
Nowogard wyróżniony wśród 
„Samorządów Równych Szans 2014”

W dniu 3 października 2014 r., w Karpaczu na Dolnym Śląsku, już po raz kolejny zostały wręczone nagrody za działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród nagrodzonych znalazła się również gmina Nowogard.

W spotkaniu podsumowującym projekty: „Samorząd Rów-
nych Szans”, „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni”, „Staż w ad-
ministracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i za-
wodowej osób niepełnosprawnych oraz budowanie pozytyw-
nego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”  
i „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powro-
cie na rynek pracy”, wzięli udział samorządowcy z całej Polski, 
przedstawiciele urzędów centralnych i organizacji pozarządo-
wych zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na 
ich rzecz.

Dobre praktyki realizowane w różnych samorządach  
w Polsce, niezależnie od wielkości czy zamożności tych samo-
rządów, a jedynie ze względu na jakość realizowanych przez 
nie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców, zo-
stały nagrodzone w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Samorząd Równych Szans 2014”. Kapituła nagrody wybrała  
15 zwycięzców i przyznała 26 wyróżnień.

Kolejne fundusze pozyskane  
przez gminę Nowogard 

W czwartek, 30 października br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz skarbnik Marcin Marchewka podpi-
sali aneksy do umów o dofinansowanie zrealizowanych projektów w 2014 roku 
na terenach wiejskich naszej gminy. Projekty obejmowały inwestycje: ,,Budowa 
placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Karsk, Łęgno, Sąpolnica oraz prze-
budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na po-
mieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni, 
rozbudowa o klatkę schodową, budowa zjazdu wraz z urządzeniami budowla-
nymi w Świerczewie”.

Dofinansowanie w wysokości 341 672 zł gmina Nowogard pozyskała w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, Działanie 413. 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi. W ramach pro-
jektów zostały wybudowane trzy nowe place zabaw dla dzieci oraz gruntow-
nie przebudowany i zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej. Zrealizowa-
ne projekty przyczynią się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarach 
wiejskich, co korzystnie  wpłynie na zwiększenie aktywności i poprawę sprawno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży.

Anna Narkiewicz
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Zakończył się remont przy ul. 3 Maja 
Zakończył się zlecony przez gminę Nowogard, remont  w 

obrębie skweru za „Pomnikiem Niepodległości” przy ulicy 3 
Maja. W pierwszej kolejności wykonano roboty rozbiórkowe 
starych chodników, wysepek, przejść dla pieszych i zniszczo-
nych nawierzchni z płyt betonowych, następnie przeprowa-
dzono prace przygotowawcze pod ułożenie nowej nawierzch-
ni chodników. W efekcie prac remontowych wybudowano ok. 
270 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z 
krawężnikami. Ustawiono 8 ławek parkowych, zamontowano 
siedziska drewniane na murkach z kostki kamiennej oraz wy-
konano nowe donice drewniane. Zieleń odnowiono poprzez 
nawiezienie nowego humusu i wysianie trawy. W ramach reali-
zowanych prac wykonawca ułożył rury osłonowe na potrzeby 
przyszłego oświetlenia. 

Docenienie działań tych samorządów stanowi potwierdzenie, 
że są one potrzebne, innowacyjne, efektywne i godne naślado-
wania. Realizujący je samorządowcy, otrzymując taki dowód po-
parcia dla realizowanej przez nich polityki równych szans, zostają 
zachęceni do dalszej aktywności.

Statuetki „Samorządu Równych Szans 2014” wręczył pełno-
mocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych minister Jarosław 
Duda (przewodniczący kapituły) i prezes Fundacji Instytut Roz-
woju Regionalnego Aleksander Waszkielewicz.

Laureaci statuetki i tytułu „Samorząd Równych Szans 2014”:
1. Poznań (woj. wielkopolskie) – ZŁOTA STATUETKA - Centrum 

Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami.
2. Z zachodniopomorskiego jedynie na 9 miejscu znalazł się 

Koszalin - Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.
3. Wśród wyróżnionych 26 samorządów za realizację projek-

tów znalazł się po raz kolejny Nowogard:
•	 miejsce 6. Nowogard (woj. zachodniopomorskie) - Punkt tera-

peutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (Stowarzy-
szenie dla Osób Niepełnosprawnych  „Serduszko”).

•	 miejsce 20. Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie) - 

System rozwiązań wspierających rodziców w opiece i wycho-
waniu dzieci niepełnosprawnych.

•	 miejsce 22. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - „Spełnione 
Marzenia”

Gmina Nowogard otrzymała wyróżnienie za realizację m.in. 
projektu „Punkt terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodzin” w Nowogardzie, które zorganizowało Stowarzyszenie dla 
Osób Niepełnosprawnych „Serduszko” z siedzibą w Nowogardzie.

W wyniku projektu zrealizowano szereg zajęć terapeutycz-
nych dla dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Serdusz-
ko”. Zostały przeprowadzone grupowe formy usprawniania i sty-
mulowania dzieci niepełnosprawnych z udziałem ich rodzin. Gmi-
na sfinansowała te działania kwotą 6000 zł w ramach otwartych 
konkursów dla organizacji pozarządowych.

W poniedziałek, 3 listopada br., prezes Stowarzyszenia dla 
Osób Niepełnosprawnych „Serduszko” Dorota Banach podzięko-
wała burmistrzowi Robertowi Czapli, w imieniu dzieci i ich rodzi-
ców, za wsparcie, jakie otrzymali od gminy na ten jakże ważny cel, 
zaś burmistrz na ręce pani prezes złożył gratulacje i podziękowa-
nie za zaangażowanie i realizację projektu przez stowarzyszenie.

Piotr Suchy

Nowogard wyróżniony wśród 
„Samorządów Równych Szans 2014”

dokończenie ze str. 1

Podziękowanie  
dla burmistrza 
Roberta Czapli 

To nie pierwsze takie podziękowanie, jakie otrzymał bur-
mistrz Nowogardu od Koła Związku Sybiraków w Nowogar-
dzie. We wtorek, 27 października br., prezes Koła Związku Sy-
biraków Franciszka Kobylińska wraz z Tadeuszem Kozłem zło-
żyli na ręce burmistrza podziękowanie od Związku Sybiraków 
Oddział w Szczecinie, za okazaną pomoc Sybirakom, wsparcie 
finansowe i pokrycie kosztów wyjazdu do Szczecina na uro-
czystość odsłonięcia pomnika „Matki Sybiraczki”, które miało 
miejsce 17 września br., w 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę.

Anna Narkiewicz
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„Najlepsze filmy w historii kina”
„Najlepsze filmy w historii kina” to nowy cykl spotkań, podczas których w Nowogardzkim Domu Kultury, obejrzeć bę-
dzie można największe arcydzieła światowej kinematografii. Obok samej projekcji, będzie miała też miejsce rozmowa 
o filmie, przewidziane są konkursy z nagrodami, a widzowie będą mieli swój wkład w budowę programu tych spotkań.

Na pierwsze spotkanie z cyklu Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza w środę, 5 listopada o godzinie 18:00, poprzedzony 
krótkim wprowadzeniem, rozpocznie się seans filmu „Obywa-
tel Kane” w reżyserii Orsona Wellesa. Spotkania będą odbywa-
ły się raz w miesiącu, a bilet wstępu kosztuje 10 zł.

Piotr Suchy: Skąd 
ten pomysł?

Aneta Drążewska, 
dyrektor Nowogardz-
kiego Domu Kultu-
ry: Pomysł pierwotnie 
powstał na samym 
początku mojej dzia-
łalności jako dyrektora 
NDK, tym bardziej, że 
już dawno temu w mu-
rach naszego Domu 
Kultury działał już dys-
kusyjny klub filmowy 
(DKF). Myślę, że takie 
spotkania z filmem są 
dobrym sposobem 
na przygotowanie na-
szych widzów do no-
wogardzkich festiwali filmowych (Festiwal Filmów Ekologicz-
nych, Festiwal „Lato z Muzami”). 

PS: Jaki mają mieć kształt te spotkania?
AD: Na razie będą to tylko spotkania (raz w miesiącu) z luź-

ną grupą ludzi, która jest zainteresowana filmem. Spotkania 
prowadzone będą przez Krzysztofa Spóra - dyrektora arty-
stycznego Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” 
w Nowogardzie. Z czasem będziemy chcieli, pod warunkiem, 
że spotkania te się przyjmą i będzie w niej uczestniczyła duża 
grupa chętnych, rozszerzyć tę formułę o spotkania widzów nie 
tylko z panem Krzysztofem, ale także z twórcami i krytykami 
filmowymi. 

PS: Czy to jest próba stworzenia klubu dyskusyjnego 
czy czegoś podobnego na wzór kina studyjnego, jak kino 
„Pionier” w Szczecinie?

AD: Na razie chcemy, żeby były to spotkania kameralne. 
DKF – to jeszcze nie ten moment. Zadaniem Domu Kultury, 
oprócz dostarczania rozrywki jest również edukacja, myślę, 
że warto będzie spotkać się z kimś, kto sporo wie o filmie, 
o tym jak powstaje, o twórcach, z kimś, kto zna anegdoty do-
tyczące filmu. Właśnie takim człowiekiem jest prowadzący – 
pan Krzysztof Spór, który będzie miał dużo do powiedzenia 
w tych kwestiach.

PS: Czy inicjatywa tych spotkań nie jest też pokłosiem 
ostatniego Festiwalu „Lato z Muzami”, kiedy wyświetlano 
filmy, na które przychodziły tłumy, aby spotkać się z ich 
twórcami i na temat danego filmu podyskutować – prze-
żyć go jeszcze raz, jakby na nowo („Ida”, „Bunt”, „Adieu” 
czy „Pod mocnym aniołem”)?

AD: Zasadność zorganizowania tego typu spotkań po-

twierdził ostatni festiwal, okazało się, że ludzie chcą dyskuto-
wać. Dyskusje powodują, że zaczynamy patrzeć na film trochę 
inaczej, niejednostronnie, z innej perspektywy. Ten festiwal 
pokazał, że interesują nas nie tylko filmy kasowe, nie tylko hity, 
ale także kino artystyczne, ambitne, obrazy które poruszają, 
działają na podświadomość, zmuszają do przemyśleń. Te wy-
mogi spełni niewątpliwie zaproponowany przez nas cykl spo-
tkań „Najlepsze filmy w historii kina”. 

PS: Czyli w środę, 5 listopada, o godzinie 18:00, zapra-
szamy na pierwsze spotkanie filmowe, obejrzymy „Oby-
watela Kane” w reżyserii Orsona Wellesa.

AD: Oprócz krótkiego wstępu pana Krzysztofa, odbędzie 
się – mam nadzieję, szeroka dyskusja po projekcji, będą też 
niespodzianki. Bardzo serdecznie na to pierwsze spotkanie 
zapraszamy, przede wszystkim nowogardzkich nauczycieli. 
To właśnie nie kto inny, tylko nauczyciel jest w stanie zachę-
cić młodzież do udziału w tego rodzaju spotkaniach. Chodzi 
nam o to, aby w tych spotkaniach uczestniczył jak największy 
przekrój społeczny naszej gminy – od ucznia, przez nauczycie-
la, młodzież studencką do osób w kwiecie wieku. Nie pozosta-
je mi więc innego, jak jeszcze raz zaprosić na nasze spotkania 
filmowe wszystkich tych, których interesuje film, a przede 
wszystkim tych, którzy chcą o nim podyskutować.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z nieśmiertelnymi fil-
mami.

Piotr Suchy
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Dofinansowanie wypłat stypendiów 
i zasiłków szkolnych w gminie Nowogard

Na podstawie  umowy nr 210/D/2014 z dnia 21 października 2014 r. zawartej pomiędzy burmistrzem Robertem Czaplą 
a wojewodą zachodniopomorskim reprezentowanym prze zachodniopomorskiego kuratora oświaty, gmina Nowogard 
uzyskała 170 000 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2014 r. 

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin 
ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i umożliwienie im 
lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych zadań jest zapo-
bieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację material-
ną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w ży-
ciu społeczności szkolnej. Dzięki takim działaniom biedniejsze 
dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształ-
cenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin. 

Pomoc o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie 
stypendium szkolnego w wysokości 850,00 zł lub 910,00 zł na 

rok szkolny i w formie zasiłku szkolnego w wysokości 530,00 zł.   
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trud-

nej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała cho-
roba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także, gdy rodzina jest niepełna.

W roku bieżącym ze stypendium oraz zasiłku szkolnego 
skorzysta 464 dzieci.

Nowe oświetlenie drogowe przy ul. Stolarskiej 
Oświetlone ulice w mieście to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla tych, którzy korzystają z nich wieczorną 
porą. To również pomoc dla kierowców, by mogli wcześniej dostrzec przechodnia.

Wieczorem, 28 października br., o godz. 17.00, wzdłuż ulicy 
Stolarskiej (od ul. Luboszan do ul. Warszawskiej) zostało uru-
chomione przez burmistrza Roberta Czaplę nowe oświetlenie 
drogowe.

Od wielu lat mieszkańcy pobliskich bloków i właściciele ga-
raży, usytuowanych przy tej ulicy, zwracali się do burmistrza 
z prośbą o wybudowanie oświetlenia, które nie tylko dałoby 
większy komfort przechodniom, ale również prowadziłoby do 
ukrócenia chuligańskich wybryków młodych ludzi, którzy wy-
korzystując mrok panujący dotychczas na tej ulicy, uprawiali 
„sport”, polegający na przebieganiu po samochodach, zapar-
kowanych wzdłuż chodnika. 

Projekt instalacji nowego oświetlenia wykonała Firma Usłu-
gowo Handlowa PRO-JET Romuald Olobry za kwotę 5 287,00 zł, 
zaś prace instalatorsko-montażowe wykonała Firma ARKA Artur 
Kawicki z Nowogardu za kwotę 57 000,00 zł.

W ramach tychże prac wykonano następujące działania:
- wykonano 3-fazową linię kablową z przyłączeniem do ist-

niejącej linii oświetlenia drogowego;
- posadowiono sześć słupów aluminiowych firmy ROSA  

o wysokości 7 m wraz z fundamentami;
- zamontowano na słupach oprawy oświetleniowe typu 

LED o mocy 40 W każda.

Niskie zużycie energii oraz niskie koszty konserwacji są najważ-
niejszymi zaletami tego oświetlenia. Ulica Stolarska leży w centrum 
naszego miasta, dotąd była ulicą nieoświetloną.  Od teraz będzie 
inaczej i miejmy nadzieję, że znacznie bezpieczniej.

Piotr Suchy
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Nowe okna w ZSO w Nowogardzie 
Nową stolarkę okienną we wszystkich klasach, bibliote-

ce i czytelni posiada budynek szkoły ZSO w Nowogardzie. W 
poniedziałek, 27 października br., burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla, w towarzystwie Leszka Beceli dyrektora II Liceum 
Ogólnokształcącego oraz pracowników Wydziału Inwestycji i 
Remontów Adama Czernikiewicza i Rity Mazurczak, dokonał 
odbioru prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Nowogardzie, które polegały na wymianie stolarki 
okiennej.

Wymiana okien podzielona była na dwa etapy. W pierw-
szym zostały wymienione 34 okna i wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „OKNO” z 
Nowogardu za kwotę 41 610,90 zł. W drugim etapie zostały 
wymienione kolejne 24 okna, które wykonała firma F.H.U. Nor-
bert Dworak za kwotę 21 316,00 zł. Całkowity koszt wymiany 
stolarki okiennej wyniósł 62 926,90 zł, który w całości pokryła 
gmina Nowogard, ze środków finansowych zabezpieczonych 
w budżecie gminy na 2014 rok. Łącznie zostało wymienionych 
w tym roku 58 sztuk okien.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zostało wymienionych  
49 sztuk okien na łączną kwotę 64 845,60 zł, a wykonawcami 
tych prac były również firmy nowogardzkie.

Anna Narkiewicz

Przed wymianą okien Okna po remoncie

Remont alejek 
Zakończył się zlecony przez gminę Nowogard remont nawierzchni alejek spacerowych przy Jeziorze Nowogardzkim. 
Remont objął:

• nawierzchnię skrzyżowania ul. Osiedlowej z ul. Zieloną, 
• odcinek od schodów przy ul. Kazimierza Wielkiego do 

zejścia przy ulicy Jana Kilińskiego (dwa etapy - w sumie blisko 
700 m nowej nawierzchni). 

Wykonawcą robót była firma AZBUD Zdzisław Ajs z No-
wogardu, wyłoniona w przetargu na bieżące remonty i utrzy-
manie dróg na terenie gminy Nowogard. Przypomnijmy, iż 

w ubiegłych dwóch latach wyremontowane zostały alejki 
poprzeczne między alejką nad murem a alejką przy jeziorze. 
Natomiast w ubiegłym roku wyremontowana została alejka na 
odcinku skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do skrzyżowania z 
ulicą Lutyków. Tym samym zostały wyremontowane wszystkie 
alejki znajdujące się bezpośrednio przy murach.
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Spotkanie z mieszkańcami Dąbrowy  
 W poniedziałek, 27 października br., w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Nowogardzkiej, odbyło się spotkanie burmistrza 
Roberta Czapli z mieszkańcami Dąbrowy.

Podczas spotkania obecni byli również: dyrektor Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie Jerzy Ja-
błoński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala w No-
wogardzie Kazimierz Lembas, radny Paweł Kolanek oraz radny 
i zarazem sołtys Karska Jerzy Kubicki.

Na początku spotkania burmistrz podsumował dotych-
czasową współpracę z sołtysem i radą sołecką, a następnie 
dokonał rozliczenia zrealizowanych obietnic, które w czasie 
wyborów złożył mieszkańcom Dąbrowy. Najważniejszymi 
inwestycjami, które zostały zrealizowane przez gminę Nowo-
gard na terenie sołectwa były: remont świetlicy, ustawienie 
barier na przepuście w ciągu drogi Dąbrowa - Olszyca, remont 
nawierzchni drogi Dąbrowa - Olszyca i Dąbrowa - Glicko oraz 
ustawienie wiaty przystankowej dla osób korzystających z ko-
munikacji autobusowej.

Spotkanie w Dąbrowie było okazją do rozmowy z burmi-
strzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa. Burmistrz 

zgłaszane problemy zanotował i obiecał, że przekaże je do od-
powiednich wydziałów. 

Następnie głos zabrali obecni goście (Jerzy Jabłoński, Ka-
zimierz Lembas, Paweł Kolanek, Jerzy Kubicki), którzy przed-
stawili mieszkańcom sprawozdania ze swojej działalności za 
ostatnie cztery lata.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i było ko-
lejną okazją, aby mieszkańcy mogli swobodnie spotkać się i 
porozmawiać ze swoim burmistrzem.

Anna Narkiewicz

Spotkanie mieszkańców Wołowca 
z burmistrzem Nowogardu 

Na zorganizowane w Wołowcu zebranie, 29 października 
br., sołtys Adam Orpel zaprosił, w imieniu swoim i mieszkań-
ców, burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Spotkanie doty-

czyło przede wszystkim podsumowania 4-letniej współpracy 
sołectwa z burmistrzem. 

Najważniejszymi inwestycjami, które zostały zrealizowane 
przez gminę Nowogard na terenie sołectwa były: remont świe-
tlicy wiejskiej w 2011 roku (za kwotę 28 954,20 zł), remont dro-
gi powiatowej Wołowiec-Struga na odcinku 440 mb w 2013 
roku (za kwotę 106 828 zł). W bieżącym roku wykonywano pra-
ce na rzecz utrzymania cmentarza komunalnego w Wołowcu 
oraz oświetlenie drogowe.

Zebranie toczyło się w ożywionej atmosferze z dużą ilością 
pytań mieszkańców do burmistrza. Pytania dotyczyły przede 
wszystkim remontu dróg powiatowych i gminnych znajdują-
cych się na terenie wsi oraz nowego oświetlenia w Wołowcu. 

Kończąc zebranie z mieszkańcami, sołtys Wołowca powie-
dział: „Serdeczne dziękuję panu burmistrzowi Robertowi Cza-
pli za dotychczasową współpracę, mamy nadzieję, że przez 
kolejne lata pan o nas również nie zapomni”. 

Anna Narkiewicz
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Spotkanie z mieszkańcami Sąpolnicy 
Od czterech lat burmistrz Nowogardu Robert Czapla systema-

tycznie organizuje spotkania w sołectwach i spotyka się z miesz-
kańcami. Takie spotkanie odbyło się w niedzielę, 26 października 
br. w Sąpolnicy. Przewodniczył mu sołtys Jan Kozłowski.

Głównym tematem spotkania były rozmowy dotyczące orga-
nizacji zjazdu „Sąpolniczaków” i zbliżającego się 70-lecia przyby-
cia pierwszych mieszkańców, którzy w 1945 roku zamieszkali w 
tej miejscowości oraz tych, którzy z niej wyjechali. Jerzy Jabłoński 
dyrektor Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowo-
gardzie, który był obecny na spotkaniu wytłumaczył mieszkań-
com, jak wyglądałaby organizacja takiego zjazdu i co trzeba by-
łoby zrobić. Mieszkańcy, po wysłuchaniu, jednogłośnie zadecydo-
wali, że są „za”, aby taki zajazd odbył się w ich miejscowości. Powo-
łano 9-osobowy zespół, który zajmie się organizacją tego zjazdu a 
są to: Jan Kozłowski - przewodniczący, Jerzy Jabłoński, Celina Hło-
pek, Jacek Jankowski - sołtys Długołęki i prezes Stowarzyszenia 
„Jutrzenka” Monika Kluszczyńska, Agnieszka Kluszczyńska, Ewa 
Grygowska, Danuta Dolega, Dariusz Borowiecki. Ponadto w czasie 
spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące zrealizowanych i 
planowanych do realizacji w 2015 roku inwestycji w sołectwie.

Spotkanie w Sąpolnicy było okazją do rozmowy z burmi-
strzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa. Takie spotka-
nia dają bardzo wiele. Po każdym z nich burmistrz robi listę pro-
blemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, w większości udaje się 
je rozwiązać. Aczkolwiek są też i takie, na które jako urząd nie ma 
wpływu. Zdarza się również, że burmistrz musi stawić czoła kryty-
ce. Nie zawsze jest „różowo”. Obrywa się najczęściej za powiat czy 
województwo, bo ludzie nie mają czasami świadomości, do kogo 
należy dokładnie dana droga czy teren.

Kończąc zebranie, sołtys wsi powiedział: „Jestem bardzo za-
dowolony, że wspólnie z burmistrzem mogliśmy zrobić coś dla 
mieszkańców sołectwa, że dzięki tym staraniom mamy trzy bo-
iska (do koszykówki, do piłki nożnej, piłki siatkowej) i  piękny plac 
zabaw. Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, co burmistrz zapo-

wiedział, że będziemy mieli wybudowaną siłownię zewnętrzną. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie ze strony burmistrza i li-
czymy na dalszą współpracę”.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i było kolejną 
okazją, by mieszkańcy mogli swobodnie porozmawiać z burmi-
strzem.

Anna Narkiewicz

 

Pana Roberta Czapli - Burmistrza Nowogardu, 
Pana Adama Fedeńczaka - właściciela firmy, 

FF A. Fedeńczak, 
oraz Banku Zachodniego WBK , 

za ufundowanie upominków dla członków Polskiego Związku Niewidomych, 
mieszkających na terenie Gminy Nowogard z okazji 40-lecia Koła PZN w Nowogardzie. 

Polski Związek Niewidomych 
Koło w Nowogardzie 

Składa serdeczne podziękowania dla: 

Członek Zarządu 
Koła PZN 

Zbigniew Kaczor 
oraz Członkowie Koła Nowogard, 22 października 2014 r. 
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail:	biuletyn@nowogard.pl	•	http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Antoni Bielida 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie 

skarg i wniosków interesantów odbywa się  
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  
bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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 Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

VII Memoriał  
Janusza Kaweckiego w szachach 

Gra w szachy cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy liczba zawodników przybyłych na VII Memoriał Ja-
nusza Kaweckiego w szachach. Spotkanie odbyło się 26 października br., w świetlicy środowiskowej „Promyk”, w którym 
wzięli udział: burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz pasjonaci gry w szachy z województwa zachodniopomorskiego.

W tym roku udział w memoriale wzięło 44 szachistów, spo-
śród których większość przyjechała z różnych miast naszego 
województwa: Szczecina, Dziwnowa, Grzybowa, Gryfic, Star-
gardu Szczecińskiego, Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego i 
Świnoujścia. Nasze miasto reprezentowali: Sebastian Hnat, Pa-
weł Taberski, Eryk Wesołowski i Kacper Karwowski. W memo-
riale udział wzięli zawodnicy w różnym przedziale wiekowym – 
przy szachownicy spotkali się zarówno doświadczeni seniorzy, 
jak i juniorzy (od kilkulatków do nastolatków). W ciągu trwania 
dziewięciu rund wiele się działo, panowała atmosfera zdrowej 
rywalizacji, widoczne było duże zaangażowanie uczestników i 
poważne traktowanie gry w szachy. W chwilach między partia-
mi zawodnicy korzystali z przygotowanego bufetu.

W tym roku przyznano puchary:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce - Arkadiusz Korbal
II miejsce - Jerzy Kot
III miejsce - Paweł Taberski - Nowogard
Najlepszy szachista z Nowogardu Sebastian Hnat oraz naj-

lepszy junior Kacper Karwowski. Obaj zawodnicy otrzymali pu-
chary. Ponadto nikt nie wyszedł ze spotkania z pustymi rękami 
- wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. 

Turniej opanowali zawodnicy młodzi, a nawet bardzo mło-
dzi. I to jest pocieszające - szachy mają się dobrze.

Zawody bardzo sprawnie, jak zawsze, prowadził pan Kazi-
mierz Łaszewski z Gryfic, a głównym organizatorem był Miej-
sko-Gminny Zarząd LZS i jego przewodniczący Jan Tandecki.

Anna Narkiewicz


