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O dacie startu programu będziemy Państwa informować na bieżąco.
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 Dzięki dotychczasowym dzia-
łaniom burmistrza Roberta Cza-
pli udało się, w ciągu blisko 8 lat, 
zlikwidować wybijanie ścieków 
na kąpielisku miejskim, placu Sza-
rych Szeregów i wzdłuż murów 
obronnych. To efekt prac wyko-
nanych w obszarze ul. Promenady 
(wzdłuż plaży), ul. Blacharskiej, 
Kard. Stefana Wyszyńskiego i na 
terenie samego placu Szarych 
Szeregów.
 Kanalizacja deszczowa wraz 
z podczyszczalnią wód opado-
wych (separatorem) została rów-
nież w tym okresie wybudowana 
przy ul. Zielonej (od restauracji 
Przystań do Przedszkola Zielone-
go), Kazimierza Wielkiego, Wa-
ryńskiego. Pozostaje jeszcze ulica 
Kilińskiego.
 We wtorek, 9 kwietnia br., 
burmistrz Robert Czapla, podpisał 
ogłoszenie na opracowanie doku-
mentacji dotyczącej właśnie ulicy 
Kilińskiego.
 Burmistrz Nowogardu ser-
decznie zaprasza do składania 
ofert na zadanie pod nazwą 
“Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę kanali-
zacji deszczowej i kanalizacji sa-
nitarnej, umożliwiającej rozdział 
sieci ogólnospławnej na sieć ka-
nalizacji sanitarnej i sieć kanaliza-

Burmistrz zaprasza do składania ofert
odnośnie przebudowy kanalizacji deszczowej

i sanitarnej w ul. Kilińskiego 

cji deszczowej” Termin składania 
ofert upływa 23 kwietnia 2019 r. 
o godz. 9:00.
 Więcej informacji pod lin-
kiem: http://nowogard.pl/ima-
ges/2019/04/2019_04_09_opra-
cowanie_dokumentacji.doc
 Warto wiedzieć, że sieć kanali-
zacyjna Nowogardu w większości 
pochodzi sprzed II wojny świato-
wej. Była to przede wszystkim ka-
nalizacja burzowa, która w żaden 
sposób nie była przystosowana 
do pełnienia obecnej funkcji sieci 
ściekowej i deszczowej. Stąd też 
potrzeba dziś dalszej moderniza-
cji aż 1/3 sieci na terenie Nowo-
gardu, aby ostatecznie rozwią-
zać problem wybijania ścieków 
w okolicach jeziora.

 Efektem zakończenia robót 
w tym zakresie, będzie całkowity 
rozdział sieci w naszym mieście, 
co spowoduje, że wody opadowe 
będą odprowadzane kanalizacją 
deszczową, a tym samym, znacz-
nie zmniejszy się ilość ścieków 
deszczowych wpływających do 
kanalizacji sanitarnej. Ze wzglę-
du na wysokie koszty prace są 
wykonywane etapami. Na re-
alizację powyższych działań do-
tychczas przeznaczono kwotę 
2.389.142,13 zł z czego ponad 
64%, tj. około 1.700.000 zł, bur-
mistrz pozyskał z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego. (ps)
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 Ilość przeprowadzanych przez Urząd Miejski 
w Nowogardzie zadań inwestycyjnych rośnie. Tylko 
w ciągu trzech miesięcy (styczeń – marzec), Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla zajął się około 30 
zadaniami, które podnoszą komfort życia na terenie 
gminy (o wszystkich wydarzeniach informujemy na 
bieżąco na stronie www.nowogard.pl). Na tym jed-
nak nie koniec. We wtorek, 9 kwietnia br. burmistrz 
ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę dro-
gi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi „Zielone Przedszkole” przy ul. 
Zielonej 11 w Nowogardzie. Przetarg poprzedzony 
był konsultacjami społecznymi.
 Obecna nawierzchnia drogi prowadzącej do 
przedszkola nie jest w dobrym stanie. Korzystają-
cy z niej kierowcy, czy mieszkańcy dojeżdżający do 
swoich posesji, wskazywali na konieczność prze-
budowy wielokrotnie, również w czasie spotkania 
w urzędzie, które odbyło się pod koniec listopada 
ubiegłego roku.

Jest przetarg na przebudowę drogi
do „Zielonego Przedszkola” 

 Szczegóły dotyczące przetargu na przebudowę 
drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Od-
działami Integracyjnymi „Zielone Przedszkole” przy 
ulicy Zielonej 11 w Nowogardzie znajdują się pod 
adresem  http://bip.nowogard.pl/zamowienia/po-
kaz/477.dhtml

(BS., fot.BS)

 W trosce o mieszkańców, ze środków gminy re-
montowane są w Nowogardzie drogi gminne i po-
wiatowe, jak choćby odcinki ulic: Żeromskiego, 
15 Lutego, Rzeszowskiego, 5 Marca oraz część Zam-
kowej czy Wiejskiej. W poniedziałek, 15 kwietnia br. 
burmistrz Robert Czapla złożył wniosek do Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinan-
sowanie projektu przebudowy ulicy Topolowej. 
 Przypomnijmy, że koncepcję jej przebudowy 
omawiano z mieszkańcami wiosną zeszłego roku. 
Wtedy, razem z projektantami zdecydowano o roz-

Burmistrz wnioskuje o dofinansowanie 
przebudowy ulicy Topolowej 

mieszczeniu 11 lamp ledowych, które zamontowano 
pod koniec 2018 roku. Teraz, zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami burmistrza Roberta Czapli, miesz-
kańcy Topolowej mogą spodziewać się przebudowy 
ulicy oraz jej odwodnienia.
 Droga na Topolowej, to aktualnie 400 metrów 
płyt ażurowych typu „jomb” i tłucznia kamiennego. 
Stan nawierzchni oraz brak chodnika jest trudnie-
niem nie tylko dla mieszkańców ale i pojazdów. Na 
ulicy Topolowej jako drodze wewnętrznej, odbywa 
się aktualnie ruch dwukierunkowy. Sąsiadujące z To-
polową: Armii Krajowej i ulica Teodora Roosevelta 
mają chodnik i nawierzchnię w dobrym stanie.
 Inwestycja na Topolowej, o której dofinansowanie 
zabiega burmistrz ma polegać na przebudowie ulicy 
w tzw. „ciąg pieszo-jezdny” o szerokości od 3 do 5 
metrów wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. 
Wybudowane zostaną też z kostki brukowej wjazdy 
i dojścia do posesji oraz odwodnienie ulicy.
 Burmistrz wnioskuje o dofinansowanie tej inwe-
stycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 861.238,97 złotych. Gmina Nowogard 
przeznaczy na to zadanie z własnych środków ponad 
226 tysięcy złotych. (BS)
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 W piątkowy wieczór (5 kwietnia br.), burmistrz 
Robert Czapla uczestniczył w przekazaniu nowego 
placu zabaw w Miętnie. W wydarzeniu wzięli udział 
również sołtys Anna Korchut, przedstawiciele Rady 
Sołeckiej, rodzice, dziadkowie i dzieci oraz Przewod-
niczący RM Stanisław Saniuk, dwóch wiceprzewod-
niczących Jacek Rafiński i Marcin Wolny, radna Re-
nata Piwowarczyk a także Marta Karpiel z Wydziału 
Inwestycji i Remontów.
 Dokumentację projektową wykonała Pracownia 
Architektury Krajobrazu “Trzy Małe Drzewka” Nata-
lia Maćków ze Szczecina. Wartość projektu to 3.690 
zł, zaś plac zabaw o powierzchni 389,50 m2 zreali-
zowała firma Józef Kozłowski z Tychowa za kwotę 
80.983,20 zł.
 Dodatkowo burmistrz Robert Czapla Ponadto po-
zyskał na ten cel dofinansowanie, w ramach progra-
mu PROW, w wysokości blisko 64% złożonego wnio-
sku aplikacyjnego.
 Oddany właśnie plac zabaw to jedyna dotychcza-
sowa inwestycja w sołectwie Miętno.
 W roku 2013 położone zostały nowe chodniki (od 
świetlicy do przystanku nr 1 o długości 77 m. oraz 
drugi odcinek od przystanku nr 1 do przystanku nr 2 
o długości blisko 100 m). Łącznie wykonano około 
220 m2 nowej nawierzchni chodników i wjazdów 
na posesje. Wartość 24.864 zł. W roku 2014 usta-
wiono wiatę typu Atena. Łączny koszt inwestycji: 

Miętno doczekało się nowego placu zabaw 

6.069,32 zł brutto. Najwięcej prac wykonano przy 
świetlicy w latach 2012-2013. W tym czasie prze-
prowadzono remont pokrycia dachu wraz z kom-
pleksową wymianą obróbek blacharskich w budyn-
ku świetlicy wiejskiej.
 W październiku 2015 r., dobiegły końca prace re-
montowe pomieszczeń przylegających do budynku 
świetlicy. W tzw. budynku gospodarczym odtworzo-
no miejsce sanitarne, wyłożono podłogę nową po-
sadzką, odnowiono ściany oraz sufity we wszystkich 
pomieszczenia (przedsionek, sanitariat, magazy-
nek). Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową, od-
tworzona została instalacja: elektryczna, sanitarna 
i wodociągowa (wewnętrzna), a także wymieniony 
i podłączony został zbiornik bezodpływowy, czyli 
szambo.
 W latach 2017 - 2018 wykonywano dalsze prace 
przy remoncie świetlicy. Położono dach na starym 
budynku, ukończono prace termomodernizacyj-
ne – ocieplono bryłę budynku i wymieniono sto-
larkę okienną. Świetlica ma wykonaną instalację 
elektryczną, ogrzewanie, aneks kuchenny i toalety. 
Oprócz świetlicy we wsi wybudowano nowy chod-
nik z kostki brukowej, który prowadzi od skrzyżowa-
nia w kierunku kościoła.
 To jednak nie wszystkie prace. Mieszkańcy wraz 
z sołtys już myślą o kolejnych inwestycjach na tere-
nie sołectwa Miętno. (ps)
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 W dniu 5 kwietnia br., odbył się odbiór inwestycji 
pn.: „Przebudowa drogi i miejsc postojowych przy 
ul. Gryfitów m. Nowogard”, którego dokonał bur-
mistrz Robert Czapla. Obecni także byli przy odbio-
rze: przedstawiciel Wykonawcy, zastępca kierowni-
ka GKMiOŚ Wojciech Szponar, Przewodniczący RM 
Stanisław Saniuk, wiceprzewodniczący Jacek Rafiń-
ski, radna Renata Piwowarczyk oraz radny Paweł 
Lembas.
 Wykonawcą robót była firma „Widrog” Karol Wi-
śniewski z Nowogardu. Koszt wykonanych prac to 
kwota 431.848,08 zł.
 W ramach zamówienia wykonano: przebudowę 
drogi i ułożono nową nawierzchnię z kostki betono-
wej typu polbruk o długości 230 mb. Ponadto w wy-
niku przebudowy drogi powstały wydzielone parkin-
gi o łącznej liczbie miejsc postojowych 44.
 Inwestycja została zrealizowana w terminie od 
października do grudnia 2018 r. Po odbiorze tech-

Osiedle Gryfitów z przebudowaną drogą 
i nowymi parkingami 

nicznym pojawiło się kilka uwag, które zostały usu-
nięte i dzięki temu, w dniu 5 kwietnia br., burmistrz 
mógł dokonać odbioru wykonanych prac. (ps)

Tak było

Tak jest
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od czasu 
pełnienia swojej funkcji dba o zwiększanie liczby 
mieszkań socjalnych i komunalnych, czego przykła-
dem jest budowa mieszkań przy ul. Cmentarnej, 
gdzie w 2016 roku oddano do użytku 12 nowych 
mieszkań komunalnych. 
 W czasie niedawnej kampanii wyborczej bur-
mistrz zapowiedział budowę kolejnego obiektu 
mieszkalnego i już przystąpił do realizacji danego 
mieszkańcom słowa. Teraz przy ulicy Cmentarnej 
powstanie, nie jak dotychczas budynek parterowy 
mieszczący 12 mieszkań a piętrowy. Dzięki tej decy-
zji burmistrza wybudowane zostanie aż 24 mieszka-
nia. 
 - Realizuję zapowiadane obietnice wyborcze. 
Rozpoczynamy formalną drogę, której celem jest 
budowa nowych mieszkań – powiedział burmistrz. 
 Każda budowa musi jednak rozpocząć się od 
stworzenia dokumentacji projektowo – kosztoryso-
wej. Dlatego w piątek 5 kwietnia br., Burmistrz Ro-
bert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert 
na opracowanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej na budowę budynku komunalnego, miesz-
kalno – socjalnego.
 Projekt zakłada, że wybudowany budynek będzie 
miał łącznie 24 mieszkania: 1 pokojowe, 2 pokojowe 

Będzie więcej mieszkań w Nowogardzie 
oraz 3 pokojowe o powierzchni od 30 do 50 mkw. 
Budynek będzie pokryty dachem dwuspadowym, 
nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
przykryty dachem dwuspadowym. Konstrukcja bu-
dynku zostanie wykonana w technologii murowanej. 
Każde mieszkanie ma posiadać m.in. wiatrołap oraz 
wydzieloną kuchnię oświetloną światłem dziennym.
 Termin wykonania dokumentacji wynosi 10 mie-
sięcy od daty podpisania umowy. 
 Oferty na wykonanie dokumentacji należy skła-
dać w zamkniętych kopertach do dnia 19 kwietnia 
do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie (Pl. Wolności 1) – Biuro Obsługi Interesanta, 
pok. Nr 5 z adnotacją: „Oferta na opracowanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
budynku komunalno mieszkalnego w Nowogardzie. 
IiR.7015.26.2019. Nie otwierać przed 19.04.2019 r., 
godz. 12:00.”. 
 Otwarcie ofert nastąpi przez komisję w sposób 
jawny w dniu 19.04.2019 r. o godz. 12:10 w sali ob-
rad Rady Miejskiej.
Szczegóły zaproszenia do składania ofert znajdu-
ją się pod adresem: http://bip.nowogard.pl/un-
zip/10456.dhtml

(BS, fot. BS)

Budynek komunalny oddany do użytku za poprzedniej kadencji burmistrza Roberta Czapli
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 W sobotni poranek (13 kwiet-
nia br., o godz. 09.00), zastępca 
burmistrza Krzysztof Kolibski, 
przybył na zaproszenie druhów 
z OSP Osowo na spotkanie. Obec-
ny był również kierownik Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu Jarosław Sobor-
ski. Głównym tematem spotkania 
było omówienie działań związa-
nych z remontem remizy po listo-
padowym jej pożarze oraz zakup 
nowego ciężkiego wozu bojowe-
go.
 Przypomnijmy, że pożar wy-
buchł w piątek, 30 listopada 
2018 r., w remizie OSP Osowo. 
Była to bez wątpienia ogromna 
strata dla druhów, którzy społecz-
nie niosą pomoc innym.
 W wyniku pożaru uszkodzony 
został średni samochód gaśniczy 
z wyposażeniem, sprzęt ochrony 
indywidualnej strażaków oraz wy-
posażenie pomieszczeń garażo-
wych. Jednostka po tym zdarze-
niu została wyłączona z udziału 
w akcjach w ramach Krajowego 
Systemu Ratownictwa.
 Burmistrz Robert Czapla, któ-
ry jest również honorowym dru-
hem OSP Osowo, rozpoczął jesz-
cze w grudniu ur. starania, aby 
pozyskać dofinansowanie do za-
kupu nowego wozu bojowego dla 
strażaków w Osowie.
 – Druhowie z OSP Osowo od-
grywają niepodważalną rolę w za-
pewnieniu bezpieczeństwa tym 
bardziej, że w ich sąsiedztwie 
znajduje się siedziba R-XXI (Re-
gionalny Zakład Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie) – mówił 
burmistrz Robert Czapla. - Dlate-
go tak ważne - moim zdaniem - 
jest wsparcie finansowe i pomoc 
strażakom ochotnikom z Osowa 
w zakupie niezbędnego sprzętu 
oraz w remoncie ich siedziby.
 Podczas spotkania zastępca 
burmistrza Krzysztof Kolibski wraz 
z kierownikiem Jarosławem So-

borskim poinformowali druhów, 
że gmina Nowogard otrzymała 
dofinansowanie od Marszałka 
Zachodniopomorskiego w wyso-
kości 85% na zakup nowego wozu 
strażackiego dla jednostki OSP 
Osowo. Niewątpliwe jest to za-
sługa burmistrza Roberta Czapli 
i jego licznych rozmów z człon-
kami Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego Stani-
sławem Wziątkiem i wicemarszał-
kiem Jarosławem Rzepą, zabiegi 
druhów z Osowa i wsparcie za-
stępcy burmistrza Krzysztofa Ko-
libskiego, Komendanta Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Goleniowie, jego zastępcy oraz 
Komendanta Gminnego OSP No-
wogard Artura Koniora. Wielką 
pomocą okazał się również kie-
rownik Jarosław Soborski, który 
nie tylko przygotował całą doku-
mentację, ale i czuwał, aby nie 
było żadnych „niespodzianek” po 
drodze.
 To praca właśnie tych osób 
przyczyniła się do sukcesu – pozy-
skania dofinansowania do zakupu 
ciężkiego wozu bojowego, z ca-
łym wyposażeniem, dla jednostki 
OSP w Osowie.

OSP Osowo
będzie miało nowy samochód

 W najbliższym czasie ruszą też 
prace remontowe w samej remizie. 
Na tą chwilę niezbędne jest zainsta-
lowanie w ocalałym garażu oświe-
tlenia, podłączenie łączności oraz 
syreny do zwoływania strażaków w 
razie alarmu tak, aby można było 
ją uruchamiać przede wszystkim ze 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, Wojewódzkich 
Stanowisk Koordynacji Ratownic-
twa, Krajowego Centrum Koordyna-
cji Ratownictwa i Ochrony Ludności, 
Ośrodków Ochrony Ludności przy 
wojewodzie, przez inne służby.
 Jest to o tyle ważne, że jed-
nostka OSP Osowo jest wpisana 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo - Gaśniczego.
 Ponieważ jednostka w wyniku 
pożaru utraciła wóz strażacki, do 
momentu otrzymania nowego, 
będą korzystać z tzw. wozu za-
stępczego.
 Trzymamy kciuki za druhów 
z Osowa i mamy nadzieję, że z oka-
zji ich 65. lecia istnienia, przypada-
jącego w tym roku, będziemy świę-
tować przekazanie nowego wozu 
w odnowionej już remizie. 

(ps)
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 W poniedziałek, 8 kwietnia br. burmistrz Robert 
Czapla podpisał umowy z organizacjami pozarządo-
wymi, przyznając – zgodnie z propozycjami Komisji 
oceniającej wnioski, dotacje na działalność statuto-
wą organizacji na terenie Gminy Nowogard.
 Po przywitaniu przedstawicieli organizacji po-
zarządowych burmistrz przypomniał, że co roku 
czynione są starania o zwiększanie puli środków 
na potrzeby ich działalności, ponieważ efektywnie 
wykorzystują one przyznane środki z korzyścią dla 
mieszkańców gminy. 
 - Chciałbym podziękować wszystkim organiza-
cjom za działania, które podejmujecie - są one wi-
doczne w różnych obszarach życia naszej gminy, jak 
choćby zakończona w niedzielę, jedna z najwięk-
szych w Polsce imprez tanecznych – powiedział bur-
mistrz.
Na dotacje dla organizacji w tym roku przeznaczo-
no 650 tysięcy złotych. Było to więcej o 36.800 zł 
niż w roku ubiegłym. Przyznano dofinansowania 
33 ofertom, złożonym przez 24 organizacje pozarzą-
dowe na łączną kwotę 616.000 złotych.
 Istniejące od 2007 roku Nowogardzkie Forum Or-
ganizacji Pozarządowych (NFOP), które aktualnie sku-
pia 29 przedstawicieli organizacji z terenu Gminy No-
wogard, otrzymało na swoje działania 40.000 złotych. 
Umowa z NFOP podpisana została w marcu br. 
 Dotacje przyznano organizacjom działającym na 
terenie Gminy Nowogard w 8 obszarach: wspierania 

Burmistrz podpisał umowy
z organizacjami pozarządowymi 

inicjatyw społecznych i koordynowania pracy orga-
nizacji pozarządowych, organizowania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu, rozwoju wsi oraz 
organizacji i upowszechniania dóbr kultury w spo-
łeczności wiejskiej, prowadzenia zajęć dla dzieci 
i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekolo-
gicznej, opieki społecznej oraz ochrony zdrowia 
a także z zakresu organizacji wsparcia dla emerytów 
i rencistów.
 W związku z liczną grupą organizacji, które 
otrzymały w tym roku wsparcie, uroczyste podpi-
sanie umów podzielono na 2 tury. W poniedziałek, 
(8. kwietnia) podpisano 14 umów na łączną kwotę 
488.000 złotych. Wśród najwyżej dotowanych orga-
nizacji znalazły się działające w obszarze sportu i re-
kreacji.
 Przedstawiamy krótkie profile organizacji, które 
zaprezentowali ich przedstawiciele obecni na spo-
tkaniach:

Ludowy Kolarski Klub Sportowy
„Chrabąszcze” Nowogard 
- jeden z najstarszych klubów sportowych, którego 
zadaniem jest propagowanie i rozwijanie bogatych 
tradycji kolarskich wśród młodych zawodników, 
w zakresie kolarstwa torowego, szosowego oraz 
przełajowego i MTB. Organizuje turnieje i zawody 
kolarskie. Zawodnicy o randze międzynarodowej to 
zdobywcy wielu medali w Polsce i za granicą. Klub 
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organizuje cykliczne maratony dookoła jeziora no-
wogardzkiego o puchar Burmistrza Nowogardu. 
Najbliższy odbędzie się już w połowie sierpnia. Lu-
dowy Kolarski Klub Sportowy „Chrabąszcze” Nowo-
gard otrzymał 45.000 zł dotacji na zadanie: „Popu-
laryzacja kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej 
– kolarstwo torowe, szosowe, przełajowe i MTB”.

Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe 
– działają na rzecz rozwoju sportu na terenach wiej-
skich, organizator Spartakiad, Igrzysk na terenie 
sołectw (zawodnicy startują w 15 konkurencjach). 
Organizator rozgrywek szachowych, turniejów węd-
karskich. W okresie zimowym organizator Halowych 
Turniejów Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej oraz turnie-
jów okolicznościowych np. z okazji Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. LZS ma 10 zarejestrowanych 
Kół. Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe otrzymały 45.000 zł dotacji na zadanie: 
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na te-
renie Gminy Nowogard w 2019 roku”.

LOK KSS „Tarcza” Goleniów Sekcja Strzelecka
w Nowogardzie 
– jej uczestnicy brali udział m.in. w ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Strzeleckiej w Kołobrzegu (jeden z za-
wodników “Tarczy” wywalczył tam 5 miejsce). Klub 
zrzesza zawodników kadry narodowej. LOK KSS ,,Tar-
cza’’ Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie otrzy-
mała 10.000 zł dotacji na zadanie: „Prowadzenie Sekcji 
Młodzieżowej Strzelectwa Sportowego w Gminie No-
wogard”.

Klub Motorowy “CISY”
- wspierający akcję konkursu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, organizator cenionej w świecie 
motocrossu imprezy – Mistrzostw Polski Strefy Za-
chodniej oraz Mistrzostw Polski Quadów. Zawodnik 
KM “Cisy” - Tomasz Jamroży na quadzie wywalczył 
w ubiegłym roku 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 
Mistrzostw Polski. Tegoroczne Mistrzostwa Polski 
w Nowogardzie planowane są na 14-15 września. 
Zawodnicy KM “Cisy” w tym roku wezmą udział 

w Mistrzostwach Europy. Klub Motorowy “CISY” 
otrzymał dotację na zadanie: „Mistrzostwa Polski 
klasa Quad, Motocrossowe Mistrzostwa Polski Za-
chodniej” – 42.000 zł dotacji oraz na zadanie: „Szko-
lenie dzieci i młodzieży z zakresu sportu motocros-
sowego” – 18.000 zł dotacji.

Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin 
– jeden z najstarszych klubów sportowych działają-
cy na terenie gminy. W skład Pomorzanina wchodzi 
kilka sekcji, w tym piłki nożnej, kulturystyki (Mi-
strzostwo Europy zajął Krzysztof Skryplonek), bry-
dża sportowego. Pomorzanin angażuje się w akcje 
charytatywne (najbliższa odbędzie się w lipcu). 
Przekazuje m.in. sprzęt piłkarski dla młodzieży szkol-
nej. Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin otrzymał 
221.000 zł dotacji na zadanie: „Wspieranie, organi-
zowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i spor-
tu na terenie Gminy Nowogard”.

Visonex Luks Top Wierzbięcin 
– jego zawodnicy z powodzeniem grają w tenisa stoło-
wego w II lidze, natomiast młodzież klubu gra w rów-
nie cenionej III lidze. VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin 
otrzymał 20.000 zł na zadanie: „VISONEX LUKS TOP 
Wierzbięcin – Rozgrywki tenisa stołowego”.

Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ 
– organizator corocznych Spotkań Tanecznych w No-
wogardzie. W ostatnich, zakończonych w niedzielę 
7.04.br. wystąpiło ok. 2500 uczestników z całej Pol-
ski. Zawodnicy Klubu FLESZ zajęli w ubiegłym roku 
4 miejsce na zawodach ogólnopolskich par tanecz-
nych. Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ 
otrzymał 16.000 zł na zadanie: „Upowszechnianie 
tańca sportowego w gminie Nowogard”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Siatkarz”
- organizator m.in. Międzyszkolnej Ligi Halowej, 
wspierający rozwój fizyczny młodzieży i pasję do 
sportu. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Siat-
karz” otrzymał 6.000 zł na zadanie: „Działalność 
w zakresie organizowania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard”.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard LOK KSS „Tarcza” Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Nowogard 
– w tym roku obchodzące 10-lecie istnienia. Biorące 
udział w akcjach profilaktycznych, uczestnik imprez 
miejskich i sołeckich. Prowadzące Szkołę Cukrzycy 
oraz Przychodnię Diabetologiczną. Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Koło Nowogard otrzymało 
20.000 zł dotacji na zadanie: „Działalność w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowo-
gard”
 
Polski Związek Niewidomych Okręg
Zachodniopomorski Koło Terenowe w Goleniowie
- wspiera osoby słabowidzące i niewidome. Polski 
Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 
Koło Terenowe w Goleniowie otrzymał 2.500 zł do-
tacji na realizację zadania: „Działania na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących z gminy Nowogard”.
 
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór
w Nowogardzie 
– organizator m.in.: akcji charytatywnych, w tym 
zbiórek żywności dla potrzebujących oraz kursów 
nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży czy 
półkolonii dla dzieci (z wyżywieniem). W ubiegłym 
roku KECh udzielił pomocy o wartości ok. 170 tys. zł. 
W Nowogardzie funkcjonuje od 20 lat. Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie 
otrzymał 15.000 zł dotacji na zadanie: „Pomoc oso-
bom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki
- zajmuje się niesieniem pomocy osobom potrze-
bującym: biednym, bezdomnym opuszczonym i sa-
motnym, udzielaniem materialnego i organizacyj-
nego wsparcia. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki otrzymał 
17.500 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Pomoc 
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”.
 
Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych 
SERDUSZKO
- prowadzi działania na rzecz wspierania wszelkich 
inicjatyw mających na uwadze wszechstronny roz-

wój dzieci niepełnosprawnych, jak również wspie-
ranie rodziców. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełno-
sprawnych „Serduszko” otrzymało 10.000 zł dotacji 
na realizację zadania: „Punkt terapeutyczny dla 
dzieci i ich rodzin”

 W drugim dniu podpisywania umów burmistrz 
powitał kolejnych reprezentantów organizacji: - Chcę 
bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażo-
wanym w nasze organizacje pozarządowe. Wasze 
pasje, które realizujecie w swoich przedsięwzięciach, 
tworzą nowe możliwości rozwoju dla mieszkańców 
naszej gminy. Organizacje działają na różnych płasz-
czyznach od rekreacji i turystyki, poprzez edukację 
czy zdrowie. Dziękuję wam za widoczne efekty waszej 
pracy. Wydarzeń, które organizujecie jest bowiem 
bardzo wiele – mówił burmistrz. Głos zabrał również, 
w imieniu zrzeszonych w Nowogardzkim Forum orga-
nizacji członek NFOP Tadeusz Hołubowski: - W imie-
niu wszystkich organizacji dziękuję burmistrzowi, któ-
ry mimo rozlicznych potrzeb miasta i gminy, znajduje 
czas na wsparcie organizacji pozarządowych. Potrzeb 
jest wiele. Organizacje składają różne wnioski, każ-
dy z nich oceniamy bardzo wnikliwie, zarówno pod 
względem formalnym jak merytorycznym – mówił 
T. Hołubowski.

***
 W dalszej części spotkania, w trakcie podpisywa-
nia 18 umów na łączną kwotę 88.100 złotych, zapre-
zentowały się organizacje, które otrzymały dotacje 
na swoje działania.
Prezentujemy ich wykaz:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie

Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ
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Klub Sportowy „Śnieżne Pantery” 
- organizuje m.in. turnieje w badmintonie sporto-
wym. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu 
na sali sportowej SP nr 1 w Nowogardzie. Najbliższe 
ważne wydarzenie - Mistrzostwa Województwa Za-
chodniopomorskiego, odbędą się już na przełomie 
maja i czerwca br. Klub Sportowy „Śnieżne Pantery” 
otrzymało 1.000 zł dotacji na zadanie: „Szkolenie 
z badmintona dla dzieci i młodzieży z miejscowości 
Nowogard”

Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka”
– organizacja turniejów i rozgrywek piłki ręcznej dla 
dzieci z klas szkoły podstawowej. Ostatni sukces - 
III miejsce klubu w półfinale wojewódzkim wywal-
czone w kwietniu br. Po zawodnikach ze Szczecina 
i Koszalina, młodzi piłkarze ręczni z Klubu „Jedy-
neczka” osiągają najlepsze wyniki w województwie. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” otrzymał 
6.000 zł dotacji na zadanie pn.: „Uwierz w siebie”.
 
Stowarzyszenie Sportów Walki
Berseker’s Team Nowogard 
– stowarzyszenie będące filią szczecińskiego klubu 
popularyzujące brazylijskie ju-jitsu (bjj). Stowarzy-
szenie, którego wiceprezeską jest aktualna mistrzy-
ni Polski, prowadzi zajęcia dla różnych grup wie-
kowych z m.in. zakresu samoobrony i koordynacji 
ruchowej. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu 
w Nowogardzie przy ul. Sienkiewicza 7a. Stowarzy-
szenie Sportów Walki Berseker’s Team Nowogard 
otrzymało 4.000 zł dotacji na zadanie: „Charakter, 
siła, zaangażowanie cechami przyszłych mistrzów 
brazylijskiego jiu jitsu”.

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Knaga 
– jeden z najstarszych klubów w Nowogardzie, od nie-
mal 10 lat zajmuje się przede wszystkim popularyzacją 
żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. Klub stawia nie 
tylko na naukę żeglarstwa, ale także rozwój osobowo-
ści młodych ludzi, którzy w grupie uczą się odpowie-
dzialności i samodyscypliny. Zajęcia odbywają się rów-
nież zimą. Współpracuje z innymi klubami żeglarskimi 
w województwie, rozwijając potencjał rekreacyjny 
nowogardzkiego jeziora. Organizuje także cykliczny 
festiwal piosenki żeglarskiej pn. “Szuwary”. Stowa-
rzyszenie Klub Żeglarski Knaga otrzymało 10.000 zł 
na zadanie „Bezpiecznie na wodzie – bezpłatne szko-
lenia dotyczące bezpiecznego korzystania z akwenu 
wodnego przez dzieci i młodzież; 5.700 zł dotacji na 
zadanie: „Cała wstecz nie tylko dla słomek” – ochrona 
środowiska i edukacja ekologiczna na terenie Gminy 
Nowogard; 3.000 zł dotacji na przegląd twórczości ar-
tystycznej o tematyce żeglarskiej „Szuwary 2019”.
 
Stowarzyszenie „Jutrzenka”
- organizujące m.in. zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z terenów wiejskich m.in. Wyszomierza, Długołęki, 

Sąpolicy. Stowarzyszenie prowadzi też zajęcia dla 
dorosłych z zakresu profilaktyki zdrowa. Stowarzy-
szenie „Jutrzenka” otrzymało 2.000 zł dotacji na za-
danie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia dla 
dorosłych; 3.600 zł na zadanie Teatrzyk „Agrafka” 
oraz 4.700 zł dotacji na Festyn Rodzinny – VIII Piknik 
na Łące.
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb” 
– zajmuje się aktywizacją mieszkańców Dąbrowy 
Nowogardzkiej do wspólnych działań na rzecz spo-
łeczności w zakresie m.in. wycieczek czy warszta-
tów dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb” otrzymało 
1.700 zł dotacji na zadanie „Ciekawi i aktywni”.
 
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi „Lila-róż” 
– prowadzi działania w zakresie profilaktyki zdrowia 
oraz wsparcia po przebytej chorobie onkologicznej. 
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczny-
mi „Lila-róż” otrzymało 13.000 zł dotacji na zadanie 
„Ochrona zdrowia niepełnosprawnych kobiet po 
przebytej chorobie onkologicznej”
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 
– prowadzi działania w zakresie rozwijania sprawno-
ści intelektualnej i sportowej osób starszych. Orga-
nizują m.in. wycieczki krajoznawcze. Aktualnie sto-
warzyszenie skupia 156 osób. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie otrzymał 12.000 zł dotacji na 
zadanie: „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogar-
dzie jako forma aktywności ludzi starszych”
 
Stowarzyszenie Kultywowania Rękodzieła i Trady-
cji Ludowych „Na Poddaszu” w Nowogardzie 
– nowe stowarzyszenie, którego celem jest roz-
wijanie umiejętności rękodzielniczych. Organizu-
ją wystawy pracy i warsztaty wyrobów rękodzieła. 
Stowarzyszenie Kultywowania Rękodzieła i Tradycji 
Ludowych „Na Poddaszu” w Nowogardzie otrzyma-
ło 1.000 zł dotacji na zadanie „Rękodzieło jako for-
ma powrotu do kultywowania tradycji ludowych”.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
- zajmujące się m.in. opieką społeczną, wsparciem dla 
emerytów i rencistów, ochroną środowiska i zajęciami 
dla dzieci. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamień-
skiej otrzymał 15.000 zł dotacji na prowadzenie zajęć 
świetlicowych dla dzieci w Nowogardzie szczególnie 
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 1.000 zł dotacji 
na zadanie: zajęcia rytmiczno - taneczne „W pełni ży-
cia w pełni sił”, 1.400 zł dotacji na zadanie zajęcia eko-
-edukacyjne „Z ekologią roślin i zwierząt na co dzień”, 
1.400 zł dotacji na zadanie „Książka i Ja – z kulturą na 
Ty” oraz 1.600 zł dotacji na zadanie: Festyn Rodzinny 
„Od Seniora do Juniora”

(BS. fot. BS)
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 - Dziękuję nauczycielom, że 
pomimo przystąpienia do strajku 
sprawili, że egzaminy w szkołach 
na terenie gminy Nowogard od-
były się i odbywają bez zakłóceń 
– mówi burmistrz Robert Czapla. 
- To świadczy o ich profesjona-
lizmie i odpowiedzialności. Je-
stem bardzo dumny z moich na-
uczycieli i całym sercem jestem 
z nimi oraz wspieram ich postula-
ty strajkowe.
 We wtorek, 16 kwietnia br., 
doszło do spotkania w bibliote-
ce miejskiej, na prośbę przed-
stawicieli nauczycieli ze szkół 
i przedszkoli nowogardzkich z za-
stępcą burmistrza Krzysztofem 
Kolibskim, sekretarz Edytą Bier-
nat oraz skarbnikiem Marcinem 
Marchewką. Obecna była rów-
nież Stanisława Jakubczak, Prezes 
Oddziału ZNP Okręgu Zachodnio-
pomorskiego w Nowogardzie.
 - Cieszę się, że możemy się tu 
wspólnie spotkać – powitała ze-
branych sekretarz gminy Edyta 
Biernat. - Postaramy się odpowie-
dzieć Państwu na wszystkie pyta-
nia, które do nas macie.
 Nauczyciele od początku trwa-
nia strajku są straszeni otrzyma-
niem niższego wynagrodzenia. 
Skoro nie podejmują swoich obo-
wiązków, ich pensja powinna zo-
stać obniżona proporcjonalnie do 
nieprzepracowanych dni.
 Przedstawiciele nowogardzkiej 
oświaty zwrócili się więc z prośbą 

Burmistrz wspiera strajkujących nauczycieli 

o zorganizowanie spotkania i wy-
jaśnienie jak się rzecz ma rzeczy-
wiście, jeżeli chodzi wypłatę pen-
sji za okres strajku.
 Skarbnik gminy, zabierając głos 
zwrócił uwagę, że kwestia wypła-
ty wynagrodzenia zasadniczego 
w czasie strajku została uregulowa-
na w ustawie o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych. Zgodnie z art. 23 
ust. 2 zd. 1 pracownikowi w okre-
sie strajku nie przysługuje prawo 
do wynagrodzenia, zachowuje 
on jednak prawo do świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego oraz 
inne uprawnienia wynikające ze 
stosunku pracy. Na tej podstawie 
RIO, jak i MEN stoją na stanowisku, 
że nie nauczycielom za czas strajku 
nie przysługuje wynagrodzenie.
 - Wspomniany zapis obwaro-
wany jest dodatkowo zapisem, 
że każda osoba publiczna, podej-

mująca decyzję o wypłacie pensji, 
bez umocowania prawnego, pod-
lega nie tylko karze finansowej, 
czy więzienia, ale również grozi 
mu zakaz wykonywania funkcji 
publicznych, a nawet dochodze-
nie prokuratorskie – poinformo-
wał skarbnik Marcin Marchew-
ka. - to jednak nie oznacza, że 
nie szukamy rozwiązania, które 
rozwiąże tę kwestię finansową 
i choć w jakimś stopniu pokryje 
straty z Państwa strony. Szukamy 
z panem burmistrzem takich roz-
wiązań prawnych. Może Państwo 
macie jakieś pomysły? My chęt-
nie się nad nimi pochylimy.
 Tak więc na chwilę obecną nie 
ma możliwości prawnych, aby 
ZEAS mógł wypłacić pełne pensje 
nauczycielom.
 Stąd też zapytanie ze strony 
nauczycieli, czy istnieje możli-
wość rozłożenia potrąceń na raty. 
Skarbnik poinformował, że jak 
najbardziej jest taka możliwość, 
ale tylko do końca tego roku 
i trzeba złożyć wnioski o to.
 - Szanowni Państwo poczekaj-
my na zakończenie strajku – zwró-
cił się skarbnik. - Miejmy nadzieję, 
że związki zawodowe i tę kwestię 
uregulują z Rządem i może się 
okazać, że problem pensji zostaje 
prawnie rozwiązany na Państwa 
korzyść. Mamy pomysły, jak roz-
wiązać ten problem, ale poczekaj-
my z tym, bo może się okazać, że 
nie będzie trzeba ich uruchamiać.
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 Nauczyciele wskazali, że naj-
ważniejsze jest dla nich wsparcie 
ze strony władzy samorządowej 
i bardzo się cieszą, że to wsparcie 
ze strony Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli jak i innych osób 
doświadczają, czego dowodem 
jest m.in. to spotkanie.
 - My ze swej strony zapewnia-
my Państwa o naszym wsparciu 
dla Was – powiedział zastępca 
burmistrza Krzysztof Kolibski. - Je-
steśmy do waszej dyspozycji.
 Spotkanie zakończyło się kil-
koma ustaleniami oraz padło po-

wtórne zapewnienie wsparcia ze 
strony Gminy dla nauczycieli.

***
O co walczą nauczyciele?
 Przedstawiciele nauczycie-
li początkowo chcieli podwyżki 
w wysokości 1000 zł dla pracow-
ników pedagogicznych. Dziś tym 
postulatem objęli również pra-
cowników oświatowych nie bę-
dących nauczycielami. Ponadto 
domagają się zwiększenia nakła-
dów na oświatę z budżetu, zmia-
nę oceny pracy nauczycieli oraz 
zmianę ścieżki awansu. Związki 

List otwarty nowogardzkich nauczycieli

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Mieszkańcy naszej gminy! 

 W związku z przedłużającym się strajkiem pracowników oświaty i sprzecznymi komunikatami docierają-
cymi do społeczeństwa, chcemy zabrać głos.
 Strajk jest ostatnim i ostatecznym etapem sporu zbiorowego, który trwa od grudnia 2018 roku. Jest to 
forma uciążliwa dla wszystkich: dla uczniów nieuczęszczających do szkoły; dla rodziców - zmuszonych do 
zapewnienia opieki dzieciom; dla nauczycieli, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji.
 Zależy nam na dobrej edukacji dzieci i młodzieży, bo dobra edukacja to inwestycja w przyszłość kraju, 
dlatego:
• nie zgadzamy się na chaotyczne zmiany wprowadzane do polskiego systemu nauczania (dotychczasowe 
zmiany nie likwidują problemów, z jakimi boryka się edukacja, ale je pogłębiają)
• zależy nam na zmianach w podstawie programowej
• sprzeciwiamy się biurokratyzacji pracy nauczyciela, która tylko absorbuje nasz czas, nie wpływając na 
podniesienie poziomu nauczania
• walczymy o prestiż naszego zawodu i godne wynagrodzenie
• troszczymy się o przyszłość zawodu nauczyciela (obecna trudna sytuacja powoduje, że młodzi ludzie coraz 
rzadziej wybierają tę drogę zawodową).
 Z niecierpliwością oczekujemy na porozumienie z Rządem, które umożliwi nam powrót do pracy.
 Razem z Państwem jesteśmy zaniepokojeni brakiem propozycji konstruktywnych rozwiązań ze strony 
Rządu.
 Martwimy się zaostrzeniem konfliktu na polu medialnym, pogłębianiem się podziałów w społeczeństwie.
 Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie. Ostatecznym celem naszych działań jest przecież dobro 
ucznia.

Nauczyciele nowogardzkich komitetów strajkowych

chciały także, aby do dymisji po-
dała się minister edukacji Anna 
Zalewska.
 ZNP i FZZ w trakcie negocja-
cji zmodyfikowały oczekiwania 
i obecnie postulują 30 proc. pod-
wyżki rozłożonej na dwie tury – 
15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. 
od 1 września br.
 To tylko te najważniejsze z po-
stulatów strajkowych. Bo nauczy-
ciele wskazują na potrzebę zmia-
ny podstawy programowej i jej 
zaktualizowanie. (ps)
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 Od poniedziałku (15 kwietnia br.) odbywają się 
egzaminy ósmoklasistów. W całym kraju trwa rów-
nież strajk nauczycieli i pracowników niepedago-
gicznych szkół i przedszkoli. Pomimo, iż w Gminie 
Nowogard akcja strajkowa również jest w toku, to 
w egzaminach gimnazjalnych wzięli udział wszyscy 
uczniowie (251), zaś do egzaminów ósmoklasistów 
przystąpiło 252 uczniów. 
 We wtorek, 16 kwietnia br. burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla odwiedził nauczycieli w SP nr 2 w No-
wogardzie przekazując im smaczne ciasto, herbatę 
i kawę. Następnego dnia (środa, 17 kwietnia) bur-
mistrz z przygotowanymi przez dzieci z nowogardz-
kiej Akademii Malucha wielkanocnymi upominkami, 
odwiedził nauczycieli i pracowników Przedszkola 
nr 4.
 Ten miły gest spotkał się z ciepłym przyjęciem 
strajkującego grona w obu placówkach. Nauczyciele 
dziękowali burmistrzowi za zrozumienie ich sytuacji 
podkreślając, że akcja strajkowa jest dla nich bardzo 
trudną koniecznością. 
 O ile przedszkolaki pozostające pod opieką dyrek-
tor Przedszkola nr 4 Elżbiety Majchrzak, w mniejszej 
niż zwykle grupie wesoło się bawiły, kończąca ósma 
klasę młodzież przystępowała w te dni do ważnych 
egzaminów. Podczas wizyty w SP 2 burmistrz zawitał 

Egzaminy bez przeszkód.
Burmistrz spotkał się z nauczycielami 

do sali, w której uczniowie klas ósmych szykowali się 
do egzaminu z matematyki. 
 - Życzę Wam znakomitych ocen ze wszystkich eg-
zaminów a dziś, w ten słoneczny dzień przysłowio-
wego “połamania pióra” na matematyce – powie-
dział burmistrz do młodzieży.
 Burmistrz Robert Czapla sporo czasu spędził też 
na rozmowach ze strajkującymi nauczycielami. Wy-
raził zrozumienie dla ich decyzji i podziękował, że 
pomimo strajku do egzaminów mogli bez przeszkód 
przystąpić wszyscy uczniowie. 
- Według mnie, a mówię to też jako rodzic, nauczy-
ciele zdali ten egzamin. Mimo waszego strajku nasi 
uczniowie bez żadnych przeszkód, spokojnie zdają 
egzaminy a przedszkolaki mają zapewnioną opiekę 
- mówił Burmistrz Robert Czapla.
 Przypomnijmy, że trwającą od 8 kwietnia br. 
ogólnopolską akcję strajkową nauczycieli oraz pra-
cowników niepedagogicznych domagających się 
m.in. podwyżki wynagrodzenia, pomimo oporu rzą-
du popiera także wielu rodziców i uczniów. 
 Przy okazji wizyty w Przedszkolu nr 4 oceniono 
też prace, związane z dobiegającym końca, remon-
tem sali dydaktycznej oraz łazienki dla maluchów, 
zaś w SP 2 kompleksowej termomodernizacji szkoły. 
(BS, fot. BS)
 Materiał filmowy dostępny jest pod adresem: www.fa-
cebook.com/umnowogard/videos/2030404223921615/
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 W świetlicy wiejskiej w Lestko-
wie, w środowe popołudnie (17 
kwietnia br.), urzędujący sołtysi 
z gminy Nowogard po raz ostatni 
spotkali się na zebraniu z burmi-
strzem Robertem Czaplą.
 Były podziękowania i gratula-
cje, które wszystkim obecnym zło-
żył włodarz naszej gminy. Każdy z 
obecnych sołtysów otrzymał list 
gratulacyjny oraz drobne upominki.
 - W imieniu samorządu gmi-
ny Nowogard, jak i w własnym, 
chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować Wam za dotychczaso-
wy trud oraz współpracę wierząc, 
że będzie ona kontynuowana w 
latach kolejnych – zwrócił się do 
zebranych burmistrz Robert Cza-
pla. - Niech ta codzienna służba 
będzie dla każdego z Was źródłem 
satysfakcji oraz osobistego speł-
nienia. Życzę powodzenia pod-
czas zbliżających się wyborów na 
nową kadencję.
 W imieniu konwentu sołtysów 
wszystkim sołtysom za współpracę 
podziękowała przewodnicząca Jo-
lanta Bednarek (sołtys Strzelewa). 
Głos zabrał również sołtys Wyszo-
mierza Andrzej Kania, który podzię-
kował sołtysom oraz burmistrzowi 
za współprace dodając, że ja już nie 
będę startował w kolejnych wybo-
rach na sołtysa. 12 lat mi wystarczy, 
niech młodzi się teraz wykażą.
 Burmistrz Robert Czapla po-
dziękował sołtysowi Wyszomierza 
za jego pracę i zaprosił go już dziś 
do uczestnictwa we wspólnym 
odbiorze nowej świetlicy w Wy-
szomierzu, której rozpoczęcie bu-
dowy jest planowane w najbliż-
szym czasie.
 Spotkanie zakończyły rozmo-
wy sołtysów z burmistrzem oraz 
z obecnymi na sali kierownikami 
poszczególnych wydziałów.
 W maju mieszkańcy sołectw 
będą wybierać sołtysów na nową, 
dłuższą kadencję 2019 – 2024. 
(ps)

Ostatnie spotkanie urzędujących
sołtysów z burmistrzem Robertem Czaplą
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 Przedszkolaki „sensoraki” z Integracyjnego Punk-
tu Przedszkolnego „Akademia Malucha” wraz ze 
swoimi rodzicami oraz przedszkolankami przeżywa-
ły w środę (17 kwietnia br.) spotkanie wielkanocne, 
które odbywało się w pomieszczeniach Zboru KECh 
Górna Izba w Nowogardzie.
 Pomieszczenie zborowe zostało przepięknie 
przyozdobione w wielkanocną dekoracją przez pa-
nie opiekunki, zaś stoły zastawione smacznymi da-
niami. Nie zabrakło gorących życzeń oraz tradycyj-
nego dzielenia jajkiem.
 - Życzę Wam spokojnych i radosnych świąt – mó-
wiła do zgromadzonych Katarzyna Tyza, dyrektor 
„Akademii Malucha”.
 Wśród zaproszonych gości był obecny burmistrz 
Robert Czapla, który obdarował dzieci oraz rodziców 
słodką niespodzianką od „zajączka wielkanocnego”. 
Następnie wziął udział w obradach jury, która wy-
bierała najsmaczniejszą i najładniejszą babkę wiel-
kanocną, którą upiekli sami rodzice przedszkolaków.
 - Życzę wesołych Świąt Wielkanocnych, smaczne-
go jajka, szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa 

Spotkanie wielkanocne
w „Akademii Malucha”

Dyngusa oraz samych słonecznych i cudownych dni 
– życzył na zakończenie wszystkim obecnym bur-
mistrz Robert Czapla.
 Na wieść, że burmistrz udaje się na spotkanie 
ze strajkującymi nauczycielami, dyrektor Katarzyna 
Tyza przekazała za jego pośrednictwem prezenty dla 
nich. To miły gest pokazujący solidarność i poparcie 
dla strajkujących nauczycieli. (ps)
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 W dniach 6 i 7 kwietnia br., 
odbyła się XVI edycja Nowogardz-
kich Spotkań Tanecznych o Pu-
char Burmistrza Nowogardu.
 - W imieniu Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli, jednego z 
organizatorów tego turnieju, ser-
decznie witam wszystkich tance-
rzy – mówiła witając uczestników 
radna powiatowa Aneta Wyso-
szyńska. - Życzę każdemu z was 
sukcesu i mam nadzieję, że za rok 
też się spotkamy w tym miejscu. 
Powodzenia.
 Trzeba przyznać, że Szkoła Tań-
ca FLESZ Agaty i Mikołaja Kubia-
ków jak zwykle podeszła profesjo-
nalnie do tematu i zorganizowała 
ogromny turniej na najwyższym 
poziomie. Nowogard tętnił tań-
cem przez dwa dni. Zarówno Tur-
niej Tańca Towarzyskiego, jak i 
Turniej Zespołów Tańca Nowocze-
snego, dostarczyły wielu przeżyć, 
radości, uśmiechu i łez szczęścia.
 - W roku 2019 nasze Nowo-
gardzkie Spotkania Taneczne były 
już 16 edycją naszego turnieju. 
Uważam, że przebieg zmagań 
był na wysokim poziomie – po-
wiedział Mikołaj Kubiak ze Szko-
ły Tańca Flesz, współorganizator 
Turnieju. - W ciągu dwóch dni na 
nowogardzkiej sali wystąpiło bli-
sko 2500 adeptów tanecznych. 
Bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować wszystkim zaanga-

Nowogard przez dwa dni był stolicą tańca 

żowanym osobom w organizację 
turnieju a w szczególności spon-
sorom oraz rodzicom dzieci ta-
necznych bez których nie można 
by było przeprowadzić naszych 
spotkań.
Wyniki turnieju przedstawiają się 
następująco:
Wyniki par sportowych:
12-13 E
Maciej Wojtacki – Oliwia Majcher 
/ 11 miejsce
Norbert Machocki – Oliwia Lip-
czyńska / 12 miejsce
12-13 C
Wojciech Jesionka – Kaja Żminda 
/ 1 miejsce w tańcach latynoame-
rykańskich / 3 miejsce w tańcach 

standardowych
14-15 D
Brajan Szafran – Hanna Zielińska 
/ 3 miejsce w tańcach standardo-
wych
14-15 C
Antoni Błażewicz – Marta Nawara 
/ 1 miejsce w tańcach latynoame-
rykańskich / 2 miejsce w tańcach 
standardowych
Brajan Szafran – Hanna Zielińska 
/ 3 miejsce w tańcach latynoame-
rykańskich
Pow 15 C
Piotr Żelazowski – Paula Kwinta / 
2 miejsce w tańcach latynoame-
rykańskich / 2 miejsce w tańcach 
standardowych
Turniej Zespołów Tańca Nowocze-
snego:
Mini Grand Prix
Sukces Power - Szkoła Tańca Suk-
ces w Szczecinie w układzie Pasie-
ka wiosenna
Grand Prix
Impact Invictus - Studio Tańca 
Współczesnego Impact w Szcze-
cinie w układzie pod tytułem Fil-
harmonia
Zespoły z Nowogardzkiego Domu 
Kultury
Smile 1 - Siła - wyróżnienie
Smile 2 - Przemiana wyróżnienie
Flesz Dance 1 - Tomb Rider - 2 
miejsce
Flesz Dance 2 - Na fali - 2 miejsce 
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 Tradycyjnie w kwietniu (13 kwietnia br.), odby-
ło się losowanie barw narodowych dla wszystkich 
drużyn z Dobrej, Gryfina, Kołbaskowa i Pargowa, 
Widuchowej, Schwedt, Drawska i Nowogardu, które 
biorą udział w kolejnej edycji Mini Mundialu 2019.
 Losowanie odbyło się na stadionie Pogoni Szcze-
cin, gdzie rozegrany ma być finał turnieju.
 Barwy dla nowogardzkich drużyn losował bur-
mistrz Robert Czapla. Poniżej przedstawiamy wyniki 
sobotniego losowania i do zobaczenia już 2 czerwca 
na turnieju eliminacyjnym do finału Mini Mundialu 
2019. (ps) 

Startuje Mini Mundial 2019 
Klasa III - VI  

 SP1  Hiszpnia

 SP2  Niemcy

 SP3  Holandia

 SP Długołęka Serbia

 SP Orzechowo Włochy

 SP Wierzbięcin Argentyna

 Klasa V - VI 

 SP1  Rumunia 

 SP2  Ukraina

 SP3  Wenezuela

 SP Błotno Senegal

 SP Orzechowo Słowacja

 SP Wierzbięcin Belgia

Materiał filmowy: 
www.facebook.com/minimundialpodejmijwyzwanie/videos/2113836815320112/?t=44
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Informacja 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

informuje, iż pozyskał do współpracy kolej-

ne firmy usługowe oraz produkcyjne, które 

włączyły się do realizacji w zakresie zadania 

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. Obie karty uprawniają po-

siadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień 

oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, trans-

portu i usług.

Na dzień 16 kwietnia 2019r. z terenu Gminy Nowogard do “Wojewódzkiego Programu Wspierania 

Rodziny” przystąpiły nw. Firmy:

“BARTEK-DOMET, Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 71.

Skład Węgla Nowogard, ul. Młynarska 7.

K.F.H.U “BIUREX”, Nowogard, ul. 700 Lecia 13.

Kwiaciarnia “U MARYSI”, Nowogard, ul. 3 Maja 8a.

Centrum Zdrowia Sp.j. Nowogard, ul. Wojska Polskiego 72.

Nowogardzki Dom Kultury, Nowogard, Plac Wolności 7.

BIUROSERWIS Moralewicz i Spółka, Sp.j. Nowogard , Sklep “PIER”, ul. Wojska Polskiego 3.

Piekarnia ASPROD, Nowogard, ul. 700 Lecia.

Drogeria JASMIN, Nowogard, ul. 700 Lecia.

AW – BUD Anna Wojciech Laskowscy, Nowogard, ul. 15 Lutego 9c.

Apteka “CARDIA”, Nowogard, ul. 700 Lecia.

Hurtownia KOMPLEKS-DACH, Nowogard, ul. Armii Krajowej.

Sklep odzieżowo- obuwniczy “LIDER”, Nowogard, ul. Armii Krajowej.

W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspie-

rania Rodzin zachęcamy Firmy usługowe, produkcyjne z Naszej Gminy do włączenia się w realizacje 

Programu dobrych praktyk w wspieraniu rodziny i seniora.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Osoba do kontaktu p. Zbigniew Florkowski pod nr. tel. 91-39-25-867, w godz. 7,30-15,30
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Pełnienie funkcji in-

spektora nadzoru na zadaniu Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I”

Termin składania ofert upływa 29.04.2019 r. o godz. 12:00. szczegółowe informacje dostępne pod 

adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10480.dhtml 
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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

Pełnienie funkcji
koordynatora projektu

Ogłoszenie kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie o wynikach naboru na 
pełnienie funkcji koordynatora projektu.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie informuje o wyniku naboru na peł-
nienie funkcji koordynatora projektu w związ-
ku z realizacją projektu: „ Jesteśmy dla ludzi” 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, 
który jest współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach programu operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działa-
nie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie informuje, że na pełnienie funkcji 
koordynatora projektu został wybrany Pan 
Marcin Dudek.
Projekt „Jesteśmy dla ludzi” Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie realizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa II Efektywne polityki publiczne dla ryn-
ku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 
Skuteczna pomoc społeczna

Pracownicy

remontowo-budowlani 
Urząd Miejski w Nowogardzie zatrudni

pracowników remontowo-budowlanych.

Oferujemy dogodne warunki pracy.

Szczegółowe informacje

pod numerem telefonu 889 894 030



www.nowogard.pl
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