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Policji w Nowogardzie

Będzie jasniej w Nowogardzie 
na ul. 15 lutego i Topolowej 

oraz w Wojcieszynie

Na wakacje będzie 
,,nowy’’ plac zabaw  

w Ostrzycy

„Niech się mury pną się do góry”

W dniu 23 października 2017 r. burmistrz Robert Cza-
pla podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki 
dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w 
Urzędzie Marszałkowskim. 

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli 
wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość do-
finansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy 
unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i czy my, jako Gmina, chcemy z tych funduszy 
skorzystać.

Burmistrz Robert Czapla pozyskał 
blisko 3 miliony zł  

na ścieżkę dookoła jeziora
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W chwili obecnej stoją 4 przęsła, a docelowo ma 
ich być aż ponad 40. Za dwa tygodnie, jeżeli pogoda 
będzie nadal sprzyjająca, na placu budowy będzie pra-
cowało docelowo blisko 60 osób. 

Z rozmowy z kierownikiem budowy dowiedzieli-
śmy się, że firma PRESS GLASS przy budowie swej hali 
korzysta przede wszystkim z usług miejscowych przed-
siębiorców.

W sierpniu br., będziemy mogli zobaczyć już zakład w 
Nowogardzie w całej okazałości wraz z linią produkcyjną. 

***
- Press Glass to firma z potencjałem, z kilkoma fa-

brykami w Polsce, dzięki naszym staraniom kolejna po-
wstaje właśnie w Nowogardzie. Cieszy mnie najbardziej 
to, że mieszkańcy naszej Gminy nie będą już musieli wy-
jeżdżać w poszukiwaniu pracy. Przypominam sobie po-
czątki moich starań, aby strefa powstała u nas w Nowo-
gardzie. Ile przez ten czas słyszałem sceptycznych gło-
sów, że nam się nie uda oraz że szkoda naszego czasu i 
pieniędzy. Lokalna prasa i powiatowa wyśmiewała moje 
starania najpierw o utworzenie strefy, następnie moje 
starania o uzbrojenie jej w drogę z kanalizacją deszczo-
wą oraz w sieć wodno-kanalizacyjną. Mówiono mi na-
wet, że wydaję miliony na uzbrojenie pustego pola.

Dziś mogę osobiście zobaczyć, i Mieszkańców też 
do tego zachęcam, jak powstają hale produkcyjne fir-
my Press Glass, pierwszego przedsiębiorcy w nowo-
gardzkiej strefie, a już kolejni są zainteresowani loko-
waniem swoich firm u nas. 

Ponad 7 lat temu obiecałem Mieszkańcom gminy 
Nowogard, że doprowadzę do utworzenia strefy w 
Nowogardzie oraz że powstaną nowe miejsca pracy. 
Słowa swego, wówczas danego, mogę spokojnie po-
wiedzieć - dotrzymałem. To jednak nie oznacza, że 
spocznę na laurach. 

Nadal będę spotykał się osobiście z potencjalnymi 
inwestorami i będę ich zachęcał do tworzenia nowych 
miejsc pracy w Nowogardzie. Bo tylko takie spotkania 
„w twarzą w twarz” przynoszą owoce. W chwili obecnej 
na przykład prowadzę rozmowy, które mogą zaowoco-
wać wprowadzeniem kolejnego pracodawcy do naszej 
strefy i to już w miesiącu grudniu br. – podsumował wi-
zytę na placu budowy burmistrz Robert Czapla. (ps)

„Niech się mury pną się do góry”
Wielu mieszkańców naszej gminy, każdego wręcz 

dnia, z zainteresowaniem przygląda się szybkim po-
stępom prac przy budowie hal produkcyjnych firmy 
PRESS GLASS. Jak sami mówią - niesamowicie szybko 
pną się te przysłowiowe mury do góry. 

W piątek 13 kwietnia br., na plac budowy hali 
produkcyjnej firmy PRESS GLASS, pierwszej w nowo-
gardzkiej strefie ekonomicznej, przybył burmistrz Ro-
bert Czapla wraz z Dariuszem Szwalem, specjalistą ds. 
spraw rozwoju strefy ekonomicznej. Była to okazja nie 
tylko do zapoznania się z postępami samej budowy, 
ale również z harmonogramem dalszych działań.
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Burmistrz Robert Czapla pozyskał 
blisko 3 miliony zł  

na ścieżkę dookoła jeziora
4 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla, potwierdził 

w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie  chęć skorzy-
stania z zaproponowanego dofinansowania unijnego 
do budowy ścieżki dookoła jeziora.

Jak poinformował nas skarbnik Marcin Marchewka, 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posie-
dzeniu w dniu 16 kwietnia br. przyznał Gminie Nowo-
gard dofinansowanie do ścieżki rekreacyjnej dookoła 
Jeziora Nowogardzkiego w wysokości 2.806.115 zł.

Jest to niewątpliwie sukces, ponieważ ścieżka zostanie 
sfinansowana w 85% ze środków zewnętrznych, zaś Gmina 
będzie musiała wyłożyć zaledwie 15% środków własnych. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po-
stawił jednak warunek, że środki te Gmina musi wydać 
do 31 października 2018 r. Czasu mamy więc niewiele, 
a inwestycja jest rozległa i obejmuje całą ścieżkę. W 
związku z powyższym, burmistrz skierował do Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie wniosek 
o zwołanie sesji w terminie 7 dni, aby zabezpieczyć 
w budżecie gminy wkład w wysokości 15%, aby móc 
przystąpić niezwłocznie do realizacji inwestycji, którą 
wskazali sami mieszkańcy, jako ważną dla nich.

To kolejny sukces burmistrza Roberta Czapli i kolej-
ne miliony z funduszy unijnych, które płyną strumie-
niem do naszej gminy. Biorąc pod uwagę pozyskaną 
kwotę, to stanowi ona wartość 1/3 tegorocznego bu-
dżetu gminy (8.700.000 zł). 

W sumie, burmistrz Robert Czapla, podczas swych 
dwóch kadencji (2011-2018), pozyskał na inwestycje 
na terenie Gminy Nowogard kwotę ponad 22 mln zł ze 
środków zewnętrznych. 

***

Warto w tym miejscu wskazać na fakt, że w chwili 
obecnej, pozyskana kwota, jest dotychczas najwyż-
szym jednorazowym dofinansowaniem ze środków 
unijnych, które burmistrz Robert Czapla pozyskał dla 
Gminy Nowogard na realizację inwestycji. 

Dotychczas tak wysokie dofinansowania były moż-
liwe w sektorze tzw. zadań społecznych, na które bur-
mistrz pozyskał m.in. 2.645.787 zł na wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych oraz  2.634.140 zł na zajęcia 
dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia dla szkół.

Jeżeli mówimy o inwestycjach, to najwyższe dotych-
czas pozyskane dofinansowanie wynosiło 1.903.293 zł 
na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie inwe-
stycyjnym Wojcieszyn-Miętno, kolejne to: 1.343.015 zł na 
budowę drogi dojazdowej do nowogardzkiej strefy ekono-
micznej oraz 1.304.685 zł na przebudowę sieci kanalizacji 
ogólnospławnej w celu ograniczenia dopływu ścieków do 
Jeziora Nowogardzkiego oraz zapobieżenia wybijania ście-
ków ze studzienek podczas intensywnych deszczy.

***
To nie są jedyne środki zewnętrzne, które ma szansę 

Gmina pozyskać jeszczew tym roku kalendarzowym. (ps)
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Burmistrz z mieszkańcami  
upiększają gminę

W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Nowogard Tadeusz Piotrowski, Marek Heiser z 
Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie, prezes zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogar-
dzie Jan Smolira, zastępca prezesa zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie Wiesław Piotro-
wicz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego: Ewa Jakub-
cewicz kierownik z Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa, Paweł Krugły kierownik 
Wydziału Architektury Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego i Artur Bajerski inspektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska. 

Wszystkie, spośród 13 nadesłanych dotąd ankiet, 
wymagają przeprowadzenia szczegółowej wizji lokal-
nej terenu w celu ustalenia, czy propozycje są możliwe 
do realizacji. Prezes SM Gardno Jan Smolira, w imieniu 
mieszkańców zgłosił propozycję opracowania kom-
pleksowej koncepcji zagospodarowania pasa zieleni 
w obrębie ulic 700 – Lecia i Warszawskiej. Burmistrz 
Robert Czapla, w trosce o wizerunek miasta poinfor-
mował komisję, iż koncepcja ta wymaga zgody Zarzą-
du Zachodniopomorskich Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie. Wymagany do realizacji powyższej  propozycji  
projekt, wymaga  ponadto uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Omówiono również pro-
pozycję zgłoszoną przez mieszkańców miejscowości 
Żabówko dotyczącą posadzenia drzew owocowych 

– starych odmian jabłoni. Proponowana „aleja jabło-
ni” miałaby się pojawić w miejsce rosnącej wcześniej 
alei przy drodze gruntowej. Dodatkowa korzyść – poza 
cieszącym oko widokiem drzew– to zwiększona liczba 
kwiatów potrzebnych pszczołom do zapyleń a zatem 
korzyść również dla pszczelarzy.

Nowe rabaty kwiatowe w mieście to kolejny punkt 
z omawianych podczas spotkania komisji. Aktualnie, 
upiększające miasto na wiosnę rabaty i kwietniki, znaj-
dują się m. in. na Placu Wolności, Placu Ofiar Katynia, 
ul. 3 Maja oraz w rabatach przy fontannie. Co rok ob-
sadzane są one ponad 4 tys. sztuk kwiatów, głównie 
bratków i róż. W ankietach zgłoszonych przez miesz-
kańców Gminy do akcji „Sadzimy drzewa” pojawiły się 
propozycje nowych klombów i rabat kwiatowych, któ-
re po stworzeniu i akceptacji projektów mogą dodat-
kowo wzbogacić wizerunek Nowogardu i sprawić by 
dołączył do najbardziej ukwieconych miast w Polsce. 
Realizacja pierwszych nasadzeń roślin, w tym kwiatów 
planowana jest w kwietniu br. 

Burmistrz Robert Czapla przypomina, iż mieszkań-
cy nadal mogą zgłaszać swoje propozycje nowych na-
sadzeń drzew, krzewów czy kwiatów. Ankiety można 
pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, zaś in-
formacji na temat akcji udziela Artur Bajerski - tel. 502 
444 814.

Informacje na temat akcji dostępne są również na 
stronie www.nowogard.pl (bs)

W związku ze skierowaną do mieszkańców Gminy akcją „Sadzimy drzewa”, w dniu 4 
kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, spotkali się w obecności Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli członkowie komisji, w celu omówienia nadesłanych przez 
mieszkańców ankiet z propozycjami nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
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Będą chodniki i w Warnkowie 
oraz w Kulicach

W poniedziałek, 9 kwietnia br., w Kulicach odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami sołectwa.

W tym spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Ro-
bert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, 
skarbnik Marcin Marchewka, Adam Czernikiewicz kie-
rownik Wydziału Inwestycji i Remontów UM, sołtys 
Kulic Krzysztof Kania, radni Rady Miejskiej, przedsta-
wiciele Starostwa w Goleniowie oraz radni Rady Po-
wiatu.

Głównym tematem była sprawa wyboru z dwóch 
propozycji wariantu budowy chodnika, który przed-
stawił projektant. Mieszkańcy wybrali wariant I i teraz 
dopiero będą mogły ruszyć prace projektowe.

Po przedstawieniu koncepcji i po ich omówieniu, 
głos zabrał starosta, który poinformował także zebra-
nych, że projekt wraz ze wszystkimi pozwoleniami, 
włącznie z tymi z Wód Polskich oraz wykupem grun-
tów, powinien być ukończony do 15 października br.

Na pytania z sali, od jednego z obecnych na spotka-
niu dziennikarzy, o termin rozpoczęcia samej budowy 
ciągu i kosztów, jakie miałaby zabezpieczyć po swej 
stronie Gmina oraz Powiat, starosta nie udzielił kon-
kretnej odpowiedzi. Zresztą stanowisko Zarządu, które 
wymogła Rada Powiatu do dnia 28 marca br., przesła-
ne do burmistrza, również nie zawierało żadnych kon-
kretów odnośnie terminów rozpoczęcia budowy oraz 
kosztów, które po stronie Gminy i Powiatu powinny 
być zabezpieczone. Parafrazując treść przesłanego sta-
nowiska Zarządu Powiatu, starosta informuje, że jak 
się da, to może się uda.

***

I choć oficjalne spotkanie 
nie wyjaśniło mieszkańcom 
kwestii kiedy i za ile, to przy-
najmniej udało się wybrać taki 
wariant ciągu pieszo-rowero-
wego, który będzie teraz pro-
jektowany.

Jednak po tym oficjalnym 
spotkaniu odbyło się drugie, 
mniej oficjalne, ale jakże waż-
ne. W rozmowie wzięli udział: 
burmistrz Robert Czapla, za-
stępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski, skarbnik Marcin Mar-
chewka, Starosta Goleniowski, 
radny powiatowy Kazimierz 
Lembas, radny Dawid Jurczyk 

– sprawa dotyczyła finansowania inwestycji w Kuli-
cach. Podczas tej właśnie rozmowy, starosta przyznał, 
że – jeżeli się uda – inwestycja rozpoczęłaby się jeszcze 
w tym roku, zaś finansowanie dopiero w następnym 
roku. Ustalono więc, że burmistrz przygotuje umowę 
2 letnią na realizację ww. inwestycji, a to oznacza, że 
Powiat i Gmina w swoich Wieloletnich Prognozach Fi-
nansowych wpiszą  inwestycję w Kulicach oraz zabez-
pieczą w budżecie na rok 2019 odpowiednie kwoty 
(do 15 maja br. mamy poznać kosztorys).

***
Kolejny raz okazało się, że w sprawie Kulic bur-

mistrz Robert Czapla miał rację i cały ten „cyrk” był 
od początku zwykłą ustawką polityczną. Cieszy jednak 
fakt, że w końcu starosta powiedział prawdę. Pozosta-
je nam powiedzieć – dziękujemy oraz lepiej późno niż 
wcale – jak mówi polskie powiedzonko.

Tak więc szanowni mieszkańcy Kulic i Warnkowa 
– ciąg pieszo-rowerowy zostanie wybudowany w Ku-
licach w roku 2019, a w październiku br. mieszkańcy 
Warnkowa będą mogli chodzić po nowym chodniku.

***
To oznacza, że na najbliższej kwietniowej sesji Rady 

Miejskiej w Nowogardzie, radni będą przyjmować 
uchwały burmistrza Roberta Czapli w sprawie zmian 
w budżecie  oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2018-2023 – to oznacza również zdjęcie pie-
niędzy z tej inwestycji w budżecie gminy na rok 2018  
oraz przesunięcie ich na budowę chodnika w Warnko-
wie (inwestycja wspólna z Marszałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego). (ps)

Starosta przyznał rację burmistrzowi – w tym roku będzie wykonana dokumentacja na 
budowę ciągu pieszo-rowerowego w Kulicach i być może dopiero pod koniec roku roz-
pocznie się jego budowa, natomiast  finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2019. A to ozna-
cza, że środki zabezpieczone w budżecie Gminy na tę inwestycję, nie będą wykorzystane w 
tym roku  i dzięki temu, będzie można przeznaczyć je na budowę chodnika w Warnkowie.
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Spotkanie z mieszkańcami 
Warnkowa

Na wniosek mieszkańców Warnkowa (sołectwo Karsk), 
w Wilii Zbyszko, w poniedziałkowy wieczór (16 kwietnia br., 
o godz. 18.00) odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie 
wspólnej inwestycji Gminy Nowogard i Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, polegającej na budowie 
chodnika w Warnkowie.

Na spotkanie zaproszeni zostali i przybyli: burmistrz Ro-
bert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik 
Marcin Marchewka, Wojciech Szponar zastępca kierownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska (GKMiOŚ), sołtys Karska Jerzy Kubicki. Obec-
ni byli również radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Staro-
stwa w Goleniowie oraz radni Rady Powiatu.

***
Na wstępie spotkania, burmistrz poinformował miesz-

kańców, którzy licznie przybyli na spotkanie, na jakim etapie 
w tej chwili jest inwestycja w Warnkowie – wyłoniony został 
wykonawca budowy chodnika na odc. Warnkowo - Nowo-
gard w ciągu DW 106, nowogardzkie Konsorcjum firm: ADN 
Sp. z o.o i Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
AZBUD, który wykona go za kwotę 762.700,49 zł.

***
W dalszej części Mieszkańcy mogli zobaczyć dokumen-

tację wraz z mapą przebiegu planowanego chodnika. Pod-
czas dyskusji obecne osoby zwróciły się z zapytaniem do 
burmistrza, czy jest jakaś możliwość, aby planowany chod-
nik przedłużyć w kierunku Karska, gdzie połączyłby się on z 
odcinkiem przed wiaduktem, tworząc w ten sposób chod-
nik prowadzący od Nowogardu przez Warnkowo, aż do Kar-
ska. Burmistrz zapewnił, że jest taka możliwość, ale już na 
dalszym etapie prac. Na wszelkie uwagi płynące od Miesz-
kańców na bieżąco odpowiadał burmistrz oraz Wojciech 
Szponar z Wydziału GKMiOŚ.

***
Ostatnią część spotkania zajęła kwestia finansowania. 

Burmistrz poinformował zebranych, że po oficjalnym spo-
tkaniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia br. w Kulicach, 
odbyło się drugie, mniej oficjalne, w którym wzięli udział: 
burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Ko-
libski, skarbnik Marcin Marchewka, Starosta Goleniowski, 
radny powiatowy Kazimierz Lembas oraz radny Dawid Jur-
czyk – sprawa dotyczyła finansowania inwestycji w Kulicach. 
Podczas tej właśnie rozmowy, starosta przyznał, że – jeżeli 
się uda – inwestycja rozpoczęłaby się jeszcze w tym roku, zaś 
finansowanie dopiero w następnym roku. Ustalono więc, 
że burmistrz przygotuje umowę 2 letnią na realizację ww. 
inwestycji, a to oznacza, że Powiat i Gmina w swoich Wielo-

letnich Prognozach Finansowych wpiszą  inwestycję w Kuli-
cach oraz zabezpieczą w budżecie na rok 2019 odpowiednie 
kwoty (do 15 maja br. mamy poznać kosztorys). Głos zabrał 
też starosta, który potwierdził prawdziwość informacji, któ-
re przedstawił burmistrz Robert Czapla, odnośnie spotkania 
i przeprowadzonych rozmów oraz ustaleń w Kulicach. 

***
To oznacza, że zabezpieczone środki na Kulice nie zosta-

ną w tym roku wydane. W WPF inwestycja na Kulice została 
wpisana w roku 2018, a w Warnkowie na 2019, a mamy na 
chwilę obecną sytuację taką, że w Warnkowie chodnik zo-
stanie zrealizowany jeszcze w roku 2018, zaś ten w Kulicach 
powstanie dopiero w roku 2019. Naturalnym więc rozwiąza-
niem byłoby przesunięcie przesunięcie pieniędzy pomiędzy 
tymi właśnie zadaniami. Na to jednak radni z tzw. koalicji nie 
chcieli się zgodzić. 

***
Rozgorzała gorąca dyskusja pomiędzy burmistrzem, 

skarbnikiem, mieszkańcami a kilkoma radnymi koalicyjnymi, 
którzy stanowczo powiedzieli, że nie poprą zaproponowa-
nego źródła finansowania budowy chodnika. Dla większości 
zebranych Mieszkańców, przedstawiona przez burmistrza 
wraz ze skarbnikiem propozycja zdjęcia niewykorzystanych 
w tym roku pieniędzy na inwestycję w Kulicach, była zro-
zumiała i byli wręcz zaskoczeni postawą radnych. Dało się 
nawet słyszeć głosy wzburzenia wśród Mieszkańców, któ-
rzy wprost stwierdzili, że radni mogli sobie darować swoją 
obecność oraz że jak zwykle robią oni wszystko na przekór 
burmistrzowi, jak małe rozwydrzone dzieci w piaskownicy.

Ostatecznie radni zaproponowali, aby z Kulic zdjąć kwo-
tę 260 tys. zł (nie wiedzieć czemu pozostałą kwotę chcą za-
trzymać tam przez cały rok, choć wiadomo, że w tym roku 
nie zostanie ona wydatkowana na Kulice) oraz z przebudo-
wy ulicy Dąbrowskiego i z drogi do Olszycy.

Burmistrz jednak stwierdził, że jeżeli radni sami zdejmu-
ją pieniądze z tych dwóch pozostałych inwestycji, to wystar-
czy zabezpieczenie kwoty 220 tys. zł z Kulic. Taki też wniosek 
zostanie przez burmistrza złożony na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w dniu 25 kwietnia br. i ma nadzieję, że radni tę 
propozycję poprą. 

Była to najważniejsza informacja dla mieszkańców 
Warnkowa, którzy przyjęli ją z aplauzem i na tym spotkanie 
się zakończyło. 

Miejmy nadzieję, że radni na sesji nie wyprą się tego, 
że poparli ostatecznie, zaproponowane przez burmistrza, 
rozwiązanie. (ps) 
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Mamy nowego Komendanta  
Komisariatu Policji w Nowogardzie

Wcześniej jednak, Komendant Powiatowy Policji 
w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, zwrócił się do 
burmistrza Roberta Czapli o zaopiniowanie kandydata 
na funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie.

Z dniem 13 kwietnia br., obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie 
objęła komisarz Dorota Zając.

 6 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz ze 
swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, spotkali się 
z insp. Krzysztofem Targońskim i kom. Dorotą Zając. 
Spotkanie to zaowocowało pozytywnym zaopiniowa-
niem kandydatury kom. Doroty Zając przez Burmistrza 

Nowogardu na stanowisku nowogardzkiego Ko-
mendanta Komisariatu Policji.

Kom. Dorota Zając rozpoczęła swoją służ-
bę w policji w 2005 roku, przechodząc ko-
lejne szczeble awansu. Ostatnim stanowi-
skiem nowej komendant w Nowogardzie 
było stanowisko Naczelnika Wydziału Kry-
minalnego w Komendzie Powiatowej Policji  
w Goleniowie.

Kom. Dorota Zając zastąpiła na stanowisku Ko-
mendanta podinspektor Małgorzatę Figurę, która 
obecnie pełni swą służbę w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie.

Nowej pani komendant życzymy samych 
sukcesów zawodowych na nowym stanowisku. 
(ps)

W skład komisji weszło (zgodnie z 
ustawą Prawo Oświatowe) 12 osób, 
w tym po trzech przedstawicieli Kura-
torium Oświaty w Szczecinie, przed-
stawicieli Związków Zawodowych 
Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświaty i Wy-
chowania oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej. Ze 
strony urzędu w skład komisji weszli: 
zastępca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski, skarbnik Marcin Marchewka i kie-
rownik Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół w Nowogardzie 
- Marta Wilczańska.

Na stanowisko powołano ponownie Ewę Wróbel, 
która pełniła funkcję dyrektor Przedszkola Nr 3 przez 
ostatnie 5 lat. Poza kandydaturą Ewy Wróbel nie wpły-
nęła żadna inna. 

W Przedszkolu Nr 3 w Nowogardzie, mieszczącym 
się przy ul. Poniatowskiego, zatrudnionych jest 12 pra-
cowników pedagogicznych, pod opieką których jest 
ok. 145 dzieci. (bs)

Rozstrzygnięto konkurs  
na dyrektora Przedszkola Nr 3

W czwartek, 29 marca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na 
dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie. Do dnia 21 marca br. wpłynęła 
jedna oferta, spełniająca wymagania ofertowe. Kandydat przedstawił komisji konkurso-
wej koncepcję planu rozwoju placówki na 5-letnią kadencję.
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Błotno ma siłownię plenerową
W czerwcu 2017 r., burmistrz Robert Czapla, podpisał umowę na opracowanie dokumen-

tacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej w Błotnie. Projekt został wykonany przez 
Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” za kwotę 3.444 zł.

W październiku 2017 r., w wyniku zaproszenia do składania ofert, wyłoniono wykonawcę 
robót, firmę „Pod Trzepakiem” S.C., która za kwotę 23.684 zł, do końca roku 2017, złożyła i 
zamontowała urządzenia siłowni.

W piątek, 13 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej w Błotnie Tomaszem Żelazowskim, z sołtys Błotna Danutą Nowak i z sołtysem Karska 
Jerzym Kubickim, dokonał uroczystego oddania siłowni plenerowej do użytku uczniom oraz 
wszystkim mieszkańcom sołectwa. Świadkami tego wydarzenia była społeczność szkolna, 
która przetestowała wszystkie urządzenia. Jak wspomniał dyrektor szkoły, nauczyciele wuefu 
korzystają z tych urządzeń w czasie swych lekcji. 

Warto dodać, że prawie 50% kosztów budowy siłowni pochodzi z funduszu sołeckiego Błotna.
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W czwartek 12 kwietnia br., 
na Osiedlu Radosław Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla w to-
warzystwie pracownika Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów Pameli 
Springer, spotkali się z mieszkań-
cami osiedla aby omówić propo-
zycje koncepcji budowy siłowni 
zewnętrznej. Planuje się, że urzą-
dzenia staną obok oddanego do 
użytku w ubiegłym roku placu za-
baw. 

- Przygotowaliśmy trzy koncep-
cje. To od was zależy, którą pań-
stwo wybierzecie. Po dokonaniu 
wyboru przystąpimy do projek-
towania siłowni zewnętrznej dla 
wszystkich mieszkańców osiedla 
– powiedział do zebranych miesz-
kańców burmistrz Robert Czapla. 

Mieszkańcy wybrali koncepcję siłowni  

Po przeanalizowaniu trzech propozycji, 
biorący udział w spotkaniu wybrali jedną z 
nich. Koncepcja ta zakłada, że nowa siłownia 
zewnętrzna na os. Radosław złożona będzie 
z sześciu urządzeń: „jeździec i narty”, „bie-
gacz i wioślarz” oraz „prasa nożna i pajacyk”.

 ***
Siłownia zewnętrzna na os. Radosław bę-

dzie kolejną wybudowaną z myślą o miesz-
kańcach. Wcześniej, dzięki staraniom Rober-
ta Czapli, powstała siłownia przy ul. Waryń-
skiego w Nowogardzie. Siłownią zewnętrzną 
mogą się również cieszyć mieszkańca Żabo-
wa. (bs)
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nanie wspomnianej inwestycji przy 
świetlicy w Ostrzycy. Prace mają się 
zakończyć za 3 miesiące. Koszt „no-
wego” placu zabaw to 51.106,50 zł. 
Wykonawcą zaś jest firma LUPLE 
S.C.

Na realizację ww. inwestycji, 
burmistrz Robert Czapla, zabezpieczył w budżecie gmi-
ny odpowiednią kwotę, zaś mieszkańcy przeznaczyli 
na plac zabaw środki z funduszu sołeckiego. (ps)

Na wakacje będzie „nowy” 
plac zabaw w Ostrzycy 

Wyłoniony został wykonawca na przeniesienie i do-
posażenie placu zabaw w Ostrzycy. W dniu 5 kwietnia 
br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na wyko-

W ramach programu poprawy jakości i efektyw-
ności oświetlenia w miejscowości Wojcieszyn, Enea 
Oświetlenie na wniosek burmistrza Roberta Czapli, za-
montuje na istniejących słupach energetycznych pięć 
punktów świetlnych typu LED o mocy do 80 W każda 
wraz z infrastrukturą sterującą.

Będzie jaśniej w Wojcieszynie
We wtorek, 10 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla, 

podpisał stosowną umowę z ENEĄ na montaż ww. lamp.
Termin zakończenia prac ustalony został na 

01.08.2018, a łączna wartość zadania to 23.677,50 zł. 
Wykonawca na zamontowane elementy oświetlenia 
udziela 24 miesięcznej gwarancji. (ps)
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W połowie marca br. na 
polecenie burmistrza Roberta 
Czapli rozpoczęto prace zwią-
zane z oczyszczaniem rowów 
przy ul. Okulickiego w No-
wogardzie. 

Poprzez oczyszczanie i udrażnia-
nie rowów melioracyjnych odpro-
wadzana jest nagromadzona woda. 
Dzięki temu rozwiązaniu woda opa-
dowa będzie swobodnie spływać z 
terenów wokół ulicy nie powodując 
jej zalewania. (bs)

Oczyszczanie rowów  
melioracyjnych

Wyłoniony został właśnie wykonawca remontu da-
chu na najstarszym budynku Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie. W marcu 2016 r., burmistrz Robert Czapla 
podpisał umowę z firmą MAJ-Bud, na wykonanie eks-
pertyzy technicznej i wykonanie projektu przebudowy 
dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie. Prace pro-
jektowe zakończone zostały w czerwcu 2016 r. Koszt 

Wyłoniony został wykonawca dachu  
na budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

wykonania dokumentacji wyniósł 8.609 zł.
Wyłoniona w przetargu nowogardzka firma Z.P.U-

.H.DEMGRAD S.A., za kwotę 157.312zł
wykona: wymianę istniejącego pokrycia dachu na 

dachówkę ceramiczną wraz wymianą łat i kontrłat, wy-
kona nową membranę dachową oraz wyprostowanie 
istniejącej konstrukcji. Ponadto projekt zakłada czę-

ściowe przemurowanie przewodów wentyla-
cyjno-spalinowych z cegły pełnej. Dociepleniu i 
zabezpieczeniu ulegnie również strop nad par-
terem. W przestrzeniach istniejącego stropu, w 
miejsce starej polepy, zostanie wykonane ocie-
plenie z wełny mineralnej rozprężnej. Cała kon-
strukcja więźby zostanie oczyszczona, zaimpre-
gnowana, a zniszczone przez korozję elementy 
konstrukcji wymienione.

W celu wentylowania wszystkich pomiesz-
czeń parteru, zaprojektowano również nowe 
przewody wentylacyjne. Wykonawca ma 5 
miesięcy od podpisania umowy na wykonanie 
ww. inwestycji. (ps)
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W dniu 5 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla 
podpisał zaproszenie do składania oferty cenowej na 
wykonanie remontu budynku gospodarczego wraz z 
budową zaplecza sanitarnego w Długołęce. Planowa-
na inwestycja przewiduje: roboty rozbiórkowe, roboty 
posadzkarskie, roboty ścienne, roboty sanitarne, robo-
ty elektryczne, stolarka drzwiowa, docieplenie stropu, 
wyposażenie wewnętrzne, zadaszenie o konstrukcji 
drewnianej nad wejściem do budynku, zagospodaro-
wanie terenu: chodnik z kostki brukowej, dojazd z płyt 
ażurowych, brama wjazdowa, furtka.

Rusza kolejna inwestycja  
w ramach PROW 

Termin wykonania: 4 miesiące od daty podpisania 
umowy z wyłonionym wykonawcą.

Jest to kolejna inwestycja (jedna z siedmiu), na któ-
rą burmistrz pozyskał dofinansowanie z PROW w wy-
sokości blisko 64% poniesionych kosztów.

Dzięki temu remontowi, świetlica w Długołęce 
otrzyma zaplecze gospodarcze wraz z sanitariatami, 
których tak bardzo brakowało. Świetlica została wy-
remontowana dzięki staraniom sołtysa Jacka Jankow-
skiego i współpracy z burmistrzem Robertem Czaplą. 
(ps)

Zakres robót obejmować ma: ro-
boty rozbiórkowe, pokrycie dachu 
blachodachówką koloru brązowego, 
obróbki blacharskie oraz remont ko-
mina.

Wykonawca ma udzielić gwarancji 
na 36 miesięcy od daty odbioru przed-
miotu umowy. Termin wykonania: 3 
miesiące od daty podpisania umowy.

Inwestycja w Wołowcu finanso-
wana jest prawie w 64% ze środków 
żewnętrznych, które pozyskał burmis-
trz z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). 

Więcej informacji jest dostępnych 
na stronie BIP. (ps)

Ruszają prace przy wymianie pokrycia 
dachowego na świetlicy w Wołowcu 

Burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania oferty cenowej na przebu-
dowę świetlicy w Wołowcu polegającej na wymianie pokrycia dachowego.
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O postawienie oświetlenie przy garażach na ul. 15 Lutego podejmował 
starania, już od dawna, radny Dawid Jurczyk, wspierany przez burmistrza. W 
końcu się udało i burmistrz Robert Czapla mógł podpisać ogłoszenie na wy-
konanie ww. inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia terenu zabudowa-
nego garażami przy ul. 15-go Lutego w Nowogardzi,e polegająca na przy-
łączeniu budowanego oświetlenia do istniejącej instalacji oświe-
tleniowej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 15-go 
Lutego.

Ponadto ma być postawione dodat-
kowe 7 słupów aluminiowych 
na fundamencie betonowym 
o wysokości 8m, na których 
zamontowane zostaną opra-
wy typu LED sterowane i 
pozycjonowane zdalnie za 
pomocą systemu Streetlight 
Vision.

Szczegółowy zakres 
prac, specyfikacja tech-
niczna i projekt budow-
lano – wykonawczy znaj-
dują się na stronie BIP. 
(ps) 

Będzie jaśniej przy garażach 
na ul. 15 Lutego 

W piątek, 30 marca br. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla wraz z Jarosławem Hołubowskim - ko-
ordynatorem prac remontowych, 
odwiedzili sołtys sołectwa Szczyt-
niki celem bieżącej weryfikacji prac 
związanych z termomodernizacją 
świetlicy wiejskiej.

- Ekipa remontowa kończy prace 
związane z dociepleniem. Wykonali-
śmy już remont świetlicy wewnątrz, 
wstawione są też nowe drzwi. Bur-
mistrz jest zawsze skory do działania 
na rzecz sołectwa, dlatego nasza 
współpraca z Gminą przebiega bar-

Docieplenie świetlicy  
w Szczytnikach na ukończeniu

dzo dobrze - powiedziała sołtys Andżelika Krzywańska.
Termomodernizacja świetlicy w Szczytnikach to 

kolejne działanie burmistrza 
Roberta Czapli w odpowiedzi 
na potrzeby niemal 120 miesz-
kańców wsi.

***
W pobliżu odnowionej świe-

tlicy znajduje się plac zabaw na 
oraz nowy przystanek autobu-
sowy. O ukończeniu wszystkich 
prac remontowo-budowlanych 
w Szczytnikach poinformujemy 
wkrótce. (bs)
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Dzięki funduszom unijnym, które burmistrz Robert 
Czapla pozyskał w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), będą mogły 
być wykonane dwa place zabaw w sąsiadujących ze 

Będą place zabaw w Miętnie  
i Lestkowie 

sobą sołectwach: w Miętnie i Lestkowie.
Burmistrz podpisał właśnie ogłoszenie na na skła-

danie oferty cenowej na następujące zadania: budowa 
placu zabaw w miejscowości Miętno oraz w miejsco-
wości Lestkowo.

Poziom dofinansowania obu inwestycji wynosi 
63,63 % poniesionych kosztów.

Na obu placach zabaw planowane są budowy m.in. 
mostu linowego, wieży z daszkiem, ścianek i zjeżdżalni 
dla dzieci. Na placu zabaw zamontowane zostaną rów-
nież ławki i kosze na śmieci. 

Więcej informacji na stronie BIP. (ps)

Zamówienie dotyczy budowy pomostu rekreacyj-
no-wędkarskiego w konstrukcji żelbetowo-drewnia-
nej. Nawierzchnia pomostu z desek oparta ma być na 
belkach drewnianych poprzecznych i podłużnych. Kon-
strukcja drewniana spoczywać będzie na palach żelbe-
towych wbijanych w dno jeziora.

Inwestycja w Olchowie jest jedną z 7, na które bur-
mistrz pozyskał środki unijne. Łączna kwota wszystkich 
7 inwestycji to 569.609,50 zł.

W lipcu 2017 r., nowogardzki wniosek, uzyskał w Lo-
kalnej grupie Działania „Szanse Bezdroży” ocenę 38 pkt. 
na 40 możliwych i został wybrany do dofinansowania.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Rusza budowa pomostu  
nad Jeziorem Olchowskim

Burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert cenowych na wykona-
nie pomostu nad Jeziorem Olchowskim.

(PROW). Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % po-
niesionych kosztów.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie BIP. (ps)

Burmistrz Robert Czapla już w ubiegłym roku pró-
bował zabezpieczyć potrzebną kwotę, na wykonanie 
nowej nawierzchni podłóg w Szkole Podstawowej nr 3, 
jednak wtenczas radni nie poparli wniosku burmistrza. 
Dlatego inwestycja ta została przez włodarza naszej 
gminy wpisana do projektu budżetu.

W poniedziałek, 26 marca br., na bip.nowogard.pl 
opublikowane zostało zamówienie na wymianę wy-
kładzin podłogowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w 
Nowogardzie. Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w 
kompleksie budynków wraz z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie. Wymiana wykładzin od-
będzie się segmencie, w którym mieści się szkoła pod-
stawowa. Wymianą objęte będą korytarze na parterze 

Już w wakacje nastąpi wymiana wykładzin 
podłogowych w Szkole Podstawowej Nr 3

Duży wpływ na bezpieczeństwo uczniów w szkole niewątpliwie ma również stan tech-
niczny powierzchni korytarzy, po których uczniowie oraz nauczyciele się przemieszczają.

i I piętrze budynku. Okres realizacji prac od 30.06.2018 
do 27.08.2018 r. (ps)
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Zanim powstanie powierzchnia asfaltowa wraz z 
chodnikiem przy ulicy Topolowej, wybudowane zo-
stanie najpierw oświetlenie, który podniesie nie tylko 

Będzie jaśniej na ul. Topolowej
komfort, ale i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy w 
tej części miasta mają swe domy rodzinne.

Wyłoniony został właśnie wykonawca wspomnia-
nego oświetlenia, firma P.U.H. JASTAR, która w pierw-
szej kolejności je zaprojektuje, a następnie wykona. 
Koszt całkowity tej inwestycji to 59.409 zł.

Planowana budowa oświetlenia zakłada, że ma to 
być 10 słupów aluminiowych 7 metrowych z oprawą 
typu LED o mocy 70 W o wydajności 10 000 lm, z mo-
dułem ograniczającym moc świecenia w zależności od 
pory doby.

***
Po podpisaniu przez burmistrza Roberta Czaplę 

umowy z firmą JASTAR na wykonanie, od tego mo-
mentu będzie miała ona 6 miesięcy na wykonanie in-
westycji i oddanie jej do użytku. (ps)

Ruszają prace inwestycyjne przy nowej ul. Sikorskiego 
w Nowogardzie. Zanim powstanie utwardzona na stałe 
droga, wybudowane zostanie oświetlenie, które nie tylko 
podniesie komfort mieszkających tam właścicieli domów, 
ale również poczucie bezpieczeństwa.

Decyzją burmistrza Roberta Czapli, ogłoszone zos-
tało na stronie bip.nowogard.pl zamówienie, na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na budowę oświetlenia w ulicy Sikorskiego wraz z 
uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych 
przyłączenia do istniejącej sieci, opracowaniem doku-
mentacji budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji orga-

Ruszają prace inwestycyjne  
przy nowej ul. Sikorskiego

nu administracji architektoniczno-budowlanej zezwa-
lające na budowę oświetlenia.

Planowana budowa oświetlenia zakłada, że mają 
to być oprawy typu LED o mocy 70 W o wydajności 
10 000 lm, z modułem ograniczającym moc świecenia 
w zależności od pory doby, osadzone na słupach alu-
miniowych stożkowych z wysięgnikiem na fundamen-
cie betonowym o wysokości 7-8 m. Ilość lamp przy ul. 
Sikorskiego ma oscylować między 9, a 11 sztuk.

***
Zapraszamy więc potencjalnych wykonawców do 

składania swoich ofert. Więcej informacji na stronie BIP. (ps)
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Bez wsparcia radnych Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, którzy w tej sprawie „umyli ręce”, Gmina przy 
pomocy sądu i działań komornika odzyskała w końcu 
majątek gminny – domki letniskowe wraz z terenem 
przy plaży miejskiej. Wszystko zaczęło się w dniu 6 li-
stopada 2013 r., kiedy to została podpisana umowa 
pomiędzy Gminą, a dzierżawcą Piotrem Obracianko. 
Jasno określała ona obowiązki i zadania, jakie powi-
nien on wykonać i w jakim terminie. Niestety. Działa-
nia dzierżawcy doprowadziły do znacznej dewastacji 
gminnej własności. 

Stan domków letniskowych na plaży miejskiej w 
Nowogardzie, nawet na zewnątrz, jest opłakany i po-
zostawia wiele do życzenia. Teren zarósł po pas trawą, 
zaś dzierżawca nic w tym kierunku nie robił. Teren wy-
gląda na całkowicie opuszczony i zaniedbany.

I choć dzierżawca zobowiązał się do przeprowadze-
nia remontów, dbania o powierzony majątek gminny 
oraz płacenia dzierżawy i podatku, to niestety na zo-
bowiązaniu tylko się skończyło.

Liczne kontrole, przeprowadzone przez Gminę wy-
kazały, że dzierżawca nie tylko nie wywiązał się z umo-
wy, ale jego działania doprowadziły do pogorszenia się 
stanu majątkowego dzierżawionego mienia. 

Gmina w międzyczasie podejmowała działania, 
które miały doprowadzić do polubownego rozwiąza-
nia problemu, ale ostatecznie spełzły na niczym. Dzier-

Domki na plaży  
wróciły do właściciela

żawca nie tylko nie chciał przyjąć żadnej propozycji 
ugodowego załatwienia sprawy, to dodatkowo unikał 
spotkań, choć sam wyznaczał ich termin.

***
W związku z tym, skierowane zostały pozwy do są-

dów: jeden o wydanie majątku, drugi o zapłatę zale-
głych rat czynszu dzierżawnego oraz za bezumowne 
korzystanie z majątku. Choć szkoda, że do tego musia-
ła się posuwać Gmina, aby odzyskać swój majątek.

Ostatecznie Gmina sprawę przed sądem wygrała, a po-
mimo tego nadal był problem z odbiorem kluczy. Dopiero 
komornik, działając w imieniu Wierzyciela czyli Gminy, był 
wstanie odebrać klucze do bramy oraz do domków. Kie-
rownik ZBK Karol Brzeczek wraz z pracownikami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska dokonali wizji lokalnej odebranego majątku gminne-
go i mogli się naocznie przekonać, jak bardzo zniszczone 
zostały domki, gdy dzierżawcą był Piotr Obracianko, który 
dziś swoje żale na Gminę wylewa w komentarzach na fał-
szywym portalu UM na Facebooku.  

 ***
Przed Gminą dużo pracy, aby doprowadzić ten te-

ren wraz z domkami letniskowymi do porządku. Miej-
my nadzieję, że w przyszłoroczny sezon urlopowy, wy-
remontowane domki na plaży, ponownie się zapełnią 
turystami, którzy z chęcią będą spędzać urlop nad na-
szym jeziorem, jak to było dawniej (ps)
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W listopadzie 2017 roku, Rada Miejska w Nowogar-
dzie, głosami radnych koalicji rządzącej, bez konsultacji z 
mieszkańcami, przyjęła uchwałę zobowiązującą burmistrza 
do rozebrania pomnika usytuowanego przy Placu Wolno-
ści. Uchwałę tę Wojewoda Zachodniopomorski w części 
unieważnił argumentując, że radni nie mogą wymuszać na 
burmistrzu konkretnych działań, ponieważ nie leży to w ich 
kompetencji.

Ta uchwała to kolejna próba narzucania Mieszkańcom 
„jedynej właściwej prawdy historycznej”. Podobnie było 
przy zmianie nazwy ul. Dąbrowszczaków na ul. Pileckiego. 
Postąpiono wbrew opinii większości. Wbrew ludziom, któ-
rzy przy tej ulicy zamieszkiwali.

Teraz jest podobnie: ci sami radni wbrew większości de-
cydują o pomniku.

Jeden z radnych nawet ostentacyjnie powiedział przed 
kamerą tvp3: Nie ważne co powiedzą mieszkańcy, bo liczy 
się tylko historia – ta prawdziwa. Czyżby niektórzy radni bali 
się głosu Mieszkańców?

Głosu Mieszkańców nie boi się natomiast burmistrz 
Robert Czapla i w związku z tym zadecydował, że w formie 
konsultacji społecznych zapyta Mieszkańców Nowogardu, 
czy pomnik na Placu Wolności powinien pozostać, czy chcą 
jego rozebrania.

To wszak Mieszkańcy ten pomnik finansowali i budowa-
li. To Mieszkańcy mają prawo zadecydować, czy pomnik ma 
pozostać. Wrósł on na dobre w krajobraz naszego miasta. I 
dotychczas nikomu nie przeszkadzał. Ani wtedy, gdy w No-
wogardzie władza należała do AWS, PSL, PO itd. Nikt nie 
wysunął wtenczas pomysłu, aby go wymazać z krajobrazu 
Nowogardu. A dziś garstka osób próbuje to zrobić, nie pyta-
jąc się nawet mieszkańców o ich zdanie.

Dlatego w najbliższych dniach do Państwa drzwi zapuka-
ją ankieterzy, którzy zadadzą pytania odnośnie losu Pomni-
ka Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej.

Wasza decyzja, Wasz głos w tej sprawie będzie dla bur-
mistrza wiążący i ostateczny.

Prosimy Państwa o wypowiedź bo to Wy tworzycie Na-
sze miasto. To z Waszych pieniędzy postawiono ten pomnik, 
który teraz ma być wyburzony.

POMNIK KOMBATANTOM RP – Łyk historii
W 1968 roku, Powiatowy Komitet Frontu Jedności Na-

rodowej, zwrócił się z apelem do wszystkich mieszkańców 
Ziemi Nowogardzkiej oraz do wszystkich byłych mieszkań-

Konsultacje w sprawie  
pomnika na Placu Wolności 

ców, o finansowe poparcie budowy Pomnika Wdzięczności 
z okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do 
macierzy przy placu Wolności. Pierwotnie miała to być iglica 
z materiałów kolorowych. Niestety zbyt mała ilość zgroma-
dzonego surowca spowodował zmianę koncepcji powstają-
cego pomnika. Ze zgromadzonego zaś surowca wybito dwa 
pamiątkowe medale z okazji 700 lecia nadania praw miej-
skich naszego miasta.

Z inicjatywy więc samych mieszkańców powstał Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności, na którego 
czele stał Stefan Kielek. Projekt cegiełek na ten cel opraco-
wał nowogardzki plastyk Jerzy Baszkowski (Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej). Kształt pomnika zapro-
jektował prof. Bohdan Chmielewski z Warszawy, zaś budo-
wę ostatecznie zakończono z 2 letnim opóźnieniem dopiero 
w roku 1972 (pierwotnie miał on powstać w roku 1970). Był 
to Pomnik Żołnierza.

W roku 1995, na wniosek Związku Kombatantów RP 
oraz śp. ks. proboszcza Grzegorza Zakliki, Zarząd Miasta i 
Gminy Nowogard, przemianował pomnik na placu Wolności 
na Pomnik „Kombatantom RP”, wieszając tablicę z napisem 
„KOMBATANTOM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 LISTOPA-
DA 1995 SPOŁECZEŃSTWO”. W dniu 11 listopada 1995 r. 
pomnik i nowa tablica zostały uroczyście poświęcone. 

Pomnik sam w sobie nigdy nie zawierał symboliki Armii 
Czerwonej, czyli gwiazdy. Posiada zaś piastowskiego orła na 
sztandarze (nie gwiazdę czy sierp z młotem), który trzyma 
jeden z wojów, zaś od strony jeziora jeden z wojów na tarczy 
posiada herb Nowogardu.

Dlaczego Kombatanci nie zawnioskowali za tym, aby 
pomnik przy ul. 3 Maja był „ich” pomnikiem? Ponieważ 
wspomniany pomnik przy dawnej ulicy Jedności Narodowej 
wywoływał w nich odrazę na fakt, że sfinansował go i wy-
budował rękami niemieckich więźniów Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa – ten osławiony mordowaniem polskich 
„patriotów” UB.

Kombatanci to przecież nasze Babcie i Dziadkowie, Mat-
ki i Ojcowie. Czy mamy prawo zabierać im pomnik upamięt-
niający ich pracowite życie? To ONI zbudowali Nowogard.

Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć, z niemałym 
wręcz zdumieniem, słowa pana Mirosława Berezowskiego 
(z 10.04.2012 r.), który dziś stoi na czele tych, którzy chcą 
burzyć kombatancki pomnik: Z kolei, czy pomnik na pl. Wol-
ności zasługuje na uznanie? Pewnie dyskusja i wątpliwości 
będą długo, ale mój teść, Mieczysław Mróz, pochowany 
niedawno w mundurze kombatanta (tak sobie życzył) skła-
dał tam kwiaty. cd dalej W czasie okupacji w Batalionach 
Chłopskich na Lubelszczyźnie walczył z niemieckim okupan-
tem, bo tak był wychowany, jako Polak, katolik i patriota, a 
w latach 50. siedział w nowogardzkim więzieniu za przyna-
leżność jak mówiono do tych band leśnych. Jako kombatant 
(dopiero od 1990 r.) doceniał to, że w wolnej Polsce może 
składać kwiaty pod pomnikiem kombatantów 1 września, 8 
maja, czy w święta państwowe, ale dostrzec w tym monu-
mencie cechy 3 Maja będzie zbyt karkołomne[…]. Niech ten 
na placu będzie tylko kombatancki, a na ul. 3 Maja patrio-
tyczno-kombatancki […]. Namawiam wszystkich do wspól-
nego, zgodnego podjęcia zagospodarowania tej części na-
szego miasta. (ps)
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Do służby w ramach stażu 
adaptacyjnego skierowanych 
zostało 6 policjantów z jed-
nostek garnizonu zachodnio-
pomorskiego. Przez najbliż-
sze sześć tygodni, pod okiem 
doświadczonych funkcjona-
riuszy, młodzi stróże prawa 
będą poznawać tajniki pracy 
policyjnej. Jednym z ich pod-
stawowych zadań będzie pa-
trolowanie miejsc szczególnie 
zagrożonych oraz zapobiega-
nie i ujawnianie sprawców wykroczeń uciążliwych dla 
mieszkańców, ale również tych, które zostały zgłoszo-
ne jako niebezpieczne za pośrednictwem Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Praca policjanta nie jest łatwa. By uzmysłowić 
mieszkańcom Nowogardu wagę takich dodatkowych 

Policyjni adepci  
na nowogardzkich ulicach 

patroli, warto przypomnieć 
czym jest służba patrolowa i na 
czym polega.

Podstawowym zadaniem poli-
cjantów pełniących służbę patro-
lową jest przeciwdziałanie popeł-
nianiu przestępstw i wykroczeń, 
zapobieganie zachowaniom mo-
gącym stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób i mienia 
lub naruszającym porządek pu-
bliczny, ale również wzmocnienie 
poczucia bezpieczeństwa.

Te, jak i inne działania policji są możliwe dzięki do-
finansowaniu z budżetu gminy (burmistrz zabezpieczył 
w budżecie na rok 2018 na rzecz działań policji w No-
wogardzie odpowiednią kwotę), na które porozumie-
nie zostało właśnie podpisane przez zastępcę burmi-
strza Krzysztofa Kolibskiego. (ps)

Od poniedziałku (9 kwietnia br.), na ulicach naszego miasta, pojawiły się dodatkowe 
patrole piesze i zmotoryzowane. Szeregi policjantów Komendy Powiatowej w Goleniowie 
oraz Komisariatu w Nowogardzie zasilili mundurowi, przechodzący etap adaptacji zawo-
dowej, po pozytywnie zakończonym szkoleniu podstawowym.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył również 
zastępca dyrektora ZK w Nowogardzie kpt. Henryk 
Łokaj, burmistrz Robert Czapla przekazał dyrektorowi 
Zakładu Karnego podziękowanie za nieodpłatne prze-
kazanie samochodu, omawiano również dotychcza-
sową współpracę w zakresie zatrudniania skazanych.   
Pozyskany nieodpłatnie przez burmistrza dla gminy 
samochód, użytkowany był w jednostce od 2008 r. i 
służył do przewozu osób i towarów. 

- Dziękuję Dyrekcji Zakładu Karnego oraz radne-
mu Dawidowi Jurczykowi, który zaangażował się w tę 
sprawę i pomógł w pozyskaniu samochodu – powie-
dział burmistrz Robert Czapla.

W 2017 r. Zakład Karny w Nowogardzie pozyskał 
dwa nowe samochody: operacyjno-konwojowy z Cen-
tralnego Zarządu Służby Więziennej oraz ciężarowo-
-osobowy marki Ford Custom. Zgodnie ze stosownym 
Rozporządzeniem Rady Ministrów dotychczasowe sa-
mochody służące potrzebom ZK Nowogard mogły być 
wydane nieodpłatnie wnioskującym. 

Gmina nieodpłatnie pozyskała 
samochód od ZK Nowogard

W piątek 6 kwietnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z zastępcą - Krzysz-
tofem Kolibskim, spotkali się Dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie ppłk Mariu-
szem Dominowskim celem oficjalnego przekazania na potrzeby Gminy Nowogard samo-
chodu marki Peugeot Boxer.  

Poza gminą, jeden z użytkowanych dotąd przez no-
wogardzki Zakład Karny samochodów został przekaza-
ny do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więzien-
nej w Kaliszu, zaś Peugeot Boxer służyć będzie teraz 
realizacji zadań publicznych w całej Gminie Nowogard. 
(bs)
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We wtorek (10 kwietnia br.), burmistrz Robert Czapla 
wraz z kierownik OPS Dorotą Maślaną i Jarosławem Ho-
łubowskim - odpowiedzialnym za prace remontowe, od-
wiedził w Wyszomierzu p. Józefę, aby osobiście zobaczyć 
jak wyremontowane zostało jej mieszkanie.

Co zrobiono?
Posprzątane zostało wnętrze mieszkania oraz podwó-

rze, gdzie przycięto krzaki, przygotowano do wywiezienia 
wszystkie odpady. Dodatkowo udrożniono kominy. Do 
mieszkania wkroczyła ekipa remontowa, która wzmoc-
niła tynki i uzupełniła ubytki w ścianach. Następnie całe 
mieszkanie zostało pomalowane. Poprowadzono rury 
doprowadzające wodę bezpośrednio do mieszkania, wy-
budowano pomieszczenie, gdzie utworzono toaletę, któ-
rej wcześniej w mieszkaniu w ogóle nie było i podłączono 
ją do kanalizacji. Naprawiono elektrykę i uzupełniono 
braki w sieci elektrycznej.

Po 28 latach została podłączona kanalizacja oraz 
woda do mieszkania, zaś w najbliższych dniach ponownie 
w domu będzie prąd.

Razem można więcej
Dobiegł końca remont mieszkania p. Józefy, mieszkanki wsi Wyszomierz, o której cięż-

kim losie informacja dotarła do burmistrza Roberta Czapli w dniu 14 lutego br., a już w 
następnym dniu zaangażował się on w akcję pomocy. Ponad półtora miesiąca trwały prace 
porządkowe i remontowe, które właśnie dobiegły końca.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że dzięki zaan-
gażowaniu burmistrza, instytucji gminnych oraz osób 
prywatnych była możliwa szybka pomoc i wsparcie dla 
pani Józefy. W dniu, w którym historia p. Józefy zosta-
ła upubliczniona, pierwsza pomoc popłynęła ze strony 
pastora Cezarego Komisarza (Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan) i osób prywatnych, które dostarczyły węgiel 
na opał i podjęły starania w pozyskaniu nowego pieca do 
ogrzewania domu, meble oraz wyposażenie mieszkania.

***
W tak krótkim czasie udało się zrobić tak wiele dla 

mieszkanki Wyszomierza, dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
którym należy się wdzięczność za pomoc, którą bezintere-
sownie niosą dla bliźniego. Słowa podziękowania kierujemy 
również do znajomej pani Józefy oraz jej córki, która pierw-
sza poinformowała nas o trudnej sytuacji życiowej i miesz-
kaniowej mieszkanki naszej gminy.

- Pani Józefa otrzymała od pana burmistrza wsparcie 
finansowe w miesiącach luty, marzec, kwiecień na pokry-
cie zadłużenia za wodę oraz na zakup niezbędnych leków. 
Oprócz tego mieszkanka Wyszomierza ma zapewnione 
usługi opiekuńcze. Odwiedzała ją codziennie opiekunka – 
powiedziała Dorota Maślana, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

- Jestem wdzięczna panu burmistrzowi i wszystkim 
osobom, które mi pomogły. To jest jakby nowe życie, 
które mi podarowano. Dziękuję – zwierzyła się na koniec 
spotkania z burmistrzem p. Józefa.

***
Nie bójmy się pomagać innym. Dziś pomożesz może 

ty, a jutro inni pomogą tobie. Nie bądźmy obojętni na los 
naszych sąsiadów. (ps)
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We wtorek, 10 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z Jolantą 
Bednarek - sołtys Strzelewa, przewodniczącą Konwentu 
Sołtysów oraz pracownikami urzędu m.in.: z Wydziału Gos-
podarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - kierownik 
Ewa Jakubcewicz oraz podinspektor Beata Wojewoda, a także 
dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury - Aneta Drążewska.

Tematem spotkania była koncepcja organizacji Dożynek 
Gminnych, które jak już wcześniej informowaliśmy, w tym 
roku odbędą się wspólnie z przedstawicielami Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Nowogardzie, również w kontekście 
Wojewodzkiego Dnia Działkowca.

Na wstępie spotkania przewodnicząca Konwentu 
Sołtysów - Jolanta Bednarek zgłosiła burmistrzowi propozy-
cję przeprowadzenia dożynek dnia 8 września br. (sobota) 
na Osiedlu Bema w Nowogardzie. Propozycja spotkała się z 
aprobatą burmistrza i w dalszej cześci spotkania, planowano 
zaproszenie na tegoroczne dożynki - poza tradycyjną ekspozy-
cją plonów z poszczególnych sołectw i wystawą wieńców 
dożynkowych, m.in. stoiska lokalnych firm zajmujących się 
przetwórstwem rolnym, wystawy rękodzieła oraz stoiska or-
ganizacji pozarządowych i przedsiębiorców związanych z rol-
nictwem.W programie artystycznym planowano występ kab-
aretu oraz dwóch zespołów muzycznych, a także rodzimych 

zespołów ludowych: „Kapela Rycha” i „Wesoła Ferajna”. Dla 
dzieci zostanie przygotowana scena z atrakcjami, nie zabrak-
nie również konkursów dla najmłodszych w których, w chwili 
wolnej od zabawy, będą mogły wziąć udział. Zaplanowano 
również pokazy strażackie i ogłoszenie konkursu na najład-
niejszą, przestrzenną ozdobę dożynkową wykonaną z ekolog-
icznych materiałów.  Podczas tegorocznego Święta Plonów 
na Oś. Bema zapewne będzie też czas, na zaprezentowanie 
szerszej publiczności, umiejętności wykonawców ćwiczących 
swoje zdolności wokalne w Nowogardzkim Domu Kultury. 

W czasie spotkania poruszono również kwestię oprawy 
muzycznej tegorocznej Majówki. Planuje się, że w Nowog-
ardzie zagrają zespoły „Chłopcy z Placu Broni”, „Pudelsi” lub 
też zespół disco polo Boyfriend. (bs)

Pytacie nas Państwo - co się dzieje w szkole na osie-
dlu Bema? Jest bowiem wiele różnych opinii i plotek na 
temat sytuacji w szkole, że jest 
tam jakiś konflikt między nauczy-
cielami. Zaczynają się tym mar-
twić rodzice, którzy zadają wprost 
pytanie: czy nasze dzieci mogą 
czuć się bezpiecznie w szkole? Od-
powiadamy więc i uspakajamy, że 
dzieci w szkole są bezpieczne. Ce-
lem natomiast tego artykułu jest 
uporządkowanie i przedstawienie 
Państwu stanu faktycznego zna-
nych nam informacji. Nie jest natomiast naszym zamia-
rem abo kogoś obrażać, czy pomawiać. 

Gdzie leży źródło problemu?
Otóż kiedy dyrektorką szkoły została Beata Kuligowska 

w roku 2013, w szkole funkcjonował już program napraw-
czy, narzucony przez Kuratorium Oświaty za słabe końco-
we wyniki szóstoklasistów. Nie był on realizowany w pełni, 
stąd też determinacja nowej dyrektor, aby tę sytuację po-
prawić. Warto zwrócić uwagę na to, że program napraw-
czy został zaakceptowany przez Kuratorium, zaś dyrektor-
ce pozostał obowiązek jego wprowadzenia i nadzoru.

 Z uwagi na słabe wyniki dzieci w nauce, program na-
prawczy wymagał większego wysiłku ze strony nauczy-
cieli, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, a także obowiązek 
prowadzenia przez nich dodatkowej dokumentacji. Nie-
stety jednak nie wszyscy pracownicy potrafili się temu 
podporządkować. Nie spotkało się to z przychylnością 
kilku nauczycieli, którzy rozpoczęli swoistą batalię z dy-

O co chodzi w Szkole Podstawowej nr 4?
rektorką szkoły, zarzucając jej m.in. wymaganie od nich 
pracy ponad plan. Włączyli się w to również pracownicy, 

którzy nie byli nauczycielami. W 
sumie było to 10 osób spośród 
43 wówczas zatrudnionych w 
tej placówce oświatowej. Gru-
pa tych osób, niezadowolonych 
z tego, że ktoś karze im więcej 
i efektywniej pracować, poroz-
syłała donosy na dyrektora po 
różnych instytucjach i gazetach. 
Złożono również zawiadomienie 
do Prokuratury, która po szyb-

kim śledztwie, skierowała sprawę do sądu. I to teraz sąd 
sprawdzi, na ile te oskarżenia są prawdziwe, Do czasu 
ogłoszenia wyroku, pani dyrektor jest niewinna i za taką 
powinna być uznawana. 

Każdy program naprawczy aby mógł odnieść ocze-
kiwane skutki musi być na bieżąco nadzorowany przez 
dyrektora, czy wszystkie jego założenia są w odpowied-
ni sposób realizowane. Dyrektor Kuligowska taki nadzór 
prowadziła i w wyniku jednej z kontroli okazało się, że 6 
nauczycieli nie realizuje programu w sposób odpowied-
ni. Nauczyciele ci pomimo wielokrotnych rozmów i upo-
mnień swojej pracy nie poprawili. Została nałożona więc 
na nich kara upomnienia (najniższa możliwa kara). Wśród 
tych nauczycieli byli ci „skonfliktowani”. Dwóch nauczy-
cieli z tą karą się nie zgodzili i poszli do Sądu Pracy, gdzie 
jeden z nich sprawę przegrał, sąd bowiem przyznał ra-
cję pani dyrektor (wyrok już się uprawomocnił). Wyrok 
w przypadku drugiego nauczyciela ma być ogłoszony na 
dniach.

Przewodnicząca Konwentu Sołtysów  
na spotkaniu roboczym w sprawie dożynek 
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 Mediator
30 lipca 2017 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie pismo od 10 pracowników SP4 żądających 
odwołania Beaty Kuligowskiej ze stanowiska dyrektora 
szkoły. Pismo to zostało dostarczone do burmistrza, do 
rady miejskiej, trafiło także do mediów.

W obronie dyrektor Kuligowskiej stanęli pozostali na-
uczyciele i pracownicy szkoły. Pod pismem w jej obronie 
podpisały się 22 osoby.

 W całą sprawę włączył się zastępca burmistrza Krzysz-
tof Kolibski. Spotkał się 27 września 2017 roku ze wszyst-
kimi pracownikami szkoły. W trakcie tego spotkania żaden 
z nauczycieli, ani pracowników szkoły nie powiedział złego 
słowa o dyrektor Kuligowskiej. Wszystkie opinie były po-
chlebne, a ci którzy wypowiadali się, oburzeni byli tym, że 
jest kilka osób spośród nich, które po prostu wprowadzają 
niedobrą atmosferę w szkole, że psują jej reputację.

Z uwagi na to, że nikt z tych nauczycieli, którzy pisali 
skargi nie zabrał głosu podczas tego spotkania, zastępca 
burmistrza poinformował zebranych, że jeśli ktoś chciałby 
się z nim spotkać i w cztery oczy opowiedzieć o ewentual-
nych problemach, to jest do dyspozycji przez cały następny 
dzień. Zapytał się także zebranych, czy byliby zaintereso-
wani aby problemem w szkole zajął się mediator. Zebrani 
wyrazili na to zgodę. Na drugi dzień u zastępcy burmistrza 
zjawiły się dwie nauczycielki i poinformowały, że nie są w 
stanie dojść do porozumienia z dyrektor Kuligowską.

 W efekcie tego w szkole zjawił się mediator sądowy 
Agata Niemczuk z Trzebiatowa. Postępowanie media-
cyjne zostało przeprowadzone w dniach 18 i 19 grudnia 
2017 roku. Mediator zdefiniował konflikt jako problem 
komunikacyjny pomiędzy nauczycielami a pracodawcą 
wynikający z niechęci pracowników do rzetelnego wyko-
nywania swoich obowiązków. 

Ustalono pierwotną wersję ugody, zaakceptowaną 
przez strony. Na wniosek pracownic postępowanie zosta-

ło przerwane z uwagi na chęć skonsultowania swojego 
stanowiska z prawnikiem. W dniu 19 grudnia pracowni-
ce poinformowały, że nie chcą zawrzeć ugody z dyrektor 
Kuligowską, gdyż sprawa zabrnęła już za daleko i nie wie-
dzą jak „to odkręcić. Odmówiły również okazania swoich 
dowodów osobistych, z wyjątkiem jednego nauczyciela.

Postępowanie mediacyjne niestety nie odniosło więc 
skutku z braku woli zakończenia tego konfliktu przez nie-
których pracowników szkoły.

***
Dzisiaj sytuację mamy taką, że z tych 10 osób, któ-

re pisały skargi na dyrektora szkoły pozostały 6 w tym 2 
przebywają na urlopie rodzicielskim. Natomiast 36 na-
uczycieli i pracowników szkoły nie ma żadnego problemu 
ze współpracą z Beatą Kuligowską.

W dniu 4 kwietnia wpłynęło do Urzędu Miejskiego ko-
lejne pismo od pracowników szkoły, wyrażających obu-
rzenie postawą tych spośród nich, którzy pokazują fałszy-
wy obraz szkoły i jej dyrektora.

 Dlatego tak ważne jest aby ci skonfliktowani pracow-
nicy odsunęli na bok swoje osobiste żale i pomyśleli o do-
bru szkoły i dobru dzieci, którymi się opiekują. Każdy na-
uczyciel i pracownik szkoły pełni przecież bardzo ważną 
rolę w życiu młodego człowieka, który uczęszcza do szko-
ły. Nauczyciel powinien swoją postawą i swoimi ideami 
być wzorem dla nich. Dzisiaj niestety tak nie jest i nikt 
tego nie zmieni, dopóki oni sami tego nie zechcą. Ape-
lujemy do wszystkich tych, którzy zapomnieli, że mamy 
do czynienia ze szkołą, a nie z polem bitwy. Należy roz-
mawiać i współpracować, dla dobra dzieci i dobra naszej 
społeczności nowogardzkiej.

 Na pierwszym miejscu powinien być zawsze uczeń i 
jego bezpieczeństwo, a dopiero po nim jest nauczyciel. 
Nie ma szkoły i nauczyciela bez ucznia - stwierdza jeden 
z nauczycieli. - I o tym powinniśmy pamiętać wszyscy, 
szczególnie my nauczyciele. (ps)

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostały przeprowa-
dzone konsultacje społeczne w Karsku, dotyczące bu-
dowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej 
w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany 
wodociąg m.in. do Ptaszkowa.

W konsultacjach wzięło udział 109 mieszkańców 
spośród uprawnionych. Wyniki przeprowadzonych 
konsultacji pokazały, że blisko 82% głosujących jest za 
budową kanalizacji sanitarnej w Karsku.

***
Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już 

w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i 
dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanali-
zacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kana-
lizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić 
do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i 
wówczas większość mieszkańców Karska opowiedzia-
ła się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta 
uwzględniona została więc w umowie partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką 
PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast 

Znamy wyniki konsultacji w Karsku
budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Moż-
na powiedzieć, że wola mieszkańców została dwukrot-
nie wyrażona i zostanie zrealizowana.  

***
Wyniki tych konsultacji mają charakter ostateczny 

i Gmina nie planuje już więcej razy wracać do tego 
tematu. Mieszkańcy swoją wolę ostatecznie wyrazili.  
(ps)
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We wtorek 10 kwietnia br., w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie 
otwarto wystawę lalek. Wśród gości, którzy uczest-
niczyli w otwarciu był burmistrz Robert Czapla oraz 
dzieci z nowogardzkich przedszkoli nr 3 i nr 4 wraz z 
nauczycielami. W słowach wstępu, burmistrz zaprosił 
wszystkie dzieci do obejrzenia wystawy. 

Lalki pochodzą z kolekcji pani Aliny Wierzbickiej z 
Troszczyna, która zbiera je i odnawia od wielu lat. W 
jej posiadaniu jest ponad 2000 eksponatów.Pasją pani 
Aliny, którą chętnie przekazuje dzieciom jest pokazy-
wanie za pomocą lalek dawnych strojów i zwyczajów. 
W czasie wystawy szczególną uwagę najmłodszych 
zwróciła ekspozycja ukazująca dawną szkolną klasę: 
tablicę przy której stała nauczycielka oraz dzieci w sz-
kolnych ławkach. W nowogardzkiej bibliotece, do 26 
kwietnia, można podziwiać około 300 lalek.  

***

Otwarto wystawę lalek 
Biblioteka przygotowuje już kolejną wystawę dla 

najmłodszych, o której poinformujemy niebawem. (bs)
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Artystę oraz gości przybyłych na wernisaż i koncert, 
powitała dyrektor NDK Aneta Drążewska oraz - w imie-
niu mieszkańców oraz władz miasta - zastępca burmi-
strza Krzysztof Kolibski.

Kulturalna inauguracja wiosny zgromadziła ponad 
200 osób. W „Koncercie Wiosennym”, recytowane 
przez dyrektor Anetę Drążewską fragmenty poezji, 
przeplatane były „wiosennymi” aranżacjami znanych 
piosenek z repertuaru m.in. Zbigniewa Wodeckiego 
czy zespołu Dwa Plus Jeden. Na scenie wystąpiły lo-
kalne zespoły: AD LIBITUM i Animando, a wykonania 
solowe zaprezentowali Julia Mąkowska, Natalia Putko, 
Iza Żurawska, Marta Laskowska, Sylwia Stokłos. Wy-

Wystawa malarska  
i Wiosenny Koncert w NDK

W niedzielę, 8 kwietnia br. w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się „Koncert Wio-
senny” połączony z wernisażem prac malarskich Jerzego Dembskiego. W holu NDK, sło-
wo wstępu wprowadzające do 15 prezentowanych prac, wygłosił autor obrazów. 

stąpili także Kasia Michnicz, pastor Cezary Komisarz, 
Jonatan Komisarz, Sebastian Szymański, Piotr Kędzia, 
Łukasz Włodek, Krzysztof Grygowski, ks. Waldemar 
Piątek, Paulina Nurek, Maja Tębłowska, Wiktoria Łapa, 
Marcin Szpigiel, Andrzej Lubczyński i Nikodem Wrona. 
Zaśpiewała także dyrektor NDK Aneta Drążewska. Po-
nad godzinny koncert zakończył się gromkimi brawami 
dla wykonawców.

Kosz pełen kwiatów, ufundowany przez burmistrza 
Roberta Czaplę wręczył, na ręce dyrektor,  zastęp-
ca burmistrza Krzysztof Kolibski, który podziękował 
wszystkim artystom za udany występ. (bs)
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W ciągu zaledwie dwóch dni (14-15 kwietnia br.), 
przez salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie, przewinęło się blisko 
2400 uczestników. 

Podczas pierwszego dnia na parkiecie prezentowa-
ło się blisko 200 par z całej Polski, natomiast podczas 
niedzielnych zmagań, wystąpiło 100 zespołów tańca 

XV Nowogardzkie Spotkania Taneczne  
o Puchar Burmistrza Nowogardu

Za nami XV Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu, któ-
rych organizatorami byli: Urząd Miejski w Nowogardzie, Nowogardzki Dom Kultury oraz 
Nowogardzki Klub Tańca Sportowego Flesz. 

nowoczesnego. Impreza przebiegała w bardzo gorącej 
atmosferze i licznie zgromadzona publiczność nie mo-
gła narzekać na brak wrażeń.

Organizatorzy bardzo serdecznie chcieliby podzię-
kować sponsorom, którzy wsparli całe przedsięwzięcie 
oraz wszystkim rodzicom dzieci, którzy pomogli pod-
czas organizacji turnieju.
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Wyniki par Klubu Tańca Sportowego Flesz Nowogard:
Do 7 H:

Hubert Kowalczyk – Nina Białowąs
Igor Małek – Maja Połatyńska
Olaf Kluszczyński – Nina Białowąs
Wojtek Wróbel – Katarzyna Wróbel
Mateusz Zdanowicz – Wiktoria Gniewska
2     Kornel Kluba – Hanna Ostasz
2     Maksymilian Kubicki – Amelia Nowak
2     Mateusz Zdanowicz – Hanna Ostasz
8-9 H:
Mateusz Michałek – Beata Bielska

8-9 G:
Jakub Osial – Lena Grygowska
Miłosz Miekarski – Aleksandra Kluszczyńska
2     Kacper Majcher – Maja Krystkiewicz
2     Denis Pircalaboiu – Aleksandra Płachecka
Adam Kucharczyk – Julia Ziółkowska
3     Jakub Osial – Maja Połatyńska

10-11 G:
Borys Kokoszka – Hanna Grygowska

10-11 F
3. Maciej Pietrzak – Zuzanna Kędzia 
3  Maurycy Zając – Julia Gała
3  Antoni Sienkowski – Alicja Bożymowska
4  Norbert Machocki – Oliwia Lipczyńska
4  Olgierd Rosołowski – Amelia Jażdżewska

12-13 F
2 Maciej Wojtacki – Oliwia Majcher

10-11 OPEN
1 miejsce w tańcach standardowych i latynoamery-

kańskich Wojciech Jesionka – Kaja Żminda
12-13 D 

8 miejsce w tańcach standardowych Brajan Szafran 
– Zuzanna Pędziszczak
12-13 C

1 miejsce w tańcach latynoamerykańskich Antoni 
Błażewicz – Marta Nawara

2  miejsce w tańcach latynoamerykańskich Brajan 
Szafran – Zuzanna Pędziszczak
14-15 D

1 miejsce w tańcach latynoamerykańskich Piotr Że-
lazowski – Paula Kwinta, ponadto  dzięki zgromadzo-
nym punktom otrzymali klasę taneczną C
14-15 C

2 miejsce w tańcach standardowych i latynoamery-
kańskich Hubert Jadwiżyc – Martyna Marchewka

4 miejsce w tańcach standardowych Piotr Żelazow-
ski – Paula Kwinta
pow 15 C

4 miejsce w tańcach standardowych Jakub Miksa 
– Julia Książkiewicz oraz miejsce 7 w tańcach latyno-
amerykańskich.

Zespoły Flesz Dance 1 i 2 z Nowogardzkiego Domu 
Kultury wygrały w swoich kategoriach wiekowych.

Gratulujemy wszystkim udanych zawodów i trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy.
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Praca 
W związku z pozyskaniem przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę inwestora, który ulokował swoją  
działalność w Nowogardzie, firma Graphic West poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska:

OPERATORZY MASZYN

Jeżeli:
• Masz doświadczenie  

w obsłudze nowoczesnych maszyn
• Jeżeli szukasz pracy od zaraz
• Jeżeli interesuje Cię praca w nowoczesnej firmie

To skontaktuj się nami:
Tel. 508-393-097
E-mail jg@graphicwest.dk
Graphic West Poland sp. z o.o.
ul. Cmentarna 1; 72-200 Nowogard

W czwartek 29 marca br. w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbył się (po 
raz dziewiąty) Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatko-
wej. W rozgrywkach wzięły udział drużyny: Zakładu Karne-
go Nowogard, Zakładu Karnego Goleniów, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji Szczecin, Izby Administracji Skarbowej 
Szczecin, Komendy Powiatowej Policji Goleniów oraz Jed-
nostki Batalionu Zabezpieczenia Logistycznego Glewice. 

Wśród gości, oprócz przedstawicieli samorządu powia-
towego nie zabrakło między innymi zastępcy burmistrza 
Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego oraz insp. Krzysztofa 
Targońskiego, mł. insp. Krzysztofa Pawlika, asp. sztab. Pio-
tra Pietrzaka, ppłk. Aleksandra Wąsika - zastępcy dyrektora 
Zakładu Karnego w Goleniowie, ppłk. Mariusza Dominow-
skiego – dyrektora ZK w Nowogardzie, Radosława Podo-

KWP Szczecin zwycięzcą  
Turnieju Służb Mundurowych  

laka – przewodniczącego NSZZ Policjantów Goleniów oraz 
Marcina Gałki – wicedyrektora ZSP. 

W wyniku zaciętej rywalizacji sportowej I miejsce wy-
walczyli zawodnicy KWP Szczecin, II miejsce zdobył ZK No-
wogard, III miejsce – Izba Administracji Skarbowej Szcze-
cin. Na pozostałych miejscach: IV m. – 3 Batalion Logistycz-
ny w Glewicach, V m. – ZK Goleniów, VI m. – KPP Goleniów. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Damian Sie-
licki z KWP Szczecin (nagrodę wręczył mu kpt. Henryk 
Łokaj – zastępca dyrektora ZK Nowogard). Najlepszym 
policjantem turnieju został Mateusz Witas z KWP Szczecin 
(nagrodę wręczył mu wiceprzewodniczący NSZZ Policjan-
tów Województwa Zachodniopomorskiego Robert Zima). 
Turniej, który współorganizował Marcin Wolny, sędziował 
Grzegorz Tandecki. (bs)
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Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazu nr 4 z dnia 11.04.2018 r. 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.

Urząd Miejski w Nowogardzie
  informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

wykazu z dnia 12.04.2018 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard  przeznaczonej  
do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.

  Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony  Środowiska – pokój nr 107-108 tel. (091) 39-26-242.

Wsparcie dla Michała i Iwony 
Kontynuując akcję wsparcia dla Michała i Iwony, młodego małżeństwa ze Świerczewa, 

które straciło dach nad głową w wyniku marcowego pożaru, zwracam się z gorącą prośbą do Państwa 
o wspólną pomoc dla nich.

Potrzeba na dziś zakupić lub przekazać materiał budowlany, który jest niezbędny do odbudowy 
zniszczonego dachu. Jest to koszt przewyższający w chwili obecnej możliwości finansowe samej rodziny.

Wszelkich informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 608 470 647 – p. Iwony Mordzak,
 a także kontaktując się z Urzędem Miejskim pod nr tel. 91 39 26 200 lub z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej - tel. 91 39 26 289.
Wykaz potrzebnego materiału zamieszczony został pod poniższym linkiem. 

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
Razem możemy więcej!

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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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 RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 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
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołec-
twa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komi-
sariat 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. War-
szawy 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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