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Z wizytą w Celowym
Związku Gmin R-XXI w Słajsinie

 6 września br., burmistrz Robert Czapla wraz z 
Stanisławem Wziątkiem członkiem zarządu woje-
wództwa zachodniopomorskiego odwiedzili na za-
proszenie Jacka Chrzanowskiego (prezesa zarządu) 
Celowy Związek Gmin R-XXi w Słajsinie. Celem spo-
tkania były rozmowy w sprawie istniejących i no-
wych projektów inwestycyjnych. Obecnie na terenie 
Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami 
w Słajsinie postępują prace związane z budową 
nowej kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną 

kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastruktu-
rą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalne-
go Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, 
gm. Nowogard”. Powierzchnia nowo wybudowanej 
kwatery: 6,25 ha. Pojemność: 574.000 m3. Przewi-
dywany czas eksploatacji: 14 lat. Wartość inwestycji 
14.659.140,00 zł brutto. Zadanie zostało sfinanso-
wane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie 
pożyczki na zadanie inwestycyjne.
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 W ramach prowadzonej przez 
Celowy Związek Gmin R-XXI inwe-
stycji polegającej na budowie kwa-
tery składowania odpadów w Słaj-
sinie przewidziano urządzenie pasa 
zielni ochronnej. Mając na uwadze 
zarówno ochronę środowiska, jak i 
walory przyrodnicze, związek doko-
na nasadzeń 423 drzew z gatunku 
OXYTREE oraz wybuduje niezbęd-
ną infrastrukturę towarzyszącą na 
powierzchni 1,2 ha. Planuje się wy-
konanie trzech rzędów nasadzeń. 
Drzewa tlenowe uchodzą w Polsce 
za rewelację ostatnich lat. Drzewo 
rośnie nieprawdopodobnie szybko (w porównaniu z krajowymi gatunkami), ma efektowne, duże liście i 
jest świetnym pochłaniaczem dwutlenku węgla. W kraju powstają całe plantacje oxytree uprawianych pod 
produkcję drewna. Można je także uprawiać w ogrodzie. Szybko rosnąca ściana zieleni, dodatkowo oczysz-
czająca powietrze, to wręcz idealna ochrona dla okolicznych mieszkańców.

 Ponadto na terenie zakładu ruszyła budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
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 Wspólne działanie na szczeblu gminy i powia-
tu pokazuje jak wiele można zrobić kiedy razem 
się współpracuję. Złożone wnioski przez burmi-
strza Roberta Czaplę i Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie dotyczy dwóch dróg znajdujących 
się w samym Nowogardzie. Mowa tu o ulicach 
Zielonej oraz Żeromskiego. Każdy z tych wnio-
sków po pozytywnej weryfikacji może otrzymać 
dofinansowanie do wysokości 80% wartości in-
westycji. Wnioski o dofinansowanie zostały pod-
pisane w czwartek 26 sierpnia pod wnioskiem 
dotyczącym ulicy Zielonej jako że właścicielem 
drogi jest gmina podpisał się burmistrz. Z kolei 
pod wnioskiem dotyczącym drogi powiatowej 
tj. ulicy Żeromskiego podpis złożył wicestarosta 
Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz oraz 
członek zarządu Bogusław Zaborowski. Kiedy 
podjęto pierwsze rozmowy ustalono że wnioski 
zostaną złożone na te właśnie ulice. Jak widać z 
danego słowa każda ze stron wywiązała się ho-
norowo. Teraz pozostaje czekać na informacje o 
przyznanym dofinansowaniu.

 Przebudowa ulicy Zielonej w Nowogardzie 
wraz z odwodnieniem polegać będzie na ro-
zebraniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu 
robót ziemnych, następnie zostanie wykonane 
odwodnienie terenu. Kolejnym etapem prac 
będzie budowa nawierzchni drogi wraz z chod-
nikami. Powstanie również 17 miejsc parkingo-
wych. Cały odcinek inwestycji to blisko 500 me-
trów. Koszt inwestycji to 1 888 992,21 zł

Ulica Zielona i Żeromskiego
będą przebudowane?

 Remont i przebudowa ulicy Żeromskiego 
spowoduje zwiększenie przepustowości ulicy. 
Poprawi bezpieczeństwo osób poruszających 
się tą właśnie drogą przy której znajduję się 
szkoła i przedszkole. W ramach wykonywanych 
prac zostanie wykonane odwodnienie terenu 
oraz budowa nawierzchni drogi wraz z chodni-
kami. Koszt inwestycji to 2 909 927,00 zł

 Ulice o których mowa wymagają natychmia-
stowego gruntownego remontu. Dzięki dobrej 
współpracy samorządów już w 2022 te inwesty-
cje mogą zostać wykonane.
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 O pięć osób powiększyło się grono nauczycieli 
mianowanych, pracujących w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez gminę Nowogard.
 Otrzymanie tytułu nauczyciela mianowanego 
wymaga sporo czasu i pracy, staż może rozpocząć 
osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kon-
traktowym. Długość tego stażu wynosi 9 miesięcy, a 
po upływie tego czasu ocena pracy nauczyciela jest 
dzielona na dwa etapy. Kolejno dochodzi do wszczę-
cia postępowania administracyjnego (na wniosek 
nauczyciela), a w jego ramach przeprowadzany jest 
egzamin. Gdy nauczyciel otrzyma wynik pozytywny, 
uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego.
 Tak było w przypadku pięciu nauczycielek z No-
wogardu i okolic, którym akty nadania stopnie wrę-
czył burmistrz Robert Czapla, ciesząc się, że grono 
pedagogiczne stale rozwija swoje kompetencje i za-
sób wiedzy. Awans zawodowy uzyskały:
* Elwira Mularczyk - nauczycielka wychowania fi-
zycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole 
Podstawowej w Długołęce,
* Aleksandra Nizińska - nauczycielka języka angiel-
skiego w Szkole Podstawowej w Długołęce,
* Elżbieta Gollon - Kołecka - nauczycielka języka pol-
skiego w Szkole Podstawowej w Długołęce,
* Alina Tomczyk - nauczycielka wychowania przed-
szkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowo-
gardzie,
* Anna Skowron - mauczycielka historii w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Nowgardzie.
Gratulujemy!

Paweł Botarski

Więcej nauczycielek mianowanych
w gminie Nowogard
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 75. rocznicę rozpoczęcia dzia-
łalności świętowała w minioną 
sobotę Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. St. Żeromskiego w No-
wogardzie.
 Odbyło się z tej okazji uroczy-
ste spotkanie, w którym uczestni-
czył cały zespół kierowany przez 
dyrektor Anetę Wysoszyńską, a 
także przedstawiciele władz gmi-
ny Nowogard - burmistrz Robert 
Czapla i jego zastępca Jacek Ra-
fiński. Był okolicznościowy tort, 
drobne upominki dla wszystkich 
pracowników szacownej i niezwy-
kle potrzebnej instytucji, większy 
prezent dla samej biblioteki, a 
przede wszystkim okazja do roz-
mowy nie tyle o jej przeszłości, co 
przyszłości.
 - Biblioteka jest w Nowogar-
dzie niezwykle dobrze oceniana, 
słyszę pochwały na jej temat bar-
dzo często, a sam mam taką samą 
opinię jako stały czytelnik. Dlate-
go dziękuję wszystkim za wyko-
nywaną pracę, proszę o więcej i 
mam nadzieję, że będzie jeszcze 
lepiej. Życzę podwyżek, a przede 
wszystkim modernizacji obiektu 
w ten sposób, by przyciągał on 
jeszcze więcej mieszkańców na-
szego miasta, chcących korzystać 
z bibliotecznych zbiorów - mówił 
burmistrz Czapla.
 Burmistrz dodał, że złoży wnio-
sek o sfinansowanie przebudo-
wy biblioteki z programu „Polski 
Ład”. Ma to być element moder-
nizacji całego placu Wolności.

Paweł Botarski

75 lat nowogardzkiej biblioteki
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 W sobotę, 4 września br., Karsk przeżywał 
parafialno-sołeckie dożynki. Specjalnie na tą 
okazję  miejscowość została pięknie przyozdo-
biona okolicznościowymi dekoracjami  zapra-
szająca wręcz w swe gościnne progi każdego, 
aby choć na chwilę się zatrzymać i świętować 
wspólnie zakończenie, jakże trudnych tego-
rocznych zbiorów.
 Na zaproszenie sołtysa w uroczystości udział 
wziął burmistrz Robert Czapla, który podkreślił 
jak ważne jest to święto dla rolników i miesz-
kańców terenów wiejskich. Okolicznościowe 
przemówienie było również okazją do podsu-
mowania inwestycji tych zrealizowanych jak i 
tych w trakcie realizacji, o które  wnioskował 
sołtys i radny Jerzy Kubicki.
 Po mszy dziękczynnej za ciężką pracę rolni-
ków, odprawionej w tutejszym kościele przez 
ks. Waldemara Piątaka, rozdano wszystkim 
obecnym dożynkowy chlebek, a następnie za-
proszono gości i mieszkańców na tradycyjny 
poczęstunek, który przygotowali sami miesz-
kańcy przy stołach rozmieszczonych na placu 
przed świetlicą.
 Za naszym pośrednictwem, sołtys Jerzy 
Kubicki, chciałby podziękować burmistrzowi 
Robertowi Czapli, który nigdy nie odmawia 
pomocy, wszystkim mieszkańcom Karska za 
pomoc i zaangażowanie w przygotowanie do-
żynek oraz wszystkim, którzy wsparli tegorocz-
ne wydarzenie.  Szczególne podziękowania dla 
Koła Gospodyń Wiejskich Malinka. Karsk po raz 
kolejny udowodnił, że choć nie jest dużą wsią, 
ale mieszkają w niej ludzie o wielkich sercach.

Dożynki w Karsku
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 Nowogardzkie święto plonów to czas podzięko-
wań za całoroczną pracę na roli oraz podsumowa-
nie zebranych plonów, jest to również czas zabawy 
i integracji mieszkańców. Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w 
Słajsinie. Następnie uczestnicy wydarzenia prze-
maszerowali w pięknym korowodzie z udziałem 
wieńców dożynkowych i zaproszonych gości prowa-
dzonym przez Goleniowską Orkiestrę Dętą Wood & 
Brass Band pod dyrygenturą Krzysztofa Sypienia na 
plac przy boisku gdzie odbyła się ceremonia dzie-
lenia chlebem poprowadzona prze Zespół Pieśni i 
Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina pod kierownictwem 
Zbigniewa Łukaszewskiego.
 Na scenie oficjalnego powitania gości i rozpoczę-
cia dożynek dokonał burmistrz Robert Czapla. Wśród 
przybyłych gości dożynkowych obecni byli m.in.: Eu-
roposeł Bartosz Arłukowicz, senator Magdalena Ko-
chan, wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz 
Kulinicz, radni powiatowi, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie wraz z wiceprzewodniczą-
cą, radni, sołtysi oraz przedstawiciele służb mundu-
rowych. Gospodarzami tegorocznych dożynek było 
sołectwo Słajsino. Organizatorem był Urząd Miejski 
w Nowogardzie.
 - Serdecznie witam wszystkich zebranych na Te-
gorocznym Święcie Plonów Gminy Nowogard. Ob-
chodzimy święto plonów naszej ziemi. Dożynki to 
jedna z najpiękniejszych naszych narodowych trady-
cji. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach 
dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyśl-
nie zakończonych żniw ale również wdzięczność za 
zbiory. A przede wszystkim podziękowania za Waszą 
znojną, codzienną pracę oraz głębokie przywiązanie 
do narodowej tradycji i do ziemi. Podczas dożynek 
byliśmy świadkami pięknego staropolskiego zwycza-
ju, gdzie z rąk starostów dzisiejszego święta otrzy-
małem pachnący bochen chleba, upieczony z tego-
rocznego ziarna, które wyrosło na tej ziemi . Mogąc 

Dożynki Gminne Słajsino 2021 za nami

dzielić się z Państwem tym darem czuję autentyczna 
radość i wdzięczność i jeszcze raz w imieniu gminnej 
społeczności chcę powiedzieć wszystkim rolnikom 
– Dziękuję!
 Z tego miejsca przyrzekam, że jako gospodarz tej 
gminy chleb ten „będę krajał niedużo, nie mało, aby 
dla wszystkich stało”.- powiedział burmistrz Robert 
Czapla podczas uroczystości dożynkowych.
 Dożynki były również doskonałym czasem aby 
podsumować inwestycje wykonane na terenach 
wiejskich. I tak w ostatnich dwóch latach w poszcze-



Wiadomości Samorządowe10

www.nowogard.pl

gólnych miejscowościach wykonano:
 Wybudowane zostały nowe świetlice wiejskie w 
Wyszomierzu ( wartość inwestycji blisko 830 000,00 
zł) i Boguszycach (wartość inwestycji niespełna 
670 000,00 zł) . Powstały kolejne place zabaw w 
Świerczewie ( 53 000,00 zł), Wojcieszynie, Grabinie i 
Bieńczycach ( 93 000,00 zł). Trwa długo wyczekiwa-
na budowa oświetlenia ulicznego w Karsku, Wołow-
cu, Szczytnikach oraz w Długołęce i Wyszomierzu. 
Remontowany jest również plac zabaw w Żabowie. 
Gotowa jest już dokumentacja na przebudowę ko-
lejnej świetlicy wiejskiej w Wołowcu oraz na budo-
wę oświetlenia ulicznego w Sąpolnicy, Wołowcu i 

Kulicach.
 Planowane są również takie inwestycje jak 
przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięci-
nie (340 000,00), budowa świetlicy w Maszkowie 
(660 000,00), budowa chodnika i pomostu w Kar-
sku. Tak duże i kosztowne zadania inwestycyjne 
byłyby zdecydowanie trudniejsze do zrealizowania 
gdyby nie fakt, że wraz ze swoimi współpracowni-
kami sukcesywnie i skutecznie pozyskujemy środki 
zewnętrzne. Na wszystkie inwestycje, które wymie-

niłem, zProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich po-
zyskaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko 1 
000 000,00 złotych (961 162,00 zł). Nie zapomina-
my również o druhach Ochotniczych Straży Pożar-
nych, którzy zawsze są gotowi do niesienia pomocy 
i często z ogromnym poświęceniem bronią naszego 
życia i naszych dobytków. W 2021 roku na wsparcie 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie 
przeznaczona została kwota 340 000,00 zł. Ze środ-
ków tych zostało zakupione 6 kompletów nowocze-
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snych i bezpiecznych umundurowań dla OSP Oso-
wo. Zaplanowana jest wymiana węży ciśnieniowych 
dla OSP Osowo. Uruchomiona została już procedura 
na wyłonienie wykonawcy, który wykona termomo-
dernizację oraz naprawę dachu budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ostrzycy. Łączna wartość tej 
inwestycji to to prawie 100 000,00 zł, przy dofinan-
sowaniu zewnętrznym w wysokości 30% wartości 
inwestycji. Planowany termin zakończenia prac do 
30 listopada 2021 r. W ubiegłym roku, za kwotę 
blisko 1 000 000 zł, pozyskaną od Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego zakupiliśmy „cięż-
ki samochód ratowniczo-gaśniczy” dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osowie. Dzięki zaangażowaniu 
sołtysów, rad sołeckich a także wszystkich mieszkań-
ców terenów wiejskich efektywnie wykorzystujemy 
środki z funduszów sołeckich. Jest to nasze wspólne 
przedsięwzięcie ale to Wy mieszkańcy wsi wiecie naj-
lepiej, realizacja jakich zadań przyczyni się do popra-
wy warunków życia mieszkańców danego sołectwa. 
W 2021 roku 37 sołectw Gminy Nowogard otrzymało 
Fundusze sołeckie na łączną kwotę ponad 650 000, 
00 zł. Mieszkańcy wsi również angażują się w doraźne 
remonty gminnych dróg gruntowych. Gmina dostar-
cza materiały w postaci kruszywa i frezu asfaltowe-
go, natomiast mieszkańcy własnym sprzętem i pracą 
wykorzystują ten materiał do poprawy stanu tech-
nicznego dróg. W ten sposób w ubiegłym roku po-
prawiliśmy stan techniczny prawie 8 kilometrów dróg 
a do sierpnia 2021 roku niespełna 4 kilometry dróg 
gminnych. To wszystko sprawia, że wsie naszej gminy 
( nasze małe ojczyzny) nie tylko pięknieją ale stają się 
coraz lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia.

 Po zakończeniu części oficjalnej na dożynkowej 
scenie zaprezentowali się artyści, zespoły ludowe i 
estradowe. Odbyło się również wręczenie nagród 
za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tradycyjnie 
też wręczono nagrody w ramach igrzysk sołeckich, 
które przeprowadzał Jan Tandecki z LZS Nowogard. 
Podczas dożynek wręczono odznaczenia strażac-
kie dla zasłużonych druhów. Następnie do tańca i 
wspólnej zabawy zaprosiły gwiazdy wieczoru – Ron-
nie Ferrari oraz Marcin Simiński z zespołem The PSS 
- Past System Songs.
 Organizatorzy przygotowali również wiele atrak-
cji, m.in. dla najmłodszych zamki dmuchane i zaba-
wy z animatorami, zagrodę zwierzęcą, konkursy z 
nagrodami, stoiska tematyczne oraz wystawców z 
poszczególnych sołectw, stowarzyszeń i kół gospo-
dyń wiejskich działających na terenie gminy. Nie za-
brakło również wystawy maszyn rolniczych i sprzętu 
strażackiego, sprzętu wojskowego. W organizację 
tegorocznych Dożynek wraz z gospodarzami Sołec-
twem Słajsino zaangażowali się pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.
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 Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 
które odbyło się w remizie OSP Osowo strażacy wy-
brali nowy zarząd. Zebranie było również okazją do 
rozliczenia dotychczasowych działań i omówienia 
wydatkowanych finansów ustępującego zarządu. W 
spotkaniu udział wziął burmistrz Jacek Rafiński, ko-

Nowy zarząd OSP Osowo
mendant Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 
st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak oraz komen-
dant gminnych OSP Artur Konior.
W skład nowego zarządu wchodzą:
Prezes – Karol Idziak
Naczelnik – Gracjan Razik
Zastępca Naczelnika – Marcin Skrzypa
Gospodarz – Marcin Jeż
Skarbnik – Borowski Krzysztof
Sekretarz – Weronika Wojtacka
 Spotkanie, w którym udział wzięli zaproszeni go-
ście było doskonałą okazją do rozmów o bieżących 
potrzebach strażaków z Osowa. Zastępca burmistrza 
odpowiadając na potrzeby strażaków zadeklarował 
dalszą pomoc ze strony gminy tak, aby doposażyć 
poszczególne jednostki i remontować tak bardzo 
potrzebną infrastrukturę.
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 W czwartek, 26 sierpnia br.  
w Restauracji “Przystań”  18 par 
małżeńskich świętowało wspól-
nie Złote Gody. Przybyli na uro-
czystość małżonkowie zostali 
odznaczeni przez Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czaplę, 
Medalem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. - Jakże 
miło widzieć Państwa 
uśmiechniętych, ra-
zem. To, że kiedyś 
każde z Was odnalazło 
swoją “drugą połowę”, 
to ogromne szczęście. Pra-
gnę złożyć Wam gratulacje i 
podziękować, że dajecie przykład 
młodym jak tworzyć udany zwią-
zek, wspierać się i polegać na so-
bie nawzajem – mówił burmistrz 
Robert Czapla.
 Bukiekty kwiatów i gratulacje 
dla Szanownych Jubilatów z tere-
nu całej gminy składał także za-
stępca burmistrza Jacek Rafiński.
- Pół wieku wspólnego pożycia to 
rocznica, która budzi wzruszenie 
i uznanie - odczytała w przemo-
wie do par małżeńskich Mariola 
Tyrcha z Urzędu Stanu Cywilnego. 
Złota rocznica, była też okazją do 
wielu wspólnych fotografii. 
 Jubilaci, którzy świętowali 50 
lat wspólnego pożycia, to Pań-
stwo: Maria i Jan Basińscy, Ma-
ria i Ryszard Głowińscy, Teresa i 
Franciszek Karolewscy, Teresa i 
Waldemar Kostrzanowscy, Hali-
na i Jan Krusińscy, Wiesława i Jan 
Krzysztoszkowie, Barbara i Zdzisław 
Labocha, Józefa i Zenon Ławnicza-
kowie, Janina i Józef Parzniewscy, 
Krystyna i Stanisław Pawlakowie, 
Elżbieta i Ryszard Pielakowie, Ewa 
i Wiesław Pietruszewscy, Krystyna 
i Henryk Posuniak, Janina i Wie-
sław Rak, Barbara i Lesław Rafiński, 
Ewa i Bolesław Rojewscy, Janina i 
Jan Skoczylas, Krystyna i Józef Szo-
plik. 
 W tym roku uroczystego świę-
towanie  Złotych Godów zostało 

Świętowali swój jubileusz Złotych Godów

podzielone na dwa terminy z uwagi na dużą ilość par, które świętu-
ją swój jubileusz. Kolejne pary zostały odznaczone 9 września, więcej 
zdjęć i informacji w następnym wydaniu Wiadomości Samorządowych. 
 Wszystkim Parom życzymy kolejnych udanych Jubileuszy.
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 To już koniec wakacji. Po po-
nad dwóch miesiącach przerwy w 
nauce uczniowie rozpoczęli dziś 
nowy rok szkolny. Były apele i pa-
sowanie na ucznia.
 We wszystkich szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Nowo-
gard uczniowie na nowo spotkali 
się w szkolnych ławkach. Uroczy-
ste apele i spotkania w poszcze-
gólnych klasach z okazji rozpo-
częcia roku szkolnego 2021/2022 
zapoczątkowały powrót dzieci i 
młodzieży do szkół. 
 W uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego, które odbyło 
się w Szkole Podstawowej nr 4 
przybyłych uczniów przywitał 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
burmistrz  Robert  Czapla, który 
życzył bezpiecznego roku szkolne-
go oraz samych szóstek uczniom. 
Ponadto apel był okazją do pod-
sumowania inwestycji zrealizo-
wanych przez Gminę Nowogard 
w okresie wakacyjnym. 
 W Szkole Podstawowej w 
Orzechowie, rozpoczęciu roku 
szkolnego towarzyszyła, uroczy-
stość ślubowania i oficjalnego 
włączenia do grona uczniów naj-
młodszych pierwszoklasistów 
oraz klasy zerowej. Pasowania na 
pierwszoklasistę dokonał  zastęp-
ca burmistrza  Jacek  Rafiński wraz 
z dyrektor szkoły. Następnie zaraz 
po zakończonym apelu zastepca 

Szkoła podstawowa nr 4 w Nowogardzie

burmistrza Jacek Rafiński udał się 
do II Liceum Ogólnokształcącego 
gdzie wspólnie z uczniami i na-
uczycielami oficjalnie rozpoczęto 
nowy rok szkolny. 
 - Jest to szczególne rozpoczę-
cie roku szkolnego, wiekszość 
osób jest już po szczepieniach 
dzięki czemu mogliśmy spotkać 
się tu na wspólnym apelu stacjo-
narnie w szkole. Miejmy nadzieję 
że tak pozostanie – mówi dyrek-
tor II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie Leszek Becela. 
 Wszystkim uczniom życzymy 
samych szóstek przez cały rok 
szkolny oraz wspaniałej integracji 
w gronie kolegów i koleżanek.
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Szkoła podstawowa w Orzechowie

II LO w Nowogardzie Szkoła Postawowa w Długołęce
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 Nowogardzkie Koło Diabetyków zakończyło X edycję szkoły cukrzycy. Spotkanie podsumowujące odbyło 
się w świetlicy przy parafii św Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Burmistrz Robert Czapla, który uczest-
niczył w wydarzeniu podsumowującym przekazał na ręce prezesa stowarzyszenia Eugeniusza Tworka bon 
na kwotę 1500 zł z okazji zakończenia kolejnej edycji cyklu szkoleń organizowanych przez Nowogardzkie 
koło diabetyków.

Zakończyła się
X edycja szkoły cukrzyków
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 Pięcioro dotychczasowych dyrektorów szkół i 
przedszkola, prowadoznych przez gminę Nowogard, 
uzyskało 25 sierpnia z rąk burmistrza Roberta Czapli 
akty powierzenia in tego stanowiska na kolejną ka-
dencję. Renacie Fusik z SP w Orzechowie, Jolancie 
Bielskiej z Przedszkola nr 1, Angelice Tębłowskiej z 
SP w Żabowie, Leszkowi Beceli z II LO oraz Piotro-
wi Kazubie z SP nr 3 w Nowogardzie poprzednie ka-
dencje dobiegły końca, a choć władze gminy mogły 
rozpisać konkurs na obsadę tych stanowisk, to bur-
mistrz Robert Czapla, w uznaniu za znakomite efekty 
pracy, podjął decyzję na automatyczne przedłużenie 
umów o kolejne 5 lat.
 - „Nasze szkoły funkcjonują znakomicie, to po-
ziom, którym możemy się chwalić w całym kraju. 
Dlatego nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, 
że kadencje należy przedłużyć” - mówił burmistrz, 
wręczając dyrektorom pisemne decyzje oraz kwiaty.
Jedyną nową dyrektorką w tym gronie była w mi-

Nominacje na nową kadencję

nioną środę Monika Huget z SP w Długołęce. Zosta-
ła ona powołana na stanowisko w drodze konkursu, 
zastępując na nim Danutę Ziółkowską, która prze-
szła na emeryturę.

Paweł Botarski



Wiadomości Samorządowe 21

www.nowogard.pl



Wiadomości Samorządowe22

www.nowogard.pl

Kwiaty i cisza
dla ofiar II Wojny Światowej

 W ciszy i zadumie uczczono 1 września 
w na placu Wolności w Nowogardzie ko-
lejną rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej.
 W kameralnej uroczystości, podczas 
której złożono kwiaty pod pomnikiem 
Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej, 
wzięli udział przedstawiciele środowisk 
kombatanckich i seniorskich, poczty 
sztandarowe ze Szkół Podstawowych nr 2 
i 3 w Nowogardzie, I LO oraz władze gmi-
ny w osobach burmistrza Roberta Cza-
pli oraz jego zastępcy Jacka Rafińskiego. 
Wiązanki zostały złożone w południe tuż 
po wybrzmieniu nowogardzkiego hejna-
łu. Podczas przemówienia burmistrz pod-
kreślał, że cisza to wyraz pamięci o tym, 
jaką tragedią dla Polski i świata okazała 
się ogólnoświatowy konflikt, który po-
chłonął miliony ludzkich istnień.
 - Dzięki poniesionym wówczas ofia-
rom żyjemy dzisiaj w wolnym, niepod-
leglym kraju. Oby ta wojna nigdy się nie 
powtórzyła - mówił R. Czapla.
 Nic tu dodać i nic tu ując. Oby wojny 
nigdy więcej nie było.

Paweł Botarski
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Rata za alkohol
do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. 
Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie 
naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 
1111 0000 4209 2470
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„Przedsiębiorstwo Usług Wodnych

i Sanitarnych” Spółka z o.o. w Nowogardzie 

informuje, że w związku z modernizacją 

sieci wodociągowej wykonywanej przez 

firmę TAUBER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą

w Gryficach przy ul. Mickiewicza 1/4,

wdniach 13-30.09.2021 w godz. 8:00-13:00

w miejscowości Nowogard, w obrębie ulicy 

Kilińskiego będą występowały przerwy

w dostawie wody przeznaczonej do spoży-

cia. Przerwy spowodowane będą pracami

przy przełączaniu nieruchomości do nowej 

sieci wodociągowej.

W imieniu PUWiS oraz wykonawcy

za utrudnienia bardzo przepraszamy.
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 W środę 25 sierpnia Burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla podpisał przetarg nie-
ograniczony na zadanie pn.”Budowa 
odwodnienia i dróg dojazdowych 
do garaży przy ul. Zamkowej - ko-
lejny etap– utwardzenie terenu 
w części działek nr :186/12,186
/13,186/14,186/26,199 obręb 
3 m. Nowogard”. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie 
utwardzenia terenu części dzia-
łek w kompleksie garaży przy ul. 
Zamkowej nie przekształcając tere-
nu aktualnie wykorzystywanego na 
cele drogowe – w projekcie technicz-
nym teren oznaczony jako odcinek U-Z-T 
wraz z kanalizacją deszczową odwodnienia 
tego odcinka.
 Inicjatywa remontu dróg zapoczątkowana zosta-
ła przez samych właścicieli garaży. Kilkanaście lat 
temu mieszkańcy za pośrednictwem Pana Stanisła-
wa Szałagana (lokalnego społecznika) złożyli petycję 
pod którą podpisali się wszyscy właściciele garaży. 

Burmistrz podpisał przetarg na budowę
odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży 

przy ul. Zamkowej - kolejny etap
Petycja dotyczyła remontu dróg w cią-

gach garaży przy ulicy Zamkowej. 
Na wniosek mieszkańców jeszcze 

jako radny obecny burmistrz 
Robert Czapla wspierał wy-
konanie pierwszego etapu 
inwestycji, który udało się 
wykonać a następnie jako 
Burmistrz Nowogardu wy-
konał kolejnych 7 etapów 
budowy dróg wewnętrz-

nych dojazdowych w kom-
pleksie garaży przy ulicy Zam-

kowej. W tym okresie Gmina 
Nowogard wykonała blisko 90% 

zadania o łącznej długości 897 me-
trów za kwotę 1 710 000,00 zł. Jednak 

aby całkowicie temat zakończyć pozostały dwa małe 
odcinki o łącznej długości 100 m, na które właśnie 
został podpisany przetarg.

Szczegóły ogłoszenia na stronie
www.bip.nowogard.pl
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; 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

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

Wydawca: GMINA NOWOGARD

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

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@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.
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Konkurs plastyczny Baw się kolorami
Zagadka:Święto rolników po zebranych plonach

W ogłoszonym przez Burmistrza Nowogardu konkursie plastycznym „Baw się kolorami” można wygrać limitowaną maskotkę z napi-
sem I love Nowogard, gdzie wystarczy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.pl zdjęcie pracy plastycznej, wypełnić kartę 
zgłoszeniową oraz oświadczenia rodziców, które znaleźć można na stronie internetowej www.nowogard.pl Następnie zdjęcie musi 
zdobyć największą liczbę polubień/reakcji na profilu facebookowym: Urząd Miejski w Nowogardzie. Nagrodę otrzymują autorzy zwy-
cięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. Prace należy przesyłać do dnia 28.09.2021 r.


