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	 W	poniedziałek	11	stycznia	w	Ratuszu	odbyło	się	
noworoczne,	chociaż	całkowicie	robocze,	spotkanie	
burmistrza	Roberta	Czapli	z	panią	Anną	Borowiecką	
-	sołtys	Ostrzycy.
	 Przy	okazji	spotkania	poruszono	ważne	dla	Ostrzy-
cy	tematy.	Przede	wszystkim	chodziło	o	zwiększenie	
mocy	w	świetlicy	wiejskiej,	która	prężnie	w	Ostrzycy	
działa.	Aby	spółka	Enea	mogła	zwiększyć	moc	prze-
syłu	energii	elektrycznej	na	świetlicę,	konieczne	jest	
złożenie	kompletu	dokumentów	i	wniosek	ze	strony	
właściciela.	Właścicielem	świetlicy	jest	Gmina,	więc	
burmistrz	 dopełnił	 wszelkich	 formalności	 i	 miesz-
kańcy	będą	mogli	w	pełni	korzystać	ze	świetlicy.

Burmistrz Robert Czapla
wspiera Ostrzycę

rodzinnej,	będzie	można	zorganizować	wydarzenie	
wiejskie	dla	mieszkańców	lub	po	prostu	się	spotkać.	
Wszyscy	mieszkańcy	czekają	na	to	z	utęsknieniem.
	 Kolejnym	 poruszanym	 tematem	 na	 spotkaniu	
była	stara	remiza	strażacka.	Budynek	starej	 remizy	
strażackiej,	 która	 została	 przekazana	w	 zarząd	 Ra-
dzie	 Sołeckiej,	 jako	 że	 druhowie	 OSP	 mają	 swoją	
nową	remizę.	W	starej	remizie	znajduje	się	obecnie	
magazyn,	 ale	 poza	 funkcją	 użytkową	 pełni,	 ważną	
dla	mieszkańców,	 funkcję	 kulturową.	 Jak	 pamięta-
ją	 najstarsi	mieszkańcy	wsi,	 stara	 remiza	 pochodzi	
jeszcze	 z	 czasów	przedwojennych	 i	 prawdopodob-
nie	była	wybudowana	przez	Niemców,	którzy	miesz-
kali	 wówczas	 na	 naszych	 terenach.	 Mieszkańcom	
zależy	więc	aby	 zachować	niszczejący	budynek.	 Są	
plany	 aby	 starą	 remizę	 wyremontować,	 zabezpie-
czyć	przed	dalszym	niszczeniem.	Obecnie	 jesteśmy	
na	etapie	ustalania	czy	budynek	jest	zabytkowy,	jeśli	

	 Dlaczego	 już	 w	 styczniu	 Pani	 sołtys	 martwi	 się	
tym,	 jak	 świetlica	 będzie	 funkcjonować,	 skoro	 ak-
tualnie	żadne	spotkania	nie	mogą	być	 tam	organi-
zowane	ze	względu	na	pandemię?	Dlatego,	że	czas	
oczekiwanie	 na	 zwiększenie	mocy	wynosi	 od	 kilku	
miesięcy	do	pół	roku.
	 Z	 funduszu	 sołeckiego	 Rada	 Sołecka	 zakupiła	
wentylatory,	 które	 mają	 zimą	 budynek	 ogrzewać,	
a	latem	mogą	chłodzić.	Obecnie	świetlica	jest	ogrze-
wana	piecem	węglowym,	który	nie	jest	zbyt	wydaj-
ny,	 a	 wentylatory	 nadmuchujące	 ciepłe	 powietrze	
mogłyby	wspomóc	stary	piec.
	 Budynek	świetlicy	w	Ostrzycy,	pomimo	iż	w	środ-
ku	był	remontowany	wymaga	również	remontu	ze-
wnętrznego.	 Obecnie	 trwają	 oględziny	 aby	 ocenić	
stan	budynku	i	być	może	uda	się	przeprowadzić	ter-
momodernizację	budynku,	co	nie	tylko	poprawiłoby	
estetykę	ale	przede	wszystkim	zwiększyłoby	wydaj-
ność	elementów	grzewczych.
	 W	 Ostrzycy	 działa	 od	 lat	 Koło	 Gospodyń	Wiej-
skich.	 Panie	 zajmują	 się	 rękodziełem,	 organizowa-
niem	 wydarzeń	 kulturalnych	 we	 wsi,	 biorą	 udział	
w	akcjach	charytatywnych	i	wolontariacie.	Jak	tylko	
sytuacja	epidemiologiczna	na	 to	pozwoli,	 świetlica	
wiejska	w	Ostrzycy	znowu	zacznie	tętnić	życiem.	Bę-
dzie	można	wynająć	świetlicę	jako	miejsce	imprezy	
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tak,	potrzebna	bezie	zgoda	na	remont	konserwatora	
zabytków	–	mówi	sołtys	Anna	Borowiecka.
	 Jeśli	uda	się	zachować	starą	remizę	jako	zabytek,	
będziemy	mieli	w	okolicy	przedwojenną	„perełkę”.
	 Pani	 sołtys	 podkreśla	 dobrą	 współpracę	 z	 bur-
mistrzem	Robertem	Czaplą,	dzięki	której	wieś	może	
się	rozwijać.	W	Ostrzycy	jest	nowy	przystanek	z	wia-
tą,	naprzeciwko	świetlicy	wiejskiej	 jest	plac	zabaw.	
Mieszkańcy	zorganizowali	też	sobie	miejsce	na	spo-
tkania	 na	 świeżym	 powietrzu,	 jest	 wiata	 z	 kostką	
polbruk	 pod	 wiatą,	 są	 stoły	 biesiadne,	 palenisko,	

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?
•	Bo	uratujesz	komuś	życie.
•	Bo	możesz	–	szczepionki	są	bezpłatne,dobrowolne	
i	skuteczne.
•	Pomożesz	zwalczyć	pandemię.
•	Zyskasz	spokój	–	Ty	i	Twoi	bliscy	będą	bezpieczni.
•	Bo	szczepionki	są	bezpieczne	–	zbadane	przez	pol-
skie	i	unijne	instytucje.
•	Bo	 zostaniesz	 zbadany	 i	poznasz	 swój	 stan	 zdro-
wia.
•	Bo	dzięki	Tobie	szybciej	wrócimy	do	normalności.
•	Bo	to	szansa	na	dostęp	do	basenów,	siłowni,	kin,	
teatrów,	koncertów	i	wydarzeń	kulturalnych.
•	Bo	szczepionka	to	najbardziej	skuteczna	metoda,	
która	chroni	przed	zakażeniem.

Od kiedy mogę się zaszczepić?
•	 Od	 15	 stycznia	 rusza	 rejestracja	 na	 szczepienia	
przeciw	COVID-19	dla	seniorów,	którzy	skończyli	80	
lat.
•	Od	22	stycznia	zarejestrować	się	będą	mogły	oso-
by	powyżej	70	roku	życia.
Od	25	stycznia	rozpoczną	się	szczepienia	dla	zareje-
strowanych	seniorów.

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?
1.	 Zarejestruj	 się	 na	 bezpłatne	 szczepienie	 przez	
stronę	 gov.pl/szczepimysie,	 Internetowe	Konto	Pa-
cjenta,	dedykowaną	infolinię:	989	lub	u	lekarza	ro-
dzinnego
Możesz	to	zrobić	sam	lub	może	Cię	zapisać	ktoś	bli-
ski	z	rodziny.	Do	zapisu	wystarczynumer	PESEL	oraz	
numer	 telefonu	 komórkowego.	 Na	 podany	 numer	
otrzymasz	SMS	z	potwierdzeniem	umówienia	wizy-

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
zachęca i informuje:

ty	na	szczepienie.	W	ten	sposób	możesz	zarejestro-
wać	 swoich	 dziadków	 lub	 rodziców.	Wystarczy,	 że	
rozpocznie	się	etap	szczepień	i	będziesz	miał	numer	
PESEL	bliskiej	osoby.
Podczas	rejestracji	wybierzesz	dokładny	termin	oraz	
miejsce	szczepienia.	Następnie	otrzymasz	SMS	z	po-
twierdzeniem	umówienia	wizyty	na	szczepienie.
2.	Przejdź	kwalifikację	z	lekarzem	dla	Twojego	bez-
pieczeństwa	zostaniesz	zbadany	przez	lekarza
3.	Zaszczep	się	skorzystaj	z	bezpłatnego	szczepienia	
i	obserwuj	stan	swojego	zdrowia
4.	Przyjmij	drugą	dawkę	wszystkich	informacji	udzie-
li	Ci	Twój	punkt	szczepień.

GDZIE MOŻNA  SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Punkt	 szczepień	 –	 	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	
Rejonowy	w	Nowogardzie	ul.	Wojska	 	Polskiego	7,	
Nowogard
Punkt	szczepień	–	Marzena	Drobińska	ul,	Bankowa	
3a,	Nowogard
Punkt	szczepień	–	Krzysztof	Kosiński	ul.	Dworcowa	
2,	Nowogard

UWAGA!!!
Jeśli	 jesteś	osobą	niepełnosprawną	 i	posiadasz	ak-
tualne	orzeczenie	o	niepełnosprawności		o	stopniu	
znacznym	z	oznaczeniem	R	i	N	lub	I	grupę	inwalidz-
ką	lub	jesteś	osobą	starszą	z	utrudnionym	dostępem	
do	punktu	szczepień	skontaktuj	się		z	wyznaczonym	
koordynatorem	ds.	szczepień,	który	zapewni	Ci	bez-
płatny	transport.
Lokalny	 koordynator	 -	 	 Dorota	 Maślana	 tel.	 kon-
taktowy	 570-830-336,	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	
w	godz.		8:00	do	15:00

Od 15 stycznia możesz zarejestrować się już na termin 
szczepienia przeciw COVID-19! 

ławeczki,	kwietniki.	Mieszkańcy	wsi	są	bardzo	zgrani	
i	wkładają	serce	w	jej	estetykę.	Przy	okazji	rozmowy	
z	redakcją	Pani	sołtys	wspomniała	wkład	mieszkań-
ców	we	wspólne	mienie	-dziękuję	mieszkańcom	za	
współpracę	w	2020	roku	i	wykonanie	pięknych	de-
koracji	świątecznych.
	 Życzymy	 każdemu	 sołectwu	 tak	 zaradnej	 pani	
sołtys,	 żeby	 wszystkie	 z	 37	 sołectw	 Gminy	 Nowo-
gard	 znalazły	 swoje	 „perełki”	 i	 o	 nie	 dbały	 tak	 jak	
mieszkańcy	Ostrzycy.

Ewa Brzykcy
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	 Sprawa	drogi	w	miejscowości	 Świerczewo	 to	 te-
mat,	który	od	kilku	lat	porusza	sołtys	tej	miejscowo-
ści.	 I	 choć	sprawa	wydaje	się	prosta	bo	mieszkańcy	
remontu	 chcą	 to	 pojawia	 się	 problem	 dotyczący	
własności	drogi.	Droga	o	której	mowa	jest	w	całości	
własnością	Krajowego	Ośrodka	Wsparcia	Rolnictwa.	
W	tym	przypadku	aby	taki	 remont	zrealizować	bur-
mistrz	Robert	Czapla	wraz	z	pracownikami	wydziału	
Geodezji	Nieruchomości	i	Rolnictwa	podjął	działania	
mające	na	celu	przejęcie	tej	drogi	w	zasoby	gminy.
	 Dla	nas	jest	to	bardzo	dobra	wiadomość,	cieszy-
my	się	że	burmistrz	pamięta	o	nas	i	szuka	sposobu	
na	 remont	 tej	 drogi.	 Dotychczasowa	 współpraca	
z	burmistrzem	układa	się	bardzo	dobrze	za	co	ser-
decznie	burmistrzowi	Robertowi	Czapli	Dziękujemy	
–	mówi	sołtys	sołectwa	Świerczewo	Urszula	Armata.
	 Wniosek	złożony	do	KOWR	jest	działaniem	inno-
wacyjnym	pozwala	na	przejęcie	nieruchomości	i	za-
razem	pozyskanie	dofinansowania	do	80	%	kosztów	
remontu	tej	drogi.	W	tym	przypadku	to	kwota	bliska	
500	tys	zł.	Udział	własny	gminy	to	zalewie	20	%	cał-
kowitych	kosztów	inwestycji.	Z	pewnością	jest	to	ko-
lejna	ścieżka	do	pozyskania	pieniędzy	zewnętrznych	
dzięki	którym	będzie	można	wykonać	tę	inwestycję.	
W	 ramach	 zadania	 planowane	 jest	 przebudować	
drogę	będącą	we	władaniu	KOWR	o	nr	97/8	w	miej-
scowości	 Świerczewo.	 Długość	 projektowanego	
odcinka	 drogi	 wynosi	 220	 metrów	 bieżących	 (po-
wierzchnia	 projektowanej	 nawierzchni	 1165	 m²).	
Projektowana	 inwestycja	 przewiduje	 remont	 na-

Remont drogi w Świerczewie

wierzchni	drogi	wiejskiej	częściowo	pokrytej	frezem	
bitumicznym	i	kruszywem	łamanym.	Wnioskowana	
droga	jest	drogą	wewnętrzna,	dojazdowa	dla	miesz-
kańców	wsi	 popegeerowskiej	 Świerczewo.	 Przewi-
duje	się	wykonanie	nowej	nawierzchni	z	mieszkanki	
mineralno-asfaltowej.	 Konieczne	 jest	 wykonanie	
koryta	pod	warstwy	konstrukcyjne	nawierzchni	oraz	
wykonanie	nowej	podbudowy	z	kruszywa	łamanego	
Jezdnia	 obramowana	 zostanie	 krawężnikami	 beto-
nowymi.	Odprowadzanie	wód	opadowych	zaplano-
wane	będzie	odpowiednio	do	wysokości	krawężni-
ków	 istniejących	 nawierzchni.	 Nawierzchnia	 nowo	
projektowanej	 drogi	 będzie	 połączona	 poprzez	
mieszkanki	mineralno-asfaltowe	z	drogą	powiatową	
o	tej	samej	nawierzchni.

Marcin Gręda
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	 W	projekcie	budżetu	na	2021	
rok	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 za-
warł	 rozbudowę	 oświetlenia	 za-
równo	na	teranie	miasta,	jak	i	na	
terenach	wiejskich.
	 W	 pierwotnym	 projekcie	 bu-
dżetu,	 który	 burmistrz	 przygoto-
wał	 na	 ten	 rok	 w	 porozumieniu	
z	 radnymi	SLD	 i	 radnym	PSL	były	
zawarte	dwie	konkretne	inwesty-
cje	związane	z	rozbudową	oświe-
tlenia.	 Jak	 pisaliśmy	 wcześniej,	
radni	z	PiS	 i	Nowa	do	wspólnych	
rozmów	 przy	 projektowaniu	
budżetu,	 usiąść	 nie	 chcieli.	 Po	
licznych	 konsultacjach	 z	 miesz-
kańcami,	 analizując	 wnioski	 na-
pływające	 do	 Urzędu,	 w	 odpo-
wiedzi	 na	 prośby	 mieszkańców,	
burmistrz	 przygotował	 projekt	
budżetu	 i	 przedstawił	 go	 Radzie	
Miejskiej	podczas	pierwszego	czy-
tania	budżetu	na	sesji	Rady	Miej-
skiej	25	listopada.
	 Wzdłuż	 ulicy	 Ogrodowej	 po-
wstało	wiele	 nowych	 domów.	 Ci	
mieszkańcy,	 którzy	 postanowili	
związać	 swoją	 przyszłość	 z	 No-
wogardem,	 zamieszkać	 na	 nowo	
powstającym	 osiedlu,	 wystąpili	

Ciąg dalszy zmian w budżecie decyzją 
radnych PiS i Nowa

do	burmistrza	z	wnioskiem	o	roz-
budowę	oświetlenia	w	 tej	nowej	
części	 miasta.	 Wychodząc	 na	
przeciw	oczekiwaniom	mieszkań-
ców,	burmistrz	zawarł	w	projekcie	
budżetu	 budowę	oświetlenia	 so-
larnego	na	odcinku	drogi	przy	ul.	
Ogrodowej	do	ul.	15	Lutego.
	 To	była	propozycja	Burmistrza	
dotycząca	oświetlenia	w	mieście.
	 Drugą	 inwestycją,	 którą	 bur-
mistrz	 wpisał	 do	 projektu	 bu-
dżetu,	 na	 wniosek	 mieszkańców	
terenów	wiejskich,	była	rozbudo-
wa	 oświetlenia	 w	 miejscowości	
Strzelewo,	w	kierunku	cmentarza.	
Niestety	obie	inwestycje,	głosami	
radnych	koalicji	PiS	i	Nowa,	zosta-
ły	 zdjęte	 z	 budżetu	podczas	dru-
giego	 czytania	 budżetu	 na	 sesji	
Rady	Miejskiej	dnia	15.12.2020	r.
Dlaczego	radni	PiS	i	Nowa	ściąga-
ją	z	projektu	budżetu	inwestycje,	
na	 których	 zależy	mieszkańcom?	
Weźmy	 dla	 przykładu	 dwie	 po-
wyższe	inwestycje.	Czy	radni	gło-
sujący	przeciwko	budowie	oświe-
tlenia	solarnego	-	nowoczesnego,	
ekologicznego	 rozwiązania	 chcą	
zniechęcić	 rodziny	 nowo	 budu-

jące	 się,	do	osiedlania	 się	w	No-
wogardzie?	 Czy	 chcą,	 aby	 ludzie	
z	nowego	osiedla	czuli	się	zlekce-
ważeni?
	 Druga	 sprawa,	 przez	 ponad	
pół	 roku	 w	 godzinach	 popołu-
dniowych	 i	 porannych	 jest	 ciem-
no.	 w	 Strzelewie	 wiele	 osób	
starszych	 często	 odwiedza	 groby	
najbliższych,	 spacerują	 na	 cmen-
tarz	 nieoświetlonym	 odcinkiem	
drogi	i	nie	czują	się	bezpieczni.	W	
związku	z	tym	zwrócili	się	z	prośbą	
o	oświetlenie	tego	odcinka	drogi,	
aby	 bezpiecznie	 mogli	 dotrzeć	
na	 cmentarz	 i	 z	 powrotem.	 Dla-
czego	 radni	 PiS	 i	 Nowa	 nie	 chcą	
aby	 mieszkańcy	 Strzelewa	 mogli	
czuć	się	bezpiecznie	na	drodze	do	
cmentarza?	Czy	chcą	oni	aby	star-
si	 ludzie	 narażali	 się	 chodząc	 po	
ciemku?	Dlaczego	zdjęli	i	tę	inwe-
stycję	z	budżetu	na	2021	rok?
	 Co	 ciekawe	 przenieśli	 pienią-
dze	 na	 rozbudowę	 oświetlenia	
na….rozbudowę	oświetlenia,	 tyle	
że	 lampy	 postawią	 nie	 w	 Strze-
lewie,	 a	 w	Wierzbięcinie.	 Czy	 to	
zbieg	 okoliczności,	 że	 właśnie	
w	 Wierzbięcinie	 mieszka	 jeden	
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z	 radnych	 klubu	 Nowa?	 Czy	 pa-
trząc	na	to	z	boku,	nie	wygląda	to	
znowu	na	“zabawę”	w	zabieranie	
innym,	a	stawianie	sobie	pod	no-
sem?
	 Być	może	 jest	 jakiś	powód	ta-
kich	 decyzji	 radnych	 koalicji	 PiS	
i	Nowa,	ale	nie	zostały	te	powody	
przedstawione.	 Decyzje	 podczas	
drugiego	 czytania	 budżetu	 nie	
zostały	 niczym	 uargumentowa-
ne.	 Czy	 nie	 widać	 w	 tym	 zatem	
złośliwości	 i	 działania	 na	 własną	
korzyść?
	 Jak	 twierdzi	 sołtys	 Strzelewa,	
pani	 Jolanta	Bednarek	mieszkań-
cy	są	oburzeni	 i	zawiedzeni.	-	Od	
lat	 wnioskujemy	 o	 oświetlenie	
tego	 odcinka,	 w	 końcu	 była	 na-
dzieja,	 że	 zostanie	 to	wykonane,	

a	ci	radni,	bo	to	trzeba	powiedzieć	
kto,	 przenieśli	 naszą	 inwestycję	
do	innej	wsi!	To	bardzo	nieładnie.	
Tak	się	nie	robi.	-	komentuje	pani	
sołtys	decyzję	radnych	PiS	i	Nowa.
	 Wszystko	 co	 się	 działo	 wokół	
tematu	budżetu	na	2021	rok	wy-
daje	się	być	zastanawiające.	Pod-
czas	pierwszego	czytania	budżetu	
25	 listopada	 nikt	 nie	 zgłosił	 żad-
nych	formalnych	wniosków.	Aż	do	
kolejnej	 sesji,	 żadne	 wnioski	 nie	
wpłynęły.	 Nagle	 podczas	 drugie-
go	 czytania	 budżetu	 pojawiły	 się	
wnioski	ściągające	z	planu	budże-
tu	 szereg	 inwestycji	bez	 żadnego	
uzasadnienia.	Nikt	z	pracowników	
Urzędu	Miejskiego	nie	miał	szans	
zapoznać	 się	 z	 wnioskami	 przed	
sesją.	 Wypowiedzi	 pracowników	

merytorycznych	 były	 ogranicza-
ne	 czasowo,	 przerywane,	 a	 ar-
gumenty	w	 ogóle	 nie	 brane	 pod	
uwagę.	 Przegłosowano	 uchwałę	
budżetową,	 której	 projektodaw-
ca	 w	 ogóle	 nie	 przedstawił	 ani	
nie	 odczytał	 podczas	 sesji,	 przed	
głosowaniem.	 Czy	 procedowa-
no	 wówczas	 nad	 dokumentem	 -	
uchwałą,	której	w	ogóle	fizycznie	
nie	było?	Czy	w	ten	sposób	radni	
Nowa	 i	PiS	chcą	uchwalić	budżet	
na	130	mln	zł?	Czy	w	ten	sposób	
podejmuje	 się	 decyzje	 o	 znacze-
niu	 strategicznym	 dla	 Gminy?	
Niestety,	jak	można	się	domyślać,	
Gmina	i	mieszkańcy	na	tak	podej-
mowanych	 decyzjach	 nie	 skorzy-
stają.	Kto	więc	skorzysta?

Ewa Brzykcy

	 W	 liście	 datowanym	na	 dzień	
4	stycznia	br.,	Wojewoda	Zachod-
niopomorski	 Zbigniew	 Bogucki,	
poucza	 przewodniczącego	 Rady	
Miejskiej	Marcina	Nieradkę	za	ła-
manie	przepisów	prawa.	Poucze-
nia	dotyczą	m.in.	tego,	że	nie	zwo-
ływane	były	sesje	w	terminie	oraz	
w	 niewłaściwy	 sposób,	 szczegól-
nie	jedna	z	sesji,	została	zamknię-
ta.	 	 To	 kolejne	 pisma,	w	 których	
radny	 Nieradka	 jest	 upominany	
za	 niewykonywanie	 swoich	 obo-

Wojewoda upomina radnego Nieradkę
wiązków	 zgodnie	 z	 prawem	 i	 za	
ich	 łamanie.	 Ile	 razy	 jeszcze	 bę-
dziemy	 kompromitowani	 jako	
gmina	 przez	 przewodniczącego	
RM?
Niezwoływane	sesje
	 15	 października	 burmistrz	 Ro-
bert	 Czapla,	 zaś	 26	 października	
2020	 roku	 klub	 radnych	 SLD	 zło-
żyli	 wnioski	 o	 zwołanie	 sesji.	 Jak	
stwierdza	w	swym	piśmie	Wojewo-
da,	oba	wnioski	zostały	złożone	w	
sposób	właściwy.	Jednak	przewod-

niczący	 nie	 zwołał	 sesji,	 pomimo	
złożonych	 prawidłowo	 wniosków,	
co	oznacza,	że	złamał	przepis	pra-
wa	 wynikający	 z	 ustawy	 o	 samo-
rządzie	 gminnym.	 Wspomniany	
artykuł	 nakłada	 obowiązek	 na	
Przewodniczącego	 Rady	 Miejskiej	
zwołania	sesji	w	ciągu	7	dni	od	daty	
złożenia	wniosku,	 czego	przewod-
niczący	kilkukrotnie	nie	zrobił.	I	to	
również	 wytknął	 przewodniczące-
mu	w	swoim	piśmie	Wojewoda,	po	
raz	kolejny.
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Akcja odśnieżania trwa
	 W	nocy	z	12.	na	13.	stycznia,	od	godziny	22	wie-
czorem	do	godziny	2	nad	ranem,	trwało	odśnieżanie	
ulic	i	chodników	na	teranie	miasta,	czego	efekty	pre-
zentujemy	w	galerii	zdjęć	poniżej.

	 Aby	umożliwić	mieszkańcom	sprawne	i	bezpiecz-
ne	poruszanie	 się	po	mieście	 została	 zorganizowa-
na	sprawna	akcja	odśnieżania.	Za	odśnieżanie	dróg	
o	nawierzchni	twardej	bitumicznej,	gminnych	i	po-

Zasłanianie	 się	 sytuacją	 epide-
miologiczną
	 W	 swych	wyjaśnieniach,	 skie-
rowanych	 przez	 przewodniczą-
cego	 Nieradkę	 do	 Wojewody,	
wyjaśnia	on	swoje	decyzje	o	nie-
zwoływaniu	 sesji	 sytuacją	 epi-
demiologiczną	 i	 brakiem	 sprzę-
tu	 teleinformatycznego,	 który	
uniemożliwił	 przeprowadzenie	
sesji	 trybem	 zdalnym.	 W	 odpo-
wiedzi	 Wojewoda	 poucza	 po-
nownie	 przewodniczącego,	 że	
zgodnie	 z	 ustawą	o	 szczególnych	
rozwiązaniach	 związanych	 z	 za-
pobieganiem,	 przeciwdziałaniem	
i	 zwalczaniem	 COVID-19,	 gdzie	
ustawodawca	 dopuszcza	 możli-
wość	sesji	w	trybie	zdalnym,	rów-
nocześnie	nie	ogranicza	w	żaden	
sposób	 zwoływania	 sesji	 w	 try-
bie	 zwykłym,	 przy	 zastosowaniu	
środków	ostrożności.
	 Tak	 to	 jest,	gdy	się	ktoś	uważa	
za	„alfę	i	omegę”.	Przewodniczący	
Nieradka	nie	pierwszy	raz	mija	się	
z	prawdą.	Padło	nie	jeden	raz	z	jego	
ust	 zresztą	 zdanie:	 róbmy	 swoje,	
a	 jak	 coś	będzie	niezgodne	 z	pra-
wem,	to	Wojewoda	nam	to	powie.	
Tylko	 ile	 razy	 można	 coś	 mówić,	
a	przewodniczący	dalej	swoje?
	 Jednak	 w	 liście	 Wojewoda	
„pogroził	palcem”	za	 jeszcze	 jed-
ną	rzecz...

Nieprawidłowe	zamknięcie	sesji
	 Otóż	okazuje	się,	że	XXIX	i	XXX	
sesję	 Rady	 Miejskiej	 przewodni-
czący	 Marcin	 Nieradka	 zamknął	
z	powodu	braku	quorum,	bez	wy-
znaczenia	 daty	 kolejnej	 sesji,	 co	
jest	 naruszeniem	 Statutu	 Gminy	
Nowogard.
	 Radny	 Nieradka	 i	 w	 tej	 kwe-
stii	 próbował	 udowodnić,	 że	 nie	
musiał	 on	 wyznaczać	 kolejnej	
sesji,	 bo	 sesja	 jego	 zdaniem	 nie	
została	w	ogóle	otwarta	z	powo-
du	 braku	 quorum.	 Z	 tym	 jednak	
nie	 zgodził	 się	 Wojewoda,	 który	
stwierdził,	 że	 samo	 już	 przywita-
nie	 radnych,	 a	 następnie	 stwier-
dzenie	braku	quorum	jest	otwar-
ciem	 sesji.	 Zgodnie	 z	 przepisami	
w	przypadku	braku	na	sali	obrad	
wymaganej	 ilości	 radnych,	 sesję	
można	zamknąć,	a	przewodniczą-
cy	ma	obowiązek	wyznaczyć	datę	
nowej	sesji.	Tego	przewodniczący	
nie	 zrobił,	 pomimo	 upominają-
cych	głosów	pracowników	Urzędu	
Miejskiego	obecnych	na	sali.	Wo-
jewoda	 przyznał,	 że	 tym	 samym	
zostało	 złamane	prawo	–	kolejny	
raz.  
	 Reasumując	 Wojewoda	 upo-
mniał	 przewodniczącego	 RM	
oraz	 mu	 przypomniał	 o	 koniecz-
ności	 przestrzegania	 przepisów	
powszechnie	 obowiązującego	

prawa	 oraz	 o	 obowiązku	 prowa-
dzenia	sesji	Rady	miejskiej	w	No-
wogardzie	 zgodnie	 z	 zasadami	
określonymi	 w	 ustawie	 o	 samo-
rządzie	 gminnym,	 jak	 i	 Statucie	
Gminy	Nowogard.
	 Nie	 ma	 innego	 wyjścia...musi	
przewodniczący	 Nieradka	 usiąść	
w	 końcu	 nad	 przepisami	 prawa	
i	się	pouczyć,	albo?	Ma	dwa	wyj-
ścia:	 albo	 zrezygnować	 ze	 swojej	
funkcji,	albo	zacząć	słuchać	tego,	
co	 mu	 mówi	 prawnik	 obecny	
w	 czasie	 obrad	 sesji	 Rady	 Miej-
skiej.
	 Ciekawe,	którą	opcję	wybierze	
przewodniczący.	Na	razie	wygląda	
na	to,	że	przewodniczący	stroi	so-
bie	żarty		z	organu	stanowiącego	
jakim	jest	Rada	Miejska.	Lekcewa-
żącym	zachowaniem	lub	brakiem	
przygotowania	 do	 roli	 jaką	 pełni	
zawodzi	 mieszkańców,	 którym	
obiecał	 służyć.	 Kto	 jak	 kto,	 ale	
przewodniczący	 rady	 Miejskiej	
powinien	 znać	 prawo	 i	 przepisy	
regulujące	 pracę	 Rady	 Miejskiej	
i	swoją.
	 Wojewoda	 	 (PiS)	 natomiast	
grozi	 palcem	 przewodniczącemu	
(PiS)	 ale	 nic	 z	 tego	 nie	 wynika.	
Czyżby	 przynależność	 partyjna	
stanowiła	 o	 braku	 wyciąganych	
konsekwencji?

Piotr Suchy
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wiatowych	na	terenie	miasta,	odpowiada	wykonaw-
ca	Jerzy	Furmańczyk.
	 Cała	Gmina,	 jeśli	 chodzi	 o	utrzymanie	 czystości	
i	 porządku	 oraz	 zimowe	 utrzymanie	 ulic	 i	 chodni-
ków	jest	podzielona	na	sześć	części.	Część	I	stanowią	
drogi	 pomiędzy	 miejscowościami	 Karsk,	 Ogorzele,	
Błotno,	Miętno	i	Wołowiec.	Część	IV	stanowią	drogi	
Nowogard-	Olchowo	oraz	Nowogard	–	Wojcieszyn.	
Te	części	(I	i	IV)	są	obsługiwane	przez	firmę	Dromost	
Sławomir	 Serafin.	 Pozostałe	 części,	w	 tym	 część	 V	
-	 dotycząca	 utrzymania	 dróg	 poza	 utwardzonymi	
masą	bitumiczną	na	terenie	całej	Gminy,	mimo	kil-
kukrotnie	 ogłaszanego	 zapytania	 nie	 znalazły	 wy-
konawców.	 Będzie	w	 tej	 sprawie	 kolejne	 postępo-

wanie,	 aby	 jak	 najszybciej	 wyłonić	wykonawcę	 na	
pozostałe	części	Gminy.
	 W	pracach	polegających	na	ręcznym	odśnieżaniu	
chodników	i	alejek	spacerowych	z	ramienia	Zarządu	
Budynków	Komunalnych	biorą	udział	też	pracowni-
cy	interwencyjni.	Alejki	 i	tereny	zielone	są	obsługi-
wane	przez	pracowników	firmy	Domer,	wspomagani	
pracownikami	interwencyjnymi.
	 W	akcji	odśnieżania	bierze	również	udział	traktor	
typu	Kubot	zaopatrzony	w	pług	i	dozownik	soli	wy-
mieszanej	z	piachem.
	 Prace	trwają	na	bieżąco	i	będą	trwały	przez	cały	
sezon	zimowy.	Od	wczesnych	godzin	porannych	pra-
cownicy	 wydziału	 Gospodarki	 Komunalnej	 Miesz-
kaniowej	 i	Ochrony	Środowiska	Urzędu	Miejskiego	
monitorują	i	nadzorują	postępy	prac.
	 Gdyby	 mieli	 Państwo	 jakieś	 uwagi,	 zauważyli,	
że	 któraś	 część	miasta	 jest	 nieodśnieżona	 zgodnie	
z	umową,	prosimy	o	reagowanie	poprzez	zgłaszanie	
swoich	spostrzeżeń	do	kierownika	wydziału	GKMiOŚ	
pod	 numerem	 576	 004	 414	 lub	 do	 pracowników	
wydziału,	 którzy	monitorują	 prace	 odśnieżania	 na	
ulicach	i	chodnikach	91	39	26	242	oraz	na	alejkach	
spacerowych	91	39	26	239.

Ewa Brzykcy
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	 Gdzie	 jest	 przewodniczący	 Rady	 Miejskiej?	 Co	
z	 jego	zastępcami?	Kto	tu	w	końcu	pracuje	dla	do-
bra	mieszkańców?	 To	 chyba	 nawet	 ciężko	 nazwać	
wykonywaniem	 obowiązków.	 Czy	 przewodniczący	
i	 jego	 zastępcy	 	 swoim	zachowaniem	chcieli	poka-
zać,	 gdzie	mają	 ludzi,	 którzy	 na	 nich	 zagłosowali?	
Na	te	pytania	chyba	będzie	ciężko	odpowiedzieć	na-
wet	najstarszym	mieszkańcom	którzy	wiele	widzieli	
i	wiele	słyszeli.	
	 W	dniu	14	stycznia	burmistrz	Robert	Czapla	zło-
żył	 wniosek	 do	 przewodniczącego	 Rady	 Miejskiej	
o	 zwołanie	 sesji.	 Tu	 jak	 wiadomo	 przewodniczący	
ma	 obowiązek	w	 ciągu	 siedmiu	 dni	 zwołać	 posie-
dzenie	Rady	Miejskiej.	Ostateczny	termin	zwołania	
posiedzenia	wypadł	na	dzień	21	stycznia.		Jak	zwy-
kle	przewodniczący	Marcin	Nieradka	nie	spieszył	się	
ze	zwołaniem	obrad.	W	ostatnim	z	możliwych	dni,	
na	3	godziny	przed	sesją	postanowił	zwołać	ją	na	go-
dzinę	15:00.	Czy	to	była	czysta		złośliwość?	Przecież	
radni	biorący	udział	w	obradach	nie	pracują	w	Urzę-
dzie.	 Muszą	 mieć	 czas	 na	 zakończenie	 wszelkich	
czynności,	w	których	akurat	biorą	udział,	dotrzeć	do	
miejsca,	gdzie	mogą	zdalnie	 się	połączyć,	odwołać	
wszelkie	zobowiązania	na	resztę	dnia	 i	przeorgani-
zować	wszystko,	aby	przygotować	się	do	sesji	zwoła-
nej	na	ostatnią	chwilę.	Również	pracownicy	Urzędu	
całej	doby	w	Urzędzie	nie	spędzają.		Zważywszy	na	
to	że	sesja	została	zwołana	w	trybie	zdalnym,	każ-
dy	musi	 zadbać	 o	 stabilne	 łącze	 internetowe,	 od-
powiedni	 sprzęt	 i	miejsce.	Wszyscy	 powiadomieni	
o	 sesji	 natychmiast	musieli	 zmienić	 plany	 prywat-
ne,	zawodowe	i	odłożyć	je	na	później.	Przed	godzi-
ną	15:00	radni	klubu	SLD	oraz	radny	PSL	zaczęli	się	
po	kolei	 łączyć	aby	uczestniczyć	w	sesji.	 	Pędzili	na	
złamanie	 karku,	 odwoływali	 spotkania,	 zmieniali	
plany	aby	stanąć	na	wysokości	 zadania	 i	wywiązać	
się	z	obowiązku	stawienia	na	sesji.	Jakież	zdziwienie	
było	na	twarzach	wszystkich	obecnych	kiedy	okaza-
ło	się,		że	o	godzinie	15:00	ani	przewodniczący,	ani	
jego	zastępcy,	ani	radni	z	koalicji	PiS	i	Nowa	nawet	
nie	podjęli	próby	połączenia	się.	O	tyle	o	ile	można	
stwierdzić,	że	któryś	z	radnych	był	nieobecny	z	po-
wodu	innych	obowiązków	prywatnych,	to	już	zacho-
wanie	przewodniczącego,	który	sam	przecież	sesję	
zwołał	wydaje	się	dość	dziwne.	Dziwne	jest	też,	że	
mając	dwóch	zastępców,	przewodniczący	nie	odde-
legował	powinności	 otwarcia	 i	 prowadzenia	obrad	
na	żadnego	z	nich,	skoro	sam	nie	miał	zamiaru	się	
pojawić.	Wiceprzewodnicząca	i	jej	zastępca	również	
się	 nie	 pofatygowali	 aby	wziąć	 udział	w	 posiedze-
niu	Rady	Miejskiej.	Gdzie	w	tym	wszystkim	jest	wy-
borca?	Tu	przypomnieć	warto	że	 radny	pracuje	na	

Sesja się nie odbyła
bo przewodniczący nie przyszedł

rzecz	mieszkańców,	a	nie	we	własnym	interesie.	Nie	
byłoby	w	tym	nic	dziwnego,	gdyby	nie	fakt,	że	jesz-
cze	przed	ogłoszeniem	terminu	sesji,	radni	z	klubu	
Nowa	opublikowali	w	mediach	 społecznościowych	
oświadczenie	 w	 którym	 stwierdzają,	 że	 nie	 będą	
przeszkadzać	 burmistrzowi	 w	 realizacji	 inwestycji,	
której	między	 innymi	 dotyczyła	 uchwała	 przygoto-
wana	na	 tą	 sesję.	Mimo	 swojej	 deklaracji,	 nie	po-
jawiając	 się	 na	 sesji,	 przeszkodzili	 w	 przesunięciu	
pieniędzy	w	budżecie,	które	są	przeznaczone	na	re-
alizację	kilku	inwestycji.

Co	miało	być	tematem	sesji?
	 W	zeszłym	roku	burmistrz	Robert	Czapla	pozyskał	
na	 dokończenie	 i	 oświetlenie	 ścieżki	wokół	 jeziora	
ogromne	środki	finansowe	pochodzące	z	zewnętrz-
nego	 źródła	 finansowania.	 Kwota	 prawie	 półtora	
miliona	 złotych	 trafiła	 do	 Nowogardu.	 Pierwotnie	
inwestycja	 dokończenia	 ścieżki	 	 miała	 wyczerpać	
w	 całości	 w	 pozyskaną	 kwotę.	 Po	 przeprowadze-
niu	przetargu	udało	się	wyłonić	firmę,	która	zaofe-
rowała	mniejszą	kwotę	na	dokończenie	ostatniego	
odcinaka	ścieżki	dookoła	jeziora	dzięki	czemu	reszta	
pieniędzy	pozostała	na	inne	cele.	Pozostałe	pienią-
dze	można	więc	było	przeznaczyć	na	inne	inwesty-
cje,	 a	 mianowicie	 na	 budowę	 oświetlenia	 wzdłuż	
nowo	budowanej	ścieżki	oraz	na	oświetlenie	w	Kar-
sku,	Wołowcu	 i	 Szczytnikach.	 Budowa	 oświetlenia	
na	 terenach	 wiejskich	 to	 ciekawa	 inwestycja,	 tym	
bardziej,	że		wkład	własny	Gminy	Nowogard	był	na	
poziomie	 zero	 procent.	 Aby	 można	 było	 wykonać	
oświetlenie	 w	 tych	 miejscowościach	 wystarczyła	
dobra	wola	radnych	i	zwykła	formalność:	przegłoso-
wanie	uchwały.
	 A	 teraz	 co?	 Mieszkańcy	 trzech	 wsi	 dalej	 będą	
chodzić	w	 ciemnościach.	 Czy	właśnie	 o	 to	 chodzi-
ło	 radnym	PiS	 i	Nowa,	aby	 ludzie,	którzy	pokładali	
w	nich	zaufanie	i	nadzieję	czuli	się	oszukani?	Sesja	
zwołana	na	dziś	jest	brakiem	szacunku	zarówno	do	
mieszkańców	jak	i	radnych	oraz	pracowników	Urzę-
du.	Gdzie	w	tym	wszystkim	jest	szacunek	przewod-
niczącego	do	kolegów	 radnych,	 ich	 rodzin	 i	miesz-
kańców.	 	Radni	PiS	 i	Nowa	 startowali	w	wyborach	
aby	pracować	dla	mieszkańców	i	obradować	w	 ich	
imieniu.	 Za	 swoją	pracę	otrzymują	wynagrodzenie	
i	 to	wcale	nie	małe.	 Przewodniczący	 1500	 zł,	 jego	
zastępcy	900	zł,	przewodniczący	komisji	również	po	
900	zł,	a	inni	radni	po	700	zł.	Pieniądze	biorą,	a	swo-
jej	pracy	nie	wykonują.	To	 jest	bardzo	niepoważne	
aby	zachowywać	się	w	ten	sposób,	zwłaszcza	teraz,	
kiedy	część	osób	pracuje	zdalnie	lub	przebywają	na	
kwarantannie.	
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Zapytaliśmy	sołtysów	miejscowości	w	których	mają	
być	tealizowane	inwestycje	co	myslą	o	wczorajszym	
zachowaniu	radnych	PiS	i	Nowa.

Jerzy Kubicki, sołtys wsi Karsk
	 Jako	 sołtys	mogę	 tylko	powiedzieć,	 że	 takie	 za-
chowanie	 przewodniczącego	 jest	 niepoważne.	 To	
jest	lekceważenie	mieszkańców,	bo	tyle	mówimy,	że	
robimy	wszystko	dla	dobra	i	bezpieczeństwa	miesz-
kańców,	a	wychodzi	na	to,	że	jest	inaczej.	Z	szacun-
ku	do	 ludzi	powinna	sesja	 się	odbyć,	powinna	być	
podjęta	 uchwała,	 żebyśmy	mogli	 już	 te	 inwestycje	
zacząć,	działać.	Nie	wiadomo	teraz	kiedy	to	będzie,	
co	 powiedzieć	 mieszkańcom.	 Ludzie	 nas	 wybrali,	
żebyśmy	podejmowali	decyzję,	 tak	aby	żyło	 im	się	
lepiej,	a	 takie	przeciąganie	 i	 zwlekanie	z	podejmo-
waniem	decyzji	nikomu	nie	służy.	W	Karsku	potrzeb-
ne	jest	to	oświetlenie,	tam	jest	odcinek	do	500	me-
trów	kompletnej	ciemności,	jest	niebezpiecznie,	nic	
nie	widać.	Ludzie	od	6	 lat	wnioskują	o	oświetlenie	
w	tym	miejscu.	Nie	rozumiem	zachowania	przewod-
niczącego,	tak	się	zachowują	małe	dzieci.	

Jolanta Gaj, sołtys wsi Szczytniki
	 Mieszkańcy	 od	 co	 najmniej	 3	 lat	 czekają	 na	 to	
oświetlenie.	Jak	widać	przedłużanie	oczekiwania	to	
nic	nowego,	bo	to	nie	pierwszy	raz	kiedy	każe	nam	

się	czekać.	Podobnie	był	kłopot	przy	zatwierdzaniu	
zmian	w	funduszach	sołeckich.	Też	nie	mogliśmy	ro-
bić	zakupów,	później	wszystko	trzeba	robić	na	ostat-
nią	chwilę.	Znowu	będą	pytania	mieszkańców	o	te	
oświetlenie.	Nie	chcę,	żeby	byli	zawiedzeni,	tym	bar-
dziej,	że	dzięki	burmistrzowi	mamy	nową	asfaltową	
drogę.	Mieszkańcy	są	szczęśliwi,	że	już	nie	kurzy	im	
się	pod	domami.	Teraz	czekamy	na	te	dwie	 lampy,	
jedną	w	 tym	właśnie	miejscu,	 przy	 nowej	 drodze,	
drugą	przy	wyjeździe	w	kierunku	Sikorek.	Takie	za-
chowanie,	że	radni	nie	przychodzą	jest	niezrozumia-
łe,	przecież	mieszkańcy	ich	wybrali	do	reprezentacji	
w	Gminie.

	 To	nie	pierwszy	raz	kiedy	radni	bojkotują	budowę	
ścieżki	wokół	jeziora.	Zachowanie	przewodniczące-
go	niejednokrotnie	było	już	upominane	przez	organ	
nadzorczy,	czyli	wojewodę.
	 Przewodniczący	 stroi	 sobie	 żarty	 ze	 wszystkich	
dookoła,	z	wojewody,	z	kolegów	radnych,	z	pracow-
ników	Urzędu	 i	 z	mieszkańców.	 Po	 raz	 kolejny	 nie	
wykonał	 swoich	 obowiązków.	 Nie	 pojawił	 się,	 nie	
otworzył	obrad,	sesja	się	nie	odbyła.	Zebrani	radni	
SLD,	radny	PSL	i	pracownicy	Urzędu	Miejskiego	roz-
czarowani	wrócili	do	swoich	obowiązków	nie	mając	
pojęcia	 co	 zaserwuje	 im	przewodniczący	 kolejnym	
razem .

Cechy samorządowca i dobrego
gospodarza wg Antoniego Bielidy

 Redakcja: Kim jest Antoni Ble-
ida? Czy może się Pan przedsta-
wić naszym Mieszkańcom? Skąd 
się Pan wziął w Nowogardzie? Jakie 
funkcje Pan sprawowałi czym się 
obecnie zajmuje?
 Antoni Bielida:	 Mój	 wiek	 wska-
zuje	 na	 to,	 że	 tych	 funkcji	 w	 swoim	
życiu	 dosyć	 sporo	 miałem.	 Do	 No-
wogardu	 przybyłem	 w	 1969	 roku	
skierowany	 przez	 armię,	 bo	 byłem	
żołnierzem	zawodowym	i	pełniłem	tę	
funkcję	do	1985	roku.	Od	1975	roku	
jestem	 związany	 z	 gminą	 Nowogard	
przez	swoją	pracę.	Pracując	najpierw	
w	gminie,	a	później	 jako	radny,	wice	
burmistrz	dwukrotnie,	następnie	wi-
cestarosta	 powiatu	 Goleniowskiego	
jedną	 kadencję,	 poznałem	 z	 bliska	
blaski	 i	 cienie	 pracy	 samorządca.	
Swoją	 zaś	 pracę	 zawodową	 skoń-
czyłem,	 budując	 Regionalny	 Zakład	
Gospodarki	 Odpadami	 w	 Słajsinie,	

który	z	sukcesami	do	dnia	
dzisiejszego	 funkcjonuje.	
Tak	 więc	 sprawa	 samo-
rządu	 dla	 mnie	 nie	 jest	
obcą,	 zresztą	 za	 tą	 dzia-
łalność	 zostałem	 przez	
Prezydenta	Rzeczpospoli-
tej	odznaczony	Srebrnym	
Krzyżem	Zasługi	za	pracę	
społeczną.
 Był i nadal jest Pan samorzą-
dowcem: Czy może nam Pan po-
wiedzieć, co to znaczy samorzą-
dowiec i jakie powinien on mieć 
cechy oraz czym powinien siękiero-
wać w życiu?
 AB:	Ja	myślę,		że	samorządowcem	
powinna	 być	 osoba,	 która	 jest	 wy-
czulona	na	potrzeby	 ludzkie.	W	 śro-
dowisku	 zaś	 w	 którym	 pracuje,	 jest	
jego	obserwatorem,	pełniąc	służebną	
rolę	 w	 stosunku	 do	 swoich	 wybor-
ców,	 a	 jednocześnie	 po	 wyborze	 na	

radnego	 gminy,	 spełnia	 tę	
funkcję	 wobec	 całej	 gminy.	
Niestety	 jest	się	wtedy	oso-
bą	publiczną	i	trzeba	w	pełni	
angażować	się	w	działalność	
publiczną,	nie	 tylko	poprzez	
uczestnictwo	 w	 radzie,	 czy	
podejmowanie	uchwał	przez	
radę	i	bycie	tylko	tam	aktyw-
nym,	ale	też	poprzez	aktyw-

ność	na	zewnątrz	i	pomaganie	w	mia-
rę	możliwości	wszystkim	tym,	którzy	
tej	pomocy	oczekują	od	radnego,	jak	
i	od	gminy.
 Co według Pana znaczy dobry go-
spodarz?
 AB:	 Moim	 zadaniem	 dobrym	
gospodarzem	 jest	 ten,	 który	 umie	
planować	 realizację	 swojego	 przed-
sięwzięcia,	 zgromadzić	 na	 to	 odpo-
wiednie	 środki	 i	 realizować,	 ale	 jed-
nocześnie	 ponosi	 odpowiedzialność	
jako	dobry	gospodarz	za	planowanie	
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perspektywiczne	 i	 tak	prowadzić	go-
spodarkę	 swoją,	 jak	 własne	 gospo-
darstwo	 domowe,	 gdzie	 trzeba	 być	
zabezpieczonym	 na	 wszelkie	 uciąż-
liwości	 i	 niebezpieczeństwa,	 które	
mogą	 nas	 spotkać.	 Choćby	 patrząc	
dzisiaj,	 gdy	doknął	 nas	 koronawirus,	
gdzie	 bez	 odpowiednich	 środków	fi-
nansowych	jest	ciężko	wyjść	z	kryzy-
su.	Dobry	gospodarz	to	też	ten,	który	
umie	wejść	w	kontakt	ze	swoją	rodzi-
ną	i	z	mieszkańcami,	którzy	go	wybra-
li.	 Takim	 gospodarzem	 niewątpliwie	
jest	Robert	Czapla	na	naszym	terenie.
 Nowogard to miasto, w któ-
rym większą część życia Pan spędził. 
Jak Pan widzi to miasto i gminę z per-
spektywy tych minionych lat?
 AB:	W	mojej	ocenie,	a	jest	to	su-
biektywna	ocena,	ale	też	i	dzieki	wie-
dzy,	którą	posiadam	od	różnych	osób,	
z	 którymi	 długie	 lata	 się	 znam.	Nie-
którzy	z	nich	dawno	już	wyjechali	za	
granicę,	a	dziś	przyjeżdżają	tu	od	cza-
su	do	czasu,	podziwiają	nasze	miasto	
i	 jego	dynamiczny	 rozwój.	Osobiście	
powiem,	że	 to	co	 ja	zastałem	w	No-
wogardzie,	 a	 to	 co	 dziś	 obserwuję,	
to	 jest	bardzo	duża	 różnica	 i	 też	 tak	
to	oceniają	ci,	którzy	do	nas	naszego	
miasta	przybywają.
	 Mieszkańcy,	 którzy	 żyją	 na	 co-
dzień	w	 tym	mieście,	 te	obserwacje	
mają	zgoła	troche	inne,	bo	jak	się	coś	
codziennie	obserwuje,	to	tych	zmian	
się	 tak	 nie	 dostrzega.	 Ale	 wystar-
czy	 wyjechac	 na	 jakiś	 czas	 i	 ta	 oce-
na	 może	 być	 zupełnie	 inna.	 Trzeba	
jednak	 	 obiektywnie	 powiedzieć,	 że	
podstawowe	sprawy,	które	należą	do	
gminy	 są	 dziś	 zabezpieczone.	Dzisiaj	
nie	 mamy	 problemów	 z	 wodą.	 Kie-
dyś	mieliśmy	ten	problem.	Nie	mamy	
wiekszych	 problemów	 z	 kanalizacja.	
Mamy	 wybudowaną	 oczyszczalnię	
ścieków.	 Mamy	 co	 prawda	 jeszcze	
problemy	 związane	 z	 wprowadze-
niem	 tych	 ścieków,	 ale	 to	 są	 drogie	
i	 czasochłonne	 inwestycje.	 Jednak	
miasto	rozwija	się	też	w	zakresie	go-
spodarczym.
	 Powstały	 nowe	 zakłady	 pracy,	
dzięki	operatywności	burmistrza	Ro-
berta	Czapli,	który	sprowadził	do	nas	
m.in.	 nową	 dużą	 firmę	 Press	 Glass,	
gdzie	zatrudnienie	dostało	mieszkań-
ców	 naszej	 gminy.	 My	 borykaliśmy	
się	kiedyś	z	uporządkowaniem	spraw	

dotyczących	 zabezpieczenia	 miejsc	
pracy	dla	naszych	mieszkańców.	Dziś	
te	 problemy	 prawie	 że	 nie	 istnieją	
przy	tym	bezrobociu,	które	jest	nam	
przekazywane	 przez	 urząd	 pracy.	
Niemniej	 jednak	 miasto	 potrzebuje	
mądrego	 dobrego	 zarządzania	 przez	
włodarzy	gminy.
 Pana zdaniem co jest największym 
sukcesem burmistrza Roberta Czapli?
 AB: Największym	 sukcesem	 Ro-
berta	Czapli	jest	to,	że	zdynamizował	
rozwój	 naszego	 miasta.	 Wygląd	 ze-
wnętrzny	miasta,	 gdy	 Robert	 Czapla	
po	raz	pierwszy	był	burmistrzem,	jest	
diametralnie	 inny.	 Zostało	nam	 jesz-
cze	kilka	spraw,	które	należy	w	gminie	
zrobić.	 O	 tym	może	 później,	 ale	 jak	
widzimy	-	miasto	się	rozwija.	Ja	oso-
biście	czekałem	na	jedną	z	inwestycji	
bardzo	długo	pomimo,	że	byłem	bur-
mistrzem	oraz	byłem	radnym,	to	nie	
udało	nam	się	jej	zrealizować	-	wybu-
dować	 ścieżki	 wokół	 jeziora.	 To	 jest	
jeden	 z	 większych	 sukcesów,	 takich	
wizerunkowych	 i	 zdrowotnych,	 bo	
korzystamy	z	tej	ścieżki	wszyscy.
	 Wiele	rzeczy,	które	zostały	wyko-
nane	 za	 wszystkich	 kadencji	 burmi-
strza	 Roberta	 Czapli,	 obok	 naprawy	
dróg	 i	 chodników,	 moglibyśmy	 tu	
wymieniać	 bardzo	 długo.	 Miesz-
kańcy	 sami	obserwują	 i	widzą	 to	na	
co	dzień.	 Ile	 rzeczy	pięknych	 zostało	
zrobionych.	Wszyscy	 pamiętamy,	 jak	
był	 zaniedbany	 teren	 nad	 jeziorem,	
że	dzieciaki	nie	miały	się	gdzie	bawić.	
Dzisiaj	mają	piękny	plac	zabaw.
	 Ten	teren	jest	uporządkowany	na	
długie	 lata.	 Powstało	 wiele	 cennych	
rzeczy,	 wykonanych	 na	 terenie	 wsi.	
Dzisiaj	 z	 pozycji	 czasu	 obserwuje,	
że	 kiedyś	 mieliśmy	 świetlice,	 które	
były	 zaniedbane	 nie	 dofinansowa-
ne,	a	dziś	mamy	piękne	wybudowa-
ne	nowe	świetlice.	To	jest	inicjatywa	
osobista	Roberta	Czapli	 i	 jego	 zasłu-
ga,	 że	miasto	 i	 wieś	 tak	 się	 rozwija.	
Jednocześnie,	jak	zawsze	w	samorzą-
dach,	 brakuje	 środków	 i	 będzie	 ich	
zawsze	 brakowało.	 Niemniej	 jednak	
umiejętność	wydawania	i	racjonalne-
go	gospodarowania	jest	wielką	zasłu-
gą	burmistrza	Roberta	Czapli.
 Co dzisiaj według Pana jest naj-
większą bolączką samorządów ta-
kich jak Nowogard?
 AB: To	 jest	 trudne	 pytanie	 i	 wy-

maga	szerszego	wstępu.	Mamy	mało	
ludzi	przygotowanych	do	działalności	
społecznej.	 Część	obywateli	 naszego	
miasta	i	nie	tylko,	a	obserwujemy	to	
też	 i	na	 szczeblu	krajowym,	 idzie	do	
władzy	 po	 to,	 żeby	 załatwić	 swoje	
osobiste	sprawy	i	często	to	dominuje	
później	 w	 realizacji	 pewnych	 zadań	
w	gminach	i	w	państwie.	Dobór	ludzi,	
których	wybieramy	na	radnych,	oka-
zuje	 się	 po	 jakimś	 czasie	 wyborem	
nietrafionym.
	 Zbyt	 dużo	 przypadkowych	 osób	
znajduje	się	dzisiaj	przy	rządzeniu	i	to	
również	w	naszej	 gminie.	Nowogard	
jest	wręcz	 zwierciedlanym	 odbiciem	
naszego	 państwa.	 Myślę	 że	 nale-
żałoby	 się	 zastanowić	 nad	 tym,	 czy	
w	 przyszłości	 wybierać	 rządzących	
według	 jakiś	 kryteriów.	 Trzeba	 nam	
ludzi,	 którzy	 mają	 do	 tego	 przygo-
towanie	 i	 są	w	pełni	odpowiedzialni	
później	 za	 to,	 co	ma	 być	 na	 terenie	
gminy	 realizowane	 i	 nie	 kierują	 się	
tylko	własnymi	korzyściami	z	tego	ty-
tułu,	że	są	przy	władzy.
 W naszej gminie już drugą ka-
dencję trwa blokowanie działań 
burmistrza przez radnych będących 
w opozycji do niego. Jaki ma Pan po-
mysł czy podpowiedź,aby ten stan 
rozwiązać, czyli tzw. dobra rada jako 
doświadczonego samorządowca.
 AB: Mijają	już	dwa	lata	od	wybo-
ru	nowych	 radnych.	 Jak	widać	przez	
okres	tych	wspomnianych	dwóch	lat,	
trwają	cały	czas	przepychanki.	Radni	
zgodnie	 z	 ustawą	 i	 statutem	 gminy,	
pełnią	swoją	rolę	po	to,	żeby	przyjmo-
wać	rozwiązania	najlepsze	dla	gminy,	
a	 nie	 dla	 swojego	 ugrupowania	 czy	
swoich	 widzimisię.	 Wobec	 obecnej	
rady	 obserwuję,	 zresztą	 nie	 tylko	 ja	
bo	 i	 mieszkańcy,	 zniecierpliwienie	
taką	 działalnością,	 która	 polega	 na	
torpedowaniu	 wszystkich	 inicjatyw	
burmistrza.	Burmistrz	został	wybrany	
w	wyborach	powszechnych	 i	uzyskał	
największy	mandat.	Przedstawił	swój	
program	i	chciałby	go	realizować.	Na-
tomiast	 radni	 robią	 wszystko,	 żeby	
burmistrzowi	 przeszkadzać	 pod	 tym	
względem.
	 Jest	brak	kompromisu	w	tej	kwe-
stii.	 Rada	 jest	 zdominowana	 przez	
Wspólny	 Nowogard	 i	 PiS,	 gdzie	 jak	
w	zwierciadle	widać,	że	 jest	ona	na-
stawiona	 wyłącznie	 na	 blokowanie	
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decyzji	 i	 rozwiązań,	 które	 przed-
stawia	 burmistrz	 jako	 organ	 gminy.	
Rada	Miejska	jest	organem	uchwało-
dawczym,	 a	 burmistrz	 organem	wy-
konawczym	 i	 każdy	 z	 tych	 organów	
ma	 swoje	 powierzone	 kompetencje	
i	w	te	kompetencje	nie	powinien	 je-
den	drugiemu	wchodzić.	Jeżeli	wcho-
dzić	to	na	zasadzie	współpracy,	a	nie	
na	zasadzie:	nie	bo	nie.
	 Dla	 mnie	 takim	 żenującym	 przy-
kładem	jest	obniżenie	poborów	bur-
mistrzowi	 Robertowi	 Czapli,	 gdzie	
pracownicy	 jego	więcej	zarabiają	niż	
on	 sam.	To	 jest	według	mnie	hańba	
tej	 gminy,	 że	 tak	 traktuje	 się	 osobę,	
która	 została	 wybrana	 w	 wyborach	
powszechnych.	 Głosując	 na	 burmi-
strza	 Nowogrodu,	 nie	 tylko	 ja	 ale	
i	 wielu	 innych,	 jest	 po	 prostu	 tym	
oburzona.	 Jak	 można	 w	 ten	 sposób	
postępować	jak?	Są	problemy	trudne	
i	wiemy	o	tym,	bo	środków	finanso-
wych	 jest	 mało.	 Trzeba	 więc	 siąść	
do	stołu	z	burmistrzem	i	rozmawiać,	
a	nie	wywracać	do	góry	nogami	bu-
dżet	 gminy,	 realizując	 tylko	 swoje	
cele,	 uniemożliwiając	 organowi	 wy-
konawczemu	 przedstawienie	 swoich	
propozycji	 rozwiązań.	 Ponadto	 ta	
rada,	 tu	 jest	 też	 duża	 rola	 przewod-
niczącego	 Rady,	 podejmuje	 uchwały	
nieprzemyślane	 i	 niedokładnie.	 Póź-
niej	są	uchylone	przez	organy	kontrol-
ne,	a	to	dlatego,	że	radni		nie	słuchają	
prawników	 itd.	 To	 boksowanie	 trwa	
kolejne	 dwa	 lata	 i	 efekty	 tego	 bok-
sowania	 są	 bardzo	 niekorzystne	 dla	
gminy.	Do	mnie	dochodzą	sygnały,	że	
należałoby	się	zastanowić,	czy	trwać	
w	tym	układzie	w	dalszym	ciągu,	czy	
nie	 powinniśmy	 zastanowić	 się	 nad	
nową	Radą,	bo	Mieszkańcy	mają	 już	
tego	serdecznie	dosyć.

 Jakie Pan widzi szanse na dalszy 
rozwój naszej gminy?
 AB:	 To	 jest	 trudna	 odpowiedź,	
bo	wszystko,	jak	to	się	mówi,	uzależ-
nione	jest	od	wielu	czynników,	które	
mają	wpływ	 na	 rozwój	 gminy.	 Jeżeli	
populistyczne	 radni	 będą	 zmienia-
li	 uchwały	 w	 sprawie	 przyjmowania	
dochodów	gminy,	bo	to	według	mnie	
jest	typowy	populizm	co	ta	rada	robi,	
to	 będzie	 tych	 środków	 brakowało	
z	roku	na	rok.	Nikt	nam	tych	środków	
finansowych	 nie	 dołoży.	 Są	 ustawy,	
które	określają	finansowanie	poprzez	
budżet	państwa	i	są	dochody	własne	
gminy,	które	powinny	być	odpowied-
nio	kształtowane.
	 Zarzuty	 stawia	 się	 organowi	 wy-
konawczemu,	 którym	 jest	 burmistrz	
o	to,	że	to	nie	jest	zrobione	czy	tam-
to	 nie	 jest	 zrobione.	 Chcielibyśmy	
oświetlenia,	 nowych	 chodników	
i	dróg	itd.,	ale	musimy	mieć	świado-
mość	tego,	że	jeżeli	się	obniża	podat-
ki,	 to	 nie	 można	 stawiać	 wymogów	
później	 burmistrzowi,	 że	 coś	 się	 nie	
jest	zrealizowanie,	bo	tych	pieniędzy	
najzwyczajnien	po	prostu	nie	ma.
	 Środki	 zewnętrzne,	 które	 bur-
mistrz	pozyskuje,	są	też	uwarunkowa-
ne	sytuacją	polityczną.	Bo	jak	wiemy,	
nie	 wszystkie	 środki,	 które	 państwo	
przeznacza	na	 infrastrukturę,	 są	 kie-
rowane	obiektywnie,	a	konkursy	roz-
strzygane	są	pozytywnie	dla	tej	części	
gmin	w	Polsce,	które	stanowią	układ	
z	partią	rządzącą	-	to	po	pierwsze.
	 Po	drugie		-	jeżeli	rada	gminy	chce	
zarządzać	 w	 całości	 budżetem	 gminy,	
to	 oczekujemy	 jako	 mieszkańcy,	 żeby	
przedstawiła	jakiś	plan,	jakąś	wizję,	któ-
ra	by	umożliwiała	 zdobycie	odpowied-
nich	środków,	które	mogłyby	być	prze-
znaczone	na	cele	rozwojowe	gminy.

	 Takiego	planu	ta	rada,	która	obec-
nie	jest,	nie	przedstawia	a	stawia	tyl-
ko	wymogi	i	zarzuty	dla	burmistrza	że	
jakieś	cele	nie	są	realizowane.	Jestem	
przekonany,	 że	 wszystkim	 zależy	 na	
rozwoju	naszego	miasta	i	gminie	No-
wogard.
	 W	związku	z	tym	obserwuję	bacz-
nie	rozwój	naszego	miasta	i	zachęcam	
również	 Państwa,	 abyście	 obserwo-
wali	działania	naszych	radnych	i	oce-
nili	ich	w	następnych	wyborach	przez	
nie	wybranie	ich	na	kolejną	kadencję	
jako	samorządowców.
 Czy Antoni Bida jako samorządo-
wiec ma jeszcze jakieś plany?
 AB:	Czy	mam	jakieś	plany?	Chciał-
bym.	 Ja	 już	 jestem	 na	 emeryturze	
i	mam	trochę	wolnego	czasu.	Chciał-
bym	go	poświęcić	na	pracę	w	samo-
rządzie.	 Chciałbym	 pomóc	 Gminie	
i	 burmistrzowi	 radą.	 Podzielić	 się	 ze	
swoimi	 doświadczeniami,	 ze	 swoim	
dużym	 dorobkiem	 samorządowca.	
żeby	 pewne	 konflikty	 były	 łagodzo-
ne	i	żeby	nasze	miasto	się	rozwijało.	
Jeżeli	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 zaak-
ceptuje	 moją	 propozycję,	 żeby	 mu	
pomóc,	to	będę	starał	się	mu	pomóc.	
Bo	 wiem,	 że	 jest	 osobą	 pracowitą	
oraz	zaangażowaną	w	rozwój	miasta	
i	 gminy.	Niejednokrotnie	 są	bowiem	
takiej	 sytuacje,	 że	 również	 my	 jako	
mieszkańcy,	 powinnismy	 się	 zaan-
gażować	 w	 rozwój	 naszego	 miasta.	
Chcę	być	taką	osobą,	która	nadal	bę-
dzie	się		angażowała	w	rozwój	swoje-
go	miasta	i	gminy,	w	miarę	swoich	sił	
oraz	uniejętności.
 R: Dziekujemy za rozmowę.
 AB:	 Życzę	 Mieszkańcom	 na-
szej	 gminy	 wszystkiego	 najlepszego	
w	2001	roku	i	oby	Państwa	życzenia,	
a	przede	wszystkim	zdrowotne,	speł-
niły	się	w	całość.
Antoni Bielida był radnym Rady Miej-
skiej w Nowogardzie w II, V i VI ka-
dencji, w tym przewodniczącym Rady 
VI kadencji. Był wicestarostą Powiatu 
Goleniowskiego w latach 1998 – 2002 
oraz zastępcą burmistrza Nowogardu 
w latach 2002- 2006. W 2003 r został 
on wybrany przewodniczącym Zarządu 
Celowego Związku Gmin R-XXI. Pełnił tę 
funkcję najpierw społecznie do 2007 r., 
a nastepnie do kwietnia 2018, rezygnu-
jąc z niej ze wzgledu na zdrowie. Nowo-
gardzianin z wyboru (od 1975 roku).
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	 Nagrody	finansowe	za	świetne	wyniki	w	nauce,	
osiągane	przez	uczniów,	wręczył	19	stycznia	w	imie-
niu	burmistrza	Roberta	Czapli,	wiceburmistrz	Krzysz-
tof	Kolibski	 czterem	dyrektorom	szkół	działających	
na	terenie	gminy	Nowogard.
	 Nagrody	 te	 były	 wyrazem	 uznania	 za	 to,	 jakie	
efekty	 przynosi	 praca	 dyrektorów	 i	 za	 osiągnięcia		
nowogardzkich	szkół.
	 -	 To	 forma	 podziękowania	 za	 wysiłek	 włożony	
w	 dobre	 wyniki	 osiągane	 przez	 uczniów,	 więc	 na	
pewno	 warto	 takie	 nagrody	 przyznawać.	 Myślę	
zresztą,	że	motywuje	to	innych	dyrektorów	do	tego,	
żeby	 dążyć	 do	możliwie	 najwyższego	 poziomu	 na-
uczania	w	szkołach.	Dodać	trzeba,	że	dziękujemy	nie	
tylko	dyrektorom,	ale	także	wszystkim	nauczycielom	
i	pracownikom	szkół,	bo	oni	wszyscy	do	dobrych	wy-
ników	się	przysłużyli	-	mówił	K.	Kolibski.
Odebrali	je:
•	 Ewa	Żylak	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Nowo-

gardzie	 -	 za	 wzorowe	 organizowanie	 procesu	
dydaktyczno-wychowawczego	 oraz	 osiągnięcie	
najlepszych	wyników	z	 języka	polskiego	 i	mate-
matyki	 na	 egzaminie	 ósmoklasisty	 na	 szczeblu	
gminnym,

•	 Danuta	 Ziółkowska	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Długołęce	-	za	wzorowe	organizowanie	proce-
su	 dydaktyczno-wychowawczego	 oraz	 osiągnię-

Dyrektorzy szkół z gminy Nowogard
nagrodzeni za świetne wyniki ich uczniów

cie	 najlepszych	 wyników	 z	 języka	 niemieckiego	
na	egzaminie	ósmoklasisty	na	szczeblu	gminnym,

•	 Leszek	 Becela	 z	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	
w	Nowogardzie	-	za	wzorowe	organizowanie	pro-
cesu	 dydaktyczno-wychowawczego	 oraz	 bardzo	
wysokie	wyniki	w	skali	kraju	na	egzaminach	ma-
turalnych	z	języka	polskiego,	języka	angielskiego,	
języka	rosyjskiego	oraz	matematyki,

•	 Tomasz	 Żelazowski	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Błotnie	 -	 za	wzorowe	organizowanie	procesu	
dydaktyczno-wychowawczego	 oraz	 osiągnięcie	
najlepszych	wyników	z	języka	angielskiego	na	eg-
zaminie	ósmoklasisty	na	szczeblu	gminnym.

	 -	To	oczywiście	bardzo	miłe,	 jestem	zaskoczona	
tą	nagrodą,	ale	także	czuję	się	wraz	z	całym	moim	
zespołem	 doceniona.	 Nagroda	 nie	 jest	 więc	 tylko	
moją	zasługą,	 jej	 część	przekażę	więc	 także	swoim	
pracownikom.	A	dzięki	takim	gestom	wiemy,	że	nasz	
gospodarz	czuwa,	by	oświata	w	Nowogardzie	dzia-
łała	 jak	najlepiej	 i	 że	dostajemy	pozytywny	 impuls	
w	podejmowanych	przez	nas	działaniach.	Jest	nam	
bardzo	miło,	że	zostaliśmy	w	ten	sposób	nagrodzeni	
-	komentowała	D.	Ziółkowska.
	 Zaproszonym	 na	 skromną	 uroczystość	 do	 ratu-
sza	dyrektorom	wręczone	zostały	także	pamiątkowe	
dyplomy	 i	kwiaty,	 znalazł	 się	 także	czas	na	dłuższą	
rozmowę	przy	słodkim	poczęstunku.

Paweł Botarski
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	 Przedstawialiśmy	 już	 Państwu	
wydarzenia,	 których	 organiza-
torem	 i	 inicjatorem	 byli	 młodzi	
wolontariusze	 ze	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 nr	 2	 w	 Nowogardzie.	 Ak-
cja	społeczna	Godzina	dla	 twojej	
miejscowości,	cieszyła	się	wielkim	
powodzeniem	i	przyniosła	nowo-
gardzkim	 wolontariuszom	 szcze-
gólne	 wyróżnienie	 wśród	 innych	
grup,	 stowarzyszeń	 i	klubów	wo-
lontariatu	w	całym	województwie	
zachodniopomorskim.	
Jak powstała klasa z wolontaria-
tem
	 Od	kilku	lat	pani	Grażyna	Mięt-
ka	–	Piotrowicz	zajmuje	się	wolon-
tariatem	w	Szkole	Podstawowej	nr	
2	w	Nowogardzie.	W	zeszłym	roku	
założyła	 klasę	 z	 wolontariatem,	
której	jest	wychowawcą	i	wraz	ze	
swoimi	 podopiecznymi	 prężnie	
działa	w	temacie	wolontariatu	ro-
dzinnego.	Wolontariat	klasy	z	SP	2		
to	nie	tylko	dzieci	i	wychowawca,	
to	również	rodzice	i	rodzina	dzieci	
z	 klasy.	 Dzięki	 promowaniu	 wo-
lontariatu	rodzinnego	zasięg	dzia-
łań	 jest	 bardzo	 szeroki,	 angażuje	
nie	tylko	społeczność	szkolną,	ale	
też	 lokalną,	 całego	miasta,	 a	 na-
wet	 Gminy.	W	 praktyce	wygląda	
to	tak,	że	dzieci	z	klasy	są	inicjato-
rem,	 pomysłodawcą	 danego	wy-
darzenia	czy	akcji,	a	wychowawca	

Młodzi wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej nr 2 najlepsi w regionie!

to	 koordynuje.	 Każde	 działanie	
wolontariatu	natychmiast	zyskuje	
rangę	wydarzenia	ogólnoszkolne-
go,	 gdyż	 	włączają	 się	w	nią	 inni	
nauczyciele,	wychowawcy	innych	
klas,	 uczniowie	 innych	 klas,	 ich	
rodziny	i	oczywiście	pani	dyrektor	
Ewa	 Żylak,	 która	 całym	 sercem	
wspiera	 działalność	 wychowan-
ków	swojej	placówki.
Sukcesy nowogardzkich wolon-
tariuszy
	 10	 osobowa	 grupa	 uczniów	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 w	 No-
wogardzie-	 przedstawicieli	 klasy	
z	 wolontariatem,	 czyli	 	 zagrajmy	
w	pomaganie	wraz	z	pomysłodaw-

cą	i	wychowawcą	klasy-	p.	Grażyną	
Miętką-	 Piotrowicz	 oraz	 Dyrekto-
rem	 Szkoły	 Panią	 Ewą	 Żylak,	 17	
grudnia	 2020r.	 o	 godzinie	 18.00	
uczestniczyła	w	internetowym	wy-
darzeniu-	 	 PARTYcypacja,	 podczas	
którego	ogłoszono	laureatów	tego-
rocznego	 konkursu	 Barwy	Wolon-
tariatu	na	Pomorzu	Zachodnim.
	 Klasa	 z	 wolontariatem-	 za-
grajmy	 w	 pomaganie	 	 uzyskała	
tytuł	Laureata	I	miejsca	w	konkur-
sie	„Barwy	Wolontariatu	2020	na	
Pomorzu	Zachodnim”	w	kategorii	
grupa	 wolontariuszy	 za	 różno-
rodność	 podejmowanych	działań	
i	 	 wyjątkowość	 organizowanych	
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
zaprasza po odbiór kalendarzy

na 2021 rok!
	 Szanowni	państwo,	w	związku	 z	 tym,	 że	nasze	kalendarze	cieszyły	 się	ogromną	popularnością	wśród	
mieszkańców	Gminy	Nowogard	i	rozeszły	się	bardzo	szybko	w	okresie	przedświątecznym,	mamy	dla	Was	
kolejną	serię	kalendarzy	ściennych.

	 Burmistrz	Robert	Czapla,	w	ramach	prezentu	
noworocznego,	 zaprasza	 chętnych	 mieszkań-
ców	naszej	Gminy	po	odbiór	kalendarza	ścien-
nego	do	budynku	Urzędu	Miejskiego	przy	Placu	
Wolności	 1.	 Po	 kalendarze	można	 zgłaszać	 się	
do	Ratusza	w	godzinach	pracy	Urzędu	od	7.30	
do	15.30,	od	poniedziałku	do	piątku,	aż	do	wy-
czerpania	 zapasów.	 Przy	 głównym	 wejściu	 do	
Ratusza	należy	zadzwonić	dzwonkiem	i	poinfor-
mować	pracownika	Urzędu	Miejskiego,	że	przy-
szli	Państwo	właśnie	po	kalendarz.
	 Zaczął	się	Nowy	Rok,	2021,	warto	go	dobrze	
zaplanować	i	wykorzystać	każdy	dzień	rozpoczy-
nającego	się	roku.	Zapraszamy!

Ewa Brzykcy

akcji	wolontariatu.	W	wydarzeniu	
uczestniczył	 Wicemarszałek	 Wo-
jewództwa	Zachodniopomorskie-
go	Pan	Olgierd	Kustosz.
•	Nagroda	Regionalnego	Centrum	
Wolontariatu	 z	 siedzibą	w	Szcze-
cinie	 za	 zorganizowanie	 akcji	
społecznej	 „Godzina	 dla	 twojej	
miejscowości”	 według	 własnego	
pomysłu	pn.	„Krok	z	pupilem	se-
niora	 daje	 wiele	 radości”	 –	 paź-
dziernik	2020r.
•	 Nagroda	 publiczności	 oraz	
I	miejsce	za	projekt	„	Tydzień	mu-
kowiscydozy	dla	Nadii	i	innych…”,	
zaprezentowany	 podczas	 IV	 Za-
chodniopomorskiego	Forum	Wo-
lontariatu	w	dniach	1-	4.12.2020r.	
Do	projektu	młodych	wolontariu-
szy	 włączyło	 się	 koło	 gospodyń	
wiejskich	z	Ostrzycy.
	 -	Jestem	dumny	z	zaangażowa-
nia	 nowogardzkiej	 młodzieży	 ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Nowo-
gardzie	w	wolontariat.	Dają	dobry	
przykład	społeczeństwu,	nie	tylko	
innym	 uczniom	 ze	 swojej	 szko-
ły,	 ale	 też	 rówieśnikom	 z	 innych	
gminnych	 szkół.	 Uczniowie	 klasy	

z	 wolontariatem	 robią	 coś	 fan-
tastycznego	 dzieląc	 się	 z	 innymi	
swoim	czasem,	angażując	w	swo-
je	działania	całe	rodziny	i	lokalną	
społeczność.	 Uważam,	 że	 należą	
się	 im	 podziękowania	 za	 godne	
reprezentowanie	miasta	w	całym	
województwie	 zachodniopomor-
skim	i	gratulacje	doskonałych	po-
mysłów	 i	 sukcesów.	Widzimy,	 że	
to	 co	 robią	młodzi	 nowogardzia-
nie	podoba	się	innym	w	regionie,	
a	więc	mamy	się	czym	pochwalić	-	
komentuje	burmistrz	Nowogardu	
Robert	Czapla.
	 Klasa	z	wolontariatem	nie	mo-
głaby	 tak	 prężnie	 funkcjonować	
gdyby	 nie	 szczere	 zaangażowa-
nie	 ludzi,	 którzy	 ten	 wolontariat	
tworzą	 i	wspierają.	 -	 Chciałabym	
podziękować	 zarówno	 rodzicom,	
rodzinom	 dzieci,	 nauczycielom	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	i	pani	
dyrektor	Ewie	Żylak,	dzięki	której	
szkoła	staje	się	centrum	wolonta-
riatu	dla	młodzieży.	Nie	byłoby	to	
oczywiście	możliwe	bez	wsparcia	
pana	burmistrza	Roberta	Czapli	–	
mówi	 wychowawca	 klasy	 z	 wo-

lontariatem,	pani	Grażyna	Miętka	
–	Piotrowicz.
	 O	 naszych	 wolontariuszach	
jest	 głośno	w	 regionie.	 Na	 ante-
nie	Radia	 Szczecin	mogliśmy	wy-
słuchać	 rozmowy	 wychowawcy	
Klasy	 z	 redaktor	Katarzyną	Furgą	
na	 temat	osiągnięć	 Klasy,	Nowo-
gardu,	współpracy	z	burmistrzem	
Robertem	 Czaplą	 i	 jednostkami	
podległymi	 Gminie	 Nowogard	
w	tym	trudnym	czasie	pandemii.
	 Akcji	 organizowanych	 i	 reali-
zowanych	przez	 klasę	 z	wolonta-
riatem	jest	mnóstwo,	nie	sposób,	
nawet	 pokrótce	 przedstawić	 ich	
wszystkich.	Działania	uczniów	SP	
2	 to	 nie	 tylko	 prace	 podlegające	
konkursom,	 to	 przede	wszystkim	
codzienne	 pomaganie,	 uwrażli-
wianie	 innych	 na	 potrzeby	 oto-
czenia	 i	 reagowanie.	 Uczniowie,	
nauczyciele,	 rodzice	 związani	
z	 Klasą	 niosą	 pomoc	 i	 uśmiech,	
zarażają	pozytywną	energią	i	chę-
cią	niesienia	pomocy.
	 Życzymy	dalszych	sukcesów!

Ewa Brzykcy



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 17

INFORMACJA
Burmistrz	Nowogardu	 	Robert	Czapla	przypomina	o	 zbliżającym	 się	
terminie	ponownego	składania	wniosków	o	ustalenie	prawa	do	po-
bierania	500	plus,	na	kolejny	okres	świadczeniowy	2021/2022.

Wnioski		przyjmowane	będą:
-	od	01.02.2021r.	wnioski	można	składać	tylko	droga	elektroniczną	–	
za	pomocą	następujących	kanałów:
•	Platformy	Usług	Elektronicznych	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych	
(PUE	ZUS);
•	Portalu	informacyjno-usługowego	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i	Po-
lityki	Społecznej
-	Emp@tia	(empatia.mrpips.gov.pl);
•	 Elektronicznej	 Platformy	 Usług	 Administracji	 Publicznej	 – 
ePUAP	(http://epuap.gov.pl);	
•	bankowość	elektroniczna.	
-	od	01.04.2021r.	drogą	 tradycyjną	 (papierową)	od	poniedziałku	do	
piątku	w	 godzinach	 od	 7.30	 do	 15:30	w	Ośrodku	 Pomocy	 Społecz-
nej	w	Nowogardzie	w	pokoju	nr	 11.	 Pracownicy	przyjmujący	wnio-
ski	 to	p.	 Sylwia	Buriak	oraz	 	p.	Paulina	 Liszniańska,	 tel.	 kontaktowy 
091-39-20-200.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana

	 Uprzejmie	 przypominamy,	 że	 zgodnie	 z	 art.111	
ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdziała-
niu	alkoholizmowi	(Dz.U.	z	2018r.	oz.2277),	przedsię-
biorca	prowadzący	sprzedaż	napojów	alkoholowych	
w	roku	poprzednim	,	 jest	zobowiązany	do	złożenia	
do	dnia31	stycznia	2021r	pisemnego	oświadczenia	
o	wartości	 sprzedaży	poszczególnych	rodzajów	na-
pojów	alkoholowych	w	każdym	punkcie	sprzedaży.
	 Urząd	 Miejski	 w	 Nowogardzie	 przypomina	
wszystkim	przedsiębiorcom	prowadzącym	sprzedaż	
napojów	 alkoholowych	 o	 konieczności	 wniesienia	
w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do	 dnia	 31	 stycz-
nia	2021	r.	I	raty	opłaty	za	korzystanie	z	posiadanych	
zezwoleń.	Niedokonanie	opłat	w	ustawowym	termi-
nie	 i	w	należytej	wysokości	skutkować	będzie	nali-
czeniem	dodatkowej	opłaty	w	wys.	30%.
Opłata	 za	 zezwolenia	 wnoszona	 jest	 na	 rachu-
nek	Gminy	Nowogard:
Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
	 Druk	 oświadczenia	 można	 pobrać	 jako	 załącz-
nik	 do	 w/w	 ogłoszenia	 lub	 w	 Urzędzie	 Miejskim	
w	Nowogardzie,	Wydział	 Rozwoju	 Lokalnego,	 Fun-
duszy,	Kultury	i	Sportu	,	Plac	Wolności	5	,	pok.	210	
po	wcześniejszym	umówieniu	się	telefonicznie	,	tel. 
91	39	26	233	–	Urszula	Berezowska.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

	 Informujemy	 ,	 że	ww.	oświadczenie	można	 zło-
żyć:

1.	Poprzez	wrzucenie	wypełnionego	 i	podpisanego	
oświadczenia	do	skrzynki	,,	Poczta	do	Urzędu	Miej-
skiego’’	umieszczonej	na	przodzie	budynku	Ratusza	
przy	wejściu	do	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	
Plac	Wolnosci	1.

2.	 Za	 posrednictwem	 poczty	 –	 można	 wysłać	
oświadczenie	 wypełnione	 i	 podpisane	 na	 adres	 :	
Urząd	 Miejski	 w	 Nowogardzie,	 Plac	 Wolności	 1, 
72-200	Nowogard.

3.	Osobiście	,	po	wcześniejszym	umówieniu	się	tele-
fonicznie	,	tel.	91	39	26	233	.	Wydział	Rozwoju	Lokal-
nego,	Funduszy,	Kultury	i	Sportu	Urzędu	Miejskiego	
w	Nowogardzie,	Plac	Wolności	5	.

	 Należy	 pamiętać,	 że	w	 styczniu	 2021	 jest	 tylko	
19	dni	roboczych,	natomiast	30	i	31	stycznia	to	dni	
wolne	od	pracy.	W	związku	z	sytuacją	epidemiczną	
ważne	jest,	aby	nie	odkładać	zlożenia	oświadczenia	
i	dokonania	opłaty	na	ostatnią	chwilę.

OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BŁOTNIE

Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Błot-
nie	zatrudni	nauczyciela	edukacji	wcze-
snoszkolnej	w	pełnym	wymiarze		na	czas	
zastępstwa	 do	 końca	 roku	 szkolnego.	
Wymagane	kwalifikacje	zgodne	z	Rozpo-
rządzeniem	MEN.
Wymagane	dokumenty:
•	Podanie,
•	Dokumenty	potwierdzające
kwalifikacje,
•	CV,
•	 Oświadczenie	 o	 wyrażeniu	 zgody	 na	
przetwarzanie	danych	osobowych.
Dokumenty	 należy	 składać	 w	 sekreta-
riacie	szkoły	lub	pocztą	elektroniczną	na	
adres	e-mail:spblotno@wp.pl.
Tel	kontaktowy	91	39	10	190.

Dyrektor		Szkoły	Podstawowej	
w	Błotnie
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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

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
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oraz	zmiany	tytułów.
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