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IV Nowogardzki 
Bieg Uliczny

TOYOTA
Kozłowski 

	 W	 piątek,	 29	 września	 br.,	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 wraz	 ze	 swym	
zastępcą	 Krzysztofem	 Kolibskim	 oraz	
Martą	 Wilczańską,	 kierownik	 Zespo-
łu	 Ekonomiczno	 Administracyjnego	
Szkół,	 uczestniczył	 w	 25.	 leciu	 II	 Li-
ceum	 Ogólnokształcącego	 (Zespół	
Szkół	 Ogólnokształcących)	 w	 Nowo-
gardzie.
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	 Nowogardzki	 Bieg	 Uliczny	 TOYOTA	 Kozłowski,	
który	 odbył	 się	 w	 niedzielę	 1	 października	 br.,	 na	
stałe	 wpisał	 się	 już	 w	 kalendarz	 miejskich	 imprez	
sportowych.	W	tym	roku,	do	biegu	głównego	zapi-
sało	się	351	zawodników,	zaś	na	linii	startu	pojawiła	
się	rekordowa	liczba	zawodników	–	318	biegaczy.

IV Nowogardzki Bieg Uliczny 
TOYOTA Kozłowski 

	 W	 kategorii	 Open	metę,	 jako	 pierwsi,	 przekro-
czyli:	PIWOWARCZYK	WOJCIECH	(Pyrzyce)	z	czasem	
00:33:20,	ZAGÓRNY	MARCIN	(Krosno	Odrzańskie)	z	
czasem	00:33:34	 i	BORZĘCKI	NORBERT	(Koszalin)	z	
czasem	00:33:58.	Wśród	pań	najlepszą	zawodnicz-
ką	była	ANDRZEJCZAK	MONIK	(Szczecin),	która	trasę	
przebiegła	w	czasie	00:35:02	i	w	kategorii	OPEN	za-
jęła	4	miejsce.
	 Do	rywalizacji	stanęli	również	mieszkańcy	Nowo-
gardu.	Wśród	nich	najlepszym	zawodnikiem	 został	
Sebastian	Bielski,	który	zameldował	się	na	mecie	6	
z	czasem	00:36:33.	Wśród	pań	z	Nowogardu	najlep-
szy	wynik	 osiągnęła	Małgorzata	 Pędziszczak	 z	 cza-
sem	00:47:33.
	 Najstarszym	zawodnikiem	był	71-letni	WIECZOR-
KIEWICZ	RYSZARD	(Stargard).
	 Po	 zakończeniu	 biegu,	 na	 zawodników,	 któ-
rzy	 przyjechali	 do	Nowogardu	m.in.	 z:	 Goleniowa,	
Szczecina,	Gryfina,	 Polic,	 Stargardu,	 Pyrzyc,	Gryfic,	
Świnoujścia,	 Białogardu,	 Recza,	 Mirosławca,	 Wał-
cza,	Krosna	Odrzańskiego,	Koszalina,	Kalisza	Pomor-
skiego,	Kołobrzegu,	Milanówka,	Warszawy,	Puław,	a	
także	z	Hamburga	(Niemcy),	czekał	ciepły	posiłek.

	 IV	 Nowogardzki	 Bieg	 uroczyście	 otworzył	 bur-
mistrz	Robert	Czapla,	który	po	przywitaniu	zawodni-
ków,	życzył	im	osiągnięcia	jak	najlepszych	wyników.
	 Pierwsze	 na	 mecie,	 o	 godz.	 10.00,	 stawiły	 się	
dzieci	z	klas	 I	–	 III	 (młodzi	biegacze	mieli	do	poko-
nania	dystans	400	m).	Po	nich	na	starcie	zjawili	się	
uczniowie	klas	IV	–	VI	(dystans	400	m);	gimnazjów	
(dystans	 1500	m)	 i	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 (dy-
stans	1500	m).	Po	przekroczeniu	mety,	wszyscy	za-
wodnicy,	 z	poszczególnych	grup	wiekowych,	otrzy-
mali	pamiątkowe	medale.
	 Godz.	13.00,	to	rozpoczęcie	biegu	głównego,	na	
dystansie	10	km.	Trasa	biegu	to	dwa	okrążenia	wio-
dące	 alejkami	 i	 ulicami	 miasta.	 Zawodników	 „wy-
startował”	gospodarz	naszej	Gminy.
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	 Warto	 w	 tym	 miejscu	 wspomnieć,	 że	 w	 biegu	
wziął	udział	MICHAEL	WITT,	prawnuk	Fritza	Winkle-
ra,	Burmistrza	Nowogardu	w	latach	21917	–	1933.	
Po	biegu,	w	rozmowie	z	obecnym	burmistrzem	Ro-
bertem	 Czaplą	 powiedział,	 że	 jest	 dumny,	 widząc	
dziś	tak	piękny	Nowogard,	że	choć	jego	przodek	był	
burmistrzem	tego	miasta	przed	wojną,	to	on	czuje	
się	 dumnym	 nowogardzianinem.	 Zresztą	 nie	 krył	
tego,	że	na	bieżąco	interesuje	się	tym,	co	w	mieście	
„jego	pradziadka”	się	dzieje.	Stąd	też	jego	obecność	
na	biegu.	I	zapowiedział	się	na	następnych.
	 Wszyscy,	którzy	przebiegli	przez	metę	otrzymali	
piękne	medale,	w	kształcie	naszej	gminy.
	 Nagrody	zaś	najlepszym,	w	towarzystwie	przed-
stawiciela	firmy	Toyota	Kozłowski,	wręczył	włodarz	
gminy	Robert	Czapla.
	 Organizatorem	tegorocznego	bieg	był:	Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 który	 bardzo	 dziękuje	
wszystkim	pracownikom	z	Urzędu	Miejskiego	 z	 Ja-
rosławem	 Soborskim	 i	 Szymonem	 Pilipczukiem	 na	
czele,	 nauczycielom	 i	 wuefistom	 z	 nowogardzkich	
szkół,	 pracownikom	 ZBK,	 OPS	 ,	 Biblioteki	 i	 Domu	
Kultury	– dzięki Wam, ten bieg udało się przygoto-
wać i sprawnie przeprowadzić. Dziękuję.

	 Słowa	uznania	i	podziękowania	należą	się	prowa-
dzącemu	cała	imprezę	Gabrielowi	Nadobnemu,	któ-
ry	w	tej	roli	spisał	się	doskonale	(prowadzi	również	
Maraton	MTB	w	Nowogardzie).
	 Organizator	 szczególne	 podziękowania	 kieruje	
do	 sponsorów	 i	 patronów	medialnych,	 dzięki	 któ-
rym	IV	Bieg	mógł	się	odbyć.	Do	zobaczenia	za	rok!	

Piotr Suchy
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	 W	 tej	 wyjątkowej	 uroczystości	
wzięli	udział	 licznie	 zaproszeni	go-
ście,	 a	 wśród	 nich	m.in.	 pierwszy	
dyrektor	 szkoły	 Bogusław	 Dziura,	
dyrektorzy	szkół,	byli	 i	obecni	pra-
cownicy	 szkoły,	 przedstawiciele	
Powiatu	Goleniowskiego,	a	przede	
wszystkim	 uczniowie,	 rodzice,	 pe-
dagodzy	oraz	absolwenci	szkoły.
	 Na	początku	uroczystego	apelu,	
przybyłych	gości,	powitał	dyrektor	
szkoły	Leszek	Becela,	który	następ-
nie	przedstawił	krótką	historię	oraz	
działalność	szkoły.	Podziękował	też	
uczniom,	 rodzicom,	nauczycielom,	
przyjaciołom	i	darczyńcom.	Nie	za-
brakło	 również	 słów	wdzięczności	
dla	 pierwszego	 dyrektora	 szkoły,	
który	w	kilku	słowach	podziękował	

25. lecie II LO w Nowogardzie 

za	pamięć	oraz	życzył	uczniom	i	na-
uczycielom,	aby	nadal	byli	najlepsi.
	 O	 zabranie	 głosu	 poproszony	
został	 Burmistrz	 Nowogardu,	 któ-
ry	powiedział	m.in.,	że	jest	dumny	
z	 nowogardzkiej	 szkoły,	 z	 Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcącej.	Życzył	 też	
tego,	aby	dyrektor	wraz	z	kadrą	pe-
dagogiczną	i	uczniami	nadal	utrzy-
mywali	 ten	 wysoki	 poziom	 szkoły	
w	 województwie,	 ale	 i	 w	 kraju.	
Następnie	na	 ręce	dyrektora,	 bur-
mistrz	złożył	prezent	–	25.000	zł	na	
potrzeby	szkoły.
	 Po	 oficjalnych	 podziękowa-
niach	 ze	 strony	 wszystkich	 zapro-
szonych	 gości	 (dyrektorów	 szkół	
nowogardzkich,	 Nowogardzkiego	
Domu	Kultury,	Biblioteki	Miejskiej,	
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	 W	 sobotę,	 23	 września	 br.,	 Klub	
Żeglarski	 „KNAGA”,	 zorganizował	 na	
jeziorze	 Nowogardzkim	 regaty	 o	 pu-
char	 Burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	
Czapli.	 Rozegrano	dwa	wyścigi:	w	kla-
sie	„OPTYMIST”	(dla	dzieci	i	młodzieży)	
oraz	w	klasie	„OPEN”,	w	której	wystar-
towali	 wszyscy	 chętni	 na	 dowolnych	
żaglówkach.
Wyniki regat klasy „OPTYMIST” 
1.	 Nikola	 Żabecka,	 2.	 Igor	 Kinasz,	
3.	Maja	Radecka,	4.	Miłosz	Machocki,	
5.	Marcel	Soroczyński.
Wyniki regat klasy „OPEN”
1.	 Szymon	 Kinasz	 (jacht	 kl.	 Katama-
ran),	 2.	 Aleksandra	 Bąk	 (jacht	 kl.	 Eu-
ropa),	 3.	 Jarosław	 Nowak	 (jacht	 kl.	
„470”),	 4.	 Dariusz	 Zawal	 (jacht	 kl.	
„420”),	5.	Dawid	i	Adam	Werner	(jacht	
kl.	„505”),	6.	Piotr	 i	Stanisław	Filipiak,	
Timo	Kruschke	(jacht	kl.	Katamaran),	7.	
Konrad	Łachmanowicz	(jacht	kl.„420”).
	 Wszystkim	zwycięzcom	oraz	uczest-
nikom	 gratulujemy	 i	 życzymy	 stopy	
wody	pod	kilem	oraz	pomyślnych	wia-
trów.

Dariusz Szwal
Wydział Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu

Regaty o puchar Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli 

Zboru	KECh	w	Nowogardzie	i	wielu	
innych),	 odbyło	 się	 krótkie	 przed-
stawienie	z	udziałem	uczniów	oraz	
absolwentów	szkoły,	którzy	w	lekki	
sposób	przedstawili	historię	szkoły,	
obrazując	ją	zdjęciami	z	minionych	
lat.	 Nie	 jednemu	 z	 obecnych	 za-
szkliły	się	oczy.
	 Z	 okazji	 tak	 podniosłego	 Jubi-
leuszu,	 życzymy	panu	dyrektorowi	
Leszkowi	 Beceli,	 kadrze	 pedago-
gicznej	 oraz	 uczniom,	 aby	 imię	
szkoły	 było	 szerzone	 po	 krańce	
świata.	By	duma	ze	swej	szkoły	to-
warzyszyła	 każdemu,	 kto	 był,	 jest	
i	będzie	związany	ze	szkołą	–	 II	LO	
(Zespołem	 Szkół	 Ogólnokształcą-
cych)	w	Nowogardzie.	

Piotr Suchy
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	 We	 wtorkowym	 wydaniu	
Dziennika	 Nowogardzkiego	 z	 19	
września	 br.	 ukazał	 się	 artykuł	
„Kiedy	 powstanie	 droga	 nr	 44	 w	
Czermnicy”	autorstwa	radnej	Rady	
Miejskiej	Jowity	Pawlak.	Wiele	jest	
w	nim	informacji	nieprawdziwych,	
które	dyskredytują	burmistrza	Ro-
berta	 Czaplę	 oraz	 moją	 osobę	 i	
pracowników	kierowanego	przeze	
mnie	wydziału	Urzędu	Miejskiego	
w	oczach	opinii	publicznej.	
	 Nasuwa	 się	 pytanie:	 jaki	 cel	
chciała	 osiągnąć	 Pani	 Jowita	 Paw-
lak,	 opisując	 sytuacje	 w	 taki	 wy-
paczony	sposób.	Bo	jeśli	jest	to	już	
kampania	 wyborcza,	 to	 ja	 się	 nie	
zgadzam	na	to,	aby	ktokolwiek	pro-
mował	swoją	osobę,	rozpowszech-
niając	 nieprawdziwe	 informacje,	
kosztem	 burmistrza	 i	 urzędników.	
Poniżej	 przedstawiam	 informacje	
zgodne	z	rzeczywistością.
	 Nie	ma	podstaw	do	zarzucania	
burmistrzowi,	 a	 tym	samym	pod-
ległemu	 mu	 Wydziałowi	 Gospo-
darki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	 Ochrony	 Środowiska,	 którym	
kieruję,	że	nic	nie	robią	w	sprawie	
remontu	 drogi	 w	 Czermnicy.	 Po	
wpisaniu	 zadania	 do	 budżetu	 na	
2016	 r.,	 rozpoczęły	 się	prace	pro-
jektowe,	 które	 trwały	 do	 końca	
marca	br.	,	a	następnie	projekt	zo-
stał	 zgłoszony	 do	 Starostwa.	 Pro-
jektowanie	 i	 uzyskanie	 wszelkich	
zezwoleń,	niezbędnych	do	realiza-
cji	 inwestycji,	 zajęło	 10	miesięcy.	
To	przecież	nie	kto	inny,	a	właśnie	
burmistrz	wniósł	projekt	uchwały	
na	ostatnią	sesję	Rady	Miejskiej	o	
zwiększenie	środków,	co	umożliwi	
rozpoczęcie	 procedury	 przetar-
gowej.	 Zabezpieczona	 przez	 rad-
nych	kwota	177.000	zł	okazała	się	
niewystarczająca.	 Niezbędna	 jest	
kwota	 227.800	 zł.	 Czy	 burmistrz	
mógł	 wcześniej	 wnioskować	 do	
Przewodniczącego	 Rady	 o	 zwoła-
nie	sesji	w	trybie	nadzwyczajnym?	
Były	już	takie	próby	…...	ale	część	
radnych	 po	 prostu	 nie	 przyszła	 i	
nie	 było	 niezbędnego	 quorum,	 a	
więc	nie	można	było	procedować.

Remont drogi w Czermnicy 

***
	 Nie	jest	dla	mnie	zrozumiałe	w	
jaki	 sposób	 radni	 dokonują	 cytat	
z	 art.”realnej	 wyceny”	 inwestycji	
proponowanej	do	budżetu,	jak	pi-
sze	autorka	artykułu.	Wyceny	do-
konuje	się	w	oparciu	o	dokumen-
tację	kosztorysem	inwestorskim.	I	
taki	został	sporządzony
po	 zakończeniu	 prac	 projekto-
wych.	 Natomiast	 tzw.	 realna	 wy-
cena	radnych	mija	się	z	faktyczną	
wartością	robót	określoną	w	kosz-
torysie.

***
Zarzut	 radnej,	 że	 burmistrz	 znał	
wartość	 wyceny,	 wartości	 robót	
i	 ją	 zataił,	 to	 strzał	 kulą	 w	 płot.	
Dokumentacja	 techniczna	 wraz	 z	
kosztorysem,	 przedmiarami	 jest	
dostępna	 w	 moim	 wydziale	 pl.	

Wolności	 5	 pok	 203.	 Nikt	 z	 rad-
nych	w	 tym	 radna	 Jowita	 Pawlak	
nie	przyszedł	i	nie	zgłaszał	woli	za-
poznania	się	z	dokumentacją.

***
Wspomniany	w	artykule	krótki	od-
cinek	drogi,	który	został	wyremon-
towany	 w	 2012	 roku	 i	 nazwany	
„imitacją	drogi”,	 to	najgorszy	pod	
względem	 technicznym	 odcinek,	
na	 którym	 tworzyły	 się	 głębokie	
zastoiny	 wody,	 uniemożliwiające	
ruch	 pojazdów	 i	 pieszych.	 Był	 to	
remont	wykonany	ze	środków	bie-
żących,	 oczywiście	 bez	 ułożenia	
nawierzchni	 z	 masy	 bitumicznej.	
W	 ramach	 planowanego	 remon-
tu	 całej	 drogi,	 przewidziane	 jest	
wyrównanie	 i	 powierzchniowe	
utwardzenie	 nawierzchni	 emulsja	
asfaltową,	 również	 tego	 odcinka	
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drogi.	 Remont	 tej	 drogi,	 w	 roku	
2012,	 wykonała	 jedna	 z	 najlep-
szych	firm,	działających	na	naszym	
terenie	 tj.	 AZBUD	 z	 Nowogardu,	
a	 nad	wykonawstwem	czuwał	 in-
spektor	 nadzoru.	 Roboty	 zostały	
wykonane	 prawidłowo,	 ale	 oczy-
wiście	 nawierzchnia	wykonana	w	
tej	 technologii	 wymaga	 co	 jakiś	
czas	wyrównania.	Tak	więc	żadna	
to	radosna	twórczość,	jak	twierdzi	
pani	radna.

***
	 W	ogłoszeniach	na	BIP	Urzędu	
Miejskiego	nie	wyjawia	się	warto-
ści	 kosztorysowej,	 aby	 sztucznie	
nie	zawyżać	kosztów.	Wykonawcy	
nie	 znając	 tej	 wartości	 przygoto-
wują	 ofertę	 wg	 swoich	 kosztów,	
a	nie	dostosowują	 ją	do	wartości	
kosztorysowej.	I	dzięki	temu	dana	

inwestycja	może	być	wykonana	ta-
niej.	Dlaczego	pani	Jowita	Pawlak	
podnosi	ten	zarzut	tego	nie	wiem	
-	 i	 to	miałoby	świadczyć	o	zataje-
niu	wartości	kosztorysowej	robót?	
Jak	 już	 wcześniej	 wspomniałem	
wgląd	do	dokumentacji	ma	każdy	
radny	jeżeli	tylko	się	o	to	zwróci	do	
wydziału.	Jest	to	więc	kolejna	nie-
prawdziwa	informacja.

***
	 Zarzut,	że	„burmistrz	nie	chcąc	
realizować	 tej	 drogi,	 wpadł	 na	
sprytny	plan	i	podniósł	jej	wartość	
kosztorysową.....”	 zakrawa	 na	 ku-
riozum.	 Sprawa	 ma	 się	 bowiem	
następująco:	 Planowany	 wstęp-
nie	 odcinek	 obejmował	 jedynie	
odcinek	drogi	położony	na	działce	
nr	 44,co	 by	 oznaczało,	 że	między	
dwoma	odcinkami	drogi	–	tej	poło-

żonej	na	dz.	44	i	tej	wcześniej	wy-
remontowanej,	zostałby	fragment	
starej	 dziurawej	 drogi	 gruntowej,	
utrudniający	 właścicielom	 dwóch	
nieruchomości	 bezproblemowy	
do	 nich	 dojazd.	 Dlatego	 projekt	
obejmuje	 również	 ten	 odcinek	
drogi,	 co	 tym	samym	oznacza	 re-
mont	 całej	 pętli	 wraz	 ze	 skrzyżo-
waniem	 z	 drogą	 powiatową.	 W	
ten	 sposób	 droga	 zostanie	 wyre-
montowana	 w	 całości.	 Uważam,	
że	decyzja	burmistrza	 i	pracowni-
ków	Urzędu,	w	tym	moja,	była	jak	
najbardziej	 słuszna	 i	 prawidłowa.	
Dzięki	 niej,	 droga	 na	 całej	 swej	
długości,	będzie	wyremontowana	
z	pożytkiem	dla	wszystkich	miesz-
kających	przy	niej	mieszkańcach.

Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału GKMiOŚ

	 W	 miniony	 weekend,	 miesz-
kańcy	 Wierzchów	 wraz	 z	 sołtys	
Władysławą	 Klusaczyk	 „zakasali	
rękawy”	 i	 przystąpili	 do	 napra-
wy	dróg	dojazdowych	do	bloków	
oraz	 do	 indywidualnych	 budyn-
ków	 mieszkalnych.	 W	 sumie	 40	
rodzin	 będzie	 mogło	 korzystać	 z	
utwardzonych	dróg.
	 Było	to	możliwe	dzięki	wspar-
ciu	 burmistrza	 Roberta	 Czapli,	
który	 zlecił	 dostarczenie	 do	 so-
łectwa	 kruszywa	 pod	 utwardze-

Sołectwo Wierzchy
z utwardzonymi drogami 

nie	 drogi.	 Mieszkańcy	 zaś,	 przy	
wsparciu	 firmy	 Poldanor,	 która	
użyczyła	 ładowarki	 Fadromy,	 do-
konali	równomiernego	rozłożenia	
kruszywa.	Wyrównali	również	te-
ren	przy	 nowo	wyremontowanej	
świetlicy.
- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
wsparcie burmistrza Roberta Cza-
pli. Obiecał nam pomoc i słowa 
dotrzymał. Dziękujemy mu za do-
tychczasową współpracę z nami 
i troskę. Podziękowania również 

kieruję dla firmy Poldanor za 
sprzęt, który bardzo ułatwił nam 
pracę. Na koniec dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom - tym najmłod-
szym oraz tym starszym - którzy 
tak licznie stawili się do wspólnej 
pracy dla naszego dobra. - po-
wiedziała	nam	sołtys	Władysława	
Klusaczyk.	 - Już dziś zapraszamy 
mieszkańców na uroczyste otwar-
cie nowej świetlicy, na którym bę-
dzie również pan burmistrz.

Piotr Suchy
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	 Burmistrz	 Robert	
Czapla	wraz	 z	 radnym	
Dawidem	 Jurczykiem,	
wystosowali	 wspólny	
list	 do	 Jana	 Smoliry,	
Prezesa	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej	 „Gard-
no”	 w	 Nowogardzie.	
List	 ten	 powstał	 z	
inicjatywy	 radnego.	
Impulsem	 do	 jego	
napisania	 byli	 miesz-
kańcy	 bloków	 przy	 ul.	
Bohaterów	 Warsza-
wy	i	15	Lutego,	którzy	
zwracali	 się	 do	 rad-
nego	 oraz	 do	 Urzędu	
Miejskiego	 w	 Nowo-
gardzie.
	 Sprawa	 dotyczy	
remontu	 drogi	 we-
wnętrznej	 przy	 bloku,	
wzdłuż	 ogrodzenia	
Przedszkola	nr	3.	Dro-
ga	 ta	 jest	 wąską	 i	 w	
bardzo	złym	stanie.
	 Przypomnijmy,	 że	
16	 czerwca	 br.,	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	
dokonał	 oficjalnego	
odbioru	 drogi	 we-
wnąt r zo s i ed l owe j	
wraz	 z	 miejscami	 po-
stojowymi	przy	Przed-
szkolu	 nr	 3	 przy	 ulicy	
Poniatowskiego	 w	
Nowogardzie.	 Była	 to	
inwestycja	 realizowa-
na	 przez	 Gminę	 we	
współpracy	 ze	 Spół-
dzielnią	Mieszkaniową	
„Gardno”.	 Zakończony	
został	wówczas	 I	 etap	
tej	 wspólnej	 inwesty-
cji,	która	zrealizowana	
została	 w	 pierwszej	
kolejności	 na	 terenie	
gminnym.	 II	 etap	 to	
prace,	 które	 przepro-
wadzi	 teraz	 Spółdziel-
nia	na	swoim	terenie.

Piotr Suchy

List do Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno” 
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	 8	września	 2017	 r.,	 o	 godz.	
14.,	 w	 Miętnie	 (skrzyżowanie	
dróg),	 otwarto	wyremontowa-
ny	 odcinek	 drogi	 powiatowej,	
w	której	 remoncie	 -	 jako	part-
ner	 powiatu	 goleniowskiego	
-	 brała	 udział	 gmina	 Nowo-
gard.	Był	to	II	etap	powiatowej	
inwestycji	drogowej	pn.:	„Prze-
budowa	drogi	powiatowej	Tru-
skolas–Nowogard	 na	 odcinku	
Miętno–Nowogard”.
	 Całość	inwestycji	zamknęła	
się	w	kwocie	ok.	1,3	mln	zło-
tych.	Przebudowę	sfinansowa-
no	w	 połowie	 z	 Narodowego	
Programu	 Przebudowy	 Dróg	
Lokalnych,	z	tzw.	„schetynów-
ki”.	Pozostała	kwota	inwestycji	
pochodziła	ze	środków	samo-
rządu	województwa,	 powiatu	
goleniowskiego	 i	 gminy	 No-
wogard.
	 Zakres	 inwestycji	 obej-
mował	 wykonanie	 nowej	 na-
wierzchni	 drogi	 o	 długości	
1,5	 km,	 poprawę	 jej	 parame-
trów	 technicznych	 i	 wyko-
nanie	 zjazdów	 oraz	 skrzyżo-
wań.	 Wykonawcą	 była	 firma	
PRD	NOWOGARD	S.A.

Piotr Suchy

Nowa droga
z Nowogardu do Miętna 
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	 W	czwartkowe	 (21	września	br.)	późne	popołu-
dnie,	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 uczestniczył	 w	 Bo-
guszycach	w	 spotkaniu	 sołeckim.	 Pierwsza	 sprawa	
dotyczyła	wyboru	przez	mieszkańców	koncepcji	bu-
dowy	nowej	świetlicy.	Obecnie	wszystkie	spotkania	
wiejskie	odbywają	się	w	zaadaptowanej	dawnej	re-
mizie	strażackiej,	jednak	ona	jest	zbyt	mała,	wobec	
potrzeb	mieszkańców.
	 Wybrano	 ostatecznie	 jedną	 z	 dwóch	 koncepcji,	
zaś	burmistrz	przy	tej	okazji	wyjaśnił	procedury,	któ-
re	trzeba	przejść,	aby	świetlica	powstała.

Boguszyce
bliżej nowej świetlicy 

	 Druga	 część	 spotkania	 to	 podział	 funduszu	 so-
łeckiego,	który	w	większości	został	przeznaczony	na	
zakup	wyposażenia	świetlicy,	jednogłośnie	zaakcep-
towany	przez	przybyłych.
	 W	 spotkaniu	 brali	 również	 udział	 pracownicy	
Urzędu	Miejskiego	z	Wydziału	 Inwestycji	 i	Remon-
tów	 -	 kierownik	 Adam	Czernikiewicz	 oraz	 jego	 za-
stępca	Rita	Mazurczak.	

Piotr Suchy

	 W	poniedziałek,	25	września	br.,	odbyło	 się	 ze-
branie	z	mieszkańcami	sołectwa,	w	którym	uczest-
niczył	 zastępca	 burmistrza	 Krzysztof	 Kolibski	 oraz	
Beata	Wojewoda	z	Wydziału	Gospodarki	Nierucho-
mościami,	Geodezji	i	Rolnictwa.
	 Głównym	 tematem	 spotkania	 było	 uchwalenie	
funduszu	sołeckiego	na	2018	rok.	Wszystkie	propo-
zycje,	dotyczące	rozdysponowania	środków	z	fundu-
szu	sołeckiego,	złożone	przez	sołtys	Monikę	Pękala,	
przyjęte	zostały	przez	mieszkańców	jednogłośnie.
	 W	 dalszej	 części	 spotkania,	 zostały	 omówione	
sprawy,	 które	 były	 przedstawione	 przez	mieszkań-
ców	 sołectwa	 m.in.	 sprawa	 ocieplenia	 budynku	
świetlicy.	Na	wszystkie	pytania	zebrani	mieszkańcy	
uzyskali	odpowiedź	od	zastępcy	burmistrza	Krzysz-
tofa	Kolibskiego.
	 Kolejnym	 punktem	 spotkania	 było	 ustalenie	
miejsca	placu	zabaw.	Poprzez	głosowanie	ustalono,	
że	plac	zabaw	zostanie	usytuowany	obok	świetlicy.	

Zebranie sołeckie
w Wierzbięcinie 

Spotkanie	było	również	okazją	do	omówienia	spraw	
bieżących,	z	którymi	na	co	dzień	borykają	się	miesz-
kańcy	sołectwa.

Beata Wojewoda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Geodezji i Rolnictwa
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	 Fundusz	 sołecki	 to	 nie	 tylko	
pieniądze.	 Zanim	 zostaną	 wyda-
ne,	wszystkie	 strony	procesu	de-
cyzyjnego,	 czyli	 burmistrz,	 rada	
gminy,	 przedstawiciele	 sołectwa	
i	poszczególni	mieszkańcy	w	pro-
cesie	 konsultacji	 społecznych	
muszą	uzgodnić,	 czy	 fundusz	 zo-
stanie	wydzielony,	a	później	–	jak	
będzie	wydatkowany.
	 O	 przeznaczeniu	 pieniędzy	
decydują	 bezpośrednio	 sami	
mieszkańcy,	 którzy	 mogą	 także	
uczestniczyć	w	wykonywaniu	kon-
kretnych	 zadań	 lub	 sprawować	
nadzór	 nad	 realizacją	 przedsię-
wzięcia	 –	 samorządność	 idzie	 tu	
więc	najdalej	jak	to	możliwe.	Pie-
niądze	 przeznaczone	 na	 fundusz	
sołecki	 mogą	 być	 wykorzystane	
tylko	 i	 wyłącznie	 na	 realizację	
zadań	własnych	 gminy	 służących	
dobru	wspólnemu	i	poprawie	wa-
runków	życia	mieszkańców.
	 Podczas	 popołudniowego	
(godz.	 17.00)	 piątkowego	 spo-
tkania	w	Strzelewie	(22	września	
br.),	 na	 którym	 obecny	 był	 rów-
nież	burmistrz	Nowogardu,	sołtys	
Jolanta	 Bednarek	 omówiła	 naj-
pierw	 sprawy	 bieżące,	 a	 następ-
nie	 przedstawiła	 propozycję	 po-
działu	funduszu	sołeckiego,	który	

Sołectwo Strzelewo
podzieliło fundusz sołecki 

zaproponowała	 Rada	 Sołecka.	
Propozycje	 te	 zostały	 zaakcepto-
wane	i	na	drodze	uchwały	podję-
te	jednogłośnie.
	 Fundusz	 sołecki	Strzelewa	ma	
charakter	inwestycyjny	i	tak:
-	 3	 tys	 zł	 na	 remont	 dróg	 gmin-
nych;
-	1,5	tys	zł	na	opłaty	za	prąd;
-	2	tys	zł	na	organizację	imprez	dla	
dzieci	i	młodzieży;
-	 pozostałe	 pieniądze	 zostały	 za-
bezpieczone	 na	 zakup	 kosiarki	

traktorowej,	 ponieważ	 teren	 do	
wykoszenia,	 który	 należy	 do	 so-
łectwa,	jest	bardzo	rozległy.
	 W	 czasie	 wolnych	 wniosków,	
mieszkańcy	 przedstawili	 szereg	
aktualnych	problemów,	które	do-
tyczą	lokalnej	społeczności	takich	
jak:	 poprawa	 stanu	 nawierzchni	
kolejnych	 dróg	 prowadzących	 na	
kolonie	 czy	 też	oświetlenie	 ledo-
we	 dróg	 prowadzących	 na	 obie	
kolonie	 oraz	 czyszczenia	 rowów	
melioracyjnych.	Na	wszystkie	py-
tania	mieszkańcy	otrzymali	odpo-
wiedź	oraz	zapewnienia,	że	gmina	
wywiąże	 się	 z	 postawionych	 za-
dań.
	 Spotkanie	burmistrza	z	miesz-
kańcami	 było	 to	 też	 okazją,	 aby	
podziękować	 mieszkańcom	 i	 ich	
sołtys	 Jolancie	 Bednarek	 za	 do-
tychczasową	 współpracę,	 za	 jej	
starania	i	dbanie	o	rozwiązywanie	
wszelkich	 problemów,	 z	 którymi	
na	 co	 dzień	 borykają	 się	 miesz-
kańcy	sołectwa	Strzelewo.
	 Wniosek	z	tego	spotkania	pły-
nie	jeden	-	takie	spotkania	są	za-
wsze	 potrzebne	 i	 przynoszą	 wy-
mierne	efekty.	

Piotr Suchy
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	 W	 poniedziałkowy	 wieczór	 (25	 września	 br.,	 o	
godz.	 17.00),	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 brał	 udział	
w	 spotkaniu	 sołeckim	 w	 Błotnie.	 Na	 spotkanie	 z	
mieszkańcami	zaproszeni	również	zostali:	Anna	Wy-
soszyńska	–	dyrektor	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	
w	Nowogardzie,	st.	kpt.	Marek	Michalak	z	Komendy	
Powiatowej	PSP	w	Goleniowie	oraz	dh.	Artur	Konior	
–	Komendant	Gminnej	OSP	w	Nowogardzie.
	 Na	początku	spotkania,	sołtys	Błotna	Danuta	No-
wak,	podziękowała	w	imieniu	własnym	oraz	miesz-

Fundusz sołecki na 2018
podzielony w Błotnie 

kańców	obecnemu	burmistrzowi	za	okazaną	pomoc	
i	wsparcie,	a	następnie	dokonała	rozliczenia	dotych-
czasowych	wydatków	sołeckich	oraz	działań	podej-
mowanych	przez	nią	i	Radę	Sołecką.	Następnie	głos	
zabrała	 dyrektor	 biblioteki,	 która	 poinformowała	
zebranych	o	remoncie	pomieszczeń	filii	biblioteki	w	
Błotnie	i	o	planach	z	nią	związanych.	Przedstawiciele	
straży	mówili	o	możliwościach	współpracy	pomiędzy	
sołectwem,	 a	OSP	–	 jeżeli	 chodzi	 o	 pomieszczenia	
oraz	zachęcali	do	zasilania	szeregów	ochotników.
	 Ostatnim	punktem	spotkania	był	podział	fundu-
szu	 sołeckiego	na	 rok	 2018.	Mieszkańcy	 jednogło-
śnie	 uchwalili,	 że	 przyszłoroczny	 fundusz	 zostanie	
przeznaczony	na:
-	2.000	zł	na	lampę	ledową	przy	drodze	na	Łęgno;
-	3.000	zł	na	remont	drugiego	mostu	(gmina	dołoży	
50%);
-	2.000	zł	na	paliwo	do	kosiarki	oraz	na	naprawy;
-	1.800	zł	na	imprezy	okolicznościowe;
-	4.000	zł	na	ogrodzenie	boiska;
-	2.000	zł	na	rzutnik	z	tablicą;
-	3.427,56	zł	na	plac	zabaw.	

Piotr Suchy

Jarchlino podzieliło
swój fundusz sołeckich 

	 Pod	koniec	tygodnia,	w	godzinach	wieczornych,	
w	 Jarchlinie	 zorganizowano	zebranie	 sołeckie,	któ-
rego	głównym	punktem	było	omówienie	 funduszu	
sołeckiego	na	rok	2018.
	 W	 spotkaniu	 wziął	 udział	 zastępca	 burmistrza	
Krzysztof	 Kolibski.	Na	 sali,	 oprócz	 nielicznie	 zebra-
nych	 mieszkańców,	 nie	 zabrakło	 przedstawicieli	
Rady	Sołeckiej	z	sołtys	Anetą	Kaczmarek	na	czele.
	 Na	początku	sołtys	przedstawiła	sprawozdanie	z	
wykorzystania	dotychczasowego	funduszu,	następ-
nie	mieszkańcy	przeszli	do	ustalania	przeznaczenia	
funduszu	 sołeckiego	 m.in.	 na	 opłaty	 kosztów	 sta-
łych	 (paliwo	 do	 kosiarek,	 media	 za	 świetlicę),	 za-
montowanie	oprawy	lampowej	przy	przystanku,	zaś	
przyszłoroczny	 fundusz	 sołecki,	 w	 kwocie	 10.000	
zł,	 zostanie	 przeznaczony	 na	 odnowienie	 świetlicy	
wiejskiej	 w	 wewnątrz.	 W	 środku	 budynku	 należy	
wymienić	 m.in.	 podłogę,	 pomalować	 ściany	 i	 wy-
remontować	belki	sufitowe.	Świetlica	na	zewnątrz,	
zgodnie	z	zeszłorocznym	planem,	została	wyremon-
towana	 przy	 pomocy	 burmistrza,	 który	 wsparł	 fi-

nansowo	remont	świetlicy,	ponieważ	zabezpieczone	
środki	przez	mieszkańców	nie	były	wystarczające.

***
	 W	 Sołectwie	 Jarchlino	 mieszka	 266	 osób.	 Fun-
dusz.	 jakim	 dysponować	 będzie	 sołectwo	 w	 2018	
roku,	wynosi	ponad	15	tys	zł.	

Piotr Suchy
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	 W	środę,	27	września	br.,	w	Konarzewie,	odby-
ło	się	zebranie	mieszkańców,	które	zostało	zwołane	
przez	 sołtys	Dorotę	Dendał,	 aby	dokonać	podziału	
funduszu	sołeckiego.	Na	to	spotkanie	wieczorne	zo-
stał	zaproszony	również	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Burmistrz	 poinformował	 mieszkańców,	 że	 pro-
jekt	placu	zabaw	wraz	ze	wszystkimi	pozwoleniami	
jest	już	gotowy,	zaś	pieniądze	na	ten	cel	w	budżecie	
gminy	zabezpieczone	i	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,	
aby	już	rozpocząć	jego	budowę.	Jest	jednak	szansa	
zdobycia	środków	unijnych	na	ten	cel,	w	wysokości	
63,63%	 zwrotu	 poniesionych	 kosztów	 inwestycji.	
Mieszkańcy	 jednogłośnie	 poparli	 propozycję	 bur-
mistrza,	aby	jednak	spróbować	pozyskać	środki	ze-
wnętrzne	na	plac	zabaw.	Jak	mówili	sami	mieszkań-
cy	-	czekaliśmy	na	ten	moment	kilkanaście	dobrych	
lat,	 jak	poczekamy	jeszcze	kilka	miesięcy,	to	nic	się	
nam	nie	stanie.
	 Następnie	włodarz	gminy	przypomniał	mieszkań-
com,	na	co	może	być	przeznaczony	fundusz	sołecki.	
Sołtys	 Konarzewa	 przedstawiła	 mieszkańcom	 pro-
pozycję	 podziału	 funduszu.	 Mieszkańcy	 jednogło-
śnie	 zaakceptowali	 przeznaczenie	 funduszu	na	 rok	

Konarzewo kolejnym sołectwem
z podzielonym funduszem 

2018	m.in.	na	budowę	wiaty	lub	pomieszczenia	go-
spodarczego	przy	placu	zabaw,	zakup	nowej	kosiar-
ki,	estetyzacja	miejscowości,	autokar	na	wycieczkę	
integracyjną	oraz	zakup	narzędzi	do	estetyzacji	wio-
ski.	Nie	zabrakło	także	w	czasie	spotkania	pytań,	na	
które	przybyły	gość	odpowiadał.	Spotkanie	przebie-
gło	w	przyjaznej	atmosferze.

Piotr Suchy

	 27	września	br.,	w	Nowogardzkim	Domu	Kultu-
ry,	odbyło	się	Walne	Zebranie	nowogardzkiego	koła	
Związku	Sybiraków,	na	którego	czele	stoi	Franciszka	
Kobylińska.	 W	 zebraniu	 wzięli	 również	 zaproszeni	
goście,	w	tym	m.in.	burmistrz	Robert	Czapla,	zastęp-
ca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	i	Aneta	Drążewska,	
dyrektor	NDK.	Spotkanie	 rozpoczęło	się	odśpiewa-
niem	Hymnu	Sybiraków.
	 Głównymi	 punktami	 spotkania	 członków	 Koła	
były:	 sprawozdanie	 z	 rocznej	 działalności	 Zarzą-
du	 Koła	 i	 sprawozdanie	 Komisji	 Rewizyjnej,	 a	 tak-

Walne Zebranie
Związku Sybiraków 

że	 udzielenie	 absolutorium	 Zarządowi.	 Miłym	
akceptem	 tegorocznego	 Walnego	 Zebrania	 było	
wręczenie	odznak,	przyznanych	przez	Zarząd	Głóny	
Związku	 Sybiraków	 w	Warszawie,	 na	 wniosek	 no-
wogardzkiego	 Koła	 Związku.	 Wśród	 odznaczonych	
srebrną	odznaką	 zasługi	 znalazł	 się	m.in	burmistrz	
Robert	 Czapla.	 Odeznaczenia	 wręczył,	 w	 imieniu	
Zarządu	Głównego,	Michał	Buniak	wiceprzewodni-
czący	Związku	Sybiraków	w	Szczecinie.	Pozostali	od-
znaczeni	to:	Romualda	Szmit,	Czesława	Wiśniewska,	
Piotr	Słomski	i	Krystyna	Zieleśkiewicz.	

Piotr Suchy
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	 W	 sprawie	 wycinki	 drzew	 przy	 ul.	 Kościelnej,	
przy	tzw.	„chińczyku”,	decyzję	wydał	Konserwator	
Zabytków,	a	nie	burmistrz.
	 Niestety,	po	raz	kolejny	przekonujemy	się,	że	to	
czym	zajmuje	się	Dziennik	Nowogardzki,	trudno	jest	
nazwać	dziennikarstwem.
	 To	już	staje	się	wręcz	znakiem	rozpoznawczym	tej	
jednej	z	lokalnych	gazet	(choć	sami	o	sobie	mówią,	że	
są	 jedyni	–	w	pisaniu	nieprawdy	na	pewno),	że	bez	
potwierdzenia	 informacji	 u	 źródła,	 publikuje	 plotki	
jako	pewnik.	Najlepszym	tego	przykładem	jest	spra-
wa	drzew	wyciętych	przy	ulicy	Kościelnej	 i	Wyszyń-
skiego	przez	firmę	Hosso	i	pomówienie	w	artykule,	że	
to	burmistrz	wydał	zgodę	na	wycinkę	drzew.
	 Zadzwoniliśmy	 do	 przedstawiciela	 firmy	 Hosso,	
pani	Katarzyny	Meger-Dziechciarz,	z	działu	zajmują-
cego	się	najmem,	która	nam	powiedziała,	że	wczoraj	
(dop.	w	czwartek,	21	września)	późną	porą	zadzwo-
niła	do	mnie	z	tej	gazety	(chodzi	o	Dziennik	Nowo-
gardzki)	jakaś	pani	Dorota	i	zapytała	mnie,	czy	zgodę	
na	wycinkę	drzew	na	naszej	posesji	w	Nowogardzie	
wydał	 Burmistrz	 Nowogardu.	 Odpowiedziałam	 tej	
pani,	że	wszystko	możliwe,	ale	nie	jestem	tego	pew-
na.	Jutro	(w	piątek)	sprawdzę	w	Dziale	 Inwestycyj-
nym	i	oddzwonię.
	 I	choć	komunikat	przedstawiciela	firmy	był	jasny,	
że	odpowiedzi	udzieli	na	drugi	dzień	po	sprawdzeniu	

„Radosna twórczość” Dziennika 
tego,	gazeta	kolejny	raz	wypuszcza	niepotwierdzoną	
informację	i	do	tego	wkłada	w	usta	informatora	nie-
prawdziwą	 jego	 wypowiedź	 w	 sprawie	 zapytania.	
Błąd	w	sztuce?
	 A	 gdzież	 tam.	 Gdyby	 to	 było	 pierwszy	 raz,	 to	
może	 ktoś	 by	 w	 to	 uwierzył.	 Jednak	 to	 jest	 stała	
praktyka	 tej	gazetki.	Dzwonią	 lub	wysyłają	pytania	
mailem	w	dniu	zamknięcia	składu	(w	poniedziałek	i	
w	czwartek)	z	informacją,	że	do	godz.	16.00	ma	być	
udzielona	odpowiedź,	bo	zamykają	numer.	Brak	od-
powiedzi	 traktują	 jako	 potwierdzenie	 postawionej	
przez	nich	tezy….i	szalej	dusza	piekła	nie	ma.	A	jak	
prawda	 wyjdzie,	 to	 niech	 się	 „obsmarowani”	 tłu-
maczą.	Tylko,	że	„obsmarowani”	poszli	po	rozum	do	
głowy	i	wszystkie	te	kłamstwa	kierują	do	odpowied-
nich	instytucji	prawnych.
	 Jaka	 jest	 prawda	 w	 sprawie	 wspomnianych	
drzew?	Poniższe	pismo	wszystko	wyjaśnia	 i	 dema-
skuje	kłamstwa	tej	„gazety”	(gazeta	-	to	duże	słowo	
w	przypadku	tego	tytułu	prasowego	na	naszym	lo-
kalnym	rynku).
	 Prawda	jest	więc	taka,	że	to	nie	burmistrz	wydał	
zgodę	 na	 wycinkę	 drzew,	 ale	 Konserwator	 Zabyt-
ków.	 I	 raczej	 słów	 „przepraszam”	od	obu	 autorów	
artykułu	(sm	i	MS)	nie	ma	co	się	spodziewać.

Piotr Suchy

	 W	 sołectwie	 Karsk	 mieszka	 345	 osób.	 Fundusz	
sołecki,	jakim	dysponować	będzie	sołectwo	w	2018	
roku,	 wynosi	 ponad	 19	 tys	 zł.	Właśnie	 w	 sprawie	
rozdysponowania	tych	pieniędzy,	w	minionym	tygo-
dniu	w	Karsku,	odbyło	się	 zebranie	zorganizowane	
przez	Radę	Sołecką	i	sołtysa	Jerzego	Kubickiego.	W	
wieczornym	spotkaniu	wziął	udział	burmistrz	Robert	
Czapla	i	kierownik	Ewa	Jakubcewicz	z	Wydziału	Go-

Sołectwo Karsk
dzieliło fundusz sołecki 

spodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa.
	 Na	 początku	 zabezpieczono	 w	 funduszu	 sołec-
kim	 pieniądze	 na	 utrzymanie	 terenów	 zielonych	
i	 opłaty	 stałe,	 na	 organizacje	 imprez	 integracyj-
nych	 (2.000	zł),	ogrodzenie	basenu	p.	pożarowego	
(1.200	zł),	zaś	ponad	13	tys	zł	zabezpieczone	zostało	
na	budowę	siłowni	na	świeżym	powietrzu.
	 Podział	 funduszu	 sołeckiego	na	 rok	2018	 został	
przyjęty	jednogłośnie.

Piotr Suchy
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	 Od	jakiegoś	czasu	Nowogard	żyje	sprawą	dyrektor	Beaty	Kuligowskiej	i	atmosfery,	która	panuje	w	Szkole	Podsta-
wowej	na	osiedlu	Bema.	Okazuje	się,	że	kilku	nauczycielom	nie	podoba	się	sposób	kierowania	szkołą	przez	panią	dy-
rektor	i	ostentacyjnie	to	okazuje,	rozdmuchując	sztucznie	sprawę	na	zewnątrz.	Sprawę	podchwyciła	jedna	z	lokalnych	
gazet,	która	dodatkowo	próbuje	podgrzewać	atmosferę	wśród	personelu	szkoły.
	 Propozycja	dyrektor	szkoły,	aby	w	rozwiązanie	konfliktu	zaangażować	mediatora	zewnętrznego,	spotkało	się	z	re-
akcją	negatywną	oponentów.	To	pokazuje	prawdziwość	intencji	osób,	oskarżających	dyrektor	szkoły.
	 Z	takim	jednak	postępowaniem	nie	zgadza	się	¾	pozostałych	pracowników	szkoły	(22	osoby),	którzy	na	ręce	bur-
mistrza	Roberta	Czapli	złożyli	list	w	obronie	dyrektor	Beaty	Kuligowskiej.	Poniżej	prezentujemy	treść	tego	listu.	

Piotr Suchy

Większość
broni dyrektora szkoły 
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	 Za	 nami	 Mistrzostwa	 Strefy	 Polski	 Zachodniej,	
które	odbyły	się	w	niedzielę	(24	września	br.)	na	to-
rze	motocrossowym	w	Nowogardzie.	Tomasz	Litwin,	
zawodnik	 KM	 „Cisy”	 Nowogard,	 w	 kwalifikacjach	
uzyskał	5	czas,	który	pozwolił	mu	wybierać	bramkę	
startową	 zaraz	 za	 czołówką.	 Po	 pierwszym	 wyści-
gu	 zajmował	 5	miejsce,	 zaś	w	 drugim,	 choć	 przez	
większość	wyścigu	utrzymywał	się	na	5	miejscu,	to	
ostatecznie	 zakończył	 go	 na	 pozycji	 9.	Ostatecznie	
w	klasyfikacji	 generalnej	 zawodów	zajął	7	pozycję.	
Gratulujmy	Tomaszowi	dobrych	wyników	 i	 trzyma-
my	kciuki	za	dalsze	sukcesy.
	 Warto	 też	wspomnieć,	 że	 inny	zawodnik	nowo-
gardzkiego	klubu	Tomasz	Jamroży,	w	klasie	QUADY,	
w	 klasyfikacji	 sezonu	 zajął	 5	miejsce.	Wielkie	 gra-
tulacje	dla	naszego	 zawodnika	 i	 życzymy	wyższych	
miejsc	w	kolejnych	sezonach.
 - Poza wszystkimi przyjaciółmi, umieszczonymi 
na plakacie, są jak zawsze ludzie, którzy po cichu 
acz znacząco nas wspierają i bardzo chciałbym im 

Mistrzostwa Strefy Polski
Zachodniej na nowogardzkim 

motocrossie 

wszystkim serdecznie podziękować. -	 powiedział	
Jarosław	Hołubowski,	Prezes	KM	„Cisy”	Nowogard.	
- Bez Waszej przychylności ta impreza nie miałaby 
miejsca. Do grona tego należą m.in.: BURMISTRZ 
NOWOGARDU ROBERT CZAPLA, PRZEWODNICZĄCY 
CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI ANTONI BIELIDA, 
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Informujemy,	że	z	dniem	1	października	2017	r.	,	
nowogardzki	szpital	będzie	realizował	świadcze-
nia	w	zakresie	nocnej	 i	świątecznej	opieki	zdro-
wotnej.

Zgłaszający	się	pacjent	będzie	miał	prawo	skorzy-
stać	z	dowolnego	punktu	udzielania	świadczeń	w	

GOSPODARSTWO ROLNE ARTUR LEMBAS i HONO-
RATA KRÓL, PIETRUSZEWSKI PAWEŁ SERWIS MA-
RINE, EDYTA SŁAWEK WENCEL, KDI SP ZOO DURYS 
KONOPKO FIRMA BUDOWLANA, EDEK WITKOWSKI 
NOWOGARDZKIE CENTRUM BUDOWLANE, OLE-
OMAC NOWOGARD, KREFT AGATA LODY, PAWKARD 
PAWEŁ KLUSZCZYŃSKI KOSZENIE REGULACJA RZEK, 
PATRYK CHLEBICKI PAT CAR MECHANIKA SAMOCHO-
DOWA-WIRTUOZ PŁASKIEJ TRZYNASTKI, EL INSEL 
HURTOWNIA, ELEKTRYCZNA NADTOROWA, HAGA 
FIRMA I SKLEP BHP, DEMGRAD HURTOWNIA BU-
DOWLANA, BARTEK DOMET HURTOWNIA BUDOW-
LANA, DĘGA ARTUR AUTO NAPRAWA, ZIELIŃSKI 
WALDEK WATRANS, SZYMCZAK JÓZEF UPOMINKI, 
FRĄTCZAK UBEZPIECZENIA.

Piotr Suchy

NOCNA	I	ŚWIĄTECZNA	OPIEKA
ZDROWOTNA	OD	1	PAŹDZIERNIKA	2017

zakresie	nocnej	i	świątecznej	opieki	zdrowotnej,	
niezależnie	 od	miejsca	 zamieszkania	 i	 złożenia	
deklaracji	do	lekarza	lub	pielęgniarki	podstawo-
wej	opieki	zdrowotnej	(POZ).

Powinniśmy	jednak	pamiętać,	że	nocna	 i	świą-
teczna	opieka	zdrowotna	udzielana	jest	w	razie	
nagłego	zachorowania	lub	nagłego	pogorszenia	
stanu	zdrowia	po	godzinie	18:00	do	8:00	rano,	
w	dni	powszednie	oraz	całodobowo	w	dni	wol-
ne	od	pracy.

Nowogard,	SP	Szpital	Rejonowy,
ul.	Wojska	Polskiego	7,	
tel.	91-573-05-29,

609-361-999,	665-283-938
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Gmina	Nowogard	
zaprasza	do	składania	ofert	

na	stanowisko		
młodszy	referent	

w	Biurze	Informatyki	i	Informacji	
wydziału	Kancelarii	
UM w Nowogardzie

Poszukujemy	osób	z	umiejętnością
redagowania	tekstów,	pisania	artykułów,

przeprowadzania	wywiadów,	osób
dynamicznych	ze	znajomością	obsługi

	podstawowych	programów	graficznych.
Oferujemy:

-	Ciekawą	i	twórczą	pracę	
-	Możliwość	realizacji	własnych	pomysłów

i	aspiracji	dziennikarskich
-	Atrakcyjne	warunki	zatrudnienia

Wszystkich	zainteresowanych
zapraszamy	do	zapoznania	się

ze	szczegółami	ogłoszenia	na	stronie
www.bip.nowogard.pl

	w	zakładce	„wolne	stanowiska”.

Zapraszamy	na	warsztaty	w	każdy	piątek,
o	godz.	18.00,	do	naszej	Biblioteki!	

Dołącz	do	Klubu	Ludzi	Przedsiębiorczych!
https://klpnowogard.evenea.pl/

Biblioteka walczy
o	„Pracownię	Orange”

	 Pozyskany	sprzęt	oraz	wyposażenie	sali	pozwoli	
na	organizowanie	innowacyjnych	zajęć	m.in.	nauka	
praktycznego	korzystania	z	Internetu,	nauka	obsłu-
gi	komputera,	które	mają	na	celu	rozwijanie	umie-
jętności	poprzez	rozpowszechnianie	nowoczesnych	
narzędzi.

	 W	 pracowni	 odbywać	 się	 będą	 różnorodne	 za-
jęcia,	m.in.	 edukacyjne	 -	poznawanie	historii	 kraju	
i	 regionu	 poprzez	 promocję	 czytelnictwa,	 kompu-
terowe,	plastyczne,	 literackie	oraz	zabawy	 integra-
cyjne,	grupy	zabawowe,	spotkania	okolicznościowe	
(Święto	Pluszowego	Misia,	Mikołajki,	Dzień	Postaci	
z	Bajek,	Tydzień	Bibliotek,	Noc	Bibliotek),	spotkania	
Dyskusyjnego	 Klubu	 Książki.	 Organizowane	 zosta-
ną	 również	 spotkania	 autorskie,	 prelekcje,	 pokazy,	
wykłady,	 konkursy,	 zajęcia	 podczas	 wakacji	 i	 ferii	
zimowych.	 Pracownia	 da	 mieszkańcom	możliwość	
realizowania	 swoich	 działań,	 zwiększenia	 poziomu	
integracji	 społecznej	 młodych	 ludzi,	 budowania	
i	umacniania	więzi	społecznych,	a	także	stworzenia	
otwartego	 i	dostępnego	miejsca	dla	wszystkich	za-
interesowanych.	Link	do	głosowania:	https://www.
pracownieorange.wp.pl/glosowanie/one,1,2,209,-
nowogard.html
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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	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie
Piotr	Słomski	przyjmuje	interesantów
w	każdy	wtorek	w	godzinach	15.00	-	17.00.
W	sprawach	oświatowych	przyjmuje
Agnieszka	Biegańska-Sawicka,	sekretarz	Gminy,
w	każdy	poniedziałek	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00.
Przyjmowanie	i	rozpatrywanie	skarg
i	wniosków	interesantów	odbywa	się
w	Wydziale	Kancelarii,	pl.	Wolności	1,	I	piętro,	pok.	nr	8,
Informacje	o	pracy	Urzędu	Miejskiego:	bip.nowogard.pl
Miasto	i	Gmina	Nowogard:	www.nowogard.pl

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
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;	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;	 Sklep	 odzieżowy,	
ul.	 700-lecia	 4c;	 Fryzjerstwo	 Damskie,	 ul.	 3	 Maja	 48;	 Sklep	 Spożywczy, 
ul.	Cmentarna;	Sklep	z	firanami,	ul.	700-lecia	(przy	bloku	wojskowym).
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Burmistrz	Nowogardu	zaprasza
do	składania	ofert	pracy.

Jeśli	posiadasz	umiejętności
w	pracach	budowlanych	

lub	porządkowych.	

Złóż	ofertę
do	Urzędu	Miejskiego

w	Nowogardzie.

	Atrakcyjne	wynagrodzenie,
dobre	warunki	pracy.

Kontakt:	
Elżbieta	Laskowska	–	tel.	913926212

Ewa	Łaszuk	913926204
Urząd	Miejski	Nowogard	

Plac	Wolności	1
72-200	Nowogard


