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Mieszkańcy zamkowej 8 mają 
nową drogę i miejsca parkingowe

Burmistrz Robert Czapla pozyskał 
środki na usunięcie azbestu

Burmistrz Robert Czapla
odwiedził przedszkola
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 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
która odbyła się 15 grudnia doszło do burzliwej 
dyskusji nad projektem budżetu na 2021 rok. Decy-
zje, które podjęła Rada Miejska, a dokładniej radni 
koalicji Nowa i PiS większością głosów, kompletnie 
zdemolowały przyszłoroczny budżet.
 Jak pisaliśmy poprzednio, przy okazji prezento-
wania projektu budżetu na przyszły rok, 16 listopada 
wszyscy radni otrzymali projekt przygotowany przez 
burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Burmistrz 
opracowuje projekt budżetu rok rocznie biorąc 
pod uwagę potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołec-
twa, przedstawicieli wszystkich instytucji gminnych, 
rozmawiając z radnymi, których zawsze zaprasza do 
rozmów planując budżet i w porozumieniu ze skarb-
nikiem, który najlepiej zna możliwości finansowe 
Gminy. W tym roku radni klubu Nowa, bo ci z PiS już 
od dawna rozmawiać nie chcą, pomimo wyraźnego 
zaproszenia ze strony burmistrza, radnych SLD i rad-
nego PSL nie usiedli do rozmów aby wspólnie wypra-
cować najkorzystniejszy dla Gminy projekt budżetu. 
Wygląda na to, że nie mieli żadnych konkretnych po-
mysłów na ten budżet, wygląda na to, że nie mają oni 
żadnej strategii rozwoju Gminy, nie wiedzą w którą 
stronę, jeśli chodzi o rozwój, Gmina ma podążać.
 Analizując ciągnące się wiele godzin dyskusje na 
ostatniej sesji RM można wnioskować, że całe dzia-
łanie radnych koalicji Nowa i PiS polega na czystej 
złośliwości. Decyzje jakie podejmują i argumenty ja-
kie przytaczają pokazują, że nie ma w ich działaniu 
pomysłu. Nie wiadomo czy chcą aby Gmina rozwi-
jała się pod kątem oświaty, obszarów wiejskich czy 
inwestycji. Wygląda to tak, jakby patrzyli, na to co 
zaproponuje burmistrz, to oni zrobią to samo ale na 
“swoim podwórku”, pod swoim domem, w swojej 
wsi. Można odczytać takie działanie jako ”zabiorę 
innym i wezmę sobie”.
 Od samego początku dyskusji nad budżetem sy-
tuacja była nieciekawa, wnioski o wprowadzenie 
zmian w projekcie budżety Gminy na 2021 rok nie 
zostały wcześniej zaprezentowane ani skarbnikowi, 
ani burmistrzowi, ani kierownikom wydziałów, któ-
rzy muszą wiedzieć jaką kwotą dysponują jeśli mają 
realizować planowane inwestycje i strategie.
 Prezentowane przez wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej wnioski o zmiany były zaskoczeniem dla 
wszystkich, trudno było nawet odnieść się do propo-
nowanych zmian, gdyż nikt z przedstawicieli organu 
wykonawczego nie miał szansy porządnie zapoznać 
się z treścią dokumentu wiceprzewodniczącej, pre-
zentowanego jako migawki na monitorze kompute-

Radni koalicji Nowa i PiS demolują
budżet Gminy na przyszły rok

ra. W ten sposób zostały naruszone wszelkie proce-
dury uchwalania budżetu. Przeforsowano zmiany 
w projekcie budżetu bez możliwości jakiejkolwiek 
analizy ze strony skarbnika. Przecież to skarbnik jest 
w stanie ocenić, czy proponowane zmiany, wnio-
skowane inwestycje, mają szansę zostać w danym 
roku zrealizowane, czy nie. Kiedy jednak burmistrz 
czy skarbnik próbowali odnieść się do proponowa-
nych zmian, szanując prawa Rady Miejskiej jako 
organu uchwałodawczego, spotykali się z atakami 
ze strony radnych Nowa i PiS. Zarzucano zarówno 
burmistrzowi jak i skarbnikowi “wchodzenie w nie 
swoje buty”, a żadne argumenty merytoryczne nie 
trafiały do radnych od samego początku negatyw-
nie nastawionych do pierwotnego projektu budże-
tu. Zastosowano, nie pierwszy zresztą raz, argument 
siły, zamiast kierować się siłą argumentów. Przecież 
dla burmistrza potrzeby mieszkańców są nadrzędne 
i tym kieruje się układając plan budżetu.
Co w takim razie zostało przegłosowane?
 Przede wszystkim to, o co apelował skarbnik, aby 
nie zmniejszać dochodów własnych Gminy nieprze-
myślanymi decyzjami. Stało się, podatek rolny został 
obniżony i wpływy z tego tytułu w przyszłym roku 
będą niższe o blisko 200 tys zł.
 Nie będzie praktycznie żadnej promocji Gminy 
w przyszłym roku. Na promocję Gminy radni pozo-
stawili kwotę 5 tysięcy. Kierownik wydziału Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Jarosław So-
borski nie będzie miał praktycznie na czym praco-
wać. Taka decyzja całkowicie paraliżuje pracę jego 
wydziału. Nie pomogły jego tłumaczenia na sesji, że 
bez konkretnej kwoty nie będzie mógł wspomagać 
organizacji pozarządowych, wydarzeń sportowych, 
nie będzie mógł zadbać w najmniejszym stopniu 
o kontakty z miastami partnerskimi Nowogardu. 
Jak powiedział: “trzeba będzie w herbie miasta za-
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mknąć bramę i wygasić okna” bo taką decyzją rad-
nych zamykamy Gminę na świat. 
 Burmistrz pytał gdzie rozwój strefy ekonomicz-
nej, gdzie nowe miejsca pracy dla Nowogardzian? 
Nie mogąc promować Gminy poprzez pozyskiwanie 
inwestorów, niedługo w Gminie nie będzie nowych 
miejsc pracy. Czy radnym nie zależy na tym, aby 
mieszkańcy nie musieli uciekać z miasta za pracą do 
miast sąsiednich? 
 Nie zależy też radnym Nowej i PiS na utrzymaniu 
infrastruktury wokół jeziora. Przecież to jest wizy-
tówka miasta, burmistrz zabiega aby teren wokół je-
ziora służył mieszkańcom i aby było to miejsce gdzie 
bezpiecznie i aktywnie można wypocząć. Murek 
i kładka drewniana wokół jeziora nie zostaną wyre-
montowane, zabezpieczone przed niszczeniem. We-
dług radnych ma się to rozsypać i popaść w ruinę. 
Nie będzie remontu fontanny, która cały leni sezon 
zachwyca mieszkańców i odwiedzających. Miesz-
kańcy chcą, żeby w mieście było po prostu ładnie, 
radni PiS i Nowa tego nie chcą.
 Zdaniem radnych administracja publiczna i Urząd 
nie muszą prawidłowo funkcjonować, nie trzeba wy-
syłać do mieszkańców korespondencji, chociaż bur-
mistrz prezentował na sesji faktury za usługi poczto-
we, a więc niezbędną komunikację z mieszkańcami. 
Nie trzeba w Urzędzie kupować, zdaniem radnych 
papieru do drukarek, tonera, nie trzeba drukować 
pism do mieszkańców. Być może chcieliby wrócić do 
czasów gołębi pocztowych, kto wie, bo jak pisaliśmy 
wcześniej konkretnych pomysłów na funkcjonowa-
nie Gminy nie mają. 
 Nieważne są dla radnych potrzeby zgłaszane 
przez mieszkańców, np. oświetlenie w Strzelewie 
w kierunku cmentarza, gdzie starsi mieszkańcy pro-
szą aby było bezpiecznie nie jest ważne, ważne jest 
oświetlenie w Wierzbięcinie. Nieważna jest Długo-
łęka, ważny jest Wyszomierz. Ten ma już świetlicę, 
będzie miał remont drogi, rozbudowane oświetle-
nie, rozbudowaną remizę OSP. Żadne inne sołectwo 
nie może w takim stopniu skorzystać, gdyż poza 
zmianami w nowych inwestycjach zablokowano 
też możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z propo-
nowanych 300 tysięcy zł, które można było jeśli cho-
dzi o finansowanie inwestycji w obszarach wiejskich 
podwoić, zostawiono jedynie 50 tys zł, które nawet 
jeśli podwojone dadzą możliwość zrealizowania tyl-
ko 1 inwestycji i to do śmiesznie niskiej kwoty 100 
tys zł, przy tak wysokich potrzebach sołectw, jest to 
rażące pozbawienie sołectw rozwoju. 
 Znowu decyzje na zasadzie: “zabiorę stąd, po-
stawię tu”. O ile na PROW łaskawie zostawiono te 
marne 50 tys. To rezerwa celowa, która mogłaby 
służyć jako wkład własny do pozyskiwanych środ-
ków zewnętrznych na rozwój miasta, została wyze-
rowana. Czyli zdaniem radnych miasto ma się nie 
rozwijać, burmistrz ma nie pozyskiwać środków ze-

wnętrznych, które przypomnijmy od 2014 r. do tej 
pory w kwocie 24 465 036,00 zł zostały pozyskane 
przez burmistrza i zainwestowane w Gminę zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców!
 Nieważny jest chodnik i parking przy przedszkolu 
nr 1, nieważne jest aby dzieci z rodzicami bezpiecz-
nie mogli dotrzeć do budynku. Podobnie zresztą 
było przy budowie parkingu przy przedszkolu nr 4. 
Infrastruktura przy przedszkolach, nie jest dla nich 
ważna. 
 Tyle było obietnic ze strony kandydatów Nowej 
przed wyborami pod adresem osiedla Gen. Bema. 
Nie będzie jednak nic, inwestycje planowane na tym 
osiedlu, zostały zdjęte z projektu budżetu. 
 Radni nie pozostawili też w budżecie praktycz-
nie żadnych rezerw na wypadek pojawiających się 
ciągu całego roku okoliczności. Zostawili co łaska 90 
tys zł z planowanych 590 tys zł. To przy 130 miliono-
wym budżecie Gminy, zaledwie promil. To tak jakby 
w budżecie domowym przy zarobkach na poziomie 
2 tysięcy złotych, zostawilibyśmy sobie 1.50 zł re-
zerw. Rezerwy w budżecie są potrzebne aby szybko 
reagować w sytuacjach awaryjnych, kiedy powstaje 
nagła potrzeba czy w OPS, szkołach, przedszkolach, 
ZBK, Domu Kultury czy każdej innej jednostce podle-
głej Gminie. Są to rezerwy zabezpieczające ciągłość 
funkcjonowania Gminy, utrzymania czystości i po-
rządku w Gminie, oświetlenia, wynikających z na-
głych potrzeb remontów. Są to środki, które w razie 
potrzeby Gmina może uruchomić chociażby na roz-
liczenie i zwroty dotacji otrzymanych od wojewo-
dy, rozliczenia funduszu alimentacyjnego, pokrycie 
różnicy kwoty oferowanej przez wykonawcę danego 
zadania w stosunku do kosztorysu inwestycji. Bez 
tego ciężko będzie sprawnie finansować inwestycje, 
sprawnie reagować na pojawiające się nieprzewi-
dziane potrzeby. Nie ma nic na „czarną godzinę”.
 Zmniejszona została też rezerwa na pokrycie nie-
planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 
„Transport i łączność”. W praktyce znaczy to tyle, że 
nie będzie można inwestować w drogi czy chodniki 
powiatowe, wojewódzkie na terenie Gminy. Część 
inwestycji drogowych jest realizowana na zasadzie 
współfinansowania, Gmina wkłada 50% , drugi pod-
miot czy to Powiat, czy Urząd Marszałkowski wkłada 
drugie 50%. Przy rezerwie 100 tys. zł, Gmina nie bę-
dzie w stanie takich inwestycji realizować. 
 Na nic się zdały tłumaczenia i argumenty burmi-
strza, skarbnika, kierowników, radnych SLD i radnego 
PSL, radni Nowej i PiS i tak po swojemu przegłosowali 
projekt budżetu na 2021 r. ze zmianami, paraliżując 
tym samym pracę Urzędu i funkcjonowanie Gminy 
w przyszłym roku. Jakie będą skutki tej decyzji, bę-
dziemy mogli obserwować nie tylko w przyszłym roku 
ale i w przyszłych latach, bo wieloletnia prognoza fi-
nansowa proponowana przez radnych Nowej i PiS 
również pozostawia wiele do życzenia. 

Ewa Brzykcy
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Przepis na rogaliki Babci Irenki
1 kg mąki wrocławskiej/tortowej
2 margaryny (temperatura pokojowa)
1 łyżka gęstej śmietany
Mąkę przesiać + szczypta soli + margaryny wszystko wymieszać.
10 dkg drożdży (1 opakowanie) + 2 łyżki mąki + 2 łyżki cukru + 0,5 szkl. ciepłego 

mleka - wymieszać, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia,
gdy drożdże podrosną połączyć je z ciastem (mąka + margaryna). 
Zagniecione ciasto odstawić na 1 godzinę do lodówki. Kawałek ciasta i rozwałkowywać, pokroić na 
4 kawałki, na każdy nałożyć wybrany farsz i zawinąć w kształt rogalika.
Farsz do wyboru:
1. Twaróg + żółtka+cukier+ cukier waniliowy
2. Marmolada owocowa
3. Masa makowa
Rogaliki piec na złoty kolor, na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia ok. 15-20 min. w temp. 180 
stopni.
Po ostudzeniu rogaliki posmarować lukrem (cukier puder + odrobina ciepłego mleka + sok z cytryny)

Smacznego i Wesołych Świąt. Anna Wojsznis
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Składniki
• 2 kg buraków 
• 1/2 kg jabłek 
• 200 g marchwi 
• 4 duże ząbki czosnku 
• 10 g majeranku 
• 4 liście laurowe 
• 4 ziarna ziela angielskiego 
• kilka ziaren pieprzu 
• 100 g suszonych, lekko podwędzonych śliwek 
• 50 ml octu balsamicznego 
• 4 l wody 
• 500 g mąki 
• 120 g suszonych podgrzybków 
• 2 średnie cebule 
• sól i pieprz biały mielony 
• olej rzepakowy 
Suszone grzyby bardzo dokładnie myjemy, na-
stępnie moczymy je w letniej wodzie przez mniej 
więcej 20 minut. Grzyby gotujemy do miękkości 
(około 30 minut) w wodzie, w której się moczyły. 
Następnie mielemy je. 

Do 4 litrów zimnej wody wrzucamy 4 liście lauro-
we, ziarna pieprzu i ziela angielskiego. Dodajemy 
śliwki, obrane, pozbawione gniazd nasiennych 
i pokrojone na mniejsze kawałki jabłka, pokrojo-
ną w słupki marchew, obrane i pokrojone w pla-
stry buraki oraz pokrojony w plastry czosnek. 
Całość doprawiamy majerankiem. Dolewamy 
ocet balsamiczny. Zagotowujemy. Tuż po zagoto-
waniu zdejmujemy z ognia. Przykrywamy lnianą 
ściereczką i odstawiamy na 1 dzień. Przed poda-
niem barszcz odcedzamy, doprawiamy niewiel-
ką ilością octu balsamicznego, białym pieprzem 

Dzika kaczka z sosem miętowym
Składniki: 
1 młoda, sprawiona, świeża kaczka, około 800 g, pieprz, 1 ząbek czosnku, obrany i przeciśnię-
ty przez prasę, 2 łyżki stopionego masła. Do sosu: 4 łyżki drobno opiekanych liści, mięty pieprzo-
wej, 4 łyżki drobno posiekanej, zielonej pietruszki, 100 ml bulionu z dziczyzny lub innego bulionu 
mięsnego, 150 g 30% śmietanki, sól i pieprz. 
Sposób przyrządzenia: 
Piekarnik rozgrzać do 220°C. Kaczkę wewnątrz i na zewnątrz natrzeć pieprzem i czosnkiem. Po-
smarować masłem. Po upływie 15 min. zredukować temperaturę do 175°C i piec przez następ-
ne 30 min., często polewając sosem. Gotową kaczkę wyjąć na półmisek i trzymać w cieple: Sos 
odtłuścić, dodać miętę i pietruszkę. Wlać bulion i wygotować, aż zgęstnieje. Dodać śmietankę, 
przyprawić solą i pieprzem. Kaczkę podzielić na porcje i podawać z sosem.

Pani Dominika Jagieła

Tradycyjny barszcz z uszkami
i solą. Zagotowujemy. 
Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy sól i ciepłą 
wodę (około 100-150 ml). Za pomocą łyżki zara-
biamy ciasto. Posypujemy blat niewielką ilością 
mąki pszennej i dokładnie wyrabiamy ciasto. Do-
dajemy odrobinę oleju rzepakowego i ponownie 
wyrabiamy.
Ciasto wkładamy do miski, przykrywamy lnianą 
ściereczką. Odstawiamy na 15 minut do lodówki. 
Na rozgrzanej patelni szklimy pokrojone cebule. 
Dodajemy szczyptę majeranku, mielony biały 
pieprz, sól, mieszamy, całość podlewamy odro-
biną oleju rzepakowego i dodajemy ugotowane 
i zmielone podgrzybki. Całość podduszamy, cały 
czas mieszając. Studzimy. Ciasto jeszcze przez 
chwilę wyrabiamy i dzielimy na 3 równe części. 
Rozwałkowujemy je na blacie posypanym mąką 
na grubość około 2 mm i odcinamy brzegi, nada-
jąc ciastu prostokątny kształt. Odwracamy je na 
drugą stronę. Wierzch smarujemy za pomocą pę-
dzelka wodą. Małą łyżeczką układamy w rządku 
kulki farszu w odstępach 4-5 cm. Składamy cia-
sto, starając się zawijać je bardzo równomiernie, 
przyciskamy dokładnie przy farszu. Kieliszkiem 
do wina wycinamy koła z zalepionym farszem, 
następnie skręcamy brzegi, mocno zaciskamy, 
zostawiając palec w środku.
Uszka troszkę podsuszamy przed ugotowaniem, 
następnie wrzucamy je do garnka z gotującą się, 
osoloną wodą. Gotujemy 3 minuty od momentu 
wypłynięcia na powierzchnię, za pomocą łyżki ce-
dzakowej przekładamy uszka do naczynia z zimną 
wodą na 2 minuty, wyjmujemy na talerze. Podaje-
my z wcześniej przygotowanym barszczem.

Pani Anna Gruszczyńska
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 Zdrowiej i bezpieczniej jest na 
terenie Gminy Nowogard. O ile 
zdrowiej? O 38,85 ton rakotwór-
czego azbestu, który dzięki dzia-
łaniom Burmistrza Nowogardu 
został usunięty z terenu naszej 
Gminy.
 Gmina Nowogard w roku 2020 
otrzymała dofinansowanie zada-
nia pn. „ Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gmi-
ny Nowogard” , która pochodzi 
w 50% ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz w 50% ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Kwota dotacji w tym 
roku wyniosła 18 267,60 zł. Z dofi-
nansowania skorzystało 27 miesz-
kańców naszej gminy.
 Po przeprowadzeniu proce-
dury o udzielenie zamówienia 
Burmistrz Nowogardu podpisał 
umowę z wykonawcą zadania - 
Logistyką odpadów azbestowych 

Burmistrz Robert Czapla pozyskał środki 
na usunięcie azbestu

Sp. Zo.o z siedzibą w Bielsko- Bia-
łej przy ul. Szklanej 20.
 Prace polegały na odpowied-
nim demontażu, zapakowa-
niu, załadowaniu, transporcie 
i unieszkodliwieniu wyrobów 
zawierających azbest znajdujący 
się na nieruchomościach osób fi-
zycznych na terenie gminy Nowo-
gard. Zadaniem objętych zostało 
27 nieruchomości, z których ode-
brano łącznie 38,85 ton odpadów 
niebezpiecznych zawierających 
azbest.
 Realizacja przedmiotowego za-
dania spowoduje poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz wpłynie 
pozytywnie na środowisko i zdro-

wie lokalnego społeczeństwa 
z powodu usunięcia szkodliwych 
dla zdrowia wyrobów azbesto-
wych.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie
na Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2020 r.

 W tegorocznym konkursie  została dodana nowa kategoria aranżacji świątecz-
nej  WITRYNA SKLEPOWA
Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Nowogard Święta Bożego Narodzenia oraz nad-
chodzący Nowy Rok 2021 to magiczny czas, czas spokoju, harmonii, przebywania w rodzinnym gronie.
 W tym, że niezwykłym czasie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowogard do uczestnic-
twa w VII Edycji Konkursu na Najładniejsza Aranżację Świąteczną 2020 r. Konkurs ma na celu kultywowanie 
rodzinnych tradycji Bożonarodzeniowych, a także  podniesienie atrakcyjności naszej gminy poprzez tworze-
nie oryginalnych i ciekawych aranżacji.
 Udekorujmy nasze domy, balkony, okna, oraz  witryny sklepowe i przystąpmy do konkursu!
Niech świąteczne iluminacje ozdobią nasze najbliższe otoczenie a kolorowy błysk światełek pozwoli zatrzy-
mać świąteczne chwile na dłuższy czas.
 Najbardziej atrakcyjne aranżacje zostaną zauważone i nagrodzone. Zgłoszenia można składać do 
31 grudnia 2020 r. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie.
 Szczegóły w regulaminie konkursu.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Konkurs na najładniejszą
aranżację świąteczną 2020 r.
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 W dniu 15 grudnia, burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał umowę z wykonawcą Polska Stocz-
nia Jachtowa PAW Lewków z Ostrowa Wielkopol-
skiego, dzięki której wyremontowany zostanie po-
most przy stanicy żeglarskiej Knaga w Nowogardzie.

Burmistrz inwestuje w obiekty
rekreacyjne nad Jeziorem Nowogardzkim

 Wykonanie naprawy bieżącej wysłużonego po-
mostu usytuowanego przy klubie żeglarskim KNAGA 
ma polegać na wymianie uszkodzonych elementów 
nienadających się do dalszej eksploatacji. Pomost 
ma służyć młodym żeglarzom, członkom klubu że-
glarskiego, ma być przede wszystkim bezpieczny 
i funkcjonalny.
 To kolejna inwestycja burmistrza w klub, który re-
gularnie otrzymuje wsparcie od burmistrza. W 2018 
r. Klub przejął we władanie hangar i pomieszczenia 
gospodarcze, dzięki czemu, klubowicze mają gdzie 
się przebrać, trzymać łódki i sprzęt. Latem tego roku 
natomiast, burmistrz przekazał klubowi 3 łodzie kla-
sy Optimist, aby żeglarze mogli rozwijać swoje pasje. 
- Jestem pewny, że w momencie kiedy skończymy tą 
inwestycję, klub zwróci się z prośbą o wsparcie ko-
lejnej, a my chętnie pomożemy – mówi burmistrz 
Robert Czapla.
 Na zadaniu, które obejmuje praktycznie 2 inwe-
stycje skorzystają też pozostali mieszkańcy Nowo-

gardu. Wczoraj pływający pomost za restauracją 
„Neptun” przeszedł odbiór techniczny. Można już 
spokojnie spacerować po nowym pomoście, cie-
szyć się widokiem jeziora, odpocząć na ławeczce od 
zgiełku miasta. Pomost jest oświetlony, ma barierki 
ochronne, tak aby jego użytkowanie było bezpiecz-
ne. Mamy ogromną nadzieję, że mieszkańcy będą 
roztropnie korzystać z nowej inwestycji, na którą 
burmistrz pozyskał blisko 20 tysięcy dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego.
 Jezioro Nowogardzkie jest „perełką” miasta, 
daje mieszkańcom miejsce na odpoczynek, stwa-
rza świetne warunki rekreacyjne ale też przyciąga 
odwiedzających. Jak podkreśla burmistrz Robert 
Czapla, wokół jeziora powstała cała infrastruktura, 
jest skate park, są place zabaw, boiska, piłkarzyki, 
ślizgawki wodne, leżaki nad jeziorem, a więc wszyst-
ko to, co potrzebne aby aktywnie spędzić wolny 
czas niezależnie od wieku. Zadbajmy więc o to aby 
to miejsce było naszą wizytówką, dbajmy o nasze 
wspólne mienie i korzystajmy z głową.
 Dzięki uprzejmości Superportal24 prezentujemy 
państwu nagranie z wczorajszego wydarzenia. Za-
praszamy do obejrzenia.

Ewa Brzykcy
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 Burmistrz Robert Czapla od 
pierwszej kadencji, kiedy został 
wybrany na burmistrza wspiera 
tereny wiejskie. Nie inaczej jest 
w Słajsinie. Od kilku lat mieszkań-
cy tej miejscowości wnioskowali 
do burmistrza o budowę kanali-
zacji sanitarnej. Dotychczasowe 
rozwiązanie jakim były szamba, 
generowało zbyt wysoki koszty 
wywozu nieczystości. Obietni-
cą wyborczą burmistrza Roberta 
Czapli skierowaną bezpośrednio 
do społeczności Słajsina było wy-
budowanie kanalizacji sanitarnej. 
Teraz staje się to faktem. Bur-
mistrz dotrzymuje danego słowa 
mieszkańcom i lada dzień nastąpi 
przekazanie wykonawcy placu bu-
dowy.
 Przypomnijmy, że na tą in-
westycje burmistrz pozyskał aż 
2 600 458, 00 zł z dwóch źródeł 
zewnętrznych.
 W dniu 7 grudnia burmistrz 
Robert Czapla podpisał umowę 
z wykonawcą, którym jest Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlo-
wo Usługowe Tadeusz Błaszcz. 
Jest to dobra informacja bo 
mieszkańcy wreszcie doczekali się 
danej obietnicy przez burmistrza. 
Inwestycja to efekt dobrej współ-
pracy sołtysa oraz mieszkańców 
Słajsina z burmistrzem.

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej
w Słajsinie

 Współpraca z burmistrzem 
Robertem Czaplą układa się do-
skonale, jako sołtys bardzo często 
zwracam się z prośbą o pomoc 
do burmistrza w różnych spra-
wach czy to finansowych czy in-
westycyjnych. Zawsze kiedy tylko 
to możliwe burmistrz 
wspomaga nasza 
mała społeczność 
z terenów wiej-
skich – mówi 
sołtys Słajsina 
Marcin Ołubiec 
i dodaje - tere-
ny wiejskie od 
zawsze były zapo-
minane przez wła-
dze. Burmistrz Robert 
Czapla interesuje się potrzebami 
mieszkańców z terenów wiejskich 
to bardzo dobrze,  że o nas nie za-
pomina i dotrzymuje danego sło-
wa.
 Bardzo dobrze, że ta kanaliza-
cja w końcu zostanie zro-
biona. Bardzo długo na 
nią czekamy. Średnio 
co trzy tygodnie 
odwiedzał nas 
beczkowóz, który 
wywoził nieczysto-
ści. To generowa-
ło wcale nie takie 
małe koszty. Ciesze 

się że burmistrz pamięta o nas 
mieszkańcach wsi i danego słowa 
dotrzymuje. Zawsze w mieście 
było mnóstwo remontów a o nas 
poprzednia władza zapominała. 
Czekaliśmy i się doczekaliśmy. 
Dziękujemy burmistrzowi że pa-
miętał o potrzebach mieszkań-

ców naszej wsi - mówi Aneta 
Jarosiewicz mieszkanka 

Słajsina
 Nie tak dawno 
pisaliśmy o tym, że bur-
mistrz Robert Czapla 
złożył wniosek o pozy-

skanie pieniędzy unij-
nych na inwestycje pod 

nazwą budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Słaj-
sino. Kiedy tylko okazało się, że 
inwestycja otrzyma dofinanso-
wanie została opracowana doku-
mentacja techniczna inwestycji 
wraz z kosztorysem. I choć ca-
łość inwestycji opiewa na kwotę 

4.425 381,75 burmistrz No-
wogardu Robert Czapla 

dołoży z budżetu gminy 
tylko 1.824 923,00 zł. 
Taka kwota wkładu 
własnego to efekt 
starań burmistrza 
w pozyskiwaniu środ-

ków zewnętrznych na 
poszczególne inwesty-

cje. Na inwestycje w Słaj-
sinie pieniądze będą pochodziły 
z trzech źródeł. Pierwszym z nich 
jest pozyskana dotacja unijna 
z urzędu marszałkowskiego woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
w kwocie 1.931,953,00 zł. Ko-
lejnym źródłem jest podpisana 
umowa z Celowym Związkiem 
Gmin R-XXI, który do inwestycji 
dołoży 668.505,00 zł. Umowa jest 
to efekt dobrej współpracy bur-
mistrza z podmiotami zewnętrz-
nymi działającymi na terenie gmi-
ny. Trzecim źródłem jest wkład 
własny gminy.  

Marcin Gręda
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Skwer przy ul. 3 Maja i Bankowej
coraz ładniejszy

 Dnia 10 listopada burmistrz Robert Czapla podpi-
sał umowę na demontaż i uprzątnięcie 16 drewnia-
nych donic, siedzisk i podestów znajdujących się na 
murku okalającym zieleniec przy zbiegu ulic 3 Maja 
i Bankowej w Nowogardzie. Stare instalacje były już 
zmurszałe, rozpadały się i zamiast zdobić miejski 
skwer, szpeciły. Burmistrz podjął więc decyzje o ich 
demontażu i zastąpieniu ich nowymi, estetycznymi 
donicami, siedziskami i podestami. Mieszkańcy na 
pewno będą chcieli zrobić sobie w tym miejscu małą 
przerwę w codziennym pędzie, chętnie przysiądą na 
chwilę po to, aby chociażby nacieszyć oczy nowymi 
nasadzeniami, które pojawią się w przygotowanych 
donicach na wiosnę.
 Nowe instalacje są już zamontowane, wykonane 
zostały z zaimpregnowanego drewna, pasującego 

kolorystycznie do ławek parkowych znajdujących się 
na zieleńcu. Trudno docenić takie inwestycje zimą, 
ale wraz z pierwszymi promieniami wiosennego 
słońca, na pewno siedziska, donice i podesty zosta-
ną zauważone i ucieszą mieszkańców spragnionych 
chwili odpoczynku w środku miasta.
 Park zyskuje nowe oblicze, w pierwszym etapie 
burmistrz zdecydował zainstalować nowe ławki par-
kowe, następnie zgodnie z koncepcją zadbał o upięk-
szenie skweru nowymi nasadzeniami, pojawiły się 
ozdobne krzewy kwitnące i młode drzewka. Zgodnie 
z umową z wykonawcą rośliny mają być odnawiane 
w razie potrzeby i na bieżąco pielęgnowane.
 Poniższe zdjęcia prezentują zmiany jakie prze-
szedł w ostatnim czasie skwer.

Ewa Brzykcy

Tak było wcześniej Tak jest teraz
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 Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 
Zamkowej 8 zyskali nową drogę dojazdową i miejsca 
parkingowe. Jest to inwestycja realizowana dzięki 
dobrej współpracy wspólnoty mieszkaniowej i Gmi-
ny Nowogard.
 W dniu 3 grudnia burmistrz Robert Czapla udał 
się na miejsce inwestycji, aby dokonać oficjalne-
go odbioru. Na miejscu obecni byli również prezes 
wspólnoty przy ul. Zamkowej 8 Zdzisław Marek, 
Jerzy Furmańczyk, Wojciech Szponar pełniący obo-
wiązki kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska urzędu miej-
skiego. Obecni również byli przedstawiciel miesz-
kańców wspólnoty przy ul. Zamkowej 8.
 Jako urząd jesteśmy zadowoleni, że udaje się nam 
współpracować z podmiotami nie tylko dużymi, ale 
też mniejszymi wspólnotami czego efekty widać dziś. 
Każda ze stron wykonuje prace remontowe po swojej 
stronie. Jednak całość prac musi być ze sobą spójna. 
Dzięki takiej współpracy tą inwestycje udało się zre-
alizować – mówi burmistrz Robert Czapla.
 Dziękujemy burmistrzowi za wykonane prace 
na drodze dojazdowej, nowe miejsca parkingowe 
i utwardzenie terenu. Kiedy rozmawialiśmy o tym 
remoncie ustaliliśmy warunki współpracy. My swoja 
cześć prac na naszym terenie wykonaliśmy w tamtym 
roku. Po naszej stronie był remont dróg, chodników,  

Mieszkańcy zamkowej 8 mają nową
drogę i miejsca parkingowe

miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenów 
zielonych znajdujących się w głębi przy budynku. Cie-
szę się, że ta droga i miejsca parkingowe powstają 
burmistrz dotrzymuje danego słowa i mamy nową 
drogę – mówi prezes wspólnoty mieszkaniowej  blo-
ku przy ul. Zamkowej 8 Zdzisław Marek.
 Podczas inwestycji wykonano również kawałek 
chodnika doprowadzonego do rampy, którą na co 
dzień porusza się osoba niepełnosprawna miesz-
kająca w budynku wspólnoty. Tu burmistrz Robert 
Czapla mając na uwadze osoby niepełnosprawne 
podjął działania aby ten niewielki kawałek chodni-
ka powstał, dzięki czemu mieszkaniec ma ułatwiony 
dojazd do samej rampy.
 Cieszę się, że w końcu mamy drogę na miarę 
XXI wieku. Nie musimy chodzić po błocie. Dziękuje 
burmistrzowi, że dba o bezpieczeństwo i estetykę 
miasta a dane słowa dotrzymuje- mówi mieszkanka 
bloku przy ulicy Zamkowej Renata Gwizdała.
 Dotychczas mieszkańcy we własnym zakresie 
wyremontowali chodniki oraz miejsca parkingowe 
z niewielkim odcinkiem drogi, którego właścicielem 
była wspólnota mieszkaniowa. Dzięki kolejnemu 
etapowi inwestycji realizowanemu przez właści-
ciela drogi dojazdowej, którym jest Gmina Nowo-
gard mieszkańcy będą korzystać z nowej drogi oraz 
miejsc parkingowych.

Marcin Gręda
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 Pomoce dydaktyczne na kwotę 144.000 zł 
(72.000 zł na szkołę) trafiły do placówek szkół gminy 
Nowogard w ramach 0.4% Subwencji Oświatowej. 
Rezerwa Oświatowa stanowi instrument finansowa-
nia zadań oświatowych, który umożliwia pozyskanie 
dodatkowych środków dla szkół i samorządów.
 Po akceptacji Burmistrza Nowogardu p. Roberta 
Czapli wnioski w 2020 roku złożyły dwie szkoły pod-
stawowe gminy Nowogard : SP nr 3 Nowogard oraz 
SP w Błotnie i otrzymały dofinansowanie dla swoich 
placówek. Dofinansowanie w ramach części oświato-
wej subwencji ogólnej przyznawane jest przez MEN 
placówkom Samorządu terytorialnego na realizację 
zadań uwzględniających potrzeby związane z wdra-
żaniem reformy edukacji. Pula rezerwy oświatowej 
jest kwotą zmienną, ustalaną corocznie przez usta-
wę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów 
w okresie wprowadzania reformy systemu oświaty. 
W niezbędne do realizacji podstawy programowej 
z danego przedmiotu wyposażone zostały sale dy-

Rezerwa Oświatowa - 144.000 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych

SP nr 3 Nowogard i SP w Błotnie

daktyczne przedmiotów ścisłych: geografii ,biologii, 
fizyki i chemii. Szkoły w ramach przetargu w trybie 
zapytania ofertowego zakupiły m.in. :
- monitory interaktywne
- projektory multimedialne
- mikroskopy z kamerami
- tablice interaktywne
- laptopy
- tablety graficzne
- mapy polityczne i ogólno geograficzne
- globusy fizyczne
- edu Stacje
- współrzędne geograficzne, próbki gleb i minera-
łów, preparaty mikroskopowe itp.
 Dzięki dofinansowaniu w ramach rezerwy oświa-
towej uczniowie szkół będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach przedmiotowych korzystając z nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych, w które zostały 
zaopatrzone szkolne gabinety.

Piotr Kazuba /Tomasz Żelazowski

Jest nowy dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Żabowie

Z dniem 9 grudnia br. nowym dyrektorem szkoły Podstawowej w Żabowie 
została Angelika Tębłowska. „W swojej pracy przede wszystkim stawiam 

na rozwój dzieci” - powiedziała nowa dyrektor - „...ze swojej strony zrobię 
wszystko aby dzieci w szkole czuły się bardzo dobrze”. 

Andrzej Sawicki
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Nowa alejka na cmentarzu
 W dniu 8 grudnia burmistrz 
Robert Czapla wraz z radnymi 
Pawłem Lembasem i Stanisławem 
Saniukiem odebrali nowo wybu-
dowana alejkę na cmentarzu. Na 
miejscu obecni byli również za-
rządca cmentarza Furmańczyk, 
pracownik urzędu miejskiego 
Adam Aniuksztys z wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego oraz wyko-
nawca Sławomir Serafin.
 Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla podjął 
decyzję o wykonaniu remontu 
alei na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie łączącej aleję 
główną z alejką na nowej części 
cmentarza. Inwestycja polegała 
na wymianie nawierzchni grun-
towej, która w trakcie opadów 
zamieniała się w błotnistą maź na 
nawierzchnię asfaltową. Remont 
obejmował całkowitą wymianę 
nawierzchni. Alejka wykonana zo-
stała z betonu asfaltowego oko-
lonego obrzeżami. Długość wy-
remontowanego odcinka wynosi 
ok. 55m. Alejki  sa o szerokości 
1,87 -2,30 m. Przy ciągu głównym 

wykonane zostało utwardzenie z kostki brukowej 
o grubości 8 cm.
 Burmistrz Robert Czapla stara się każdego roku 
inwestować w wygląd cmentarza. Rokrocznie wy-
konywane są kolejne alejki. Już w najbliższym cza-
sie ruszy również kolejna inwestycja na cmentarzu. 
Mowa tu o ścianie urnowej, która pomieści 200 urn.

Marcin Greda
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 Tak dużej inwestycji polega-
jącej na wymianie oświetlenia 
ulicznego w Nowogardzie nie pa-
miętają nawet najstarsi mieszkań-
cy. Wielka inwestycja, która wy-
startuje już w 2021 roku to efekt 
starań burmistrza Roberta Czapli 
w celu pozyskania nisko oprocen-
towanej pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Dofinansowanie 
jest w formie pożyczki na bar-
dzo preferencyjnych warunkach, 
z niskim oprocentowaniem na 
poziomie 1%, a w dodatku 10% 
całej kwoty jest umarzalna, to 
znaczy, że Gmina dostaje ponad 
150 tys. zł w prezencie. 
 Aby uzyskać takie dofinanso-
wanie radni musieli podjąć sto-
sowne uchwały podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. Czasu było 
niewiele, aby nie stracić przyzna-
nych środków trzeba było szybko 
zająć się tematem. Podczas sesji 
burmistrz Robert Czapla szczegóło-
wo opowiedział radnym o tej inwe-
stycji która jak podkreślił jest nie-
zbędna. Oświetlenie miasta polega 
głównie na starych, montowanych 
w latach 70-80 lampach, których 
oprawy się psują, przewody się to-
pią ze starości, tworzą się zwarcia 
w łączach biegnących pod ziemią.
 Nocą w mieście panują egip-
skie ciemności, a w dzień, ku 
zdziwieniu mieszkańców lampy 
się świecą. Świecą się ponieważ 
serwis, aby wykryć usterkę, musi 
zapalić oświetlenie w całym mie-
ście, żeby naprawić pojawiające 
się awarie.
 Bez wątpienia miasto potrze-
buje nowego oświetlenia, wymia-
ny starych opraw, słupów, całych 
lamp, przewodów, całej nowej in-
frastruktury, aby oświetlenie było 
niezawodne.
 Wymiana oświetlenia w całym 
mieście jest droga i pracochłon-

na, najpierw należy ogłosić prze-
targ na wykonanie dokumentacji 
technicznej na podstawie audytu, 
po wykonaniu projektu zgłosze-
niowego, trzeba uzyskać zgodę 
ze Starostwa, następnie ogłosić 
przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy który wykona wymiany lamp. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że pra-
ce będą toczyć się nie tylko na 
powierzchni, ale też pod ziemią, 
trzeba wręcz rozkuć ziemię aby 
wymienić stare przewody. Sytu-
acja jest o tyle trudna, że Gmina 
nie jest właścicielem wszystkich 
lamp w mieście, część należy do 
spółki Enea. Lamp, które nie są 
własnością Gminy nie możemy na 
własną rękę wymienić. Natomiast 
jeśli chodzi o konserwację i na-
prawę, za wszystkie lampy i stan 
oświetlenia odpowiada Gmina.
 W 2019 r. burmistrz Robert 
Czapla zlecił audyt energetyczny, 
który pokazał, że większość lamp 
jest do wymiany, część z nich już 

się nie nadaje do dalszej eksplo-
atacji, część musi zostać napra-
wiona, muszą być wymienione 
główne elementy. Dzięki audy-
towi udało się zidentyfikować 
te miejsca, które są punktami 
newralgicznymi i muszą być wy-
mienione jako pierwsze.
 Jak pokazuje to mapa, miejsca 
te rozsiane są po całym mieście.
 Nowe oświetlenia będzie na 
ulicach: Generała Bema, Norwi-
da, Staszica, Wybickiego, Armii 
Krajowej, Roosevelta, Rataja, 
Grota Roweckiego, Głowackie-
go, Racławicka, Kosynierów, Ta-
deusza Kościuszki, Zamkowa, 
Kowalska, Warszawska, 5Marca, 
Plac Ofiar Katynia, Stolarska, Bla-
charska, Plac Szarych Szeregów, 
Szkolna, Promenady, Teren nad 
Jeziorem Nowogardzkim, Wojska 
Polskiego, Smużyny, Plac Wolno-
ści, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, 
Pileckiego, Waryńskiego, Fabrycz-
na, 3 maja, Rampa przy PKP, War-

Ponad 1,5 mln zł pozyskanych przez 
burmistrza - modernizacja oświetlenia 

drogowego w Nowogardzie
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MONIKA JEREMICZ
FINALISTKĄ „HU, HU, HA”

 Zajęcia w NDK 
trwają! Co prawda 
online, ale za to efek-
townie i efektywnie 
Oto najlepszy przykład 
- uczestniczka zajęć 
studia wokalnego Da-
miana Wójcika - Mo-
nika Jeremicz została 
finalistką Międzynaro-
dowego Festiwalu Pio-
senki Świątecznej i Zi-
mowej „HU, HU, HA”! Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze 
sukcesy naszych młodych artystów!

szawska, 700 lecia, Bohaterów 
Warszawy, Radosława, Jana Paw-
ła II, Krótka, Łąkowa, Racibora, Po-
niatowskiego, Cmenrtarna, Ogro- 
dowa.
Skąd wziąć na to pieniądze?
 Burmistrz Robert Czapla zna-
lazł źródło sfinansowania wymia-
ny oświetlenia w Nowogardzie 
w nowym programie “Sowa” 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Jest to program pionierski, 
który pozwoli na wymianę infra-
struktury oświetlenia w naszym 
mieście. Wymiana będzie podzie-
lona na etapy, w pierwszym eta-
pie wymienione będą lampy, któ-
re są na wyczerpaniu i powodują 
najczęściej uciążliwe usterki. Już 
w sierpniu 2019 roku Gmina zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
z programu “Sowa”, przez prawie 
półtora roku trwały negocjacje 
warunków programu z NFOŚiGW, 
weryfikacja audytu, przeglądy 
techniczne, uzupełnianie doku-
mentacji. Dopiero 19 listopada 
2020 r. Gmina zakończyła żmudne 
negocjacje i wygląda na to, udało 
się pozyskać środki zewnętrzne 
na tą inwestycję.
 Mowa tutaj o sporych pienią-
dzach, dofinansowanie to kwota 
1 mln 547 tys. zł. Za taką kwotę 
można wymienić 687 lamp w ca-
łym mieście, wraz z szafkami 
oświetleniowymi automatycznie 
sterowanymi i głównymi przewo-
dami.
 Przystępując do programu 
burmistrz wychodzi naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, nie 
tylko zwiększając majątek Gmi-
ny, inwestując w infrastrukturę 
Gminy, poprawiając bezpieczeń-
stwo w mieście ale też generu-
jąc oszczędności. Nowy system 
oświetlenia ma być proekolo-
giczny, dzięki automatycznemu 
sterowaniu większe natężenie 
światła będzie w godzinach, kiedy 
ruch uliczny i pieszy jest wzmo-
żony i słabsze natężenie światła 
w godzinach kiedy ruch jest mi-
nimalny. Lampy nie będą świeciły 
pełną mocą całą noc, co pozwoli 
zaoszczędzić na opłatach za prąd. 

Nowe oprawy mają być ustawio-
ne pod odpowiednim kątem, tak 
aby światło skierowane było na 
drogę, a nie było rozproszone 
na boki. Nowe lampy mają być 
nowoczesne, ledowe, energo-
oszczędne, trwalsze i, co ważne, 
na gwarancji. Dzięki nowym tech-
nologiom uda się zaoszczędzić 

pieniądze, dzięki czemu spłata 
pożyczki w kolejnych latach nie 
będzie dla Gminy obciążeniem. 
Ponieważ program i inwestycja 
nie wymagają angażowania środ-
ków własnych, nie trzeba będzie 
rezygnować z innych inwestycji 
potrzebnych Gminie. 

Marcin Gręda
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 W dniu 11 grudnia odbyła się 
Komisja Społeczna i Spraw Wiej-
skich Rady Miejskiej. Podczas 
posiedzenia komisja zajmowała 
się sytuacją i stanem oświaty na 
terenach wiejskich. Z racji tego, 
że szkoła w Żabowie jest placów-
ką wiejską a radni podczas komi-
sji zajmowali się sytuacją oświaty 
był to doskonały czas aby skarbnik 
gminy Marcin Marchewka w imie-
niu burmistrza przedstawił radnym 
Panią Angelikę Tębłowską  nowe-
go dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Żabowie. Był to doskonały czas 
aby Pani  dyrektor opowiedziała w 
kilku zdaniach o dotychczasowym 
doświadczeniu zawodowym oraz 
swojej osobie.

Komisja Społeczna i Spraw Wiejskich

 Dokładnie rok minął już od 
pisma Wojewody Zachodniopo-
morskiego w sprawie możliwości 
wygaśnięcia mandatu radnego 
Marcina Nieradki, pełniącego 
funkcję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Jako 
uzasadnienie konieczności wszczę-
cia przez Radę Miejską postępo-
wania wyjaśniającego Wojewo-
da podaje zamieszkanie radnego 
poza gminą Nowogard. Przewod-
niczący broni się, że zameldowany 
jest w Nowogardzie i to sprawę 
rozwiązuje. Okazuje się, że to wca-
le nie jest takie pewne.
 22 grudnia to ostateczny termin 
podjęcia uchwały w sprawie dal-
szej obecności radnego Marcina 
Nieradki w składzie Rady Miejskiej 
w Nowogardzie.
 W czasie piątkowej sesji 
(4 grudnia) o pismo Wojewody 
z 29 października i brak tego punk-
tu w porządku obrad zapytał rad-
ny Jacek Rafiński z klubu radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Podobne pytanie postawił w czasie 

Sprawa wygaśnięcia
mandatu radnego Nieradki

środowej sesji (25 listopada) radny 
Marcin Wolny z SLD.
 Przewodniczący Marcin Nierad-
ka poinformował radnych, że on się 
z tej sprawy wycofał, aby nie być 
sędzią we własnej sprawie i dalsze 
prowadzenie sesji przekazał wice-
przewodniczącej Jowicie Pawlak. Ta 
jednak tematu nie podjęła. A pod-
czas kolejnej sesji (w środę) stwier-
dziła, że nie było żadnego wniosku 
w tej sprawie i ten punkt nie zo-
stanie wprowadzony pod obrady, 
a jedynie planuje wysłać pismo do 
Wojewody w imieniu całej rady.
 Sęk w tym, że takim wnioskiem 
jest już samo pismo Wojewody, 
a pisanie listu do kogokolwiek 
w imieniu całej rady, gdy prawie 
połowa się z tym nie zgadza, jest 
zakłamywaniem rzeczywistości.
 Pierwsze pismo od Wojewody 
przypomnijmy, że wpłynęło jeszcze 
w grudniu 2019 roku. Wojewoda 
prosił w nim o zbadanie okoliczno-
ści wygaśnięcia mandatu przewod-
niczącego i przesłanie w tej spra-
wie stanowiska oraz dokumentu 

wyjaśniającego do dnia 6 stycznia 
2020r. Już wówczas przewodniczą-
cy odciął się od sprawy, przekazu-
jąc jej prowadzenie w ręce wice 
przewodniczącej, która wszczęła 
postępowanie wyjaśniające i miała 
postawić sprawę na najbliższej se-
sji jeszcze w grudniu 2019 r.
 Rzeczywiście 20 grudnia 2019 
roku podjęta została na sesji RM 
uchwała w sprawie zajęcia stano-
wiska w sprawie stwierdzenia bra-
ku podstaw do wygaśnięcia man-
datu przewodniczącego Nieradki. 
Ponieważ sam zainteresowany za-
brał głos w tej sprawie i wziął udział 
w głosowaniu, a zgodnie z prawem 
nie może głosować we własnym in-
teresie, Wojewoda uchwałę uchy-
lił, a sprawa pozostała nierozstrzy-
gnięta do dziś.
 Pisali do wojewody w tej spra-
wie radni klubu Lewicy na począt-
ku nowego roku. Pisał Wojewoda 
do Przewodniczącego prosząc 
o odpowiedź do 15 stycznia 2020 r. 
przedłużając czas na rozstrzygnię-
cie sprawy.

 W swojej pracy przede wszystkim stawiam na rozwój dzieci - powie-
działa dyrektor Angelika Tębłowska - ze swojej strony zrobię wszystko 
aby dzieci w szkole czuły się bardzo dobrze.

Marcin Gręda
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 Pisała do wojewody też wice 
przewodnicząca Jowita Pawlak 
wypowiadając się w imieniu całej 
Rady, zajmując stanowisko gdzie 
nie widzi podstaw do wygaśnięcia 
mandatu przewodniczącego Nie-
radki. Wojewoda jednak nie chce 
zadowolić się stanowiskiem jednej 
radnej w imieniu całej rady i żąda 
oficjalnego stanowiska rady w od-
powiednio przegłosowanej uchwa-
le. Wojewoda przypomniał się 
w tej sprawie 29 października pro-
sząc o wyjaśnienie sprawy kolejno 
wydłużając termin do kiedy RM ma 
się zebrać aby przegłosować stano-
wisko i nic dalej nie wiadomo.
 Po roku, czekamy nadal na 
projekt uchwały, która pozwoli 
radnym podjąć decyzję w sprawie 
przewodniczącego. Czy przewod-
nicząca taką uchwałę przygotuje, 
jak będą głosować radni przekona-
my się już jutro 15 grudnia na sesji 
rady Miejskiej.
 Jeżeli Rada będzie nadal wszyst-
ko robiła, aby nie zrealizować po-
lecenia Wojewody, może on wy-
dać zarządzenie zastępcze za Radę 

Miejską i podjąć niezależną decy-
zję.
Zabawa w kotka i myszkę trwa 
w najlepsze.
 Przewodniczący udowadnia, 
że jest zameldowany i mieszka 
w Nowogardzie. Grupa radnych   
z Nowej też podobno to spraw-
dziła i informuje, że według nich 
przewodniczący jest mieszkańcem 
Nowogardu. Jakże by mogli twier-
dzić inaczej, przecież koalicjanta 
trzeba bronić za wszelką cenę, na-
wet prawdopodobnej manipulacji 
prawdą. Wszystko by wskazywało, 
że nie ma czego się bać przewodni-
czący i radni bez problemu powinni 
podjąć odpowiednią decyzję, którą 
Wojewoda by przyjął. 
I tu jest problem, bo przewodni-
czący Nieradka sam chyba nie wie, 
gdzie do końca mieszka. Na spra-
wozdaniu podatkowym pisze, że 
mieszka w Nowogardzie. W Gole-
niowie pojawia się w dokumentach 
jako mieszkaniec gminy Goleniów, 
pojawiają się więc nieścisłości. 
 Nie powinna więc nikogo dziwić 
reakcja Wojewody Zachodniopo-

morskiego na informację dotyczą-
cą zamieszkiwania jednego z rad-
nych poza własną gminą.
 Ktoś by zarzucił, że to polityczna 
zemsta. Trudno to jednak dowieść, 
bo Wojewoda jest z PiS i  przysy-
ła wniosek do radnych o podjęciu 
uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego z PiS.
 Ostateczny termin wyzna-
czony przez Wojewodę się zbliża 
(22 grudnia), a radni nie kwapią 
się do podjęcia decyzji. Widać waż-
niejsze są układy i układziki, a nie 
porządek prawny. Mieszkasz poza 
gminą, to nie możesz w tej gminie 
pełnić funkcji radnego i tyle. A dal-
sze przeciąganie sprawy, może 
skończyć się kompromitacją całej 
Rady.
 Widać, że większość rady (PiS 
i Nowa) nie potrafią zmierzyć się 
z tą sprawą. Nie potrafią, czy być 
może nie chcą, od roku zbadać 
porządnie sprawy, przeprowadzić 
ważnego głosowania, podjąć decy-
zji i wydać stanowiska.

Piotr Suchy

 W piątek, 4 grudnia br. bla-
skiem mnóstwa lampek, rozbły-
sła choinka na Placu Wolności. 
Świąteczny wygląd przybrały też 
drzewa przy głównej ulicy i sam 
zabytkowy budynek urzędu. Przy-
ozdobiono również słupy oświe-
tleniowe w ciągu głównych ulic.
 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, jak co roku zadbał o to aby 
najmłodszy przedszkolak z Gminy 
Nowogard wraz z nim rozświetlił 
okazałe drzewko. Nie zabrakło 
tradycyjnego „odliczania” aby 
punktualnie o czasie choinka za-
błysła wyjątkowym blaskiem i wy-
czarowała prawdziwie świąteczną 
atmosferę. I choć tradycyjnie już 
rozświetlenie choinki odbywa się 
na placu przed ratuszem to w la-
tach ubiegłych mieszkańcy licz-
nie gromadzili się na placu aby 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

Rozświetlenie choinki

Niestety epidemia Covid -19 i ograniczenia z nią związane uniemożli-
wiły organizacji wydarzenia na tak szeroką skale.
 Choinka na placu wolności to nie jedyna ozdoba świąteczna jaka 
w okresie świąt będzie na placu. Już w najbliższym czasie na placu sta-
ną kolejne ozdoby niespodzianki które z pewnością będą przyciągały 
zainteresowanie i cieszyły oko mieszkańców.

Marcin Gręda
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 W piątek, 4 grudnia burmistrz Robert Czapla wi-
zytował gminne przedszkola. Podczas wizytacji ra-
zem z burmistrzem dzieci odwiedził Święty Mikołaj. 
Wizyta gości w tym przedświątecznym czasie spra-
wiła dzieciom dużo radości. Mikołaj nie miał pro-
blemów z odnalezieniem najmłodszych gdyż wraz 
z nim podróżowali dyrektorzy przedszkoli nr 2 i 4.
 Dzieci od kilku dni z niecierpliwością czekały na 
tego niezwykłego gościa. Przygotowały dla Mikołaja 
niespodzianki- piosenki, wiersze oraz własnoręcznie 

Burmistrz Robert Czapla odwiedził 
przedszkola

wykonane upominki. Następnie Święty Mikołaj ob-
darował wszystkie dzieci pięknymi prezentami w po-
staci maskotki i słodkiej niespodzianki mikołajowej.
 Cieszymy się że burmistrz pamiętał o naszych 
najmłodszych. Była to miła niespodzianka. Przyby-
cie burmistrza, który przyprowadził ze sobą Miko-
łaja sprawiło tak wielka radość naszym najmłod-
szym. Dziękujemy burmistrzowi Robertowi Czapli za 
odwiedziny i zostawione prezenty – mówi dyrektor 
Przedszkola nr 4 w Nowogardzie Elżbieta Majchrzak
 Radości nie było końca. Burmistrz razem z Miko-
łajem chętnie zostałby dłużej w każdym przedszko-
lu, lecz na Jego odwiedziny czekały przecież inne 
dzieci. Żegnając się Święty Mikołaj obiecał, że jeśli 
dzieci spełnią swoje przyrzeczenie i będą grzeczne, 
to za rok również odwiedzi ich z prezentami.
 Wizyta Świętego Mikołaja była również dobrą 
okazją, aby podziękować dyrekcji i pracownikom 
przedszkoli za cały rok wytężonej pracy.

Marcin Gręda
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 6 grudnia w Nowogardzkim 
Sarnim Lesie odbył się II z cyklu 
wyścig w kolarstwie przełajowym 
Stevens CX Cup Nowogard, które-
go współorganizatorem był Urząd 
Miejski w Nowogardzie.
 Do otwartego wyścigu, na 
starcie w Mistrzostwach Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, stanęło 237 zawodników w 12 
różnych kategoriach. Zawodnicy 
jechali w kategoriach od żaków, 
młodzików, juniorów aż po ma-
stersów.
 Jak relacjonują uczestnicy wy-
ścigu trasa była ciężka, technicz-
na i wymagająca. Trzeba było być 
skoncentrowanym i uważnym. - 
To, co cieszy najbardziej to wielka 
popularność wyścigu i kolarstwa 
wśród dzieci i młodzieży. Nowo-
gard daje nowemu pokoleniu 
kolarzy wprost idealne warunki 
do uprawiania kolarstwa przeła-
jowego, a młodzi Nowogardzia-
nie mają już na koncie pierwsze 
sukcesy. Dlatego tak chętnie ten 
sport wspieramy – mówi bur-
mistrz Robert Czapla.
 Nowym mistrzem wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w ko-
larstwie przełajowym kategorii 
Junior został wychowanek Klubu 

Burmistrz Robert Czapla
wspiera nowogardzkich kolarzy

Kolarskiego LKK Nowogard, Hu-
bert Grygowski. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w barwach klubu.
 Jak powiedział trener Ryszard 
Posadzki całe wydarzenie okazało 
się sukcesem. Udało się zorgani-
zować mikołajkowe mistrzostwa 
pomimo wielu trudności z powo-
du sytuacji epidemiologicznej. 
Przygotowania trwały 2 miesiące, 
należało zabezpieczyć uczestni-
ków od strony sanitarno epide-
miologicznej i technicznej. Jednak 
było warto, cały trud się opłacił, 
wyścig pomimo, iż w okrojonym 
gronie, bo bez gości i bez publicz-
ności, przyniósł uczestnikom wie-

le radości, emocji i pozytywnych 
wrażeń.
 Dzięki uprzejmości burmistrza 
zapewniono uczestnikom posiłki 
i poczęstunek przy ognisku, gdzie 
zawodnicy mogli nabrać sił po wy-
ścigu i ogrzać się w oczekiwaniu 
na zwycięzców kolejnych katego-
rii.
 Dzięki Fotografii Sportowej 
– Dulny foto udało się stworzyć 
przepiękną galerię obrazującą 
wydarzenie. Zapraszamy do obej-
rzenia.
https://www.facebook.com/me-
dia/set?vanity=Dulnyfotosport&-
set=a.5106909742660218

Ewa Brzykcy
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 Zakończył się I Turniej Badmin-
tona o Puchar Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli
 5 grudnia w hali SP1 w No-
wogardzie zagrali zawodnicy 
z Choszczna, Szczecina, Gole-
niowa i Nowogardu. Tym razem, 
była to odsłona gier podwójnych, 
w której mogliśmy delektować się 
szybką i techniczną grą na siatce, 
czy też spektakularnymi obrona-
mi i atakami.
 Poziom turnieju był bardzo 
wysoki i zarazem wyrównany, na 
co wskazują wyniki – w większości 
mecze trzy setowe. Turniej odby-
wał się systemem „każdy z każ-
dym”.
 Z kompletem zwycięstw na 
szczycie podium zameldowała się 
para deblowa (Mateusz i Miesz-
ko). Tuż za nimi z zaledwie jed-
ną porażką uplasowali się ojciec 
z synem (Tomek i Rafał). Podium 
zamknęła para deblowa (Michał 
i Adam), którzy rozegrali m.in. 
pasjonujący mecz ze zwycięzca-
mi turnieju, mając nawet kilka 
lotek meczowych. W przypadku 
pozostałych miejsc zadecydowały 
niuanse (bezpośrednie mecze lub 
przegrane sety).
Klasyfikacja końcowa:
1. Mateusz Pierzyński (Choszcz-
no) – Mieszko Szymański (Nowo-
gard) 10p
2. Tomasz Bachul (Szczecin Za-
łom) – Rafał Bachul (Szczecin Za-
łom) 8p
3. Michał Matera (Szczecin) – 
Adam Wiplinger (Goleniów) 6p
4. Emilian Pisarek (Nowogard) – 
Jakub Wierzbicki (Goleniów) 2p
5. Piotr Mikołajewski (Nowogard) 
– Wiktor Mikołajewski (Nowo-
gard) 2p
6. Grzegorz Kister (Nowogard) – 
Dariusz Chojarski (Nowogard) 2p
 Zawodnikiem Turnieju został 
wybrany Michał Matera ze Szcze-
cina. W nagrodę otrzymał statu-
etkę, koszulkę oraz medal pamiąt-

I Turniej Badmintona o Puchar
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli

kowy Narodowych 
Dni Badmintona 
z grafiką 100 rocz-
nicy Bitwy Warszaw-
skiej 1920.
 Nasi koledzy badminto-
niści z Goleniowa nie zapomnieli 
o jutrzejszych Mikołajkach i wy-
stąpili w specjalnie na tą oka-
zję przygotowanych koszulkach 
(Seepoint Sp. z o.o.)  Na kortach 
można było zatem widzieć św. 
Tomasza, św. Adama, czy też św. 
Jakuba.
 Na zakończenie turnieju mo-
gliśmy obejrzeć sparing jednych 
z najlepszych w naszych okolicach 
zawodników, Michała Matery 
z Mateuszem Pierzyńskim. Jak 
przystało na prawdziwych wo-
jowników Michał i Mateusz po za-

kończonym turnieju natychmiast 
pojechali do Szczecina, gdzie na 
Szczecińskiej Lidze Badminto-
na (SLB) jak widać po wynikach, 
pierwsze miejsce rozstrzygną 
w ostatnim meczu, grając prze-
ciwko sobie.
 KS „Śnieżne Pantery” Nowo-
gard pragnie złożyć podzięko-
wania wszystkim uczestnikom 

turnieju, za dostarczenie 
mnóstwa pozytywnych 

emocji sportowych, 
szczególnej atmos-
fery rywalizacji 
w duchu zasad 
fair-play. Szczegól-
ne podziękowania 

w stronę wielkiego 
nieobecnego na tur-

nieju Mariana Sadkow-
skiego, współpomysłodaw-

cy wydarzenia.
 Dziękujemy Burmistrzowi No-
wogardu Robertowi Czapli za 
ufundowanie przepięknego pu-
charu, który tym razem pojechał 
do Szczecina. Dziękujemy Dyrek-
tor SP1 w Nowogardzie Annie 
Łysiak za udostępnienie obiektu 
hali sportowej. Statuetki, medale 
oraz nagroda dla Zawodnika Tur-
nieju zostały ufundowane przez 
Fundację Narodowy Badminton 
z siedzibą w Warszawie.
Do zobaczenia w Nowym Roku.  

Sebastian Szymański
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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 

lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
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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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