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	 Dzięki	 działaniu	 Burmistrza	
Roberta	 Czapli,	 kolejne	 sołectwa	
wzbogacają	 się	 o	 nowe	 świetlice	
wiejskie.	 Tylko	 w	 chwili	 obecnej	
trwają	 budowy	 dwóch	 świetlic	
wiejskich	na	terenie	gminy	Nowo-
gard.	Nowe	obiekty	powstają	wła-
śnie	 w	 Wyszomierzu	 i	 Boguszy-
cach.	Równocześnie	trwają	prace	
przy	 opracowaniu	 dokumentacji	
projektowej	na	budowę	świetlicy	
w	Konarzewie.	Dokumentacja	bę-
dzie	też	przygotowywana	na	prze-
budowę	 świetlicy	 w	 Wołowcu.	
Jest	 również	 dobra	 wiadomość	
dla	mieszkańców	Maszkowa.	Tam	
dokumentacja	 projektowa	 na	
świetlicę	jest	już	gotowa.	
	 W	 środę	 4	 grudnia	 br.,	 bur-
mistrz	 w	 towarzystwie	 radnych:	
Stanisława	 Saniuka,	 Jacka	 Rafiń-
skiego,	 Jerzego	 Kubickiego,	 An-

Burmistrz Robert Czapla
z wizytą w Wyszomierzu.

Budowa świetlicy na ukończeniu

drzeja	Kani	oraz	zastępcy	burmistrza	Krzysztofa	Kolibskiego	i	Bogumiły	
Rabiejewskiej	 	 z	 Wydziału	 Inwestycji	 i	 Remontów,	 odwiedzili	 budo-
waną	świetlicę	w	Wyszomierzu.	Obiekt	o	powierzchni	użytkowej	170	
mkw.	stoi	w	sąsiedztwie	boiska.	Bryła	świetlicy	została	już	częściowo	
pomalowana.	 Ekipa	 budowlana	 firmy	 Demgrad,	 wykonuje	 obecnie	
tynki	w	pomieszczeniach	oraz	przygotowuje	się	do	zagospodarowania	
terenu	wokół,	gdzie	pojawią	się	nawierzchnie	z	kostki	brukowej.	
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	 -	Bardzo	cieszę	się	z	postępu	prac	budowlanych.	
Jestem	przekonany,	że	świetlica	spełni	oczekiwania	
mieszkańców	 Wyszomierza,	 bo	 oprócz	 dużej	 sali	
spotkań,	będą	oni	mieli	miejsce	na	bibliotekę	 i	 za-
plecze	kuchenne	–	powiedział	burmistrz	Robert	Cza-
pla. 
	 Sala	 do	 spotkań	 będzie	 miała	 powierzchnię	
80	mkw.,	biblioteka	(45	mkw.),	zaplecze	kuchenne	o	
pow.	9,2	mkw.,	sanitariaty	(w	tym	również	dla	osób	
niepełnosprawnych).	
	 Duży	budynek	świetlicy	w	Wyszomierzu	robi	wra-
żenie.	 Zaplanowano,	 że	 dojazd	 do	 obiektu	 będzie	
od	 strony	 kościoła.	 Przy	 świetlicy	 będzie	 siedem	
miejsc	postojowych	(w	tym	jedno	dla	osoby	niepeł-
nosprawnej).	 Całość	ma	 zostać	 ogrodzona.	 Termin	
zakończenia	prac	przewiduje	 się	na	kwiecień	2020	
roku.	

	 Wartość	 inwestycji	 to	 793	 tys.	 zł,	 z	 czego	 aż	
423	 tys.	 zł	 pochodzi	 z	 dofinansowania	 pozyska-
nego	 przez	 burmistrza	 ze	 środków	 zewnętrznych. 
/M.	Ościłowski
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	 W	poniedziałek,	 2	 grudnia	 br.	
burmistrz	Robert	Czapla	podpisał	
przetarg	 nieograniczny	 na	 budo-
wę	bieżni	trójtorowej	oraz	skocz-
ni	 do	 skoku	 w	 dal.	 Ta	 sportowa	
infrastruktura,	potrzebna	dla	pra-
widłowego	 rozwoju	 fizycznego	
uczniów	powstanie	przy	II	Liceum	
Ogólnokształcącym	 w	 Nowo-
gardzie.	 Budowa	 bieżni	 i	 skoczni	
w	dal,	to	etap	zadania	w	ramach	
złożonego	przez	gminę	Nowogard	
w	maju	br.	projektu,	na	realizację	
którego	 otrzymała	 ponad	 18	 ty-
sięcy	 złotych	 dofinansowania.	
-	To	bardzo	dobra	wiadomość	dla	
Nowogardu:	 otrzymujemy	 kolej-
ne	 środki	 z	województwa	na	na-
sze	 inwestycje.(...)	 Infrastruktura	
sportowa	 a	 zwłaszcza	 lekkoatle-
tyczna	jest	dla	Nowogardu	szcze-
gólnie	 ważna	 (…)	 -	 mówił	 wów-
czas	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Wykonawcą	 dokumentacji	
projektowej	 na	 budowę	 bieżni	
trójtorowej	 oraz	 skoczni	 w	 dal	
jest	 Pracownia	 Projektowa	 Vio-

Jest przetarg na budowę bieżni
i skoczni w dal

let	Arch.	Nawierzchnia	bieżni	ma	
być	przepuszczalna	dla	wody,	od-
porna	na	obuwie	z	kolcami,	po-
siadająca	doskonałą	 sprężystość	
i	 elastyczność	 dzięki	 czemu	 ma	
zapewnić	 maksymalną	 ochronę	
stawów	 zawodników.	 Ponad-
to	 poliuretanowa	 bieżnia	 o	 dł.	
100	 metrów	 i	 szerokości	 toru	
pomiędzy	 liniami	 1,25	 m.,	 bę-
dzie	miała	wysoką	odporność	na	

ucisk,	 kłucie	 i	 zdarcia.	 Struktura	
nawierzchni	 będzie	 zwarta,	 słu-
żąca	do	pokrywania	nawierzchni	
bieżni	 lekkoatletycznych,	 sek-
torów	 i	 rozbiegów	 konkurencji	
technicznych	 zawodów,	 boisk	
wielofunkcyjnych,	placów	rekre-
acji	ruchowej	a	ponadto	potrze-
bująca	 minimalnych	 zabiegów	
konserwacyjnych	 i	 łatwa	 w	 na-
prawie.
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	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla	 od	 lat	 zabiega	 o	 rozwój	
terenów	 wiejskich	 pod	 kątem	
m.in.	 przyszkolnej	 infrastruktury	
zabawowo	 -	 rekreacyjnej	 i	 spor-
towej.	W	ostatnim	czasie	powsta-
ły	 siłownie	 zewnętrzne	w	Karsku	
i	Osowie.	Wybudowano	świetlice	
wiejskich	w	Krasnołęce,	Boguszy-
cach	i	Wyszomierzu.
	 Działania	burmistrza	skierowa-
ne	są	także	na	rozwój	Błotna,	gdzie	
przeprowadzono	 remont	wnętrza	
szkoły	 podstawowej	 a	 obecnie	
trwa	jej	termomodernizacja.
	 Obok	 szkoły	 jest	 już	 siłownia	
zewnętrza	 a	 niebawem	 powsta-
nie	nowy	plac	zabaw,	wyczekiwa-
ny	przez	dzieci.
	 W	 piątek,	 29	 listopada	 br.	
w	 Błotnie	 burmistrz	 Robert	 Cza-
pla	 w	 towarzystwie	 grupki	 kil-
kulatków	 pod	 opieką	 nauczy-
cielki	 i	 dyrektora	 miejscowej	
szkoły,	podpisał	umowę	na	budo-
wę	 przyszkolnego	 placu	 zabaw.	
Podczas	podpisania	umowy	obec-
ni	byli	m.in.	sołtys	wsi	Danuta	No-
wak,	 radni:	 Jacek	 Rafiński,	 Jacek	
Jankowski	i	Jerzy	Kubicki	oraz	To-
masz	Żelazowski	-	dyrektor	szkoły	
w	Błotnie.

Dzieci z Błotna
będą miały nowy plac zabaw

	 Słowem,	 profesjonalna	 bież-
nia,	która	jak	zaznaczył	obecny	na	
spotkaniu	 dyrektor	 II	 LO	 Leszek	
Becela	będzie	służyła	z	powodze-
niem	 realizacji	 obowiązkowego	
elementu	 dydaktyki	 wychowa-
nia	 fizycznego:	 biegów	 krótkich,	
ćwiczeń	z	elementami	sztafet,	no	
i	oczywiście	skoków	w	dal.
	 Podczas	 podpisywania	 przez	
burmistrza	 zaproszenia	 do	 skła-
dania	ofert	obecni	byli	także	rad-
ny	Stanisław	Saniuk	oraz	Pamela	
Springer	z	Wydziału	Inwestycji.

***
	 Nawierzchnia	 bieżni	 będzie	
całoroczna.	Podobnie	będzie	wy-
glądała	 bieżnia	 do	 skoku	 w	 dal	
(zeskok	 wypełniony	 piaskiem).	

-	Całość	ma	być	ogrodzona,	planu-
jemy	też	wykonać	niewielki	chod-
niczek	 z	 ławkami	 i	 śmietnikiem	
–	 powiedziała	 Pamela	 Springer	 z	
Wydziału	 Inwestycji.	 Bardzo	 się	
cieszę	zarówno	z	tego,	że	znacząco	
podniesie	się	poziom	bezpieczeń-
stwa	 ale	 też	 jestem	 zadowolony	
z	 ogrodzenia,	 które	 ukształtuje	
wewnętrzny	teren	szkoły	-	powie-
dział	dyrektor	Becela.	Poza	inwe-
stycją	 w	 sportową	 infrstrukturę	
zewnętrzną,	 sukcesywnie	 odna-
wiane	 jest	 też	 wnętrze	 szkoły.	
-	W	 tym	 roku	odnowiliśmy	część	
sal	 lekcyjnych,	 wymieniliśmy	 po-
łowę	drzwi	wewnętrznych,	przed	
nami	 jeszcze	 termomodernizacja	
budynku	–	mówił	burmistrz.

	 W	dalszej	części	spotkania	roz-
mawiano	 o	 realizowanych	 i	 pla-
nowanych	 inwestycjach	 w	 infra-
strukturę	 szkolną.	 Warto	 w	 tym	
miejscu	 dodać,	 że	 od	 wczoraj	
działa	już	na	Orliku	bezpłatne	lo-
dowisko	dla	miłośników	 jazdy	na	
łyżwach.
	 Oferenci,	 którzy	 chcą	 wziąć	
udział	 w	 przetargu	 nieograniczo-
nym	 na	 budowę	 bieżni	 trójto-
rowej	 oraz	 skoczni	 w	 dal,	 mogą	
już	 składać	 oferty.	 Ich	 otwarcie	
nastąpi	 17	 grudnia	 2019	 roku,	
o	godz.	9.00.	/	Beata	Strzelecka

Poniżej	link	do	ogłoszenia:
http://bip.nowogard.pl/zamo-
wienia/pokaz/501.dhtml

	 Zgodnie	 z	 podpisaną	 umową,	
zakres	 prac	 obejmuje	 demontaż	
wysłużonych	 urządzeń	 zabawo-
wych,	 wykonanie	 nawierzchni	
placu	zabaw	z	piasku	oraz	montaż	
nowych	urządzeń,	wśród	których	
są	 dwie	 zjeżdżalnie,	 linarium,	

huśtawka	 podwójna,	 siedzisko	
i	 zestaw	 wspinaczkowy.	 Wartość	
zadania	to	44.403	zł.
	 Nowy	plac	zabaw	w	Błotnie	ma	
powstać	w	terminie	3	miesięcy	od	
daty	 podpisania	 umowy.	 /	 Beata	
Strzelecka
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	 W	środę	4	grudnia	burmistrz	Ro-
bert	 Czapla	 podpisał	 umowę	 z	 wy-
konawcą	 inwestycji ADN Sp. z o.o. 
z Nowogardu. Inwestycja pod	 na-
zwą	 „Przebudowa i remont dróg 
wewnętrznych, miejsc postojowych 
na osiedlu mieszkaniowym przy uli-
cy Zamkowej w Nowogardzie” była 
długo wyczekiwana przez mieszkań-
ców. Jeszcze w grudniu pierwsi pra-
cownicy pojawią się na placu budo-
wy. Koszt inwestycji to 549.806,01 zł 
brutto. Termin realizacji inwesty-
cji to 10 tygodni od dnia zawarcia 
umowy.
	 Przypomnijmy,	 inwestycja	 jest	
realizowana	 na	 zlecenie	 burmistrza	
Roberta	 Czapli	 przez	 Gminę	 Nowo-
gard	wspólnie	ze	Spółdzielnią	Miesz-
kaniową	 Gardno,	 po	 której	 stronie	
jest	remont	infrastruktury	drogowej	
i	pieszej	na	terenach	należących	do	
spółdzielni.	
	 W	sąsiedztwie	inwestycji	znajdu-
ję	 się	 również	 działka	 należąca	 do	
skarbu	państwa,	której	właścicielem	
jest	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Gole-
niowie.	 Jednak	 ta	 część	 terenu	 nie	
zostanie	 wyremontowana.	 Przed-
miotem	 zamówienia	 jest	 „Przebu-
dowa	i	remont	dróg	wewnętrznych,	
miejsc	 postojowych	 na	 osiedlu	
mieszkaniowym	 przy	 ulicy	 Zamko-
wej	w	Nowogardzie”.	/	Marcin	Gręda

Dobre wieści
dla mieszkańców ulicy Zamkowej

foto:	archiwum
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	 Jak	 niedawno	 Państwa	 informowaliśmy,	 rusza	
kolejna	inwestycja	w	nowogardzką	oświatę.	Zgodnie	
z	wcześniejszą	obietnicą,	26	listopada	br.	Burmistrz	
Nowogardu	Robert	Czapla	w	towarzystwie	radnego	
Rady	Miejskiej	Stanisława	Saniuka,	podpisał	umowę	
na	budowę	placu	zabaw	Przedszkola	nr	1	im.	Nieza-
pominajka,	przy	ul.	Żeromskiego	w	Nowogardzie.
	 Zadowolone	z	inwestycji:	dyrektor	placówki	–	Jo-
lanta	 Bielska	 oraz	 przedstawicielki	 Rady	 Rodziców	
przyznały,	że	dzieci	z	niecierpliwością	czekają	na	ten	
„mikołajkowy	 prezent”.	 Sukcesywnie	 polepsza	 się	
stan	gminnej	infrastruktury	oświatowej.
	 -	 Prace	 remontowe	w	 przedszkolach	 i	 szkołach	
wykonuje	grupa	pracowników	pod	kierownictwem	
Jarosława	Hołubowskiego.	Aktualnie	prace	remon-
towe	 wykonywane	 są	 przy	 Szkole	 Podstawowej	
w	Błotnie.	W	Przedszkolu	nr	3	wykonano	m.in.	ter-
momodernizację,	w	Przedszkolu	nr	4	wykonano	re-
mont	sali	dla	4-latków	wraz	z	zapleczem	sanitarnym	
a	wcześniej,	parkingi	oraz	oświetlenie	-	przypomniał	
burmistrz.
	 W	dalszej	kolejności,	 jak	zaznaczył,	należy	przy-
gotować	 się	 do	 wybudowania	 parkingów	 przy	
przedszkolu,	 co	 z	 pewnością	 zwiększy	 bezpieczeń-
stwo	dzieci.	Co	ważne,	nowy	plac	zabaw	przy	„Nie-
zapominajce”	 będzie	można	 rozbudować	o	 dodat-
kowe	elementy.

Prezent dla dzieci.
Rusza budowa nowego placu zabaw

przy Przedszkolu nr 1

	 -	Mamy	ponad	setkę	dzieci,	w	czterech	grupach	
wiekowych:	 od	 3	 do	 6	 lat.	 Z	 nowego	placu	 zabaw	
będą	korzystać	wszystkie	dzieci,	z	czego	bardzo	się	
cieszymy	–	mówiła	dyrektor	Jolanta	Bielska.
	 Jak	 poinformowała	 Paulina	 Golacik	 z	 Wydziału	
Inwestycji,	 wykonawca	 -	 firma	 Magic	 Garden,	 już	
rozpoczęła	prace.
	 W	zakresie	umowy	jest,	m.in.:	demontaż	istnie-
jących	 urządzeń	 zabawowych	 przeznaczonych	 do	
likwidacji	 oraz	 demontaż	 i	 przeniesienie	 urządzeń	
w	 miejsce	 uzgodnione,	 wykonanie	 nawierzchni	
placu	 zabaw	 z	 piasku	 dostawa	 i	 montaż	 nowych	
urządzeń,	w	skład	których	wchodzą:	huśtawka	trój-
dzielna,	w	tym	jedno	bocianie	gniazdo	oraz	zestaw	
zabawowy	wielofunkcyjny	 z	 dwoma	 zjeżdżalniami,	
linarium	i	zestaw	wspinaczkowy	mały.
	 Wartość	zamówienia,	to	49.200	złotych	z	termi-
nem	realizacji	do	23	grudnia	br.	oraz	36	miesięczna	
gwarancją.	/	Beata	Strzelecka
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	 -	W	2018	roku	było	w	Związku	
237	osób,	a	dziś	 jest	nas	 już	360	
i	 wciąż	 przybywa	 nowych	 człon-
ków.	Dużo	się	u	nas	dzieje.	W	tym	
roku	 mieliśmy	 mnóstwo	 wyjaz-
dów	 krajowych,	 staramy	 się	 raz	
w	 miesiącu	 jeździć	 nad	 morze.	
Ale	 to	 nie	 wszystko:	 niedawno	
byliśmy	w	Paryżu,	a	wcześniej	we	
Lwowie.	 Spotykamy	 się	 by	 roz-
wijać	 pasje:	 rękodzieło,	 śpiew.	
Pan	burmistrz	bardzo	nas	wspie-
ra	 dlatego	 chcieliśmy	 dziś,	 w	 ra-
mach	 tego	 spotkania,	 serdecznie	
burmistrzowi	 za	 to	 podziękować	
-	mówiła	Renata	Stasiak.
	 W	 dowód	 wdzięczności	 za	
wsparcie	 działań	 Seniorów	 zrze-
szonych	 w	 PZEiIR,	 burmistrz	 Ro-
bert	 Czapla	 otrzymał	 wieczne	
pióro,	 by	 -	 jak	 powiedziała	 prze-
wodnicząca	 Renata	 Stasiak	 –	 za-
wsze	służyło	do	podpisywania	sa-
mych	dobrych	wiadomości.

Spotkanie Burmistrza z Seniorami

	 Spotkanie	 z	 Seniorami,	 trwa-
ło	 blisko	 dwie	 godziny.	 Pomimo	
wielu	pytań,	nie	tylko	o	rozwój	in-
frastrukturalny	 Nowogardu,	 bur-
mistrz	 wyczerpująco	 odpowiadał	
na	wszystkie.
	 -	W	tej	chwili	skupiliśmy	się	na	
centrum	 naszego	 miasta.	 Mamy	
dwa	 duże	 projekty	 rozbudowy:	
Nowogardzkiego	 Domu	 Kultury	
i	 Biblioteki	 –	 tam	 odbywają	 się	
też	różne	zajęcia,	spotkania	i	pre-
lekcje,	w	których	większość	z	was	
uczestniczy.	 Jeszcze	 zostaje	 Plac	
Wolności	 dla	 którego	 mamy	 też	
koncepcję	(…).	Przez	Plac	przecho-
dzi	m.in.	sieć	kanalizacji	deszczo-
wej,	z	którą	wiemy	co	się	dzieje	i	
główne	magistrale	elektryczno-e-
nergetyczne	 (…).I	 teraz	 pytanie:	
czy	 z	 powrotem	 te	 stare	 płyty	
układać	czy	zrobić	coś	porządne-
go?	 Nie	 ulega	 jednak	 wątpliwo-
ści,	 że	 te	 instalacje	 trzeba	 zrobić	

	 W	poniedziałek,	25	 listopada	br.	Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	 spotkał	 się	 z	 Seniorami	oraz	
przewodniczącą	nowogardzkiego	oddziału	Polskiego	Związek	Emerytów,	Rencistów	i	 Inwalidów	w	No-
wogardzie	(PZERiI)	–	Renatą	Stasiak.	Wizyta	w	siedzibie	oddziału,	przy	ul.	700	-	Lecia	w	Nowogardzie,	
była	okazją	do	bezpośrednich	rozmów	z	mieszkańcami	zrzeszonymi	w	PZERiI,	którzy	w	październiku	br.	
obchodzili	wspólnie	jubileusz	50	–	lecia	działalności	Związku.

(…).	Chcę	was	też	poinformować,	
że	 złożyłem	 projekt	 budżetu	 do	
Rady	Miejskiej	15	listopada	i	tam	
ująłem	 I	 etap	 zagospodarowania	
Placu:	od	głównej	ulicy	do	Domu	
Kultury	i	pomnika.	To	jest	priory-
tet	 na	 przyszły	 rok	 –	mówił	 bur-
mistrz Robert Czapla.
	 Seniorzy	 zgodzili	 się,	 że	 No-
wogard	pięknieje:	są	nowe	alejki,	
kwiaty	 nad	 jeziorem,	 ławeczki.	
-	 Staram	 się	 prowadzić	 taką	 go-
spodarność,	 żeby	 wszystko	 się	
równomiernie	 rozwijało	 -	powie-
dział	burmistrz.
	 Rozmawiano	także	o	współod-
powiedzialności	 za	porządek,	nie	
tylko	wokół	 jeziora	 ale	 też	 w	 in-
nych	 miejscach	 użyteczności	 pu-
blicznej.	 Podczas	 dwugodzinnej,	
ożywionej	 dyskusji	 padły	 różne	
pytania,	 ogólne	 i	 te	 bliższe	 zrze-
szonym	w	PZERiI:	 -	Takie	 spotka-
nia	 są	 dla	 mnie	 najważniejsze.	
Dzięki	 nim,	mam	 prawdziwy	 ob-
raz	jakie	są	oczekiwania	i	nastroje	
wśród	mieszkańców	-	mówił	bur-
mistrz	 Robert	 Czapla,	 do	 licznie	
przybyłych	Seniorów.

***
	 Spotkanie	 Burmistrza	 Nowo-
gardu	Roberta	Czapli	z	Seniorami	
zrzeszonymi	 w	 (PZERiI)	 korelo-
wało	z	obchodzonymi	niedawno:	
Międzynarodowym	 Dniem	 Osób	
Starszych	 oraz	 Ogólnopolskim	
Dniem	 Seniora	 (1	 października	
i	 14	 listopada	 –	 dop.	 red.).	 Stąd	
też	zadbał	burmistrz	o	kosz	słod-
kości	i	smaczne	ciasta,	które	przy-
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	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla	 spotkał	 się	 z	 powołanym	
niedawno	 na	 Radnego	 Sejmiku	
Województwa	 Zachodniopomor-
skiego	–	Adamem	Fedeńczakiem.	
W	 spotkaniu,	 które	 odbyło	 się	
w	 poniedziałek	 25	 listopada	 br.,	
wziął	 również	 udział	 Zastępca	
Burmistrza	Krzysztof	Kolibski.
	 Wizytę	rozpoczęto	od	wręcze-
nia	 Radnemu	 Sejmiku	 bukietu	
kwiatów	i	listu	gratulacyjnego.
	 -	Jestem	głęboko	przekonany,	że	
dzięki	swej	bogatej,	głębokiej	wie-
dzy	 i	 doświadczeniu	 wniesie	 Pan	
do	pracy	w	Sejmiku	wiele	cennych	
inicjatyw	i	pomysłów,	a	Pana	dzia-
łania	jako	radnego	z	naszego	okrę-
gu	 wyborczego	 oraz	 mieszkańca	
Nowogardu,	 przyczyniać	 się	 będą	
do	 rozwiązywania	 problemów	 lo-
kalnych	wspólnot	samorządowych,	
w	tym	również	problemów	naszej	
gminy.	 Życzę	 Panu	 wiele	 sukce-
sów	w	działalności	 publicznej,	 sa-

Gratulacje od Burmistrza Roberta Czapli
dla Adama Fedeńczaka – Radnego Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

tysfakcji	 z	 pełnionych	 funkcji	 oraz	
wytrwałości	 w	 dążeniu	 do	 celów,	
które	służą	całemu	społeczeństwu	
–	mówił	do	p.	Adama	Fedeńczaka	
burmistrz	Nowogardu.
	 Pan	 Adam	 Fedeńczak	 ofi-
cjalnie	 został	 Radnym	 Sejmiku	
w	październiku	br.	 Zajął	on	miej-
sce	 Artura	 Łąckiego,	 który	 zdo-
był	 w	 ostatnich	 wyborach	 par-
lamentarnych	 mandat	 Posła	 RP.	

Pan	 Adam	 Fedeńczak	 urodził	 się	
w	 1953	 roku	 w	 Nowogardzie.	
Jest	 absolwentem	Wyższej	 Szko-
ły	 Techniczno	 –	 Ekonomicznej	 w	
Szczecinie.	 W	 przeszłości	 pełnił	
mandat	 radnego	 Rady	 Miejskiej	
w	 Nowogardzie,	 w	 latach	 2006	
–	 2010	 był	 radnym	 powiatu	 go-
leniowskiego.	Od	30	lat	prowadzi	
własną	 działalność	 gospodarczą. 
/	Marcin	Ościłowski

niósł	 na	 spotkanie	 w	 oddziale	
PZERiI.
	 Życzenia	 dla	 Seniorów	 choć	
miłe,	 nie	 zastąpią	 jednak	 zrów-
noważonej	 polityki	 senioralnej,	
także	 na	 płaszczyźnie	 lokalnej.	
Dlatego	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
od	ponad	8	lat	aktywnie	wspiera	
rozmaite	 działania,	 które	 pozwa-
lają	 nowogardzkim	 Seniorom	 na	
rozwijanie	aktywnego	stylu	życia.	
Sami	 Seniorzy	 też	 nie	 próżnują:	
na	nowo	odkrywają	 swoje	 talen-
ty,	organizują	wydarzenia	okolicz-
nościowe,	lokalne	i	krajoznawcze	
wycieczki	pieszo	–	 rowerowe	czy	
imprezy	integracyjne.	W	ciągu	mi-
jającego	roku	do	nowogardzkiego	
oddziału	 Związku	 dołączyło	 po-
nad	120	osób.

***
	 Jak	 prognozuje	 GUS,	 liczba	

osób	 w	 wieku	 65+	 oraz	 80+	 w	
Polsce,	 wzrośnie	 w	 ciągu	 kilku	
najbliższych	 lat	 przy	 jednocze-
snym,	 stopniowym	 zmniejszaniu	
się	liczby	mieszkańców	z	38,2	mln	

w	 2015	 r.	 do	 34	 mln	 w	 2050	 r.	
(źródło:http://www.rpo.gov.pl/
www.rpo.gov.pl).	 Populacja	 osób	
80+	 zacznie	 wyraźnie	 zwiększać	
się	od	2025	r.	/Beata	Strzelecka
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	 W	sobotę,	23	listopada	br.	Klub	
Honorowych	Dawców	Krwi	(HDK)	
w	Nowogardzie	świętował	45	-	le-
cie	 swojej	 działalności.	 Uroczy-
stość,	podczas	której	nagrodzono	
zasłużonych	 dla	 tej	 szczytnej	 in-
stytucji,	prowadził	Zdzisław	Szmit	
prezes	 Klubu	 HDK	 i	 Polskiego	
Czerwonego	Krzyża	(PCK).	Wśród	
przybyłych	 na	 uroczystość	 gości	
byli	 m.in.	 Honorowi	 Dawcy	 Krwi	
oraz	 samorządowcy:	 Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 Wójt	
Gminy	 Osina	 Krzysztof	 Szwedo	
oraz	radny	powiatu	goleniowskie-
go	Kazimierz	Ziemba.
	 Nowogardzki	Klub	został	 zało-
żony	w	1974	roku	przez	Zdzisława	
Szmita,	który	do	dziś	jest	jego	pre-
zesem.
-	 Najważniejszą	 rzeczą,	 jaką	 so-
bie	stawiamy,	jest	aby	chorzy	czy	
przebywający	 w	 szpitalu,	 mieli	
zapewnioną	 krew.	 Jestem	 szczę-
śliwy,	że	możemy	pomagać.	To,	co	

Prawdziwi bohaterowie są wśród nas. 
45-lecie nowogardzkiego HDK

robimy	 dla	 innych	 żyje	 wiecznie	
-	 mówił	 Zdzisław	 Szmit	 podczas	
przypomnienia	historii	Klubu.
	 Z	ubiegłorocznych	badań	Naro-
dowego	Centrum	Krwi	wynika,	że	
regularnie	 oddaje	 krew	 zaledwie	
ok.	2	proc.	Polaków	w	wieku	18	-	
65	 lat.	Tym	bardziej	warte	nagro-
dzenia	są	ci,	którzy	oddają	własną	
krew	by	ratować	cudze	życie.

	 Po	 odśpiewaniu	 hymnu	 Pol-
skiego	 Czerwonego	 Krzyża,	 przy-
znano	 odznaczenia:	 wyróżnieni	
Odznaką	 Honorową	 PCK	 zosta-
li:	 Waldemar	 Pędziszczak,	 Józef	
Szymczak.	 Wyróżnieni	 Odznaką	
Honorową	Zasłużony	Dawca	Krwi	
-	Krzysztof	Jaworski	oraz	Piotr	Ło-
kaj.
	 Medale	 100-lecia	 PCK	 otrzy-
mali	 krwiodawcy:	 Józef	 Dobru-
chowski,	 Waldemar	 Bacza,	 Da-
niel	Dudziec,	Eugeniusz	Heinrich,	
Krzysztof	 Kaciupa,	 Krzysztof	 Ka-
miński,	 Piotr	 Kamiński,	 Józef	 Ku-
cypera,	 Henryk	 Nowak,	 Artur	
Piorunowski,	 Rafał	 Skowron,	 Jo-
anna	Świderska,	Robert	Woźniak,	
Marian	Załuski	oraz	Sławomir	Zię-
ciak.
	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 został	
uhonorowany	 medalem	 100-lecia	
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Polskiego	Czerwonego	Krzyża,	 na-
danym	w	 dowód	 uznania	 za	wie-
loletnie	efektywne	wsparcie	orga-
nizacji.	Medale	otrzymali	również:	
Krzysztof	 Szwedo,	 Tadeusz	 Pio-
trowski	i	Kazimierz	Ziemba.
	 -	 Gratuluję	 państwu	 tego	
wspaniałego	jubileuszu.	Cieszę	się	
i	jestem	dumny,	że	są	tacy	miesz-
kańcy	 gminy	 Nowogard	 i	 gminy	
Osina,	 którzy	 chcą	 pomagać	 in-
nym.	Państwo	jesteście	tymi	ludź-
mi,	 którzy	 honorowo	 pomagają	
innym	i	to	jest	bardzo	piękne.	Za	
to	właśnie	chcę	państwu	podzię-
kować.	 Jesteście	 wzorem	 do	 na-
śladowania.	(...)	Czasami	szukamy	
bohaterów	w	telewizji,	ale	to	wy	
jesteście	 prawdziwymi	 bohate-
rami	naszych	małych	ojczyzn,	 bo	
oddajecie	 cząstkę	 siebie	 aby	 po-
móc	 innym.	(...)	Ze	swojej	strony	
nadal	deklaruję	pomoc.	Warto	się	
chwalić	 tym,	 że	 w	 Nowogardzie	
mamy	tak	wspaniały	Klub	-	mówił	
burmistrz	Robert	Czapla	po	ode-
braniu	honorowej	odznaki.

	 Burmistrz	podkreślił,	że	krwio-
dawcy	zawsze	mogą	liczyć	na	po-
moc	 i	 wsparcie	 ze	 strony	 samo-
rządu.
	 Medale	100-lecia	PCK	przyzna-
no	także	dla	Urzędu	Miejskiego	w	
Nowogrdzie,	 Urzędu	 Gminy	 Osi-
na,	 Nowogardzkiego	 Domu	 Kul-
tury,	Nadleśnictwa	Nowogard,	PH	
Neptun	 Sławomir	 Wencel,	 Hur-
towni	 Artykułów	 Spożywczych	
i	 Przemysłowych	 Sowa	 Czesław,	
Hurtowni	 Materiałów	 Budow-
lanych	 Bartek-Domet	 Jan	 Bąk,	
Hurtowni	 Budmat	 Lesław	 Cedro,	
Przedsiębiorstwa	 Transportowe-
go	Waldemar	 Zieliński,	 Przedsię-
biorstwa	Robót	Drogowych	(PRD)	
Nowogard.
	 Certyfikaty	Krwiodawcy	z	oka-
zji	 45-lecia	 nowogrdzkiego	 Klu-
bu	 otrzymali:	 Karina	 Gawrońska,	
Marcin	 Kołodziej,	 Joanna	 Świ-
derska,	 Iwona	 Ambroziak,	 Ro-
bert	Woźniak,	Katrzyna	Woźniak,	
Piotr	 Kamiński,	 Krzysztof	 Kamiń-
ski,	 Marek	 Borkowski,	 Stanisław	

Szymański,	 Józef	 Dobruchowski,	
Marian	 Załuski,	 Daniel	 Dudziec,	
Jolanta	 Kaciupa,	 Henryk	 Nowak,	
Kazimierz	Bielawski,	Krzysztof	 Ja-
worski,	 Sławomir	 Zięciak,	 Aneta	
Skowron,	 Rafał	 Skowron,	 Józef	
Kucypera,	Krzysztof	Kaciupa,	Wal-
demar	 Bacza,	 Piotr	 Łokaj,	 Seba-
stian	 Walczak,	 Grzegorz	 Fecak,	
Grzegorz	Heinrich,	Natalia	Marta	
Janowicz,	 Jagoda	 Kaciuba,	 Seba-
stian	 Tomczyk,	 Jacek	 Gawroński,	
Artur	Piorunowski,	Andrzej	Grze-
golec,	Zdzisław	Szmit.
	 Podziękowania	 otrzymali:	
Adam	Fedeńczak,	Zbigniew	Gola-
cik,	Sławomir	Wencel,	Józef	Szym-
czak,	 Bernard	 Krupski	 i	 Wiesław	
Małek.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	
głos	zabrał	druh	Józef	Dobruchow-
ski	 z	 OSP	 w	 Wyszomierzu,	 który	
w	imieniu	zarządu	i	strażaków	wrę-
czył	 prezesowi	 nowogardzkiego	
Koła	 HDK	 podziękowania	 za	 trud	
i	poświęcenie	w	ratowaniu	ludzkie-
go	życia.	/Beata	Strzelecka
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	 W	 środę	 27	 listopada	 br.	
w	czasie	sesji	Rady	Miejskiej	radni	
zajęli	się	ponownie	sprawą	dojaz-
dów	osób	niepełnosprawnych	do	
Zakładu	 Aktywności	 Zawodowej	
(ZAZ)	w	Goleniowie.	W	obradach,	
oprócz	 rodziców	 osób	 niepełno-
sprawnych,	 wziął	 udział	 między	
innymi	 dyrektor	 goleniowskiego	
ZAZ-u.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Warto	odnotować,	że	ZAZ	Go-
leniów	 rozpoczął	 swoją	 działal-
ność	w	styczniu	2019	r.,	a	nadzór	
nad	działalnością	ZAZ-u	sprawuje	
Burmistrz	Gminy	Goleniów.
	 Zdaniem	 niektórych	 uczestni-
ków	sesji,	wizytę	dyrektora	ZAZ-u, 
można	 było	 odczytywać	 jako	
wizytę	 na	 nowogardzkiej	 sesji	
przedstawiciela	 podległego	 wła-
dzom	Goleniowa.
	 W	trakcie	sesji,	dyrektor	ZAZ-u	
wziął	 udział	w	dyskusji	 na	 temat	
dojazdów	 osób	 niepełnospraw-
nych	 z	 Nowogardu	 do	 Golenio-
wa.	 Dyrektor	 opisał	 działalność	
kierowanej	 przez	 siebie	 jednost-
ki.	 W	 pewnym	 momencie	 przy-
znał,	dopytywany	przez	skarbnika	
Gminy	Nowogard	-	Marcina	Mar-
chewkę,	 że	 nie	 ma	 wiedzy,	 aby	
w	 chwili	 obecnej,	 na	 podstawie	
uchwały,	gminy	Maszewo	i	Osina	
dofinansowywały	 dojazdy	 osób	
niepełnosprawnych	 do	 jego	 jed-
nostki.	O	tym,	że	finansowanie	ta-
kich	dojazdów	nie	 jest	 zadaniem	
własnym	 Gminy	 Nowogard	 tłu-
maczył	skarbnik.

Sesja Rady Miejskiej:
o dojazdach do ZAZ-u, stawkach

za odpady i pierwsze czytanie budżetu
	 O	 to,	 czy	 na	 przykład	 Gmi-
na	 Maszewo	 dotuje	 dojazdy	 do 
ZAZ-u	w	Goleniowie,	zapytaliśmy	
w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Masze-
wie.	 Otrzymaliśmy	 odpowiedź	
od	 skarbnik	gminy,	 że	nie	 jest	 to	
zadanie	własne	Gminy	Maszewo.	
W	 pozostałej	 części	 dyskusji,	 za-
stępca	burmistrza	Krzysztof	Kolib-
ski	 starał	 się	wyjaśnić	 zebranym,	

że	 jest	 otwarty	 na	 współpracę	
i	 rozmowy	 w	 sprawie	 dojazdów,	
zaznaczając	 jednak,	 że	 zanim	 do	
tego	 dojdzie	warto	 byłoby	 zapo-
znać	się	z	projektem.
	 -	Zanim	zaczniemy	rozmawiać	
o	jakiejkolwiek	pomocy,	to	chcie-
libyśmy	 przede	 wszystkim	 wyja-
śnić	 wszystkie	 kwestie,	 których	
do	 dzisiaj	 nam	 nikt	 nie	wyjaśnił.	
Przede	 wszystkim	 kwestie	 tego	
programu,	 na	 co	 poszło	 1,5	mln	
złotych?	 (...),	 nie	 wiemy	 choćby	
jakie	 były	 wynagrodzenia.	 Chce-
my	ten	 temat	wyjaśnić	do	końca	
i	 dopiero	 wtedy	 możemy	 zacząć	
rozmawiać.	Miejmy	świadomość,	
że	 to	nie	są	zadania	własne	gmi-
ny.	Dlaczego	na	etapie	tworzenia	
ZAZ-u	 nikt	 o	 tym	 nie	 pomyślał?	
–	 mówił	 K.	 Kolibski,	 po	 czym	
zwrócił	się	do	rodziców	osób	nie-
pełnosprawnych	mówiąc,	że	Gmi-
na	Nowogard	jest	za	tym,	aby	im	
pomóc,	ale	zależy	jej	na	wyjaśnie-
niu	sprawy.
	 Zastępca	 burmistrza	 poinfor-
mował	również,	że	w	czasie	ostat-
niej	sesji,	która	odbyła	się	30	paź-

dziernika,	 radni	 podjęli	 uchwałę	
intencyjną	 w	 sprawie	 udzielenia	
pomocy	 finansowej	 Gminie	 Go-
leniów	 jako	 właścicielowi	 Zakła-
du	 Aktywności	 Zawodowej.	 Po	
podjęciu	 uchwały	 przez	 radnych,	
21	 listopada	br.	do	Urzędu	Miej-
skiego	 wpłynęło	 jednak	 pismo	
z	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunko-
wej	 (RIO),	 która	 poinformowała,	
że	Kolegium	RIO	wszczęło	postę-
powanie	w	 sprawie	 stwierdzenia	
nieważności	wymienionej	uchwa-
ły.	Badanie	uchwały	przez	RIO	za-
planowane	 jest	 na	 4	 grudnia	 br.	
Może	więc	okazać	się	po	badaniu,	
że	 uchwała	 intencyjna	 podjęta	
przez	 radnych	 30	 października	
w	sprawie	dotacji	na	dowozy	wy-
ląduje	w	przysłowiowym	koszu.
	 Warto	 dodać,	 że	 RIO	 jest	 ze-
wnętrznym	 i	 niezależnym	 orga-
nem	kontroli	i	nadzoru	jednostek	
samorządu	terytorialnego.
	 Nie	tylko	sprawa	dojazdu	osób	
do	ZAZ-u	w	Goleniowie	wywołała	
sporo	kontrowersji,	 bowiem	rad-
ni,	po	dyskusji	nie	przyjęli	uchwa-
ły	o	opłatach	za	gospodarowanie	
odpadami.	 Uchwałę	 głosowano	
dwukrotnie.	Za	pierwszym	razem	
uchwała	 została	 przyjęta	 (7	 gło-
sów	za,	6	głosów	przeciw),	jednak	
to	 głosowanie	 zostało	 unieważ-
nione,	 bo	 –	 jak	 mogliśmy	 usły-
szeć	 w	 czasie	 obrad	 –	 niektórzy	
radni	 nie	 zdążyli	 zagłosować.	 Po	
zarządzeniu	 drugiego	 głosowa-
nia	uchwały	nie	przyjęto.	Przeciw	
głosowali	 radni:	 S.	 Wiśniewski,	
D.	 Olejnik,	 D.	 Kielan,	 M.	 Wiatr,	
A.	 Czernikiewicz,	 Z.	 Ceranka,	
M.	Bociarski.
	 Uchwała	 o	 opłatach	 za	 od-
pady	 wraca	 na	 obrady	 sesji	 po	
raz	 wtóry.	 Jej	 nieprzyjęcie	 może	
skutkować	 wpędzeniem	 gminy	
w	prawdziwe	kłopoty	finansowe.	
Dlaczego?	 Otóż	 faktury	 dla	 ZUK	
i	 R-XXI	 są	 płacone	 z	 tych	 pienię-
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dzy,	które	są	pobierane	od	miesz-
kańców	za	odbiór	od	nich	śmieci.	
System	ten	musi	się	więc	bilanso-
wać.	Jak	wielokrotnie	 informował	
w	czasie	 jednej	z	poprzednich	se-
sji	 zastępca	 burmistrza,	 jeżeli	 sy-
tuacja	nie	ulegnie	zmianie	 i	 radni	
nie	podniosą	stawek	za	śmieci,	to	
gminie	 na	 koniec	 roku	 zabraknie	
około	pół	miliona	złotych	na	opła-
ty	 związane	 z	 gospodarowaniem	
odpadami.	 Jeśli	 do	 tego	 dojdzie,	
kto	 wówczas	 weźmie	 za	 taką	 sy-
tuację	 odpowiedzialność?	 Radni,	
którzy	głosowali	przeciwko	uchwa-
le	i	nowym	opłatom	za	gospodaro-
wanie	odpadami,	czy	wina	znowu	
spadnie	na	burmistrza,	który	wie-
lokrotnie	wskazywał	na	zagrożenia	
płynące	 z	 nieprzyjęcia	 przez	 rad-
nych	nowych	 stawek?	Ten	aspekt	
poruszył	w	czasie	sesji	radny	Jacek	
Jankowski.
	 W	 trakcie	 sesji	 radni	 zajęli	 się	
też	 m.in.	 nadaniem	 nazwy	 dla	
skweru	przy	ul.	Bankowej	i	3	Maja	

w	 Nowogardzie.	 Wniosek	 Stani-
sława	 Saniuka	 (PSL)	 spotkał	 się	
z	przychylnością	radnych,	tym	sa-
mym	terenowi	 temu	nadano	na-
zwę	Plac	Niepodległości.
	 Przyjęto	 również	 uchwałę	
o	 udzieleniu	 dotacji	 celowej	 na	
remont	 kościoła	 w	 Maszkowie.	
O	remont,	po	zgłoszeniach	miesz-
kańców	 wsi	 zabiegał	 burmistrz	
Robert	 Czapla.	 Sprawa	 remon-
tu	była	poruszana	m.in.	w	czasie	
spotkania	burmistrza	z	mieszkań-
cami,	do	którego	doszło	7	listopa-
da	br.
	 Podczas	 obrad	 radni	 przyjęli	
także	 uchwałę	 o	 przekształceniu	
Zespołu	Szkół	w	II	Liceum	Ogólno-
kształcące	w	Nowogardzie	 i	 pro-
gram	współpracy	z	organizacjami	
pozarządowymi.
	 Przyjęto	 również	 uchwałę,	 za-
twierdzoną	 przez	 burmistrza	 Ro-
berta	 Czaplę	 o	 wynagrodzeniu	
nauczycieli.	 Dzięki	 tej	 uchwale	
nauczyciele	 –	 wychowawcy	 klas	

	 W	poniedziałek,	2	grudnia	br.	w	budynku	świetli-
cy	wiejskiej	odbyło	się	spotkanie	burmistrza	Rober-

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Łęgna
ta	Czapli	z	mieszkańcami	Łęgna.	Spotkanie	z	burmi-
strzem	odbyło	 się	 na	 zaproszenie	 sołtysa.	 Podczas	
zebrania	omówione	zostały	najistotniejsze,	bieżące	
tematy	 dotyczące	 funkcjonowania	 sołectwa	 m.in.	
poruszono	temat	wyznaczenia	przez	geodetę	miej-
sca	w	którym	znajdować	się	będzie	boisko.	Poruszo-
no	również	temat	dostarczenia	kruszywa	i	frezu	na	
naprawę	 drogi	 gminnej.	 Przy	 okazji	 wizyty	 burmi-
strza	na	świetlicy	udano	się	poddasze	świetlicy	gdzie	
przedstawiono	plan	na	dalsze	działania	remontowe.	
W	spotkaniu	uczestniczyła	również	Pamela	Springer	
z	Wydziału	Inwestycji	i	Remontów	Urzędu	Miejskie-
go	w	Nowogardzie.	/	Marcin	Gręda

otrzymają	300	zł.	Zmiana	ma	moc	
obowiązującą	od	1	września	2019	r.
	 Sporą	część	sesji	zajęło	radnym	
pierwsze	czytanie	budżetu,	w	któ-
rym	poruszono	kwestie	m.in.	kon-
dycji	 finansowej	 szpitala.	 Tutaj	
padł	 pomysł,	 aby	 przeprowadzić	
referendum	 dotyczące	 wpłat	 na	
szpital.	 Na	 razie	 jednak	 nie	 wia-
domo	 ile	 zorganizowanie	 takiego	
referendum	 miałoby	 kosztować	
i	w	jaki,	szczegółowy	sposób,	mia-
łoby	zostać	przeprowadzone.
	 W	kolejnym	zagadnieniu	radni	
nie	 przeznaczyli	 pieniędzy	na	 za-
kup	 gablot	 na	 eksponaty	 do	 no-
wogardzkiej	 Izby	 Pamięci.	 Zapy-
tana	o	sprawę	dyrektor	biblioteki	
Aneta	Wysoszyńska	przyznała,	że	
w	 takich	 okolicznościach	 będzie	
ona	 zmuszona	 do	 unieważnienia	
przetargu	 na	 zakup	 gablot	 oraz	
do	 podjęcia	 działań	 pozyskania	
pieniędzy	z	innych	źródeł,	aczkol-
wiek	 to	 może	 okazać	 się	 bardzo	
trudne.	/	M.	Ościłowski
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	 W	 poniedziałek	 (25	 listopada)	 na	 od-
dziale	 ginekologiczno-położniczym	 no-
wogardzkiego	 szpitala	 przyszło	 na	 świat	
pierwsze	 dziecko	 po	 wznowieniu	 działal-
ności	oddziału.	Dziewczynaka	ma	na	 imie	
Kalinka	urodziła	się	25	listopada	o	godzinie	
10:20.
	 Burmistrz	Robert	Czapla	udał	się	na	od-
dział,	 aby	pogratulować	 i	wręczyć	mamie	
kwiaty	wraz	z	niewielkim	upominkiem.
	 Minęło	 zaledwie	 kilka	 godzin	 od	 cza-
su	kiedy	oddział	zaczął	działać	a	pierwsza	
pacjentka	 zgłosiła	 się	do	nowogardzkiego	
szpitala.	 -	 Jestem	 szczęśliwa	właśnie	 uro-
dziłam	córeczkę.	Cieszę	się,	że	oddział	za-
czął	działać.	Tu	jest	bardzo	miła	atmosfera.	
Personel	wie	 jak	 zaopiekować	 się	pacjen-
tem	na	najwyższym	poziomie.	Warunki	są	
bardzo	 dobre.	 Polecam	 przyszłym	 mamą	
skorzystać	właśnie	z	nowogardzkiego	szpi-
tala,	 który	 na	 tle	 innych	 znacznie	 się	wy-
różnia	–	mówi	Karolina	Daca	mama	Kalinki.
	 W	trakcie	wizyty	na	oddziale	ginekolo-
giczno-położniczym	 można	 było	 zaobser-
wować	 spore	 zainteresowanie	 otwarciem	
oddziału	 przez	 przyszłe	 mamy.	 Z	 wizytą	
zapoznawczą	na	oddział	przyszły	4	kobiety,	
które	 również	 zdecydowały	 się	 na	 poród	
na	nowogardzkim	oddziele.
	 Zachęcamy	 wszystkie	 przyszłe	 mamy	
do	skorzystania	z	oddziału	ginekologiczno-
-położniczego	w	naszym	szpitalu.	/	Marcin	
Gręda

Świąteczne życzenia przedszkolaków
Miła	 niespodzianka	 miała	 miejsce	
w	dniu	3	grudnia.	Dzieci	z	Przedszkola	
Kraina	 Fantazji,	 które	 znajduje	 się	 na	
osiedlu	 Bema	 odwiedziły	 burmistrza	
Roberta	 Czaple	 przynosząc	 ze	 sobą	
świąteczne	życzenia.	Podczas	niezapo-
wiedzianej	 wizyty	 burmistrz	 podzię-
kował	 za	 życzenia	 i	 zaprosił	 wszystkie	
dzieci	 na	 rozświetlenie	 choinki,	 która	
już	w	najbliższy	piątek	o	godzinie	17:00	
zabłyśnie	oficjalnie	na	placu	przed	 ra-
tuszem.	/	Marcin	Gręda

Oddział ginekologiczno-położniczy
wznowił działalność 
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Opłaty za śmieci rosną 
	 Temat	 nowych	 opłat	 za	 śmieci,	 jak	 bumerang	
wraca	na	sesje,	bowiem	gmina	Nowogard	jako	jed-
na	z	nielicznych	w	regionie	nie	dostosowała	jeszcze	
stawek	za	gospodarowanie	odpadami	do	aktualnie	
ponoszonych	kosztów.	Jak	wiemy	od	lipca	br.	Regio-
nalny	Zakład	Gospodarowania	Odpadami	w	Słajsinie	
podniósł	o	ok.	20	procent	ceny	przyjęcia	odpadów	
z	gmin.	Dlatego	też	gmina	Nowogard,	podobnie	jak	
inne	gminy	zmuszona	 jest	podwyższyć	ceny	za	od-
biór	odpadów	komunalnych.
	 Podwyżki	za	śmieci	dotyczą	całej	Polski.	Płacimy	
więcej	 bo	m.in.	 wzrosły	 koszty	 zagospodarowania	
i	 odbioru	 odpadów.	 W	 “górę	 poszły”	 ceny	 usług	
i	 produktów,	 w	 tym:	 paliwa,	 energii	 elektrycznej	
i	 opłat	 środowiskowych,	 które	 reguluje	 Minister	
Środowiska.	Na	wzrost	kosztów	wpływa	też	niepra-
widłowa	 segregacja	 odpadów	 przez	 mieszkańców.	
Przypomnijmy	w	tym	miejscu,	że	już	od	przyszłego	
roku	segregacja	odpadów	na	papier,	szkło,	odpady	
BIO	 i	 odpady	 zmieszane	 oraz	 metale	 i	 tworzywa	
sztuczne	będzie	obowiązkowa.
	 Ceny	 rosną	 sukcesywnie	 od	 niemal	 dwóch	 lat	
więc	podwyżka	za	odbiór	odpadów	nie	powinna	już	
zaskakiwać.	 Tak	 się	dzieje	w	całej	Polsce:	podwyż-
ki	sięgają	nawet	100	procent	i	więcej.	W	przypadku	
gminy	 Nowogard	 proponowana	 podwyżka	 jest	 na	
poziomie	13	procent.	
	 Podwyżki	są	nieuchronne	i	większość	gmin	w	Pol-
sce	dostosowało	się	już	do	tych	realiów	ekomomicz-
nych.	Niestety	radni	z	Nowa	i	PiS	na	ostatniej	sesji	
Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie,	po	raz	kolejny	zagło-
sowali	przeciwko	zmianom	stawek	za	gospodarowa-
nie	odpadami.	O	ile	wszyscy	obecni	radni	SLD	oraz	
radny	S.Saniuk	(PSL)	głosowali	“za”	uchwałą	w	spra-
wie	nowej	stawki	opłat,	to	większość	obecnych	rad-
nych	z	Nowej	(D.	Kielan,	M.	Wiatr,	A.	Czernikiewicz,	
Z.Ceranka)	oraz	PiS	(S.	Wiśniewski,	D.Olejnik)	i	rad-
ny	M.	Bociarski	 zagłosowali	przeciwko.	Wstrzymali	
się	od	głosu	A.	Kania	(Nowa)	i	wiceprzewodnicząca	
Rady	–	J.	Pawlak	(Nowa).	W	efekcie	uchwała	w	spra-
wie	nowej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpa-
dami	znowu	nie	przeszła	(7	głosów	na	“tak”,	7	gło-
sów	na	“nie”,	2	wstrzymujące).
	 Trzeba	pamiętać,	że	gminy	mogą	pokrywać	opła-
ty	 związane	 z	 gospodarowaniem	odpadami	 komu-
nalnymi	tylko	z	opłat	od	swoich	mieszkańców.	Zgod-
nie	 z	 rządową	 koncepcją,	 gminy	 to	 “pośrednicy”	
w	 odbiorze	 odpadów	 komunalnych.	 Nie	 mogą	 na	
gospodarowaniu	 odpadami	 zarabiać	 ani	 tego	 sys-
temu	 dokładać	 	 –	 rachunki	muszą	 się	 bilansować.	
W	myśl	ustawy	o	utrzymaniu	czystości,	jeśli	przyjęta	
stawka	 opłaty	 za	 odpady	 jest	 niewystarczająca,	 to	
radni	 solidarnie	powinni	podjąć	decyzję	o	 zmianie	
i	takie	decyzje	podejmuje	większość	radnych	w	Pol-
sce.	Niestety	radni	w	gminie	Nowogard	z	Nowa	i	PiS	

nadal	boją	wziąć	na	swoje	barki	decyzję	o	podwyż-
ce.

***
	 Dla	porządku,	przypomnijmy	jak	w	praktyce	wy-
gląda	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	
w	gminie	Nowogard.	
	 Odpady	z	gminy	odbierane	są	przez	Zakład	Usług	
Komunalnych	 (ZUK)	 i	 wywożone	 do	 Celowego	
Związku	Gmin	R-XXI.	Gmina	Nowogard	otrzymuje	za	
wywóz	 i	gospodarowanie	odpadami	do	zapłaty	ra-
chunki	z	ZUK	oraz	z	R-XXI.	Przez	ostatnie	lata	system	
wyrównywał	się	tak,	jak	powinien	ale	z	powodu	lip-
cowej	podwyżki	w	R-XXI,	koszty	jakie	ponosi	gmina	
Nowogard	znacząco	wzrosły.
	 Liczby	mówią	“za	siebie”.	Porównaliśmy	faktury	
z	CZG	R	–	XXI	za	październik	z	ubiegłego,	oraz	z	bie-
żącego	roku.	Na	obu	fakturach	znajdujamy	podobne	
pozycje	i	zbliżone	ilości	ale	ceny	jednostkowe	(netto)	
mocno	się	 już	różnią.	Na	przykład,	za	zmieszanane	
odpady	z	betonu,	gruzu	ceglanego,	odpadów	mate-
riałów	ceramicznych	 i	 elementów	wyposażenia	 in-
nych	niż	(…)	w	2018	roku	gmina	płaciła	180	złotych	
a	w	2019	roku	już	310	zł,	odpady	wielkogabarytowe:	
w	2018	roku	-	240	zł.,	a	w	2019	roku	400	złotych,	
zużyte	opony:	w	2018	roku	240	zł.,	a	w	2019	roku	
już	500	zł,	odpadowa	papa:	w	2018	roku	-	240	zł.,	
a	w	2019	roku	-	aż	600	złotych.
	 Ponieważ	 gmina	 nie	 może	 w	 systemie	 gospo-
darowania	 odpadami	 płacić	 z	 innej	 puli	 swojego	
budżetu	 niż	 z	 opłat	 za	 śmieci	 od	mieszkańców	 to,	
wobec	 wyższych	 cen	 -	 zmuszona	 jest,	 niestety	 do	
podniesienia	stawek.
	 Wiadomo:	 nikt	 nie	 lubi	 choćby	 symbolicznych	
podwyżek	 ale	 zaproponowana	 zmiana,	 jak	 argu-
mentuje	 Klub	 Radnych	 SLD	 nie	 powinna	 być	 do-
tkliwa	dla	większości	mieszkańców	(mowa	bowiem	
o	wzroście	o	ok.	5	złotych	miesięcnie	dla	przeciętne-
go	gospodarstwa).	Zwłaszcza,	że	podwyżka	jawi	się	
jako	 nieruchronna.	 Radni,	 którzy	 głosują	 na	 “nie”	
nie	podają	innych	pomysłów	jak	problem	rozwiązać.
	 Brak	 zmiany	 stawek	 za	 gospodarowanie	 odpa-
dami	 może	 wpędzić	 gminę	 Nowogard	 w	 kłopoty	
finansowe.“Nieprzyjęcie	nowych	stawek	za	odpady,	
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w	 grudniu	 br.	 może	 wygenerować	 ujemny	 bilans	
w	wysokości	około	pół	miliona	złotych	“	–		tak	parę	
miesięcy	temu	przestrzegał	radnych,	Zastępca	bur-
mistrza	 Krzysztof	 Kolibski.	 O	 zagrożeniu	 tym,	 wie-
dzieli	obecni	na	sesjach	radni	z	Nowej	i	PiS,	a	mimo	
to	znowu	nie	poparli	uchwały	o	zmianie	stawek.
	 Może	się	też	okazać,	że	problem	będzie	mieć	nie	
tylko	gmina	ale	też	jej	mieszkańcy.
	 W	 przypadku	 niezapłaconych	 faktur	 ZUK	 czy	
R-XXI	będą	mogły	odmówić	swoich	usług	i	ostatecz-
nie	 przestać	 odbierać	 gminne	 śmieci.	 Wyobraźmy	

sobie	 jak	wygłądałyby	 leżące	 pod	 oknami	 domów	
śmieci,	nie	odbierane	przez	dłuższy	czas.
	 Co	wtedy	radni,	których	głosami	nowe	stawki	nie	
przeszły,	powiedzieliby	swoim	wyborcom?	
	 Jak	się	dowiedzieliśmy	w	zrzeszającym	26	gmin	z	re-
gionu	(w	tym	gm.	Nowogard)	związku	R-XXI,	od	lipca	
przyszłego	roku	przewidywana	jest	kolejna	podwyżka	
cen	za	przyjmowanie	odpadów.	Zwlekanie	części	rad-
nych	z	decyzją	o	podwyżce	może	więc	spowodować,	
że	zmiana	stawek	będzie	wyższa	niż	13	procent.	Pyta-
nie,	czy	warto	grać	na	zwłokę?	/	Beata	Strzelecka

	 W	piątek,	6	grudnia	br.	blaskiem	mnóstwa	lam-
pek,	rozbłysła	choinka	na	Placu	Wolności.	Świątecz-
ny	wygląd	przybrały	 też	drzewa	przy	głównej	ulicy	
i	sam	zabytkowy	budynek	urzędu	a	stoiska	z	ozdo-
bami	na	kiermaszu	przyciągały	wzrok	blaskiem	ko-
lorowych	ozdób.	
	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 jak	 co	
roku	 zadbał	by	najmłodsi	mieszkańcy	wraz	 z	nim	
rozświetlili	okazałe	drzewko.	

Burmistrz rozświetlił miejską choinkę

	 Nie	 zabrakło	 tradycyjnego	 „odliczania”	 aby	
punktualnie	o	czasie	choinka	zabłysła	wyjątkowym	
blaskiem	i	wyczarowała	prawdziwie	świąteczną	at-
mosferę.
	 Burmistrz	częstował	wszystkich	cukierkami	-	sło-
dycze	 rozdawały	 też	mieszkańcom	śnieżynki	 i	 trzej	

Mikołaje.	Mimo	nie	
śnieżnej,	 a	 desz-
czowej	 aury,	 licz-
nie	 przybyli	 miesz-
kańcy	 z	 dziećmi	
–	 dla	 nich	 bowiem	
choinka	 jest	 naj-
większą	 atrakcją.	
W	 tym	 miłym	 wy-
darzeniu	 brali	 też	
udział:	 dyrektor	
Nowogardzkiego	
Domu	Kultury	Ane-
ta	 Drążewska	 oraz	
Adam	 Aniuksztys	
z	 Urzędu	 Miejskie-
go	 w	 Nowogardzie	
-	odpowiedzialny	za	
oświetlenie	miasta. 
/	Beata	Strzelecka
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	 Podpisane	przez	burmistrza	Roberta	Czaplę,	otwarte	konkursy	ofert	opublikowane	zostały	w	dniu	4	grud-
nia	br.	na	stronie	BIP	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	w	zakładce:	Otwarte	Konkursy	Ofert.	Poniżej	link	
http://bip.nowogard.pl/strony/11181.dhtml	
	 Przypominamy	Państwu,	że	termin	składania	ofert	na	poszczególne	zadania	mija	30	grudnia	2019	roku	
o	godzinie	15.30.	Oferty	zostaną	rozpatrzone	w	ciągu	30	dni	od	daty	zakończenia	ich	naboru.Zapraszamy	
organizacje	do	udziału	w	konkursach.	/	Beata	Strzelecka

Burmistrz ogłosił konkursy
dla organizacji pozarządowych

	 W	środę,	4	grudnia	br.	Burmistrz	Nowogardu	Ro-
bert	Czapla	podpisał	ogłoszenie	konkursów	dla	or-
ganizacji	pozarzadowych.	Jak	powiedział	burmistrz,	
w	tym	roku	zgodnie	z	potrzebami	organizacji,	kon-
kursy	ogłoszone	są	wcześniej.	To	dobra	 informacja	
bowiem	w	Gminie	Nowogard	jest	blisko	50	organi-
zacji	pozarządowych,	które	mogą	starać	się	o	wspar-
cie	finansowe.	
	 W	mijającym	roku	na	konkursy	m.	 in.	 z	 zakresu	
kultury	fizycznej	i	sportu,	zajęć	dla	dzieci	i	młodzie-
ży,	rozwoju	wsi,	ochrony	zdrowia,	opieki	społecznej,	
ochrony	 środowiska,	 wsparcia	 emerytów	 i	 renci-
stów	oraz	wspierania	inicjatyw	społecznych	wpłynę-
ło	w	sumie	38	ofert.	
	 Z	 początkiem	 kwietnia	 br.	 odpisano	 33	 umowy	
i	przekazano	616	100	zł	dotacji	dla	organizacji	poza-
rządowych
	 Co	 roku	 Gmina	 Nowogard	 dokłada	 starań	 by	
sukcesywnie	zwiększać	środki	na	realizowane	przez	
organizacje	pozarządowe	zadania	statutowe.	W	mi-
jającym	roku	kwota	przeznaczona	na	wsparcie	w	za-

Poniżej,	w	tabeli	prezentujemy	poszczególne	otwarte	konkursy,	ogłoszone	na	realizację	następujących	za-
dań	publicznych:

Lp Nazwa	zadania Kwota	przeznaczona	na	
realizację	zadania		-	zł

Termin
składania	ofert	

1
Wspieranie		inicjatyw	społecznych	i	koordynowanie	
pracy	organizacji	pozarządowych		na	terenie	Gminy	
Nowogard

44 000,00 do	dnia	27	grudnia	
2019	r	do	godz.	15.30

2 Działalność	w	zakresie		organizowania		i	upowszech-
niania	kultury	fizycznej	i	sportu	na	terenie	Gminy	
Nowogard	

 465 000,00 do	dnia	30	grudnia	
2019	r	do	godz.	15.30

3 Działalność	w	zakresie		opieki	społecznej	na	terenie	
Gminy	Nowogard 66 000,00 do	dnia	30	grudnia	

2019	r	do	godz.	15.30

4
Rozwój	wsi	oraz	organizacja	i	upowszechnianie	dóbr	
kultury	w	społeczności	wiejskiej	na	terenie	Gminy	
Nowogard	

5 000,00 do	dnia	30	grudnia	
2019	r	do	godz.	15.30

5 Ochrona	i	promocja		zdrowia	ludzkiego	na	terenie	
Gminy	Nowogard 40 000,00 do	dnia	30	grudnia	

2019	r	do	godz.	15.30

6 Ochrona	środowiska	i	edukacja	ekologiczna	na	tere-
nie	Gminy	Nowogard 10 000,00

do	dnia	30	grudnia	
2019	r	do	godz.	15.30

7 Działalność	w	zakresie	prowadzenia	zajęć		dla	dzieci
i	młodzieży	i	na		terenie	Gminy	Nowogard 10 000,00 do	dnia	30	grudnia	

2019	r	do	godz.	15.30

8 Działalność	w	zakresie	organizacji	wsparcia	dla	eme-
rytów	i	rencistów	na	terenie	Gminy	Nowogard  18 000,00 do	dnia	30	grudnia	

2019	r	do	godz.	15.30
Razem 658 000,00

daniach	organizacji	była	wyższa	o	blisko	37	tys.	zło-
tych	niż	w	roku	2018	i	wynosiła	650.000	zł.	
	 Nie	inaczej	będzie	w	nadchodzącycm,	2020	roku.	
	 Kwota	przeznaczona	na	realizację	poszczególnych	
zadań,	w	zakresie	wspierania	inicjatyw	społecznych	
i	koordynowania	pracy	organizacji	pozarządowych,	
w	 zakresie	 kultury	fizycznej	 i	 sportu	oraz	w	 zakre-
sie	opieki	społecznej,	zwiększyła	się	w	stosunku	do	
ubiegłego	roku	o	8	000	złotych	i	wyniesie	658	000	
złotych.
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Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza	do	składania	ofert	nazadanie	pn.: 

„Opracowanie	audytu	energetycznego	dla	budynku	biurowego
Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	Plac	Wolności	1” 

Termin	składania	ofert	upływa	20.12.2019	o	godz.	12:00. 
Szczegółowe	informacje	dostępne	pod	adresem: 

http://bip.nowogard.pl/unzip/11199.dhtml

	 3	 grudnia	 w	 nowogardzkiej	 bibliotece	 za	 spra-
wą	pana	Tytusa	Gudzowskiego	poruszyliśmy	temat,	
który	 dla	wielu	 z	 nas	 jest	 kontrowersyjny	 i	 trudny	
–	 życie	po	 śmierci.	 Co	dzieje	 się	 z	 człowiekiem	po	

Tajemnice krainy umarłych
śmierci?	 Jaką	 drogę	
pokonuje	 dusza?	Czy	
faktycznie	 jest	 ona	
nieśmiertelna?	Na	te	
i	 wiele	 innych	 pytań	
odpowiadał	 prele-
gent.	Wziął	pod	uwa-
gę	 różne	 wyznania	
i	 przedstawił	 temat	
na	wiele	sposobów.	Licznie	zgromadzeni	uczestnicy	
spotkania	 	 zadawali	 dociekliwe	 pytania	 prowadzą-
cemu.	 To	 utwierdza	 nas	 w	 przekonaniu,	 że	 temat	
śmierci	jest	niezwykle	intrygujący,	choć	na	co	dzień	
niełatwy.	Każdemu	z	nas	przyjdzie	zmierzyć	się	z	tym	
zagadnieniem	w	nieznanym	dziś	czasie,	aczkolwiek	
rzeczą	jest	oczywistą,	że	kto	się	urodził	musi	umrzeć.	
(MBP)
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	 W	dniu	23	listopada	br.	odbył	się	w	Nowogardzie	
Turniej	 Badmintona	 ENEA	 GRAND	 PRIX	 dziewcząt	
i	chłopców.	W	turnieju	uczestniczyło	47	dzieci.	Tur-
niej	 rozegrano	 systemem	pucharowym.	Na	 zakoń-
czenie	 turnieju	uczestnicy	otrzymali	 z	 rąk	 Sekreta-
rza	 Gminy	 Nowogard	 Pana	 Grzegorza	Wasilewicza	
dyplomy,	medale	oraz	upominki	ufundowane	przez	
firmę	ENEA.

	 Wszystko	 to	 nie	 miało	 by	 miejscy,	 gdyby	 nie	
współpraca	z	Fundacją	Narodowy	Badminton	z	War-
szawy.	Od	września	bieżącego	roku	w	szkole	realizo-
wany	jest	program	„Shuttle	Time”.	Jest	to	program	
Światowej	 Federacji	 Badmintona,	 przeznaczony	
do	rozpowszechnienia	 i	nauki	badmintona	w	szko-
łach.	Burmistrz	Nowogardu	Pan	Robert	Czapla	wraz	
z	KS	„Śnieżne	Pantery”	pozyskali	na	 ten	cel	ponad	
10	 tysięcy	 złotych,	 za	 które	 zakupiono	 do	 szkoły	
sprzęt	niezbędny	do	realizacji	zadania	(rakiety,	lotki,	
siatki,	torby	sportowe).

	 Program	 „Shuttle	 Time”	 pozwala	 na	 podniesie-
nie	 jakości	 treningu,	 poprawę	 umiejętności	 tech-
nicznych	 i	 taktycznych	 jego	 uczestników,	 a	 przede	
wszystkim	jeszcze	bardziej	popularyzuje	badminton	
wśród	dzieci	 i	młodzieży.	Najlepiej	świadczą	o	tym	
wyniki	podopiecznych	(wicemistrzostwo	wojewódz-
twa	w	kat.	do	lat	15	–	Mieszko	Szymański)	jak	i	licz-
ba	uczestników	turnieju	–	blisko	50	osób.	Już	nieba-
wem	(grudzień	2019)	kolejna	odsłona	badmintona	
w	naszej	szkole	–	Turniej	o	Mistrzostwo	Gminy	No-
wogard	w	kat.	dzieci	i	młodzież	szkolna.

Turniej Badmintona ENEA GRAND PRIX 
dziewcząt i chłopców

W	swoich	kategoriach	zwyciężyli:

kat.	U	10	DZ
1	miejsce	–	Julia	Dziekanowska
2	miejsce	–	Michalina	Szymkowiak
3	miejsce	–	Nikola	Wójcik

kat.	U	10	CH
1	miejsce	–	Konrad	Juszkiewicz
2	miejsce	–	Michał	Kukiełka
3	miejsce	–	Łukasz	Danilewski
3	miejsce	–	Nikodem	Tuzinkiewicz

kat.	U	12	DZ
1	miejsce	–	Zuzanna	Pisarek
2	miejsce	–	Magda	Chojarska
3	miejsce	–	Karina	Czuba
3	miejsce	–	Aleksandra	Szpilkowska

kat.	U	12	CH
1	miejsce	–	Karol	Stefański
2	miejsce	–	Raul	Syldatk	-	Gomez
3	miejsce	–	Mateusz	Połatyński
3	miejsce	–	Paweł	Szpilkowski

kat.	U	14	CH
1	miejsce	–	Mieszko	Szymański
2	miejsce	–	Wiktor	Mikołajewski
3	miejsce	–	Mateusz	Krugły
3	miejsce	–	Jakub	Łuczyszyn
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	 W	 sobotę	 23	 listopada	 br.	 na	
cmentarzu	 w	 Nowogardzie	 po-
żegnano	 wieloletnią	 Prezes	 Uni-
wersytetu	 III	 Wieku	 śp.	 Wandę	
Obrębską.
	 -	 Śp.	Wanda	Obrębska	 rozpo-
częła	 przygodę	 z	 Uniwersytetem	
Trzeciego	Wieku	od	dnia	jego	po-
wstania,	tj.	od	 lutego	2011	roku.	
W	 lutym	 2015	 roku	 na	 walnym	
zebraniu	 obdarzyliśmy	 ją	 w	 100	
procentach	 zaufaniem	 i	 powie-
rzyliśmy	 funkcję	 prezesa,	 którą	
rzetelnie	pełniła	do	ostatnich	dni.	
Swoim	 zaangażowaniem	 dając	
przykład	podrywała	nas	do	pracy.	
Zawsze	sama	aktywna,	chętna	do	
nowych	 wyzwań	 swoją	 skrom-
nością,	zaufaniem	stwarzała	taką	
atmosferę,	że	czuliśmy	się	jak	jed-
na	wielka	rodzina.	Zawsze	można	
było	 na	 nią	 liczyć.	 Była	 czuła	 na	
los	 pokrzywdzonych	 dzieci	 i	 nie	
tylko.	 Kochała	 zwierzęta	 i	 każde	
akcje	wspierała	mobilizując	 rów-
nież	 nas.	 Zawiązywała	współpra-
cę	z	UTW	z	terenu	województwa,	
z	 organizacjami	 pozarządowymi	
w	 mieście.	 Całym	 sercem	 odda-
wała	 się	 pracy	 społecznej.	 Do	
ostatniego	dnia	była	czynną	i	ak-
tywną	 prezes	 choć	 borykała	 się	
już	 z	 chorobą.	 Będzie	 nam	 bra-
kowało	jej	optymizmu,	uśmiechu	
i	 dobrego	 serca.	 Wandziu,	 dziś	
stojąc	 nad	 Twoim	 grobem	 wie-
rzymy,	 że	 tam	 z	 góry	 będziesz	
nam	również	prezesować,	bo	po-
zostawiłaś	 po	 sobie	 ogromny	 żal	
i	pustkę.	Bo	gdy	nie	pozostanie	po	
Tobie	nic	oprócz	pożółkłych	foto-
grafii,	 będziesz	 tam	 gdzie	wstaje	
świt,	 w	miejscu,	 którego	 nie	ma	
na	 mapie.	 Żegnaj	 –	 powiedziała	
w	 czasie	 pogrzebu	 Jadwiga	 Ci-
checka	z	UTW	w	Nowogardzie.
	 Śp.	Wanda	Obrębska	 urodziła	
się	 8	 kwietnia	 1945	 roku	w	We-
itzrot.	 W	 mszy	 i	 ceremonii	 po-
grzebowej	wzięła	 udział	 rodzina,	
bliscy,	przyjaciele	oraz	między	in-
nymi	 przedstawiciele	 samorządu	
z	burmistrzem	Robertem	Czaplą,	
zastępcą	 burmistrza	 Krzysztofem	
Kolibskim,	 przedstawiciele	 Uni-

Pożegnanie Śp. Wandy Obrębskiej

wersytetu	III	Wieku,	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów,	Sybira-
ków,	szkół	 z	 terenu	gminy	Nowogard	 (w	tym	ze	Szkoły	Podstawowej	
nr	 2)	 oraz	 innych	organizacji	 działających	na	 terenie	 gminy.	 /Marcin	
Ościłowski
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Otwarte	konkursy	ofert	na	2020	rok	dla	organizacji	pozarządowych

Szanowni	Państwo
Burmistrz	Nowogardu	ogłasza	otwarte	konkursy	ofert	na	2020	rok
i	serdecznie	zaprasza	organizacje	pozarządowe	do	składania	ofert

na	realizację	zadań	publicznych.

Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	otwartymi	konkursami	ofert	na	2020	rok	na	stronie
http://bip.nowogard.pl/strony/11181.dhtml

Urszula	Berezowska
WRLFKiS

Burmistrz	Nowogardu
serdecznie	zaprasza	do	składania	ofert	na

„Pełnienie	nadzoru	inwestorskiego	na	zadaniu:
Przebudowa	ulicy	Topolowej	wraz	z	budową	kanalizacji	deszczowej

w	Nowogardzie”.

Termin	składania	ofert	upływa
18.12.2019	r.	o	godz.	12:00

Szczegółowe	informacje	zawiera	link
do	zaproszenia:	http://bip.nowogard.pl/strony/11184.dhtml

Bogumiła	Rabiejewska
Wydział	Inwestycji	i	Remontów
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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	

lub	sekretarz	Gminy	-	Grzegorz	Wasilewicz.

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

Redaktor	naczelny:	Marcin	Ościłowski

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
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