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Dokończenie na str. 2

Nowogard zebrał blisko 50 tys. zł dla WOŚP 

Mieszkańcy Nowogardu solidarnie przyłączyli się do akcji. 
Do zbiórki dla ratowania życia niemowląt włączył się wraz  
z mieszkańcami, jako wolontariusz burmistrz Robert 
Czapla. Przeznaczył też na licytację „fotel Burmi-
strza Nowogardu” – osoba, która ostatecznie 
wygrała trwającą do 18 stycznia br. licytację na 
rzecz ratowania życia niemowląt, na jeden dzień 
zasiądzie w fotelu burmistrza Nowogardu i sym-
bolicznie będzie mogła zarządzać Gminą.

Mimo mroźnej pogody wolontariusze (łącz-
nie 50 osób), spotykali się z przychylnością dla 
zbiórki. Nowogardzianie szczodrze solidaryzowali 
się z akcją na rzecz doposażenia szpitali w sprzęt ratu-
jący życie najmłodszych. Do puszki trafiały często nomi-
nały dwudziestozłotowe, niejednokrotnie także wyższe.

***
Zbiórka dla wyrównywania szans w leczeniu noworod-

ków przeprowadzana była przez WOŚP już siedmiokrotnie. 
Jak czytamy na stronie Fundacji Jurka Owsiaka „dzięki Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały 
noworodkowe w Polsce trafiły 3.844 urządzenia medyczne 
za łączną kwotę 121.909.333,39 PLN. Rodzice najmniej-
szych pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć na 
gotowość do pracy 1.160 inkubatorów, 367 stanowisk do 
resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów”.

14 stycznia br., po raz 26 „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki tego-
rocznego finału WOŚP było wsparcie dla podstawowych oddziałów neonatologicznych. 

Oddział Noworodkowy Szpitala w Nowogardzie liczy  
11 stanowisk noworodkowych, ponadto dysponuje 

dwoma stanowiskami dla dzieci przedwcześnie 
urodzonych oraz jednym stanowiskiem in-

tensywnego 
nadzoru.

Uroczyste obchody 
„Srebrnych Godów” 

34 pary z terenu gminy Nowogard świętowało,  
w sobotę, 13 stycznia br., o godz. 19.00, w Willi Zbyszko  
w Warnkowie, jubileusz 25. lecia pożycia małżeńskiego. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli: 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla i zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski.

Wszystkich przyby-
łych gości przywitała 
zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilne-
go w Nowogardzie pani 
Mariola Tyrcha, a na-
stępnie przemówienie 
okolicznościowe wygłosił  

Tej nocy mamy jedno zadanie: bawić się szampańsko 
do białego rana, bawić się na sto procent – podkreślali 
uczniowie II LO w Nowogardzie, na chwilę przed rozpo-
częciem swojej studniówki. 

Studniówka 2018  
w Liceum Ogólnokształcącym nr 2

NOWOGARDZKIE
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Nowogard zebrał blisko 50 tys. zł 
dla WOŚP 

W skali kraju jest dobrze wyposażony w sprzęt do 
ratowania życia noworodków – może prowadzić re-
suscytację i stabilizację podstawowych czynności ży-
ciowych do czasu przekazania dziecka do wyższego 
stopnia referencyjnego, a także leczyć chore na lżejsze 
zaburzenia oddechowe noworodki.

– Z WOŚP na nasz oddział noworodkowy, w latach 
poprzednich, trafił już sprzęt do resuscytacji. W tym roku 
otrzymamy kolejne urządzenie specjalistyczne warte 
pow. 100 tys. złotych. W sumie, dotąd ze zbiórek orga-
nizowanych przez „Orkiestrę” na ratowanie życia naj-
młodszych otrzymaliśmy: 2 inkubatory, w tym najnowo-
cześniejszy inkubator wart ok. 140 tys., kardiomonitor 
za ok. 15 tys., lampę do fototerapii, a na wyposażenie 
pediatrii aparaty do USG (wartość ok. ok. 100 tys.) i EKG 
oraz 10 łóżek. Chcielibyśmy jeszcze otrzymać tapczany 
dla rodziców, którzy nocują na oddziałach dziecięcych 
przy łóżkach swoich dzieci oraz łóżeczka dla niemowląt.

W sumie z fundacji TVN i fundacji Jurka Osiaka do-
staliśmy dotąd sprzęt o wartości co najmniej 1 mln 
złotych, co stanowi ogromne wsparcie w leczeniu i ra-
towaniu życia naszych dzieci. Osobiście zawsze wspie-
ram zbiórki WOŚP mimo, że nasz szpital jest naprawdę 
dobrze wyposażony, to są przecież takie szpitale, które 
tego sprzętu potrzebują – powiedział Kazimierz Lem-
bas, dyrektor SPSR Nowogard.

***
Finał 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połą-

czony był z wydarzeniami w Nowogardzkim Domu Kul-
tury: na scenie wystąpiła lokalna „Kapela Rycha”, swoje 
stoiska miały też nowogardzkie organizacje pozarządo-

we: m.in. Stowarzyszenie Diabetyków oraz Stowarzy-
szenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila - róż”.  
W pokazie specjalistycznego sprzętu strażackiego i odzie-
ży oraz we wstępnym instruktarzu ratownictwa wziął 
także udział burmistrz Robert Czapla, który wraz z ekipą 
strażaków dziękował mieszkańcom Nowogardu za ich 
szczodrość i solidaryzowanie się ideą pomocy dzieciom.

***
Podobnie jak w roku ubiegłym atrakcjami były au-

kcje internetowe oraz licytacje. Licytowano między in-
nymi: po raz kolejny już kurs prawa kat. B z „Nauka Jaz-
dy Herka” z ceną wywoławczą 1000 zł, profesjonalny 
tatuaż firmy Nowa Ink Tatoo o wartości 600 zł z ceną 
wywoławczą 100 zł. Magdalena i Tomasz Fedeńczak 
Przewozy Osobowe wystawili na aukcję roczny bilet 
na trasie Nowogard - Szczecin - Nowogard o wartości 
3500 zł. Osadzeni w ZK Nowogard przeznaczyli na licy-
tację wykonany z papieru samolot, który znalazł na-
bywcę za kwotę 110 zł. Ewa Łaszuk, pracownik Urzędu 
Miejskiego na licytację w NDK przeznaczył własnoręcz-
nie stworzony techniką akrylu obraz pt. ”Szpilki”.

Inni mieszkańcy Nowogardu także wsparli różnymi 
darami aukcję na rzecz zbiórki WOŚP. Wydarzenie za-
kończyło się na Placu Wolności gdzie, tak jak w innych 
miastach w Polsce, zapalono symboliczne „światełko 
do nieba”.

Zbiórka trwała także podczas Turnieju Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, gdzie 
zebrano ok. 2,5 tys. złotych. Łącznie, dzięki otwartym ser-
com mieszkańców oraz licytacjom na Allegro, na rzecz 26 
Finału WOŚP w Nowogardzie zebrano blisko 50 tys zł.(bs)

Dokończenie ze str. 1
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Uroczyste obchody „Srebrnych Godów” 
Burmistrz Nowogardu, który powiedział m. in.: Kiedy 
5 lat temu zgłosiło się do nas kilka par i powiedziało: 
świętujemy 50 - lecie pożycia małżeńskiego, a 25- lecia 
nie ma! To niesprawiedliwe. Więc spróbowaliśmy zor-
ganizować po raz pierwszy srebrne gody. Nie byliśmy 
pewni czy nam się to uda. Czy pomysł chwyci? Czy wszy-
scy jubilaci będą chcieli przyjść i uczestniczyć w tej uro-
czystości? Pomysł jednak chwycił, a dzisiejsze spotkanie 
jest dowodem na to, że był to pomysł trafiony. Dziś więc 
stajemy przed małżeństwami, które obchodzą srebrne 
gody. Niezmiernie mi miło, że to Wy, drodzy państwo, 
nimi jesteście.

W dalszej części spotkania zostały wręczone jubila-
tom pamiątkowe medale, a następnie wzniesiono toast 
i odśpiewano sto lat. Nie mogło również zabraknąć we-
selnego tortu, którym uraczeni zostali wszyscy obecni.

Uwieńczeniem oficjalnej części spotkania był „pierwszy 
weselny taniec”, który wykonali młodzi tancerze w zastęp-
stwie „młodych par”. 

Wszystkim Jubilatom, także tym, którzy nie mogli 
być obecni na uroczystości, składamy serdeczne gra-
tulacje za dotrzymanie złożonej przysięgi małżeńskiej  
i życzymy długich lat życia w zdrowiu, zadowoleniu 
oraz doczekania kolejnych pięknych Jubileuszy.

Oto lista Jubilatów z 1992 r., którzy byli obecni na uroczystości „Srebrnych Godów” w dniu 13 stycznia 2018 r.:
Joanna i Jacek Owczarkowie
Iwona i Mariusz Wnuczyńscy
Wioletta i Bogdan Sobolewscy
Arleta i Dariusz Berezowscy
Sylwia i Grzegorz Jarych
Monika i Sylwester Zielińscy
Donata i Marian Kolankowie
Iwona i Krzysztof Bowszowie
Renata i Artur Fusikowie
Agnieszka i Krzysztof Turkowie
Agnieszka i Tomasz Brzezińscy
Wioletta i Tomasz Kaznowscy

Katarzyna i Dariusz Jendrysiakowie
Wioletta i Józef Gronowscy
Luiza i Mariusz Lubczyńscy
Teresa i Józef Tomalowie
Elwira i Sławomir Nowakowie
Renata i Mieczysław 
Jakubczykowie
Monika i Robert Witosowscy
Jolanta i Narcyz Szczypień
Małgorzata i Zbigniew Olejnikowie
Arleta i Marek Bartosikowie
Jolanta i Wiesław Jackowiakowie

Lila i Jan Błaszczykowie
Agnieszka i Leszek Pastusiakowie
Krystyna i Tomasz Damazerowie
Maria i Stanisław Pastusiakowie
Renata i Piotr Wypartowie
Wiolatta i Krzysztof Madalińscy
Iwona i Krzysztof Beśkowie
Alicja i Artur Pasikowscy
Wioletta i Sławomir Adamkowie
Elżbieta i Sylwester Ciechanowscy
Anna i Edward Królikowie. (ps)

Dokończenie ze str. 1
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Dokończenie ze str. 1

Nowe oświetlenie na ulicy 
Osiedlowej 

 

Studniówka 2018  
w Liceum Ogólnokształcącym nr 2

Bal, którym rozpoczęli odliczanie dni do matu-
ry, zaczął się o godz. 18.00 uroczystym polonezem.  
W ten wyjątkowy sobotni wieczór (13 stycznia) dla 
nowogardzkich studniówkowiczów, nie mogło rów-
nież zabraknąć zaproszonych gości, a także obecno-
ści ich bliskich oraz uczniów z młodszych klas, którzy 
podziwiali poloneza i występy artystyczne w wyko-
naniu prawie wszystkich tegorocznych maturzystów. 
Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. burmistrz 
Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem  
Kolibskim.

- Bal studniówkowy jest symbolicznym rozpoczę-
ciem ostatniego etapu edukacji w szkole średniej, eta-
pu wzmożonej pracy i intensywnych przygotowań do 

egzaminu dojrzałości - zwrócił się tymi słowami do 
uczniów klas trzecich II LO burmistrz Robert Czapla 
na rozpoczęcie studniówki. I przypomniał, że dobrze 
zdana matura otwiera drzwi na najlepsze uczelnie  
w Polsce i wiele zagranicznych. Życzył więc studniów-

30 lat - tyle czekali na oświetlenie ulicy mieszkańcy bloków przy ul. Osiedlowej.

kowiczom wyśmienitej zabawy do 
białego rana, a nade wszystko zda-
nia jak najlepiej matury.

My również życzymy wszystkim 
studnówkowiczom, aby te 100 dni 
przed maturą, wykorzystali jak naj-
lepiej, aby zdana matura otworzyły 
przed nimi drzwi ich wymarzonych 
uczelni wyższych. 

(ps)

W czwartkowy wieczór, 11 stycznia br., burmistrz 
Robert Czapla, dokonał uroczystego uruchomienia 
oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedlowej.

Nowe oświetlenie uliczne składa się z 4 lamp ulicz-
nych na słupach aluminiowych, z wysięgnikami firmy 
Rosa i z oprawami Rosa o mocy 70 W o zmiennej mocy 
światła. Zaprojektowania i wybudowania podjęła się 
firma JASTAR za kwotę 27.675 zł.

Jedyna, dotychczas tam stojąca lampa solarno-
-wietrzna, zostanie przeniesiona na skrzyżowanie 
drogi, prowadzącej do firmy AUTONEUM, aby ułatwić 
wjazd samochodom po zapadnięciu zmroku.

Wielu mieszkańców wyszlo z domów, by osobiście 
uczestniczyć w tym momencie, ale również by podzię-
kować burmistrzowi.
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- W końcu będzie jaśniej i bezpiecznie. Bardzo dzię-
kuję panie burmistrzu, bo tu naprawdę było ciemno  
i bardzo niebezpiecznie. Jestem wdzięczna, że w koń-
cu będzie tu normalniej wieczorami - mówiła jedna  
z mieszkanek. 

Słowa te potwierdził również pan Franciszek Ko-
złowski, który dodał także od siebie, że 30 lat czekali-
śmy na takie oświetlenie, to najlepszy burmistrz jakie-
go mieliśmy i myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego 
osiedla równie są zadowoleni z tych lamp. Będzie bez-
pieczniej i jaśniej, szczególnie po zachodzie słońca.

Na zakończenie burmistrz zwrócił uwagę, że przez 
30 lat swego życia, mieszkał i wychowywał się na osie-
dlu przy ul. Osiedlowej i cieszy się z tego, że mieszkań-
com będzie się od dziś żyło tutaj znacznie bezpieczniej. 

(ps)

Niebawem nowa świetlica  
w Lestkowie 

12 stycznia br., burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego: 
Jarosławem Hołubowskim – koordynatorem prac remontowych oraz Ritą Mazurczak  
z Wydziału Inwestycji i Remontów, spotkali się z sołtysem Lestkowa Łukaszem Traczem  
i mieszkańcami wsi, w celu weryfikacji prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby 
świetlicy wiejskiej.

Lestkowo zamieszkuje 80 osób: zarówno seniorzy, 
jak i dzieci potrzebują swojego miejsca spotkań. Dzięki 
wsparciu Gminy, prace adaptacyjne są na ukończeniu. 
Aktualnie we wszystkich pomieszczeniach budynku 
położone są gładzie, wcześniej skuto odpadające tyn-
ki oraz zabezpieczono ściany środkiem przeciwgrzybi-
czym.

Gmina wydała na tę inwestycję dotąd ok. 25 tys., 
głównie na materiały. Remont wykonują, w ramach 
prac interwencyjnych, pracownicy z Urzędu Pracy. 
Mieszkańcy już rozplanowali wstępnie rozkład po-
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Będzie siłownia na osiedlu  
Radosław 

Burmistrz Robert Czapla, w dniu 16 stycznia br., podpisał ogłoszenie o składaniu oferty 
cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni ze-
wnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie.

Podpisane przez burmistrza ogłoszenie dotyczy wy-
konania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
która powinna uwzględniać m.in.:

• projektowe rozwiązanie usytuowania urządzeń 
na wskazanych działkach z zachowaniem stref 
bezpieczeństwa,

• rodzaje urządzeń (zalecane trzy urządzenia po-
dwójne mieszane o różnych funkcjach),

• wykonanie robót przygotowawczych terenu,
• wykonanie nawierzchni pod urządzenia.
W środę 31 maja br., na terenie siłowni zewnętrz-

nej przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie, burmistrz 
Robert Czapla spotkał się z mieszkańcami osiedla Ra-
dosław. Spotkanie było kontynuacją rozmów na temat 
dodatkowego wyposażenia placu zabaw na os. Rado-

sław (przypomnijmy, że inwestycję oficjalnie otwarto 
dzień wcześniej, tj. 30 maja br.).

Podczas rozmów z burmistrzem, oprócz wspólnych 
ćwiczeń fizycznych i mile spędzonego czasu, mieszkań-
cy zawnioskowali o ustawienie na terenie placu do-
datkowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Ustalono, 
iż to sami mieszkańcy zaproponują, jaki typ urządzeń 
widzieliby na terenie osiedla Radosław.

***
Podpisane ogłoszenie jest owocem majowego spo-

tkania burmistrza z mieszkańcami osiedla Radosław. 
(ps)

Ogłoszenie dostępne jest na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie

mieszczeń, ustalili gdzie będzie znajdowała się kuch-
nia, pomieszczenie gospodarcze, szatnia oraz siłow-
nia. Budynek świetlicy jest przestronny, liczy ponad  
300 mkw. Pozostało jeszcze wybrać kolor ścian we-
wnątrz. Na propozycję burmistrza Czapli, obecni miesz-
kańcy zgodnie przyznali, że sami pomalują wnętrza 
swojej świetlicy. Pozostały do wykonania m.in. prace 
związane z zagospodarowaniem piwnicy i terenu wo-
kół świetlicy. Zagospodarowaniem terenu zewnętrz-
nego, w tym skoszeniem trawy wokół świetlicy, zajmie 
się sołtys Lestkowa Łukasz Tracz. Oficjalne oddanie 
świetlicy do użytkowania przewidziane jest pod koniec  
marca br. 

(sb)
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W czwartek, 18 stycznia br., o godz. 16.30, w no-
wogardzkim ratuszu doszło do spotkania burmistrza 
Roberta Czapli z przedstawicielami mieszkańców ul. 
Żeromskiego. Spotkanie dotyczyło skonsultowania pro-
jektu z mieszkańcami przed jego realizacją. Zgłoszono 
kilka uwag, które zostaną uwzględnione w ostatecznym 
projekcie przebudowany I odcinka ul. Żeromskiego.

Zakres przebudowy obejmuje odcinek pomiędzy 
ulicą Bohaterów Warsza-
wy, będąca częścią dro-
gi wojewódzkiej nr 144,  
a ulicą Poniatowskiego, 
będąca częścią drogi wo-
jewódzkiej nr 106. Dłu-
gość przebudowy odcinka 
wynosi ok 225 m i obej-
muje również jego włą-
czenie do dróg wojewódz-
kich. Przebudowa odcinka 
ulicy Żeromskiego prze-
widziana jest do realizacji 
w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj” i składać się 
będzie z trzech części:

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami  
w sprawie przebudowy ulicy Żeromskiego 

• sporządzenie dokumentacji projektowej,
• wykonanie robót budowlanych,
• sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użyt-

kowego na odcinek ul. Żeromskiego licząc od 
skrzyżowania z ul. Ks. J. Poniatowskiego do 
skrzyżowania z ul. Kasprowicza. 

(ps)

Ostatnio, w jednej z lokalnych gazet padło stwierdzenie, że w naszej Gminie nie buduje 
się ciągów pieszo-rowerowych, a jedynie chodniki.

Nawet w sprawie chodników 
wiedzą lepiej 

Burmistrz z miłą chęcią budowałby ciągi pieszo-
-rowerowe, jednak budżet gminy Nowogard nie do 
końca na to pozwala. Warto też zauważyć, że dodatko-
wo niektórzy radni obecnej kadencji, tzw. opozycyjni 

(PiR, PiS, WN, PSL i tzw. klub niezależnych), obcinają 
notorycznie pieniądze na bieżące utrzymanie dróg,  
w tym i budowę chodników. Na czele tej grupy radnych 
stoi przewodniczący rady, który jest związany rodzin-
nie i zawodowo ze wspomnianą gazetą i jej wydawcą. 
Ponadto, jak wieść głosi, prezes wydawnictwa usilnie 
„wspiera” dobrą radą wspomnianą grupę.

Kiedy podejmuje się takie decyzje, to nie można 

mieć później pretensji, że się czegoś nie robi, bo się 
najzwyczajniej w świecie tego nie da zrobić. Mam na-
dzieję, że w końcu znajdą się tacy radni, którzy to zro-
zumieją i będą wspierać burmistrza w działaniach, aby 

w miarę możliwości powstawały 
nowe chodniki i to z ciągami dla 
rowerzystów.

***
Dotychczasowe działania, po-

dejmowane przez burmistrza Ro-
berta Czaplę, odnośnie powsta-
wania ścieżek rowerowych w na-
szym mieście wskazują jasno, jak 
ważny jest to dla niego samego 
temat. Oto kilka przykładów:
• remont nawierzchni ścieżek 

nad jeziorem od ul. Kilińskiego aż do plaży 
miejskiej (asfaltowe);

• sukcesywne, sposobem gospodarskim, tworze-
nie ścieżki dookoła jeziora (pomimo ciągłego 
blokowana przez większość radnych tej inwe-
stycji);

• podejmowanie działań do pozyskania na ten 
cel środków zewnętrznych.
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Powstałe zaś dotychczas ścieżki, są utrzymywane 
od strony technicznej (remont), jak i estetycznej (ko-
szenie trawy itd.).

Warto też tu przypomnieć, że pierwszy Kontrakt 
Samorządowy, do którego zaproszony został burmistrz 
Robert Czapla, dotyczył właśnie powstania turystycz-
nej ścieżki rowerowej, łączącej Zalew Szczeciński  
w Stepnicy z Kołobrzegiem, a przebiegającej przez te-
ren naszej Gminy. Liderem tego Kontraktu była gmina 
Golczewo. Niestety z powodów formalnych, nie doszło 
do realizacji tej wspólnej inwestycji.

***
Mówią, że liczby lepiej przemawiają do wyobraźni 

nas ludzi niż słowa, więc proszę bardzo.
Najlepszym przykładem niech będzie tu ul. Wojska 

Polskiego. Długość całej ulicy, na odcinku od ul. Woj-
ska Polskiego nr 1 do Ośrodka Wypoczynkowego na 
Smużynach – to 1,5 km.

Poproszeni przez naszą redakcję fachowcy, podali 
nam koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego na wspo-
mnianym odcinku, z zachowaniem oczywiście obowią-
zujących przepisów i obecnych na rynku polskim kosz-
tów budowy za 1 m2.

Wg. cenników koszt 1m2 samego chodnika to kwo-
ta 400 zł, zaś tylko ścieżki rowerowej to koszt 800 zł. 
W sumie wybudowanie 1 m2 ciągu pieszo-rowerowe-
go to kwota 1.200 zł. To oznacza, że wybudowanie po 
jednej stronie jezdni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ulicy Wojska Polskiego kosztowałoby 1.800.000 zł. 

Obecnie obowiązujące przepisy ponadto mówią, że  
w mieście ciąg pieszo-rowerowy musi był budowany po 
obu stronach jezdni. Kwota ta więc nam się podwaja  
i wynosi 3.600.000 zł (bez kosztów projektu i nadzoru 
budowlanego). Dodajmy, że budowa samego tylko chod-
nika po obu stronach wspomnianej ulicy, wg obowiązu-
jących stawek, to koszt około 1.200.000 zł (bez kosztów 
projektu i nadzoru budowlanego), czyli 3 razy mniej.

***
Przy założeniach finansowych naszego budżetu 

gminy, byłby to koszt znacznie go obciążający. O tym, 
jak kosztowne jest to przedsięwzięcie, mogliśmy się 
przekonać przy remoncie drogi na odcinku Nowogard 
– Miętno. Z planowanej pierwotnie budowy ścieżki ro-
werowej przy wspomnianym odcinku drogi, ostatecz-
nie rezygnowano. Porównywanie zaś naszego budżetu 
gminy (około 10 mln zł na inwestycje) do budżetu ta-
kich miast, jak Goleniów (ponad 80 mln zł na inwesty-
cje) czy Szczecina (700 mln zł na inwestycje), których 
dochody są znacznie większe niż nasze, jest zwyczajnie 
niestosowne.

***
Takie są realia budowy dziś ścieżek rowerowych  

w mieście i poza nim. To jednak nie oznacza, że w przy-
szłości burmistrz nie będzie podejmował starań, aby 
ciągi pieszo-rowerowe powstały również na terenie 
naszego miasta. Taki też jest obecnie trend światowy. 
Wszystko więc jeszcze przed nami. 

(ps)

Noworoczne spotkanie nowogardzkiego 
Koła Związku Sybiraków

W czwartek, 11 stycznia br., w restauracji „Przystań”, 
hymnem Sybiraków rozpoczęło się noworoczne spo-
tkanie Związku Sybiraków Oddział Nowogard. Na ten 
wspólny opłatek, przez prezes nowogardzkiego Związ-
ków Sybiraków Franciszkę Kobylińską, zostali zaproszeni 
m. in.: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, ks. kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków i Kresowia-
ków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, ks. Grzegorz Legutko, proboszcz 
parafii Wniebowzięcia NMP, Michał Buniak, wiceprze-
wodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie.

Była to okazja, aby przy łamaniu opłatkiem i skła-
danych życzeniach wspomnieć o tych, których w tym 
roku wśród nas zabrakło.

Przy tej wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć 
również życzeń od zaproszonych gości. W swych życze-
niach, burmistrz Nowogardu powiedział m.in.: dzięku-
ję Wam za Wasze świadectwo. Jesteście bohaterami, 
którzy oddawali swe życie za Polskę i tę Polskę tworzy-
li. Życzę wszystkim Sybirakom zdrowia, zdrowia i jesz-
cze raz zdrowia [...].

Niezwykłym wydarzeniem, które towarzyszyło no-
worocznemu spotkaniu były 90. urodziny Sybiraczki, 
pani Wandy Kluszczyńskiej, która przyjechała aż spod 
Katowic, gdzie obecnie mieszka. Nie mogło więc za-
braknąć życzeń od burmistrza, który powiedział: życzę 

ciepła – dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny świa-
tła w mroku – dzięki szczeremu uśmiechowi, radości  
w smutku – dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze 
jutro w chwilach niepokoju. Kolejnych 90. lat!, także 
prezentów.
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Po odśpiewaniu życzeń, głos zabrała prezes Fran-
ciszka Kobilińska, która podziękowała burmistrzowi za 
dotychczasową współpracę:

- W imieniu własnym oraz Zarządu i Członków Koła 
Związku Sybiraków w Nowogardzie, chciałabym ser-
deczne podziękować naszemu kochanemu panu bur-
mistrzowi Robertowi Czapli, za jego pomoc i wsparcie. 
Za to, że kiedy jesteśmy w potrzebie, wspiera nas i sta-
ra się nasze problemy rozwiązywać za każdym razem. 
Takiego burmistrza potrzebujemy i mam nadzieję, że 
nadal będzie on nas Sybiraków, w następnych latach, 
wspierał i troszczył się o nas.

– Oczywiście, że tak będzie. Macie to Państwo za-
pewnione, że jako burmistrz – odpowiedział Robert 
Czapla 111 

(ps)

W dniu 9 stycznia br. delegacja Gminy Nowogard  
w składzie: Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu  
i Szymon Pilipczuk – inspektor w Wydziale Rozwoju Lo-
kalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie brała udział w spotkaniu noworocz-
nym „Neujahrsempfang” organizowanym przez Zwią-
zek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podofi-
cerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego i miasto Heide.

Spotkania noworoczne mają już wieloletnią tradycję  
w Heide. Udział w tym wydarzeniu biorą najznamienitsi 
goście związani z współpracą na rzecz mieszkańców Heide.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięli m.in.: Bur-
mistrz Heide Ulf Stecher, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Heide Franz Helmut Pohlmann wraz z radnymi 
miasta Heide, Przedstawiciele władz samorządowych 
powiatu Dithmarschen, przedstawiciele władz samo-
rządowych landu Schleswig - Holstein, posłowie z lan-
du Schleswig – Holstein, Przedstawiciele miasta part-
nerskiego Anklam, członkowie i pracownicy Związku 
Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide i II Podoficerskej 
Szkoły Lotnictwa Wojskowego, przedstawiciele straży 
pożarnej w Heide, a także wiele innych osób związanych 
na co dzień z działalnością dla miasta Heide.

Podczas wystąpienia Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla pozdrowił wszystkich w imieniu mieszkańców 
gminy Nowogard oraz złożył zebranym gościom najser-
deczniejsze życzenia sukcesów i rozwoju miasta Heide  

Spotkanie noworoczne w Heide
w Nowym Roku. Do życzeń wręczony został również pre-
zent dla Stadtbibliothek (Biblioteki Miejskiej w Heide)  
tj. zestaw książek, leksykonów i albumów o kulturze pol-
skiej, w tym również o Nowogardzie. Wymiana literatury 
jest jednym z filarów długoletniej współpracy z miastem 
Heide, gdyż poprzez wzajemne poznanie kultur możliwa 
jest owocna współpraca naszych miast. Obecnie w szkole 
Volkshochschule Heide prowadzonej przez miasto Heide 
odbywają się kursy nauki języka polskiego. W wymienio-
nej placówce utworzonych zostało aż 6 grup nauki języka 
polskiego. Mamy nadzieję, iż przekazane książki wzboga-
cą możliwość nauki języka polskiego wśród mieszkańców 
miasta partnerskiego Heide. Ponadto władze Nowogar-
du i Heide zadeklarowały dalszą wymianę kulturalną  
i szkolną młodzieży. Młodzież z Heide została zaproszo-
na do udziału w trójstronnej wymianie młodzieży odby-
wającej się w ramach warsztatów artystycznych ARTeria 
przy festiwalu muzyki, filmu i malarstwa Lato z Muzami. 
Ponadto Burmistrz Nowogardu złożył na ręce Burmistrza 
Heide i Przewodniczącego Rady Miejskie w Heide oficjal-
ne zaproszenie na święto Nowogardu i galę Laura Ciso-
wego. Ponadto

Całą uroczystość uświetniła swoim występem  
orkiestra młodzieżowa Gymnasium Heide-OST.

Tekst: Szymon Pilipczuk RLFKiS
Zdjęcia: Roberto Turchetto 

- Boyens Concept GmbH & Co. KG
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W piątek, 19 stycznia br., o godz. 9.00, miała odbyć 
się się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, która została 
zwołana na wniosek burmistrza Roberta Czapli. Niestety 
sesja się nie odbyła, ponieważ nie było kworum (łac. qu-
orum), czyli minimum 11 radnych. Na 21 stawiło się zale-
dwie 9. Zwołanie sesji podyktowane było koniecznością 
podjęcia uchwał w następujących sprawach:

1. Zmian w budżecie gminy na rok 2018 – uchwała 
ta zabezpieczenia zobowiązania finansowe gminy na 
zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się 
jeszcze w roku 2017. Wśród nich są:

• projekt budowy parkingów przy ul. 5 Marca - 
16.974 zł

• wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego 
w Olchowie - 27.694 zł

• budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyj-
nej w Słajsinie – 6.000 zł

• budowa placu zabaw w Konarzewie – 48.958 zł
• budowa placu zabaw w Wierzbięcinie – 3.690 zł
• budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie przy 

Szkole Podstawowej – 23.684 zł.
2. Przeznaczenie dotacji w wysokości 20.000 zł dla 

parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie, na wy-

Absencja radnych przyczyną 
nieprzyjęcia uchwał 

konanie prac konserwatorsko - budowlanych zabytko-
wego kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Bogu-
szycach. Koszt planowanych prac konserwatorskich 
to kwota łączna 40.000 zł. Mieszkańcy sami zebrali na 
ten cel 20.000 zł, tak więc dotacja z gminy pozwoli na 
przeprowadzenie ww. prac.

3. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie trybu  
i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, za-
kresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku  
o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu kontroli po-
bierania i wykorzystywania tychże dotacji przez przed-
szkola i placówki przedszkolne publiczne i niepublicz-
ne, które nie są prowadzone przez Gminę. Ponieważ  
z dniem 1 stycznia 2018 r., zaczęły obowiązywać nowe 
zapisy w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, 
wystąpiła konieczność uchwalenia uchwał zgodny, 
które będą uwzględniać wspomniane nowe zapisy.

4. Rozpatrywana miała być również skarga miesz-
kańca na decyzję Rady Miejskiej w Nowogardzie od-
nośnie planu zagospodarowania przestrzennego,  
w części dotyczącej działki nr 120/05, położonej przy 
ul. Bohaterów Warszawy 71E.

Pozostawiamy to bez komentarza.                       (ps)

„Aferka” o gruz i kamienie 
Gmina Nowogard, dzięki zaangażowaniu burmistrza Roberta Czapli, realizuje od lat 

inwestycje w obszarze m.in. dróg gminnych. Od 7 lat wykonuje zarówno remonty dróg 
gminnych, miejskich jak i wiejskich. 

Łącznie liczba inwestycji drogowych w Gminie Nowo-
gard to ok. 55 najważniejszych remontów i budów dróg za 
kwoty od kilkunastu tysięcy do milionowych złotych każ-
da, w tym także z 50% dofinansowaniem Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. Ponadto za pomocą 
kamienia i frezu asfaltowego, wykonano remonty doraźne 
około 120 odcinków różnych dróg. Także remonty dróg 
powiatowych, wspierane są przez Burmistrza Nowogardu.

Mimo realizacji zadań służących dobru wszystkich 
mieszkańców, niektórzy radni rady miejskiej czegoś się 
usilnie doszukują w działaniach Gminy. Ostatnio, w związ-

ku z wysypaniem gruzu i kamienia, a tym samym ułatwie-
niem dojazdu do pola sołtysa Karska. Dla Nowogardzkich 
Wiadomości Samorządowych rozmawiamy na ten temat  
z sołtysem wsi Karsk, Jerzym Kubickim, a także z wicebur-
mistrzem Nowogardu, Krzysztofem Kolibskim.

Samorządowe: Jak długo jest Pan sołtysem?
Jerzy Kubicki, sołtys Karska i Warnkowa W Karsku 

mieszkam od urodzenia, czyli 59 lat, a sołtysem jestem 
już 15 lat.

WS: Ilu mieszkańców liczy sołectwo? 
JK: W całym sołectwie mieszka ponad 300 osób.  
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To mieszkańcy w różnym wieku. Niektórzy zajmują się 
uprawą roli, inni pracują gdzie indziej albo opiekują się 
dziećmi. Gdy organizuję na przykład Dzień Dziecka bywa, 
że przychodzi i z 80 dzieci. Ogólnie i Warnkowo i Karsk to 
spokojne wioski, mieszkają tu mili, uczynni ludzie.

WS: Za sprawą niektórych radnych z Nowogardu, 
Pana aktywność dla mieszkańców Karska stała się po-
wodem audycji radiowej i telewizyjnej. Chodzi o polną 
drogę, na której wysypał Pan gruz i kamienie. Dlaczego?

JK: Nie wiem. Drogi nasze, jak to na wsi zawsze były 
złe. Błoto, koleiny, ciężkie do przejechania kałuże. Odkąd 
pamiętam każdy na własną rękę łatał dziury jak mógł  
i czym mógł. Nie zawsze można było wszędzie dojechać, 
a w pole iść trzeba. Raz pamiętam jak się „zakopałem” 
samochodem, bo ciągnikiem to już w ogóle nie dało 
się wjechać. No i kiedy dowiedziałem się, że w gminie 
można złożyć wniosek o wydanie tłucznia i gruzu, żeby 
te dziury pozasypywać, to taki wniosek złożyłem. No bo 
czemu nie? Czekałem czas jakiś na decyzję, ale dosta-
łem pozytywną. A później sam przez tydzień czasu ten 
kamień i gruz sypałem w dziury na gminną drogę. Nie 
gmina, tylko ja tę drogę remontowałem poświęcając 
swój czas i pieniądze. Wyremontowane zostały w ten 
sposób 3 drogi gminne w naszym sołectwie.

WS: Pewien radny zarzuca Panu, że zrobił Pan tę dro-
gę „dla” Burmistrza Nowogardu, bo zaczął tę polną ścież-
kę wysypywać gruzem od tej części w pobliżu, której jest 
pole burmistrza.

JK: Ja się w politykę nie mieszam ale radny, który tak 
mówi naraża się na śmieszność. Zacząłem od tej części 
drogi gdzie były największe dziury, no bo tam trzeba było 
w pierwszej kolejności łatać. Już dość mieszkańcy Karska 
taplali się w błocie i ja tę drogę zamierzam dalej napra-
wiać. Dlaczego nie, skoro jest taka możliwość? Już ponad 
30 sołectw z tego korzystało. A co to my z sołectwa Karsk 
jacyś gorsi jesteśmy, żebyśmy dobrej drogi we wsi mieć 
nie mogli? A myślę jeszcze żeby wystąpić o tłuczeń na na-
prawę drogi między Świerczewem, a Karskiem, bo tam 
też by się przydało wysypać. Mnie to jest nie potrzebne, 
bo ja tam już pola nie mam, ale innym mieszkańcom so-
łectwa na pewno droga się przyda. Radni biorą wysokie 
diety m.in. z podatków, które ja płacę i oni powinni te 
drogi remontować. Jak zrobiłem za nich robotę i drogę 
załatałem, to powinni mi za to podziękować, a nie jeszcze 
narzekać. Ale cała sytuacja daje obraz, jakich niektórych 
radnych mamy w tej kadencji.

Tyle sołtys. A jak do sprawy ustosunkował się sam 
Urząd Miejski w Nowogardzie?

Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe: Panie wi-
ceburmistrzu, w sprawie drogi w Karsku wypowiedział 
się pan 9 stycznia br. dla Radia Szczecin. Czy może pan 
powiedzieć, co trzeba zrobić żeby otrzymać z gminy gruz 
i kamień na utwardzenie drogi?Krzysztof Kolibski, Wice-
burmistrz Nowogardu: Od 2015 roku nasza gmina kupuje 
w drodze przetargu ekonomiczny materiał w postaci tłu-
czonego kamienia, który na wnioski poszczególnych soł-
tysów – bo głównie oni wnioskują o tłuczeń, przeznacza 
ten materiał do naprawiania stanu nieprzejezdnych dróg 
polnych. Wystarczy złożyć wniosek do gminy i każdy ten 
materiał otrzymuje. Oczywiście jeśli wniosek dotyczy drogi 
gminnej. Jest to normalna i powszechnie wiadoma sprawa 
od 3 lat. W tym czasie niemal na każdej naradzie sołtysów, 
która średnio odbywa się co miesiąc burmistrz i pracowni-
cy Urzędu informowali i informują o możliwości pozyskania 
materiału i proszą o pomoc w naprawie gminnych dróg, bo 
radni zabierają z remontów dróg notorycznie pieniądze.

Czas, w którym realizowany jest wniosek w postaci 
przyznania tego materiału, uzależniony jest od tego, czy w 
danej chwili jest on dostępny. Jeśli jest dostępny to sołtys 
decyduje, kiedy i gdzie go mamy dostarczyć. Jeśli go za-
braknie, to wnioskodawca czeka na to, aż będziemy mieli 
wyłonionego dostarczyciela. Niezależnie od tego, nie ma 
takiej sytuacji, aby wnioskodawca nie otrzymał tego ma-
teriału. Zaznaczam, że gmina dostarcza tłuczeń na miejsce,  
a wnioskodawca sam musi postarać się o to, aby daną dro-
gę uczynić przejezdną. Są to drogi prowadzące do domów, 
świetlic, pól. Rocznie wydajemy około 2,5 tysiąca ton tłucz-
nia. Dzięki temu, że nasza gmina kupuje kamień, w okresie 
trzech lat w 35 miejscowościach, jak również w samym 
Nowogardzie, mogliśmy naprawić około 120 dróg lub ich 
odcinków. Bo nie chodzi tu o gruntowny remont, a o za-
łatanie dziur, lub uczynienie drogi przejezdnej. Drogi były 
remontowane tym sposobem w następujących miejsco-
wościach: Nowogard, Olchowo, Gardna, Jarchlino, Dąbro-
wa, Wierzchy, Wyszomierz, Czermnica, Świerczewo, Kuli-
ce, Strzelewo, Błotno, Wojcieszyn, Długołęka, Żabówko, 
Wołowiec, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Łęgno, 
Maszkowo, Miętno, Orzechowo, Otręby, Ostrzyca, Sikorki, 
Słajsino, Ptaszkowo, Trzechel, Wierzbięcin, Żabowo, Bogu-
szyce, Nowe Wyszomierki,

WS: Gdzie ostatnio Gmina dostarczyła tłuczeń?
K.K.: Kilka transportów takiego kamienia w ostat-
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nim czasie dostarczyliśmy na nowe osiedle domków przy  
ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie (okolice Orlika), gdzie 
wcześniej trudno było przejechać, a mieszkańcy brodzili 
w błocie. Tłuczniem utwardziliśmy też fragmenty łącznika 
między ulicami 15 Lutego i Ogrodowej. Ponadto utwar-
dziliśmy ul.: Sikorskiego i Asnyka, które wcześniej również 
były nieprzejezdne. Tłuczeń „jako awaryjna” forma rato-
wania nawierzchni i czynienia drogi przejezdną, przezna-
czany jest głównie na wnioski sołtysów, na drogi wiejskie, 
ale może wnioskować każdy mieszkaniec gminy. Między 
innymi Karsk jest jednym spośród 35 miejscowości, które 
otrzymały tłuczeń na remonty swoich dróg.

WS: Jeden z radnych zarzuca Gminie w wywiadzie dla 
radia szczecin, iż droga w Karsku została utwardzona ka-
mieniem „w pierwszej kolejności” ze względu na to, że  
w okolicy jest pole burmistrza...

K.K.: To nieprawda. Już w 2015 roku tym sposobem 
uczyniono przejezdnymi wiele innych dróg. Przed Kar-
skiem utwardzono już bodaj 60 czy 70 dróg. Powtórzę to 
co mówiłem na ten temat w Radiu Szczecin. Jestem zszo-
kowany, jak można tak rozdmuchać sprawę, której tak na-
prawdę nie ma.

WS. Czy radny Nieradka nie wie, że w Karsku, oprócz 
pola burmistrza, swoje grunty mają również inni rolnicy?

K.K.: W Karsku droga, którą utwardził rolnik prowadzi 
do 26 pól rolnych, łąk i innych gruntów należących do 11 
właścicieli. Mieszkańcy ci mają prawo do tych swoich grun-
tów dojechać, przecież płacą do gminy podatki. Natomiast 
radnego Nieradki, ani pozostałych, którzy wypowiadali się 
w tej sprawie, to nie interesuje. Ich interesuje chyba upra-
wianie „brudnej” polityki. Bo inaczej tego nazwać nie moż-
na. Zbliża się kampania wyborcza. Za chwilę dowiemy się, 
co chce osiągnąć radny Nieradka, na wprowadzaniu w błąd  
mieszkańców.

WS. Przypomnijmy: jakiś czas temu lokalny dziennik 
spekulował, i zdaje się także niektórzy radni, iż fakt, że 
burmistrz Robert Czapla chce wybudować w Karsku sieć 
kanalizacyjną jest związany z posiadaniem przez niego  
w tej miejscowości pola...

KK: To śmieszne. Budowę kanalizacji w sołectwie gmina 
planuje już od 2010 r. W tym to właśnie roku Rada Miejska 
przyjęła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowo-
gard. Wtedy Robert Czapla nie zajmował jeszcze stanowi-
ska burmistrza i nie posiadał pola rolnego. Sieć kanaliza-
cyjna miała powstać w Warnkowie i Karsku do 2015 roku. 
Tak jak i w Wojcieszynie. Budowy tych kanalizacji jednak 
nie rozpoczęto, z powodu przeciągającego się postępo-
wania partnerstwa publiczno-prywatnego, o czym szero-
ko informowały media. W roku 2017 kwestia PPP została 
ostatecznie rozwiązana, podpisaliśmy umowę z PUWiSem 
na dalszą obsługę gminy w zakresie dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków i nie było żadnych przeszkód, 
aby kontynuować wcześniejsze zamierzenia gminy. Jest 
to dobry kierunek działań, popiera go PUWiS, ale poparła 
go także obecna rada miejska w formie głosowania dnia  
25 października 2017 roku podejmując stosowną uchwałę. 
Budowa sieci ruszy i sołectwo będzie miało już niedługo 
kanalizację. Niektórym radnym jednak się to nie podoba, 
ponieważ burmistrz ma w Karsku pole. Słowem, zdaniem 
niektórych radnych wszyscy mieszkańcy Karska mają być 

poszkodowani, bo Robert Czapla ma tam pole. Swoją dro-
gą, idąc tym tokiem rozumowania, skoro mamy przerwać 
w całym Karsku wszystkie inwestycje, bo ma tam pole 
burmistrz, to należałoby także w Nowogardzie przerwać 
wszystkie inwestycje, bo tam burmistrz... mieszka?

Aby uciąć tego typu spekulacje, Robert Czapla pismem 
z 10 maja 2017 roku, zwrócił się z prośbą do Gminy o nie-
doprowadzanie kanalizacji do swojego pola. Tę prośbę 
Urząd Miejski przekazał do PUWiSu, który ją uwzględnił  
i kanalizacji tam nie będzie. Dodatkowo burmistrz dla 
przejrzystości sprawy, wyłączył się z jej prowadzenia i prze-
kazał ją mi.

Powyższe dowodzi, że burmistrz sprawując swój urząd 
dba o interes mieszkańców Gminy, a nie swój. Postępowa-
nie burmistrza jeśli chodzi o jego pole w Karsku jest jak naj-
bardziej etyczne i zgodne z prawem.

WS. Słyszy się głosy, że dziury w drodze gminnej  
w Karsku zostały załatane, a w Czermnicy przy działkach 
radnej Bogus i jej rodziny nie.

K.K.: Dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o drogi w Kar-
sku, to gmina dała gruz i kamienie, a rolnik nimi połatał 
dziury w drogach gminnych. Mieszkańcy Czermnicy też 
by ten materiał dostali, jednak ani oni, ani radna Bogus  
o niego nie prosili. Zwracali się o to, aby gmina sama, bez 
ich udziału, zrobiła tam dużą ćwierćmilionową inwesty-
cję. Żeby gmina zrobiła profesjonalny projekt, uzyskała 
pozwolenie na budowę, a następnie wybudowała drogę 
ze wszystkimi jej elementami: korytowaniem, ułożeniem 
wielu warstw z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń. 
Zatem nie można porównywać załatania dziur w drodze 
gruzem i kamieniem przez rolnika w Karsku z profesjonalną 
inwestycją budowy drogi za 250 tysięcy złotych w Czerm-
nicy. Takie stawianie sprawy ma na celu wprowadzenie nas 
-mieszkańców w błąd.

WS. To o co cała ta „afera”?
K.K. Jak to o co? Mamy przecież rok wyborczy. Jesie-

nią tego roku czekają nas wybory samorządowe. Niektórzy 
radni wolą prowadzić taką „brudną politykę” niż zaanga-
żować się w normalną, merytoryczną pracę samorządu. 
Przecież radny Nieradka w wywiadzie dla Radia Szczecin 
podał informacje, które w większości są po prostu nie-
prawdziwe. Oburzające jest posługiwanie się nieprawdą 
dla uzyskania własnych korzyści politycznych – bo o to 
tu chodzi i czas najwyższy takie działania zdemaskować.  
A jak pani myśli, dlaczego teraz została poruszona przez 
radnych kwestia tej drogi? Z tą drogą sołtys się przecież „ 
nie ukrywał”, gdy ją naprawiał w roku 2016. Tak, to było 
2 lata temu. I nagle dziwnym zbiegiem okoliczności, gdy 
prawie zaczynają się wybory, kwestia ta pojawia się w me-
diach. Jeśli niektórzy radni nic dobrego w gminie nie zro-
bili to muszą czymś odwrócić uwagę wyborców od braku 
własnych sukcesów. Należy przypuszczać że w tym roku 
jeszcze nie raz nasi mieszkańcy będą zasypywani przez tych 
radnych „mową nienawiści”. Najgorsze jednak jest to, że  
w tym pędzie do władzy, wyrządzają krzywdę wizerunkowi 
naszej Gminy. Który przedsiębiorca będzie chciał, czytając 
podobne oszczerstwa, inwestować u nas swoje pieniądze? 
Mam nadzieję, że wybory zmienią skład rady tak, by zasia-
dali w niej ludzie, którzy jednogłośnie wypowiadają się dla 
dobra naszej Gminy i jej mieszkańców. 

(bs)
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Oświadczenie dyrektora nowogardzkiego  
szpitala odnośnie ZOL w Resku 

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie informuje,  
że artykuły zawarte w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 05-08.01.2018 r., pt. 
Przyszedł do Rady w Nowogardzie po pieniądze, które wydał... w Resku, Dy-
rektor, co się liczbom nie kłaniał są nieprawdziwe.

Wniosek do budżetu na rok 2018 r., złożyłem na wydatki inwestycyjne  
w zakresie, których wchodziły między innymi termomodernizacja budynków 
szpitalnych, czy zakup przewoźnego aparatu RTG. Autor artykułu stwierdził, 
że Lembas ponownie samowolnie zainwestował w szpital w Resku, ponad 
44 tys. należące do szpitala w Nowogardzie - właśnie tych pieniędzy (i co 
najmniej takiej kwoty) wydanej w Resku, Lembasowi zabrakło na potrzeby 
naszego szpitala w Nowogardzie, dlatego w grudniu przyszedł do Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, aby ta mu kolejny już raz „dołożyła” na „pilne potrze-
by szpital, informacja ta jest nieprawdziwa ponieważ wszystkie wymienione 

wydatki zawarte w kwocie 44.200 złotych zostały pokryte w całości z przychodów, jakie Szpital otrzymuje na 
działalność ZOL w Resku.

W tym celu otworzyłem osobne konto rozliczeniowe w naszym Szpitalu, na które wpływają wszystkie 
przychody związane z ZOL-em w Resku, jak również pokrywane są wydatki związane z działalnością tej pla-
cówki.

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w artykule, iż poprzez wydatkowanie kwoty 42 tys. zł na 
ZOL w Resku, zabrakło środków na potrzeby szpitala w Nowogardzie i dlatego w grudniu 2017 r. przyszedłem 
do Rady Miejskiej w Nowogardzie, aby ta kolejny raz „dołożyła” na pilne potrzeby szpitala.

W miesiącu grudniu 2017 r., Rada Miejska w Nowogardzie debatowała nad budżetem, w którym znala-
zły się wydatki inwestycyjne Szpitala, jednakże Rada Miejska, w wyniku glosowania, środków na ten cel nie 
przyznała. Zaznaczam, że nie były to wydatki bieżące ani eksploatacyjne związane z utrzymaniem Szpitala 
lecz wydatki inwestycyjne.

W nawiązaniu do poprzednich artykułów DN informuję, że nieprawdziwe są informacje dotyczące zakupu 
„przewoźnego” aparatu RTG, który zakupiono w ramach dotacji ze środków unijnych.

Wniosek o zakup przewoźnego aparatu RTG jest podyktowany potrzebą diagnozowania pacjentów le-
czonych w Szpitalu w stanach ciężkich, podłączonych do aparatury podtrzymującej parametry życiowe,  
a więc uniemożliwiające ich przewożenie do Pracowni RTG. W związku z powyższym, złożyłem wniosek  
o zakup przewoźnego aparatu RTG, ponieważ otrzymany w 2003 r. aparat RTG od WOŚP uległ uszkodzeniu, 
a szacunkowy koszt naprawy przez serwis Philipsa, został oszacowany na ok. 80 tys. złotych, co z uwagi na 
koszt i wiek aparatu jest nieopłacalne.

Autor pomylił aparat RTG zakupiony w 2011 r. jako przewoźny, który jest aparatem RTG typu C i jest wy-
korzystywany wyłącznie na bloku operacyjnym do zabiegów chirurgicznych.

Nieprawdziwą informacją jest również przekazywana przez Dziennik Nowogardzki informacja o braku 
podejmowanych przez Szpital działań w celu pozyskiwania środków unijnych.

Szpital w Nowogardzie śledzi na bieżąco ogłoszenia o naborze na poszczególne konkursy, ale z uwagi 
na brak ogłoszeń w dziale opieka zdrowia, wystąpił dnia 26 czerwca 2017 r., do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego z wnioskiem, o umieszczenie na liście indykatywnej naszego wniosku dotyczącego 
informatyzacji Szpitala, w tym oprogramowanie medyczne, diagnostyczne, księgowe, rozliczeniowe z NFZ 
oraz wyposażenie (licencje programów, serwery, komputery, laptopy, itp.).

W odpowiedzi od Marszałka i Dyrektora Wydziału uzyskaliśmy informacje, iż w 2017 r., nie przewiduje się 
naboru w dziale opieka zdrowotna ponieważ, środki zostały rozdysponowane wyłącznie na realizację przed-
sięwzięć, ujętych w ramach działania 9.1 RPO WZ w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachod-
niopomorskiego - zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Rządem RP oraz w ramach 
działania 9.10 RPOWZ, na projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym: Zachodniopomorskie e-Zdrowie oraz 
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak wynika z informacji otrzymanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, nie ma możli-
wości wsparcia naszej inwestycji środkami RPOWZ w 2017 r.

Nie mniej jednak zamierzamy ponowić wniosek w roku bieżącym, aż do jego pozytywnego rozpatrzenia.
Z poważaniem

Kazimierz Lembas
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
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Najdotkliwiej i dosłownie odczuwają to mieszkańcy 
ul. Zielonej, gdyż podczas ulew wybijają ścieki ze stu-
dzienek kanalizacyjnych.

Burmistrz Robert Czapla, zaraz po objęciu swojej 
funkcji, tj. już w roku 2010, zapoznał się z tym proble-
mem i zlecił przeanalizowanie dostępnej dokumenta-
cji, aby ten problem wyeliminować. Z tej analizy wyni-
kało, że w pierwszej kolejności należy uporządkować 
kanalizację w obrębie nowogardzkiego jeziora.

Niezwłocznie gmina Nowogard podjęła działania, 
które miały wyeliminować tę uciążliwą niesprawność 
kanalizacji nad nowogardzkim jeziorem. W sumie  
w latach 2011 – 2017 zrealizowano 7 etapów inwesty-
cji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwia-
jąca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji 
sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej”.

I tak, w latach 2011 – 2017, wykonane zostały przez 
Gminę następujące etapy zgodne z zaleceniami anali-
zy technicznej:

1. 2011 – (I) wykonano kanał sanitarny w ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, kanał deszczowy na placu Sza-
rych Szeregów oraz zamontowano separator przy re-
stauracji Neptun za kwotę 436.650 zł.

2. 2012 – (II) wykonano odcinek kanalizacji desz-
czowej wzdłuż murów obronnych, przebudowano 
istniejący kanał deszczowy zamieniając go na kanał  
o większej średnicy z ø 200 na ø 400, wykonano nowy 
kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz za-
montowano 5 separatorów na terenach zielonych nad 
jeziorem za łączną kwotę 480.000 zł.

3. 2013 – (III) wybudowano odcinek kanału deszczo-
wego w ul. Zielonej przy restauracji Przystań oraz sepa-
rator na zieleńcu przy jeziorze za kwotę 119.407 zł.

4. 2014 – (IV) wykonano odcinek kanalizacji desz-
czowej wraz z separatorem w ul. Zielonej (dojazd 
do posesji 6-6b) oraz w parkingu tej ulicy za kwotę 
210.330 zł.

5. 2015 – (V) wybudowano kanalizację deszczową 

Informacja na temat rozdziału  
sieci kanalizacyjnej w Nowogardzie

Od dłuższego czasu nasze miasto zmaga się z problemem starego i niestety w większości nie-
sprawnego systemu kanalizacyjnego ogólnospławnego (jedną rurą płyną ścieki i deszczówka).

Warto pamiętać, że sieć kanalizacyj-
na Nowogardu w większości pocho-
dzi sprzed II wojny światowej i jest 

to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która  
w żaden sposób nie była przystosowana do pełnie-
nia obecnej roli sieci deszczowo-kanalizacyjną. Zbu-
dowana została z cegieł czyli jest to zwykła beto-
nówka, na którą w sposób destruktywny działa che-
mia, zawarta w dzisiejszych ściekach sanitarnych. 
Dodatkowo mały przekrój tej kanalizacji sprawia, że 
przy dużych i nagłych opadach deszczu, nie jest ona 
w stanie odbierać gromadzącą się wodę. 

w ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem zloka-
lizowanym przy linii brzegowej jeziora za łączną kwotę 
239.333 zł.

6. 2016 – (VI) wybudowano kanalizację deszczową 
w ul. Ludwika Waryńskiego wraz z podczyszczalnią 
wód opadowych (separatorem) za kwotę 238.620 zł.

7. 2017 – (VII) wybudowano kanalizację deszczową 
w ul. Zielonej oraz zamontowano 2 separatory za łącz-
ną kwotę 664.802 zł.

Tak więc, do końca 2017 roku, Gmina przeprowa-
dziła prace na obszarze od kąpieliska miejskiego do 
parkingu przy restauracji Przystań oraz w ul. Kazimie-
rza Wielkiego, ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. Pozo-
stał jeszcze do uporządkowania problem z kanaliza-
cją na terenie z budynkami, należącymi dawniej do 
krochmalni oraz ul. Jana Kilińskiego. Wykonane prace 
związane m.in. z montażem separatorów i zupełnie 
nowych odcinków kanalizacji, ze względu na wysokie 
koszty są przeprowadzane etapami. Dzięki dotychcza-
sowym pracom oraz tym zaplanowanym, nastąpi cał-
kowity rozdział sieci we wspomnianym terenie, co też 
spowoduje, że wody opadowe będą odprowadzane 
kanalizacją deszczową, a tym samym znacznie zmniej-
szy się jej ilość w kanalizacji sanitarnej.

Mimo jednak przeprowadzanych przez Gminę prac, 
problem co prawda znacznie się zmniejszył, ale nie zo-
stał całkowicie rozwiązany. Przy większych opadach 
deszczu, ścieki nadal wydostają się z kanalizacji ście-
kowej przy Okrąglaku przy ul. Zielonej. Stąd też decy-
zja burmistrza Roberta Czapli, aby zlecić dodatkową 
analizę PUWiSowi. Firma ta posiada specjalistów w tej 
dziedzinie, którzy będą w stanie wskazać dalsze kro-
ki, jakie należy podjąć, aby całkowicie wyeliminować 
problem wybijania ścieków opadowych w ul. Zielonej. 
Przeanalizują oni dla własnych potrzeb skuteczność 
dotychczasowych prac, które zostały zrealizowane 
przez Gminę. Analiza wskaże dalsze kroki, jakie będą 
musiały być podjęte przez Gminę w tym zakresie. (ps)
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Na spotkanie, zaproszony przez strażaków, przy-
był burmistrz Robert Czapla. Wśród zgromadzonych 
obecni byli również m.in. radna Mirosława Cwajda  
z Osowa, kapitan Marek Michalak z Powiatowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie oraz Komendant OSP w Nowo-
gardzie druh Artur Konior.

Druh Krzysztof Borowski oraz druh Gracjan Razik 
przedstawili wszystkim zebranym sprawozdanie rocz-
ne z działalności jednostki OSP. Wg tego sprawozda-
nia strażacy z OSP Osowo wyjeżdżali w sumie ponad  
22 razy do akcji, brali udział w różnego rodzaju impre-
zach organizowanych na terenie sołectwa, gminy oraz 
powiatu. Ponadto dbają o powierzonym im sprzęt tak, 
aby był sprawny, gdy zajdzie taka potrzeba.

Po przedstawieniu rocznego sprawozdania i jed-
nogłośnym jego przyjęciu oraz sprawozdania finanso-
wego, wszyscy obecni udali się do garażu, aby zoba-
czyć defekt dotychczasowego remontu. Wspomniany 
remont był możliwy dzięki materiałowi zakupionemu 
przy wsparciu burmistrza Roberta Czapli, który na ten 
cel przekazał osowskim strażakom kwotę 10.000 zł. 
Pozostałe brakujące środki strażacy z Osowa pozyskali 

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Osowie

ze sprzedaży kalendarzy i ze składek własnych.
Ponadto zostało zakupione 7 szt. regałów do remi-

zy, dzięki wsparciu ze strony Firmy Stimex-Agro z sie-
dzibą w Osowie.

Z zakupionego materiału powstała szatnia dla dru-
hów, zostanie również przeprowadzony remont garaży, 
świetlicy wraz z pomieszczeniem socjalnym. Wszystkie 
prace wykonują sami druhowie.

***
Podczas zebrania głos zabrał również burmistrz Ro-

bert Czapla, który zebranym strażakom podziękował za 
ich dotychczasową gotowość i pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. Zaś komendant gminny OSP druh Artur 
Konior wraz z kapitanem Markiem Michalakiem zapo-

znał strażaków z planami szkoleniowymi  
i tym, co czeka jednostkę w Osowie w no-
wym roku. W czasie dyskusji strażacy roz-
mawiali z burmistrzem o możliwości dofi-
nansowania przez niego dalszego remon-
tu oraz udzielenia przez Gminę wkładu  
w zakup nowego samochodu bojowego 
dla jednostki OSP w Osowie (strażacy 
sami chcą napisać projekt na dofinanso-
wanie tego zakupu oraz chcą sami pozy-
skać pozostałą kwotę).

Miłym akcentem tego wieczornego 
spotkania ze strażakami był wniosek dru-
ha Stanisława Dynarskiego, aby zapro-
ponować burmistrzowi Robertowi Czapli 

wstąpienie w szeregi OSP Osowo jako honorowego dru-
ha. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez aplauz  
i ustalono, że na następnym spotkaniu nastąpi oficjalne 
przyjęcie burmistrza w szeregi druhów OSP w Osowie.

***
Oficjalne spotkanie trwało ponad 2 godziny, a Za-

rząd ostatecznie otrzymał absolutorium za ubiegły rok. 
(ps)

W piątek wieczorem (19 stycznia br., o godz. 18.00), w pomieszczeniach remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Osowie, miało miejsce spotkanie sprawozdawcze OSP w Osowie.

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert pracy
Jeżeli posiadasz umiejętności i doświadczenie w pracach budowlanych, remontowych lub porządkowych, złóż swoją 
ofertę do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, możliwość podwyższania kwalifikacji, satysfakcjonujące  wynagrodzenie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia osobiście pod adresem:
Urząd Miejski Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard pok. nr 201 
lub telefonicznie: 913926212 p. Elżbieta Laskowska, 913926204 p. Ewa Łaszuk
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Zgodnie z informacją, którą przekazałem Państwu pod koniec roku 2017, pozyskałem inwestora - lidera w branży pro-
dukcji szyb zespolonych. Firma PRESS GLASS S.A. stworzy ponad 300 miejsc pracy i w związku z powyższym, uprzejmie 
informuję, że w dniu 14.02.2018 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Pracy w Nowogardzie odbędzie się giełda pracy z jej udziałem.

Nabór i rekrutacja do nowo powstającego zakładu pracy odbędzie się m. in. na stanowiska:

Nabór i rekrutacja 
do nowopowstałego zakładu pracy 

firmy PRESS GLASS

• administrator sieci komputerowej,
• elektromechanik utrzymania ruchu,
• inżynier utrzymania ruchu,
• kierownik działu i produkcji,
• kontroler jakości,
• magazynier surowców i wyrobów gotowych,
• mistrz produkcji,

Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych  – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Nowogard.

Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remon-
cie lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku.  Zgłaszać można budynki, w których te prace 
zostały zakończone do 31.12.2017 r.

Nagroda główna dla zwycięscy konkursu wynosi 10.000 zł oraz dwa wyróżnienia po 1.000 zł
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 31 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy 
kierować na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard; za termin zgłoszenia przyjmuje się 
datę stempla pocztowego).

Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs pt. 
„Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie bu-

dynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017”. 

• operator suwnicy,
• specjalista ds. planowania transportu i odpraw 

celnych,
• pracownicy produkcji.
Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane podję-

ciem pracy w nowogardzkiej podstrefie ekonomicznej. 
BURMISTRZ NOWOGARDU 

Robert Czapla

Dobra strona informacji

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

www.nowogard.pl
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Piotr Słomski 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 od-
bywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołec-
twa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, 
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep 
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; 
Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-
-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 
40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep 
„OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.  
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; 
REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komi-
sariat 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. War-
szawy 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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Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki 
Aneta Wysoszyńska, szczególnie podkreślając obec-
ność żony Pana Lecha – Jadwigi oraz syna Jakuba.

Następnie głos zabrał Pan Lech Jurek, przedsta-
wiając swój chór „Animando”, działający przy Nowo-
gardzkim Domu Kultury i prezentując krótkie wspo-
mnienia z bohaterem spotkania. Zaśpiewano m.in. 
piosenkę o Nowogardzie pt. „Moją ulicą jest Pro-
menada”, do której muzykę skomponował Ś.P. Lech 
Szpon, słowa napisał – Zenon Mól, natomiast całość 
zaaranżował Pan Lech Jurek. Usłyszeć można było 
również kompozycje „Mars rozkwitnie jabłoniami”, 
„Daleko szukajcie nas” oraz „Deszczowe lato”. 

Ocalić od zapomnienia
We wtorek (16 stycznia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się czwarte już spo-

tkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Tym razem wspominaną postacią był Ś.P. Lech 
Szpon.

W następnym punkcie spotkania głos zabrała mo-
deratorka spotkań „Ocalić od zapomnienia” – Kazimie-
ra Fecak, która przygotowała krótki życiorys Ś.P. Lecha 
Szpona. Obszerną prezentację złożoną ze zdjęć przy-
gotował jak zwykle Pan Franciszek Karolewski. Głos za-
bierali również uczestnicy spotkania, którzy byli zwią-
zani z postacią Ś.P. Lecha, dziękując za zorganizowane 
spotkanie oraz dzieląc się swoimi wspomnieniami. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie 
na to spotkanie. O następnym terminie spotkania  
i przedstawianej postaci poinformujemy na naszej 
stronie internetowej oraz w mediach.

Dyrektor Biblioteki 
Aneta Wysoszyńska

20 stycznia br., w świetlicy w Strzele-
wie, z inicjatywy burmistrza Roberta Czapli 

i mieszkańców Strzelewa, rozegrano I Międzygmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodnicy startowali  
w II kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii, 
dla dzieci do 14 lat, rozgrywano zawody o Puchar 
Sołtysa Strzelewa. Dorośli mieszkańcy walczyli o Pu-
char Burmistrza Nowogardu. W zawodach wraz z 36 
innymi zawodnikami brał udział także burmistrz Ro-
bert Czapla, który wraz z rodziną dopingował zwłasz-
cza najmłodszych uczestników turnieju.

- Nasza świetlica w Strzelewie znakomicie nadaje 
się na takie przedsięwzięcia. Mieszkańcy chcą akty-
wizować się sportowo. Burmistrz podarował nam 

I Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza i Puchar Sołtysa

jeden stół a drugi kupiliśmy sami. Dzięki temu mo-
żemy organizować turnieje i ten nie będzie ostatni 
- zapewniła Jolanta Bednarek, radna Rady Miejskiej 
w Nowogardzie i sołtys wsi Strzelewo.

Po emocjonującej walce w kategorii do 14 lat 
zwyciężył Adrian Bienias, II miejsce zajął Kacper 
Skowroński, a na III pozycji uplasował się Bartłomiej 
Wyrzykowski. W kategorii powyżej 14 lat, I miejsce 
zajął Krzysztof Gałecki, II miejsce - Michał Wąsik,  
a III - Radek Molka.

Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk Burmistrza No-
wogardu i sołtys Jolanty Bednarek. Wszyscy zawod-
nicy uczestniczący w turnieju otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki.                                                 (sb)
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Służby bliżej nas
W celu zwiększenia do-
stępności do wsparcia 
służb działających na rzecz 
społeczności lokalnej w 
dniu 23.01.2018 r. odby-
ły się na terenach wiej-
skich dyżury pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w No-
wogardzie. Pracownicy 
socjalni oraz dzielnicowi 
udzielali wspólnie porad  

i informacji z zakresu działalności swoich insty-
tucji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dorota Maślana

Wsparcie w obszarze edukacji sportowej naszych 
najmłodszych mieszkańców jest jednym z najważniej-
szych celów dla Burmistrza Nowogardu.

Trwające kilka godzin rozgrywki, podzielone na 
dwie tury, miały również na celu wsparcie organizo-
wanej w całym kraju zbiórki Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Akademia Młodego Piłkarza po-
bierała od każdej z drużyn „wpisowe” w kwocie 100 
złotych, z przeznaczeniem na wsparcie odbywającego 
się tego dnia 26. finału WOŚP. Podczas przerw w zawo-
dach można było skorzystać ze słodkiego poczęstunku  
w postacie dużego wyboru ciast, przygotowanych 
przez rodziców młodych piłkarzy oraz wypić gorą-
cą kawę czy herbatę, a jednocześnie wspomóc ak-
cję wyrównywania szans w ratowaniu noworodków.  
W niedzielnej całodziennej zbiórce WOŚP brał również 

Rozgrywki o Puchar Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli w Turnieju Piłki Nożnej 

wsparciem 26. finału WOŚP
Wspólnie z Gminą Nowogard i nowogardzkim Stowarzyszeniem Akademia Młodego 

Piłkarza w ostatnią niedzielę, 14 stycznia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.

udział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z ro-
dzicami uczestników Turnieju. Zarówno młodzież, jak  
i kibicujący rodzice, szczodrze wspierali cel akcji.

***
Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 9.00. Zgromadzo-

nych: rodziców, trenerów, publiczność i młodych zawod-
ników powitał burmistrz Robert Czapla, życząc wszystkim 
dobrej zabawy, a piłkarzom wygranych meczów.

***
Pierwsza tura liczyła 15 rozgrywek: z uczestniczą-

cych 6 drużyn, w tym dwóch z Nowogardu, zagrali 
najmłodsi uczestnicy – rocznik 2009. W pierwszym 
rozegranym meczu APM Nowogard po zaciętej walce 
zwyciężył, wynikiem 3:0 z AP Drawskiem Pomorskim. 
Ostatni z pierwszej tury, wynikiem 0:0 zmierzył się 
rocznik starszy i młodszy APM Nowogard.
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W sobotnie popołudnie (13 stycznia br.), w świetli-
cy wiejskiej w Grabinie, wyjątkowe wydarzenie. Sołtys 
Agnieszka Paradowska wraz z Radą Sołecką zorganizo-
wała zabawę dla dzieci oraz dziadków. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa, bawili 
się wyśmienicie dzięki animatorkom, które zorgani-
zowały zabawy i konkursy dla obecnych. Do wspólnej 

Wyjątkowa sobota w Grabinie

zabawy, zaproszony został również burmistrz Robert 
Czapla, który na zaproszenie sołtysowej przybył na ten 
wyjątkowy wieczór. 

Takie wieczory integrują całą społeczność i należy 
cieszyć się z tego, że mają one miejsce w większości 
sołectw naszej gminy. 

(ps) 

***
Rodzicie dzielnie kibicowali swoim pociechom,  

a emocje były ogromne. Turniej o Puchar Burmistrza 
Nowogardu wzbudził prawdziwie sportowe emocje 
wśród publiczności: „Dzieci bardzo miło spędzają czas, 
powinno być więcej takich rozgrywek” – powiedział 
Pan Łukasz z Nowogardu, tata jednego z zawodników.

***
W drugiej połowie rozgrywek prowadziła Polonia 

Płoty oraz Sparta Gryfice z 11 punktami.
Na trzeciej pozycji z 8 punktami uplasowała się 

I AMP Nowogard, a dalej w kolejności Orzeł Mrzeżyno, 
OKS MD Goleniów i AMP II Nowogard. Rozgrywki obu 
tur zakończyły się o godzinie 16.30.

***
Ostateczne zwycięstwo w Turnieju Piłki Nożnej  

o Puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli  
w Turnieju Piłki Nożnej, przypadło zawodnikom z klu-
bu Polonia Płoty, na II Miejscu po wyrównanej walce 

znalazła się Sparta Gryfice, nowogardzka drużna AMP 
I uplasowała się na III miejscu. Wszyscy zawodnicy  
z poszczególnych klubów otrzymali od Burmistrza No-
wogardu Roberta Czapli pamiątkowe medale.

Trzech najlepszych zawodników otrzymało statuet-
ki, dla Najlepszego Strzelca o Puchar Burmistrza No-
wogardu Roberta Czapli w Turnieju Piłki Nożnej z rocz-
nika 2007/2008 – statuetkę otrzymał Kuba Paradziński 
z Akademii Młodego Piłkarza I Nowogard, dla Najlep-
szego Bramkarza – statuetkę otrzymał Piotr Skowyra 
z klubu Polonia Płoty, zaś dla Najlepszego Zawodnika, 
statuetkę otrzymał Michał Sioła Sparta Gryfice.

***
Wydarzenie organizowane przez AMP i Gminę No-

wogard wsparły też lokalne firmy, m.in. Pizzeria Fanta-
zja, która ufundowała dla zawodników i trenerów cie-
płą pizze oraz Fabryka Okien i Drzwi ARNO, Gospodar-
stwo Rolne Visonex, Piekarnia - Ciastkarnia Waldemar 
Pędziszczak, KompBest – Serwis i sklep Komputerowy. 

Podziękowania należą się także 
firmie FreeDron oraz osobom pro-
wadzącym: Arturowi Koniorowi, 
Hubertowi Rolce, Grzegorzowi 
Gronowskiemu11, Julii Gwiazdow-
skiej oraz rodzicom zawodników. 
Na zakończenie tegorocznego Tur-
nieju o Puchar Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli w Turnieju 
Piłki Nożnej wszyscy zawodnicy 
wraz z trenerami w towarzystwie 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli ustawili się do pamiątkowe-
go zdjęcia. Podczas Turnieju zebra-
no na WOŚP ok. 2,5 tys. złotych. 

(sb)
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Foto przygoda Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie 

W związku z zamknięciem wystawy fotograficznej w nowogardzkiej 
Bibliotece Miejskiej, będącej zwieńczeniem dwumiesięcznego szkole-
nia foto-przygoda, mamy przyjemność zaprezentować wam galerię 
zdjęć wykonanych przez uczestników. Projekt warsztatów fotograficz-
nych finansowanych był ze środków z programu PROW 2014-2020, 
przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin Powia-
tu Goleniowskiego. 75% zdjęć zostało wykonane na terenie naszej 
gminy, a 25% w Cedyńskim Parku Krajobrazowym. Wszystkie prace 
wykonane przez uczestników można zobaczyć w galerii tutaj: http://
foto-przygoda.pl/index.php/2017/12/22/galerie-zdjec-uczestnikow/

A fotorelację, oraz inne materiały związane z warsztatami tutaj: 
http://foto-przygoda.pl/index.php/tag/utw-nowogard/

Foto przygoda Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie 


