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Burmistrz podpisał zarządzenie
w sprawie przyznania dotacji
dla organizacji pozarządowych 

 We wtorek, 19 marca br. 
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie Burmistrz Robert Czapla, 
w obecności członków Komisji 
Konkursowej podpisał zarządze-
nie w sprawie przyznania dotacji 
dla organizacji pozarządowych 
z Gminy Nowogard. Przypomnij-
my: organizacje pozarządowe, 
których w Gminie Nowogard jest 
50, mogły składać wnioski o przy-
znanie dofinansowania do 25 lu-
tego br. w 8 konkursach, z zakre-
su: Kultury fizycznej i sportu, Zajęć 
dla dzieci i młodzieży, Rozwoju 
wsi, Ochrony zdrowia, Opieki 
społecznej, Ochrony środowiska, 
Wsparcia Emerytów i Rencistów 
oraz Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych.
 Kwota przeznaczona na reali-
zację wymienionych zadań była 
wyższa o 36.800 zł niż w ubiegłym 
roku i wynosiła 650.000 zł. Jak 
podkreślał burmistrz Robert Cza-
pla, gmina czyni starania, aby co 
roku zwiększać środki na zadania, 
które realizują organizacje poza-
rządowe, bowiem docelowo ko-
rzyść odnoszą mieszkańcy gminy, 
do których kierowane są poszcze-
gólne projekty.
 W ramach ogłoszonych kon-
kursów wpłynęło 38 ofert od or-
ganizacji pozarządowych. Komisja 
Konkursowa w składzie: Jarosław 
Soborski – przewodniczący, Szy-
mon Pilipczuk – zastępca prze-
wodniczącego, Urszula Berezow-
ska – sekretarz, Marta Wilczańska 
– członek, Mieczysław Cedro – 
członek, Tadeusz Hołubowski – 
członek i Cezary Komisarz – czło-
nek, oceniła oferty dotyczące 
konkursów. Na posiedzeniach 
w dniu 5, 7 i 11 marca br., po roz-
patrzeniu ofert pod względem 
formalnym i merytorycznym, Ko-
misja Konkursowa sporządziła 
sprawozdanie z podaniem propo-

zycji kwot dotacji dla poszczegól-
nych organizacji pozarządowych, 
które przedstawiła burmistrzo-
wi. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla przychylił się do propozycji 
Komisji i zaakceptował kwoty do-
tacji bez zmian. 

6) Klub Motorowy “CISY” No-
wogard – 18.000 zł, 7) Stowa-
rzyszenie Klub Żeglarski “KNA-
GA” – 10.000 zł, 8) Ludowy Klub 
Sportowy “POMORZANIN” No-
wogard – 221.000 zł, 9) VISONEX 
LUKS TOP Wierzbięcin – 20.000 zł, 

 Poniżej prezentujamy zesta-
wienie organizacji pozarządowych 
wraz z kwotami przyznanego do-
finansowania w poszczególnych 
kategoriach zadań: wspierania 
inicjatyw społecznych i koordy-
nowania pracy organizacji po-
zarządowych na terenie Gmi-
ny Nowogard: Nowogardzkie 
Forum organizacji Pozarządowych 
- (kwota przeznaczona: 40.000 zł)
 W zakresie zadania: ,,Działal-
ność w zakresie organizowania 
i upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu na terenie Gminy No-
wogard” (kwota przeznaczona: 
445 000 zł): 1) Uczniowski Klub 
Sportowy “Jedyneczka” – 6.000 zł, 
2) Miejsko-Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w No-
wogardzie – 45.000 zł, 3) LOK KSS 
“Tarcza Goleniów” Sekcja Strze-
lecka w Nowogardzie – 10.000 zł, 
4) Ludowy Kolarski Klub Spor-
towy “Chrabąszcze” Nowogard 
– 45.000 zł, 5) Klub Motorowy 
“CISY” Nowogard – 42.000 zł, 

10) Klub Sportowy “Śnieżne Pan-
tery” – 1.000 zł, 11) Stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej Nowogardz-
ki Klub Tańca Sportowego FLESZ 
– 16.000 zł, 12) Stowarzyszenie 
Strzeleckie Pierwsza Nowogardz-
ka Grupa Strzelecka – 1.000 zł, 
13) Stowarzyszenie Sportów Wal-
ki BERSEKER’S TEAM NOWOGARD 
– 4.000 zł, 14) Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy “SIATKARZ” w No-
wogardzie – 6.000 zł.
 W zakresie zadania: “Działal-
ność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego na terenie Gminy No-
wogard” (kwota przeznaczona: 
45.000 zł): 1) Stowarzyszenie Ko-
biet z Problemami Onkologicz-
nymi “Lila-Róż” w Nowogardzie 
– 13.000 zł, 2) Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Nowo-
gard – 20.000 zł, 3) Stowarzysze-
nie “Jutrzenka” – 2.000 zł.
 W zakresie zadania: „Działal-
ność w zakresie opieki społecz-
nej na terenie Gminy Nowogard” 
(kwota przeznaczona: 60.000 zł): 
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1) Polski Związek Niewido-
mych Okręg Zachodniopomor-
ski Koło Terenowe w Goleniowie 
– 2.500 zł, 2) Kościół Ewange-
licznych Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie – 15.000 zł, 3) Polski 
Komitet Pomocy Społecznej – 
17.500 zł, 4) Stowarzyszenie dla 
Dzieci Niepełnosprawnych “Ser-
duszko” – 10.000 zł, 5) Caritas Ar-
chidiecezji Szczecińsko – Kamień-
skiej – 15.000 zł.
 W zakresie zadania “Działal-
ność w zakresie organizacji wspar-
cia dla emerytów i rencistów 
na terenie Gminy Nowogard: 
(kwota przeznaczona: 20.000 zł): 
1) CARITAS Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej – 1.000 zł, 
2) Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Nowogardzie – 12.000 zł, 
3) Stowarzyszenie Kultywowania 
Rękodzieła i Tradycji Ludowych 

„Na poddaszu” w Nowogardzie – 
1.000 zł.
 W zakresie zadania “Działal-
ność w zakresie ochrony środowi-
ska i edukacji ekologicznej na te-
renie Gminy Nowogard”: (kwota 
przeznaczona: 23.000 zł): 1) CA-
RITAS Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej – 1.400 zł, 2) Stowa-
rzyszenie Klub Żeglarski KNAGA 
– 5.700 zł.
 W zakresie zadania: “Dzia-
łalność w zakresie prowadzenia 
zajęć dla dzieci i młodzieży na te-
renie Gminy Nowogard”: (kwota 
przeznaczona: 9.000 zł): 1) CARI-
TAS Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej – 1.400 zł, 2) Stowa-
rzyszenie Klub Żeglarski KNAGA 
– 3.000 zł, 3) Stowarzyszenie “Ju-
trzenka” – 3.600 zł, 4) Koło Go-
spodyń Wiejskich “Wojcieszanki” 
- 0,00 zł.

 W zakresie zadania “Dzia-
łalność w zakresie rozwoju wsi 
oraz organizacji i upowszechnia-
nia dóbr kultury w społeczności 
wiejskiej na terenie Gminy No-
wogard”: (kwota przeznaczona: 
8.000 zł): 1) CARITAS Archidie-
cezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
– 1.600 zł, 2) Stowarzyszenie 
mieszkańców Dąbrowy – “Dąb” 
– 1.700 zł, 3) Stowarzyszenie “Ju-
trzenka” – 4.700 zł. (BS)
Protokół Komisji Konkursowej 
z 11 marca 2019 - http://bip.no-
wogard.pl/unzip/10373.dhtml
Protokół Komisji Konkursowej 
z 7 marca 2019 - http://bip.nowo-
gard.pl/unzip/10372.dhtml
Protokół Komisji Konkursowej 
z 5 marca 2019 - http://bip.nowo-
gard.pl/unzip/10371.dhtml

 W środę, 13 marca br. w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, 
Burmistrz Robert Czapla gościł 
mł. insp. Roberta Sielskiego - p.o. 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Goleniowie, dotychczas Na-
czelnika Sztabu Policji Komendy 

Spotkanie Burmistrza z nowym
Komendantem Powiatowym Policji 

Wojewódzkiej Policji w Szczeci-
nie. Nowy komendant powiatowy 
zastąpił na stanowisku Krzysztofa 
Targońskiego, który przeszedł na 
emeryturę. 
 W spotkaniu z Burmistrzem 
Robertem Czaplą uczestniczyli 

również Komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie - Dorota 
Zając i Zastępca Burmistrza No-
wogardu - Krzysztof Kolibski. 
 W trakcie spotkania, po ode-
braniu życzeń spokojnej służby, 
rozmawiano między innymi na 
temat wzmocnienia bezpieczeń-
stwa na terenie Gminy Nowogard.
 Przypomnijmy, że dla popra-
wy działań lokalnej policji, nowo-
gardzki komisariat wzbogacił się 
pod koniec ubiegłego roku o ko-
lejny radiowóz, tym razem marki 
Volkswagen T7, którego zakup 
Gmina dofinansowała w kwocie 
85 tysięcy złotych. 
 Burmistrz Robert Czapla wie-
lokrotnie dowiódł dobrej współ-
pracy samorządu z policją w za-
kresie dbałości o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Podobnie ma być 
także w tym roku. Przewidywane 
są, jak w latach ubiegłych, patrole 
piesze oraz zakup testów spraw-
dzających trzeźwość. (BS, fot. BS)

Od lewej stoją: Burmistrz Robert Czapla, mł. insp. Robert Sielski, 
kom. Dorota Zając, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, od lat sukcesywnie reali-
zuje zadania rozwijające gminną 
infrastrukturę, zarówno w Nowo-
gardzie jak i we wszystkich 37 so-
łectwach. Na bieżąco przeprowa-
dzane są remonty dróg, placówek 
edukacyjnych, świetlic wiejskich. 
Powstają nowe place zabaw i si-
łownie zewnętrzne. 
 Tylko od początku bieżącego 
roku pracownicy Urzędu Miejskie-
go zajmują się blisko 30 nowymi 
zadaniami. Inne są już w trakcie 
realizacji, jak np. termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej Nr 2, 
budowa nowej świetlicy wiej-
skiej w Krasnołęce lub niedawno 
zakończone zagospodarowanie 
tereniu po byłej kotłowni przy 
ul. Kowalskiej. W tym miesiącu 
zostanie też rozstrzygnięty prze-

W Gminie Nowogard przybywa nowych 
inwestycji. Jest ich niemal 30

w pierwszym kwartale br. 

targ na demontaż zbiornika przy 
SP2. Dużą wagę burmistrz Ro-
bert Czapla przykłada do dbałości 
o doposażenie i remontu nowo-
gardzkiego szpitala, w lutym br. 
ogłosił konkurs ofert na opraco-
wanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej przebudowy starej 
bryły i budynku laboratorium. 

Po pierwsze dokumentacja…
 Każda inwestycja przeprowa-
dzana na terenie gminy wymaga 
opracowania dokumentacji pro-
jektowo -kosztorysowej określają-
cej szczegółowo zadanie. W stycz-
niu br. została podpisana umowa 
na aktualizację dokumentacji za-
gospodarowania Placu Wolności. 
Realizacja tej inwestycji była przez 
poprzednią Radę Miejską odsu-
wana w czasie, jednak dzięki dzia-
łaniu burmistrza Roberta Czapli, 
dokumentacja zagospodarowania 
centralnego punktu miasta przez 
ratuszem jest uaktualniana. Rów-
nie ważna inwestycja, to budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 

SP Błotno

SP Błotno

SP BłotnoSP Długołęka
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na miejskim stadionie. Tu rów-
nież gmina posiada dokumenta-
cję inwestycji, w lutym br. została 
podpisana umowa na aktualizację 
dokumentacji.
 Na początku I kwartału tego 
roku burmistrz podpisał również 
zaproszenia do składania ofert 
na opracowanie dokumentacji 
budowy solarnych oświetleń 
ulicznych w Karsku, Świerczewie, 
Sąpolnicy, Wołowcu i Kulicach. 
Pracownicy Wydziału Inwesty-
cji UM pracują nad wyłonieniem 
ofert zaś umowy z wykonawcami 
dokumentacji zostaną podpisane 
prawdopodobnie jeszcze w tym 
miesiącu.

 W marcu tego roku, burmistrz 
zawarł umowy na opracowanie 
dokumentacji na budowę pla-
cu zabaw przy Przedszkolu nr 1 
i przebudowę świetlicy wiejskiej 
w Lestkowie (zbiornik bezodpły-
wowy). Podpisał także umowę 
z wykonawcą na zaprojektowa-
nie nowej ściany urnowej (ko-
lumbarium) na cmentarzu w No-
wogardzie. Kilka dni temu została 
także podpisana umowa z wyko-
nawcą, który zaprojektuje nowy 
plac zabaw  w Błotnie. Trwają też 
prace związane z wyłonieniem 
wykonawcy projektu na plac za-
baw w Świerczewie. Niebawem 
również, rozstrzygnięty zostanie 
konkurs ofert na wykonanie do-
kumentacji budowy placu zabaw 
w Żabówku. 

 Pomimo ogłaszanych prze-
targów, których przez dwa i poł 
miesiąca było już na różne zada-
nia kilkanaście, zdarza się, że nie 
można wyłonić wykonawców. 
 Najczęstszą przyczyną, jest 
zbyt wysoka kwota w stosunku 
do zabezpieczonych środków, za 
jaką oferent jest gotów wykonać 
zadanie. Bywa także, że do prze-
targu nie zgłsza się nikt i wówczas 
taki przetarg jest unieważniony 
i ogłaszany ponownie. Są więc 
przetargi ogłaszane po raz kolej-
ny, jak na przykład ogłoszenie na 
wykonanie dokumentacji budo-
wy pomostu na Jeziorze Olchow-
skim – tu oferty można składać 

do 19 marca br.  Można też nadal 
składać oferty na budowę oświe-
tleń solarnych w Szczytnikach 
i Wierzchach.
 Wśród unieważnionych prze-
targów z powodu  wysokiej kwo-
ty, którą oferent zamierza prze-
znaczyć na realizację zadania jest 
przebudowa drogi przy ul. Raci-
bora (etap I). W tym przypadku, 
pomimo braku wyłonienia wyko-
nawcy na przebudowę, burmistrz 
- do czasu realizacji zadania - zlecił 
wyrównanie drogi dojazdowej. 

Gruntowne remonty...
 Wśród całego wachlarza in-
westycji gminnych realizowanych 
w pierwszym kwartale tego roku, 
wymieńmy te wykonane w całości 
a więc dla mieszkańców najważ-

niejsze. Jest ich wiele: gruntowne 
wyremontowanie sali dla uczniów 
w Szkole Podstawowej w Długo-
łęce, remont sal lekcyjnych wy-
konany w Szkole Podstawowej 
w Błotnie gdzie wyrównano i od-
malowano ściany i sufity, założono 
nowe parapety i odnowiono par-
kiety. Na ukończeniu jest też re-
mont sali w Przedszkolu nr 4, a na 
terenie stadionu miejskiego dobie-
ga końca remont budynku szatni. 
Trwają też prace nad realizacją bu-
dowy sali gminastycznej w szkole 
Podstawowej w Strzelewie.

Wszystko zaczyna się od roz-
mów...
 Od początku tego roku bur-
mistrz Robert Czapla odbył też 
szereg spotkań, na których m.in. 
omawiano  możliwość budowy no-
wej sieci gazowej, która miałaby 
zasilić Kulice, Słajsino i Wierzbię-
cin. W trakcie analiz jest również 
budowa gazociągu do Krasnołęki, 
Długołęki, Wyszomierza, Olchowa 
oraz Strzelewa, Świerczewa i Woj-
cieszyna.  W lutym br., spotkał się 
z prezesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno” Janem Smolirą w celu 
przeprowadzenia remontu osiedlo-
wych uliczek przy ul. Zamkowej. 
Omówiono wówczas koncepcję 
przebudowy dróg przy blokach 3a, 
3b, 3c i 4. Tam też, oprócz nowych 
nawierzchni wybudowane zostaną 
nowe parkingi. Rozmawiano rów-
nież na temat projektu drogi pro-
wadzącej od ul. Bema do firmy Au-
toneum. W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy sąsiadujących z drogą 
nieruchomości wnoszący swoje 
uwagi, które następnie mają być 
uwzględnione przez projektanta. 
 Jak wynika z powyższego zesta-
wienia w całej Gminie Nowogard 
realizowane są kolejne, nowe 
inwestycje mające wpływ na jej 
wizrunek i poprawę jakości życia 
mieszkańców. Pierwszy kwartał 
tego roku wiąż trwa a nowych 
zadań jest już blisko 30. Kolejne 
i te najdłużej wyczekiwane przez 
mieszkańców, burmistrz Robert 
Czapla będzie mógł zrealizować 
tylko przy dobrej współpracy no-
wej Rady Miejskiej.(BS)

Ul. Kowalska
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 Plac Wolności, który pełni 
funkcję nowogardzkiego rynku, 
nie wygląda zbyt zachęcająco. Ten 
plac wymaga od kilku już lat kapi-
talnego remontu: nawierzchnia, 
stare płyty, sypiące się instala-
cje podziemne. Sąsiednie miasta 
i gminy zadbały już o swoje ryn-
ki, będące ich głównymi placami. 
Inaczej było dotychczas w Nowo-
gardzie. Radni poprzedniej kaden-
cji (dziś w klubie Nowa – M. Kra-
ta, A. Kania, M. Wiatr, J. Pawlak, 
D. Kielan oraz M. Bociarski), od 
roku 2014 robili wszystko, aby 

3 mln zł kosztował Gminę
bezsensowny upór radnych 

3 miliony złotych na remont Placu Wolności – tyle przeszło koło nosa 
gminie Nowogard. I to wszystko dzięki niezrozumiałemu uporowi 
radnych poprzedniej kadencji, których większość stanowi dziś klub 
Nowa.

burmistrz Robert Czapla nie wy-
remontował Placu Wolności.
 Na początku 2013 roku bur-
mistrz ogłosił konkurs dla archi-
tektów na zagospodarowanie 
placu Wolności i terenów przy 
bibliotece, domu kultury aż do 
murów obronnych. Powstało wie-
le ciekawych propozycji zagospo-
darowania przestrzeni w centrum 
miasta. Konkurs zapoczątkował 
prace nad zmianą wizerunku tego 
miejsca. Opracowana została do-
kumentacja kompleksowej prze-
budowy Placu Wolności, która 

przewiduje stworzenie miejsca 
wypoczynku w centrum miasta 
oraz oddzielenie miejsc parkin-
gowych od części rekreacyjnej. 
Projekt zakłada wybudowanie 
fontanny, siedzisk, i co najważ-
niejsze, nasadzenia zieleni. W ra-
mach inwestycji powstać ma tuż 
przy miejskiej bibliotece czytelnia 
pod chmurką, a dotychczasowe 
zejście do jeziora miałoby być za-
stąpione kaskadowymi schodami, 
stanowiącymi jednocześnie sie-
dziska do sceny plenerowej. Ca-
łość ma być efektownie podświe-
tlona.
 W budżecie gminy na rok 2014 
burmistrz wygospodarował około 
dwóch milionów złotych i chciał 
rozpocząć przebudowę centrum 
miasta, jednak inwestycja zosta-
ła zablokowana przez radnych. 
Podobnie było w kolejnych la-
tach. Radni uparcie sprzeciwiali 
się remontowi Placu Wolności. 
25 stycznia 2017 r, radna Jowita 
Pawlak, wspierana przez radne-
go Michała Wiatra, przedstawiła 
propozycję zmian do budżetu, 
które radni koalicji wówczas więk-
szościowej przyjęli, wykreślając 
ponownie z niego remont placu 
- I etap przewidywał wymianę ca-
łej infrastruktury pod placem i jej 
przebudowę. Burmistrz Robert 
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Czapla na cel zabezpieczył pienią-
dze w budżecie gminy.
 Pomimo takiego nastawienia 
radnych, burmistrz wraz ze swymi 
współpracownikami podejmował 
działania, aby pozyskać środki 
unijne na przebudowę centrum 
Nowogardu – Plac Wolności.
 10 lipca 2017 r w Urzędzie 
Marszałkowskim w Szczecinie, 
burmistrz Robert Czapla złożył 
wniosek do konkursu o dofinan-
sowanie remontu placu Wolności 
w wysokości 3 mln zł, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego – dziedzictwo 
kulturowe.
 Przewidywalny całkowity koszt 
remontu placu Wolności to ponad 
5 mln zł, z czego 2/3 kosztów wy-
niesie wymiana tego, co znajduje 
się pod placem, a więc sieć wod-
na, deszczowa i sanitarna, gazowa 
oraz energetyczna. Dopiero po 
tym etapie będzie można przystą-
pić do prac, których efekt będzie 
widoczny przez długie lata i stanie 
się miejscem reprezentacyjnym 
Nowogardu.

 W październiku 2017 r., Gmi-
na otrzymała odpowiedź, że choć 
wniosek został pozytywnie rozpa-
trzony, to znajduje się on na liście 
rezerwowej.
 Jednak na tym sprawa się nie 
zakończyła, bowiem 6 marca br., 
wpłynęło pismo z Urzędu Mar-
szałkowskiego z informacją, że we 
wspomnianym konkursie pojawi-
ły się wolne środki i możemy po-
zyskać te 3 mln zł na remont Placu 
Wolności. Jest jednak jeden waru-

nek do spełnienia: projekt musiał 
być ukończony do dnia 31 paź-
dziernika 2018 r. No i klops(!).
 Gdyby radni tak uparcie nie 
blokowali remontu Placu Wolno-
ści przy użyciu środków własnych, 
to dziś mielibyśmy blisko 60% 
z tej inwestycji zwrócone. A tak 
nie mamy ani nowego Placu Wol-
ności, ani tych 3 mln zł.
 I choć mieliśmy już wcześniej 
doświadczenie z podobnej sy-
tuacji – mowa tu o skateparku, 
molo, boisku do piłki siatkowej 
i placu zabaw przy plaży miejskiej 
– to radni nie wyciągnęli z tego 
żadnych wniosków. Wtenczas 
również gmina złożyła wnioski 
o dofinansowanie tych inwestycji 
i także była na liście rezerwowej. 
Jednak inwestycje zrealizowano 
ze środków własnych dzięki de-
cyzji ówczesnych radnym z SLD 
i PSL (kadencja 2010 – 2014), a po 
ich zakończeniu, gmina otrzyma-
ła zwrot ponad połowy ponie-
sionych kosztów. I tak też było 
w innych przypadkach. Jednak 
późniejsi radni nie wynieśli z tego 
żadnej nauki.
 Jednak burmistrz Robert Cza-
pla nie zaprzestał działań zmie-
rzających do remontu centrum 
naszego miasta., 28 lutego br., 
złożył kolejny wniosek o pienią-
dze unijne na przebudowę Placu 
Wolności - 2,8 miliona złotych.
 Czy w końcu ruszy długo ocze-
kiwany przez mieszkańców re-
mont Placu Wolności? Przekona-
my się już niedługo. (ps)
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Głupota czy wandalizm? 

 Pod koniec ubiegłego roku do 
użytku została oddana około ścież-
ka dookoła naszego jeziora. Stała 
się ona wielką atrakcją dla miesz-
kańców Nowogardu i okolic. Jak 
się jednak okazuje, wandale też 
upatrzyli sobie tę ścieżkę. Na szlaku 
bowiem można spotkać nie tylko 
rowery, ale również... motocykle, 
quady a nawet samochody. To ob-
jaw skrajnej wręcz głupoty. O nie-
pokojącym procederze poinformo-
wali gminę sami mieszkańcy.

nie polne, mające utrudnić wjazd 
na rekreacyjną trasę wszelkiego 
rodzaju pojazdom mechanicznym. 
Wcześniej były mniejsze, ale one 
były przesuwane i nadal wjeżdża-
no nieodpowiednim sprzętem na 
ścieżkę. Jest to tylko doraźne roz-
wiązanie problemu.
 - Zwracam się z prośbą do miesz-
kańców o pomysły, w jaki skutecz-
ny sposób możemy zabezpieczyć 
ścieżkę dookoła jeziora – mówi bur-
mistrz Robert Czapla. - Kamienie są 

nież, by robili im zdjęcia. Ta ścieżka 
to nasza własność i jeżeli o nią nie 
zadbamy sami, to zostanie zniszczo-
na przez osoby nieodpowiedzialne.

***
 Pomysł realizacji ścieżki pie-
szo-rowerowej dookoła jeziora 
powstał, jeszcze za pierwszej ka-
dencji, obecnego burmistrza, po 
wielu spotkaniach z mieszkańcami 
naszego miasta. Pod wnioskiem 
w sprawie ścieżki podpisało się bli-
sko 3 tysiące mieszkańców – był to 
pierwszy taki przypadek w Gminie, 
by aż tylu mieszkańców złożyło swe 
podpisy w jakieś sprawie.
 Prace nad tworzeniem tejże ścież-
ki rozpoczęły się już w 2012 roku. 
Wyremontowane zostały alejki asfal-
towe, utwardzono ścieżki gruntowe 
i leśne. Oczyszczona została ścieżka 
na terenie Domu Pomocy Społecznej 
(DPS), gdzie zostały wykarczowane 
stare krzewy i uporządkowany teren 
z śmieci, jakie tam się znajdowały. Na 
wysokości słupów wysokiego napię-
cia została wyremontowana również 
drewniana kładka, umożliwiająca 
swobodne przejście.
 Podczas wizji w terenie, w stycz-
niu 2015 roku, ustalono ostatecz-
ny kształt ścieżki dookoła nowo-
gardzkiego jeziora – począwszy od 
fontanny, ścieżką przy jeziorze do 
wysokości ul. Kilińskiego, następ-
nie od ul. Kilińskiego do ogrodzenia 
DPS, przez teren DPS i do polany 
w Sarnim Lesie, a stąd ponownie 
do fontanny przez Promenadę (wy-
korzystując w tych ustaleniach rów-
nież istniejącą już infrastrukturę).
 Pomimo podjętych działań, 
radni blokowali budowę ścieżki, 
wbrew woli mieszkańcom.
 W dniu 23 października 2017r, 
burmistrz Robert Czapla, podpisał 
wniosek o dofinansowanie budo-
wy ścieżki dookoła Jeziora Nowo-
gardzkiego, które zostało złożone 
w Urzędzie Marszałkowskim.

 Z nowej ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego możemy jako mieszkańcy korzystać zaledwie od kilku 
miesięcy, a już pojawiły się problemy. I to bynajmniej nie spowodowane usterkami, ale bezmyślnością 
niektórych mieszkańców, będących właścicielami samochodów, motorów i quadów.

 Ścieżka nie jest przystosowana 
do przenoszenia tak dużych obcią-
żeń, auta są przecież dużo cięższe 
niż rowery. Stąd może ona szybko 
ulec uszkodzeniu. Jeżdżący zaś qu-
adami po ścieżce na terenie „Sar-
niego Lasu”, niszczą bezpowrotnie 
nawierzchnię mineralną.
 Na bezmyślnych kierowcach nie 
robi wrażenia nawet oznakowanie, 
które jasno określa, kto jest upraw-
niony do przejazdu ścieżką.
 Gmina zastanawia się, w jaki 
sposób zapobiegać takim wyczy-
nom niektórych osób. Na pewno 
nie jest dobrym rozwiązanie dra-
styczne działanie i ustawianie przed 
wjazdem na ścieżkę szlabanów itp.
 Aby zapobiec dotychczasowej 
sytuacji, wzdłuż ścieżki zostały po-
ustawiane sporej wielkości kamie-

tymczasowe, jednak chcielibyśmy 
znaleźć rozwiązanie istniejącego 
problemu na stałe. Myślimy o po-
sadzenie drzew i krzewów w miej-
scach, gdzie najczęściej osoby 
nieodpowiedzialne wjeżdżają po-
jazdami mechanicznymi na naszą 
ścieżkę. Był też pomysł postawienia 
barierek w tych miejscach. Może 
Państwo macie jakiś pomysł, który 
moglibyśmy zastosować – czekam 
na nie. Nad każdym się pochylimy 
i wybierzemy ten najlepszy. Już te-
raz dziękuję za pomoc oraz za wy-
rozumiałość z powodu wspomnia-
nych kamieni.
 Burmistrz Robert Czapla, jak 
również miłośnicy rowerów, ape-
lują do wszystkich, by informowa-
li policję, jeśli spotkają na ścieżce 
inne pojazdy niż rowery, jak rów-
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 W dniu 28 marca 2018 r., do 
burmistrza Roberta Czapli wpłynęło 
pismo od Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego z informa-
cją, że istnieje możliwość dofinan-
sowania budowy ścieżki dookoła je-
ziora z funduszy unijnych, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, i czy my, jako Gmina, 
chcemy z tych środków skorzystać.
 4 kwietnia 2018 r., burmistrz Ro-
bert Czapla, potwierdził w Urzędzie 
Marszałkowskim w Szczecinie chęć 
skorzystania z zaproponowanego 
dofinansowania unijnego.
 Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego, na posiedzeniu 
w dniu 16 kwietnia 2018 r., przy-
znał Gminie Nowogard dofinan-
sowanie inwestycji pn. Budowa 
ścieżki rekreacyjnej dookoła Jezio-
ra Nowogardzkiego w wysokości 
2.807.115 zł.

 Po ogłoszeniu przetargów wy-
łoniono wykonawców, trzy nowo-
gardzkie firmy: PRD, ADN i Dro-Most. 
Ta ostatnia firma wykonała odcinek 
z podłożem mineralnym od końca 
ul. Promenada do „dzikiej plaży”. Bu-
dową odcinka „leśnego”, od „dzikiej 
plaży” do bramy DPS zajęła się firma 
ADN, która zastosowała również tech-
nologię nawierzchni mineralnej. Przy 
ścieżce zbudowano też miejsca do od-
poczynku (obok „dzikiej plaży”). Rów-
nocześnie, po drugiej stronie jeziora 
(od ul. Kilińskiego, obok ogrodów 
działkowych w kierunku Olchowa, do 
bramy DPS) ścieżkę budowała firma 
PRD. W niektórych częściach zasto-
sowano nawierzchnię mineralną i as-
faltową. Zwieńczeniem tego odcinka 
było wybudowanie przy bramie DPS 
miejsca na ognisko z dwiema wiatami.
 30 października 2018 r., nastąpił 
ważny moment w historii Nowo-

gardu. Tego bowiem dnia burmistrz 
Robert Czapla, w towarzystwie 
pracowników Urzędu Miejskiego, 
dokonał oficjalnego odebrania wy-
konanych etapów nowo wybudo-
wanej ścieżki dookoła nowogardz-
kiego jeziora.

***
 - Budowa ścieżki dookoła jeziora 
była jedną z najistotniejszych inwe-
stycji pod względem turystycznym 
i rekreacyjnym - mówi burmistrz 
Robert Czapla. - Cieszę się, że dziś 
ze ścieżki korzysta wielu mieszkań-
ców miasta i gminy. Walory przy-
rodnicze otoczenia ścieżki tworzą 
malowniczy klimat, idealny dla 
spacerowiczów, biegaczy czy rowe-
rzystów. Dzięki wybudowaniu ścież-
ki Nowogard wzbogacił się o praw-
dziwą atrakcję rekreacyjną, o którą 
musimy też wspólnie zadbać, aby 
służyła nam jak najdłużej. (ps)

 Polski Związek Wędkarski w Szczecinie, na prośbę 
nowogardzkich wędkarzy, złożył wniosek do władz 
wojewódzkich o przywrócenie strefy ciszy w części 
zachodniej nowogardzkiego jeziora. Wędkarze prze-
konują, że hałas, jaki wytwarzają motorówki i skutery 
mają wpływ na roślinność będącą pod ochroną, na 
ptactwo tam gniazdujące oraz na same ryby.
 Warto przypomnieć, że taka strefa funkcjonowała 
dawniej, choć wówczas na naszym jeziorze nie było 
zbyt wielu nowoczesnych motorówek czy skuterów. 
W większości po naszym jeziorze pływali przede 
wszystkim żeglarze i kajakarze. Teraz częściej widuje-
my też i motorowodniaków.
 Przybywa ludzi, których stać na drogie sporty. Żyją 
szybko, tak samo spędzają wolny czas. Na żagle trzeba 
mieć czas. Najpierw na naukę, potem na samo pływa-
nie. Łodzie motorowe są prostsze i wygodniejsze niż 
samochód.
 - Nasze jezioro jest dla wszystkich – mówi burmistrz 
Robert Czapla. - I dla osób, które uwielbiają spędzać 
swój wolny czas z wędką, dla pływających na żaglów-
kach, łódkach, kajakach, deskach, czy rowerkach wod-
nych. To również miejsce dla tych, którzy chcą poczuć 
wiatr we włosach, pędząc motorówką czy skuterem. 
Jednak rozumiem i te osoby, które uważają, że strefa 
ciszy powinna być ustalona również na naszym nowo-
gardzkim jeziorze. Jestem jednak przeciwny temu, aby 
całe jezioro obejmować taką strefą.
 Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęło 
pismo z PZW z informacją, że podjęto działania na 

Strefa ciszy na nowogardzkim jeziorze 

ustanowienie strefy ciszy od linii wysokiego napięcia 
w stronę DPS, czyli tak jak było to dawniej. Jest to 
szczególne miejsce na naszym jeziorze, gdzie wystę-
pują gatunki objęte ochroną - roślinność i ptactwo 
oraz owady. To oznacza pływanie, żeglowanie oraz 
uprawianie innych sportów wodnych niewymaga-
jących używania łodzi motorowych i innego sprzętu 
motorowego na wskazanym terenie.
 - Jezioro to żywy organizm, a naszym obowiązkiem 
jest walczyć, by to życie trwało. Obecność motorówek 
czy skuterów o silnikach dużej mocy sprawiają, że gi-
nie tam narybek – mówią przedstawiciele PZW.
 - Mam nadzieję, że zaproponowana strefa ciszy 
przyniesie korzyść dla środowiska wodnego nowo-
gardzkiego jeziora, ale i dla mieszkańców – podsumo-
wał Burmistrz Nowogardu.
 O ostatecznej decyzji w sprawie strefy ciszy na no-
wogardzkim jeziorze będziemy Państwa informować 
na bieżąco. (ps)
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 W poniedziałek, 18 marca br. 
w Przedszkolu nr 4 w Nowogar-
dzie, uroczyście oddano do użytku 
gruntownie wyremontowaną salę 
gimnastyczną, z której korzystać 
będzie blisko100 przedszkolaków. 
W pomieszczeniu kompleksowo 
wyremontowano ściany oraz sufit 
wraz z wymianą oświetlenia. Od-
nowiono również podłogę.
 W uroczystości uczestniczyli 
Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Stanisław Saniuk, dyrektor 
Przedszkola nr 4 w Nowogardzie 
Elżbieta Majchrzak oraz Jarosław 
Hołubowski, który nadzorował 
remont. Nie zabrakło również ro-
dziców zadowolonych z odnowie-
nia sali, w której przebywać będą 
ich pociechy. Goście przekazali na 
ręce rodziców sprzęt sportowy na 
potrzeby zajęć przedszkolnych.
 - Cieszę się, że burmistrz Ro-
bert Czapla kładzie nacisk na 

Zakończono remont sali w Przedszkolu nr 4 

bezpieczeństwo i rozwój naszych 
dzieci – mówiła dyrektor E. Maj-
chrzak. Podkreśliła, że nowa sala 
służyć będzie poza zajęciami pro-
gramowymi również wielu przed-
szkolnym wydarzeniom. Krótką 
uroczystość uświetniły dzieci 
z najstarszej grupy przedszkolnej, 
które wystąpiły w radosnym po-
kazie artystycznym.

 Remont sali gimnastycznej 
w Przedszkolu nr 4 jest jedną z wie-
lu inwestycji przeprowadzanych na 
terenie nowogardzkich placówek 
oświatowych. Niedawno bowiem, 
oddano do użytku wyremontowane 
sale lekcyjne w Szkole Podstawowej 
w Błotnie oraz salę w SP w Długo-
łęce. Prace remontowe przeprowa-
dzono również w pozostałych przed-
szkolach miejskich. W Przedszkolu 
nr 3 wykonano remont dachu oraz 
termomodernizację całego obiektu. 
W Przedszkolu nr 1 niebawem roz-
pocznie się budowa placu zabaw.
 W Przedszkolu nr 4 poza re-
montem sali gimnastycznej i po-
wstałymi kilka lat temu nowymi 
parkingami i oświetleniem, prze-
prowadzono też remont dachu. 
W kolejce prac remontowych jest 
teraz pierwszy oddział przedszkol-
ny, gdzie wykonany zostanie cał-
kowity remont łazienek dla dzieci. 
(BS, fot. BS)
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 W poniedziałek, 18 marca br., 
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie, gościli uczniowie 8 klasy 
Szkoły Podstawowej w Długołęce 
wraz z dyrektor placówki Danutą 
Ziółkowską oraz ks. proboszczem 
Krzysztofem Bartoszewskim, uczą-
cym religii, a także przedmiotu 
Wiedza o Społeczeństwie. Na po-
czątku, w dużej sali obrad urzędu, 
młodzież mogła poszerzyć swoją 
wiedzę na temat samorządu oraz 
przebiegu sesji Rady Miejskiej. 
Na pytania uczniów odpowiada-
li zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski i sekretarz gminy Edyta 
Biernat. Pytania dotyczyły historii 
gminy Nowogard, największych 
osiągnięć w ostatnich latach i pla-
nów rozwoju. 
 - Cały czas zmierzamy w kie-
runku dalszego rozwoju infra-
struktury, budujemy nowe par-
kingi, chodniki, oświetlenie ulic. 
Praktycznie nie ma już też w na-
szej gminie bezrobocia. Dzięki du-
żym, nowoczesnym firmom, jak 
Press Glass czy Graphic West po-

Uczniowie ze szkoły w Długołęce
z wizytą w urzędzie 

wstało niemal 400 nowych miejsc 
pracy dla naszych mieszkańców – 
przypomniał Krzysztof Kolibski.
 Młodzież z zainteresowa-
niem i aprobatą odniosła się też 
do pomysłu burmistrza Roberta 
Czapli odnośnie budowy hali wi-
dowiskowo - sportowej ze strefą 
odnowy biologicznej przy SP nr 2 
w Nowogardzie. W dalszej części 
“kreatywnej lekcji wiedzy o społe-
czeństwie” uczniowie pod opieką 
sekretarz Edyty Biernat zajrzeli do 
gabinetu burmistrza, sekretariatu 

oraz Wydziału Spraw Społecznych 
i Obywatelskich gdzie mogli zapo-
znać się z procedurą wydawania 
nowych e-dowodów osobistych.
 Na zakończenie odwiedzili 
Wydział Finansowo - Księgowy 
a w nim pokój Skarbnika Gminy 
- Marcina Marchewki. Jak powie-
działa dyrektor Szkoły w Długo-
łęce - Danuta Ziółkowska, takie 
kreatywne lekcje to doskonały 
sposób by młodzież w naturalny 
sposób uczyła się samodzielności.  
(BS, fot. BS)
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 W piątek, 15 marca br. Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
podczas konferencji, na którą za-
proszono przedstawicieli lokal-
nych mediów, dokonał oficjalnego 
wręczenia Anecie Wysoszyńskiej 
- powołania na stanowisko dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie. Pani Aneta pełni 
funkcję dyrektor MBP od 3 lat.
 Burmistrz Robert Czapla, zgod-
nie z ustawą o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej, ponownie powołał ją na to 
stanowisko, jednocześnie pozy-
tywnie oceniając dotychczasowe 
działania dyrektor placówki. 
 - Pani Aneta Wysoszyńska wie-
le zrobiła dla rozpowszechniania 
czytelnictwa nie tylko w Nowo-
gardzie ale też, poprzez filie bi-
blioteki, na terenach wiejskich 
– powiedział burmistrz Robert 
Czapla, który wysoko ocenił do-
tychczasową pracę dyrektor. 
 Przypomnijmy, że dwa lata 
temu Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie zajęła  23 miejsce 
w Polsce i II w województwie w 
rankingu “Rzeczpospolitej” i In-
stytutu Książki “Najlepszych bi-
bliotek w Polsce”. - Bardzo dużo 
udało się nam zrobić przez 3 lata 

Wręczenie powołania
na dyrektora MBP w Nowogardzie 

a plany na kolejne, są jeszcze 
większe. Cieszy nas wzrost czytel-
nictwa oraz fakt, że coraz więcej 
osób odwiedza bibliotekę nie tyl-
ko w celu wypożyczenia książki – 
mówiła Aneta Wysoszyńska.
 Aktualnie MBP posiada 7 fi-
lii, w tym dwie miejskie oraz filie 
wiejskie w Błotnie, Dąbrowie, 
Strzelewie, Wierzbięcinie, Wyszo-
mierzu i Żabowie, które wpisują 
się w realizowane przez burmistrza 
Roberta Czaplę zadania z zakresu 
rozwoju podobnej infrastruktury 
na terenach wiejskich. Filie biblio-
teki na terenach wiejskich spełnia-
ją też inne funkcje poza rozwojem 
czytelnictwa. W razie potrzeby 
pracownicy biblioteki pomagają 
dzieciom na przykład w odrabianiu 
lekcji. Co ważne, zasoby czytelni-
cze w filiach wiejskich dostosowa-
ne są do potrzeb i oczekiwań danej 
społeczności.
 Dzisiejsza MBP w Nowogar-
dzie, to miejsce gdzie odbywają 
się też wydarzenia kulturalne, 
wystawy, wernisaże, spotkania 
z interesującymi ludźmi, prelek-
cje. Prężnie działają sekcje dla 
starszych oraz młodszych czy-
telników. Taka “nauka czytania 
książek” dla dzieci, często w to-
warzystwie babci czy dziadka, jest 

szczególnie potrzebna w dobie 
powszechnego dostępu do kom-
puterów. Na ukończeniu jest też 
szczególny projekt - powstanie 
w pomieszczeniach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej nowogardz-
kiej Izby Pamięci, którą wspiera 
burmistrz Robert Czapla. Izba Pa-
mięci będzie stwarzać nowe moż-
liwości edukacyjne a najmłodsi 
mieszkańcy miasta będą mogli za-
poznać się z jego historią. - Znaj-
dzie się tam kilka tysięcy różnych 
eksponatów, aktualnie trwa ich 
opisywanie i weryfikacja – mówi 
dyrektor Aneta Wysoszyńska.
 W MBP w Nowogardzie dzia-
ła m.in. Dyskusyjny Klub Książki, 
Pracownia Orange oraz Poranki 
Malucha,  organizowane są też 
zajęcia czytelnicze w czasie ferii 
czy przerwy wakacyjnej. Aktywni 
seniorzy spotykają się w bibliote-
ce na prelekcjach czy warsztatach 
o różnej tematyce. W nowogardz-
kiej bibliotece funkcjonuje też 
bezpłatna usługa pn. „Książka na 
telefon”, z której mogą korzystać 
mieszkańcy Nowogardu – czy-
telnicy, którzy nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć do biblio-
teki z uwagi na stopień niepełno-
sprawności fizycznej lub długo-
trwałej choroby. (BS, fot. BS)
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 Unieważnienie uchwały bu-
dżetowej to z dużym prawdopo-
dobieństwem by czekało gminę 
Nowogard, gdyby nie głosowanie 
radnych z SLD i z PiS oraz jednego 
z PSL. Widać więc komu zależy na 
gminie i na mieszkańcach, a kto 
próbuje robić „karierę polityczną” 
kosztem gminy.
 Na piątek, 15 marca br., Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie, na wniosek burmi-
strza Roberta Czapli, zwołał pilnie 
sesję. Wniosek burmistrza był od-
powiedzią na pismo z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej z dnia 4 mar-
ca br.
 W piśmie tym RIO informu-
je, że dotychczas obowiązująca 
uchwała Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie z dnia 27 czerwca 2012 
roku, o przekazaniu obowiązków 
gminy Zarządowi Budynków Ko-
munalnych w zakresie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
i pobierania przez ZBK opłat, któ-
re stały się jego dochodem, były 
dotąd pozytywnie opiniowane 
w latach 2012 – 2018.
 Jednak w roku 2019 RIO zmie-
niło dotychczasową interpretację 
stanu prawnego w gminie Nowo-

Nieodpowiedzialne zachowanie
niektórych radnych 

gard i we wspomnianym piśmie 
nakazało, by opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
były wpisane do budżetu gminy 
Nowogard 2019 jako dochód 
i wydatek na wspomniany wyżej 
cel, na łączną kwotę 4.355.500 zł. 
To oznacza, że uchwała z dnia 
16 stycznia br., w sprawie budże-
tu gminy Nowogard na rok 2019, 
otrzymuje nowe brzmienie i sta-
nowi integralną część do uchwały, 
którą radni mieli przyjąć w czasie 
piątkowej sesji.
 RIO dało też termin na wpro-
wadzenie tej uchwały w życie 
przez RM do dnia 15 marca br.
 Początek sesji był nerwowy, 
bo wymagane kworum, aby sesja 
mogła się odbyć to 11 radnych. 
Na sesję nie stawił się żaden 
z radnych z Nowej oraz radny Mi-
chał Bociarski. Prawdopodobnie 
wszyscy oni, jak jeden mąż, nagle 
zaniemogli.
 Jednak dzięki radnym – (SLD): 
Jacek Jankowski, Jerzy Kubicki, 
Paweł Lembas, Renata Piwowar-
czyk, Jacek Rafiński, Jacek Wier-
ny, Wojciech Włodarczyk, Marcin 
Wolny, (PiS): Marcin Nieradka, 
Dariusz Olejnik, Stanisław Wi-

śniewski i (PSL): Stanisław Saniuk 
– sesja mogła się odbyć, a uchwa-
ła przyjęta. Gdyby uchwała ta nie 
została przyjęta z powodu braku 
kworum, wówczas RIO unieważ-
niłoby dotychczasową uchwałę 
budżetową. Gmina zmuszona by 
była do prowadzenia swojej go-
spodarki finansowej na podsta-
wie ustalonego przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową budżetu za-
stępczego, czyli planu finansowa-
nia zadań własnych i zleconych. 
To oznaczałoby brak remontów 
chodników, dróg, budowę oświe-
tlenia drogowego, budowę pla-
ców zabaw, siłowni na świeżym 
powietrzu, świetlic, budowę no-
wego budynku komunalnego, 
budowę euroboiska na Stadionie 
Miejskim, czy też remont szpitala, 
szkół, biblioteki czy Domu Kultu-
ry. To również brak możliwości 
pozyskiwania funduszy unijnych 
przez gminę.
 To skrajna nieodpowiedzial-
ność radnych z Nowej, którzy na 
ostatniej sesji (4 marca br.) wnio-
skowali do wszystkich, aby razem 
współpracować i działać dla do-
bra naszej gminy. I na słowach 
chęci się skończyły. (ps)
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BURMISTRZ NOWOGARDU

SERDECZNIE ZAPRASZA
do składania ofert na zadanie pn.:

„Remont schodów terenowych

w pasie zieleni przy ul. Zielonej”.

Termin składania ofert

upływa 05.04.2019 r. o godz. 12:00. 

Szczegółowe informacje

dostępne pod adresem

http://bip.nowogard.pl/unzip/ 

10375.dhtml

Będzie remont 
schodów

przy ul. Zielonej
 W środę, 20 marca br. burmistrz Robert Czapla 
podpisał zaproszenie do składania ofert na remont 
schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zie-
lonej w Nowogardzie. Dotąd wyremontowano już 
schody od ulicy Osiedlowej, Waryńskiego, Kilińskie-
go i Kowalskiej. Dbałość o estetykę i bezpieczeństwo 
zejść nad jezioro, wpływa na ogólny wizerunek tere-
nu nad jeziorem. Wykonana nawierzchnia schodów 
i zjazdu powinna wyglądem i kolorystyką nawiązy-
wać do zejścia nad jezioro przy ul. L. Waryńskiego. 
Zakres prac obejmuje również remont murków przy 
schodach.
 Termin otwarcia ofert mija dnia 5 kwietnia 2019 r. 
o godz. 12:00, zaś termin realizacji zadania przewi-
dziany jest na 2 miesiące od daty podpisania umowy. 
Zapraszamy wykonawców do składania ofert. (BS)
 Więcej informacji pod adresem: http://bip.no-
wogard.pl/unzip/10375.dhtml

 W środę, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla 
oceniał stopień zaawansowania prac porządko-
wych na terenie miasta. Szczególną troską w okresie 
przedwiosennym, otoczone są przez pracowników 
urzędu tereny zielone. Znaczna ich powierzchnia 
czyni z Nowogardu miasto, sprzyjające rekreacji 
w otoczeniu naturalnego piękna przyrody.
 Odpowiedzialny za prace remontowo-porządko-
we w gminie, Jarosław Hołubowski sprawdzał stan 
pielęgnacji nowogardzkich cisów zlokalizowanych 
na skwerze przy ulicy Wyszyńskiego. Przypomnijmy, 
że cisy to objęty ochroną wyjątkowy rarytas przy-
rodniczy. Nowogardzkie - są najstarszymi i jedynymi 
cisami na Pomorzu. Liczą sobie ok.700 lat.

Porządki wokół nowogardzkich cisów 

 Poza wiosenną pielęgnacją o nowogardzkie cisy 
urząd dba cały rok. Są one „ściółkowane korą” co 
zapewnia drzewom odpowiednie pH, podlewane, 
a w razie potrzeby prowadzone są zabiegi mające na 
celu zwalczanie szkodliwych owadów i grzybów. Cy-
klicznie dokonywane są także cięcia sanitarne drzew. 
Ostatnie przycinanie cisów odbyło się w ubiegłym 
roku. Gmina posiada także specjalistyczną eksper-
tyzę dendrologiczną dotyczącą stanu zdrowotnego, 
sposobów pielęgnacji i ochrony drzew cisa pospoli-
tego rosnących w Nowogardzie.
 Miasto może poszczycić się dwoma cisami po-
spolitymi (Taxus baccata L.) o średnicy koron 9-10 
metrów i obwodzie pnia 242 i 204 cm. Długowiecz-
ne cisy rosnące na nowogardzkim skwerze nazywa-
ne są zwyczajowo cisami Bolesława Chrobrego. (BS, 
fot. BS)
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ZAPRASZAM
DO SKŁADANIA OFERT 

Burmistrz Nowogardu
serdecznie zaprasza do składania 

ofert na świadczenie usług
przewozowych transportu

zbiorowego
dla potrzeb komunikacji miejskiej

w mieście Nowogard
w okresie od 01.05.2019 r.

do 30.04.2020 r.
Termin składania ofert

do 2 kwietnia 2019 r. godz. 09:00
BIP: http://bip.nowogard.pl/zamo-

wienia/pokaz/476.dhtml

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Referenta w wydziale Gospodarki  
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie 
odpowiedzialna między innymi za:

• Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących 
współpracy  z sołtysami i Sołectwami;

• Wydawanie decyzji z zakresu oddawania 
nieruchomości w trwały zarząd;

• Prowadzenie wszystkich spraw związanych z naliczaniem 
wysokości opłaty rocznej w przypadkach przeniesienia 

użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie

bip.nowogard.pl/strony/10378.dhtml
lub www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT 
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert

na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie.
Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://bip.nowogard.pl/strony/10368.dhtml

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1 

piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. 

Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: psuchy@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 
Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 
pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 
Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 
3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. 
Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 
„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. 
Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; 
Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 
Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 
Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 
7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy „SANDRA”, ul. 
Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 
58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) 
Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 
9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma 
Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe 
Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ 
LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; 
Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. 
Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert 

na stanowisko

Kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów

Od kandydata oczekujemy  znajomości spraw związanych z:

• Organizowaniem procesu robót 
inwestycyjnych i remontowych;

• Organizowaniem przetargów na dostawy, 
wykonywanie usług i robót budowlanych;

• Sporządzaniem kosztorysów inwestorskich dla potrzeb 
gminy w oparciu o przedłożone przedmiary robót. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie

bip.nowogard.pl/strony/10366.dhtml
lub www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  

Kierownika Wydziału  Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska

Od kandydata oczekujemy  znajomości spraw związanych z:
• zarządzaniem i utrzymaniem dróg;

• oświetleniem ulic i skwerów;
• komunikacją miejską;

• zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
• utrzymaniem zieleni.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie

bip.nowogard.pl/strony/10365.dhtml
lub www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert

na stanowisko

Kierownika Wydziału  Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie 
odpowiedzialna między innymi za:

• Zapewnienie prawidłowego i terminowego 
realizowania spraw podległych wydziałowi;

• Regulowanie wszystkich nieruchomości stanowiących 
własność gminy w zakresie stanu prawnego;

• Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców łącznie z pełną 
dokumentacją do zawarcia umowy notarialnej.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/

unzip/10374.dhtml lub www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska”.

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Pracownik w wydziale
Inwestycji i Remontów

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie 
odpowiedzialna między innymi za:

• Przygotowywanie i organizowanie procesu robót 
inwestycyjnych i remontowych;

• Przygotowanie i organizowanie przetargów  na 
dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych;
• Sporządzanie sprawozdań i opracowań w zakresie 

prowadzonych spraw.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91) 3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie

bip.nowogard.pl/strony/10343.dhtml 
lub www.bip.nowogard.pl

 w zakładce „wolne stanowiska”.


