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c. d. na str. 4

Dzień Pracownika Socjalnego
w nowogardzkim OPS 

c. d. na str. 7

Są pieniądze
na pensje

dla nauczycieli 
Po miesięcznej fali oburzenia, która przetoczyła się wśród 
nauczycieli, pracowników oświaty i mieszkańców, przez po-
nad godzinnej dodatkowej dyskusji, Rada Miejska w Nowo-
gardzie, podczas sesji w dniu 29 listopada br., zagłosowała 
w większości za projektem uchwały autorstwa burmistrza 
Roberta Czapli, która zabezpieczała w budżecie pieniądze 
na pensje dla nauczycieli nowogardzkich szkół.

c. d. na str. 5-6

Mieszkańcy powinni 
zadecydować

o losie pomnika
na placu Wolności!

Na środowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (29 li-
stopada br.), Przewodniczący Piotr Słomski wprowadził 
pod obrady uchwałę w sprawie rozbiórki pomnika przy 
placu Wolności. 

Wierzchy
mają świetlicę 

W sobotę, 18 listopada br., o godz. 15.00 w Wierzchach, 
miało miejsce uroczyste przekazanie budynku gospo-
darczego w sołectwie z przeznaczeniem na świetlicę.

c. d. na str. 2-3

Światowy Dzień
Walki z Cukrzycą 

We wtorek, 14 listopada br., na całym świecie obcho-
dzony był Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Tego wła-
śnie dnia, podświetlane są na kolor niebieski charakte-
rystyczne budowle na całym świecie. 

c. d. na str. 9

W związku z Dniem Pracownika Socjalnego 
(21 listopada), pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie odwiedził 
burmistrz Robert Czapla wraz ze skarbni-
kiem Marcinem Marchewką. Dla wszystkich 
pracowników, w dniu ich święta, burmistrz 
złożył serdeczne życzenia: Składam wyrazy 
uznania i podziękowania za zaangażowanie 
w rozwiązywanie trudnych problemów spo-
łecznych, pojawiających się na terenie na-
szej gminy. Życzę Państwu, aby pomoc dru-
giemu człowiekowi przynosiła satysfakcję, 
a każdy dzień oczekiwane efekty. 
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c. d. ze str. 1
 Na to sobotnie spotkanie przybyli: burmistrz Ro-
bert Czapla, radny powiatowy i równocześnie dy-
rektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas, 
przedstawiciele Poldanoru, fermy norek Andrzeja 
Piątaka, pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnictwa oraz z Wydziału 
Inwestycji i Remontów, radni wraz z radną Jolantą 
Bednarek ze Strzelewa - przewodniczącą konwentu 
sołtysów oraz sołtysi z Orzechowa, Miętna, Sikorek 
i Wyszomierza.
 Spotkanie rozpoczął Burmistrz Nowogardu, 
przedstawiając wszystkim zebranym historię po-
wstania świetlicy w Wierzchach. Po nim głos zabrała 
sołtys Klusaczyk Władysława, która podziękowała 
burmistrzowi oraz poszczególnym kierownikom Wy-
działów Urzędu Miejskiego za pomoc przy remoncie 
oraz sponsorom: firmie Poldanor i fermie norek An-
drzeja Piątaka.
 
Łyk historii
 Po utworzeniu sołectwa Wierzchy w 2011 roku 
podczas pierwszego spotkania burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli z mieszkańcami, zapadła decyzja, 
że w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania, 
aby mogła powstać świetlica wiejska. Tak też się stało. 
W 2012 roku, burmistrz wyszedł z inicjatywą do wła-
ściciela gruntu, aby przekazał działkę wraz z budyn-
kiem, po byłym sklepie, na rzecz Gminy w zamian za 
działkę w miejscowości Maszkowo. Stosowną umowę 
podpisano między gminą Nowogard, a wspomnia-
nym właścicielemw 2013 roku. Przekazanie budynku 
zostało oficjalnie potwierdzone stosownym aktem 
notarialnym. Następnie burmistrz w formie umo-
wy użyczenia, przekazał budynek na rzecz sołectwa 
Wierzchy, celem utworzenia małej świetlicy wiejskiej.
 W 2014 roku ustalono, że w pierwszej kolejności 
zostanie wymieniony dach, aby zabezpieczyć budy-
nek przed przeciekaniem. W związku z tym że bu-
dynek wymaga dalszego remontu, w niedziele 9 li-
stopada 2014 r., burmistrz Robert Czapla spotkał się 
z sołtys Karoliną Iwanów i mieszkańcami aby ustalić, 

Wierzchy mają świetlicę 

co w następnej kolejności będzie robione w przy-
szłej świetlicy. Podczas dyskusji ustalono, że wspól-
nie z pomocą Gminy oraz mieszkańców zostaną wy-
remontowane pomieszczenia wewnątrz budynku. 
Wyremontowana świetlica pozwoli rozwijać pasje 
i zainteresowania młodzieży oraz osób dorosłych, co 
pozytywnie wpłynie na rozwój, aktywność i przede 
wszystkim integrację mieszkańców tego sołectwa. 
Po zakończeniu remontu gmina przystąpi do projek-
towania, a następnie budowy placu zabaw dla naj-
młodszych.
 W czwartek, 15 lipca 2015 r., burmistrz Robert 
Czapla spotkał się z ówczesnym posłem Andrzejem 
Piątakiem, właścicielem pobliskiej fermy norek oraz 
ze Sławomirem Laskowskim - dyrektorem ds. han-

obecnie obecnie



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 3

dlowych firmy Poldanor S.A. w sprawie remontu 
świetlicy w Wierzchach. W spotkaniu wzięli również 
udział: nowa sołtys sołectwa Wierzchy Klusaczyk 
Władysława, przedstawicielka Rady Sołeckiej, Jaro-
sław Hołubowski, koordynator prac wykonywanych 
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie 
Karnym, pobierających świadczenia w Ośrodku Po-
mocy Społecznej, skierowanych z PUP i w ramach 
prac społecznych oraz pracownicy Wydziału Inwe-
stycji i Remontów.
 Podczas tego spotkania omówiono kolejne eta-
py prac przy adaptacji dawnego sklepu na świetlicę. 
Andrzej Piątak zadeklarował nie tylko pomoc finan-
sową, ale również oddelegowaniem kilku pracowni-
ków do pomocy przy pracach remontowych. Przed-
stawiciel Poldanoru zobowiązał się podesłać ekipę 
remontową z uprawnieniami spawalniczymi oraz 
bezpłatne użyczenie ciężkiego sprzętu. Również 
sołtys sołectwa Wierzchy zadeklarowała zaangażo-
wanie mieszkańców wsi w planowany remont oraz 
przeznaczenie na ten cel funduszy sołeckich.
 15 grudnia 2015 r., została podpisana umowa z fir-
mą Maj - Bud z Torunia, na opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę budynku gospodarczego 
w miejscowości Wierzchy oraz wyliczenie kosztoryso-
we całej inwestycji. Projektant w istniejącym budynku 
z ogólnodostępnego pomieszczenia wydzielił aneks 
kuchenny wraz z odrębnym WC.
 Istniejący budynek wymagał gruntownego re-
montu polegającego na:
- dociepleniu ścian zewnętrznych
- wymianie podłogi
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianie instalacji elektrycznej

- wykonaniu pomieszczenia wc wraz z instalacją we-
wnętrzną wodociągową i kanalizacyjną
- wymianie zbiornika na ścieki na szczelny zbiornik 
bezodpływowy.
W dniu 09 marca 2016 r decyzja pozwolenia na bu-
dowę stała się ostateczna.
 Wartość umowy za opracowanie dokumentacji 
projektowej to kwota 9.838,77 zł brutto.

***
 30 grudnia 2016 r. Burmistrz podpisał umowę na 
kompleksowy remont budynku wykonawcą była fir-
ma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO-
WO-USŁUGOWE KUGA z Nowogardu. Koszt inwe-
stycji to 109.800 zł.
 - Projekt świetlicy został poprzedzony ekspertyzą 
techniczną. Wzmocniliśmy konstrukcję dachu, budy-
nek jest już ocieplony z zewnątrz. Wykonaliśmy też 
nowe przyłącze wodociągowe – powiedział R. Cza-
pla. – Bardzo się cieszę, że na terenie naszej gminy 
powstała kolejna świetlica wiejska, która służyć bę-
dzie naszym mieszkańcom.
 Budynek po byłym sklepie wyposażony zo-
stał w nowe drzwi i okna. Wzmocniono ścianę 
frontową. Wnętrze ocieplono wełną mineralną, na 
ścianach natomiast pojawiły się płyty kartonowo-
gipsowe. 
 - Budynek otrzymał nową posadzkę i izolację po-
ziomą – mówi A. Czernikiewicz. – Całość została po-
dzielona na salę główną, toaletę i aneks kuchenny.
Dzięki firmie Poldanor z Miętna, świetlica posiada 
meble kuchenne wraz z wyposażeniem - lodówką, 
kuchenką i zmywarką.

Piotr Suchy

obecnie

obecnie

dawniej

dawniej
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c. d. ze str. 1

Dzień Pracownika Socjalnego 
w nowogardzkim OPS 

 Następnie, przybyli goście, wręczyli pracowni-
kom po symbolicznej róż.
 Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 li-
stopada jest świętem pracowników służb społecz-
nych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin 
potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych 
problemów codziennego życia. Data, 21 listopada 
upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy 
w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, 

Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy ówczesnej 
opieki społecznej, świadomi konieczności zmian 
w istniejącym wówczas systemie. Był to ważny mo-
ment w historii pomocy społecznej, spotkanie zaś 
było symbolicznym wydarzeniem, które wyznaczyło 
datę święta pracowników socjalnych.
 Z tej też okazji wszystkim pracownikom nowo-
gardzkiego OPS składamy najserdeczniejsze życze-
nia. Te życzenia kierujemy również do pracowników 
DPS i szkoły specjalnej.

 (ps)
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c. d. ze str. 1

Mieszkańcy powinni
zadecydować o losie pomnika 

na placu Wolności!

 Podczas dyskusji nad tym projektem uchwały 
okazało się jednak, że wspomniany pomnik nie fi-
guruje na liście IPN pomników i monumentów glo-
ryfikujących komunizm czy ustrój totalitarny, o czym 
wszystkich zebranych poinformowała sekretarz gmi-
ny Agnieszka Biegańska-Sawicka. Burmistrz Robert 
Czapla zaproponował, aby przeprowadzić najpierw 
konsultacje społeczne i niech mieszkańcy sami za-
decydują o losie pomnika. Propozycję burmistrza 
poparł radny Dariusz Kielan z klubu radnych nie-
zależnych, który stwierdził, że wiertarkę i przedłu-
żacz to nawet sam dam, jednak wypadałoby zapy-
tać mieszkańców, jakie mają zdanie na ten temat. 
Nie chciałbym działać wbrew opinii społeczeństwa. 
W podobnym tonie wypowiadali się radni z klubu 
SLD. Głos zabrał także radny Rafał Paśko z PSL, który 
powiedział, że uczestniczyłem osobiście w poświęce-
niu pomnika przez księdza z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie) i wstrzy-
mam się od głosu. Głos radnego z PSL jest wbrew 
stanowisku klubu radnych PSL, którzy poparli ini-
cjatywę Piotra Słomskiego. Dziwne jest to tym bar-
dziej, że osobą, która dokonała zmiany nazwy po-
mnika i uczestniczyła w akcie jego poświęcenia był 
ówczesny burmistrz Kazimierz Ziemba z PSL. 

 Pytanie:czy zwróci nam za zburzenie pomnika, 
nieujętego przez IPN?   
 Ponadto powiedział, że żadne argumenty go nie 
zakrzyczą, pomnik i tak zostanie zburzony wbrew 
nawet opinii mieszkańcom (przypis autorski). Osta-
tecznie radni większością głosów (za 10, przeciw 4, 
3 wstrzymujących się, 1 niegłosujący) uchwałę o wy-
burzeniu pomnika podjęli. Burmistrz poinformował 
jednak radnych, że zanim podejmie ostateczną decy-
zję, ogłosi referendum, dając jednak prawo samym 
mieszkańcom do wyrażenia swej opinii w tej kwestii. 
Strach przed referendum Przewodniczącego Słom-
skiego może wynikać stąd, że wg sondaży przepro-
wadzonych przez „Gazetę Nowogardzką” większość 
mieszkańców powiedziała rozbiórce nie.  

POMNIK KOMBATANTOM RP – Łyk historii
 Na fali polityki antyniemieckiej Państwa, w 1968 
roku Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodo-
wej, zwrócił się z apelem do wszystkich mieszkań-
ców Ziemi Nowogardzkiej oraz do wszystkich by-
łych mieszkańców, o finansowe poparcie budowy 
pomnika przy placu Wolności. Projekt cegiełek na 
ten cel opracował nowogardzki plastyk Jerzy Basz-
kowski (Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowo-
gardzkiej). Na czele Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Wdzięczności stał Stefan Kielek. W działal-
ność Komitetu byli zaangażowani m.in.: Władysław 
Szczur, Rajmund Bajerski, Tadeusz Sowa, Wacław 
Przybyłek, Lotariusz Domin, Czesław Czernikiewicz, 
Kazimierz Musielski i Tadeusz Nowicki. Pomnik ten, 
zaprojektował prof. Bohdan Chmielewski z Warsza-
wy, zaś budowę pomnika  ostatecznie zakończono 
w roku 1972 i uroczyście odsłonięto z okazji 25-lecia 
powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do macie-
rzy.  Powstał on w całości ze składek ludności. Na 
frontonie umieszczono napis: „ Pod Grunwaldem 
i w Berlinie i na zawsze razem”. Był to Pomnik Żoł-
nierza. Pierwotnie miała to być iglica z materiałów 
kolorowych. Niestety zbyt mała ilość zgromadzone-
go surowca spowodował zmianę koncepcji powsta-
jącego pomnika na widoczną teraz . 
 Ze zgromadzonego surowca wybito zaś dwa pa-
miątkowe medale z okazji 700 lecia powstania miasta. 
 Budowę nowego pomnika argumentowano wów-
czas również tym, że „stary pomnik przy ul. Jedności 
Narodowej (dziś ul. 3 Maja) z uwagi na złe usytuowa-
nie oraz skromność wyrazu artystycznego nie oddaje 
uczuć, które żywimy dla tych, co w walce o wolność 
i odzyskanie naszych ziem oddali swoje życie”. 

 Przewodniczący odrzucał jednak wszystkie argu-
menty przemawiające za referendum w tej sprawie, 
powołując się na obowiązujące przepisy oraz suge-
rując, że jak pomnik zburzymy do 3 maja 2018 roku, 
to Wojewoda Zachodniopomorski zwróci nam kosz-
ty jego demontażu.
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 W 1990 r. parafię nowogardzką nawiedził obraz 
Matki Boskiej Jasnogórskiej, który usytuowany został 
na ołtarzu wybudowanym na postumencie pomnika 
(wspierając się o niego). Mszę św., u stóp pomnika od-
prawili: śp. Franciszek Kardynał Macharski (metropo-
lita krakowski) i śp. Abp. Kazimierz Majdański (metro-
polita szczecińsko-kamieński) w otoczeniu przybyłych 
biskupów, duchowieństwa i licznie zgromadzonych 
mieszkańców.  27 października 1992 roku przeprowa-
dzono remont postumentu pomnika, zatynkowując 
na pomniku napis „ Pod Grunwaldem i w Berlinie i na 
zawsze razem”. Warto też wspomnieć w tym miejscu 
fakt, że na wniosek Związku Kombatantów RP oraz 
śp. ks. proboszcza Grzegorza Zakliki, Zarząd Miasta i 
Gminy Nowogard, w skład którego wchodzili również 
radni (wówczas w gminach funkcjonowała trójwładza: 
Burmistrz, Zarząd Miasta i Gminy oraz Rada Miejska), 
w roku 1995 przemianował pomnik na placu Wolno-
ści na Pomnik „Kombatantom III RP”, wieszając tablicę 
z napisem „KOMBATANTOM RZECZPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ 11 LISTOPADA 1995 SPOŁECZEŃSTWO”. Nad na-
pisem znajduje się orzeł w koronie, zaś z lewej strony 
napisu Krzyż Virtuti Militari. Na cokole cztery posta-
cie: dwóch wojów z czasów średniowiecza i dwóch 
żołnierzy z okresu II wojny światowej – jeden w roga-

tywce z karabinem, drugi w hełmie z pepeszą (takie 
było umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy Wojska 
Polskiego uformowanego w Związku Radzieckim). Po-
mnik sam w sobie nigdy nie zawierał symboliki Armii 
Czerwonej, czyli gwiazdy. Nie ma go na żadnej posta-
ci, a przecież pomniki poświęcone żołnierzom Armii 
Czerwonej od tej symboliki aż kapały. Posiada zaś orła 
na sztandarze (nie gwiazdę czy sierp z młotem), który 
trzyma jeden z wojów. Takie było zamierzenie archi-
tekta pomnika. Pomnik tak naprawdę przedstawia 
tylko żołnierzy polskich – tych z partyzantki oraz tych 
walczących na szlaku od Lenino do Berlina.  
 W dniu 11 listopada 1995 r. pomnik i nowa tabli-
ca zostały uroczyście poświęcone. Pomnik ten stał się 
centralnym punktem wszystkich obchodów miejskich 
jak: Konstytucji 3 Maja, 1 Września, Święta Niepodle-
głości 11 Listopada, czy w Święto Początków Polskiej 
Administracji w Nowogardzie (5 Marca).
 To pod tym pomnikiem gromadzą się kombatanci i 
mieszkańcy miasta. To ten pomnik wrył się w pamięć 
obecnych i dawnych mieszkańców, którzy na jego bu-
dowę wykupowali cegiełki i to mieszkańcy powinni 
ostatecznie zadecydować o jego losie.

(ps)

 Pierwsze czytanie budżetu, które miało miejsce 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie (29 listopada br.), rozpoczęło prace nad kształ-
towaniem budżetu gminy Nowogard na rok 2018.
 Najważniejsze założenia projektu budżetu, przy-
gotowanego przez burmistrza Roberta Czaplę, omó-
wił skarbnik gminy Marcin Marchewka. Przedstawił 
on najważniejsze punkty, a następnie odpowiadał 
na pytania radnych. Pytań tych zaś było niewiele, 
a w większości dotyczyły one formy zapisu, który 
został zastosowany w projekcie. Na tym pierwsze 
czytanie się zakończyło. Radni w czasie dyskusji nie 
zgłosili żadnych wniosków do budżetu. Przypomnij-
my, że radni mieli czas na zapoznanie się z projek-
tem budżetu już od 15 listopada. Ostateczna wersja 
budżetu gminy na rok 2018, czyli drugie czytanie 
budżetu i jego przyjęcie do realizacji przez radnych, 
powinno nastąpić  najpóźniej do 31 grudnia br. 
 Będziemy Państwa informować na bieżąco 
o efektach pracy radnych nad budżetem naszej gmi-
ny na przyszły rok.

***
 Rada Miejska jednogłośnie przyjęła do realizacji 
projekt współpracy gminy Nowogard z organizacja-
mi pozarządowymi na rok 2018. Jego przyjęcie jest 

Pierwsze czytanie budżetu
i nie tylko

o tyle istotne, że zawiera on zasady partnerstwa, 
pomocniczości i przejrzystości w działaniach gminy 
w zakresie współpracy i udzielania pomocy finan-
sowej wymienionym organizacjom. To też, pozwoli 
burmistrzowi Robertowi Czapli, po zatwierdzeniu 
budżetu na rok 2018 przez Radę Miejską, ogłosić 
konkursy dla organizacji pozarządowych na dofinan-
sowanie ich działalności..

***
 Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 
20 grudnia br., podczas której radni mają przyjąć bu-
dżet gminy na następny rok. 

(ps)
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 Jedyną osobą, która głosowała przeciwko temu, był 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski, który we 
wniosku burmistrza doszukiwał się „drugiego dna”. 
Padały twierdzenia z jego strony, że burmistrz ma pie-
niądze fizycznie na koncie i nic nie stało na przeszko-
dzie, aby dokonać przelewu na konto ZEASu. Skarbnik 
wyjaśnił radnym i Przewodniczącemu, że burmistrz nie 
może tego zrobić, bo zgodnie z art. 258 pkt 1 ustawy 
o  inansach publicznych przeniesienie wydatków bu-
dżetowych leży tylko i wyłącznie w kompetencji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, a z taką sytuacją mamy do 
czynienia w tym właśnie przypadku (autor: taka też in-
formacja figuruje na materiałach z sesji Rady Miejskiej, 
które otrzymali radni).
 Ostatecznie w większości radni odrzucili argumen-
ty Przewodniczącego i zagłosowali za wnioskiem bur-
mistrza (za było 16 radnych, przeciwko 1, zaś 1 wstrzy-
mał się od głosu). 
 Dzięki temu zabezpieczona została w budżecie 
gminy kwota 1.350.000 zł, która będzie w całości 
przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz składki 
na ZUS i na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowni-
ków oświaty.
 Przypomnijmy, że powyższa kwota jest konsekwen-
cją wprowadzonej przez Rząd PiS reformy oświatowej 
i emerytalnej w wyniku czego, należało zabezpieczyć 
dodatkowe środki finansowe na pokrycie:
- zwiększonej liczby godzin nauczania,
- odprawy emerytalne nauczycieli w związku z obni-
żeniem wieku emerytalnego,
- wynagrodzeń w związku z udzielonymi urlopami 
na poratowanie zdrowia nauczycieli,

Są pieniądze na pensje
dla nauczycieli 

c. d. ze str. 1

 Rusza budowa siłowni na 
świeżym powietrzu przy Szkole 
Podstawowej w Błotnie. Stosow-
ną umowę z wykonawcą siłow-
ni, firmą „Pod Trzepakiem” sp. c. 
z Gdańska, podpisał właśnie 
burmistrz Robert Czapla. Koszt 
siłowni to 23.684 zł. Miejsce na 
siłownie umiejscowione jest w 

Jeszcze w tym roku będzie
siłownia przy szkole w Błotnie 

południowej części za boiskiem 
sportowym.
 Starania o siłownię dla szkoły 
w Błotnie podejmowali sołtys Da-
nuta Nowak z Błotna, ale również 
sołtys Karska Jerzy Kubicki, który 
podczas jednego ze spotkań soł-
tysów gminy Nowogard z burmi-
strzem, które miało miejsce m.in. 

w Błotnie powiedział, że szcze-
gólnie przy szkole siłownia być 
powinna i będę wspierał w tych 
staraniach koleżankę Danusię na 
każdym kroku.
 Dyrektor szkoły w Błotnie 
również wskazywał na potrze-
bę siłowni przy jego placówce 
– do południa nauczyciel wuefu 

- podwyżki płac nauczycieli, obsługi i administracji 
oraz wprowadzonych przez dyrektorów w trakcie 
roku zmian do arkuszy organizacyjnych wynikają-
cych z zwiększonej liczby godzin nauczania indywi-
dualnego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 Padają głosy, że można to było przewidzieć. Jednak 
skarbnik wielokrotnie informował radnych, że sprawa 
finansowania reformy i kosztów, jakie gmina ponie-
sie, będzie znana dopiero po wakacjach, kiedy refor-
ma zacznie działać(od 1 września br.) i wówczas bę-
dzie trzeba podjąć decyzję w sprawie zabezpieczenia 
brakujących kwot, które małe raczej nie będą. Kiedy 
doszło co do czego, większość radnych twierdziła, że 
nic nie wiedzieli, a skarbnik sam mógł już w styczniu 
przewidzieć, że będzie taki problem. I potrzeba było 
aż dwóch sesji, burzy medialnej i oburzenia środowi-
ska nauczycielskiego oraz mieszkańców, aby radni za-
głosowali za wnioskiem burmistrza.

(ps)
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będzie mógł prowadzić zajęcia 
ogólnorozwojowe z uczniami, zaś 
w popołudnie urządzenia te będą 
mogły służyć starszym, którzy 
przychodzą z dziećmi na pobliski 
plac zabaw.
 Siłownia na świeżym powie-
trzu w Błotnie wyposażona bę-
dzie w następujące urządzenia 
(przykłady):
STEPER - urządzenie 
wzmacnia i rozbudo-
wuje mięśnie nóg i 
pośladków, poprawia 
ogólną wydolność organizmu, po-

zytywnie wpływa na układ krąże-
nia.
ORBITREK - urządzenie popra-
wia kondycję stawów, 
wzmacnia mięśnie nóg, 
stawy biodrowe oraz 
ramiona, poprawia 
wydolność organizmu 
i ogólną kondycję fizyczną.
ROWEREK - urządzenie wzmac-
nia mięśnie nóg, dolne 
partie ciała, wpływa na 
koordynację ruchową i 
poprawia ogólną kon-
dycję

WIOŚLARZ - urządzenie 
aktywizuje wszystkie 
części ciała, poprawia 
ogólną wydolność orga-
nizmu, wytrzymałość oraz siłę
WYCISKANIE SIEDZĄC - urządze-
nie rozwija górne partie 
mięśniowe, poprawia 
rozwój mięśni klatki 
piersiowej, obręczy bar-
kowej oraz kończy gór-
nych, a także wpływa na przyrost 
masy mięśniowej. 

(ps)

 Zakład Usług Komunalnych od 25 lat działa na te-
renie Gminy Nowogard i świadczy usługi jej mieszkań-
com.
 Firma powstała 1 listopada 1992 roku w proce-
sie przekształcania ówczesnego zakładu R.P.G.K.i M. 
W wyniku tego na przestrzeni ostatnich lat udało się 
zbudować nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone 
technicznie oraz przygotowane merytorycznie przed-
siębiorstwo, zajmujące się utrzymaniem czystości na 
terenie Miasta i gminy Nowogard.
 Podczas spotkania jubileuszowego, które odbyło 
się 24 listopada br., prezes Wiktor Smoliński serdecz-
ne podziękował pracownikom za obowiązkowość, 
poświęcenie, lojalność oraz trud włożony w wyko-
nywane zadania. Myślę, a właściwie stwierdzam, że 
największe gratulacje należą się Wam- wszystkim 
pracownikom. To Wy tworzycie tę spółkę. To dzięki 

Ćwierćwiecze istnienia
Zakładu Usług Komunalnych 

Waszej pracy możemy śmiało powiedzieć, że robimy 
coś dobrego. Ja jestem tylko dyrygentem, a jak wia-
domo, dyrygent bez orkiestry nie istnieje- powiedział 
Wiktor Smoliński.
 Podczas uroczystości burmistrz Nowogardu, z oka-
zji ćwierćwiecza działalności firmy wręczył na ręce 
prezesa symboliczny prezent w postaci statuetki. Po-
dziękował on także pracownikom ZUK w imieniu swo-
im, władz samorządowych oraz wszystkich mieszkań-
ców gminy Nowogard za dotychczasową działalność, 
profesjonalizm, rzetelność wytrwałość i oddanie, z ja-
kim wykonują oni swoje obowiązki. Z okazji tej roczni-
cy życzył firmie dalszego rozwoju, nowych kontraktów 
i kolejnych wygranych przetargów.
 Mamy nadzieję, że gratulacje i słowa uznania będą 
motywacją do dalszego rozwoju spółki.

(EO)
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Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

 Z roku na rok tych podświetlanych budynków 
przybywa. Gest ten ma przypominać o tym, że są 
wśród nas ludzie chorzy na tę chorobę, którzy co-
dzienne się z nią zmagają.
 Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, po 
raz kolejny Urząd Miejski w Nowogardzie oraz no-
wogardzka fontanna, skąpały się w niebieskim świe-
tle. Ideą Światowego Dnia Walki z Cukrzycą jest za-
bawa, spontaniczność działania oraz jednoczenie 
się pokoleń. Dlatego też tego dnia o godzinie 17.00, 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard, 
zorganizowało w geście solidarności spotkanie. Wy-
konano z tej okazji pamiątkową fotografię pod Ra-
tuszem członków Stowarzyszenia diabetyków. W 

spotkaniu brał również udział zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski. 
 Jak podkreślał prezes stowarzyszenie Pan Euge-
niusz Tworek, tego typu spotkania są bardzo po-
trzebne chorym na cukrzycę. Większość ludzi po 
diagnozie izoluje się od świata i zostają z proble-
mem zupełnie sami. Stowarzyszenia są po to, aby 
przede wszystkim wspierać i edukować chorych. 
Cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, ale można z nią 
normalnie żyć. Należy jednak pamiętać o prawidło-
wej diecie, aktywnym (w miarę możliwości) stylu ży-
cia i stałej opiece medycznej.
 Cukrzyca określana jest mianem pierwszej nieza-
kaźnej epidemii. Cierpi na nią około 400 milionów ludzi 
na całym świecie. W Polsce szacuje się, że chorych jest 
blisko 3 miliony, z czego 1/3 pozostaje niezdiagnozo-
wana. Niestety chorych na cukrzycę stale przybywa.
 Akcje związane z obchodami dnia 14 listopada, 
organizowane są w ponad 160 krajach, a udział 
w nich bierze ponad 200 organizacji. Ten dzień jest 
idealną okazją, aby promować właściwe postawy, 
uświadamiać społeczność o zagrożeniach związa-
nych z chorobą, ale przede wszystkim zachęcać do 
badań profilaktycznych.

(EO)

c. d. ze str. 1

 Dobiegła końca przebudowa 
kanalizacji deszczowej, umożliwia-
jącej rozdział sieci ogólnospławnej 
na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć 
kanalizacji deszczowej w ramach 
lokalnego programu rewitalizacji 
miasta Nowogard. Wykonawcą 
była firma „Mazur” Specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych z Goleniowa która zaoferowa-
ła wykonanie niniejszego zadania 
za kwotę 648.210 zł, z czego blisko 
500.000 zł stanowiło pozyskane 
przez burmistrza dofinansowanie 
zewnętrzne.
 W piątek, 24 listopada br, bur-
mistrz Robert Czapla dokonał od-
bioru zakończonej inwestycji. To 
kolejny etap w porządkowaniu 
sieci kanalizacyjnej na terenie na-
szego miasta i rozdziału jej na sieć 
deszczową i na sanitarną.

Kolejny etap rozdziału sieci
na deszczówkę zakończony 

 W ramach prac dokonano 
wymiany istniejącego kanału 
o średnicy 400mm na długości 
L ~ 96.0m na średnicę o 800mm 
oraz wymieniono istniejący kanał 
o średnicy 200mm na długości 
L ~ 95.0m na średnicę o 600mm 
metodą krakingu. Zamontowanie 
również dwa separatory koale-
scencyjne lamelowe.
 Kierownikiem budowy był To-
masz Dudzik, zaś obowiązki In-

spektora Nadzoru pełnił Krzysztof 
Chwalisz – Przedsiębiorstwo UNO 
z Koszalina.

(ps)
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 We wtorek, 28 listopada br, burmistrz Robert 
Czapla wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
Wojciechem Szponarem i Aleksandrą Lewińską, 
udał się do Wołowca, aby sprawdzić postęp prac 
przy remoncie drogi powiatowej nr 4174Z Struga 
– Wołowiec – Żabowo do skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 3118Z Truskolas – Nowogard.
 Z inicjatywą remontu drogi wystąpili w roku 
2016 mieszkańcy wsi Wierzchy, Szczytniki i Woło-
wiec, którzy wraz z przedsiębiorcami posiadającymi 
w tym rejonie swoje firmy, zadeklarowali wykona-
nie prac remontowych na drodze stanowiącej jedy-
ny dojazd do zakładów pracy, dających zatrudnienie 
wielu mieszkańcom okolicznych wsi.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, Burmistrz Nowogardu zadeklarował przekaza-
nie na ten cel materiału budowlanego oraz pomocy 
w skoordynowaniu działań zmierzających do zapew-
nienia przejezdności ww. drogi powiatowej. Nato-
miast to mieszkańcy oraz przedsiębiorcy przy zaan-

Trwa remont drogi powiatowej 
przez Gminę w Wołowcu 

gażowaniu swoich środków i czasu zobowiązali się, 
do samodzielnego wykonania prac remontowych.
 Powiat na drogę przeznaczył 100 ton kruszywa, 
zaś Gmina na ten cel zakupiła 1000 ton materiału. 
Droga ta była w takim stanie, że korzystanie z niej 
groziło poważnym uszkodzeniem samochodu.

(ps)
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 W dniu 24 listopada br., odbył się odbiór kolej-
nego odcinka wyremontowanego chodnika przy 
powiatowej ulicy Wojska Polskiego. Wykonaw-
cą była firma WIDROG z Nowogardu za kwotę 
160.623 zł brutto. Umowę na wykonanie remontu 
we wrześniu br., podpisał burmistrz Robert Czapla, 
który dokonał odbioru inwestycji. Remont chodnika 
wykonany został na odcinku 645 m2, w ciągu drogi 
powiatowej nr 416OZ przy ulicy Wojska Polskiego 
w Nowogardzie, na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Monte Cassino do zjazdu przy budynku nr 44 (ze 
zjazdem).
 Zakres robót obejmował wycinkę 15 drzew wraz 
z karczowaniem pni, rozebranie starych elementów 
chodnika i zjazdów wykonanych z rożnych materia-
łów: np. brukowca, płyt chodnikowych różnego typu, 
rozebranie krawężników betonowych i ław wykona-
nych pod krawężniki, profilowanie i zagęszczenie 
podłoża, wykonanie warstwy odsączającej grubości 
10 cm, ustawienie nowych krawężników i obrze-
ży oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów 
z nowej kostki brukowej betonowej. Wykonawca 
dał 7 lat gwarancji na wykonane prace.
 - W końcu się doczekałem. Tyle lat nikt nic nie 
robił z tym chodnikiem. Stary był dziurawy, krzywy 

Kolejny odcinek chodnika
wyremontowany

przy ul. Wojska Polskiego 
i trudno się po nim chodziło, a teraz....bardzo dobra 
robota panie burmistrzu - wyraził swą opinię na te-
mat chodników jeden z mieszkańców ulicy Wojska 
Polskiego, równocześnie zapytał włodarza - Dlacze-
go ten chodnik jest tak etapowo robiony? Fragmen-
tami.
 Burmistrz poinformował pytającego, że ulica Woj-
ska Polskiego jest drogą powiatową i tak naprawdę, 
to powiat powinien go wyremontować. Jednak robi 
to gmina w ramach remontów bieżących. Potrzeb 
w mieście jest bardzo dużo, a pieniędzy mało, dla-
tego Wojska Polskiego podzielone zostało na etapy. 
W następnym roku powinniśmy zakończyć remont 
chodników, wykonując ostatni etap- od posesji nr 44 
do dawnej strzelnicy, do ogrodzenia stadionu.

(ps)

obecniedawniej

dawniej
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Ul. Zielona:
kolejna inwestycja zakończona 

 W piątek, 24 listopada br., burmistrz Robert Cza-
pla oraz zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno” dokonali odbioru wyremontowanej 
nawierzchni na terenie osiedla przy ulicy Zielonej. 
Wykonawcą prac była firma WIDROG, która zapro-
ponowała cenę 127.620 zł.
 Prace remontowe polegały na rozebraniu starej 
nawierzchni z płyt drogowych betonowych i uło-
żenie nowej z kostki betonowej typu POLBRUK, na 
łącznej powierzchni 547,5 m2 oraz miejsca posto-
jowe o pow 47,5m2. To kolejna inwestycja gminy 
Nowogard we współpracy ze Spółdzielnią Mieszka-
niową GARDNO.
 Obowiązki kierownika budowy pełniła Magdale-
na Wiraszka, zaś obowiązki Inspektora Nadzoru Ma-
riusz Jażdzewski.
 - To kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy 
wraz z gminą Nowogard. - powiedziała zastępca 
prezesa SM „Gardno”. - Dotychczasową współpra-
cę uważam za bardzo dobrą i wierzę, że tak będzie 
nadal. Liczę na to, że wraz z burmistrzem będziemy 
mogli wykonać również remont schodów, które pro-
wadzą nad jezioro.

 Ze strony włodarza padła pozytywna odpowiedź 
na zaproszenie do kolejnej wspólnej inwestycji na 
rzecz mieszkańców naszej gminy.

(ps)

dawniej

dawniej

obecnie

obecnie
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- przebudowa przejścia dla pieszych z azylem na uli-
cy Poniatowskiego (porozumienie ZZDW W Koszali-
nie) 15.806 zł

- przebudowa chodników w ulicy Wojska Polskiego - 
dokumentacja 22.017 zł

- budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Le-
śnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie 232.000 zł

Inwestycje zaplanowane
na rok 2018 

Trafia właśnie do mieszkańców naszej gminy informa-
cja burmistrza Roberta Czapli, w której przedstawił on 
najważniejsze inwestycje, zaplanowane na rok 2018.
 W projekcie budżetu zabezpieczone zostały, w 
pierwszej kolejności, środki na pokrycie realizacji 
wszystkich zadań nałożonych ustawami na samorząd 
m.in. edukację i oświatę, pomoc społeczną, transport 
publiczny. Największą część wydatków bieżących po-
chłoną: oświata i edukacja oraz polityka społeczna. 
Finansowanie tych sfer jest zadaniem własnym gminy, 
dotacje i subwencje, które otrzymujemy nie pokrywa-
ją niestety w pełni kosztów, które ponosimy.
 Jest to także budżet nowego otwarcia na kolejne in-
westycje, zarówno w mieszkańców, jak i w infrastruk-
turę komunikacyjną, techniczną i społeczną. Dlatego w 
budżecie na 2018 r., burmistrz zarezerwował pieniądze 
na przygotowanie dokumentacji projektowych, tak by 
się przygotować do udziału w konkursach, a pozyska-
ne dofinansowania (wkład własny 1.150.000 zł) mogło 
posłużyć rozwojowi naszej gminy.
 Poniżej przedstawiamy pozostałe inwestycje, które 
na wniosek mieszkańców, Burmistrz Nowogardu, wpi-
sał do przyszłorocznego budżetu:

- wykonanie oznakowania poziomego ścieżki rowe-
rowej przy ul. Boh. Warszawy oraz przejścia dla pie-
szych przy „Czereśniowym Sadzie” 10.000 zł

- budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osie-
dla Bema do fabryki AUTONEUM - projekt 45.000 zł
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- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gra-
bin 4.500 zł
- przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Kulice 11.496 zł
- przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Maszkowo 7.528 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ol-
chowo 14.500 zł
- przebudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości 
Ostrzyca 17.012 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bie-
niczki i Bieńczyce 5.000 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Woj-
cieszyn 5.000 zł
- doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w 
Ostrzycy - wykonanie 37.000 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw - sołectwo Krasno-
łęka 4.000 zł

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie w tym odcinka w ramach budowy RZGO 
- dokumentacja 88.560 zł

- wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji desz-
czowej przy garażach ul.15-go Lutego (etap -oświe-
tlenie) 91.000 zł

- budowa odwodnienia i dróg dojazd. do garaży przy 
ul. Zamkowej - kolejny etap 250.000 zł

- przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego 
314.953 zł

- przebudowa drogi i miejsc postojowych przy ul. 
Gryfitów (por. SM GARDNO) 341.000 zł

- przebudowa drogi wewnętrznej i miejsc posto-
jowych przy ul. 15 Lutego 17 – (por. SM GARDNO) 
80.000 zł
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- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnko-
wo - dokumentacja 10.000 zł
- budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego - projekt 
15.000 zł
- rozbudowa oświetlenia we wsi Wojcieszyn – 
23.678 zł
- wykonanie oświetlenia solarnego w gminie No-
wogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, 
Karsk) - dokumentacja 29.028 zł

- budowa świetlicy w Boguszycach 28.290 zł
- montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Czermnicy 
6.000 zł
- rozbudowa sanitariatu świetlicy wiejskiej w Sikor-
kach 8.000 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Wierz-
bięcin 8.882 zł
- budowa świetlicy w Maszkowie - dokumentacja 
30.000 zł

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk 
33.863 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Oso-
wo 9.850 zł
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych 
2.411.053 zł.

 Łącznie na realizację inwestycji, burmistrz Robert 
Czapla, zabezpieczył kwotę 9.788.909 zł.
 Budżet jest dynamiczny i w ciągu roku z całą 
pewnością podlegać będzie zmianom wraz z np. 
pojawianiem się nowych środków oraz potrzeb ich 
wydatkowania. Zatem jest jeszcze realna szansa, że 
zadania i projekty, które na etapie przygotowywania 
projektu budżetu nie znalazły się w uchwale, zosta-
ną jeszcze uwzględnione.
Reasumując. Główne założenia projektu budżetu 
gminy Nowogard na 2018 r. to m.in. zabezpieczenie 
bieżącej płynności finansowej gminy, wieloletnie 
planowanie finansowe, a także ostrożna prognoza 
dochodów i rozsądne wydatki.

(ps)

 W czwartek 16 listopada o godz 17:00 odbyło 
się w Bibliotece wyjątkowe spotkanie. Uczestni-
czyło w nim ok.100 osób. Był to słowno-muzyczny 
wieczór wspomnień o ks. Janie Kaczkowskim, przy-
gotowany przez Dyskusyjny Klub Książki działający 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. 
Moderatorem dzisiejszej uroczystości była Pani Jó-
zefa Szukalska przy współudziale uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr1 i Gimnazjum Nr 1 w Nowogar-
dzie, którzy czytali fragmenty tekstów o ks. Janie 
Kaczkowskim. Miłym akcentem był występ młodych 
wykonawców ze Szkoły Muzycznej w Goleniowie - 
Filii w Nowogardzie, a wiele wzruszeń dostarczyła 
prezentacja multimedialna o życiu ks. Jana Kacz-

Wieczór wspomnień
o ks. Janie Kaczkowskim 

kowskiego. Spotkanie przebiegało w miłej atmosfe-
rze przy kawie i słodkim poczęstunku,a uczestnicy 
wyrazili chęć kolejnego spotkania w Bibliotece.

Katarzyna Rasowska
Dział dla Dorosłych
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 W piątek, 24 listopada br., burmistrz Robert 
Czapla oficjalnie przekazał na rzecz sołectwa Karsk, 
na ręce sołtysa Jerzego Kubickiego, traktorek-ko-
siarkę. Gmina dokonała zakupu na rzecz sołectwa, 
zgodnie z wolą mieszkańców, którzy na ten cel prze-
znaczyli fundusz sołecki. Ponieważ koszt traktor-
ka_kosiarki z osprzętem do odśnieżania przekroczył 

Kosiarka dla sołectwa Karsk 

zabezpieczoną kwotę, burmistrz dołożył brakującą 
kwotę.
 - Mam nadzieję, że będzie Wam dobrze służyć. - 
powiedział burmistrz Robert Czapla
 - Boisko będzie teraz można spokojnie kosić. 
Dziękuję Panu burmistrzowi za pomoc przy zakupie 
kosiarki dla naszego sołectwa. - powiedział nam soł-
tys Jerzy Kubicki.

(ps) 

 Podczas spotkania, które odbyło się 20 listopa-
da br., w Wojcieszynie, mieszkańcy mogli zapoznać się 
z koncepcją projektu budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w swojej wsi. Zainteresowani mieli możliwość do-
konania ewentualnych poprawek w planie projektu, ze 
szczególnym uwzględnieniem usytuowania przyłączy 
kanalizacyjnych, w obrębie swoich nieruchomości. 
Była to także idealna okazja, aby zadawać pytania do-
tyczące inwestycji, a także zgłaszać swoje zastrzeżenia.
 Dzisiejszej naradzie przewodniczyła Sołtys Andże-
lika Saja. Wstępną koncepcję przebiegu projektowa-
nej sieci kanalizacji przedstawili: Piotr Tomków (Dy-
rektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji), Zbigniew 
Kaczanowicz (projektant z firmy „ZK-Projekt”) oraz 
Andrzej Wasiak (kierownikiem działu ekonomiczno 
- inwestycyjnego w PUWIS). Na pytania przybyłych 
mieszkańców odpowiadał także Tadeusz Fiejdasz 
Kierownik Wydziału GKMiOŚ.
 Zakończenie pierwszego etapu inwestycji plano-
wane jest na rok 2018. Kolejne etapy prac będą wy-
konywane sukcesywnie w latach następnych.
 Urząd Miejski w Nowogardzie oraz PUWiS infor-
muje osoby zainteresowane przyłączeniem się do 

Konsultacje koncepcji projektu 
budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w Wojcieszynie 

sieci kanalizacyjno- sanitarnej w Wojcieszynie, aby 
w razie pytań lub wątpliwości dotyczących przebie-
gu inwestycji, bądź chęci naniesienia swoich popra-
wek do projektu, proszone są o kontakt z Andrzejem 
Wasiakiem z PUWIS w Nowogardzie. Termin zgła-
szania poprawek to 25.11.2017 r.

(EO)
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 W nowo utworzonym sołectwie Bieniczki, w czwar-
tek, 23 listopada br., o godz.18.00, wybrany został 
pierwszy w historii Bieniczek i Bieńczyc sołtys. To 37 so-
łectwo, wydzielone z sołectwa Osowo, jest w tej chwili 
najmłodszym sołectwem w gminie Nowogard.
 Na spotkanie wyborcze przybył burmistrz Robert 
Czapla, Beata Wojewoda z Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa oraz radna Mi-
rosława Cwajda. Na 87 uprawnionych do głosowania 
w wyborach sołtysa i Rady Sołeckiej wzięło udział 27 
mieszkańców.

Wybrany został pierwszy
sołtys sołectwa Bieniczki 

 Jednogłośnie pierwszym sołtysem został wybrany 
Rafał Żurek, zaś Radę Sołecką stanowić będą: Wanda 
Kurowska, Urszula Kaczmarek, Michalina Serdyńska, 
Monika Kostrzewska i Zbigniew Wasilewski.
 Nowe sołectwo otrzymało od burmistrza w prezen-
cie kosiarkę do trawy, o którą podczas spotkania wnio-
skowali sami mieszkańcy. Dokonali również podziału 
funduszu sołeckiego, przeznaczając po 50% na budo-
wę placu zabaw w Bieniczkach i w Bieńczycach.
 Nowemu sołtysowi i Radzie Sołeckiej gratulujemy i 
życzymy owocnej współpracy.

(ps)

 W sobotę 25 listopada 2017 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie odbyło się drugie 
spotkanie z cyklu „Promocja zdrowia psychicznego” 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych 
Szans „Więź”.
 Na uroczystość przybyło bardzo wielu gości, 
którzy na początek wysłuchali wykładu lekarza psy-
chiatry M. Jabłońskiego pt. „Co wiemy o depresji?”. 
Przedstawił on różnice między depresją, a złym sa-
mopoczuciem, a także jej objawy.
 Po wykładzie recytację swoich wierszy zaprezento-
wał Mariusz Krówka, natomiast swoim pięknym gło-
sem uraczyła gości Olga Anozi – podopieczni stowarzy-
szenia „Więź”, do której przyłączyła się publiczność.

Promocja zdrowia psychicznego 

 O godz. 17.30 odbył się kolejny wykład psychologa 
J. Piekarskiego pt. „Dziecko grzeczne – funkcjonowanie 
dziecka z zaburzeniami zachowania w życiu społecz-
nym”. Obydwa wykłady były niezwykle interesujące.
 Po intelektualnej uczcie przyszedł czas na ucztę 
dla kubków smakowych. Uczestnicy spotkań przy 
kawie, herbacie i smakołykach podziwiali prace 
członków stowarzyszenia – Małgorzaty Krawczyk 
oraz Liliany Chudzik. Na koniec jeszcze raz swoje ta-
lenty zaprezentowali Mariusz Krówka oraz Olga Ano-
zi. Następnie wszyscy goście przy muzyce wspólnie 
brali udział w karaoke.
 Cała uroczystość odbyła się w bardzo przyjem-
nej atmosferze. Zapraszamy Stowarzyszenie „Więź” 
w przyszłym roku ponownie do Biblioteki.

Info MBP
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 Od kwietnia bieżącego roku, 
Gmina Nowogard czyni starania 
wprowadzenia zmiany organiza-
cji ruchu, polegającej na zamon-
towaniu dwóch luster, ułatwia-
jących wyjazd z ulicy Racibora I 
i ulicy prowadzącej do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących na ulicę 
Bohaterów Warszawy.
 Projekt na zlecenie Gminy 
wykonała Pracownia Projekto-
wa MADROG z Maszewa, która 
również koordynuje cała sprawę, 
mając pełnomoctwo od Gminy.  
Sporządzony projekt pozytywnie 
zaopiniowany został przez Za-
rządcę Drogi – Zachodniopomor-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie, Komendanta Woje-
wódzkiego Policji i Starostę Gole-
niowskiego.
 Projekt nie znalazł jednak 
uznania w oczach Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go, który pismem z dnia 20 lipca 
2017 r. narzucił szereg warunków, 
trudnych wg projektanta, do speł-
nienia. Dokumentacja opracowy-
wana przez biuro projektowe MA-
DROG z Maszewa zatem musi być 
sporządzona od nowa i spełniać 
warunki, które narzucił Marszałek.

Kiedy będą lustra i dodatkowe 
przejście dla pieszych w ulicy 

Bohaterów Warszawy? 

 Podobnie ma się sprawa z bu-
dową dodatkowego przejścia dla 
pieszych w ulicy Bohaterów War-
szawy, które ma być usytuowa-
ne pomiędzy budynkiem nr 6, a 
wjazdem do Biedronki. Uzgodnio-
ny projekt przez Policję i Zarząd-
cę Drogi nie został zatwierdzony 
przez Marszałka.
 Gmina Nowogard 30 paździer-
nika br. wezwała pismem projek-
tanta do wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji i sporządzenia obydwu 
projektów uwzględniających za-
lecenia skazane przez Marszałka. 
Do dnia dzisiejszego biuro projek-

Burmistrz Nowogardu zaprasza
do składania ofert pracy.

Jeśli posiadasz umiejętności w pracach budowlanych  lub porządkowych. 

Złóż ofertę do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 Atrakcyjne wynagrodzenie, dobre warunki pracy.

Kontakt:  Elżbieta Laskowska tel. 913926212
Ewa Łaszuk 913 926 204

Urząd Miejski Nowogard 
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard

towe nie udzieliło nam odpowie-
dzi.
 Mamy nadzieję, że projek-
tant upora się z tym tematem, 
co umożliwi ustawienie luster i 
urządzenie przejścia dla pieszych, 
a przez to poprawi się znacznie 
bezpieczeństwo użytkowników 
ul. Bohaterów Warszawy.
 Firma MADROG z Maszewa, jako 
pełnomocnik gminy Nowogard, 
prowadzi korespondencję z Urzę-
dem Marszałkowskim, aby w końcu 
doprowadzić sprawę do końca. 

Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału GKMiOŚ
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Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 16 z dnia 

30.11.2017r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard  przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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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
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
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
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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; 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; Sklep odzieżowy, 
ul. 700-lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48; Sklep Spożywczy, 
ul. Cmentarna; Sklep z firanami, ul. 700-lecia (przy bloku wojskowym).
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Szanowni Mieszkańcy kolonii Wyszomierz, 
Uprzejmie informuję, że z wnioskiem 
dotyczącym przekazania materiału bu-
dowlanego z przeznaczeniem na re-
mont drogi prowadzącej od przejazdu 
kolejowego do posesji nr 45 wystąpiła 
w dniu 03.11.2017 r. Pani Anna Gołdyn. 
Wniosek zostanie zrealizowany pod wa-
runkiem uchwalenia budżetu gminy na 
2018 r. przez Radę Miejską i w tej sytu-
acji na początku przyszłego roku został-
by ogłoszony przetarg na dostawę kru-
szywa i frezu asfaltowego. W przypadku 
zgłoszenia się dostawcy materiał został-
by dowieziony na wnioskowaną drogę 
w odpowiedniej ilości natomiast pra-
ce sprzętem, zgodnie z uzgodnieniami 
w dniu 30 października br. na spotkaniu 
z burmistrzem i Państwa wnioskiem, zostałyby wykonane przez mieszkańców zainteresowanych remontem.
Niemniej jednak mając na uwadze obecny stan drogi, na co zdecydowanie mają wpływ niesprzyjające wa-
runki pogodowe, zleciliśmy cząstkowy remont drogi polegający na jej wyrównaniu i utwardzeniu materia-
łem. Od 27.11.2017 r. trwają prace remontowe, które wykonuje firma Dro-Most z Nowogardu.

Aleksandra Lewińska 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska


