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	 Trwające	 budowy	 świetlic	 wiejskich	 w	 Wyszo-
mierzu	 i	 Boguszycach,	 budowy	 siłowni	 zewnętrz-
nych	(ostatnio	w	Osowie,	Orzeszu	i	Karsku),	budowa	
pomostu	nad	jeziorem	w	Olchowie,	to	tylko	niektó-
re	z	działań	burmistrza	Roberta	Czapli,	które	wzbo-
gacają	tereny	wiejskie	Gminy	Nowogard.
	 W	czwartek,	31	października	br.,	w	celu	pozyska-
nia	pieniędzy	na	budowę	trzech	nowych	placów	za-
baw	na	terenach	wiejskich,	burmistrz	podpisał	wnio-
ski	 o	 ich	 dofinansowanie.	 Dzięki	 temu	 place	mogą	
pojawić	 się	w	 Świerczewie,	 Grabinie	 i	 Bieńczycach.	
Dzięki	 podpisanym	 wnioskom,	 gmina	 może	 otrzy-
mać	dofinansowanie	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	w	wysokości	ponad	40	tys.	zł.	/	Red.

Burmistrz złożył wnioski
na dofinansowanie budowy placów zabaw
w Świerczewie, Grabinie i Bieńczycach

	 Mając	na	uwadze	dbanie	o	ochronę	 środowiska,	
we	wtorek	(5	listopada	br.)	burmistrz	Nowogardu	Ro-
bert	Czapla	podpisał	pierwsze	dwie	umowy	na	dofi-
nansowanie	przydomowych	oczyszczalni	ścieków.	

Pierwsze umowy
na przydomowe oczyszczalnie podpisane

	 Dbając	o	ekologię	oraz	mając	na	uwadze	oczeki-
wania	mieszkańców	Nowogardu,	burmistrz	stworzył	
specjalny	program	na	zakup	przydomowych	oczysz-
czalni	ścieków	dla	domów	lub	domków	w	budowie	
w	miejscowościach	Gminy	Nowogard,	gdzie	nie	ma	
sieci	kanalizacyjnej	a	jej	budowa	jest	nieuzasadnio-
na.	 Wnioskodawca	 może	 uzyskać	 dofinansowanie	
do	75%	udokumentowanych	kosztów	poniesionych	
jednak	nie	więcej	niż:
-	4.500	zł	dla	oczyszczalni	indywidualnej	obsługują-
cej	jeden	budynek	mieszkalny.
-	 4.500	 zł	 dla	 oczyszczalni	 wspólnej	 obsługującej	
więcej	niż	jeden	budynek	mieszkalny
-	1.000	zł	dodatkowo	dla	każdego	budynku	przyłą-
czonego	do	tej	oczyszczalni	na	etapie	jej	budowy
 - Serdecznie zapraszam do składania wniosków 
na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zaletą tego 
rozwiązania jest nie tylko oszczędność i trwałość, ale 
przede wszystkim ekologiczny charakter oczyszczal-
ni	-	mówi	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Udział	 w	 programie	 przeznaczony	 jest	 dla	 wła-
ścicieli	 nieruchomości	 położonych	 na	 terenie	 gmi-
ny	 Nowogard.	 Regulamin	 oraz	 wnioski	 dostępne	
są:	w	 sekretariacie	 Urzędu	Miejskiego	 pokój	 nr	 5,	
w	Wydziale	Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	 Ochrony	 Środowiska,	 Plac	Wolności	 5,	 pok.	 107-
108	oraz	 na	 stronie	www.nowogard.pl	w	 zakładce	
przydomowe	oczyszczalnie	ścieków.	/Marcin	Gręda

	 Pani	Elżbieta	i	pan	Jacek	są	to	pierwsi	mieszkań-
cy,	z	którymi	zostały	podpisane	umowy.	W	progra-
mie	udział	wzięło	łącznie	26	osób,	z	czego	2	wnioski	
zostały	odrzucone	z	uwagi	na	niespełnianie	podsta-
wowych	kryteriów.
 - Cieszę się, że mogłam skorzystać z dofinanso-
wania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
O programie dowiedziałam się będąc w sklepie, zo-
baczyłam ulotkę i szkoda było nie spróbować –	mówi	
pani	Elżbieta.
	 Dotacje	 na	 budowę	 przydomowych	 oczyszczalni	
ścieków	 jest	 to	 program	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	
finansowany	ze	środków	Gminy	Nowogard.	Uczestni-
czyć	w	nim	może	każdy	mieszkaniec	Nowogardu	po-
siadający	nieruchomość	na	terenie	Gminy	Nowogard.
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	 Burmistrz	Robert	Czapla	podpisał	przetarg	
na	przebudowę	i	odwodnienie	ulicy	Topolo-
wej	w	Nowogardzie.	Inwestycja	warta	ponad	
milion	złotych,	wykonana	zostanie	w	niemal	
80	 procentach	 z	 pozyskanych	 środków	 ze-
wnętrznych.	Od	dziś,	do	20	listopada	br.	moż-
na	składać	oferty	na	wykonanie	prac.
	 We	 wtorek,	 5	 listopada	 br.,	 w	 Urzędzie	
miejskim	 w	 Nowogardzie	 burmistrz	 Robert	
Czapla	 podpisał	 oficjalne	 zaproszenie	 do	

składania	ofert	w	przetargu	na	przebudowę	ulicy	To-
polowej	wraz	z	budową	kanalizacji	deszczowej.	Pod-
czas	 oficjalnego	 ogłoszenia	 przetargu,	 obecni	 byli	
radni	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie:	Stanisław	Sa-
niuk	i	Jacek	Rafiński,	pracownicy	urzędu	miejskiego:	
Pamela	Springer	z	Wydziału	Inwestycji	oraz	Jarosław	
Soborski	 -	 kierownik	Wydziału	 Rozwoju	 Lokalnego	
Funduszy	 Kultury	 i	 Sportu	 a	 także	 przedstawiciele	
lokalnych	mediów.
	 -	 Witamy	 Państwa	 serdecznie	 na	 oficjalnym	
podpisaniu	 przetargu	 na	 budowę	 ulicy	 Topolowej	
w	Nowogardzie,	która	swoją	nazwę	otrzymała	jako	
jedna	z	ostatnich,	w	zeszłej	kadencji	Rady	Miejskiej.	
Dotychczas	mieszkańcy	ulicy	Topolowej	sami	wyre-
montowali	 drogę	 na	 tyle,	 by	 była	 ona	 przejezdna	
a	my	ze	środków	gminnych	wykonaliśmy	jej	oświe-
tlenie	-	przypomniał	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Pod	koniec	ubiegłego	roku	na	Topolowej	posta-
wiono	 11	 nowych,	 ledowych	 lamp.	 Jak	 podkreślał	
burmistrz,	 jego	 założeniem	 już	 w	 poprzedniej	 ka-
dencji	 było	 kompleksowe,	 wraz	 z	 odwodnieniem,	
wyremontowanie	 ulicy	 Topolowej,	 tak	 by	 zapew-
niała	całkowitą	przejezdność	i	komfort	użytkowania	
m.in.	mieszkańcom.
	 Dobra	wiadomość,	poza	„startem”	przetargu	 to	
także	 około	 860	 tysięcy	 dofinansowania	 jakie	 ze	
środków	zewnętrznych,	pozyskała	gmina	Nowogard	
na	tę	inwestycję.
	 -	 Wykonaliśmy	 projekt	 z	 pozwoleniem	 na	 bu-
dowę	 i	 wystartowaliśmy	 po	 środki	 zewnętrzne	

Bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców ul. Topolowej

z	 Funduszu	 Dróg	 Samorządowych	
ponieważ	 koszt	 zadania,	 to	 ponad	
milion	 złotych.	Dzięki	naszym	stara-
niom	 otrzymaliśmy	 na	 ten	 remont	
dofinansowanie	 w	 wysokości	 blisko	
80	 procent	 inwestycji.	 W	 dniu	 dzi-
siejszym	 rozpisujemy	 przetarg	 za-
praszając	wykonawców	do	składania	
swoich	ofert	-	mówił	burmistrz.
	Przebudowany	zostanie	odcinek	uli-
cy	Topolowej	od	ul.	Roosevelta	do	Ar-

mii	Krajowej	o	długości	ok.	430	metrów	(429,24	mb)	
wraz	z	budową	kanalizacji	deszczowej,	która	będzie	
zbierać	wody	opadowe	z	jezdni.	Obecnie	nawierzch-
nia	drogi,	która	przebiega	przez	osiedle	domów	jed-
norodzinnych	wykonana	jest	z	płyt	ażurowych	oraz	
tłucznia	kamiennego.	W	zakresie	prac,	które	zosta-
ną	wykonane	 jest:	 rozbiórka	 istniejących	konstruk-
cji	nawierzchni,	wycinka	drzew,	budowa	kanalizacji	
deszczowej	o	długości	ok.300	metrów	(296,36	mb)	
i	średnicy	250	mm.,	wykonanie	elementów	odwod-
nienia,	budowa	jezdni	głównej	o	szerokości	zmien-
nej	3,00-5,00	(nawierzchnia	z	kostki	betonowej	o	gr.	
8	 cm),	budowa	 zjazdu	–	nawierzchnia	utwardzona	
z	płyt	 JOMB	oraz	zabezpieczenie	sieci	elektroener-
getycznej.	 Dokumentację	 projektową	 wykonała	
firma	 INVESTPOL	Nadzór	 i	 Projektowanie	 Jarosław	
Jaros	ze	Szczecina	za	kwotę	44.810	złotych.
	 Jak	dodała	Pamela	Springer	z	Wydziału	Inwesty-
cji:	-	Jednym	z	kryteriów	oceny	ofert,	będzie	termin	
wykonania	inwestycji.	Założyliśmy	120	dni	kalenda-
rzowych	ale	oczywiście	możliwe	jest	wykonanie	za-
dania	w	terminie	wcześniejszym.
	 Termin	składania	ofert	upływa	dnia	20	listopa-
da	2019	roku	o	godzinie	9.00.
	 Poniżej,	 link	do	ogłoszenia	o	przetargu,	do	któ-
rego	zapraszamy	wszystkich	zainteresowanych	i	po-
tencjanych	wykonawców:
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/496.
dhtml

Beata	Strzelecka
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	 Od	 kilku	 tygodni	 można	 ob-
serwować	 postępy	 budowy	 sieci	
kanalizacji	 deszczowej	 przy	 ulicy	
Kowalskiej	 oraz	 remont	 drogi	 na	
ulicy	Zielonej	w	Nowogardzie.
	 24	 października	 br.	 burmistrz	
Robert	 Czapla	 przyglądał	 się	 po-
stępom	 prac	 realizowanych	 na	
tych	 ulicach.	Od	 ostatniej	wizyty	
na	placu	budowy,	w	której	udział	
brał	zastępca	burmistrza	Krzysztof	
Kolibski	oraz	radny	Rady	Miejskiej	
Jacek	Rafiński	-	minęło	kilka	tygo-
dni.	 Wszystkie	 prace	 postępują	
zgodnie	z	terminami,	jakie	zostały	
określone	 w	 umowie.	 Prace	 wy-
konywane	 przy	 ulicy	 Kowalskiej	
mają	 na	 celu	 odwodnienie	 ulicy	
oraz	boiska	sąsiadującego	z	miej-
scem	inwestycji.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 jedną	
z	 osób	 zabiegających	 o	 wykona-
nie	kanalizacji	deszczowej	w	 tym	
miejscu	 był	 radny	 Marcin	 Nie-
radka.	 Wykonywane	 prace	 reali-
zowane	mieszczą	 się	 w	 terminie	
realizacji	 inwestycji.	 Wykonawca	
robót	 -	 firma	 Mazur	 -	 specjali-
styczne	 przedsiębiorstwo	 robót	
inżynieryjnych,	podejmuje	wszel-
kie	 starania,	 aby	 minimalizować	

Burmistrz sprawdzał postępy prac
przy ul. Kowalskiej i Zielonej

uciążliwość	 wykonywania	 inwe-
stycji	dla	swobodnego	poruszania	
się	mieszkańców	ulicy	Kowalskiej.	
Całkowity	koszt	 inwestycji	 to	po-
nad	580	tysięcy	złotych.
	 Remont	ulicy	Zielonej	był	dłu-
go	 wyczekiwany	 zarówno	 przez	
mieszkańców,	 jak	 i	 rodziców	
i	uczniów	Publicznego	Przedszkola	
z	Oddziałami	Integracyjnymi	„Zie-
lone	Przedszkole”	przy	ulicy	Zielo-
nej	w	Nowogardzie.	Jeszcze	przed	
planowaniem	 inwestycji	 i	 przy-
stąpieniem	do	prac	projektowych	

podczas	konsultacji	w	sprawie	in-
westycji	ustalono,	że	projekt	ulicy	
będzie	 miał	 charakter	 zarówno	
użytkowy,	 jak	 i	 edukacyjny.	Dzię-
ki	 zaprojektowanemu	 przejściu	
dzieci	 na	 co	 dzień	 będą	 mogły	
uczyć	się	jak	bezpiecznie	przecho-
dzić	 po	 pasach.	 Całkowity	 koszt	
inwestycji	to	320.852,88	zł	brutto.	
Prace	wykonuje,	w	 ramach	prze-
targu	 nieograniczonego,	 firma 
ADN	sp.	z.	o.	o.	/	Marcin	Gręda
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	 Zakończył	 się	 zlecony	 przez	
Burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	
Czaplę	 remont	 alejki	 na	 cmen-
tarzu	 komunalnym	 w	 Nowogar-
dzie.	 Prace	 polegały	 na	 wymia-
nie	 nawierzchni	 z	 mineralnej	 na	
nawierzchnię	z	masy	bitumicznej	
(asfaltowej)	 na	 długości	 66	 m	
i	 szerokości	 3m	 okolonej	 obrze-
żami	 betonowymi.	 Decyzję	 o	 re-
moncie	 burmistrz	 podjął	 już	 rok	
temu,	jednak	pomimo	paru	ogło-
szeń	w	2018	nie	zgłosił	się	żaden	
wykonawca.	
	 14	 sierpnia	 br.	 zostało	 rozpisa-
ne	nowe	zaproszenie	do	składania	
ofert.	Wzięło	w	nim	udział	 trzech	
wykonawców	 z	 czego	 najkorzyst-
niejszą	ofertę	(na	kwotę	47	tys.	zł.)	
złożył	Sławomir	Serafin.
	 W	 odbiorze	 oprócz	 wyko-
nawcy	 i	 burmistrza	 wzięli	 udział	
radny	 Paweł	 Lembas	 oraz	 pra-
cownik	urzędu	Adam	Aniuksztys. 
/	Andrzej	Sawicki

Remont alejki na cmentarzu
komunalnym w Nowogardzie
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	 Od	wtorku,	22	października	br.	 funkcję	sekreta-
rza	 gminy	 pełni	 wybrany	w	 konkursie	 ofert,	 Grze-
gorz	Wasilewicz	z	Dobrej.	Pan	Grzegorz	Wasilewicz	
posiada	 wykształcenie	 wyższe	 prawnicze,	 przez	
15	lat	pracował	jako	sekretarz	powiatu	łobeskiego,	
w	którego	skład	wchodzą	gminy:	Łobez,	Dobra,	Wę-
gorzyno,	Resko	i	Radowo	Małe.
	 Wyboru	sekretarza	dokonano	na	podstawie	opi-
nii	komisji	w	składzie:	Krzysztof	Kolibski	–	Zastępca	
Burmistrza	Nowogardu,	Ewa	Chłopek	–	p.o.	Kierow-
nika	Wydziału	 Spraw	 Społecznych	 i	 Obywatelskich	
oraz	Barbara	Zdun	(kadry).
	 Zadania	sekretarza	gminy	Nowogard,	to	między	
innymi:	 koordynowanie	pracy	urzędu	 i	współpracy	
poszczególnych	wydziałów,	opracowywanie	projek-
tów	 wszystkich	 aktów	 prawnych,	 niezbędnych	 do	
funkcjonowania	 gminy,	 rozpatrywanie	 i	 załatwia-
nie	 interpelacji	oraz	wniosków	radnych,	zapewnie-
nie	obsługi	kancelaryjno	–	biurowej	rady	miejskiej,	
komisji	 rady	oraz	organizowanie	kontaktów	burmi-

Wybrano sekretarza Gminy Nowogard

strza,	zastępcy	burmistrza	z	organizacjami	politycz-
nymi,	społecznymi,	związkami	zawodowymi,	załoga-
mi	zakładów	pracy	i	mieszkańcami	gminy.	/	Red.

	 Długo	 wyczekiwany	 remont	 sali	 w	 przedszkolu	
nr	4	wreszcie	się	zakończył.	W	dniu	7	listopada	bur-
mistrz	Robert	Czapla	dokonał	uroczystego	otwarcia	
sali.	W	wydarzeniu	udział	brał	radny	Paweł	Lembas,	
Jarosław	Hołubowski	oraz	rodzice	i	dzieci	uczęszcza-
jące	do	tego	przedszkola.	Wyremontowana	sala	jest	
przeznaczona	dla	grupy	4-latków.	Podczas	oficjalne-
go	odbioru	dzieci	przedstawiły	krótkie	przedstawie-
nie	taneczne,	po	którym	otrzymały	gorące	brawa.
	 Prace	 prowadzone	 w	 tej	 sali	 nie	 kolidowały	
z	możliwością	 codziennego	 funkcjonowania	przed-
szkola.	 Dodatkowe	 wejście	 zewnętrzne	 gwaranto-
wało	możliwość	prowadzenia	prac	bez	konieczności	
odwoływania	 zajęć.	W	 ramach	 prac	 została	 wyre-
montowana	sala	oraz	kącik	sanitarny.	Zostały	poło-
żone	nowe	panele	podłogowe	a	ściany	wyrównano	
płytami	regipsowymi,	które	następnie	pomalowano.	

Nowa, wyremontowana sala
w Przedszkolu nr 4

Prace	wykonywane	były	przez	pracowników	urzędu	
miejskiego	z	grupy	remontowo-budowlanej	a	także	
przez	 osadzonych	 oraz	 osoby	 z	 prac	 interwencyj-
nych	i	odróbkowych	pod	kierownictwem	Jarosława	
Hołuboskiego.	/	Marcin	Gręda
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	 Przed	 1	 listopada	 na	 ulicach	
i	chodnikach	w	okolicach	cmenta-
rzy	trwało	dodatkowe,	ponadpro-
gramowe	 sprzątanie.	 W	 drugiej	
połowie	 października	 br.,	 służby	
porządkowe	 poświęcały	 szcze-
gólną	uwagę	okolicom	cmentarza	
w	 Nowogardzie.	 Dodatkowe	 po-
rządki	 prowadzone	 były	 również	
i	na	terenach	wiejskich.	Na	pole-
cenie	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	
zostały	wywiezione	odpady	znaj-
dujące	się	w	koszach	na	cmenta-
rzach	z	terenu	Gminy	Nowogard,	
aby	 było	 gdzie	 wyrzucać	 śmieci	
podczas	porządków.

Co	dalej	po	dniu	Wszystkich	Świę-
tych?
	 W	 pierwszych	 dniach	 listopa-
da	 tereny	 wokół	 cmentarzy	 były	
dodatkowo	 monitorowane	 pod	
kątem	czystości	 i	porządku	przez	
pracownika	 Wydziału	 Gospodar-

Podsumowanie działań porządkowych 
przy cmentarzach

ki	 Komunalnej,	 Mieszkaniowej	
i	 Ochrony	 Środowiska	 Magdale-
ny	Bednarek.	 Tu	 również	 ponad-
programowo	 zostały	 wybierane	
odpady	 ze	 znajdujących	 się	 tam	
koszy	 na	 śmieci.	W	 razie	 potrze-
by	 zlecane	 będzie	 interwencyjne	
sprzątanie.	

	 Jeśli	 widzą	 Państwo	 koniecz-
ność	dodatkowego	wywozu	śmie-
ci	 z	 pojemników	 znajdujących	 się	
na	 cmentarzu	 to	 zachęcamy	 do	
kontaktu	 z	 Wydziałem	 Gospodar-
ki	 Komunalnej,	 Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Środowiska	tj.	pani	Mag-
dalena	Bednarek	tel.	91	39	26	239. 
/	Marcin	Gręda
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	 Tuje	i	drzewka	wiśni	ozdobnej	po-
sadzono	obok	siłowni	pod	chmurką	
w	miejscowości	Karsk.	Jest	to	kolejne	
sołectwo,	które	wzięło	udział	w	akcji	
Burmistrza	Nowogardu	Roberta	Cza-
pli	pn.	Sadzimy	drzewa.	
	 Akcja	cieszy	się	sporym	zaintere-
sowaniem.	
	 W	 Karsku,	 25	 października	 br.	
mieszkańcy	 aktywnie	 włączyli	 się	
i	 przyszli,	 aby	 wspólnie	 z	 burmi-
strzem	posadzić	drzewka.
	 Zachęcamy	wszystkich	mieszkań-
ców	do	wzięcia	udziału	w	akcji	„Sa-
dzimy	drzewa”.	/	Marcin	Gręda

Akcja „Sadzimy drzewa” w Karsku 
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	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla,	mając	na	
uwadze	 zagospodarowanie	 terenu	 wokół	 jeziora,	
w	minionym	 roku	 zlecił	 zamontowanie	 grilla	 nad	
jeziorem	 przy	 ulicy	 Zielonej	 w	 Nowogardzie.	 Jest	
to	pierwszy	ogólnodostępny	grill,	z	którego	można	
korzystać.	Grill	 postawiono	w	 znacznej	odległości	
od	 zabudowań	 pobliskiego	 osiedla.	 Położony	 jest	
w	 malowniczej	 okolicy.	 Od	 kilku	 dni	 obok	 grilla	
znajdują	 się	 ławki,	 które	 są	 integralną	 częścią	 tej	
inwestycji.	 Grill	 i	 ławki	 zakupione	 zostały	 z	 firmy	
Kęsbet	 z	 Lubrzy.	 Koszt	 ławeczek	 to	 1.403,80	 zł.	
Watro,	 podkreślić,	 że	 ławeczki	 ustawione	 zostały	
bezpłatnie	przez	firmę	Dro-Most	Sławomir	Serafin	
z	Nowogardu.

Ławki przy grillu na ulicy Zielonej

	 Zachęcamy	 wszystkich	 mieszkańców	 do	 korzy-
stania	z	grilla	i	tego	miejsca	rekreacyjnego.	/Marcin	
Gręda

	 Choć	 mieszkają	 od	 siebie	 nawet	 kilka	 kilome-
trów,	 dalej	 nie	 przeszkadzało	 to	 aby	 wspólnie	 się	
integrować.	Mowa	tu	o	mieszkańcach	sołectwa	Ku-
lice,	którzy	25	października	br.	spotkali	 się	na	balu	
aby	wspólnie	się	integrować.
	 Bez	 wątpienia	 jest	 to	 historyczne	 wydarzenie	
z	 uwagi	 na	 to,	 że	 zostało	 zorganizowane	 po	 raz	
pierwszy.	Na	zaproszenie	sołtys	Kulic	Moniki	Turek	
w	przyjęciu	uczestniczył	zastępca	burmistrza	Krzysz-

Mieszkańcy sołectwa Kulice
wspólnie się integrowali

tof	Kolibski,	który	powiedział:	-	cieszę się, że mogę 
uczestniczyć w tak ważnym dla mieszkańców Kulic 
wydarzeniu. Choć mieszkacie od siebie kilka kilome-
trów dalej potraficie wspólnie się razem zintegro-
wać.
	 Spotkanie,	które	odbyło	się	w	Dworku	Kulice	po	
raz	pierwszy	cieszyło	się	sporym	zainteresowaniem	
mieszkańców.	/	Marcin	Gręda
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Lewica
wraca do Sejmu

	 Ostatnie	 wybory	 parlamen-
tarne	z	niedzieli	13	października	
br.	 za	nami,	 jednak	warto	przy-
pomnieć	 związane	 z	 nimi	 emo-
cje	tym	bardziej,	że	z	Nowogar-
du	do	Sejmu	startowało	czworo	

kandydatów:	 Dorota	Maślana	 z	
Komitetu	 Wyborczego	 Sojuszu	
Lewicy	 Demokratycznej,	 Piotr	
Słomski	 i	 Tomasz	 Kulinicz,	 obaj	
z	Komitetu	Wyborczego	Polskie-
go	 Stronnictwa	 Ludowego	 oraz	

Magdalena	 Zarębska	 –	 Kulesza	
z	 Komitetu	 Wyborczego	 Prawa	
i	Sprawiedliwości.
	 Na	 terenie	 Gminy	 Nowogard	
wyborcy	mogli	głosować	w	18	ob-
wodowych	komisjach	wyborczych.
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	 W	 tabelach	 prezentujemy	
liczby	 zdobytych	 głosów,	 jakie	
uzyskali	wspomniani	kandydaci.

	 O	 ile	 obecny	 wicestarosta	
powiatu	 Tomasz	 Kulinicz	 i	 Piotr	
Słomski	-	to	kandydaci	ze	sporym	
doświadczeniem	 w	 wyborach	
samorządowych,	 tak	 startująca	
w	 tegorocznych	 wyborach	 Do-
rota	 Maślana	 z	 Sojuszu	 Lewicy	
Demokratycznej	 odnotowała	
udany	debiut.	Wobec	liczby	299	
głosów,	które	uzyskała	rok	temu	
z	terenu	gminy	Nowogard	w	wy-
borach	 do	 rady	 powiatu,	 w	 te-
gorocznych	wyborach	do	Sejmu	
zdobyła	 na	 tym	 samym	 terenie	
481	 głosów.	 Wzrost	 jest	 więc	
wyraźny.

	 W	 zestawieniu	 dwóch	 kan-
dydatów	 z	 listy	 PSL,	 wyborcy	

z	całego	okręgu	szczecińskiego,	
jak	się	wydaje	większym	zaufa-
niem	 obdarzyli	 startującego,	
po	raz	pierwszy	z	list	tego	ugru-
powania	 -	 Piotra	 Słomskiego.	
Zdobył	 on	 aż	 2679	 głosów	 zaś	
Tomasz	 Kulinicz	 2393	 głosów.	
Start	 w	 tegorocznych	 wybo-
rach	parlamentarnych	z	list	PSL	
należy	 uznać	 za	 sukces	 Piotra	
Słomskiego.	 Tomasz	 Kulinicz	
natomiast	 w	 zestawieniu	 rok	
do	 roku	 odnotował	 spadek	
poparcia	 wśród	 mieszkańców	
gminy	 Nowogard	 o	 772	 głosy	
(vide:	 wybory	 do	 rady	 powia-
tu	 2018	 vs.	 wybory	 do	 Sejmu	
2019).	 Mniej	 mieszkańców	
gminy	 Nowogard	 oddało	 swój	
głos	także	rok	do	roku,	na	kan-
dydatkę	 partii	 rządzącej.	 Mał-
gorzata	Zarębska	-	Kulesza	zdo-
była	w	tegorocznych	wyborach	

parlamentarnych	o	240	głosów	
mniej	na	terenie	gminy	Nowo-
gard	 niż	 rok	 temu,	 gdy	 starto-
wała	 w	 wyborach	 do	 Sejmiku	
Województwa.

	 Wynik	debiutującej	w	gronie	
nowogardzkich	kandydatów	do	
Sejmu	 Doroty	 Maślanej,	 choć	
nie	 dorównuje	 wspomnianym	
wyżej	 kandydatom,	 wobec	
pierwszego	 startu	 tej	 kandy-
datki	SLD,	w	tegorocznych	wy-
borach	 parlamentarnych	 nale-
ży	 uznać	 za	 dobry.	 Łącznie	 na	
terenie	 okręgu	 szczecińskiego	
zagłosowały	 na	 nią	 1052	 oso-
by.

	 Reasumując,	 należy	 pod-
kreślić	 dobry	 start	 dwojga	 „de-
biutantów”	 -	 Doroty	 Maślanej	
z	SLD	i	Piotra	Słomskiego	debiu-
tującego	z	listy	PSL	(w	wyborach	
z	ugrupowania	Kukiz	15).

	 W	 ogólnym	 wyniku	 wy-
borów,	 na	 terenie	 gminy	 No-
wogard	 na	 Komitet	 Wybor-
czy	 Prawo	 i	 Sprawiedliwość	
–	 zagłosowało	 łącznie	 3632	
(35,76%),	 na	 Koalicyjny	 Komi-
tet	 Wyborczy	 Koalicja	 Obywa-
telska	Po	.N	i	pl	Zieloni	–	2356	
osób	(23,20%),	na	Komitet	Wy-
borczy	Polskie	Stronnictwo	Lu-
dowe	–	głos	oddało	1949	osób	
(19,19%),	na	Komitet	Wyborczy	
Sojusz	 Lewicy	 Demokratycznej	
–	 zagłosowało	 1726	 (16,99%),	
natomiast	 na	 Komitet	 Wy-
borczy	 Konfederacja	 Wolność	
i	 Niepodległość	 –	 swoje	 głosy	
oddało	493	(4,85%).

	 Wszystkim	 nowogardzkim	
kandydatom	 należą	 się	 gratu-
lacje	 podobnie	 jak	 głosującym	
mieszkańcom,	których	frekwen-
cja	na	terenie	gminy	Nowogard	
wyniosła	 52,65	 proc.	 Dla	 po-
równania,	 na	 terenie	 powiatu	
goleniowskiego	 wyniosła	 54,16	
proc.	 zaś	 na	 terenie	 całego	
województwa	 zachodniopo-
morskiego	 (okręg	 koszaliński	
i	 szczeciński	 )	 -	 57,	 87	 procent. 
/	Beata	Strzelecka
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	 6	listopada	w	biurze	radnych	powiatu,	w	budyn-
ku	byłego	Hotelu	Cisy,	radni	Sojuszu	Lewicy	Demo-
kratycznej	Lewica	Razem	Powiatu	Goleniowskiego,	
zorganizowali	 konferencję	 prasową.	 Konferencja,	
w	 której	 wzięli	 udział	 radni:	 Czesław	 Siwek	 –	Wi-
ceprzewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Goleniowskiego,	
Aneta	Wysoszyńska	 oraz	 Kazimierz	 Lembas,	 miała	

Radni powiatowi lewicy pytają
o wynagrodzenia pracowników starostwa

związanych z projektem „Nowe możliwości”
związek	ze	zrealizowanym	projektem	„Nowe	Możli-
wości”	Stowarzyszenia	Awis.
	 W	trakcie	spotkania	oświadczenie	radnych,	skie-
rowane	 do	 Starosty	 Goleniowskiego	 Tomasza	 Sta-
nisławskiego	 odczytała	 radna	 Aneta	Wysoszyńska.	
Oświadczenie	publikujemy	poniżej:
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	 Konferencja	prasowa	radnych	powiatowych	lewi-
cy	miała	związek	z	wcześniejszą	konferencją	(odbyła	
się	18	października	br.),	którą	zwołali	 radni	gminni	
Sojuszu	 Lewicy	Demokratycznej.	 Przypomnijmy,	 że	
wówczas	 radni	 gminni	 pytali	 o	 ewentualne	wyna-
grodzenia	 osób	 realizujących	 projekt	 „Nowe	moż-
liwości”.	 W	 swoim	 oświadczeniu	 radni	 powiatowi	

lewicy	 zwrócili	 się	 z	prośbą	do	starosty	 (goleniow-
skie	starostwo	było	partnerem	w	projekcie	„Nowe	
możliwości”)	 o	 udostępnienie	 informacji	 dotyczą-
cych	wynagrodzeń	otrzymanych	przez	pracowników	
starostwa	związanych	z	tym	projektem.	Oświadcze-
nie	–	 interpelacja	radnych	powiatowych	ma	zostać	
wkrótce	złożone	u	starosty.	/	Red.
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	 Uderz	w	stół,	a	nożyce	się	odezwą...	Takie	powie-
dzenie	 przychodzi	 na	myśl	 śledząc	 sprawę	 projektu	
„Nowe	 Możliwości”	 realizowanego	 przez	 Stowarzy-
szenie	Awis.	
	 Przypomnijmy,	 że	 na	 temat	 projektu,	 na	 stronie	
internetowej	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie	oraz	
w	mediach	lokalnych,	w	tym	w	Dzienniku	Nowogardz-
kim	 oraz	 w	 Nowogardzkich	 Wiadomościach	 Samo-
rządowych,	 zaczęły	 pojawiać	 się	 artykuły	 prasowe.	
W	tekstach	autorzy	stawiali	wiele	pytań,	dotyczących	
między	innymi	spraw	finansowych,	a	dokładniej	moż-
liwości	 ujęcia	 w	 projekcie	 sfinansowania	 dojazdów	
osób	 niepełnosprawnych	 do	 Zakładu	 Aktywności	
Zawodowej	 (ZAZ)	 w	 Goleniowie	 oraz	 wynagrodzeń	
osób,	które	ten	projekt	realizowały.
	 Sprawą	projektu	zainteresowali	się	też	radni	Soju-
szu	Lewicy	Demokratycznej	Rady	Miejskiej	w	Nowo-
gardzie,	po	–	jak	stwierdzili	–	informacji	radnego	Mi-
chała	Wiatra	(Nowa).	W	czasie	konferencji	prasowej	
(odbyła	się	18	października	br.),	wezwali	realizatorów	
projektu	do	podania	 informacji,	 czy	osoby	związane	
z	Nową,	osiągnęły	z	tego	projektu	jakieś	wyngrodze-
nie?	Zamiast	rzeczowych	informacji	na	ten	temat,	po	
pewnym	 czasie	 od	 wspomnianych	 wyżej	 wydarzeń,	
zaczęły	się	dziać	rzeczy	–	wydaje	się	–	nieprzypadko-
we.	
	 Oto,	 w	 Dzienniku	 Nowogardzkim	 (Nr	 83/2812),	
w	artykule	pt.:	„Na	co	poszło	1,5	mln...?”	autor	wspo-
mina	o	„inwektywach	a	nawet	groźbach”	kierowanych	
m.in.	pod	adresem	DN.	Jak	by	tego	było	mało,	25	paź-
dziernika	do	gminy	wpłynęło	pismo	od	adwokata	Awi-
su	„Wezwanie	do	usunięcia	skutków	naruszenia	dóbr	
osobistych”.	W	 piśmie,	 które	 przysłano	 z	 goleniow-
skiej	kancelarii	 adwokackiej,	pełnomocnik	Stowarzy-
szenia	Awis	wzywa	Gminę	Nowogard	do	opublikowa-
nia	przeprosin	oraz	zapłaty	15.000	zł.	Kilka	dni	później,	
30	października	br.,	w	czasie	sesji	 rady	miejskiej,	po	
zmianie	 składu	 prezydium	 Rady	 Miejskiej	 (o	 którą	
wnioskowała	 radna	 Pawlak	 z	 Nowej),	 przedstawiła	
ona	informacje	dotyczące	projektu	(niestety	informa-
cja	ta	nadal	nie	zawierała	ile	wynosiły	wynagrodzenia	
osób	 związanych	 z	 projektem).	 Dowiedzieliśmy	 się	
wtedy	między	innymi,	że	na	jednego	uczestnika	pro-
jektu,	który	z	gruntu	rzeczy	jest	godny	pochwały,	bo	
dotyczy	 aktywizacji	 osób	 niepełnosprawnych,	 prze-
znaczono	ok.	12.	tys.	zł.	
	 Wróćmy	jeszcze	do	wezwania	o	przeprosiny	z	kan-
celarii	 adwokackiej...	 Adwokat	 wskazuje	 między	 in-
nymi,	że	w tekście opublikowanym na stronie www.
nowogard.pl pojawiły się niepolegające na prawdzie 
sugestie, jakoby projekt „Nowe Możliwości” był pry-
watnym przedsięwzięciem grupy osób zaangażowa-
nych politycznie w ramach Komitetu Wyborczego 
„Nowa” Jowity Pawlak.	Czy	prywatnym	nie	był	 i	czy	
w	projekt	ten	nie	były	zaangażowane	osoby	z	Nową?	

Uderz w stół, a nożyce się odezwą...
Otóż	 stwierdzenie	 „pry-
watny”	odnosił	się	do	fak-
tu,	że	w	skład	Stowarzysze-
nia	 Awis	 wchodzą	 osoby	
prywatne	 (zgodnie	 z	 KRS)	
i	 nie	 ma	 w	 nim	 żadnych	
instytucji.	 W	 projekt	 natomiast	 były	 zaangażowane	
osoby	związane	z	Nową	–	m.in.:	Jowita	Pawlak	(obec-
nie	 radna	 Nowa),	 Tobiasz	 Lubczyński	 (pełnomocnik	
Nowej	w	ostatnich	wyborach	samorządowych).	Czyż	
to	więc	nie	jest	prawda?
	 W	piśmie	adwokata	podnosi	 się	 również,	 że	nie-
rzetelnie	 opisano	 przebieg	 i	 treść	 korespondencji	
prowadzonej	pomiędzy	stowarzyszeniem	a	gminą	No-
wogard,	dotyczącej	prośby	o	współfinansowanie	tych	
przejazdów	przez	gminę.	Pomijając	w	tym	wątku	fakt,	
że	gmina	Nowogard	nie	może	zorganizować	transpor-
tu	do	ZAZ-u	w	Goleniowie,	gdyż	–	jak	stwierdził	skarb-
nik	gminy	(w	czasie	sesji	z	30	października	br.)	–	nie	
jest	to	zadanie	własne	gminy,	prześledźmy	korespon-
dencję	„na	linii	Awis	–	Gmina”.	
	 W	piśmie	z	10	stycznia	2019	r.,	skierowanego	do	
Justyny	 Wiącek	 –	 pełnomocnik	 ds.	 osób	 niepełno-
sprawnych	gminy	Nowogard,	Awis	zwraca	się	między	
innymi	z	prośbą	o	wsparcie	osób	niepełnosprawnych,	
które	chciałyby	podjąć	zatrudnienie	w	ZAZ	w	Golenio-
wie.	W	odpowiedzi	(z	dn.	11	lutego	br.)	Justyna	Wią-
cek	zaproponowała:	„(...) W odpowiedzi na państwa 
wniosek z dnia 10 stycznia 2019 r. (...) proponuję, aby 
Zakład Aktywności Zawodowej mieszczący się w Go-
leniowie wystąpił z ofertami pracy do Urzędu Pracy 
w Nowogardzie skierowanymi konkretnie do osób, 
które są zainteresowane pracą w tym zakładzie. Wów-
czas Urząd Pracy wystawiając skierowanie umożliwia 
jednocześnie skorzystanie ze zwrotu kosztów dojazdu 
do pracy przez okres 6 miesięcy (...). Ponadto dotarły 
do mnie informacje, że pozyskali Państwo środki unij-
ne na dojazd osób niepełnosprawnych do Zakładu Ak-
tywności Zawodowej w Goleniowie, więc dlaczego by 
z nich nie skorzystać. Proszę o potwierdzenie, czy in-
formacja o pozyskanych przez Państwa środkach jest 
faktem czy tylko „ludzką plotką”?”. 
	 W	kolejnym	piśmie	z	Awisu	do	gminy,	do	którego	
dotarliśmy	(z	dn.	25	kwietnia	br.),	stowarzyszenie	in-
formuje	między	innymi,	że	16	osób	deklaruje	zainte-
resowanie	pracą	w	ZAZ	pod	warunkiem	zapewnienia	
pomocy	w	zorganizowaniu	transportu	lub	refundacji	
kosztów	 transportu.	 Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę,	
w	piśmie	z	7	czerwca	br.,	zajmująca	się	sprawą	Justy-
na	Wiącek	(UM	Nowogard)	zwróciła	się	z	prośbą	do	
Awisu	 o	 udostępnienie	 kopii	 wniosku	 aplikacyjnego	
(...)	projektu	„Nowe	Możliwości”	wraz	z	harmonogra-
mem	rzeczowo	–	finansowym,	gdyż	–	jak	pisze	J.	Wią-
cek: pozwoli to na udzielenie odpowiedzi osobom 
zainteresowanym.	W	piśmie	z	21	sierpnia	br.,	J.	Wią-



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 15

cek	nie	otrzymuje	 jednak	kopii	wniosku,	ani	danych	
finansowych.	Awis	jednak	informuje,	że	projekt	został	
zakończony	30	czerwca	br.,	a	osoby	niepełnosprawne	
pracujące	w	ZAZ	w	Goleniowie	rozpoczęły	pracę	w	lip-
cu	2019	r.	i	nie	są	uczestnikami	projektu.	Równocze-
śnie	Awis	zwrócił	się	z	prośbą	do	J.	Wiącek	o	rozmowy	
i	spotkanie.	Kilka	dni	później	(28	sierpnia	br.)	J.	Wią-
cek,	w	odpowiedzi,	informuje	ponownie:	„(...) ponow-
nie zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie 
kopii wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach 
projektu „Nowe możliwości” wraz z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. W piśmie otrzymanym od 

Pana z dnia 21 sierpnia 2019 r. informuje Pan, że pro-
jekt (...) zakończony został 30 czerwca br. jednak moje 
zapytanie wysłane zostało do Pana 7 czerwca, czyli 
jeszcze podczas trwania projektu”. 
	 Niestety	–	prośby	J.	Wiącek	o	udostępnienie	kopii	
wniosku	aplikacyjnego	złożonego	w	ramach	projektu	
„Nowe	możliwości”	wraz	z	harmonogramem	rzeczo-
wo	–	finansowym,	nie	zostały	przez	Awis	spełnione,	
gdyż	–	jak	wynika	z	pisma	z	dn.	24	września	br.	–	pro-
jekt	jest	objęty	prawem	autorskim.	W	ten	oto	sposób,	
pełnomocnik	ds.	osób	niepełnosprawnych	gminy	No-
wogard,	do	dnia	dzisiejszego	nie	uzyskała	odpowiedzi	

na	swoje	pytania.
				Projekt	„Nowe	Możliwości”,	jako	
inicjatywa,	zapewne	jest	projektem	
godnym	propagowania.	Dzięki	nie-
mu	zaktywizowano	na	rynku	pracy	
osoby	 niepełnosprawne.	 W	 całej	
tej	 sprawie	 jednak,	 oprócz	 akty-
wizacji,	 pojawił	 się	 niestety	 drugi	
aspekt.	 Dotyczy	 on...	 pieniędzy.	
Zarówno	media	jak	i	radni	z	klubu	
SLD	 oraz	 pełnomocnik	 ds.	 osób	
niepełnosprawnych,	próbowali	 się	
dowiedzieć,	na	co	–	zgodnie	z	ca-
łym	 harmonogramem	 -	 przezna-
czono	pieniądze	z	projektu	i	przede	
wszystkim:	kto	i	czy	w	ogóle	zarobił	
na	tym	projekcie.	Wprawdzie	rad-
na	Jowita	Pawlak	(Nowa)	w	czasie	
sesji	 (z	 30	 października	 br.)	 przez	
dłuższy	czas	przedstawiła	informa-
cje	związane	z	tym	projektem,	nie	
zawarła	jednak	w	swoim	wystąpie-
niu	odpowiedzi	na	powyższe	pyta-
nie.	 Dlaczego	 więc	 wysokość	 wy-
nagrodzenia	(jeśli	takie	oczywiście	
były)	są	ukrywane?	
			W	sprawie	nie	chodzi	o	urażenie	
kogokolwiek,	czy	naruszanie	czyje-
goś	dobrego	imienia.	Stąd	pytania	
między	 innymi	radnych	SLD	o	wy-
nagrodzenia	 osób	 realizujących	
projekt.	Nie	jest	dziwne,	że	przy	tak	
dużej	kwocie	dofinansowania	(po-
zyskano	około	1,5	mln	zł),	takowe	
padają.	 Jednak	 dla	 dobra	 sprawy	
i	 osób	 niepełnosprawnych,	wszel-
kie	wątpliwości	winny	być	rozwia-
ne.	Wystarczyło	przecież	przedsta-
wić	 wcześniej	 wszystkie	 aspekty	
finansowe	 projektu	 „Nowe	 Moż-
liwości”,	 co	 z	 kolei	mogło	 sprawić	
wypracowanie	 wspólnego	 dzia-
łania	 Awisu	 z	 Gminą	 Nowogard,	
a	żadne	przeprosiny,	czy	wezwania	
ze	 strony	 kancelarii	 adwokackich	
byłyby	zbędne.	/	Red.Fot.: screen z Dziennika Nowogardzkiego
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	 O	 tym,	 między	 innymi,	 rozma-
wiali	 uczniowie	 z	 SP	 1	w	Urzędzie	
Miejskim	z	Burmistrzem	Nowogar-
du	Robertem	Czaplą.
	 To	nie	pierwsza	wizyta	młodych	
w	 ratuszu.	 W	 spotkaniach	 z	 bur-
mistrzem	 i	 przedstawicielami	 rady	
miejskiej	 uczestniczą	 wyróżniający	
się	 uczniowie	 starszych	 klas	 pod-
stawowych,	działający	w	samorzą-
dzie	 uczniowskim	 i	 aktywnie	 zain-
teresowani	pracą	urzędu.
	 Tym	razem	rozmawiać	z	Burmi-
strzem	Nowogardu	Robertem	Cza-
plą,	 chcieli	 przedstawiciele	 czte-
rech	klas	ósmych	z	SP	1	 z	którymi	
w	 środę,	 6	 listopada	 br.	 przybyła	
Róża	 Górczewska	 –	 współopiekun	
tamtejszego	 samorządu	 uczniow-
skiego.
	 Tradycyjnie	już,	spotkanie	z	mło-
dymi	mieszkańcami	 gminy,	 odbyło	
się	 w	 sali	 obrad	 nowogardzkiego	
ratusza.	Nie	miało	ono	formy	zwy-
czajowej	 “pogadanki”:	 burmistrz	
Robert	Czapla	po	przywitaniu,	 zaj-
mując	 miejsce	 obok	 młodzieży,	
w	naturalny	sposób	sprawił,	że	spo-
tkanie	przerodziło	się	w	interesują-
cy	panel	dyskusyjny.
	 Ze	 strony	młodych	padały	 kon-
kretne	 pytania:	 jak	 podejmowane	
są	 uchwały	 rady	 miejskiej?	 Na	 co	
można	przeznaczyć	gminne	pienią-
dze?	Jakie	są	najważniejsze	potrze-
by	inwestycyjne?
	 Z	 punktu	 widzenia	 młodzieży,	
ważnym	okazał	się	pomysł	koncep-
cji	sali	widowisko	–	sportowej	przy	
SP2	a	także	rozpoczęcie	prac	zwią-

O samorządzie, segregacji odpadów
i rozbudowie NDK

zanych	 z	 rozbudową	 Nowogardz-
kiego	Domu	Kultury.	Do	gminnego	
ośrodka	kultury	młodzi	uczęszczają	
chętnie	a	 jego	urozmaicona	oferta	
dla	mieszkańców	skłania	do	rozbu-
dowy	 obiektu	 m.in.	 o	 dodatkowe	
sale.
	 Prace	 projektowe	 rozbudowy	
NDK,	jak	przypomniał	burmistrz,	są	
na	zaawansowanym	etapie.
	 Nie	zabrakło	pytań	o	prowadzo-
ne	 przez	 gminę	 szkoły.	 Stanisław	
Saniuk	 przypomniał	 uczniom,	 że	
Gmina	 Nowogard	 poza	 subwen-
cjami,	 znaczne	 środki	 ze	 swoje-
go	 budżetu	 przeznacza	 na	 cele	
oświatowe.	 Burmistrz	 zachęcił	 też	
do	 budowania	 relacji	 w	 oparciu	 o	
kontakty	z	młodzieżą	z	miast	part-
nerskich,	 którymi	 dla	 Nowogardu	
są:	 niemieckie	 Heide,	 Naugarder-
kreis	 E.V.,	 Guetzkov	 oraz	 Dubrovi-
ca	 (Ukraina),	 Kavlinge	 (Szwecja),	
Gornij	 Milanovac	 (Serbia),	 Veles	
(Macedonia)	i	Baltijska	(Rosja).	Pa-
dło	 także	 pytanie	 o	 plan	 budowy	
nowych	placów	zabaw.	-	W	Nowo-
gardzie	mamy	kilka	placów	zabaw:	
blisko	“Neptuna”,	obok	“Przystani”,	

na	 osiedlu	 Bema,	 na	 “Gryfitowie”	
oraz	wiele	na	terenach	naszych	37	
sołectw.	 W	 ostatnim	 czasie	 złoży-
łem	 wniosek	 o	 pieniądze	 unijne	
na	 plac	 zabaw	 w	 Grabinie,	 Świer-
czewie	 i	 Bieńczycach.	 Niedawno	
też	powstał	plac	zabaw	w	Ostrzycy,	
siłownia	w	Karsku.	Rocznie	powsta-
je	więc	 kilka	 placów	 zabaw,	 głów-
nie	na	terenach	wiejskich	–	mówił	
burmistrz.	Dodał,	że	w	samym	No-
wogardzie,	 okolicy	 ul.	 Kowalskiej	
trwają	 prace	 przygotowawcze	 do	
budowy	siłowni	na	świeżym	powie-
trzu,	boiska,	dwóch	placów	zabaw,	
alejek	spacerowych	a	także	wybie-
gu	dla	psów.
	 W	 swobodnej	 dyskusji	 z	 mło-
dzieżą	brał	również	aktywny	udział,	
niedawny	 Przewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 w	 Nowogardzie,	 radny	
Stanisław	 Saniuk.	 Odpowiadając	
na	 pytania,	 objaśniał	 on	 uczniom,	
m.in.	zasady	funkcjonowania	Rady	
Miejskiej	(RM),	w	tym	liczbę	gmin-
nych	 radnych	 i	 częstotliwość	 oraz	
rodzaj	 zwoływanych	 sesji.	 Mło-
dzi,	 którzy	w	przyszłości	być	może	
zajmą	 miejsca	 obecnych	 radnych,	
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	 W	 poniedziałek	 28	 października	 br.	 burmistrz	
Robert	Czapla	odwiedził	z	kwiatami	mieszkankę	No-
wogardu,	Panią	Annę	Salamońską,	która	świętowała	
swoje	97	urodziny.
	 Szanowna	Jubilatka,	mimo	upływu	lat,	wciąż	cie-
szy	 się	 niesłabnącym	wigorem	 i	 dobrym	 samopo-
czuciem.	Wspólnie	z	gośćmi	odśpiewała	tradycyjne	
„100	 lat”	a	z	rąk	burmistrza	przyjęła	wraz	z	bukie-
tem	kwiatów	pamiątkowy	list	i	kosz	pełen	słodyczy.	

Najlepsze życzenia dla Pani Anny

Podczas	krótkiej	wizyty	dowiedzieliśmy	się,	że	Pani	
Anna	urodziła	się	22	października	1922	roku	we	wsi	
Komarno	w	okolicy	Lwowa.
	 W	kwietniu	1946	roku	z	Kazachstanu	przyjechała	
do	Nowogardu,	gdzie	mieszka	do	dziś.	Pani	Anna	ma	
dwoje	dzieci,	 troje	wnucząt	 i	pięcioro	prawnucząt.	
Rodzina	 Jubilatki	 rozsiana	 jest	 po	 całym	 świecie	
a	Pani	Anna	wraz	z	prawnuczką	chętnie	spędza	czas	
w	przydomowym	sadzie.
	 Życzymy	Jubilatce	kolejnych	lat	w	zdrowiu	i	rado-
ści.	/	Beata	Strzelecka

chcieli	znać	uprawnienia	przewod-
niczącego	RM,	wiedzieć	w	jaki	spo-
sób	 dokonuje	 się	 wyboru	 prezy-
dium	rady	a	 także	 jak	“wyglądają”	
sesje.
	 Nawiązując	do	historii	Nowogar-
du	a	jednocześnie	odpowiadając	na	
pytanie	 zadane	 przez	 uczestniczkę	
dyskusji,	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
odpowiedział	 kiedy	 i	 dlaczego	 No-
wogard	przestał	być	powiatem.
	 Jednym	z	ostatnich	poruszonych	
wątków,	była	kwestia	ochrony	śro-
dowiska	 naturalnego	 i	 odpowie-
dzialności	nas	wszystkich	za	plane-
tę,	na	której	żyjemy.
	 Dyskusja	rozpoczęła	się	ważnym	
pytaniem	 o	 decyzję	 w	 sprawie	 se-

gregowania	 śmieci.	 -	 Ja	 segreguję	
odpady.	Dbam	o	swoje	środowisko	
ale	 nie	 robię	 tego	 tylko	 dla	 siebie,	
robię	 to	 dla	 przyszłych	 pokoleń.	
Dzisiejsze	 prawo	 mówi,	 że	 kiedy	
macie	dom	to	sami	decydujecie	czy	
segregujecie	 odpady	 czy	 nie.	 Jeśli	
nie	 chcecie	 segregować	 to	 płacicie	
więcej	bo	ktoś	za	was	musi	wykonać	
tę	pracę	(segregować	odpady	-	dop.	
red)	ale	zmieniła	się	ustawa	i	po	lip-
cu	 2020	 roku	 każda	 gmina	 będzie	
musiała	 narzucić	 obowiązek	 segre-
gowania	śmieci	–	mówił	burmistrz.
-	 Trzeba	 też	 pamiętać,	 że	 z	 segre-
gowanych	odpadów	można	jeszcze	
coś	 wyprodukować	 –	 dodał	 Stani-
sław	Saniuk.

	 W	 dalszym	 toku	 dyskusji	 mło-
dzi	-	zgodni	z	burmistrzem,	przyta-
czali	najprostsze	sposoby	dbałości	
o	 środowisko	 naturalne	 a	 także	
zwierzęta	 wodne	 ginące	 w	 wyni-
ku	 przytłaczającej	 ilości	 wyrzuca-
nych	plastikowych	odpadów,	które	
wcześniej	 czy	 później	 trafiają	 do	
jezior,	rzek	a	dalej	mórz	i	oceanów.	
Cieszy	 świadomość	 młodych	 jak	
ważne	jest	ograniczanie	ilości	uży-
wanych	 plastikowych	 opakowań,	
zwłaszcza	butelek	i	foliowych	tore-
bek.	 Przecież	 kupując	 banany	 nie	
ma	potrzeby	pakować	 ich	w	folię,	
która	 w	 efekcie	 zalegnie	 w	 przy-
rodzie	 na	 kilkadziesiąt	 lat.	 /Beata	
Strzelecka
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	 23	 października	 w	 nowogardzkiej	 bibliotece	
odbyło	 się	 spotkanie	 Dyskusyjnego	 Klubu	 Książki.	
Omawianą	 lekturą	była	książka	Anny	Snoekstra	pt:	
„Córeczka”.	 Dodatkowo	 uczestnicy	 spotkania	 mie-
li	okazje	poznać	„bliżej”	naszą	noblistkę	 -	Olgę	To-
karczuk,	a	 to	 za	 sprawą	prezentacji	przygotowanej	
przez	pracownice	MBP.	Zapraszamy	na	kolejne	spo-
tkania.	/	MBP

Dyskusyjny Klub Książki i „Córeczka”

	 Poniedziałkowe	popołudnie	(21	października	br.)	
nie	było	ani	szare,	ani	nudne,	a	to	za	sprawą	spotka-
nia	Klubu	Zdrowia	w	Bibliotece.	Mieliśmy	przyjem-
ność	gościć	pana	Wojciecha	Karpowicza,	który	wy-
głosił	prelekcję	„Flawonoidy	–	więcej	niż	warzywa,	

Klub Zdrowia w bibliotece - flawonoidy
więcej	 niż	 owoce;	 super-antyoksydanty”.	 Po	 spo-
tkaniu	zainteresowani	mogli	zapoznać	się	z	szeroką	
ofertą	suplementów	bogatych	we	flawonoidy,	którą	
prelegent	reprezentował.	/	MBP
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50-lecie
Koła Emerytów w Nowogardzie

	 W	piątek,	25	października	br.,	Nowo-
gardzkie	Koło	Polskiego	Związku	Emery-
tów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów	 obchodziło	
jubileusz	 pięćdziesięciolecia	 istnienia.	
Z	 tej	 okazji	 w	 Nowogardzkim	 Domu	
Kultury	 odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie,	
w	 którym	 uczestniczyli	 Seniorzy,	 bur-

mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla,	radny	Jacek	Rafiński	oraz	za-
proszeni	goście.
	 Gratulacje	 i	 życzenia	 dalszych	 pięćdziesięciu	 lat	 tak	 wspa-
niałego	funkcjonowania,	wszystkim	członkom	złożył	burmistrz	
Robert	 Czapla.	 Przekazał	 on	 również	 na	 rzecz	 Koła	 prezent	
w	postaci	drukarki.	Życząc	stu	lat	złożył	na	ręce	pani	prezes	Koła	
–	Renaty	Stasiak,	wraz	z	radnym	Jackiem	Rafińskim	bukiet	kwia-
tów.
	 Z	 okazji	 pięćdziesięciolecia	 istnienia	 Koła	 zostali	 wyróżnieni	
Seniorzy,	którzy	od	kilkunastu	lat	aktywnie	uczestniczą	w	pracach	
i	funkcjonowaniu	związku.
	 Po	części	oficjalnej	nadszedł	czas	na	część	artystyczną.	Zwy-
czajowo	wystąpiły	 dzieci	 i	młodzież	 z	Nowogardzkiego	Domu	
Kultury.	 Dużą	 atrakcją	 dla	 Seniorów	 był	 występ	 zespołu	 lu-
dowego.	 Po	 krótkim	 koncercie	 nastąpił	 moment	 wspólnego	
śpiewania.	 Seniorzy	 bawili	 się	 –	 świętując	 okrągłą	 rocznicę. 
/Marcin	Gręda
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	 19	października	br.	w	sali	widowiskowej	Nowo-
gardzkiego	 Domu	 Kultury	 odbyła	 się	 uroczystość	
z	 okazji	 jubileuszu	 10-lecia	 Polskiego	 Stowarzysze-
nia	Diabetyków	Koło	w	Nowogardzie.
	 W	wydarzeniu	udział	wzięli	członkowie	i	przyja-
ciele	koła	na	co	dzień	wspierający	działalność	wal-
ki	 z	 tą	 choroba	 cywilizacyjną.	 Według	 Światowej	
Organizacji	 Zdrowia	 (WHO)	 już	 422	 mln	 ludzi	 na	
całym	świecie	cierpi	na	cukrzycę.	Wśród	zaproszo-
nych	gości	nie	zabrakło	samorządowców	z	powiatu	
goleniowskiego	 między	 innymi	 radnego	 powiato-
wego	i	zarazem	dyrektora	nowogardzkiego	szpitala	
Kazimierza	 Lembasa.	 W	 uroczystości	 uczestniczył	
również	 zastępca	burmistrza	Nowogardu	Krzysztof	
Kolibski,	który	dziękując	za	zaproszenie,	w	 imieniu	
burmistrza	 Roberta	 Czapli,	 powiedział	 do	 prezesa	
E.	Tworka:	-	Może	pan	zawsze	liczyć	na	pomoc	pana	

Jesteście dla nas wzorem.
10-lecie nowogardzkich diabetyków

burmistrza	 Roberta	 Czapli.	 Jest	 pan	 wspaniałym	
człowiekiem.	Jest	pan	dla	nas	wzorem.

	 W	trakcie	 jubileuszu,	gościnnie	podczas	uroczy-
stości,	której	głównym	gospodarzem	był	Eugeniusz	
Tworek	 –	 prezes	 Polskiego	 Stowarzyszenia	 Diabe-
tyków	(PSD)	Województwa	Zachodniopomorskiego	
oraz	powiatowego	i	gminnego,	wystąpiły	wokalistki	
Nowogardzkiego	Domu	Kultury.	/	opr.	Marcin	Gręda

W	trakcie	uroczystości,	 którą	poprowadził	 Ja-
cek	Rafiński	-	wiceprzewodniczący	Rady	Miej-
skiej	wręczono	odznaczenia:
-	Zarząd	Główny	Polskiego	Stowarzyszenia	Dia-
betyków	 Przyznał	 Medal	 za	 Zwycięstwo	 nad	
Cukrzycą;	 Złoty	 Medal	 dla:	 Koladyński	 Adam;	
Srebrny	Medal	dla:	Gadzaliński	Stanisław,	Czer-
ski	Jerzy.	
-	Zarząd	Główny	Polskiego	Stowarzyszenia	Dia-
betyków	Nadaje	Honorową	Odznakę	„Za	Zasługi	
dla	Polskiego	Stowarzyszenia	Diabetyków”	-	Zło-
tą	dla:	Kargul	Marzena,	Lelowska	Janina,	Pawlak	
Barbara,	Kowalczyk	Mirosława,	Kowalska	Elżbie-
ta.	 Srebrną	 dla:	 Bzowa	 Krystyna,	 Dżugała	 Jan,	
Kowalski	 Jan,	 Kwiatkowska	 Maria,	 Lewandow-
ska	Stefania,	Maciejczyk	Ewa,	Maknia	Jadwiga,	
Mazurek	 Danuta,	 Pierzchała	 Maria,	 Sadowska	
Janina,	Tworek	Karolina,	Wachowski	Ryszard.
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Drodzy	Uczniowie,	Rodzice	i	Przyja-
ciele	szkoły!
Szkoła	 Podstawowa	 w	 Żabowie	
przystąpiła	 do	 konkursu	 Empiku.	
Nagrodą	 w	 konkursie	 jest	 10000	
książek	 dla	 biblioteki.	 Zachęcamy	
do	oddawania	głosów	na	pracę	kon-
kursową	naszej	szkoły.	Należy	zagło-
sować	przez	aplikacje	mobilną	Mój	
Empik.
Prosimy	 o	 głosy	 i	 o	 udostępnianie	
posta	znajomym
https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elemen-
t I d=108574&fbc l i d= IwAR3YGm6g1LA5av fOFGt rp -
-78f8MccAeuQr5Rmjr0Ciah5jQwkWU46y1pvBs

Karolina	Jaklińska	-	Czyżak
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Żabowie

Szkoła Podstawowa
w Żabowie – informacja

Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza
do	składania	ofert	na	zadanie

pn.:	„Przebudowa	ulicy	Topolowej
wraz	z	budową	kanalizacji	deszczowej	w	Nowogardzie”.

Oferty	należy	składać	w	zamkniętych	kopertach	do	dnia	
20.11.2019	do	godz.	09:00.

Szczegółowe	informacje	dostępne	pod	adresem
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/

pokaz/496.dhtml

Burmistrz	Nowogardu
serdecznie	zaprasza
do	składania	oferty	cenowej

na	remont	zewnętrznej	kanalizacji	sanitarnej	przy	świetlicy	
wiejskiej	w	Ostrzycy
w	ramach	zadania

	„Modernizacja	świetlicy	w	Ostrzycy”

Oferty	należy	składać	do	dnia	21.11.2019	r.
do	godz.	10:00.

Link	zaproszenia:
http://bip.nowogard.pl/strony/11125.dhtml
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

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

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

piętrze,	będzie	przyjmował	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski. 

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD

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:	sekretariat@nowogard.pl

Strona	www.nowogard.pl

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

Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 redakcji	 tekstów 

oraz	zmiany	tytułów.

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

Przetarg nieograniczony
na sprzedaż działek

Burmistrz	Nowogardu	zaprasza
do	wzięcia	udziału	w	pierwszych	ustnych	przetargach

nieograniczonych	na	sprzedaż	działek	niezabudowanych,
położonych	w	obrębie	nr	5	m.	Nowogard

przy	ul.	Cmentarnej.

Przetargi	odbędą	się	w	dniu	22.11.2019	r.
w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie,	plac	Wolności	1.

Szczegółowe	informacje	o	przetargach
zamieszczone	zostały	na	stronie	internetowej

www.bip.nowogard.pl

Edyta	Dobrowolska,	GNGR
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