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Szkoła Podstawowa Nr 2 będzie zmodernizowana

Dokończenie str. 2

PRESS GLASS rekrutuje w Nowogardzie
Powstająca w szybkim tempie, na terenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej fabryka firmy PRESS GLASS, rekrutuje już pracowników. 10 maja br. po trzecim dniu
naboru na stanowiska pracowników produkcji i magazynu, zapytaliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej PRESS
GLASS o dalsze plany związane z rekrutacją. Rozmowy
z kandydatami w nowogardzkim ratuszu prowadziły Karolina Styk i Karolina Baljon-Macher, które, wraz z menedżerami z działu produkcji Mirosławem Drobińskim, Grzegorzem Maciejaszkiem i Pawłem Machura, przekazywały
informacje o firmie i stanowiskach pracy.
Przypomnijmy, że powstająca w Nowogardzie fabryka
będzie najnowocześniejszym oddziałem produkcyjnym
tej firmy. Rozpocznie produkcję już za ok. 3 miesiące.
W pierwszej turze rekrutacji PRESS GLASS chce zatrudnić
pracowników produkcji i pakowaczy, a także 2 osoby na
stanowiska managerskie niższego szczebla - magazynierów wyrobów gotowych.
Dokończenie str. 2
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Szkoła Podstawowa Nr 2
będzie zmodernizowana
17 maja br., w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla
podpisał ogłoszenie specyfikacji przetargowej na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szkolnego. Podpisanie dokumentu odbyło się w gronie nauczycieli, na czele
z dyrektor SP Nr 2 Lidią Wiznerowicz – Gliwną. Obecni byli także kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz i Rita Mazurczak z UM oraz radny RM
w Nowogardzie Dawid Jurczyk.
Specyfikacja przetargowa zakłada m.in.: ocieplenie
ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji części podpiwniczonej szkoły, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nowego ogrodzenia od strony ulic Żeromskiego
i 15 Lutego oraz wymianę studzienek piwnicznych. Jak
zaznaczyli nauczyciele, cieszy ich, że inwestycja ta będzie zrealizowana, bowiem elewacja zewnętrzna szkoły, wykonana kilkadziesiąt lat temu, wymaga kompleksowej naprawy.
W trakcie spotkania burmistrz Robert Czapla powiadomił też zgromadzonych, iż chce aby przy SP 2
w Nowogardzie powstała hala widowiskowo – sportowa, nie tylko jako alternatywa dla znajdującej się
tam obecnie sali gimnastycznej. Pomysł burmistrza na
wybudowanie takiego obiektu przy szkole, wspierany
przez radnego Dawida Jurczyka, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród obecnych nauczycieli.
– Hala widowiskowo-sportowa może być promocją zarówno dokonań sportowych uczniów, jak i samej
placówki. W wydarzeniach, które będą się w niej odbywać, uczestniczyć będą mogli mieszkańcy i osoby
odwiedzające miasto. Nowogard potrzebuje hali widowiskowo-sportowej, a przy SP nr 2 jest odpowiednia
lokalizacja – powiedział burmistrz.

Podczas wizyty w szkole, dokonano także oficjalnego odbioru, oddanej do użytku z końcem ubiegłego
roku siłowni zewnętrznej. Mieszcząca się obok boiska
SP Nr 2 siłownia liczy 8 urządzeń, z których korzystać
mogą nie tylko uczniowie placówki.
Szczegóły dotyczące ogłoszenia o modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 dostępne pod linkiem:
http://www.bip.nowogard.pl/pliki/nowogard/zamowienia/432/17.05.2018.12.18.17_OWZ_SP2.pdf
(bs)

PRESS GLASS rekrutuje
w Nowogardzie
NWS: PRESS GLASS to firma z polskim kapitałem.
Posiada 11 zakładów produkcyjnych (w Europie i USA)
o łącznej pow. 145 tys. mkw. Wyróżnia się wysoką jakością produktów i organizacji pracy. Szukacie wyjątkowych pracowników?
Press Glass: Stawiamy na pracowników szukających stabilnego, pewnego zatrudnienia. Związanie się
z naszą firmą daje też możliwość awansu. Dbamy o ludzi, bowiem to oni tworzą firmę. Ważne jest doświadczenie, choć każdy pracownik i tak odbędzie szkolenie
w naszym oddziale w Radomsku. Szukamy najlepszych.
NWS: Wszyscy pracownicy zostaną zatrudnieni
w ramach umów o pracę?
Press Glass: Tak. Oczywistym wyznacznikiem dla
nas jest Kodeks Pracy i wynikające z niego przywileje dla pracowników: m.in. płatne urlopy, ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Nasi pracownicy mogą
korzystać również z wielu benefitów pozapłacowych,

m.in.. prywatnej opieki zdrowotnej czy programu
MyBenefit, w ramach którego każdy znajdzie coś dla
siebie: np. kartę sportową czy też dofinansowanie wakacji. Pierwsza umowa jest na 3 okres próbny, kolejne
na czas określony i następnie nieokreślony, zgodnie
z przepisami prawa .
NWS: Proces rekrutacji w toku, fabryka ruszy
z końcem sierpnia br. Biura PRESS GLASS w budowie,
aktualnie rekrutacje odbywają się w salach Urzędu
Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie. Jak układa się Państwu współpraca z władzami
Nowogardu?
Press Glass: Bardzo dobrze - zarówno z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, jego pracownikami, a także z Powiatowym Urzędem Pracy. Możemy liczyć na wsparcie potrzebne nam w tej chwili,
tak lokalowe jak i związane z prowadzonymi przez nas
działaniami. W ramach tej współpracy, 22 maja br.,
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odbędzie się Giełda Pracy w Szkole Podstawowej nr 4
w Nowogardzie.
NWS: Jak wygląda system pracy i wynagrodzeń na
tych stanowiskach, na które trwa nabór?
Press Glass: Praca jest 3 zmianowa od poniedziałku do piątku; mogą zdarzyć się nadgodziny w soboty – dodatkowo płatne, co jest związane zarówno ze
specyfiką działania poszczególnych rynków krajowych
w Europie, zapotrzebowaniem klientów i ogólną charakterystyką funkcjonowania całej branży budowlanej.
Podczas okresu próbnego proponujemy wynagrodzenie miesięczne w wys. ok. 2 400 zł netto. Po okresie
próbnym przewidujemy również premie za wyniki.
NWS: A jak w praktyce wyglądać będzie praca pracowników produkcji i magazynu?
Press Glass: Pracownicy produkcji będą głównie obsługiwali specjalistyczne urządzenia i maszyny
do produkcji szyb zespolonych. Co ważne, maszyny,
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które będą znajdować się nowogardzkiej fabryce
PRESS GLASS to sprzęt najnowocześniejszy na świecie. Każda nasza nowa fabyka wyposażana jest w najnowsze osiągnięcia technologiczne oferowane dla tej
branży, gwarantujące pracownikom najwyższy stopień
bezpieczeństwa obsługi. Warto wspomnieć, że mamy
wdrożone systemy zarządzania jakością ISO oraz wysokie standardy w zakresie BHP, przez co maksymalnie zwiększamy bezpieczeństwo pracy ze szkłem i stale ulepszamy również ogólne warunki pracy. Naszym
priorytetem jest kreować wartościowe miejsca pracy
i zgrane zespoły. Pracownicy są zawsze w centrum naszej uwagi. Szukamy kandydatów, którzy wraz nami
będą współtworzyć i rozwijać tą firmę.
Nabór w toku. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy PRESS GLASS już 22 maja br.
w SP nr 4.
(nws/bs)

Oficjalne powierzenie stanowiska
dyrektora Przedszkola Nr 3

W środę 16 maja br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla dokonał oficjalnego
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 pani Ewie Wróbel. W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Sroka z Referatu Edukacji UM.

Przypomnijmy, że pełniąca funkcję dyrektor placówki od 2003 roku Ewa Wróbel, zwyciężyła w konkursie na dyrektora przedszkola w marcu br. Stanowisko
zostało jej powierzone do 31 sierpnia 2023 roku.
Dyrektor Ewa Wróbel nie kryła zadowolenia z powierzenia jej na dalsze lata stanowiska nadmieniając,
że praca którą wykonuje, mimo wyzwań stawianych
przez reformę edukacji, daje jej również wiele satysfakcji. Burmistrz Robert Czapla, złożył dyrektor życzenia owocnej pracy w kierowaniu placówką.
W Przedszkolu Nr 3 wykonano na przestrzeni ostatnich lat m.in. remont elewacji, dachu i ogrodzenia. Funkcjonuje tam 6 oddziałów mieszczących łącznie 145 dzieci
z terenu Gminy Nowogard. Dzieci mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, a nauczyciele dodatkowo prowadzą dla starszych grup zajęcia plastyczne
i teatralne. Chętnie też włączają się w wydarzenia proekologiczne i sportowe, m.in. organizowane dla najmłodszych pod patronatem Burmistrza Nowogardu.
(bs)
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Projekt uchwały burmistrza Roberta Czapli
odnośnie wodociągu do Ptaszkowa przyjęty
Problem braku zdatnej do spożycia wody w studni w Ptaszkowie pojawił się jeszcze
za kadencji burmistrza Kazimierza Ziemby, a więc ponad 10 lat temu. Od tego momentu
firma PUWiS, na zlecenie Gminy, dowoziła wodę zdatną do picia, za którą pani Romana
nie ponosiła żadnych kosztów. Burmistrz Robert Czapla podejmował też inne działania,
aby problem wodny rozwiązać. Ostatecznie jednak zostanie wybudowany przez Gminę,
za ponad 2 mln zł, wodociąg m.in. przez Ptaszkowo i Bochlina.
9 maja br., podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz
Robert Czapla przedstawił radnym projekt uchwały,
dotyczący zabezpieczenia w budżecie gminy potrzebnej kwoty na budowę wodociągu: Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka – Ptaszkowo
– Bochlin – Grabin.
Skarbnik Gminy, po rozmowach z kierownikami wydziałów odnośnie poszczególnych inwestycji, wskazał
burmistrzowi środki, które mogą być ściągnięte z inwestycji, które nie stały się jeszcze przedmiotem przetargów. Potrzebne było aż 1.850.000 zł, których radni
nie zabezpieczyli, gdy dokonywali zmian w projekcie
budżetu gminy na rok 2018.
W zapisie budżetowym na tej pozycji figurowała jedynie kwota 200.000 zł.
I te propozycje skarbnika zostały ujęte w uchwale
budżetowej. Jednak podczas przedstawiania już samego ww. projektu uchwały, burmistrz zwrócił radnym uwagę, że jest to tylko propozycja i oczekuje na
ewentualne wnioski od nich tak, aby podczas tej sesji
zamknąć ostatecznie kwestię wodociągu i jego finansowania.
Radni jednak, zamiast składać wnioski merytoryczne, rozpoczęli jałową rozmowę, która zaogniała tylko
atmosferę na sali obrad. Były podejmowane próby,

aby rozmowa była jednak bardziej merytoryczna. Głos
w tej sprawie zabrali m.in. radni Marcin Wolny oraz
Dawid Jurczyk, którzy zwracali się do radnych z prośbą, aby zakończyli swe „wycieczki interpersonalne”
pod adresem urzędników, skarbnika czy burmistrza,
będąc w gorączce przedwyborczej i pod okiem obecnej na sali kamery telewizyjnej i przedstawili konkretnie wnioski oraz propozycje. Jednak apel tych radnych
został zignorowany. Padła też w pewnym momencie ze
strony radnej Lidii Bogus propozycja, aby tą uchwałę
zdjąć z porządku obrad i powrócić do niej za 2 tygodnie. Jednak burmistrz, jako wnioskodawca zwołania
środowej sesji, nie wyraził na to zgody i powrócono do
dalszej dyskusji.
Po 5 godzinnej debacie, po kolejnej przerwie, ze
strony radnej Jowity Pawlak padł wniosek, aby kwotę
1.350.000 zł zdjąć z łącznika ul. Dworcowej z ul. 700 lecia i w całości przeznaczyć na wodociąg do Ptaszkowa.
Negatywną ocenę tego wniosku przedstawił Przewodniczący Piotr Słomski, który stwierdził, że ta propozycja radnej dotyczy większej liczby mieszkańców,
zaś wodociąg ma dostarczać wodę do zaledwie kilkunastu rodzin.
Głos w sprawie łącznika zabrał również burmistrz
Robert Czapla twierdząc, że remont łącznika jest bar-
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dzo ważny, ponieważ korzysta z niego bardzo wielu
mieszkańców Nowogardu oraz odciąża on w znaczny
sposób ul. Bankową, i że w tej kwestii zgadza się on
z opinią przewodniczącego.
Ostatecznie skarbnik Marcin Marchewka przygotował uchwałę zabezpieczającą blisko 2 mln zł na budowę ww. wodociągu, którą radni przyjęli. To oznacza,
że burmistrz będzie mógł ogłosić w najbliższym czasie
przetarg, na budowę ww. wodociągu.
***

Łyk historii

Gmina od kilku już lat podejmowała działania, aby
zaistniałą tam sytuację rozwiązać. Problem jednak
w tym, że właścicielka posesji nie wyrażała zgody na
przedstawiane jej propozycje. Jeszcze za kadencji burmistrza Kazimierza Ziemby, gdy Sanepid stwierdził nieprzydatność wody w studni do spożycia z powodu pałeczek koli (do gruntu dostały się ścieki prawdopodobnie
z powodu nieszczelności szamba lub jego przepełnienia), Gmina zaproponowała, że wywierci inną studnię
i pokryje nawet część kosztów tej operacji. Jednak odpowiedź właścicielki była negatywna – brak funduszy.
Dlatego ówczesny burmistrz podjął decyzję, że Gmina
będzie dostarczała specjalnym beczkowozem wodę do
Ptaszkowa dla tej jednej rodziny i to za darmo.
To jednak nie był koniec działań Gminy w tej sprawie.
Na początku swej I kadencji burmistrz Robert Czapla, podjął kroki, które mogłyby rozwiązać istniejący
problem. Osobiście udał się on w tej sprawie udał się
do Ptaszkowa wraz z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) Tadeuszem Fiejdaszem na rozmowę
z sąsiadem, doprowadzając do tego, że wyraził on
zgodę na to, aby sąsiadka mogła podłączyć się do
jego studni. Dziwnym zdarzeniem losu, ma on w swej
studni czystą i nieskażoną wodę. Jedynym kosztem,
jaki miała ponieść ta pani, to koszt prądu (pompa jest
zasilana prądem). Gmina zobowiązała się nawet, że
na swój koszt dokona przyłączenia tej pani do wspomnianej studni. Jednak kiedy porozumienie było już
gotowe do podpisania, jak poinformował kierownik
Tadeusz Fiejdasz, pani odmówiła akceptacji twierdząc,
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że jej nie stać na miesięczne opłaty za prąd (kilkanaście złotych).
23 listopada 2016 r., burmistrz Robert Czapla zaproponował, aby w budżecie gminy zabezpieczyć kwotę 15 tysięcy złotych na zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ujęcia
wody w miejscowości Ptaszkowo.
W lutym 2017 r., odbyło się spotkanie mieszkańców m.in. Ptaszkowa i Bochlina z przedstawicielami
gminy i ustalono, że najlepszym rozwiązaniem problemu braku wody będzie budowa nowej nitki wodociągu, do którego wszyscy będą się mogli podłączyć (co
zadeklarowali sami zainteresowani). Zapadła więc
decyzja, aby wykonać dokumentację budowy wodociągu: Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka – Ptaszkowo – Bochlin – Grabin. Burmistrz
Robert Czapla na sesję Rady Miejskiej w dniu 1 marca
2017 r., przygotował projekt uchwały, zabezpieczający
na ten cel 50 tysięcy złotych. Jednak propozycja burmistrza nie została aż 3 razy poparta i wprowadzona
do porządku sesji przez radnych, którzy wielokrotnego
powtarzali wtenczas, że „to skandal, aby w XXI wieku
mieszkańcy nie mieli wody”.
29 marca br., sprawa wodociągu ponownie wróciła.
Radni jednak na siłę chcieli uszczęśliwić mieszkańców
wykopaniem im nowych studni na koszt gminy (co jest
niezgodne z prawem, bo nie można finansować inwestycji na prywatnym gruncie). Jednak zainteresowani
powiedzieli stanowcze nie twierdząc, że chcą tego rozwiązania, które zaproponował im burmistrz – wybudowania wodociągu. Stwierdzili, że wywiercenie kolejnej
studni nic nie da, bo wody gruntowe są skażone i byłoby to działanie krótkotrwałe.
W wyniku ostrej wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami mieszkańców a radnymi, którzy ostatecznie
zwrócili się o przygotowanie przez burmistrza, jeszcze
na tę sesję projektu uchwały, który zabezpieczyłby
w budżecie gminy na rok 2017 kwotę 50 tysięcy zł,
na wykonanie dokumentacji budowy wodociągu - co
też się stało. Tym razem radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę, choć źródło finansowana zostało wskazane
to samo, co poprzednim razem.
28 kwietnia 2017 r., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka – Kolonia Dąbrowa Nowogardzka
– Bochlin – Ptaszkowo – Grabin. Realizację opracowania dokumentacji przewidziano do 29 grudnia 2017 r.
Ostatecznie projekt wraz z kosztorysem został wykonany na czas, zaś pozwolenie na budowę Gmina
uzyskała od powiatu pod koniec stycznia 2018 r.
To oznacza, że ta inwestycja nie mogła być wpisana
do budżetu gminy na rok 2018, ponieważ w dniu jej
złożenia przez burmistrza 15 listopada, nie był znany
koszt budowy.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, potrzebna
kwota w wysokości 1.850.00 zł została zabezpieczona
na wniosek burmistrza Roberta Czapli. I jeszcze w tym
roku rozpocznie się budowa wodociągu na odcinku:
Dąbrowa Nowogardzka – Kolonia Dąbrowa Nowogardzka – Bochlin – Ptaszkowo – Grabin. (ps)
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Gratulacje dla Mistrza!
W czwartek 17 maja br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla gościł Krzysztofa Skryplonka - Mistrza Europy, Mistrza Polski i m.in.
wielokrotnego medalistę w kulturystyce. Zdobywca,
w samym tylko 2018 roku aż 5 złotych medali, otrzymał z rąk burmistrza Roberta Czapli gratulacje i podziękowania za dotychczasową i wieloletnią godną reprezentację Miasta i Gminy Nowogard na europejskiej
arenie sportowej. Do gratulacji przyłączył się Szymon
Pilipczuk z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy,
Kultury i Sportu.
Mistrz, na co dzień mieszkający w Nowogardzie
i reprezentujący barwy Klubu Pomorzanin, lada dzień
weźmie udział w kolejnych, międzynarodowych zawodach w kulturystyce (IFBB Dimond CupWarsaw).
Podczas spotkania, poruszano tematy związane m.in.

z aktywnością trenerską złotego medalisty Krzysztofa Skryplonka, także w kontekście coraz liczniejszych
w mieście siłowni zewnętrznych.
- Treningi na siłowniach zewnętrznych to dobry pomysł. Każdy rodzaj ruchu jest dla nas korzystny - mówił
Krzysztof Skryplonek.
Zdobywca tytułów mistrzowskich podkreślił, że
treningi dają mu ogromną radość a to, co motywuje
go do nich najbardziej, to świadomość, że dzięki pracy nad sobą może wyjść na podium i usłyszeć polski
hymn.
W czasie rozmowy, wspólnie z burmistrzem ustalono, że po powrocie z zawodów odbędzie się plenerowy pokaz treningu na jednej z siłowni zewnętrznych
w Nowogardzie, który poprowadzi sam złoty medalista Krzysztof Skryplonek. (bs, fot.bs/nws)

Spotkanie z burmistrzem
w Wojcieszynie
W środę 9 maja br., w Wojcieszynie z burmistrzem
Robertem Czaplą spotkali się mieszkańcy na czele z sołtys Andżeliką Sają. Przedmiotem spotkania było m.in.
wybranie jednej z trzech przedstawionych koncepcji
placów zabaw, który ma powstać we wsi. Propozycje
projektów omawiała Pamela Springer w Wydziału Inwestycji UM. Mieszkańcy zdecydowali się na koncepcję nr 1 złożoną z 6 elementów, z drobnymi
zmianami.
Plac przeznaczony na plac zabaw ma pow. 400 m2. Wykonaw-

cą dokumentacji projektowej jest firma MAJ – BUD
z Torunia. Podczas spotkania z burmistrzem poruszone
zostały również inne tematy, w tym remont nawierzchni drogi gruntowej w Wojcieszynie, który mieszkańcy
zamierzają rozpocząć z pozyskanych z gminy materiałów. (bs)
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Mieszkańcy Grabina
wybrali koncepcję placu zabaw
W poniedziałek, 7 maja br., z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, spotkali się mieszkańcy wsi
Grabin celem zapoznania z przygotowanymi dla nich
projektami placów zabaw. W spotkaniu udział wzięli
radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Konwentu Sołtysów Jolanta Bednarek, sołtys wsi Grabin Agnieszka
Paradowska oraz prezentująca projekty Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów UM.
We wsi Grabin jest już przestronna świetlica wiejska,
w pobliżu której mógłby powstać plac zabaw dla najmłodszych. Spośród trzech przedstawionych mieszkańcom koncepcji projektowych, liczących od 6-7 elemen-

tów, omówiono m. in. strefy bezpieczeństwa ważne
ze względu na proponowane przez mieszkańców zmiany w rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń. Omawiane projekty wykonała firma MAJ-BUD z Torunia.

Mieszkańcy, a wśród nich
liczna grupa dzieci zaproponowali, aby przyjąć koncepcję
nr 1 z drobnymi zmianami (np.
zamiast urządzenia „linarium“
w projekcie ma się znaleźć karuzela i większy zestaw zabawowy). Budowa placu zabaw trwa
z reguły około 4 miesięcy. Burmistrz zapowiedział, że jeśli tylko uda się zgromadzić środki na
realizację wybranej koncepcji,
plac zabaw dla dzieci w Grabinie
powstanie możliwie szybko. (bs)

Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę

na budowę oświetlenia przy garażach na ul. 15 Lutego
Został wybrany wykonawca oświetlenia przy garażach na ul. 15 Lutego i jest nim firma PUH Jastar za
kwotę 46.269 zł. We środę, 16 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z Wykonawcą.
O postawienie oświetlenie przy garażach na ul.
15 Lutego podejmował starania, już od dawna radny
Dawid Jurczyk, wspierany przez burmistrza. W końcu
się udało i burmistrz Robert Czapla mógł podpisać
umowę na wykonanie ww. inwestycji.
Przedmiotem podpisane umowy jest budowa
oświetlenia terenu zabudowanego garażami przy
ul. 15-go Lutego w Nowogardzie, polegająca na przyłączeniu budowanego oświetlenia do istniejącej instalacji oświetleniowej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 15-go Lutego. Ponadto ma być postawione
dodatkowe 7 słupów aluminiowych na fundamencie
betonowym o wysokości 8m, na których zamontowane zostaną oprawy typu, sterowane i pozycjonowane
zdalnie za pomocą systemu Streetlight Vision. (ps)
www.nowogard.pl
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Ogłoszono przetarg
na nową kotłownię w SP4

W czwartek 10 maja, w Szkole Podstawowej nr 4
w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla oficjalnie
podpisał ogłoszenie przetargu na wykonanie nowej
kotłowni szkoły. W wydarzeniu wzięli udział m. in. nauczyciele z dyrektor Beatą Kuligowską na czele oraz
pracownicy urzędu miejskiego – Pamela Springer oraz
Adam Czernikiewicz z Wydziału Inwestycji i Remontów.
Obecne urządzenia kotłowni w SP nr 4 mają ponad 20 lat. Informacje o tym, iż urządzenia w kotłowni
nie funkcjonują należycie, pojawiły się kilka lat temu.
Do chwili obecnej dokonywano bieżących i koniecznych napraw kotłowni, co z kolei z czasem generowało
coraz większe koszty. Zły stan urządzeń „spędzał sen
z powiek” dyrekcji.
Nowa kotłownia to, zamiast obecnie starych pieców, cztery nowe kotły kondensacyjne. Każdy z nich
będzie kotłem wiszącym o mocy 80 kW. Kotłownia
w Szkole Podstawowej nr 4 była jedną z pierwszych kotłowni gazowych w nowogardzkich placówkach oświatowych.

- Stare urządzenia są już na tyle wyeksploatowane,
że nie nadają się do remontu – mówi Adam Czernikiewicz, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów (IR).
– Dzięki ogłoszonemu przez burmistrza przetargowi
będziemy mogli znaleźć wykonawcę na kompleksową
wymianę całej kotłowni.
Planuje się, że koszt nowej kotłowni wyniesie około
365 tys. złotych. Wykonawca po zakończeniu prac, które mogą potrwać do 4 miesięcy, zobowiązany będzie
do udzielenia 3 letniej gwarancji. Oprócz kompleksowej wymiany urządzeń kotłowni, w ramach zadania
zostanie również rozebrany komin, który nie nadaje
się do dalszej eksploatacji.
- Cieszy mnie, że realizujemy tę inwestycję bo
sprawna, nowa kotłownia w szkole zwiększy bezpieczeństwo i komfort dla dzieci i pracowników szkoły –
powiedział burmistrz Robert Czapla.
Szczegóły na temat ogłoszonego przetargu znajdują się pod linkiem: http://www.bip.nowogard.pl/
zamowienia/pokaz/429.dhtml

Młodzi mieszkańcy Karska
zadecydowali o siłowni plenerowej
W poniedziałkowy wieczór (14 maja br.), burmistrz Robert Czapla spotkał się z sołtysem Karska Jerzym Kubickim
oraz z mieszkańcami, aby omówić sprawę umiejscowienia
siłowni oraz z jakich elementów ma się ona składać.
Ostatecznie ustalono, że siłownia zostanie zamontowana w pobliżu placu zabaw, na skarpie, przy
drodze na boisko. Wybrano ponadto urządzenia
(6), jakie zostaną tam zamontowane. Ponadto
młodzi mieszkańcy Karska zaproponowali, aby
siłownię wzbogacić dodatkowo o dwa elementy do ćwiczeń w ramach street workout, który
uprawia kilka osób w sołectwie.
Ponadto mieszkańcy dopytywali się burmistrza o brakujący odcinek chodnika, który połączyłby chodnik w Karsku z tym powstającym
w Warnkowie. Burmistrz Robert Czapla poinformował
zebranych, że Gmina zwróciła się z zapytaniem do

ZZDW w Koszalinie o możliwość budowy „łącznika”. W tej
chwili czekamy na odpowiedź,
ponieważ ZZDW musi sprawdzić własność terenów
przyległych do pasa drogowego. (ps)
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Siłownia przy Waryńskiego
z nowymi elementami
We wtorek, 15 maja br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z Renatą Stasiak, z nową
Prezes Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie.
Była to odpowiedź na zaproszenie burmistrza odnośnie spotkania, które zostało złożone
19 kwietnia br., po wyborze nowego Zarządu oraz nowej pani Prezes.
W czasie spotkania Prezes PZERiI poinformowała włodarza gminy o planach, a także pomysłach na ożywienie Związku na terenie naszej gminy. Ze strony burmistrza padła zaś
deklaracja pomocy, w tym również tej finansowej dla Związku we wszystkich podejmowanych w przyszłości przez nich
aktywizacjach.
Po tym spotkaniu, burmistrz Robert Czapla, prezes Renata Stasiak i radna Anna Wiąz, udali się na teren siłowni
zewnętrznej przy ul. L. Waryńskiego. Na wniosek mieszkańców, którzy korzystają z siłowni, został bowiem dokupiony
i zainstalowany dodatkowy zestaw urządzeń do ćwiczeń na
otwartej przestrzeni. Za kwotę 17.524 zł dokupiono sprzęt,
w tym m.in.: pajacyk, prostownik pleców, ławka z rowerkiem, jeździec i narciarz.
- Siłownia ta jest ogromną atrakcją i chętnie z niej korzystają mieszkańcy w różnym wieku. Cieszy mnie ten fakt
i z wielką radością spełniłem prośbę osób korzystających
z niej, aby dostawić kolejne elementy. W sumie dostawiliśmy trzy podwójne, czyli w sumie 6 nowych części, z których
będzie mógł skorzystać każdy - powiedział burmistrz Robert
Czapla. (ps)
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Instalacja fotowoltaiczna
w Słajsinie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy mocy 400 kW usytuowanych na dachach budynków: - hali kompostowni: 350 kWp; - hali
sortowni: 50 kWp. Beneficjentem jest Celowy Związek
Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
Całkowita wartość projektu: 3.572.966,56 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.413.489,23 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 1.491.361,63 PLN
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach sortowni
i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie o łącznej mocy 400 kW. Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych
instalacji, w całości zostanie wykorzystana na potrzeby
RZGO w Słajsinie.
***
W dłuższej perspektywie czasu, instalacja ta przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie stanowił wkład w procesy
ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawę jakości życia (m. in. poprzez
zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).
***
Realizacja projektu przyniesie korzyści m.in. dla:
• społeczność lokalna (gminna) – zmniejszenie emi-

sji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;
• społeczność regionalna (powiat i województwo)
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa
stanu środowiska naturalnego;
• gminy należące do Celowego Związku Gmin R-XXI
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa
stanu środowiska naturalnego.
***
Realizacja projektu będzie wywierać wpływ na
wszelkie instytucje i organizacje, czerpiące korzyści
w zakresie wykorzystywania wyprodukowanej energii
ze źródeł odnawialnych oraz w zakresie promowania
postaw proekologicznych, zwiększania wykorzystywania odnawialnych źródeł oraz generowania oszczędności na wyprodukowanej energii.
Gmina Nowogard – jako jednostka samorządu terytorialnego, osiągnie także korzyści w wyniku realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia polegające na podniesieniu standardu ekologicznego regionu oraz jego
wartości inwestycyjnej w wyniku realizacji inwestycji
sprzyjającej ochronie środowiska naturalnego. Znacznemu też wyeliminowaniu ulegnie skala zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych (spadek misji gazów cieplarnianych).
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Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu

odnośnie inwestycji przy świetlicy w Sikorkach
Burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie
w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Świetlica gminna w Sikorkach – zmiana sposobu
użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego” Przedmiot
zamówienia obejmuje budowę zbiornika bezodpływowego o poj. 2 m3 wraz z instalacją kanalizacyjną oraz

budowę pomieszczenia sanitarnego o pow. 2,66 m2
wraz z instalacją oświetleniową. Termin wykonania:
3 miesiące od daty podpisania umowy.
Oferty można składać do dnia 22.05.2018 r.
do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie.
Więcej informacji na stronie BIP.

73 rocznica zakończenia
II wojny światowej

8 maja br. (wtorek), złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów w Nowogardzie, upamiętniono
73 rocznicę zakończenia II wojny światowej (Narodowy
Dzień Zwycięstwa).
W uroczystości wzięły udział i kwiaty składały delegacje: Kombatantów, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W imieniu burmistrza, kwiaty

pod pomnikiem złożył skarbnik Marcin Marchewka oraz
radne Anna Wiąz i Jolanta Bednarek.
***
W czasie II wojny światowej zginęło najwięcej ludzi
w historii świata. W ciągu 6 lat działań wojennych śmierć
poniosło ponad 60 milionów osób. W Polsce liczbę tę
szacuje się na około 6 milionów. (ps)

www.nowogard.pl

12 Wiadomości Samorządowe

Burmistrz Robert Czapla pozyskał
fundusze na pomoc uczniom
W dniu 25 kwietnia 2018 r.
Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim
reprezentowanym przez Magdalenę Zarębską - Kuleszę Kuratora
Oświaty, na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard.
W ten sposób pozyskał na ten cel około 200 tysięcy złotych. Termin wykorzystania środków jest ustalony do
dnia 31 grudnia 2018 r.
Dzięki takim działaniom dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe szanse na zdobycie
dobrego wykształcenia i umożliwienie im lepszego startu
w dorosłe życie. Pozyskane pieniądze umożliwią dostęp
do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych.

Jak uzyskać pomoc materialną?

Stypendium szkolne: przyznawane jest na wniosek
wnioskodawcy lub z urzędu. Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia lub wychowanka, pełnoletni uczeń, a także
dyrektor szkoły, słuchacz kolegium pracowników służb
społecznych. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 514,00 zł. Wniosek składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
do dnia 15 września danego roku szkolnego. Dowodem
w postępowaniu o udzieleniu stypendium szkolnego jest
zaświadczenie o wysokości dochodów lub w przypadku
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy
pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Stypendium w formie pomocy rzeczowej wypłaca się
po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków (rachunków,
biletów, faktur i innych dowodów księgowych) wystawionych na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Stypendium szkolne może być udzielone
w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów,

w szczególności: udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, w tym : wycieczki, biwaki, zielone szkoły, wyjścia
do kina, teatru, udziału w zajęciach logopedycznych, nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach, zajęciach sportowych i inne; zakwaterowania i wyżywienia
w bursie, internacie lub na stancji, dojazdu do i ze szkoły
środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne na przejazd); pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupów: podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki; okularów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego lub innego
sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
dziecka w szkole, zalecanego przez lekarza; stroju sportowego i obuwia sportowego; tornistra, plecaka; odzieży
niezbędnej do nauki zawodu w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych; jednolitego stroju obowiązującego
w szkole.
Zasiłek szkolny:może otrzymać uczń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. przyznawany jest na wniosek wnioskodawcy lub
z urzędu. Wnioskodawca nie dostarcza żadnych rachunków. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku.
Formularze wniosków udostępniane są zainteresowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie
przy ul. 3 Maja 6 pok. nr 1 (pierwsze piętro) u pani Katarzyny Szmit w godz. 7.30 – 15.30.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana

„Policjant, który mi pomógł”
- konkurs policji
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP pod patronatem Komendanta Głównego Policji
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informują o konkursie „Policjant, który mi pomógł” organizowanym w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.
Celem konkursu komunikowanego w województwie
zachodniopomorskim m.in. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, jest wyróżnienie policjantów, którzy
w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar
przemocy domowej.

W ciągu 10 lat w konkursie wyróżniono ponad
40 funkcjonariuszy, w tym 2 z województwa zachodniopomorskiego. Kandydatów do tegorocznego konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje
i instytucje (z wyjątkiem policji) w terminie do 31 maja
br. Kandydatury funkcjonariuszy zgłoszone po tym terminie będą rozpatrywane przez komisję konkursową
w przyszłym roku.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl
(bs)
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Dzień Bibliotekarza
- dzień spotkań i wspomnień
Podziękowania dla Pracowników biblioteki

We wtorek, 8 maja br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla wraz
ze skarbnikiem Marcinem Marchewką, spotkał się
z dyrektor biblioteki Anetą Wysoszyńską oraz ze
wszystkim pracownikami, aby z okazji Dnia Bibliotekarza złożyć życzenia: składam wszystkim naszym paniom bibliotekarkom najserdeczniejsze życzenia. To
dzięki Waszej pracy społeczeństwo naszej gminy ma
nie tylko dostęp do książek, ale również może uczestniczyć w ciekawych spotkaniach promujących czytelnictwo i piękno ojczystego języka. Dziękuję za tę pracę,
nie zawsze docenianą.
Każda z obecnych pań otrzymała z rąk burmistrza
po białej róży. Jednak to nie był koniec atrakcji w bibliotece, które zostały przygotowane na ten dzień.

Wspomnienia o pierwszym dyrektorze
biblioteki Franciszku Wójciku

O godz. 12.00, w czytelni nowogardzkiej biblioteki,
Kazimiera Fecak i Franciszek Karolewski, członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, przedstawili postać pierwszego dyrektora nowogardzkiej biblioteki Franciszka Wójcika i jego żony Teresy.

Na spotkanie, obok Burmistrza Nowogardu, przybyło tez wielu nowogardzian. Prezentacja pokazała
jak charyzmatycznym człowiekiem był pan Franciszek
i jego żona, którzy ukochali ponad wszystko książki i bibliotekę, a przez to służbę społeczną dla lokalnej społeczności. Na dobre wpisali się oni w pamięć bardzo
wielu ludzi.

Najlepszy czytelnik

Na zakończenie pierwszego dnia Tygodnia Bibliotek, o godz. 14.00, spotkali się wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz dyplomami najlepsi czytelnicy.
Nagrody były wręczane w dwóch kategoriach: dzieci
i młodzież oraz dorośli. Wśród nagrodzonych przeważały panie, ale nagrodzeni zostali wśród dorosłych
dwaj panowie. Nagrody wręczali burmistrz Robert
Czapla wraz z dyrektor Anetą Wysoszyńską.
Dzisiejszy dzień jest pocieszeniem, że duch czytelnictwa nadal żyje wśród mieszkańców tych najmniejszych, jak i wśród tych starszych. Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy innych do czytania książek i korzystania z oferty, którą ma dla Państwa przygotowaną
nasza nowogardzka biblioteka. (ps)

www.nowogard.pl
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Nowogardzkie
„Złote” Małżeństwa 2018
W piątek, 12 maja br., w Restauracji „Przystań”, Jubilaci obchodzący swe Złote Gody pożycia małżeńskiego, otrzymali z rąk burmistrza Roberta Czapli medale
oraz list gratulacyjny za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP.
W tym wyjątkowym spotkaniu wziął również udział
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, którego rodzice
znaleźli się w gronie Jubilatów oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Tyrcha.
W swym przemówieniu do Jubilatów, burmistrz
zażartował, że wg znawców najtrudniejsze w małżeństwie jest pierwsze 50 lat, a później jest już tylko z górki. Życzył on dalej „młodym” parom na „nowej drodze
życia” przede wszystkim zdrowia oraz kolejnych wspólnie przeżywanych radosnych dni.
Następnie głos zabrał zastępca burmistrza, który w kilku krótkich słowach złożył swoim rodzicom,

w imieniu własnym, brata i wnuków, życzenia z okazji ich rocznicy. Słowa te u wielu Jubilatów wywołały
wzruszenie.
Po przywitaniu wszystkich , przez zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, nastąpił moment wręczenia przybyłym zasłużonych odznaczeń.
Ponad pół wieku temu, miłość i uczciwość małżeńską przyrzekali sobie Państwo: Balbusowie Janina
i Stefan, Biernaccy Teresa i Jerzy, Czarneccy Zofia
i Tadeusz, Czarnowscy Regina i Andrzej, Dębiccy Stanisława i Kazimierz, Gortatowie Maria i Jerzy, Jacniaccy
Zofia i Konstanty, Jurkowie Janina i Franciszek, Kazubowie Alicja i Stanisław, Kałuża Wiesława, Kolibscy Bożena i Jan, Kornaccy Wera i Bolesław, Krawczykowie Marianna i Jan, Krystkiewiczowie Teresa i Jan, Lipcowie
Helena i Marian, Ługowscy Anna i Adam, Maciągowie
Krystyna i Zbigniew, Muchowie Bogumiła i Henryk,
Owsińscy Janina i Jan, Podlesiowie Marianna i Jan, Puchowie Seweryna i Zenon,
Rokoszowie Krystyna i Tadeusz, Rybkowie
Zenona i Michał, Rybarczykowie Irena
i Ryszard, Sudomierscy Krystyna i Marian,
Śmigielscy Elżbieta i Jan oraz Woźniakowie Krystyna i Aleksander.
Podczas wręczania przez burmistrza
medali, kwiatów i najlepszych życzeń,
Szanowni Jubilaci nie kryli swego wzruszenia. Po uhonorowaniu Złotych Par,
wszystkich zaproszono do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. (ps)
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Gmina Nowogard
przyjazna inwestorom
Jakie są oczekiwania inwestorów? Jakie czynniki
wpływają na to, że do jednej gminy przybywa dużo inwestorów, a inne są omijane?
Istnieje wiele czynników wpływających na atrakcyjność danej lokalizacji, na które władze regionalne
i lokalne nie mają bezpośredniego wpływu, m. in.: położenie geograficzne, rynek zbytu, dostęp do surowców itp.
Są jednak takie czynniki, na które samorząd może
mieć wpływ, to między innymi: dostępność terenów
pod inwestycje, jakość infrastruktury technicznej oferowanych nieruchomości, lokalne zachęty podatkowe,
np. zwolnienie z podatku od nieruchomości. Przede
wszystkim jednak jakość obsługi inwestora w urzędzie
gminy ma ogromny wpływ na decyzje potencjalnych
inwestorów.
Wygrywają bowiem te gminy,
które wyróżniają się przychylnością
i elastycznością lokalnych władz.
Nie powinna więc dziwić nikogo
przychylność i pomoc, płynąca ze
strony burmistrza Roberta Czapli
wobec firmy Press Glass. Dobrze
potraktowany inwestor przez władze miejscowe, jest najlepszą wizytówką oraz reklamą
dla kolejnych inwestorów, którzy zainteresowaliby się
nowogardzką strefą. Bo to właśnie pierwszy inwestor
staje się najlepszym informatorem dla potencjalnych
inwestorów, jak wygląda wsparcie i pomoc ze strony
urzędu. Jeżeli w Nowogardzie ma być więcej zakładów
pracy, a przez to kolejnych miejsc pracy to trzeba zrobić wszystko, aby pierwszy inwestor był traktowany jak
najlepiej. Dlatego decyzja burmistrza, aby wspomóc
firmę Press Glass w rekrutacji pracowników do nowo
powstającego zakładu na terenie naszej strefy, jest jak
najbardziej trafna i odpowiednia. Stąd też udostępnione pomieszczenia w ratuszu, czy pomoc w organi-

zacji Giełdy Pracy w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie
Press Glass będzie prowadziła rozmowy rekrutacyjne
na osiedlu Bema, które leży w bezpośredniej bliskości
strefy ekonomicznej.
I wszystkie te działania, które podejmuje Burmistrz
Nowogardu, czynione są dla dobra naszych mieszkańców. Dlatego już dziś zapraszamy mieszkańców
i wszystkich zainteresowanych do udziału w Giełdzie
Pracy.
***
Burmistrz Robert Czapla pierwszą kadencję swoją rozpoczynał obietnicą, że doprowadzi do powstania strefy ekonomicznej. W międzyczasie została ona
przez niego uzbrojona oraz wybudowano drogę dojazdową. Druga zaś kadencja kończy się uruchomieniem
pierwszego zakładu pracy we
wspomnianej strefie, co też było
jedną z obietnic wyborczych
obecnego włodarza gminy.
Był on i jest konsekwentny
w swym działaniu, które przynoszą korzyści dla mieszkańców
Gminy.
Robi to pomimo ciągłych
ataków m.in. ze strony środowiska skupionego wokół
Dziennika Nowogardzkiego. Redakcja wspomnianej
gazety na każdym kroku atakowała burmistrza twierdząc, że wydaje miliony na uzbrajanie strefy, że nie
ściąga inwestorów i nie daje nowych miejsc pracy itd.
Kiedy burmistrz Robert Czapla sprowadził pierwszego
inwestora do strefy, to ta sama redakcja zaczęła pisać
donosy do Inspektora Nadzoru Powiatowego na firmę
Press Glass. A teraz mają pretensje do burmistrza, że
dba o pozyskanego inwestora i pomaga mieszkańcom
w zdobyciu pracy, by nie musieli jeździć po Polsce, czy
pracować poza miejscem zamieszkania. Pozostawimy
to bez komentarza. (ps)

99. urodziny Pani Marianny
- życzymy dużo zdrowia!
W czwartek 17 maja br. burmistrz Robert Czapla
udał się z życzeniami do mieszkającej w Karsku Pani
Marianny Sobczyk. Pani Marianna, w gronie najbliższej rodziny świętowała 99. rocznicę swoich urodzin.
Burmistrz wręczył Szanownej Jubilatce bukiet kwiatów
i kosz słodyczy oraz złożył życzenia nieustającej pomyślności i zdrowia.
Pani Marianna doczekała się 15 wnucząt, 20 prawnucząt i 4 praprawnucząt. (bs)
www.nowogard.pl
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Mini Mundial i treningi z PZPN
w Nowogardzie
W poniedziałek, 7 maja br. Urzędzie Miejskim w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla spotkał się z przedstawicielami organizacji sportowych w sprawie tegorocznych zawodów pn. Mini Mundial.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Stowarzyszenia Sports Academy Grzegorz Matlak, prezes Klubu Pomorzanin Nowogard Marcin Skórniewski oraz Szymon
Pilipczuk z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu UM.Rozgrywki, w których weźmie udział ok.
200 zawodników odbędą się 1 czerwca
br. na stadionie miejskim w Nowogardzie. Start planowany jest ok. godz.
10.00. Podobnie jak w roku ubiegłym,
turniej będzie połączony z zawodami sportowymi dla najmłodszych pn.
Przedszkoliada. W dwuetapowych rozgrywkach weźmie
udział łącznie 12 drużyn z nowogardzkich szkół w II kategoriach wiekowych. Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard zapewnia także atrakcje sportowe dla uczestniczących w turnieju przedszkolaków. Przewidziano również,
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji m.in.
konkurs pn. „Kibic na medal” oraz szereg niespodzianek
dla uczestników i obserwatorów.
IX edycja Mini Mundialu promującego aktywny styl życia
dzieci i młodzieży, jak co roku łączy sport i zabawę oraz daje
dzieciom możliwości pokazania swoich umiejętności piłkarskich. Cykliczne wydarzenie przyciąga coraz większą liczbę
uczestniczących w nim gmin – w tym roku będzie ich aż 10.
Zawodnicy najlepszych zmierzą się w meczu finałowym na
stadionie w Szczecinie. Patronat nad Mini Mundialem objęło m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewoda Zachodniopomorski, Polski Związek Piłki Nożnej i Pogoń Szczecin.

Spotkanie z Burmistrzem Nowogardu Robertem
Czaplą, zakończyło się podsumowaniem ustaleń, co do
organizacji wydarzenia a po godz. 15.00 rozpoczęło się
kolejne – tym razem z inicjatywy przedstawicieli PZPN. W
sali nowogardzkiej biblioteki od godz. 15.00 rozpoczęła
sie część teoretyczna szkolenia dla kadry trenerskiej oraz
nauczycieli wychowania fizycznego pod nazwą Mobilna
Akademia Młodych Orłów.
Szkolenie zorganizowane przez
PZPN przy lokalnej współpracy z klubem Pomorzanin Nowogard, prowadził
wojewódzki koordynator ds. szkoleń
Maciej Maleńko wraz z trenerem Tomaszem Michalczyszynem. Cykl nieodpłatnych szkoleń dla kadry trenerskiej
organizuje PZPN w całym kraju. W naszym województwie szkolenia odbywają się, w określonych
lokalizacjach, raz na ok. 7 tygodni. Celem głównym, poza
aktywizacją sportową dzieci i młodzieży jest, podczas części
praktycznej – wyłanianie młodych talentów piłkarskich.
Po prezentacji teoretycznej, odbyły się na stadionie
miejskim w Nowogardzie, rozgrywki pod okiem trenerów PZPN, w których udział wzięli zawodnicy z drużyn:
Pomorzanin Nowogard, R- football Goleniów, Ina Goleniów i Masovia Maszewo. (bs)
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Festiwal Filmów
Ekologicznych
W Nowogardzie, w tym roku, odbył się Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”.
Był to jego XI międzynarodowa i XV ogólnopolska edycja. Spośród ponad 130 filmów nadesłanych na Międzynarodowy Konkurs Filmowy m. in. z Kanady, USA,
Australii, Chile, Rumunii i Francji, wybranych zostało 38,
które walczyłyo tytuł Grand Prix „Ekofilmu” oraz puchar
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego został oficjalnie otwarty 17 maja 2018 r. w Nowogardzkim Domu Kultury wernisażem wystawy fotografii Marzeny Marcinkiewicz. Przedstawione przez
artystkę „Żywioły” są impresją związaną z cyklem
przyrody i życia, przemijaniem i narodzinami. „Podróż

do Tutaj” to widowisko w reżyserii Elżbiety Tarczykowskiej, które obejrzeli zebrani goście. Na scenie wystąpili wychowankowie Nowogardzkiego Domu Kultury
i zaprosili zebranych w podróż przez kontynenty, aby
na koniec powrócić do „Tutaj”, przytulnego mikrokosmosu, gdzie – jak się okazuje - też można wciąż odkrywać nowe lądy.
Podczas oficjalnego otwarcia festiwalu rozstrzygnięty został „Konkurs na najlepsze kroniki kół Ligi
Ochrony Przyrody”, zrzeszonych w nowogardzkim oddziale, uhonorowani zostali również działacze organizacji. Nagrody zostały wręczone przez Magdalenę Bednarek – skarbnika oraz Marka Heisera – prezesa nowogardzkiego oddziału LOP, ornitologa i przyrodnika.

Wernisaż wystawy fotografii Marzeny Marcinkiewicz
www.nowogard.pl
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Marek Heiser prezes oddziału nowogardzkiego LOP
Aneta Drążrewska dyrektor MiOFFE Ekofilm

Laureacci Konkursu na najlepsze kroniki kół Ligi Ochrony Przyrody

Rozstrzygnięto również Współzawodnictwo Placówek Oświatowych w ramach „Ekofilmu” – w ostatnim
miesiącu w przedszkolach i szkołach odbywały się różnorodne akcje związane z ekologią i ochroną środowiska – wycieczki, apele, spotkania, turnieje i konkursy: od
plastycznych, poprzez literackie i taneczne, aż do tych
związanych z wiedzą o przyrodzie. Nagrody, ufundowane przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, wręczył skarbik gminy Nowogard – Marcin Marchewka.
Wyróżnienie za zorganizowanie IX Biennale Wiedzy
Ekologicznej „Woda Źródłem Życia” otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie.
Tytuł „Eko-przedszkola” na lata 2018-2020 otrzymało

Artystyczne Przedszkole „Kraina Fantazji” w Nowogardzie. Wyróżnienia otrzymały: Publiczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi „Zielone Przedszkole”,
Przedszkole nr 1 im. Niezapominajki w Nowogardzie, Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowogardzie oraz
Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie. W kategorii „szkoły podstawowe” tytuł „Eko-szkoła” i I miejsce
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie. II miejsce przyznano Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, a III miejsce Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Nowogardzie. Szkoła Podstawowa nr
4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, Szkoła Podstawo-

www.nowogard.pl
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wa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Strzelewie, Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa
w Długołęce oraz Szkoła Podstawowa w Błotnie – to placówki, które otrzymały wyróżnienia. W kategorii „gimnazja” I miejsce i tytuł „Eko-szkoły”
otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, wyróżnione zostały:
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie oraz Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.
W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” tytuł „Eko-szkoła” oraz I miejsce
otrzymało Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Nowogardzie, wyróżnienia
otrzymały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz II Liceum Ogólnokształcące.
Następne siedem dni festiwalu, wypełnionych zostało projekcjami 38
najlepszych filmów o tematyce ekologicznej z różnych zakątków świata.
Pojawią się opowieści m.in. z Australii, Turcji, Argentyny, Kanady, Francji,
Chile, Rumunii , USA a także produkcje polskich twórców. Historie te przybiorą różne formy: dokumentalne i fabularyzowane, będzie miejsce na
przepiękne zdjęcia z przyrodniczych planów, a także animacje. W dniach
od 17 do 19 maja prezentowane były wszystkie filmy biorące udział w Międzynarodowym Konkursie Filmowym, które przeszły oficjalną selekcję.

Zwycięzcy Konkursu Placówek Oświatowych w ramach „Ekofilmu”
www.nowogard.pl
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Filmy oceniało jury, w składzie: Marek Piotrowicz
– reżyser, scenarzysta i operator filmów przyrodniczych z 25-letnim doświadczeniem, filmem „Księga”
w 2010 wywalczył Grand Prix Ekofilmu, Mateusz Żegliński – producent filmowy tworzący obrazy na pograniczu dokumentu i fabuły, laureat konkursów i festiwali,
stypendysta m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Mirosław Sobala – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krzysztof Kuźnicki – filmowiec, prezes Stowarzyszenia Kamera, autor „Lastadia
Story” (2017), „Artkadiusz” (2016), czy „Mój pierwszy raz” (2016), oraz Grzegorz Fedorowski - związany
z Redakcją Literacką i Artystyczną Polskiego Radia i oddziałem szczecińskim Telewizji Polskiej, twórca filmów
dokumentalnych, reportaży i programów publicystycz-

nych, autor telewizyjnych cykli programowych - m.in.
„Pomerania Ethnica”, „Burze w Kulturze”, „Pomniki
Naszych Czasów” i „Klub Młodych Dokumentalistów”.
Zdobywca Grand Prix otrzymał puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Nagrody dla zwycięskich filmów ufundowali: Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczecinie, Nadleśnictwo Nowogard, Celowy Związek Gmin R-XXI, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
oraz Nowogardzki Dom Kultury. Otwarte pokazy filmów nagrodzonych podczas XV Ogólnopolskiego i XI
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych
im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” pokazane zostały
w niedzielę, 20 maja.

Widowisko „Podróżuj tutaj” w reżyserii Elżbiety Tarczykowskiej
www.nowogard.pl
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Goście festiwalu

Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” jest przeglądem twórczości filmowej
poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska,
w tym roku odbędzie się jego XV ogólnopolska i XI międzynarodowa edycja. Historia Ekofilmu jest już bardzo
długa, festiwal odbywa się od 1989 roku, a od 1994
roku nosi imię Macieja Łukowskiego – reżysera filmowego, jednego z pomysłodawców Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego.
Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im.
Macieja Łukowskiego „Ekofilm” byli: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.
Patronat honorowy sprawują: członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko oraz

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Partnerami wydarzenia są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Celowy Związek Gmin
R-XXI, Nadleśnictwo Nowogard, Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Kamera. Patronat medialny
nad festiwalem sprawują: TVP Szczecin, dwutygodnik
leśników i przyjaciół lasu „Las Polski”, portal Ekologia.
pl, portal regionalny Infoludek.pl, tygodnik regionalny
„Echo”, Fundacja 4PressMedia, portal informacyjny
wNowogardzie.pl, Gazeta Nowogardzka oraz Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe.
Info. Własne NDK

www.nowogard.pl
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ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie
zaprasza do udziału w debacie społecznej pn.

„Sytuacja zwierząt,
prawo a rzeczywistość”
która odbędzie się dn. 06.06.2018 r.
o godz. 12.00 w Bibliotece Miejskiej
w Nowogardzie.
Serdecznie zapraszam
kom. Dorota Zając

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
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 RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1,
I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
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: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i Druk Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
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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