniem Burmistrza Nowogardu. Oce-
nie podlegają te osiągnięcia uczniów, które związane są 
ze szkołą, do której uczniowie uczęszczają i którą w ten 

sposób reprezentują. Nagroda przyznawana jest corocz-
nie i wręczona zostaje podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego.

W tym roku do stypendium zgłoszonych zostało łącz-
nie trzynastu uczniów. Komisja powołana Zarządzeniem nr 
66/2015 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2015 roku 
wytypowała do nagrody siedmioro uczniów. Burmistrz Nowo-
gardu pan Robert Czapla zatwierdził decyzję komisji. Wobec 
powyższego wyróżnieni tytułem Młodego Talentu Ziemi No-
wogardzkiej i nagrodą pieniężną w roku 2015 zostali następu-
jący uczniowie:

Oślizło Malwina 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie

Dęga Dominik 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie
 

Marcinkowski Leon 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie

Yahfouf Sara 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie
 

Kozłowska Wiktoria 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie

Szarek Mateusz 
z Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Nowogardzie
 

Ogiewa Marcin 
z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie  

 opracowała: Barbara Sroka 

OGŁOSZENIE
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje,  

że dysponuje wolnym terenem pod  ustawienie  punktów   handlowych   
na terenie targowiska miejskiego w Nowogardzie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie ZBK  
przy ul.700 Lecia 14 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 39 26 265 

 p.o Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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W Maszkowie na sportowo świętowali 
Dzień Dziecka 

27 czerwca br., w Maszkowie, z okazji Dnia Dziecka zor-
ganizowany został Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło 
udział 6 drużyn z następujących sołectw: Kulice, Maszko-
wo, Jarchlino, Ostrzyca, Sikorki i Wierzbięcin.

Ostatecznie to drużyna z Ostrzycy zdobyła puchar za zwy-
cięstwo w Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka w Masz-
kowie, II miejsce zajęła drużyna z Sikorek, a III gospodarze czyli 
drużyna z Maszkowa.

Puchary zwycięzcom wręczył Zbigniew Piątak, właściciel 
GR Visonex. Następnie burmistrz Robert Czapla wręczył Patry-
kowi Łuczakowi z Sikorek statuetkę dla najlepszego zawod-
nika turnieju, Robertowi Stachowiakowi z Ostrzycy statuetkę 
dla najlepszego strzelca turnieju, zaś Filipowi Wipplingerowi 
z Maszkowa statuetkę dla najlepszego bramkarza turnieju. 
Emocje sportowe w czasie turnieju były wielkie.

A że to były obchody Dnia Dziecka, to nie mogło zabraknąć 
również innych atrakcji dla najmłodszych i dobrej zabawy, któ-
re organizatorzy z myślą o nich przygotowali.

Sołtys Krzysztof Bernach wraz z żoną Edytą składają szcze-
gólne podziękowania:

Gospodarstwu Rolnemu VISONEX, którego właścicielami są 
Beata i Zbigniew Piątakowie, którzy byli równocześnie głównymi 
organizatorami i sponsorami Dnia Dziecka w Maszkowie. Podzię-
kowania te należą się też Burmistrzowi Robertowi Czapli za ufun-
dowanie statuetek i słodyczy dla dzieci, Marcinowi Sosińskiemu, 
Piotrowi Tobole za pomoc w przygotowaniach, Agnieszce i Rafa-
łowi Szpilkowskim za pomoc i prowadzenie Turnieju Sportowego, 
sędziom z Pomorzanina – za dobre sędziowanie, Radzie Sołeckiej 
za pomoc oraz wszystkim mieszkańcom Maszkowa, którzy przy-
czynili się do tak wspaniałej i wyjątkowej imprezy. Dziękujemy 
wszystkim zaproszonym gościom, drużynom piłkarskim, które 
wzięły udział w Turnieju, sołtysom z innych sołectw, państwu 

Piątakom za ufundowane puchary, watę cukrową, popcorn, 
nagrody, zamki dmuchane i za wiele innych atrakcji, jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Orzechowa za pokaz, Jerzemu Fur-
mańczykowi za konie, policji z Nowogardu, Lechowi Szponowi za 
dyskotekę dla dzieci, firmie LODOS za sponsorowane lody. Dzię-
kujemy za wspólną udaną zabawę.

 Opr. Piotr Suchy
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Kawalerowie byli lepsi od żonatych  
na nowym boisku w Ostrzycy 

W sobotę, 4 lipca br., po godz. 16.00, zastępca bur-
mistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski,   uczestniczył 
w Ostrzycy w uroczystej inauguracji nowego boiska spor-
towego do piłki nożnej.  Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że boisko jest inicjatywą młodzieży, która za wygrane na 
Igrzyskach sołectw pieniądze (w sumie 7 tys zł) sama za-
dbała, aby wyglądało ono tak jak dzisiaj. Zastępca burmi-
strza wręczył pani sołtys Barbarze Borowieckiej nowe piłki 
oraz dwa komplety rękawic bokserskich.

Ostrzyca to wioska, gdzie nawet młodzi ludzie angażują się 
dla dobra wspólnego. Już mają plany i pomysły, jak zagospo-
darować wygraną (4 tys zł) w tegorocznych Igrzyskach. Nowa 
pani sołtys wraz z młodą radą sołecką (chodzi tu również 
o wiek członków rady) w sobotę zorganizowała piknik, by po-
dziękować młodzieży za ich zaangażowanie w sprawie boiska 
oraz poprzedniemu sołtysowi i radzie, że ich wspierała. Miesz-
kańcy przygotowali „stół szwedzki”, na którym królowały prze-
twory własnej produkcji: wędliny (kiełbasa, boczek wędzony, 
szynka, kaszanka), bigos, chłodnik, ogórki kiszone, smalec 
własnej produkcji, dla chętnych zsiadłe mleko oraz masę ciast. 
Ponadto Jerzy Furmańczyk, właściciel „Folwarku u Furmana” - 
gospodarstwa mieszczącego się na kolonii, za wsią Ostrzyca, 
przywiózł tort.

W godzinach wieczornych, już po zakończeniu inaugura-
cyjnego meczu między kawalerami, a żonatymi (kawalerowie 
zwyciężyli 4:2 z żonatymi) przyjechał, zaproszony przez sołtys 
Ostrzycy i radę sołecką, burmistrz Robert Czapla.

Piknik Rodzinny w Ostrzycy, przy tak słonecznej pogodzie, 
mieszkańcy uznali za bardzo udany.

opr. Piotr Suchy

Obietnica burmistrza stała się faktem - 
będzie świetlica w Wyszomierzu 

Radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, podczas wtor-
kowej sesji (23 czerwca br.) na wniosek burmistrza Ro-
berta Czapli, zabezpieczyli w budżecie na rok 2015 kwotę 
40.000 zł, która ma być przeznaczona na dokumentację 
projektową świetlicy w Wyszomierzu. W tym roku ta do-
kumentacja zostanie wykonana, a w następnym, jeżeli nie 
będzie żadnych przeszkód, ruszy budowa świetlicy.

W dniu 2 czerwca br., w Wyszomierzu, odbyło się spotka-
nie w sprawie ewentualnego remontu dotychczasowej świe-
tlicy. W spotkaniu wziął udział burmistrz Robert Czapla, sołtys 
Wyszomierza Andrzej Kania, urzędnicy Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie oraz lokalny przedsiębiorca Euzebiusz Adam-
ski. Jednak w czasie tego spotkania stwierdzono, że istniejący 
budynek świetlicy, z powodu bardzo złego stanu murów, nie 
nadaje się do remontu. Koszt ewentualnego remontu przekro-

czyłby wartość samego budynku.
W zamian padła propozycja, aby wybudować nowy bu-

dynek świetlicy, umiejscowiony bliżej boiska, gdzie organizo-
wane są liczne imprezy. Obecny w czasie rozmów Euzebiusz 
Adamski wstępnie zadeklarował, że po wyliczeniu kosztów 
budowy chętnie będzie partycypował w kosztach lub też udo-
stępni sprzęt niezbędny do przygotowania terenu. Sama zaś 
propozycja burmistrza odnośnie świetlicy, spodobała się soł-
tysowi, który zadeklarował chęć pomocy przy pracach związa-
nych z placem zabaw i budową nowej świetlicy. Złożona przez 
burmistrza Nowogardu obietnica sołtysowi Kani w roku 2013, 
że w roku 2015 ruszą prace odnośnie świetlicy w Wyszomie-
rzu, stała się więc dziś faktem. 

Opr. Piotr Suchy
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Kiedy wreszcie wybudują nam 
chodnik?! - pytają mieszkańcy Kulic 

W poniedziałek, 29 czerwca br., w Kulicach odbyło się 
zebranie mieszkańców, na które przybył burmistrz Robert 
Czapla wraz ze swymi współpracownikami. Omawiano kil-
ka spraw, jednak najważniejszą była ta, która dotyczyła 
budowy chodnika. Obecny na spotkaniu kierownik Adam 
Czernikiewicz z Wydziału Inwestycji i Remontów zapoznał 
wszystkich obecnych z korespondencją pomiędzy gminą 
Nowogard, a Starostą odnośnie budowy chodnika. Jak wy-
nika z otrzymanej korespondencji, Rada Powiatu nie za-
bezpieczyła w tegorocznym budżecie żadnej kwoty na Ku-
lice, choć rozmowy w tej sprawie trwają już od 2012 roku.

Przypomnijmy, że w dniu 5 lipca 2012 r., burmistrz Robert 
Czapla złożył do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wnio-
sek w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na 
budowie chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowo-
ści Kulice. Po długotrwałych uzgodnieniach i zabezpieczeniu 
środków finansowych w budżecie Gminy i Starostwa, w dniu 
2 października 2013 r. podpisano umowę partnerstwa, doty-
czącą wspólnej realizacji koncepcji projektowej. Zgodnie z za-
pisami w umowie, Starostwo zobowiązało się do wykonania 
koncepcji projektowej do 2 grudnia 2013 r. Koszt opracowania 
koncepcji wyniósł 5.000,00 zł, z czego 2.500,00 zł sfinansowała, 
na podstawie zawartej umowy partnerstwa, gmina Nowogard. 
W grudniu 2013 r. gmina otrzymała 1 egz. koncepcji projek-
towej na budowę chodników w miejscowości Kulice. I mimo 
dalszych starań ze strony Gminy oraz pism wysyłanych w tej 
sprawie, Starostwo nie podejmuje żadnych działań, aby wy-
wiązać się z podpisanych zobowiązań. Starosta zorganizował 
tylko jedno spotkanie, na którym omówiono sprawę przeka-
zania gruntów przez właścicieli poszczególnych działek, grani-
czących z droga powiatową, na rzecz Powiatu na zaplanowany 
chodnik. Mieszkańcy dostarczyli Starostwu pisma o dobro-
wolnym przekazaniu gruntów na budowę chodnika i nastała 
cisza. Mimo pism burmistrza Nowogardu do starosty Tomasza 
Kulinicza w tej sprawie, aby przejść do kolejnego etapu czyli 
zaprojektowania chodnika, a także składanych zobowiązań ze 
strony gminy Nowogard, że ta zabezpieczy na ten cel 50% po-
trzebnej kwoty, nic się nie dzieje. A pisma ze Starostwa również 
nie napawają nadzieją, że Powiat w końcu zrealizuje swoje zo-
bowiązanie wobec mieszkańców Kulic. Dlatego na spotkaniu 

ustalono z mieszkańcami dalszy tok działań, zmierzających do 
rozwiązania problemu z brakiem chodnika. Burmistrz prze-
kazał również na ręce sołtysa Piotra Jońcy pismo do starosty 
Tomasza Kulinicza, w którym ponawia on po raz kolejny swą 
propozycję finansowania w 50% kosztów budowy ww. chod-
nika. Pozostaje więc mieszkańcom Kulic czekać z nadzieją, że 
starosta wywiąże się ze swojej obietnicy.

Takie spotkania burmistrza Nowogardu z mieszkańcami, 
które miały miejsce w Kulice czy Boguszycach, będą odbywały 
się i w innych sołectwach. W ten sposób włodarz gminy wy-
szedł naprzeciw prośbom mieszkańców terenów wiejskich, 
którzy prosili, aby takie właśnie spotkania z nimi odbywały się 
przez całą kadencję. 

 Opr. Piotr Suchy

Lestkowo będzie miało plac zabaw 
Po stworzeniu wielu placów zabaw na terenie całej gminy 

Nowogard przyszedł czas na Lestkowo – mieszkańcy wsi już 
wkrótce będą cieszyli się z obiektu, który zapewni najmłod-
szym aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Wtorkowe spotkanie (30 czerwca), które odbyło się w Lest-
kowie z udziałem sołtysa Łukasza Tracza, burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli oraz pracowników Urzędu Miejskiego, doty-
czyło omówienia lokalizacji przyszłego placu zabaw.

Kierownik wydziału IiR poinformował zebranych jakie trze-
ba podjąć działania, aby zrealizować tę inwestycję, która na 
tym etapie dotyczy głównie dokumentacji projektowej. Środki 
finansowe na dokumentację projektowe, zabezpieczone zo-
stały w budżecie gminy na 2015 rok w kwocie 10 000 zł.

Anna Narkiewicz
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Czy powiat wybuduje brakujący 
odcinek chodnika przy ul. Bema? 

Mieszkańcy osiedla przy ul. Leśnej i Bema, zwrócili się 
do burmistrza Nowogardu z prośbą, aby wybudować bra-
kujący odcinek chodnika na wysokości kościoła parafial-
nego do wiaduktu. Brakujący odcinek znajduje się przy 
drodze powiatowej. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (23 
czerwca br.), jeden z radnych dopytywał się o ten chodnik wło-
darza Gminy. A ponieważ droga wspomniana nie jest gmin-
ną lecz powiatową, dlatego burmistrz odpowiedział, że w tej 
sprawie zwróci się do Powiatu. Zapytanie odnośnie tej inwe-
stycji zostało wówczas skierowane do obecnego na sesji Rady 
Miejskiej członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego Andrzeja 
Siwego. Ten jednak nie był w stanie udzielić zainteresowanym 
żadnej odpowiedzi.

W związku z tym, burmistrz Robert Czapla, w dniu 7 lipca 
br., zwrócił się z wnioskiem do starosty goleniowskiego o przy-
gotowanie wspólnej inwestycji polegającej na budowie bra-
kującego odcinka chodników wzdłuż ulicy Bema do chodnika 
na wiadukcie obwodnicy. Burmistrz ww. liście zobowiązał się, 
że gmina Nowogard gotowa jest współfinansować inwestycję 
w wysokości 50% poniesionych kosztów. Pozostaje nam obec-
nie czekać na odpowiedź ze starostwa.

Rada Osiedla Bema oraz sołtys Miętna, którzy żywo są za-
interesowani rozwiązaniem tego problemu, z radością i z na-
dzieją przyjęli pismo, które burmistrz wystosował do starosty.

O efektach tego pisma będziemy Państwa informować 
na bieżąco.

opr. Piotr Suchy
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Nowy sołtys w Konarzewie 
We wtorek, 7 lipca br., w Konarzewie, mieszkańcy wy-

bierali nowego sołtysa, na miejsce Jacka Jurczaka, który 
zrezygnował z dotychczasowej funkcji sołtysa Konarze-
wa. Na spotkaniu wyborczym stawiło się 50 mieszkańców. 
Wszystkich przybyłych przywitał zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski i podziękował im za tak liczne przyby-
cie. Następnie Beata Wojewoda z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) wyjaśniła 
procedury wyboru sołtysa.

Zgodnie z wymogami została wybrana przez mieszkań-
ców Komisja Skrutacyjna, która przystąpiła do głosowania 
na nowego sołtysa. Jedyną osobą, zgłoszoną przez obecnych 
mieszkańców, jako kandydatka na nowego sołtysa, była do-
tychczasowa przewodnicząca Rady Sołeckiej Dorota Dendał. 
Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej poinformowała, że 48 głosami na sołtysa Kona-
rzewa została wybrana Dorota Dendał.

Nowej pani sołtys życzymy dobrej współpracy z Radą So-
łecką i mieszkańcami.

opr. Piotr Suchy 

Festyn Rodzinny w Świerczewie
Również w Świerczewie, sołtys wraz z Radą Sołecką, 

zorganizowali Festyn Rodzinny, w ramach obchodów Dnia 
Dziecka. Atrakcji przygotowano bardzo wiele – i dla tych 
najmłodszych, jak i tych starszych. Sołtys Urszula Armata 
przy wsparciu bardzo wielu życzliwych osób, zorganizo-
wała festyn, który po raz kolejny zjednoczył mieszkań-
ców Świerczewa.

Nasz festyn wspomogli i atrakcji dostarczyli: Stanisław Cie-
chanowski, Sylwester Jeziorski, Karolina i Andrzej Chróściccy, 
Krystyna Laskowska,  Piekarnia Pędziszczak, Hurtownia Owo-
ców i Warzyw przy Ul. Boh. Warszawy, Sklep "Natusia" Grażyna 
Kułyniak, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Ewa Lisiecka, PHU "Pier" 

Danuta i Tadeusz Rzeteccy, PHU "Biurex" Stanisław Rynkiewicz, 
Sklep "Mona Yun", Sklep Sportowy Małgorzata Kubicka, Sylwia 
i Krzysztof Piwowarczyk, Joko-Nowogard, Bank Credit Agricole,  
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Motocykliści z klubu Kor-
ba - Goleniów, Damian Szulc, konkurencje sportowe prowadzili 
- Bogusław Dziura, Jerzy Kusiak, Jerzy Filipczak, Stanisław Wi-
śniewski, Radosław Kluszczyński wraz z synem - fundatorzy prze-
jażdżek dzieci motorem, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, 
Straży Pożarnej, Policji. 

Na dzieci czekały pieczone kiełbaski, słodki poczęstunek, 
oraz prezent. Sołtys Świerczewa dziękuję  również rodzicom 
w zaangażowanie ww. imprezę. 
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Wyjątkowy Festyn Rodzinny w Błotnie 
W sobotę, 27 czerwca br., w Błotnie sołtys Danuta No-

wak wraz z radą sołecką zorganizowała Festyn Rodzinny 
z okazji niedawnego święta Dnia Dziecka. Na sołeckie 
święto zaproszony został również burmistrz Robert Cza-
pla. Mimo deszczowej aury, zgromadzeni pod specjalnym 
namiotem mieszkańcy, bawili się świetnie dzięki 4 oso-
bowemu zespołowi muzycznemu (przedstawiciele nowo-
gardzkiego zespołu Wesoła Ferajna). 

Chciałabym serdecznie podziękować radzie sołeckiej, OSP 
Błotno, państwu Szymczak, Grażynie Luter, Stowarzyszeniu Dia-
betyków koło Nowogard,  p. Bogdanowi z Krzywic. 

Serdeczne dzięki wszystkim, którzy włożyli swój wkład własny 
i czas w organizację festynu rodzinnego. Dziękuję za wsparcie 
i życzliwość tym, którzy mnie w tym wszystkim wspierali. Dzięku-

ję też za przybycie   Burmistrzowi - myślę, że miło spędził z nami 
czas - oraz mieszkańcom za tak liczny udział w naszym festynie 
- powiedziała Danuta Nowak, sołtys Błotna.

opr. Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym  
na sprzedaż działki niezabudowanej,   

położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja.
Przedmiotem sprzedaży jest działka  niezabudowana o nr 

ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2 (symbol użytku grun-
towego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. 
Macieja Rataja.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00038593/7 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu  28.08.2015 r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki   -  70.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.000,00 
zł najpóźniej do dnia 24.08.2015r. na konto Urzędu: BANK  
PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard

Burmistrz  Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
młodszy referent w wydziale Finansowo-Budżetowym,  

Biuro Podatków i Opłat
Kandydat powinien  spełniać następujące kryteria – wymaga-

nia niezbędne:
1. Wykształcenie: a)wyższe preferowane ekonomiczne lub ad-

ministracyjne, lub b) średnie kierunkowe ekonomiczne i minimun 
2 lata doświadczenia zawodowego 

2. Znajomość przepisów z zakresu: podatków i opłat lokalnych, 
ordynacji podatkowej i finansów    publicznych, o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, ustawa o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach, ustawa o samorządzie gminnym

3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biu-
rowego

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym sta-
nowisku

5. Obywatelstwo polskie
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe

8. Nieposzlakowana opinia
9. Dyspozycyjność
Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność pracy w zespole
2. Mile widziane doświadczenie w obsłudze programu Ewi-

dencja i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami (SIGID)
Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:
1. Ustalanie należności  i windykacja opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi 
2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego 
3. Współpraca z działami egzekucyjnymi urzędów skarbowych
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – ½ etatu. Praca przy monitorze ekrano-

wym. Sytuacje stresowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 

Miejskim  w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych w czerwcu 2015r  wyniósł co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie – do pobrania na stronie urzędu www.nowogard.pl 
(BIP-zakładka wolne stanowiska) lub w kadrach pokój nr 201  tel. 
(91)3926204 pani Dagmara Piasecka

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadec-

twa pracy lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest 
w stosunku pracy 

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, 
kwalifikacjach i umiejętnościach

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-
wych o treści: “Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie da-
nych osobowych”

10. Oświadczenie o treści: “oświadczam, że posiadam pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw pu-
blicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do 
dnia 17 lipca 2015r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzo-
nych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na 
stanowisko młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżeto-
wym w Biurze Podatków i Opłat” w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowa-
nia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela pani Dagmara Pia-
secka  nr tel. (91)3926204.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną tele-
fonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. 

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnie-
nia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie 
na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie.
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów  

w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30. 
W sprawach oświatowych przyjmuje 

Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy, 
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

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

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; 

Wydawca czy nie wydawca? 
Szanowny Panie prezesie Marku Słomski, odpowiadając na pański list (otwarty), w którym Pan podnosi, 
iż nie jest wydawcą Dziennika Nowogardzkiego, chciałbym Pana na wstępie zapytać: kto w takim razie 
jest wydawcą Dziennika Nowogardzkiego? Dom Judy - to wiemy, ale Pan jest jego prezesem i czasami 
sam się przedstawia jako wydawca.

W piątkowym (3 lipca br.) wydaniu DN informuje pan, że: „Wy-
dawca Dziennika Nowogardzkiego wystosował wczoraj pismo do bur-
mistrza Nowogardu o następującej treści [...]”. Pod tym listem podpisał 
się, nie kto inny tylko Pan - jako nadawca listu (wydawca)? Raz Pan 
więc twierdzi, że jest wydawcą, a za chwilę pisze Pan, że nim nie jest.

To tak, jakby kierowca samochodu tłumaczył się policji, że co 
prawda jest on kierowcą, ale wypadek spowodował samochód nie 
on, choć nim jechał. Musimy przyznać, że trochę to jest zagmatwa-
ne. Ale jeśli nie chce Pan być nazywany więcej wydawcą, to przyj-
mujemy tę informację z pokorą. Dlatego przepraszamy i obiecuje-
my, że więcej tak Pana już tytułować nie będziemy.

Osoba publiczna a wykonująca funkcje publiczne.
Co do pańskiej osoby to faktycznie nie jest Pan osobą pełnią-

cą funkcję publiczną, bo takowymi są m.in. Prezydent RP, posłowie, 
senatorowie, radni, burmistrzowie, starostowie, wojewodowie, 
marszałkowie województw, kierownicy w urzędach terytorialnych, 
sędziowie, prokuratorzy, ławnicy, notariusze, komornicy, kurato-
rzy sądowy itd. - i chyba raczej żadnym z nich Pan nie jest. Jednak 
w przypadku Pana osoby, jako prezes Spółki Wydawniczej „Dom 
Judy” i jako redaktor swojej gazety to jest Pan, zgodnie z orzecz-
nictwem Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, 
osobą publiczną pełniącą misję publiczną. Dlatego też zamiesz-
czenie pańskich danych osobowych, wbrew temu, co Pan nam su-
geruje, nie spełnia w żaden sposób kryteriów naruszenia litery pra-
wa.

 Powiedział czy nie powiedział?
Co do „zamieszczenia w materiale (w Wiadomościach Samorzą-

dowych), w nieodpowiednim kontekście rzekomego cytatu (Pana) 
wypowiedzi, z powołaniem się na bliżej nieokreślonego nagrania 
(pańskiej) wypowiedzi, jakiej bezprawnie miała dokonać nieokreślona 
osoba, nie uczestnicząca w rozmowie” - to informujemy szanownego 
Pana, że obrady Rady Miejskiej, które mają charakter publiczny, są 
rejestrowane przez urządzenie nagrywające. Dlatego zarejestro-
wały się również pańskie słowa, wypowiedziane na korytarzu 
sali Rady Miejskiej. No chyba, że Pana tam nie było? Ale przecież 
Pan był i ludzie Pana widzieli. A jeżeli ma Pan wątpliwości, co do 
autentyczności nagrania pańskich słów, to z miłą chęcią udostępni-
my je opinii publicznej oraz Panu do weryfikacji – czy Pan te słowa, 
cytowane w artykule powiedział czy też nie? Rozumiemy, że w przy-
pływie emocji można zapomnieć co się mówiło, ale urządzenie 
nagrywające nie ma z przypomnieniem tej treści żadnego proble-
mu. Następnym razem radzimy bardziej uważać na wypowiadane 
słowa. Przepraszamy za to, że wiernie przekazaliśmy słowa, które 
Pan powiedział.

Piotr Suchy


