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	 W	dniu	14	października	br.	miało	miejsce	uroczy-
ste	wkopanie	 szpadla	pod	budowę	długo	wyczeki-
wanej	 świetlicy.	 Podczas	 rozpoczęcia	 prac	 szpadel	
wkopali	burmistrz	Robert	Czapla,	radni	Jacek	Rafiń-
ski,	 Jerzy	Kubicki	oraz	sołtys	Boguszyc,	oraz	przed-
stawiciel	wykonawcy.
	 Przypomnijmy	budowa	świetlicy	w	Boguszycach	
była	obietnicą	wyborczą	burmistrza	Roberta	Czapli.

Ruszyła budowa świetlicy
w Boguszycach

	 Cieszymy	się,	że	obietnice	bur-
mistrza	 są	 realizowane	 i	 miesz-
kańcy	będą	mieli	świetlice,	w	któ-
rej	wszyscy	wspólnie	będą	mogli	
się	 integrować	 –	 mówi	 Krystyna	
Maciejewska	Sołtys	Boguszyc.
	 Świetlica	 będzie	 się	 składała	
z	 dużej	 sali,	 aneksu	 kuchenne-
go	 oraz	 sanitariatów.	 Już	wiosną	
przyszłego	roku	mieszkańcy	będą	
mogli	w	pełni	korzystać	z	całej	in-
frastruktury	 budynku.	 /	 Marcin	
Gręda
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	 Od	 kilku	 tygodni	 można	 obserwować	 postępy	
budowy	 sieci	 kanalizacji	 deszczowej	 przy	 ulicy	 Ko-
walskiej.	Prace	wykonywane	mają	na	celu	odwod-
nienie	 ulicy	 oraz	 boiska	 sąsiadującego	 z	miejscem	
inwestycji.
	 W	 dniu	 9	 października	 zastępca	 burmistrza	
Krzysztof	Kolibski	wraz	z	radnym	Jackiem	Rafińskim	
wizytowali	plac	budowy	w	celu	sprawdzenia	postę-
pów	inwestycji.	Obecny	również	był	Wojciech	Szpo-
nar	pracownik	urzędu	odpowiedzialny	za	realizacje	
inwestycji	Warto	podkreślić,	że	jedną	z	osób	zabie-

gających	o	wykonanie	kanalizacji	deszczowej	w	tym	
miejscu	 był	 radny	 Marcin	 Nieradka.	 Wykonywane	
prace	realizowane	mieszczą	się	w	terminie	realiza-
cji	 inwestycji.	Wykonawca	 robót	firma	Mazur	 spe-
cjalistyczne	 przedsiębiorstwo	 robót	 inżynieryjnych	
podejmuje	 wszelkie	 starania,	 aby	 minimalizować	
uciążliwość	 wykonywania	 inwestycji	 dla	 swobod-
nego	poruszania	się	mieszkańców	ulicy	Kowalskiej.	
Całkowity	koszt	inwestycji		to	ponad	580	tysięcy	zło-
tych.	/	Marcin	Gręda

Budowa kanalizacji deszczowej
na ul.Kowalskiej
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	 W	 trosce	 o	 estetykę	 naszego	
miasta,	Burmistrz	Nowogardu	Ro-
bert	Czapla,	realizuje	kolejną	inwe-
stycję	remontową	mającą	na	celu	
poprawić	 bezpieczeństwo	 oraz	
wygląd	 schodów	wejściowych	 do	
budynku	Urzędu	Miasta	przy	Placu	
Wolności	5,	w	którym	znajduje	się	
Urząd	Stanu	Cywilnego,	bank	oraz	
kancelaria	notarialna.	
	 Po	wykonaniu	prac	 rozbiórko-
wych	starej	nawierzchni	schodów	
okazało	się,	że	konstrukcja	stopni	
jest	 w	 złym	 stanie	 technicznym,	
należy	ją	wzmocnić	co	umożliwi	w	
sposób	trwały	i	estetyczny	ułożyć	
nową	nawierzchnię	schodów.	Pla-
nuje	 się	 ułożenie	 okładzin	 z	 płyt	
kamiennych,	granitowych.
	 Przy	okazji	wykonywanego	re-
montu	 wpłynęło	 wiele	 uwag	 od	
mieszkańców	 dotyczących	 stro-
mego	i	niefunkcjonalnego	podjaz-
du	dla	wózków.	Wychodząc	wam	
naprzeciw	 planujemy	 wykonanie	
zupełnie	 nowego	 podjazdu,	 któ-
ry	 będzie	 pełnił	 funkcję	 również	
podjazdu	 dla	 osób	 niepełno-
sprawnych.	Niestety	 takie	działa-

Trwa remont schodów w budynku urzędu

nia	 wydłużą	 nam	 etap	 realizacji	
remontu	 schodów,	 ponieważ	 ko-
nieczne	 jest	 przygotowanie	 do-
kumentacji	na	podjazd	oraz	zgło-
szenie	 takich	 prac	 do	 Starostwa	
w	Goleniowie.
	 Prawdopodobnie	 inwestycja	
polegająca	 na	 budowie	 nowe-
go	 podjazdu	 dla	 wózków	 oraz	
osób	 niepełnosprawnych	 będzie	
wymagała	 zgody	 Radnych	 Rady	
Miejskiej	 na	 najbliższej	 sesji,	 ale	
szczerze	w	to	wierzymy,	że	Radni	
będą	przychylni	do	takiego	pomy-
słu.
	 Wsłuchując	się	w	głosy	miesz-
kańców	będziemy	starać	się	reali-

zować	 inwestycje	 i	 remonty	 tak,	
aby	 poprawić	 estetykę	 miasta	
oraz	 przede	 wszystkim	 ułatwić	
Państwu	 korzystanie	 z	 nowych	
lub	 remontowanych	 obiektów.	
W	przyszłości	planujemy	również	
wyremontować	 całą	 elewację	
tego	budynku,	 tak	aby	nabrał	on	
nowego	blasku.

	 Z	 uwagi	 na	 konieczność	 wy-
konania	robót	dodatkowych,	ser-
decznie	Państwa	przepraszamy	za	
utrudnienia.

Pamela Springer
Wydział Inwestycji i Remontów
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Kolejna inwestycja
w nowogardzką oświatę

	 Nie	 tak	 dawno	 przy	 przedszko-
lu	 nr	 4	 został	wybudowany	 parking.	
Wyremontowano	 sale	 dla	 3	 latków.	
Obecnie	prowadzone	są	prace	mające	
na	celu	remont	sali	i	zaplecza	sanitar-
nego	dla	4	latków.	Prace	wykonywane	
są	przez	grupę	remontowo-budowla-
ną	działającą	przy	urzędzie	miejskim	
w	Nowogardzie.	Koordynatorem	prac	
wykonywanych	przez	grupę	jest	Jaro-
sław	Hołubowski.	Prowadzone	prace	
nie	 mają	 wpływu	 na	 zajęcia	 prowa-
dzone	 z	 dziećmi.	 Jest	 to	 specjalnie	
oddzielona	 część	 budynku	 do	 której	
mają	dostęp	tylko	robotnicy.	W	Dniu	
7	października	burmistrz	Robert	Cza-
pla	 sprawdzał	 postęp	 prowadzonych	
prac	udając	się	na	miejsce	z	wizytą.	
	 Jest	 to	 kolejna	 inwestycja	 mają-
ca	na	 celu	 rozwój	młodych	pokoleń.	
Stworzenie	 idealnych	 warunków	 do	
nauki	 to	 jeden	 z	 celów,	 który	 reali-
zujemy,	 aby	 dzieciom	 i	 młodzieży	
zapewnić	 odpowiednie	 zaplecze	 do	
edukacji	 -	 mówi	 burmistrz	 Robert	
Czapla.
	 Warto	przypomnieć,	że	dotychczas	
w	przedszkolu	nr	1	zostały	wymienione	
daszki	nad	wejściami,	a	w	najbliższym	
czasie	 powstanie	 nowy	 profesjonal-
ny	 plac	 zabaw.	 Z	 kolei	 w	 przedszko-
lu	 nr	 3	 został	 wyremontowany	 cały	
dach	 oraz	 została	 przeprowadzo-
na	 termomodernizacja	 budynku. 
/	Marcin	Gręda Prace remontowe w toku
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	 Remont	 ulicy	 Zielonej	 był	 długo	 wyczekiwany	
zarówno	dla	mieszkańców,	jak	i	rodziców	i	uczniów	
Publicznego	 Przedszkola	 z	 Oddziałami	 Integracyj-
nymi	 Zielone	 Przedszkole	 przy	 ulicy	 Zielonej	 11	
w	 Nowogardzie.	 Dnia	 9	 października	 miała	 miej-
sce	 wizytacja	 zastępcy	 burmistrza	 Krzysztofa	 Ko-
libskiego	 oraz	 radnego	 Jacka	 Rafińskiego.	 Podczas	
wizytacji	 sprawdzono	postępy	prac	wykonywanych	
przez	 wykonawcę.	 Jeszcze	 przed	 planowaniem	 in-
westycji	 i	 przystąpieniem	 do	 prac	 projektowych	
podczas	konsultacji	w	sprawie	 inwestycji	ustalono,	
że	projekt	ulicy	będzie	miał	charakter	zarówno	użyt-
kowy,	 jak	 i	 edukacyjny.	 Dzięki	 zaprojektowanemu	
przejściu	 dzieci	 na	 co	 dzień	 będą	mogły	 uczyć	 się	

Jak przebiega remont na ul.Zielonej?

jak	 bezpiecznie	 przechodzić	 po	 pasach.	 Całkowity	
koszt	 inwestycji	to	320.	852,88	zł	brutto	Prace	wy-
konuje	w	ramach	przetargu	nieograniczonego	firma 
ADN	sp.	z.	o.	o.	Planowany	termin	zakończenia	prac	
to	25	października	2019	r.	/Marcin	Gręda

Burmistrz podpisał wniosek o pozyskanie 
środków zewnętrznych na budowę

oczyszczalni i kanalizacji w Słajsinie
	 Od	początku	pierwszej	kaden-
cji	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 dba	
o	tereny	wiejskie	wykonując	spo-
ro	 inwestycji.	 Jednym	 z	 najważ-
niejszych	 elementów	 kampanii	
wyborczej	 było	 wyjście	 naprze-
ciw	 oczekiwaniom	 mieszkańców	
sołectw.	Tak	 jest	 i	 tym	razem,	na	
wniosek	 mieszkańców	 Słajsina,	
którzy	zgłaszali	się	do	burmistrza	
w	 sprawie	 budowy	 oczyszczalni	
ścieków	 i	 infrastruktury	kanaliza-
cji	sanitarnej.	Wybudowana	kana-
lizacja	sanitarna	umożliwi	odpływ	
ścieków	 sanitarnych	 z	 budynków	

mieszkalnych	i	odprowadzenie	ich	
do	 nowej	 oczyszczalni	 ścieków.	
Prośba	 mieszkańców	 nie	 została	
bez	odzewu.	W	dniu	17	paździer-
nika	 br.	 burmistrz	 Robert	 Czapla	

podpisał	wniosek	pozwalający	na	
pozyskanie	 funduszy	 unijnych	 na	
ten	 cel	 z	 Programu	Rozwoju	Ob-
szarów	Wiejskich.		Całkowity	koszt	
inwestycji	 to	 3.342.935,46	 zł,	
z	 czego	 2.000.000,00	 zł	 ma	 po-
chodzić	 właśnie	 z	 dofinansowa-
nia.	 Środki	 własne	 w	 wysokości	
1.422.935,00	zł	zostaną	pomniej-
szone	o	kwotę	pochodzącą	z	Celo-
wego	Związku	Gmin	RXXI.	Zakład	
ten	 jako	 strona	 zainteresowana	
inwestycją	dołoży	się	do	kosztów	
budowy	 oczyszczalni	 w	 Słajsinie. 
/	Marcin	Gręda		
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	 W	dniu	8	października	dokonano	odbioru	pierw-
szego	etapu	przebudowy	drogi	 przy	ulicy	Ks.	Raci-
bora	1	w	Nowogardzie.	Podczas	odbioru	obecni	byli	
radni	 Jacek	 Rafiński	 oraz	 Kubicki	 Jerzy.	W	 ramach	
inwestycji	zrealizowano	drogę	oraz	chodnik	z	kost-
ki	betonowej,	sieć	kanalizacji	deszczowej,	przyłącze	
kanalizacyjne,	 studnie	 rewizyjne,	 wpusty	 deszczo-
we	oraz	 znaki	 drogowe.	Wykonawca	 prac	 była	 fir-
ma	ADN	Sp.	 z.o.o.	Wartość	 robót	budowlanych	 to	
298.777,36	zł.	Inwestycja	objęta	jest	gwarancja	wy-
konawcy	przez	okres	60	miesięcy.	/	Marcin	Gręda		

I etap przebudowy Ks.Racibora
- zakończony

Ulica przed remontem

Ulica po remoncie
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	 Od	kilku	dni	trwa	remont	placu	
zabaw	 przy	 osiedlu	 Bema.	 Część	
urządzeń	 była	 już	 w	 złym	 stanie	
technicznym,	 zatem	 aby	 zapew-
nić	 bezpieczeństwo	 korzystają-
cych	z	placu	dzieci	Burmistrz	Ro-
bert	 Czapla	 zadecydował	 o	 jego	
remoncie.	Podczas	prowadzonych	
prac	 konserwacyjnych,	 mających	
również	 zabezpieczyć	 urządze-
nia	 na	 placu	 przed	 nadchodzącą	
jesienią	 i	 zimą,	 zdemontowano	
znajdującą	 się	 w	 najgorszej	 kon-
dycji	huśtawkę,	której	belki	nośne	
zostaną	 wymienione	 na	 nowe,	
zaimpregnowano	drewniane	ele-
menty	pozostałych	urządzeń	i	po-
malowano	metalowe.	
	 Z	uwagi	na	niesprzyjającą	po-
godę	 i	opady	należało	zdjąć	kilka	
elementów,	których	rozmiar	i	po-
łożenie	 uniemożliwiały	 pomalo-
wanie	 na	 miejscu.	 Po	 odświeże-

Remont placu zabaw
na osiedlu Bema

niu	i	wyschnięciu	zostaną	zamontowane	w	poniedziałek.	Na	ten	dzień	
zaplanowane	jest	również	wygrabienie	i	wyrównanie	piasku	na	terenie	
placu.
	 -	Staramy	się	demontować	jedynie	te	elementy	których	nie	da	się	wy-
remontować	na	miejscu	i	nie	więcej	niż	jedno	urządzenie	naraz,	tak,	aby	
z	placu	dało	się	nieprzerwanie	korzystać	-	mówi	Karol	Brzeczek	z	Zarządu	
Budynków	Komunalnych.	/	Marcin	Gręda
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	 Pomoc	 osobom	 niepełnosprawnym	 świadczą	
różne	organizacje:	samorządowe,	poza	samorządo-
we,	instytucje	państwowe,	agencje	państwowe	itp.	
W	ostatnim	czasie	taką	pomocą	zajęło	się	także	pry-
watne	stowarzyszenie	pod	nazwą	Akademia	Wspie-
rania	Inicjatyw	Społecznych	AWIS.	Napisali	prywat-
ny	 projekt	 pod	 nazwą	 ”Nowe	Możliwości”.	 Należy	
podkreślić,	 że	 to	nie	był	projekt	Gminy	Nowogard,	
to	 był	 projekt	 prywatny.	 Projekt	 kierowany	był	 do	
mieszkańców	powiatu	goleniowskiego	zagrożonych	
m.in.	ubóstwem	i	wykluczeniem	społecznym,	którzy	
dzięki	niemu	mieli	aktywizować	się	na	rynku	pracy.	
Projekt	miał	pomóc	 również	w	zatrudnieniu	w	Za-
kładzie	Aktywności	Zawodowej	(ZAZ)	w	Goleniowie	
11	osobom	niepełnosprawnych	z	terenu	gminy	No-
wogard.	 Ze	 strony	 internetowej	 AWIS	możemy	 się	
dowiedzieć,	że	projekt	został	zakończony	w	czerw-
cu	 br.	 a	 w	 jego	 wyniku	 wiele	 osób	 podjęło	 pracę	
lub	 odbywa	 staże.Stowarzyszenie	 AWIS	 składa	 się	
z	 osób	 prywatnych.	 Prezesem	 Stowarzyszenia	 jest	
Tobiasz	 Lubczyński,	 znany	 z	 tego,	 że	 w	 ostatnich	
wyborach	 samorządowych	 aktywnie	 uczestniczył	
w	 kampanii	 Komitetu	 Wyborczego	 Nowa	 Jowi-
ty	 Pawlak	 -	 był	 pełnomocnikiem	 wyborczym	 tego	
komitetu.	Partnerem	projektu	był	powiat	goleniow-
ski.	A	 jak	wiadomo	Jowita	Pawlak	 jest	zatrudniona	
w	starostwie	powiatowym	jako	specjalista	do	spraw	
pozyskiwania	środków	zewnętrznych.	I	to	ona	z	ra-
mienia	 Powiatu	 zajmowała	 się	 „obsługą”	 projektu	
prywatnego	stowarzyszenia,	jej	kolegi	politycznego	
Tobiasza	Lubczyńskiego.	
	 AWIS	na	aktywizację	zawodową	osób	niepełno-
sprawnych	 pozyskało	 około	 1,5	mln	 złotych.	 Prze-
widziano	w	 projekcie	 pieniądze	między	 innymi	 na	
wynagrodzenia,	a	z	naszych	informacji	wynika,	że	są	
one	niemałe,	a	nie	przewidziano	pieniędzy	na	dojazd	
osób	niepełnosprawnych	do	zakładu	pracy	w	Gole-
niowie.	 Wzięli	 pieniądze	 a	 teraz	 niepełnosprawni	
muszą	sami	martwić	się	o	dojazd.	Ale	to	jeszcze	nie	
wszystko.	 Przedstawiciele	 AWISu	 chcą	 przerzucić	
problem	 dowozu	 niepełnosprawnych	 do	 zakładu	
pracy	na	gminę	Nowogard.	Chcą,	 aby	 to	gmina	 ze	
swojego	 budżetu	 sfinansowała	 te	 dojazdy.	Wstyd,	
czy	 tak	 powinno	 być?Otóż	 kilkanaście	 osób	 nie-
pełnosprawnych	 z	 gminy	 Nowogard	 -	 jak	 twierdzi	
Justyna	 Wiącek	 –	 będzie	 miało	 od	 stycznia	 2020	
roku	 problem	 z	 dojazdami	 do	 ZAZ	 w	 Goleniowie.
Praktycznie	 od	 początku	 bieżącego	 roku,	 do	 peł-
nomocnik	 ds.	 osób	 niepełnosprawnych	 wpłynęło	
kilka	pism,	w	których	AWIS	chciałby,	aby	gmina	No-
wogard	dowoziła	osoby	niepełnosprawne	do	pracy	
w	Goleniowie.

Co z dojazdami
osób niepełnosprawnych?

	 Dlaczego	 AWIS	 nie	 zorganizowało	 tym	 osobom	
transportu?	Tego	właśnie,	w	 związku	 z	 kierowany-
mi	do	niej	pytaniami	mieszkańców,	próbowała	do-
wiedzieć	się	pełnomocnik	ds.	osób	niepełnospraw-
nych	 Justyna	 Wiącek.Przypomnijmy	 ponownie,	
bo	 to	 informacja,	 która	 ma	 znaczenie,	 że	 projekt	
„Nowe	możliwości”	 jest	 indywidualnym	pomysłem	
stowarzyszenia	 AWIS:	 gmina	 Nowogard	 nigdy	 nie	
była	w	żadnym	zakresie,	ani	inicjatorem,	ani	partne-
rem	tego	projektu.
	 Projekty,	które	tworzy	i	realizuje	AWIS	m.in.	do-
finansowywane	są	ze	środków	z	Uniii	Europejskiej.	
Informacje	o	wsparciu	z	Unii	widoczne	są	na	stronie	
www.awis.org.pl,	w	opisach	lub	na	plakatach	reali-
zowanych	projektów.Dlaczego	więc	stowarzyszenie	
chce	 od	 gminy	 ponoszenia	 z	 jej	 budżetu,	 kosztów	
związanych	z	realizacją	swojego	autorskiego	projek-
tu,	 realizowanego	 przez	 prywatne	 osoby?Wycho-
dząc	naprzeciw	potrzebom	osób	niepełnosprawnych	
Justyna	 Wiącek,	 która	 dobrze	 zna	 problemy	 nie-
pełnosprawnych	 -	 (jak	 przyznała,	 jest	 jedną	 z	 nich	
–	dop.	 red.)	wielokrotnie	 prosiła	AWIS	o	udostęp-
nienie	 szczegółów	projektu,	 związanych	 z	dojazda-
mi	osób	niepełnosprawnych	z	gminy	do	Goleniowa.	
Ona	też,	podobnie	jak	inni	pracownicy	urzędu,	sama	
dojeżdża	do	pracy.
	 Pisma	i	prośby	pani	pełnomocnik	na	nic	się	jed-
nak	 zdały.	AWIS	odmawiał	 podania	 szczegółowych	
informacji	 o	 swoim	 projekcie	 w	 kwestii	 finanso-
wej.Dlaczego	 nie	 zabezpieczono	 pieniędzy	 na	 do-
wozy	 osób	 niepełnosprawnych?-	 Przychodzą	 do	
mnie	różne	osoby	i	pytają,	także	w	imieniu	swoich	
niepełnosprawnych	 podopiecznych,	 o	 te	 dojazdy	
do	 ZAZ	w	Goleniowie.	 Nie	wiem,	 co	 im	 odpowie-
dzieć,	 bo	 przecież	 stowarzyszenie	 AWIS	 nie	 ujaw-
niło	 szczegółów	 finansowych	 związanych	 z	 projek-
tem.	My,	 jako	gmina,	nic	o	 tym	nie	wiemy.	 Ludzie	
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mówią,	że	podobno	osoby,	które	pracują	przy	tym	
projekcie	 mają	 wysokie	 wynagrodzenie.	 Dlaczego	
o	 tym	pomyślano,	a	nie	pomyślano	o	 transporcie?	
-	powiedziała	Justyna	Wiącek,	gminna	pełnomocnik	
ds.	osób	niepełnosprawnych.

***
	 Finansowanie	 dowozów,	 niezależnie	 czy	 to	
osób	pełnosprawnych,	czy	niepełnosprawnych	–	nie	
jest	zadaniem	własnym	gminy,	ponieważ	są	to	wy-
datki	prywatne.	Dziwne	jest	więc,	że	stowarzyszenie	
domaga	 się,	 aby	gmina	finansowała	 je	 ze	 swojego	
budżetu.-	Stowarzyszenie,	które	w	swoim	projekcie	
zapisało,	jak	się	domyślamy,	aktywizację	zawodową	
osób	niepełnosprawnych,	powinno	w	kwestii	dowo-
zów	osób	do	Goleniowa,	zwrócić	się	np.	do	instytu-
cji	powiatowych,	bo	to	one	powinny	mieć	pieniądze	
na	ten	cel:	Powiatowego	Urzędu	Pracy,	Powiatowe-
go	Centrum	Pomocy	Rodzinie	lub	do	Państwowego	
Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnosprawnych,	
a	nie	do	gminy	Nowogard	-	mówi	Justyna	Wiącek.
Jako	 że	 partnerem	 projektu	 AWIS,	 jak	 przyznała	
radna	 Jowita	 Pawlak,	 był	 powiat	 goleniowski,	 po-
stanowiliśmy	 zapytać	 radną	 o	 projekt,	 zwłaszcza	
że	w	Starostwie	w	Goleniowie	zajmuje	się	ona	pozy-
skiwaniem	funduszy	zewnętrznych.Radna,	na	pyta-
nie,	czy	w	jakiś	sposób	jest	zaangażowana	w	ten	pro-
jekt	odparła:-	„Byłam	zaangażowana	jako	pracownik	
Starostwa	 Powiatowego	w	Goleniowie,	 które	 było	
partnerem	projektu	zakończonego	30.06.2019r.”
	 Na	 pytanie:	 czy	 lub	 dlaczego,	 w	 tym	 projekcie	
nie	zostały	zabezpieczone	pieniądze	na	dowożenie	
dorosłych	 niepełnosprawnych	 z	 terenu	 gminy	 No-
wogard	 do	 ZAZ	 w	 Goleniowie,	 radna	 Jowita	 Paw-
lak,	odparła:	„Nie	zostały,	bo	projekt	dotyczył	staży	
u	pracodawców,	a	nie	dowozu	do	ZAZ.”
	 Zapytaliśmy	 też	 radną,	 jako	 pracownika	 Staro-
stwa	Powiatowego,	 jakie	wynagrodzenie	pobierała	
za	uczestnictwo	w	projekcie,	w	ramach	swojego	do-
datkowego	wynagrodzenia	z	tego	tytułu,	tj.	poza	jej	
zasadniczą	pensją	jako	urzędnika	pracującego	w	Sta-
rostwie.	Odpowiedź	 pani	 radnej,	 jak	 i	 poprzednie,	
cytujemy	w	całości:	”Jeżeli	chodzi	o	wynagrodzenie	
to	składam	oświadczenie	majątkowe.	A	o	składniki	
wynagrodzenia	 to	 pytanie	 do	 mojego	 pracodaw-
cy.”	Dlaczego	pani	radna	ukrywa	swoje	zarobki,	prze-
cież	one	są	jawne.	Dlaczego	nie	chce	powiedzieć	ile	
wzięła	za	ten	projekt,	jeśli	oczywiście	wzięła.	Dlacze-
go	pan	Lubczyński	nie	chce	powiedzieć	ile	wziął	pie-
niędzy	z	tego	projektu,	jeśli	je	wziął?	Ile	inne	osoby	
wzięły	pieniędzy.	Pomimo	zadanych	pytań	pozostały	
one	 bez	 odpowiedzi.	 Dlaczego	 to	 ukrywają?	 Prze-
cież	stowarzyszenia	są	po	to	aby	pomagać	a	nie	żeby	
zarabiać.
	 Pytaliśmy	 też	 o	 inne	 instytucje	 współpracujące	
przy	 projekcie	 z	 AWIS	 i	 Starostwem	 Powiatowym.	
Jak	poinformowała	nas	radna	Jowita	Pawlak:	„lider	
projektu	(	to	-	dop.	red.)	AWIS,	partner	Powiat	Gole-

niowski,	współpraca	z	instytucjami	rynku	pracy	oraz	
gminami	 Świerzno,	 Maszewo,	 Osina,	 Dobra	 oraz	
Powiatowy	 Urząd	 Pracy”.Z	 informacji	 pozyskanych	
przez	nas	wynika,	że	w	projekt	zaangażowany	był	też	
pracownik	Urzędu	Pracy	w	Nowogardzie,	który	pod-
czas	 ostatnich	 wyborów	 samorządowych	 również	
aktywnie	uczestniczył	w	kampanii	Komitetu	Wybor-
czego	Nowa	Jowity	Pawlak.
	 Kolejny	przypadek?	Czy	 to	 już	 koniec	 powiązań	
w	tej	sprawie,	czy	też	czubek	góry	lodowej?

***
	 Mimo	wszystko	dziwne,	że	tak	szeroko	zakrojony	
w	skali	projekt,	nie	zabezpieczał	(jak	wynika	z	infor-
macji	od	radnej	Jowity	Pawlak)	pieniędzy	na	dojazdy	
do	 pracy	 tym	osobom,	 dla	 których	między	 innymi	
został	napisany	–	osobom	niepełnosprawnym.
	 -	 Próbowałam	 wiele	 razy	 dowiedzieć	 się	 jak,	
na	 dzień	 dzisiejszy,	 wygląda	 kwestia	 finansowania	
dojazdów	do	ZAZ	w	Goleniowie	tych	11	osób	niepeł-
nosprawnych	z	naszej	gminy.	Podobno	rodzice	osób	
niepełnosprawnych	mieli	częściowo	sami	załatwiać	
formalności	 związane	 z	 finansowaniem	 dojazdów	
przez	Powiatowy	Urząd	Pracy.	-	mówi	Justyna	Wią-
cek.Pisma	 o	 ujawnienie	 projektu,	 które	 kierowała	
do	 AWIS	 Justyna	Wiącek,	 chcąc	 dać	mieszkańcom	
gminy	 Nowogard	 jasne	 informacje,	 pozostają	 bez	
odpowiedzi.
	 Dlatego	 zgodnie	 z	 prośbami	 pani	 pełnomocnik	
Justyny	 Wiącek	 i	 mieszkańców	 gminy	 Nowogard,	
którzy	się	do	niej	zgłaszają	z	pytaniami,	apelujemy	
do	 AWIS	 o	 transparentność	 i	 ujawnienie	 szczegó-
łów	projektu	wraz	z	jego	budżetem.Jest	kilka	spraw,	
które	 zdaniem	mieszkańców	 gminy	wymagają	wy-
jaśnienia,	a	nasz	materiał	powstał	na	podstawie	ich	
pytań	i	wątpliwości.
	 Jest	 też	wynikiem	 pism,	 które	 AWIS	 kieruje	 do	
p.	 Justyny	 Wiącek,	 chcąc	 finansowania	 dojazdów	
osób	niepełnosprawnych	do	ZAZ.	Pełnomocnik	ds.	
osób	 niepełnosprawnych	 podjęła	 działania,	 aby	
dowiedzieć	się,	czy	przypadkiem	jakieś	zagadki	nie	
kryją	się	w	tym	projekcie:	czy	na	pewno,	nie	można	
było	zabezpieczyć	w	tym	projekcie	choćby	drobnej	
kwoty	na	dojazdy	dla	osób	niepełnosprawnych?	Za-
chęcamy	również	radnych	powiatowych	do	interpe-
lacji	w	tej	sprawie	celem	uzyskania	odpowiedzi	na	
nurtujące	wielu	mieszkańców	pytania:	czy	zbiegiem	
okoliczności	 jest,	 że	w	 projekt	 zaangażowane	 były	
osoby	 związane	 z	 Klubem	 Nowa?	 Czy	 z	 wynagro-
dzeń	 osób	 zajmujących	 się	 projektem,	 nie	 można	
było	zabezpieczyć	choćby	części	pieniędzy	pokrywa-
jących	dojazdy	osób	niepełnosprawnych	z	gminy	na	
płatne	staże	w	goleniowskim	Zakładzie	Aktywności	
Zawodowej?

	 O	sprawie	będziemy	Państwa	informować	na	bie-
żąco.	/	Marcin	Gręda
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Konferencja prasowa i oświadczenie 
Klubu SLD w sprawie projektu AWIS

	 Konferencja	 prasowa	 Klubu	
Radnych	 SLD	 odbyła	 się	w	 piątek,	
18	paździenika	br.	w	Urzędzie	Miej-
skim	w	Nowogardzie.	W	konferen-
cji	 udział	 wzięli:	 Burmistrz	 Nowo-
gardu	 Robert	 Czapla	 członkowie	
Klubu	 Radnych	 Lewicy	 Rady	Miej-
skiej	 w	 Nowogardzie:	 Anna	Wiąz,	
Jacek	Rafiński	(wiceprzewodzniczą-
cy	RM),	Paweł	Lembas,	Jerzy	Kubic-
ki,	Jacek	Wierny.	Obecni	byli	m.in.	
dziennikarze	 lokalnych	 mediów:	
gazety	 “Dziennik	 Nowogardzki”,	
portali:	“wnowogardzie.pl”,	“Echo	-	
Tygodnik	regionalny”	oraz	“Nowo-
gardINFO”.

	 Na	 początku	 konfe-
rencji	 głos	 zabrał	 Jacek	
Rafiński:	 -	 Zwołaliśmy	
konferencję,	 z	 powodu	
pojawiających	 się	 infor-
macji	 w	 mediach	 spo-
łecznościowych,	 zwła- 
szcza	na	 facebooku,	 któ-
re	 zainicjował	 pan	 radny	
Michał	 Wiatr,	 sugeru-
jąc	 nam,	 jako	 klubowi,	
że	 nie	 chcemy	 wspierać	
osób	niepełnosprawnych	
w	 ich	 dojazdach	 do	 pra-
cy,	do	zakładu	aktywizacji	
zawodowej.	 W	 związku	
z	 tym	 przygotowaliśmy	
oświadczenie.

Publikujemy	 pełną	 treść	
Oświadczenia.
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	 Po	 odczytaniu	 oświadczenia	
głos	 zabrał	 radny	 Jerzy	 Kubicki:	
- Mam niepełnosprawną wnuczkę 
i nie widzę żeby taka duża suma 
nie została przeznaczona dla dzie-
ci niepełnosprawnych. Po to tutaj 
jesteśmy, żeby wyjaśnić tę spra-
wę	–	mówił	radny.	- W wyborach 
samorządowych przedstawiciele 
klubu Nowa deklarowali w swojej 
polityce przejrzystość i transpa-
rentność. W świetle tego, co 
mamy tutaj przedstawione, nie 
widzimy takich działań. Dlatego 
zwracam się z prośbą do prze-
wodniczącego Klubu Radnych 
Nowa, do pani Pawlak, do pana 
Wiatra oraz innych członków, któ-
rzy brali udział w tym projekcie, 
żeby przedstawili nam, ile zarobi-
li, przecież to nie jest tajemnica, 
to są sprawy działań społecznych. 
Myślę, że nie powinno być proble-
mu, aby przedstawiono nam taką 
informację –	 powiedziała	 radna	
Anna	Wiąz.

 - Wierzę w to, że członko-
wie Klubu Nowa transparent-
nie przedstawią całą sprawę na 
forum rady. Mam nadzieję, że 
nie będzie tam żadnych zawiło-
ści. Pieniądze (z tego projektu 
– przyp. red.) powinny być prze-
znaczone na zorganizowanie 
wszystkich spraw związanych 
z dowozem osób niepełnospraw-
nych do pracy – powiedział radny 
Jacek Wierny. - Zwracam się do 
radnego Michała Wiatra o jak 
najszybsze wyjaśnienie tej spra-
wy, bo to on rozgłosił tę sprawę, 
która miała nas upokorzyć, która 
miała zrzucić całą winę na środo-
wisko Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Trzeba zobaczyć kto tak 
naprawdę zarządza tym projek-
tem i wyciągnąć wnioski –	mówił	
radny	Paweł	Lembas.

	 Pytania	 dziennikarzy	 i	 udzie-
lone	 w	 tej	 sprawie	 odpowiedzi	
opublikujemy	 w	 kolejnych	 “No-
wogardzkich	 Wiadomości	 Samo-
rządowych.	(red./NWS.)
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                Szanowni  Państwo,              
 
               Bezdomność zwierząt jest powszechnie znanym zjawiskiem w całym kraju. Nie omija ona 
również gminy Nowogard, z której psy trafiają do schroniska. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest 
szybkie znalezienie nowego opiekuna, co pozwala zwierzakom zaoszczędzić dalszego stresu                            
i cierpienia. Jeżeli więc szukacie przyjaciela to zapraszam do bezpłatnej adopcji psów. Taki pies 
na pewno odwdzięczy się swoją wiernością  i przywiązaniem. 
         

Z wyrazami szacunku, 
Robert Czapla 

Burmistrz Nowogardu 
 

 

Nie Kupuj, Adoptuj!  
PAMIĘTAJ - KAŻDA ADOPCJA JEST BEZPŁATNA 

Opel - samiec, wiek 11 lat,                                           
45 cm w kłębie 

Wicek - samiec, wiek 5 lat,                                 
50 cm w kłębie 

 Kumpel - samiec, wiek 7 lat,                                       
40 cm w kłębie 

Peper - samiec, wiek 6 lat,                                       
30 cm w kłębie 

Tales- samiec, wiek 6 lat,                                         
45 cm w kłębie,  

Otis - samiec, wiek 5 lat,                                          
52 cm w kłębie 
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Lu Lu - samica, wiek 9 lat,                                       
60 cm w kłębie 

 

Odi - samiec, wiek - 4 lata,                                                               
60 cm w kłębie 

Knieja - samica, wiek 4 lata,                                      
50cm w kłębie 

Ziomek - samiec, wiek 9 lat,                                          
55 cm w kłębie 

 

Dżeki - samiec, wiek 11 lat,                                          
60 cm w kłębie 

Rydz - samiec, wiek 5 lat,                                         
40 cm w kłębie 

Zula– suczka, wiek 10 lat, 
 53 cm w kłębie 

Poldek -  samiec,  wiek 8 lat, 
50 cm w kłębie 

Melon -  pies,  wiek 9 lat,  
25 cm w kłębie 

Grall – pies, wiek 4 lata 
57 cm w kłębie 

Puffi – pies, wiek 2 lata,                                                                                   
40 cm w kłębie 

Duet – samiec, wiek 1 rok 
 43cm w kłębie 

Więcej informacji na temat adopcji można uzyskać: 
Schronisko w Sosnowicach:                                                                Urząd Miejski w Nowogardzie: 
tel. 91 38 60 535; tel. kom. 504 249 530                                           tel. 91 39 26 239 – Magdalena Bednarek 
* w przypadku chęci dokonania adopcji proszę zwracać się telefonicznie w celu ustalenia dostępności 
zwierzaka. 

 

Opr. Magdalena Bednarek, Wydział GKMiOŚ 
UM w Nowogardzie 
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	 Bez	 wątpienia	 jest	 to	 ważne	
wydarzenie	odbywające	się	na	te-
renie	 Gminy	 Nowogard.	 Podczas	
jednego	dnia	można	było	przeko-
nać	się	jak	wiele	wartości	pokaza-
li	swoimi	pracami	na	rzecz	innych	
młodzi	mieszkańcy	Gminy	Nowo-
gard.	W	wydarzeniu	 udział	 brały	
wszystkie	 nowogardzkie	 szkoły	
ponadto	zaproszeni	goście,	przed-
stawiciele	 instytucji,	 placówek,	
stowarzyszeń,	 z	 którymi	 wolon-
tariusze	z	SP2	współpracują	w	za-
kresie	 działań	 wolontariackich:	
zastępca	 burmistrza	 Krzysztof	
Kolibski,	Pani	Katarzyna	Michałek	
oraz	 Ewelina	 Sobecka	 ze	 Stowa-
rzyszenia	POLITES	i	Regionalnego	
Centrum	 Wolontariatu	 w	 Szcze-
cinie	wraz	z	wolontariuszami	eu-
ropejskimi,	Dyrektor	Ośrodka	Po-
mocy	Społecznej	Dorota	Maślana	
radna	 powiatu	 goleniowskiego	
a	 na	 co	 dzień	 Dyrektor	 Bibliote-
ki	 Aneta	 Wysoszyńska,	 Dyrektor	
Nowogardzkiego	 Domu	 Kultury	
Aneta	Drążewska	Dyrektor	szpita-
la	Kazimierz	Lembas,	radny	Paweł	
Lembas	oraz	Emilia	Grzelak,	Gra-
żyna	 Danek	 i	 Wanda	 Obrębska.	
Ponadto	 udział	 wzięły	 reprezen-
tacje	 uczniów	 wraz	 z	 opiekuna-
mi	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 1,	
2,	 3,	 4,	 z	 Orzechowa,	 Strzelewa,	
Długołęki,	 Przedszkola	 Miejskie-
go	nr	4	w	Nowogardzie	oraz	jako	
obserwatorzy-	byli	wolontariusze	
absolwenci	SP2,	w	tym	5	uczennic	
z	II	LO	w	Nowogardzie	oraz	uczen-
nica	 z	 Zachodniopomorskiego	

Pierwsze nowogardzkie
Forum Wolontariatu

Centrum	Edukacji	Morskiej	i	Poli-
technicznej	w	Szczecinie	
	 Cieszę	 się,	 że	 to	 dzisiejsze	 fo-
rum	było	miejscem	wyjątkowego	
spotkania	najmłodszych	lokalnych	
aktywistów	 Gminy	 Nowogard	
oraz	 przedstawicieli	 lokalnych	
organizacji,	 instytucji	 i	 placówek,	
po	to,	by	opowiedzieć	o	zrealizo-
wanych	 już	 działaniach	 wolonta-
riackich	–	mówi	Grażyna	Miętka-
-Piotrowicz	 koordynator	 zarazem	
pomysłodawca	 zorganizowania	
tego	forum	i	dodaje	—	Mam	na-
dzieję,	 że	 wydarzenie	 przyczyni-
ło	 się	 do	 wymiany	 doświadczeń	
między	 uczestnikami,	 że	 zmoty-
wowało	ich	do	dalszego	działania,	
że	zaraziło	wszystkich	pozytywną	
energią.	 Ufam,	 że	 przyczyni	 się	
do	 stworzenia	 pozytywnego	 kli-
matu	rozwoju	społeczności	i	oby-
watelskości	 w	 naszym	 mieście,	
a	w	dzieciach	i	dorosłych	zaszcze-

pi	 przekonanie,	 że	 mają	 wpływ	
na	swoje	otoczenie	i	mogą	je	ak-
tywnie	 współtworzyć,	 zwłaszcza	
przez	realizację	inicjatyw	społecz-
nych,	angażując	w	nie	wiele	osób. 
Wyniki	giełdy:	I	miejsce	za	zreali-
zowane	 działanie	 wolontariackie	
w	kategorii	„Najcenniejsze	inicja-
tywy	 I	 Nowogardzkiego	 Forum	
Wolontariatu”	 zdobyła	 reprezen-
tacja	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 2,	
II	 miejsce	 -Szkoła	 Podstawowa	
nr	 4,	 III	 miejsce-	 Szkła	 Podsta-
wowa	w	Orzechowie.	 Szczególne	
wyróżnienie	przyznano	reprezen-
tacji	z	Przedszkola	Miejskiego	nr	4	
w	 Nowogardzie.	 Zwycięskie	 dru-
żyny	otrzymały	dyplomy	 i	nagro-
dy	rzeczowe,	a	wszyscy	uczestnicy	
–	dyplomy	uczestnictwa	i	okolicz-
nościowe	długopisy	z	logo	forum.	
Nagrody	 i	 dyplomy	 zostały	 ufun-
dowane	przez	Burmistrza	Roberta	
Czaplę.	/	Marcin	Gręda
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	 14	października	obchodzimy	Święto	Edukacji	Na-
rodowej	jednak	to	dziś	10	października	nauczyciele	
ze	szkół	z	terenu	gminy	Nowogard	świętowali	Dzień	
Nauczyciela.	Zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	
wraz	ze	skarbnikiem	Marcinem	Marchewką	z	okazji	
zbliżającego	 się	 Dnia	 Edukacji	 Narodowej	 wręczył	
dyrektorom	i	nauczycielom	szkół	nagrody	za	szcze-
gólne	 osiągnięcia	 w	 pracy	 dydaktycznej,	 wycho-
wawczej	 i	 opiekuńczej.	 Nagrody	 Burmistrza	 otrzy-
mało	12	nauczycieli.
Oto	oni:
Szkoła	 Podstawowa	nr	 1:	Wawryczuk	Bogdan,	 Fal-
kowska-Simińska	 Katarzyna,	 Nowak	 Malwina,	 Na-
zarczyk	Iwona
Szkoła	Podstawowa	nr	2:	Gradzik	Krystyna,	Machoc-
ka	Joanna
Szkoła	 Podstawowa	nr	 	 3:	Marcinkowska	Grażyna,	
Kusek	Iwona
Szkoła	Podstawowa	nr	4:	Siedlecka	Beata
Szkoła	Podstawowa	Błotono:	Lipińska	Iwona
Szkoła	Podstawowa	Długołęka:	Nizińska	Aleksandra
II	Liceum	Ogólnokształcące:	Jackowski	Jacek
Spotkanie	w	restauracji	okrąglak	było	okazją	do	pod-
sumowania	dotychczasowych	inwestycji	w	oświatę	
i	edukację.	/	Marcin	Gręda

Nagrody z okazji Święta Edukacji

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pra-
gniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy 
szkół i przedszkoli. Dzięki Wam szkoły i przedszkola są coraz ciekawsze, bardziej przyjazne i otwarte.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, 
pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją 
narodu - polskich dzieci i młodzieży. Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy radości i satysfakcji 
z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk

Dzień Edukacji Narodowej

	 W	 dniu	 7	 października	 2019	 r.	 Burmistrz	 Nowogardu	 podpisał	 aneks	 do	
umowy	o	przyznanie	dotacji	celowej	w	wys.	200	000	zł.,	na	wypłatę	stypen-
diów	i	zasiłków	szkolnych	zawarty	pomiędzy	Wojewodą	Zachodniopomorskim	
a	Gminą	Nowogard.
	 Pomoc	dla	uczniów	 jest	przeznaczona	na	pokrycie	wydatków	związanych	
z	procesem	edukacyjnym	z	którego	skorzysta	ok.	180	dzieci.

Dorota Maślana
Dyrektor OPS

Stypendium szkolne



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

	 5	 października	 w	 Miejskiej	
Bibliotece	 Publicznej	 w	 Nowo-
gardzie	 po	 raz	 czwarty	 odbyła	
się	 ogólnopolska	 akcja	 NOC	 BI-
BLIOTEK	 pod	 hasłem	 „Znajdźmy	
wspólny	język”.
	 Wieczór	 zaczął	 się	 od	 teatru	
przy	stoliku.	Półmrok,	dwie	lamp-
ki,	 dwie	 aktorki	 i	 słowa.	 Sztukę	
autorstwa	 Hindi	 Brooks	 pt.	 „Po	
co	 są	 matki?”	 czytały	 Pani	 Ewa	
Sobiech	 i	 Magdalena	 Wrani	 -	
Stachowska.	 Odegrały	 one	 rolę	
matki	i	córki	–	obie	samotne	i	po	
przejściach.	 Sztuka	 tak	 porwała	
publiczność	 swym	 żartem	 i	 nie-
banalnym	 słownictwem,	 że	 wi-
dzowie	włączyli	 się	do	śpiewania	
kołysanki	razem	z	aktorkami!	
	 Kolejnym	 punktem	 programu	
był	 turniej	 drużynowy	 „Bibliola-
da”	–	inspirowany	Familiadą.	Sze-
ściu	 ochotników	 z	 publiczności	
odpowiadało	na	pytania	dotyczą-
ce	fragmentów	literatury	klasycz-
nej,	 przysłów,	 a	 także	 wykazała	
się	znajomością	haseł	związanych	
z	książką.	Każdy	z	uczestników	do-
stał	pamiątkowy	kubek	z	logo	bi-
blioteki.
	 Ostatnią	 atrakcją	 tej	 niepo-
wtarzalnej	 nocy	 były	 wróżby,	
które	 znajdowały	 się	 w	 ciastecz-
kach.	Wróżka	Emilianna	zachęciła	
uczestników,	by	każdy	podzielił	się	

NOC BIBLIOTEK pod hasłem
„Znajdźmy wspólny język”

przepowiednią,	 którą	 wylosował	
i	 spróbował	 ją	 zinterpretować.	
Rozmowom	i	uśmiechom	nie	było	
końca,	a	wszystko	 to	przy	dobrej	
kawie	 i	przepysznym	torcie	upie-
czonym	specjalnie	dla	naszych	go-
ści.
	 Warsztaty	 dla	 dzieci	 cieszyły	
się	ogromnym	zainteresowaniem.	
Mając	 na	 uwadze	 to,	 że	 zajęcia	
będą	 mocno	 angażujące	 rozpo-
częły	 się	 poczęstunkiem	 ufundo-
wanym	 przez	 „Pizzerię	 Neptun”.	
Wpisując	się	w	hasło	tegorocznej	
akcji	 „Znajdźmy	 wspólny	 język”	
uczestnicy	wzięli	udział	w	bardzo	
interesujących	 warsztatach	 języ-
ka	 migowego,	 w	 trakcie	 których	
wysłuchały	 ciekawych	 informacji	
o	 kulturze	 Głuchych	 oraz	 uczyły	
się	podstawowych	znaków	języka	

migowego.	Na	 zakończenie	 zajęć	
każde	 dziecko	 „wymigało”	 wła-
sne	imię.	Kolejnym	punktem	pro-
gramu	 były	warsztaty	 kreatywne	
„Slime”-	 zabawie	 z	 kolorowymi	
glutami	nie	było	końca.	Zwieńcze-
niem	zajęć	było	wysłuchanie	bajki	
autorstwa	 Eleny	Molisani	 „Kotka	
milusia”	w	formie	teatru	kamishi-
bay.
	 Dziękujemy	 Wam,	 że	 byli-
ście	 z	 nami!	 Przyszłoroczna	 ak-
cja	 z	 pewnością	 nabierze	 jeszcze	
większego	rozmachu!	A	to	wszyst-
ko	dzięki	Wam.	Do	zobaczenia	za	
rok!

Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowogardzie

Opr. Katarzyna Rasowska,
Emilia Grzesiak, Marta Grycner, 

Krystyna Rocławska-Gołębiowska
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	 W	niedzielne	przedpołudnie,	5	października	br.,	
pomimo	 wietrznej	 pogody,	 sportowe	 zmagania	
biegowe	 rozpoczęły	 dzieci	 i	młodzież	w	 trzech	 ka-
tegoriach	wiekowych.	Cóż	to	były	za	emocje.	Walka	
do	ostatnich	metrów,	rywalizacja	w	duchu	fair	play.	
Najmłodszym	zawodnikom	kibicowały	całe	rodziny.	
We	 wszystkich	 kategoriach	 wystartowało	 kilkuset	
młodych	biegaczy,	 a	 każdy	 z	uczestników	otrzymał	
pamiątkowy	medal	oraz	coś	słodkiego.
	 Punktualnie	 o	 godz.	 12:00	Dorota	Maślana	Dy-
rektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie	
wystrzałem	z	pistoletu	dała	sygnał	 startu	biegu	na	
dystansie	 5	 kilometrów,	 w	 którym	 udział	 wzięło	
109	 zawodników.	Warto	 tu	 podkreślić,	 że	 bieg	 na	
dystansie	pięciu	kilometrów	pojawił	się	przy	okazji	
jubileuszu	piątej	edycji	i	odbył	się	po	raz	drugi.
	 Linię	mety	na	dystansie	5	 km	przekroczyło	109	
biegaczy.	 5-kilometrową	 trasę	 najszybciej	 poko-
nał	Wojciech	Piwowarczyk	(00:17:05)	z	Pyrzyc.	Tuż	
za	 nim	 znalazł	 się	Dariusz	 Filipowski	 (00:17:31)	 ze	
Szczecina	 i	 Łukasz	 Wojtoniszak	 (00:18:15)	 z	 Cho-
ciwla.	 Pierwszą	 kobietą	 na	mecie	 była	Małgorzata	
Krynicka-Grzyb	 (00:20:50),	 drugą,	 Anna	 Zielińska	
(00:21:52),	trzecia	–	Anna	Guster	(00:23:22).	O	go-
dzinie	13:00	rozpoczął	się	VI	Nowogardzki	Bieg	Ulicz-

Za nami VI nowogardzki Bieg Uliczny
Toyota Kozłowski

ny	 Toyota	 Kozłowski	 na	 dystansie	 10	 kilometrów.	
Linię	 mety	 przekroczyło	 126	 biegaczy.	 Bieg	 głów-
ny	 najszybciej	 pokonał	 Patryk	 Sowiński	 (00:32:05)	
z	Tczewa.	Za	nim	na	miejscu	drugim	Szymon	Belgrau	
(00:32:24)	 i	 jako	 trzeci	 Piotr	 Gawron	 (00:35:13).	
Pierwszą	 kobietą	 na	 mecie	 była	 Magdalena	 Wi-
śniewska	(00:45:15),	druga	–	Ela	Musiał	(00:45:30),	
trzecia	Dorota	Kowalska	(00:45:46).	Wartym	uwagi	
jest	fakt,	że	w	biegu	udział	brał	prawnuczek	burmi-
strza	Nowogardu	w	latach	1917-1930	Michael	Witt,	
który	przyjechał	 na	bieg	 z	Hamburga	 i	 brał	w	nim	
udział	po	raz	dugi.	Pierwszy	raz	biegł	w	nowogardz-
kim	biegu	2	lata	temu.
	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla,	organizator	
VI	Nowogardzkiego	Biegu	Ulicznego	Toyota	Kozłow-
ski,	kieruje	ogromne	podziękowania	do	wszystkich	
z	 Państwa,	 którzy	 podobnie	 jak	 w	 ubiegłym	 roku,	
tak	 licznie	 i	 chętnie	włączyli	 się	w	pomoc	przy	or-
ganizacji	 biegu	 na	 tak	 wysokim	 poziomie.	 Przede	
wszystkim	dziękujemy	zawodnikom	za	piękne,	spor-
towe	 emocje,	 a	 kibicom	 za	 fantastyczny	 doping.	
Dzięki	Państwu	tworzy	się	historia	kolejnego	w	re-
gionie	wydarzenia	na	mapie	biegowej	Polski.	Słowa	
podziękowań	skierowane	są	również	do	współorga-
nizatorów	i	sponsorów	wydarzenia.	/	Marcin	Gręda
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Wyniki V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego: Dzieci, 
uczniowie.

I Bieg na ok. 200m - dzieci w wieku przedszkolnym 
- dziewczynki i chłopcy od 4 do 6 lat ( roczniki 2013 
i niższe) - bez miejsc
II Bieg na 400m - dziewczynki (roczniki 2010. 2011, 
2012)
Liliana	Kuś	SP	Dobra	
Aleksandra	Płachecka	SP	nr2	
Ruszkiewicz	Magda	SP	nr1
III Bieg - chłopcy ( roczniki 2010, 2011, 2012)
Jan	Cyboroń	SP	nr3	
Kajtek	Kasprzyk	SP	nr3	
Grygowski	Jakub	SP	nr3
IV Bieg na 600m - dziewczynki  ( roczniki 2007, 
2008, 2009)
Marcelina	Kęsy	SP	Resko	

Jagoda	Borowiecka	SP	nr3	
Luberadzka	Weronika	SP	nr2
V Bieg na 600m - chłopcy 4-6 kl. szkoły podstawo-
wej ( roczniki 2007, 2008, 2009)
Kalinowski	Dawid	SP	w	Przelewicach	
Wiktor	Miklas	SP	nr4	
Szymon	Marciniak	SP	nr2
VI Bieg na 1500 m dziewczynki i chłopcy ( roczniki 
2003, 2004, 2005, 2006)
Dziewczynki	:
Zuzanna	Kondrariatiuk	2LO	
Wiktoria	Jurczyk	LO1	
Martyna	Szczęsna	SP	Nr	3
Chłopcy	:
Gracjan	Maknia	2LO	
Jacek	Fecak	ZSP	
Jakub	Wojciechowski	2LO
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Burmistrz Nowogardu
serdecznie zaprasza

do	składania	oferty	cenowej
na	opracowanie	koncepcji	projektowej

na	budowę	ścieżki	rowerowej
do	Sieciechowa	w	Nowogardzie.

Oferty	należy	składać
do	dnia	28.10.2019	r.	do	godz.	12:00

opr. Bogumiła Rabiejewska,
Wydział Inwestycji UM

w Nowogardzie
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

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

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

piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. 

Przewodniczący	RM	Stanisław	Saniuk	przyjmuje	interesantów

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

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD

Redaktor naczelny:	Beata	Strzelecka

Nakład:	2500	egz.

Adres:	Redakcja	„Nowogardzkie	Wiadomości	Samorządowe”

72-200	Nowogard,	pl.	Wolności	1

tel.	91	39	27	240	,	91	39	26	200/201	w.	505

Kontakt:	bstrzelecka@nowogard.pl

Strona	www.nowogard.pl

Skład	i	druk:	Digital	Art	Studio		www.digitalartstudio.pl

Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 redakcji	 tekstów 

oraz	zmiany	tytułów.

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