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	 W	piątek	5	lutego	br.	w	Ratuszu	Miejskim	odby-
ło	się	spotkanie	burmistrza	Roberta	Czapli	z	radnym	
Wojciechem	 Włodarczykiem,	 skarbnikiem	 Marci-
nem	Marchewką	oraz	kierownikiem	Inwestycji	i	Re-
montów	Andrzejem	Mazurczakiem	w	sprawie	budo-
wy	lądowiska	dla	helikopterów	przy	nowogardzkim	
szpitalu.	Od	dłuższego	czasu	radny	Wojciech	Włodar-
czyk	wraz	z	burmistrzem	zabiegają,	aby	opracować	
koncepcję	lądowiska,	sprawdzali	możliwości	i	koszty	
z	tym	związane.	„Lądowisko to ogromne ułatwienie. 
Po co wozić pacjenta w stanie ciężkim i niepotrzeb-
nie przedłużać czas dowozu, który dziś w przypadku 
pacjenta z zawałem wynosi ok. 40 minut” - mówi 

Spotkanie w sprawie lądowiska
przy szpitalu

Wojciech	Włodarczyk	 –	 „W przypadku helikoptera 
czas przygotowania pacjenta i przetransportowanie 
go wyniesie ok. 8 minut. O tyle zwiększą się szanse 
pacjenta na przeżycie!”.  
	 W	ubiegłym	roku	zostały	zabezpieczone	środki	fi-
nansowe	na	opracowanie	koncepcji,	procedura	zosta-
ła	ogłoszona	w	grudniu	a	w	styczniu	został	wyłoniony	
wykonawca	jednak	Rada	Miejska	uchwalając	budżet	
na	2021	rok	nie	przewidziała	na	ten	cel	środków	finan-
sowych.	Podczas	spotkania	ustalono,	iż	na	najbliższej	
sesji	 przedstawiony	 zostanie	projekt	uchwały	 zabez-
pieczający	środki	na	koncepcję	lądowiska.

Andrzej Sawicki

	 Ruszają	 prace	 inwestycyjne	
przy	 ul.	 Sikorskiego	 w	 Nowo-
gardzie.	 W	 piątek,	 5	 lutego	 br.,	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 podpi-
sałogłoszenie	 o	 przetargu,	 który	
ma	 wyłonić	 firmę	 na	 wykona-
nie	 oświetlenia	 drogowego	 przy	
wspomnianej	ulicy.
	 Projekt	 inwestycji	 przewiduje	
postawienie	 12	 słupów	 alumi-
niowych	 z	 lampami	 ledowymi	 o	
mocy	72W,	wzdłuż	ulicy	Silorskie-
go,	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Kościuszki	
do	 ul.	 Wojska	 Polskiego.	 Termin	
wykonania	 to	 aż	 8	 miesięcy	 od	
momentu	 podpisania	 umowy	 z	
wyłonionym	wykonawcą.

Będzie jaśniej na ul. Sikorskiego
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	 Zostało	rozstrzygnięte	postępowanie	na	wykona-
nie	projektu	siłowni	na	świeżym	powietrzu	w	miej-
scowości	 Glicko.	 Na	 zapytanie	 ofertowe	 wpłynęło	
9	 ofert,	 z	 któych	 najtańszą	 złożyło	 Outside	 Studio	
Projektowe	 Natalia	 Paja	 z	 Lublina	 za	 kwotę	 3970	
zł	 brutto.	 Rozstrzygnięcie	 jest	 kontunuacją	 dobrej	
współpracy	sołtys	Glicka	Karoliną	Ogiewą	z	burmi-
strzem	Robertem	Czaplą	czego	wynikiem	było	pod-

Rozstrzygnięto
postępowanie na siłownię w Glicku

pisanie	23	listopada	ubiegłego	roku	br.	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Nowogardzie	porozumienia	w	sprawie	
bezpłatnego	używania	 terenu	o	pow.	 600m2	wraz	
z	budynkiem	stanowiącym	własność	Gminy	Nowo-
gard	na	cele	siłowni.	Jak	zapowiedział	burmistrz	w	
tej	 chwili	 robione	 jest	 wszystko	 dla	 mieszkańców	
Glicka	aby	siłownia	powstała.
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	 Wraz	 z	 ostrymi	 mrozami	 wzrósł	 poziom	 zanie-
czyszczenia	 powietrza	w	 naszej	 Gminie	 przez	 dym	
wydobywający	się	z	kominów.	Wszyscy	chcemy	się	
ogrzać,	to	oczywiste,	ale	ogrzewając	dom	czy	miesz-
kanie	należy	mieć	na	uwadze	zarówno	nasze	środo-
wisko	jak	i	własne	zdrowie.
	 Przypomnijmy,	 że	 pierwsze	 umowy	 w	 ramach	
programu	„Zdrowe	powietrze	w	Nowogardzie”	 zo-
stały	 podpisane	 przez	 burmistrza	 Nowogardu	 Ro-
berta	Czaplę	w	2019	r.	Zainteresowanie	programem	
jednak	nie	gaśnie,	a	właściciele	mieszkań	i	domów,	
którzy	biorą	w	nim	udział,	od	2	 lat	otrzymują	pie-
niądze	w	postaci	 dotacji	 na	 zakup	 nowego	pieca	 i	
części	nowej	 instalacji	grzewczej.	 Jednorazowa	do-
tacja	wynosi	nie	więcej	niż	3	tysiące	złotych	dla	do-
mów	i	mieszkań	oraz	5	tysięcy	złotych	dla	budynków	
wielorodzinnych,	posiadających	wspólną	kotłownię.	
Dotacja	 stanowi	 50	%	 kosztów	 związanych	 z	 zaku-
pem	pieca	i	instalacji	grzewczej,	jednakże	nie	obej-
muje	zwrotów	kosztów	za	 inwestycje	zrealizowane	
przed	podpisaniem	umowy.
	 Z	 programu	 w	 przeciągu	 dwóch	 ostatnich	 lat	
skorzystało	już	łącznie	80	rodzin	domostw	w	naszej	
Gminie.	Od	15	stycznia	tego	roku,	można	ponownie	
składać	wnioski,	które	jak	poinformował	nas	wydział	
Gospodarki	 Komunalnej	 Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	
Środowiska	licznie	spływają	do	Urzędu.
	 Zachęcamy	mieszkańców	 do	 korzystania	 z	 pro-
gramu	 abyśmy	mogli	 konsekwentnie	wspólnie	 po-
lepszać	jakość	powietrza	w	naszej	Gminie.
	 Warto	 zauważyć,	 iż	 dotacji	 podlegają	 wszelkie	
innowacyjne	 rozwiązania	 i	 piece	grzewcze	nowych	

Kontynuacja programu
„Zdrowe powietrze” w 2021 roku

technologii.	To	nie	tylko	piece	gazowe,	ale	też	pie-
ce	na	olej	opałowy	czy	piece	zasilane	prądem	elek-
trycznym.
	 Program	 „Zdrowe	 powietrze”	 ma	 na	 celu	 eli-
minację	 pieców	 „kopciuchów”,	w	 których	 niestety	
często	spalane	są	wszelkie	odpady.	W	tym	miejscu	
należy	 poinformować,	 iż	 obowiązuje	 bezwzględ-
ny	 zakaz	 spalania	 odpadów	w	 piecach	 domowych	
oraz	na	terenie	nieruchomości.	Zgodnie	z	ustawą	o	
odpadach	 z	 2012	 roku	 spalanie	 odpadów	 stanowi	
wykroczenie.	Takie	nieodpowiedzialne	zachowanie,	
kiedy	paląc	śmieci	w	piecu	rujnujemy	zdrowie	swoje	
i	wszystkich	dookoła,	którzy	są	zmuszeni	oddychać	
zanieczyszczonym	powietrzem,	prowadzi	do	bardzo	
poważnych	 konsekwencji	 zdrowotnych.	 Podczas	
spalania	 odpadów	 powstają	 toksyczne	 substancje,	
które	wydobywając	się	z	kominów	są	bardzo	niebez-
pieczne	dla	naszego	zdrowia.
	 Bądźmy	więc	odpowiedzialni.	Zadbajmy	razem	o	
nasze	zdrowie	i	środowisko!

Ewa Brzykcy
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	 Makarony,	 kasza,	 ale	 też	 kon-
serwy	mięsne	 i	 rybne	 oraz	 prze-
twory	warzywne	trafiły	dzisiaj	do	
lodówki	 społecznej,	 która	 usta-
wiona	 została	 na	 tyłach	 siedziby	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	przy	
ul.	 3	 Maja	 w	 Nowogardzie.	 W	
jej	 otwarciu,	 czy	 raczej	 zapełnia-
niu	brały	udział	panie	z	OPS	oraz	
burmistrz	 Robert	 Czapla,	 który	
tłumaczył,	że	z	tego	nietypowego	
źródła	 zaopatrzenia	 w	 żywność	
korzystać	 będą	 mogły	 przez	 24	
godziny	 na	 dobę	 wszystkie	 po-
trzebujące	osoby.	Prosi	też	pozo-
stałych	 mieszkańców	 gminy,	 by	
nie	pozostali	obojętni	 i	w	 lodów-
ce	zastawiali	to,	co	jest	im	niepo-
trzebne.
	 -	Wiele	żywności	wyrzucamy	i	
marnujemy,	a	są	osoby,	które	nie	
mają	 co	 jeść,	 są	 ubogie,	 samot-
ne.	 I	 ta	 lodówka	ma	 służyć	 wła-
śnie	 temu,	 by	 szczególnie	 teraz,	
w	 tym	 trudnym	 zimowym	 okre-
sie,	nie	były	one	głodne.	Prosimy	
więc	 o	 pozostawianie	 tutaj	 tego,	
co	jeszcze	nadaje	się	do	spożycia,	
w	 słoikach	 czy	 innych	 szczelnych	

Burmistrz Robert Czapla
napełnił społeczną lodówkę żywnością 

dla potrzebujących

opakowaniach,	 a	 potrzebujących	
pomocy	o	to,	by	brali	tyle,	 ile	 im	
rzeczywiście	 jest	 niezbędne,	 by	
inni	 też	 mogli	 skorzystać.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 lodówka	będzie	 sys-
tematycznie	 napełniana	 i	 stanie	
się	 nie	 tyle	 lodówką	miejską,	 co	
lodówką	mieszkańców	-	mówił	R.	
Czapla.

	 Lodówka	ma	być	 otwarta	 bez	
przerwy,	 o	 jest	 stan	 i	 zawartość	
na	 bieżąco	 dbać	 będą	 pracowni-
cy	OPS.	Prosimy	o	przekazywanie	
informacji	na	ten	temat	osobom,	
którym	bezpłatna	 żywność	może	
być	potrzebna.

Paweł Botarski
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	 Od	 pierwszej	 już	 kadencji,	 burmistrz	 Robert	
Czapla,	 nie	 szczędził	 pieniędzy	 w	 budżecie	 gminy	
na	 inwestycje	w	 tereny	wiejskie.	 Budowa	 świetlic,	
oświetlenia,	 chodników,	placów	zabaw,	 siłowni	 ze-
wnętrznych,	 remonty	 i	 termomodernizacje	 szkół,	
remonty	remiz	i	świetlic,	budowa	sieci	wodociągo-
wej,	czy	oczyszczalni	i	sieci	kanalizacyjnej,	remonty	
dróg	–	a	większość	zrealizowana	dzięki	 funduszom	
zewnętrznym.
	 Na	 początku	 lutego	 br.,	 do	Wojewody	 Zachod-
niopomorskiego,burmistrz	Robert	Czapla	złożył	trzy	
wnioski	o	dofinansowanie,	opiewające	na	kwotę	bli-
sko	5	milionów	złotych.	Będą	to	kolejne	pieniądze,	
które	trafią	na	teren	wiejski.
	 Wszystkie	 trzy	 wnioski	 pozytywnie	 zaopiniował	
Oddział	 Terenowy	 Krajowego	 Ośrodka	 Wsparcia	
Rolnictwa	w	Szczecinie.	Czekamy	więc	 już	 tylko	na	
ostateczną	decyzję	Wojewody,	aby	owe	inwestycje	
mogły	być	zrealizowane	jeszcze	w	tym	roku.

	 Czego	dotyczą	te	wnioski	 i	o	 jakie	kwoty	stara	
się	burmistrz	Robert	Czapla?

1.	 „Budowa	 dróg	 na	 obszarze	miejscowości	 pope-
geerowskich	–	Długołęka	i	Kulice”	-	planowana	jest	
budowa		oświetlenia	ulicznego	i	odwodnienie.	Pro-
jekt	 uwzględnia	 dostosowanie	 parametrów	 drogi	
do	wymogów	rozporządzenia	w	sprawie	warunków	
technicznych,	 jakim	 powinny	 odpowiadać	 drogi	
publiczne,	 	 co	 wpłynie	 na	 bezpieczeństwo	 ruchu	
drogowego.	 Obszar	 miejscowości	 Kulice	 obejmuje	
nowe	osiedle	domków	jednorodzinnych,	co	z	pew-
nością	przyczyni	się	do	poprawy	dostępności	i	bez-
pieczeństwa	 mieszkańców	 –	 wnioskowana	 kwota	
dofinansowania	to	2	660	000	zł	brutto(słownie:	dwa	
miliony	sześćset	sześćdziesiąt	tysięcy).

2.	„Budowa	oczyszczalni	ścieków	oraz	sieci	kanalizacji	
sanitarnej	w	miejscowości	Konarzewo	wraz	z	niezbęd-
ną	 infrastrukturą	 techniczną”-	 realizacja	 inwestycji	
przyczyni	się	do	poprawy	warunków	życia	mieszkań-
ców	i	wpłynie	pozytywnie	na	środowisko	-	poprzez	bu-
dowę	urządzeń	oczyszczających		wpłynie	na	ochronę	
wód	 powierzchniowych	 przed	 niekorzystnym	 wpły-
wem	 substancji	 zanieczyszczających	 –	wnioskowana	
kwota	dofinansowania	to	1	600	000	zł	brutto	(słow-
nie:	jeden	milion	sześćset	tysięcy).

3.	 „Wybudowanie	 	 nowego,	 hybrydowego	 	 oświe-
tlenia	drogowego	w	miejscowościach	popegeerow-
skich	–	Kulice,	Świerczewo,	Konarzewo,	Wierzbięcin	
i	Wierzchy”	(łącznie	39	szt.)	–	inwestycja	ta	przyczy-
ni	się	do	zwiększenia	wykorzystania	energii	ze	źró-
deł	odnawialnych	w	regionie,	redukcji	emisji	gazów	
cieplarnianych,	 zmniejszenia	 stopnia	 degradacji	

Kolejne miliony płyną na tereny wiejskie
środowiska	 natural-
nego	 oraz	 przyczyni	
się	 do	 realizacji	 pol-
skich	 zobowiązań	
akcesyjnych	 w	 za-
kresie	 zwiększania	
udziału	 energii	 po-
chodzącej	 ze	 źródeł	
odnawialnych.	Cel	ten	zrealizowany	będzie	poprzez	
budowę	 	 oświetlenia	 solarnego	 (panel	 fotowolta-
iczny	2*280	W)	wraz	z	turbiną	wiatrową	o	mocy	od	
300	W	do	400	W	z	oprawą	LED	w	miejscowościach	
wchodzących	 w	 skład	 Gminy	 Nowogard.	 Hybry-
dowy,	 wiatrowo-słoneczny	 system	 oświetleniowy	
jest	 systemem	 niezależnym	 i	 samowystarczalnym,	
eliminującym	 potrzebę	 budowania	 ziemnych	 kabli	
elektrycznych,	 które	 są	 typowe	 dla	 konwencjonal-
nych	 systemów	oświetleń	ulicznych.	Umożliwia	on	
świecenie	lampy	od	zmierzchu	do	świtu,	niezależnie	
od	pory	roku	oraz	oświetlenie	i	bezpieczeństwo	dla	
miejsc,	gdzie	budowanie	oświetleń	kablowych	 jest	
zbyt	kosztowne.	Projektowany	system	zapewnia	au-
tonomie	lampy	4-5	dni	w	przypadku	niekorzystnych	
warunków	pogodowych	i	braku	ładowania	zarówno	
z	 paneli	 fotowoltaicznych,	 jak	 i	 siłowni	 wiatrowe	
-	wnioskowana	kwota	dofinansowania	to700	000	zł	
brutto	(słownie:	siedemset	tysięcy).

	 Jak	widzimy,	to	kolejne	miejscowości,	w	których	
burmistrz	Robert	Czapla	zaplanował	realizację	inwe-
stycji,	które	mają	poprawić	życie	codzienne	miesz-
kańców	nowogardzkich	wsi.
	 Osiedle	domków,	które	powstaje	w	obrębie	Ku-
lice,	z	uwagi	na	bardzo	bliską	odległość	od	miasta,	
staje	się	atrakcyjnym	miejscem	pod	zabudowę	do-
mów.	Coraz	więcej	osób	decyduję	się	właśnie	 tam	
wybudować	 swoje	 gospodarstwo	domowe.	Droga,	
która	 zostanie	 tam	wybudowana	wraz	 z	 oświetle-
niem,	z	pewnością	uczyni	ten	teren	jeszcze	bardziej	
atrakcyjniejszym	pod	względem	zabudowy	mieszka-
niowej	oraz	poprawi	bezpieczeństwo	osób	porusza-
jących	się	tą	drogą.
	 W	Konarzewie,	tak	 jak	 i	w	Słajsinie,	mieszkańcy	
czekali	na	tę	inwestycję	z	nadzieją	–	mowa	oczywi-
ście	o	oczyszczalni	i	budowie	kanalizacji.	Jeżeli	Wo-
jewoda	pozytywnie	rozpatrzy	wspomniane	wnioski,	
to	 mieszkańcy	 kolejnego	 sołectwa	 będą	 mogli	 się	
cieszyć	inwestycją,	która	znacznie	ułatwi	im	życie.
	 Nowe	 zaś	 lampy,	 które	 mają	 być	 postawione	
w	Kulicach,	Świerczewie,	Konarzewie,	Wierzbięcinie	
i	Wierzchach	sprawią,	że	mieszkańcy	będą	mogli	bez-
piecznie	wracać	wieczorową	porą	do	swych	domów.
	 To	 kolejny	 dowód	 na	 to,	 że	 los	 nowogardzkich	
wiosek	jest	bliski	sercu	burmistrza	Roberta	Czapli.

Piotr Suchy



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 7

	 Mając	na	uwadze	aktualne	warunki	atmosferycz-
ne,	informuję	iż	z	inicjatywy	Burmistrza	Nowogardu	
Roberta	Czapli	 zostały	uruchomione	3	gorące	kok-
sowniki	 których	 zadaniem	 jest	 ogrzewanie	 zmarz-
niętych	 przechodniów.	 Są	 rozmieszczone	w	 trzech	
lokalizacjach	Nowogardu	tj.
1.	ul.	700	–	Lecia	(przy	przystanku	autobusowym)
2.	 ul.	 Stanisława	 Rzeszowskiego	 (przy	 przystanku	
bus)
3.	ul.	Kościuszki	(przy	przystanku	autobusowym)
	 Ten	pomysł,	ma	sprawić,	że	nie	będziemy	tak	bar-
dzo	marznąć	czekając	np.	na	przystanku.	Koksowniki	
będą	działały	do	ustania	mrozów.

Karol Brzeczek
Kierownik ZBK

Koksowniki w mieście

	 W	 środę,	 17	 lutego	 br.,	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 podpisał	
zapytanie	 ofertowe	 na	 budo-
wę	placów	zabaw	w	miejsco-
wości	 Wojcieszyn.	 Plac	 za-
baw	 powstanie	 przy	 boisku	
piłkarskim	 -	 w	 miejscu	 gdzie	
były	 zorganizowane	 Dożynki	
gminne	 w	 2017	 r.	 Plac	 zabaw	
bedzie	 wyposażony	 w	 zestaw	
sprawnościowy,	huśtawkę	podwójną	
składającą	się	z	segmentów:	bocianie	gniazdo,	huś-
tawka	kubełkowa,	karuzelę,	zjeżdżalnię	 i	sprężyno-
wiec	a	także	ławkę	z	oparciem,		pojemnik	na	śmieci,	
ogrodzenie	wraz	z	furtką.	Jest	to	kolejna	inwestycja	
w	Wojcieszynie	po	budowie	sieci	wodno	-	kanaliza-
cyjnej	 w	 rejonie	 inwestycyjnym	 Wojcieszyn-Mięt-

Już niebawem nowy plac zabaw
w Wojcieszynie

no,	wymianie	dachu	na	świetlicy	wiejskiej		oraz	
pozyskaniu	 przez	 burmistrza	 od	 Krajowego	
Ośrodka	Wsparcia	Rolnictwa	gruntu	wrtości	
1,5	 zł	 gdzie	 mieszkańcy	 z	 ówczesną	 sołtys	
Andżeliką	 Sają	 i	 Krzysztofem	 Zwierzakiem	
z	rady	sołeckiej	postawili	wiatę	 i	przygoto-
wali	boisko.

Warto	 wspomnieć,	 iż	
o	 plac	 zabaw	 mocno	

zabiegał	 radny	 SLD	 Ja-
cek	 Rafiński.	 To	 kolejne	
sołectwo,	 które	 dzięki	
dobrej	współpracy	z	bur-
mistrzem	 Robertem	 Cza-
plą,	 będzie	 posiadało	 plac	
zabaw.
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	 W	dniu	10	lutego	w	Olchowie	odbyły	się	wybory	
sołtysa.	Swoją	kandydaturę,	jako	jedyny,	zgłosił	pan	
Arkadiusz	 Lubczyński,	 który	 jednogłośnie	 wygrał	
wybory.	 Na	 87	 głosujących,	 87	 głosów	 przypadło	
panu	Lubczyńskiemu.	Wybory	odbyły	się	oczywiście	
zgodnie	z	obowiązującym	reżimem	sanitarnym.
	 Mieszkańcy	Olchowa	jak	się	okazuje	słusznie	wy-
brali	pana	Lubczyńskiego	na	sołtysa.	Nowy	sołtys	już	
w	pierwszym	dniu	po	objęciu	stanowiska	przystąpił	
od	działania.
	 Dziś	w	Ratuszu,	przy	tradycyjnym	pączku	i	kawie	
odbyło	się	spotkanie	nowego	sołtysa	Olchowa	z	bur-
mistrzem	Nowogardu	Robertem	Czaplą.	Na	spotka-
niu	pan	Lubczyński	przedstawił	burmistrzowi	plany	
jakie	ma	sołectwo	związane	z	rozwojem	wsi.	Pierw-
szym	tematem	jest	reaktywacja	starego	cmentarza	
w	Olchowie.	Cmentarz	ten	jest	nieczynny,	natomiast	
mieszkańcy	wsi	wnioskują	o	jego	reaktywację	z	racji	
tego,	że	Olchowo	 jest	słabo	skomunikowane	z	No-
wogardem,	a	starsi,	niezmotoryzowani	mieszkańcy	
Olchowa	chcieliby	mieć	możliwość	odwiedzać	groby	
najbliższych	bez	przeszkód.
	 Sam	sołtys	argumentuje	swój	wniosek	o	otwarcie	
cmentarza	tym,	iż	jest	to	miejsce	pamięci	i	zadumy	
bardzo	potrzebne	w	każdej	społeczności.	Burmistrz	
Robert	Czapla	złoży	więc	komplet	niezbędnych	do-
kumentów	 do	 Sanepidu,	 którego	 zgoda	 jest	 nie-
zbędna,	aby	cmentarz	w	Olchowie	ponownie	mógł	
funkcjonować.

Olchowo z nowym sołtysem

	 Drugim	tematem	jest	zwiększenie	możliwości	in-
westycyjnych	w	Olchowie	na	działce	gminnej	leżącej	
w	sąsiedztwie	starej	drogi	nr	6.	Mieszkańcy	chcieli-
by	w	tym	miejscu	urządzić	teren	rekreacyjny	wraz	z	
placem	zabaw	dla	najmłodszych	mieszkańców	wsi.	
Aby	móc	maksymalnie	wykorzystać	teren	graniczący	
z	drogą	burmistrz	wystąpił	z	wnioskiem	do	General-
nej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	o	zniesienie	
dotychczasowej	klasyfikacji	tej	drogi.
	 Wygląda	na	to,	iż	współpraca	nowego	sołtysa	Ol-
chowa	z	burmistrzem	będzie	układać	się	pomyślnie,	
a	mieszkańcy	będą	zadowoleni	ze	swojego	wyboru.
	 Panu	 Arkadiuszowi	 Lubczyńskiemu	 serdecznie	
gratulujemy	 i	 życzymy	 sukcesów	w	pełnieniu	 swej	
funkcji!

Ewa Brzykcy

	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	pozyskał	
dodatkowe	środki	z	budżetu	gminy	na	kontynu-
ację	programu	500+	dla	nauczycieli.
	 Nauczyciele	 zatrudnieni	 w	 szkołach,	 prowa-
dzący	 nauczanie	 zdalne	 otrzymali	 500zł	 dofi-
nansowania	do	zakupu	sprzętu	w	tym	m.in.	ak-
cesoriów	komputerowych,	oprogramowania	lub	
usługi	 dostępu	 do	 internetu,	 co	ma	 usprawnić	
prowadzenie	 zdalnych	zajęć	 lekcyjnych.	 Łącznie	
burmistrz	Robert	Czapla	przeznaczył	na	 ten	 cel	
10	263	zł.	Oświata	i	edukacja	zawsze	są	dla	bur-
mistrza	jednym	z	priorytetowych	obszarów,	któ-
re	chętnie	wspiera.
	 Chcemy	aby	wszyscy	nauczyciele	uprawnieni	
do	takiego	wsparcia	mogli	 z	niego	w	pełni	sko-
rzystać.	 Rozumiemy,	 iż	 konieczność	 prowadze-

Kontynuacja programu 500+
dla nauczycieli

nia	lekcji	zdalnych	jest	dużym	utrudnieniem	dla	
nauczycieli	 i	 stanowi	 dla	 nich	wyzwanie,	 dlate-
go	 wspieramy	 ich	 w	 codziennej	 pracy.	 Dzięki	
wsparciu	 ze	 strony	burmistrza,	 jakość	 połączeń	
podczas	 lekcji,	 forma	 przeprowadzanych	 lekcji	
zdalnych	i	możliwości	nauczycieli	będą	znacznie	
lepsze,	co	z	pewnością	przełoży	się	na	efekty	na-
uczania	i	wyniki	uczniów.
	 Zależy	 nam	 na	 tym,	 aby	 środki	 te	 były	 wy-
korzystane	 w	 celu	 ogólnego	 ulepszenia	 jako-
ści	 kształcenia	 na	 odległość.	 Sprawne	 zdalne	
nauczanie,	 w	 tych	 trudnych	 czasach	 pomoże	
uczniom	gminnych	szkół	w	dalszym	zdobywaniu	
wiedzy	bez	przeszkód	technologicznych.

Referat Edukacji i Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkół
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Porządki w gminie 
Nowogard

Od	ponad	 dziewięciu	 lat,	 na	 polecenie	 Burmistrza	
Roberta	Czapli,	trwa	systematyczne	porządkowanie	
naszej	gminy.	Prace	wykonywane	są	przez	stażystów	
Urzędu	Miejskiego,	pracowników	interwencyjnych	z	
Urzędu	Pracy.	W	ostatnim	czasie	dbano	o	odśnieża-
nie:

Ul.	3	Maja	-	oczyszczanie	schodów	z	lodu	i	śniegu

Ul.	15	Lutego	-	oczyszcanie	przejść	w	obrębie	skrzy-
żowania

Ul.	700	lecia	-	udrożnianie	przejść	dla	pieszych

Ul.	Kilińskiego	-	usuwanie	lodu	ze	schodów

Plac	wokół	pomnika	-	oczyszczanie	przejść	i	zejść	po	
schodach

Porządkowanie	brzegu	jeziora

Ul.	Żeromskiego	-	udrożnianie	przejśc	dla	pieszych
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	 Do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	wpłyneła	skarga	Klubu	Radnych	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie	LE-
WICA,	w	której	skarżący	zarzuca	radnym	koalicji	PiS/Nowa	naruszenie	przepisów	w	zakresie	wypełniania	
mandatu	radnego	oraz	pełnienia	funkcji	przewodniczącego	i	zastępców	przewodniczącego	rady	miejskiej.	
Naruszenie	dotyczyło	zwołanie	przez	Przewodniczącego	Rady	dwukrotnie	sesji,	na	której	ani	on	sam	ani	
żaden	z	członków	PiS/Nowa	nie	pojawił	się.

Odpowiedź RIO na skargę radnych

Poniżej	prezentujemy	fragment	stanowiska	RIO	na	temat	ww	skargi.
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	 Sople,	 śnieg	 zalega	 na	 gzymsach	 budynków...	
Uwaga	na	głowy.
	 Obfite	opady	śniegu	z	jakimi	mamy	do	czynienia	
w	tym	roku	stanowić	mogą	zagrożenie	początkowo	
dla	użytkowników	dróg,	jednak	po	okresie	opadów	
przychodzi	czas	zalegania	tego	śniegu	bądź	jego	top-
nienia	 i	nikt	 już	o	nim	w	sensie	zagrożenia	nie	pa-
mięta.
	 Wszyscy	 są	 zadowoleni	 że	 zima	wybieliła	 nasze	
szare	 od	 jesieni	 życie.	 Drogi	 odśnieżone,	 dzieci	 na	
sankach	 lub	nartach,	drzewa	pokryte	 śniegiem	 jak	
z	rosyjskiej	bajki	-	piękna	zima!	Tymczasem	nad	na-
szymi	głowami	narasta	 zagrożenie	osuwającym	się	
z	 dachów	 śniegiem.	 Można	 na	 to	 przymknąć	 oko	
jeśli	dotyczy	to	tylko	naszego	małego	podwórka,	a	
co	 jeśli	nasz	dom	mieści	 się	przy	 ruchliwej	ulicy,	a	
nasz	dach	sięga	nad	chodnik	którym	przemieszczają	
się	zziębnięci	piesi.	Oko	zawsze	można	przymknąć	...	
dopóki	nic	się	nie	stanie.	A	czy	zdajemy	sobie	spra-
wę	z	 tego,	 ile	 ten	śnieg	na	naszym	dachu	waży	 i	 z	
jaką	siłą	uderzy	w	chodnik	spadając	z	kilku	metrów?
	 A	czy	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	gdy	w	jednym	
tygodniu	 temperatura	 spada	 do	 prawie	 dziesięciu	
stopni	Celsjusza	poniżej	 zera	a	w	następnym	tygo-
dniu	 wskaźniki	 termometrów	 wznoszą	 się	 ponad	
wartość	ujemną	i	wszystko	zaczyna	powoli	topnieć,	
pojawiają	się	strużki	wody	i	kapiące	z	dachów	kro-
pelki,	ale	tylko	do	następnego	dnia,	kiedy	tempera-
tura	znowu	spada	i	owe	strużki	i	kropelki	momental-
nie	zamieniają	się	w	lód	tam,	gdzie	się	zatrzymały	?	
wtedy	pojawia	się	kolejny	problem.	SOPLE.
	 Sopel,	jeśli	pozwolić	mu	swobodnie	rosnąć	przez	
szereg	dni,	może	przekształcić	się	w	gotowy	do	wy-
strzału	 pocisk,	 mogący,	 w	 zależności	 od	 tego	 jak	
wielki	narósł	i	z	jak	wysoka	gotów	jest	spaść,	przebić	
czaszkę	dorosłego	nawet	człowieka.

Za	co	odpowiada	właściciel	i	zarządca?
	 Zgodnie	z	prawem	budowlanym	(art.	61)	właści-
ciel	 lub	 zarządca	 obiektu	 budowlanego	 powinien	
zapewnić	„bezpieczne	użytkowanie	obiektu	w	razie	
wystąpienia	 czynników	 zewnętrznych	 odziaływu-

Śnieg na dachu i co dalej?

jących	na	obiekt	 (...),	w	wyniku	 których	następuje	
uszkodzenie	 obiektu	 budowlanego	 lub	 bezpośred-
nie	 zagrożenie	 takim	 uszkodzeniem,	 mogące	 spo-
wodować	 zagrożenie	 życia	 lub	 zdrowia	 ludzi,	 bez-
pieczeństwa	mienia	lub	środowiska”(tj.	Dz.U.z	2020	
poz.1333	-	Ustawa	z	07.08.1994r.	-	prawo	budowla-
ne).
	 Wpisują	się	w	to	również	opady	śniegu.	Zalęga-
jący	śnieg	na	dachu	może	przecież	doprowadzić	do	
przeciążenia	 konstrukcji	 budynku.	 Obowiązek	 od-
śnieżenia	 spoczywa	 na	 właścicielach	 i	 zarządcach	
obiektów	budowlanych.	Dotyczy	to	zarówno	dachu,	
jaki	i	elewacji	budynku.
	 Właściciele	 i	 zarządcy	 powinni	 również	 zadbać	
o	usunięcie	 	 sopli,	brył,	nawisów	śnieżnych	 i	 lodo-
wych,	które	mogą	zagrozić	bezpieczeństwu	pieszych	
i	 samochodów	 przemieszczających	 się	 bezpośred-
nio	wzdłuż	budynku.

Jaka	kara	za	nieodśnieżanie?
	 Za	nieodśnieżanie	dachu,	a	tym	samym	za	 	nie-
zapewnienie	 bezpieczeństwa	 użytkowania	 obiektu	
budowlanego,	grozi	grzywna	lub	nawet	kara	pozba-
wienia	wolności	do	roku.
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	 W	dniach	4	lutego	–	29	marca	2021	r.	odbędzie	się	zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	
zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego.
	 Odbiór	wymienionych	wyżej	 odpadów	odbywać	 się	 będzie	w	 formie	wystawki	 .	Mieszkańcy	
budynków	wielolokalowych	powinni	wystawiać	 je	przy	pojemnikach	na	odpady	komunalne,	na-
tomiast	mieszkańcy	domów	jednorodzinnych	przed	posesją,	przy	drodze	dojazdowej.	 Istotne	by	
odpady	były	wystawione	przed	godziną	7.00	w	dniu,	w	którym	zaplanowany	jest	ich	odbiór.	Nie-
spełnienie	tego	warunku	może	skutkować		nieodebraniem	odpadów.
	 Odbierane	będą	wszelkiego	rodzaju	meble	(stoły,	szafy,	krzesła	itp.),	drzwi,	ramy	okienne,	ele-
menty	drewniane,	materace,	pierzyny,	dywany,	domowe	suszarki	na	pranie,	wózki	dziecięce,	duże	
zabawki	dziecięce	i	inne	tego	typu	odpady.

	 UWAGA!		Nie	będą	odbierane	takie	odpady	jak	części	samochodowe,	odpady	budowlane,	wan-
ny,	umywalki,	muszle	i	spłuczki	toaletowe,	rolety,	płoty,	odpady	ogrodowe	czy	spakowane	w	worki,	
wiadra	lub	kartony	odpady	domowe.
Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	powinien	być	wystawiany	kompletny!

HARMONOGRAM	ZBIÓRKI

•	4.03.2021	r.	(czwartek)		Nowogard	ulice:	Cmentarna,	Gryfitów,	Jana	Pawła	II,	Kasprowicza,	Kocha-
nowskiego,		Kwietniowa,	Księcia	Racibora	I,		Mickiewicza,	Ogrodowa,		Polna,	Poniatowskiego,	Reja,	
Reymonta,	Sienkiewicza,	Słowackiego,	Światowida,	Zaciszna,	Żeromskiego.
•	8.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Bohaterów	Warszawy	(bez	nr	77),	Krótka,	Łąkowa,	
Radosława.
•	9.03.2021	r.	(wtorek)	Nowogard	ulice:	Brzozowa,	Czarnieckiego,	Dębowa,	Grota	–	Roweckiego,	
Jesionowa,	 Jodłowa,	Kościelna,	 Lipowa,	 Luboszan,	 Lutyków,	Plac	Wolności,	 Świerkowa,	Wiejska,	
Wyszyńskiego.
•	11.03.2021	r.	(czwartek)	Nowogard	ulice:	Głowackiego,	Kosynierów,	Kościuszki,	Rataja,	Roosevel-
ta,	Słoneczna,	Topolowa.
•	15.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	5	Marca,	700	Lecia,	Armii	Krajowej,	Kowalska,	Pu-
stać,	Warszawska,	Zamkowa.
•	18.03.2021	(czwartek)	Nowogard	ulice:	15	Lutego,	3	Maja,	Asnyka,	Bankowa,	Batalionów	Chłop-
skich,	Bohaterów	Warszawy	77,	Dworcowa,	Fabryczna,	Górna,	Kazimierza	Wielkiego,	Kilińskiego,	
Kulice	33-60,	Magazynowa,	Młynarska,	Nadtorowa,	Osiedlowa,	Pileckiego,	Pocztowa,	Rzeszowskie-
go,	Wartcka,	Waryńskiego,	Zielona,
•	22.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Blacharska,	Dąbrowskiego,	Miętno	20-23,	Monte	
Cassino,	Okulickiego,	Piłsudskiego,	Promenada,	Racławicka,	Sądowa,	Sikorskiego,	Smużyny,	Stolar-
ska,	Pl.	Szarych	Szeregów,	Szkolna,	Traugutta,	Wileńska,	Wojska	Polskiego.
•	29.03.2021	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Bema,	Leśna,	Norwida,	Otręby,	Staszica,	Wybickie-
go,	Zbyszewice.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
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Zwierzęta zimą również MARZNĄ
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Zwierzęta zimą również MARZNĄ
Zima	jest	piękna	ale	pamiętajmy	o	zwierzętach	-	psy	naprawdę	za-
marzają	w	budach	-	nie	mogą	uciec	i	się	schować	w	innym	jak	to	ro-
bią	wolne	dzikie	zwierzęta	bo	są	UWIĘZIONE.	Zabierz	je	do	ciepłego	
pomieszczenia	na	noce	(jeśli	nie	chcesz	wziąć	go	do	domu	to	chociaż	
do	przedsionka,	korytarza,	garażu,	piwnicy,	stodoły	ze	słomą).
Ustawowo	 jesteśmy	 zobowiązani	 zapewnić	psom	 i	 innym	zwierzę-
tom	gospodarskim	odpowiednie	warunki.	

LINK	DO	PIESKÓW	DO	ADOPCJI	
http://schronisko-sosnowice.pl/nasze-psy/suczki-do-adopcji
http://schronisko-sosnowice.pl/nasze-psy/psy-do-adopcji
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Zwierzęta zimą również MARZNĄ
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	 Zaledwie	 pół	 godziny	 trwała	 czwartkowa	 sesja	
Rady	 Miejskiej	 w	 Nowogardzie,	 która	 odbyła	 się	
w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 3.	 Jedynym	 w	 zasadzie	
punktem	 obrad	 był	 złożony	 przez	 radnych	 klubu	
Lewica	Razem	wniosek	o	odwołanie	ze	stanowiska	
przewodniczącego	Rady	Miejskiej	Marcina	Nieradki	
(Prawo	 i	 Sprawiedliwość),	 który	 zdaniem	wniosko-
dawców	fatalnie	sprawuje	swoją	funkcję.	Zdają	się	
zresztą	 tę	ocenę	potwierdzać	pisma	kierowane	do	
niego	przez	Wojewodę	Zachodniopomorskiego.
	 Co	 ciekawe,	 podczas	 sesji	 przewodniczący	 nie	
pozwolił	na	żadną	dyskusję	dotyczącą	wniosku,	rad-
ni	Lewicy	nie	mogli	go	więc	ani	przedstawić,	ani	uza-
sadnić.	Ostatecznie	na	18	obecnych	na	sesji	radnych	
11	zagłosowało	za	odrzuceniem	wniosku,	a	7	było	za	
odwołaniem	M.	Nieradki	ze	stanowiska	przewodni-
czącego.	Ten	ostatni	po	głosowaniu	zamknął	obrady.	
Nie	umożliwił	radnym	zreferowania	uchwały	ani	nie	
dopuścił	nikogo	do	dyskusji	łamiąc	tym	samym,	ko-
lejny	raz,	statut	Gminy,	a	tym	samym	prawo.	Radni	
klubu	 Lewicy	Marcin	Wolny	 a	następnie	 Jacek	Ra-
fiński	zgłaszali	chęć	zabrania	głosu,	nie	dostali	 jed-

Na dyskusję na sesji nie pozwolono, 
przewodniczący Rady Miejskiej

pozostaje na stanowisku

nak	takiej	możliwości.	Obrady	zostały	po	prostu	za-
mknięte.
	 Sposób	prowadzenia	obrad	przez	przewodniczą-
cego	złamał	po	pierwsze	Art.	27	statutu	gminy,	który	
nakazuje	przewodniczącemu	udzielić	głosu	radnym	
zgłaszającym	się	zgodnie	z	kolejnością,	a	na	wypo-
wiedź	każdego	zgłaszającego	chęc	wypowiedzi	prze-
znaczone	 jest	minimum	 10	minut.	 Nie	 pozwalając	
wypowiedzieć	 się	 radnym,	 przewodniczący	 złamał	
statut,	a	tym	samym	prawo.
	 Przewodniczący,	który,	co	dziwne	prowadził	ob-
rady	w	 sprawie	odwołania	 samego	 siebie,	 zamiast	
oddać	 prowadzenie	 tej	 sesji	 któremuś	 ze	 swoich	
zastępców	 złamał	 też	 Art.	 32	 statutu	 gminy,	 który	
jasno	 określa	 sposób	 procedowania	 nad	 uchwałą.	
Zgodnie	 ze	statutem	w	pierwszej	kolejności	wypo-
wiadają	 się	 wnioskodawcy,	 referują	 uchwałę,	 na-
stępnie	ma	prawo	wypowiedzieć	się	burmistrz,	któ-
remu	w	ostatnim	przypadku	przewodniczący	zabrał	
głos.	Maja	prawo	wypowiedzieć	się	tez	przedstawi-
ciele	klubów	radnych,	do	czego	również	nie	dopuścił	
przewodniczący	zamykając	wszystkim	usta.	Czy	tak	
zachowuje	się	przewodniczący	całej	Rady	Miejskiej?	
Wygląda	na	to,	że	przewodniczący	przewodzi	tylko	
części	Rady	(klubom	Nowa	i	PiS),	blokując	wypowie-
dzi	reszty.
	 Nasuwa	się	pytanie	czego	przewodniczący	mógł	
się	 bać	 usłyszeć?	 Takie	 zachowanie	 wskazuje	 na	
brak	dojrzałości	do	pełnienia	funkcji,	do	jakiej	został	
wybrany.	Takie	zachowanie	powoduje	dalsze	nieza-
dowolenie	wśród	części	radnych,	którzy	to	o	odwo-
łanie	przewodniczącego	wnioskowali.
	 -	Wynik	głosowania	był	do	przewidzenia,	ponie-
waż	koalicja	trwa	w	najlepsze,	natomiast	pan	prze-
wodniczący	 po	 raz	 kolejny	 dał	wyraz	 nieudolności	
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	 W	czwartek	11	lutego	w	Ratuszu	odbył	się	finał	
konkursu	ogłoszonego	przez	burmistrza	Nowogardu	
Roberta	Czaplę	na	Najładniejszą	Aranżację	2020r.	
	 Jak	co	roku,	od	7	lat	w	okresie	świątecznym,	bur-
mistrz	ogłasza	konkurs	dla	mieszkańców	Gminy,	na	
najładniej	ustrojony	dom,	balkon	czy	okno,	a	w	tym	
roku	po	raz	pierwszy,	również	na	witrynę	sklepową.
	 Podczas	 prezentacji	 zwycięzców	 tegorocznej	
edycji	 konkursu	 i	wręczenia	 nagród,	 burmistrz	 po-
dziękował	uczestnikom	za	zaangażowanie	i	udział	w	
upiększaniu	naszej	Gminy.	 Jak	mówi	burmistrz	Ro-

Konkurs na Najładniejszą Aranżację 
2020 r. rozstrzygnięty

ber	Czapla–	„To	ważne	aby	w	okresie	świątecznym	
poczuć	miłą	atmosferę,	sprawić	innym	radość,	a	na-
wet	wzbudzić	 zachwyt.	Na	 pewno	 takie	 dekoracje	
umilają	świąteczny	czas	przechodniom,	za	co	w	ich	
imieniu	dziękuję	Państwu	i	gratuluję	zwycięstwa”.
	 Dzięki	pięknym	aranżacjom	świątecznym	kompo-
nowanym	przez	mieszkańców,	nasza	Gmina	co	roku	
przybiera	bajkowy	wygląd,	staje	się	ciepła,	radosna	
i	zachwyca	nie	tylko	nas	samych,	ale	również	gości	
odwiedzających	nas	w	tym	czasie.	Aby	pokazać,	że	
doceniamy	wkład	mieszkańców	w	wystrój	miasta	 i	

i	nietolerancji,	nie	dając	nawet	możliwości	uzasad-
nienia	 naszego	 wniosku.	 Nie	 dopuścił	 w	 ogóle	 do	
dyskusji,	co	pokazuje,	że	jego	zapewnienia	o	tym,	że	
statut	gminy	ma	w	jednym	palcu,	są	ułudą	-	komen-
tował	po	zakończeniu	sesji	radny	Lewicy	Jacek	Rafiń-
ski.	Po	raz	kolejny	okazuje	się	nieformalna	koalicja	
klubów	Nowa	oraz	Prawa	i	Sprawiedliwości,	które	w	
wielu	sprawach	idą	ręka	w	rękę,	choć	na	co	dzień,	
prezentując	ten	pogląd	choćby	w	mediach	społecz-
nościowych,	ich	członkowie	się	tego	wypierają.	Czy	
dwaj	wiceprzewodniczący	nie	widzą	w	postępowa-
niu	przewodniczącego	uchybień	 i	 łamania	statutu?	
Dlaczego	 to	 tolerują?	Czy	nie	mają	w	tej	bierności	
„interesu”?	Wiedząc,	że	wojewoda	przygląda	się	sy-
tuacji,	że	żąda	wyjaśnień,	nie	czują	się	w	obowiązku	
zaradzić	 frywolnemu	 zachowaniu	 przewodniczące-
go?	Przecież	w	sytuacji,	kiedy	przewodniczący	jaw-
nie	łamie	statut,	vice	przewodnicząca	powinna	zare-
agować.	Dlaczego	vice	przewodnicząca	Pawlak	tego	
nie	zrobiła?	Czy	zatem	współuczestniczy	w	łamaniu	
statutu	i	przepisów	prawa,	zamiast	stać	na	jego	stra-
ży?
	 Wiemy,	że	radni	klubu	Lewica	Razem	wraz	z	rad-
nym	PSL	nie	zostawią	tej	sprawy	w	ten	sposób.	Mo-

żemy	spodziewać	się,	że	będą	dalej	działać	w	spra-
wie	niestosownego	zachowania	przewodniczącego.	
Jak	zapowiada	radny	Wolny,	wraz	z	klubem	będą	pi-
sać	skargę	do	wojewody,	zaskarżając	uchwałę,	któ-
ra	nie	była	na	wczorajszej	sesji	właściwie	procedo-
wana,	będą	składać	kolejny	wniosek	o	sesję	mającą	
prowadzić	do	odwołania	przewodniczącego	Nierad-
ki.

Paweł Botarski
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móc	przekazać	wyrazy	uznania	w	tym	roku	zmienili-
śmy	nieco	zasady	konkursu.
Po	raz	pierwszy	komisja	składająca	się	z	3	pracow-
ników	wydziału	 Gospodarki	 Komunalnej,	Mieszka-
niowej	 i	Ochrony	Środowiska	oceniała	aranżacje	w	
trzech	kategoriach:	Budynek	jednorodzinny,	balkon	
lub	okno	 i	witryna	 sklepowa.	 Łącznie	wpłynęło	12	
zgłoszeń,	z	czego	aż	8	zostało	nagrodzonych	i	tak	do	
konkursu	przystąpiło:
W	kategorii	budynek	jednorodzinny	wolnostojący	7	
rodzin,	gdzie	przyznano	3	nagrody:
•	Za	zajęcie	I	miejsca	–	bon	o	wartości	2	000	zł	dla	
Państwa	Ewy	i	Zbigniewa	Grzelak
•	Za	zajęcie	II	miejsca	–	bon	o	wartości	1	000	zł	dla	
Pani	Anny	Domagała
•	Za	zajęcie	III	miejsca	–	bon	o	wartości	500	zł	dla	
Państwa	Ewy	i	Sebastiana	Źróbek
W	kategorii	balkon	lub	okno	w	budynkach	wieloro-
dzinnych	4	rodziny	zgłosiły	swój	udział	 i	przyznano	
również	3	nagrody:
•	Za	zajęcie	I	miejsca	–	bon	o	wartości	1	000	zł	dla	
Pani	Pauliny	Kozłowskiej
•	Za	zajęcie	 II	miejsca	–	bon	o	wartości	500	zł	dla	
Państwa	Ingi	i	Tomasza	Markowskich
•	Za	zajęcie	III	miejsca	–	bon	o	wartości	200	zł	dla	
Pana	Marcina	Stasiaka
Przyznano	 również	 nagrodę	 specjalną	 za	 wytrwa-
łość	i	stały	udział	w	konkursie	–	bon	o	wartości	200	
zł	dla	Pana	Filipa	Ochman
W	kategorii	witryna	sklepowa	zgłosiła	się	1	działal-
ność	handlowa,	przyznano	więc	jedną	nagrodę

•	Za	zajęcie	I	miejsca	–	bon	o	wartości	1	000	zł	dla	
Pana	Jerzego	Furmańczyka
Powołana	komisja	miała	bardzo	trudne	zadanie,	nie	
ukrywamy,	że	wszystkie	aranżacje	zgłoszone	do	kon-
kursu	były	bardzo	piękne,	nadawały	miastu	i	wsiom	
w	Gminie	świąteczny	klimat	i	cieszyły	oko,	rozświe-
tlały	nasze	ulice	i	pomimo	braku	w	tamtym	okresie	
śniegu,	podtrzymywały	świąteczną	atmosferę.	Jed-
nak	decyzje	trzeba	było	podjąć	i	prace	mieszkańców	
ocenić.	Oceny	dokonano	w	oparciu	o	takie	kryteria	
jak:
•	ogólne	walory	dekoracyjne,	wrażenie	estetyczne	i	
atrakcyjność	(	0	10	pkt)
•	nawiązanie	do	tradycji	świąteczno	–	noworocznej	
(	0-5	pkt)
•	oryginalność	i	indywidualność	dekoracji	(0-	10	pkt)
Zwycięzcom	gratulujemy	i	zapraszamy	do	udziału	w	
konkursie	już	w	grudniu	tego	roku!
	 Zapraszamy	do	 obejrzenia	 galerii	 nagrodzonych	
aranżacji	i	uroczystości	wręczenia	nagród.

Ewa Brzykcy
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	 Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zapra-
sza	do	udziału	w	konkursie	na	Najładniejszą	
Fotografię	Zimową	2021	r.
	 Zapraszam	 wszystkich	 mieszkańców	
miasta	 i	 gminy	 Nowogard	 do	 uczestnic-
twa	 w	 I	 Edycji	 Konkursu	 na	 Najładniejszą	
Fotografię	 Zimową	 2021	 r.	 Konkurs	ma	 na	
celu	 pobudzenie	 aktywności	 mieszkańców	
w	okresie	zimowym,	promowanie	walorów	
przyrodniczych	miasta	i	gminy	Nowogard	poprzez	zachęcanie	mieszkańców	do	odkrywania	i	podzi-
wiania	urokliwych	zakątków.
Tematem	konkursu	jest:
Wykonanie	 telefonem	bądź	 aparatem	 fotograficznym	 interesującej	 fotografii	 z	 terenu	miasta	 lub	
gminy	Nowogard,	odzwierciedlającej	piękno	przyrody-	krajobraz	w	porze	zimowej.
Zrobiona	fotografia	ma	przedstawiać	obiekt,	krajobraz,	charakterystyczne	ciekawe	miejsce	lub	zjawi-
sko	naturalne	zaobserwowane	w	czasie	warunków	zimowych.
	 Najbardziej	atrakcyjne	zdjęcia	zostaną	nagrodzone.	Zgłoszenia	można	składać	do	19	lutego	2021	r.
	 Gorąco	zachęcam	wszystkich	mieszkańców	naszej	gminy	do	udziału	w	konkursie.	Szczegóły	w	re-
gulaminie	konkursu.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Najładniejsza Fotografia Zimowa 2021
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Komunikat
Z	uwagi	na	prognozowane	w	nachodzącym	tygodniu	intensywne	opady	śniegu	i	znaczny	spadek	tem-
peratury	przypominamy,	że	zgodnie	z	art	5	ust.	1	pkt.4	ustawy	z	dnia	13	września	1996	o	utrzymaniu	
czystości	 i	porządku	w	gminie	(Dz.	U	z	2020	poz.	1439,2320,	2361)	uprzątnięcie	błota,	śniegu,	lodu	
i	innych	zanieczyszczeń	z	chodników	położonych	wzdłuż	nieruchomości	jest	obowiązkiem	właściciela	
nieruchomości.

Zgodnie	z	art.	117	kodeksu	wykroczeń,	każdy	kto	nie	wywiązuje	się	z	obowiązku	utrzymania	porządku	
w	obrębie	swojej	nieruchomości	podlega	karze	grzywny	do	1500	złotych	albo	karze	nagany	oraz	musi	
się	liczyć	z	odpowiedzialnością	cywilną	z	tytułu	uszczerbku	na	zdrowiu	osoby,	która	na	takim	chodniku	
się	pośliznęła.

Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOS
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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
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Pełnowymiarowe boisko zesztucznąnawierzchnią
Po ponad 70 latach stadionmiejski w Nowo-
gardzie doczekał się nowegoboiska bocznego.
PodczasoficjalnegootwarciaburmistrzRobert
Czapla uroczyście podpisał akt przekazania
boiskadlaklubuLKSPomorzaninNowogard.
Z pewnością jest to bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców, kibiców, a w szczególności
dla sportowców. Po wielu latach oczekiwań
oddanodoużytkunowiutkąpełno-
wymiarowąpłytębocznegobo-
iskaowymiarachpolagry71
x 110m. Powierzchnia bo-
iska składa się z trawy
syntetycznej ułożo-
nej na macie shock
pad.

Wramachpracwykonano również 110mpo-
wierzchniutwardzonejzkostkibetonowej.Na
boiskuznajdująsięrównieżbramkipiłkarskie,
piłkochwyty, oraz ławki dla piłkarzy rezer-
wowych.Boiskoposiadarównież6słupówoś-
wietleniowych, na których znajdują się 24
oprawy świetlne omocy 2000W jedna. Pod-
czas prac związanych z tą inwestycją wyko-
nano również dwa szczelne podziemne zbio-
rnikiwodnenadeszczówkę.

BoiskoposiadacertyfikatFIFAQualityPROco
oznacza, że na sztucznejmurawiemeczmogą
rozgrywaćpierwszoligowedrużyny.
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