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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
jak wiecie nasz szpital zawarł z Powiatem Łobe-
skim umowę na obsługę medyczną szpitala w Re-
sku. Jest to wyjątkowo pozytywne wydarzenie dla 
nowogardzkiego szpitala oraz naszej Gminy. W ten 
sposób zaistnieliśmy również na rynku medycznym, 
jako potencjalny usługodawca. Przejęcie szpitala 
w Resku ma docelowo zwiększyć dochody naszej 
placówki. Zanim przejęliśmy ten szpital, negocjacje 
trwały osiem miesięcy. Wynegocjowaliśmy satysfak-
cjonujące nas warunki w taki sposób, żeby ten szpi-
tal nie przynosił nam strat.
 Jednak jedna z lokalnych gazet rozkręciła natar-
czywą kampanię dezinformacji na ten temat, pełną 
nieprawdziwych informacji, sugestii, pomówień i 
oskarżeń pod adresem osób, które są odpowiedzial-
ne za negocjacje i podpisanie ze starostą łobeskim 
umowy na obsługę szpitala w Resku.
 Umowa, jak wskazuję powyżej, dotyczy świad-
czenia usług medycznych, a nie przejęcia budynku, 
czyli majątku. To oznacza, że jako dyrektor szpitala 
nie musiałem posiadać żadnego upoważnienia wy-
danego przez Radę Miejską w Nowogardzie w zakre-
sie poszerzania świadczeń medycznych, bo takowe 
jest potrzebne tylko przy przejmowaniu majątku, a z 
tym nie mieliśmy do czynienia.
 Zgodnie bowiem z podpisaną umową dzierżawy, 
budynek i wyposażenie pozostają własnością Po-
wiatu Łobeskiego, a Szpital w Nowogardzie tylko je 
dzierżawi od Powiatu i zobowiązał się wyłącznie do 
działalności medycznej, zgodnie z kontraktem z NFZ 
o/Szczecin (ZOL, Por. chirurgiczna). Warto tu nad-
mienić, że działalność w zakresie zakładu opiekuń-
czo- leczniczego (ZOL-u) nie wchodzi w zakres usta-
wy o sieci szpitali, a mamy tu do czynienia z osobnym 
kontraktowaniem. Mieszkańcy naszej Gminy więc w 
żaden sposób nie będą współfinansować utrzyma-
nia i działalności szpitala w Resku. On będzie się 
finansował sam. Ponadto mamy zagwarantowane 
w umowie, że remonty inwestycyjne będzie prze-

Oświadczenie dyrektora
szpitala w Nowogardzie 

prowadzał właściciel, czyli 
Powiat Łobeski.
 Nad całym procesem 
tzw. przejęcia szpitala w 
Resku, czuwała nie tylko 
administracja nowogardz-
kiego szpitala i jej radca 
prawny, ale również Po-
wiat Łobeski, Gmina Re-
sko, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i Wojewoda Za-
chodniopomorski, jako przedstawiciel Rządu RP w 
terenie, który dokonał wpisu do rejestru usług me-
dycznych. Jak widzimy, przejęcie szpitala w Resku 
przez szpital w Nowogardzie, było nie tylko zgodne 
z prawem, ale i miało poparcie wszystkich wyżej wy-
mienionych instytucji.
 Posiadaliśmy też pozytywną opinię Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejo-
nowego w Nowogardzie.
 Nowogardzki szpital oraz Gmina Nowogard nie 
poniosły kosztów przejęcia szpitala w Resku. Wy-
posażenie oraz sprzęt otrzymaliśmy w nieodpłatne 
użytkowanie od Powiatu Łobeskiego, który całe wy-
posażenie oraz sprzęt odkupił od szpitala w Gryfi-
cach.
 Nie wszystko jest jednak darmo. Jesteśmy zo-
bowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej 
OC na szpital reski. Podpisałem właśnie umowę 
na ubezpieczenie i będziemy płacić za nie 1172,39 
zł miesięcznie. W umowie przewidziano również 
opłatę dzierżawczą za budynki na poziomie 10.000 
zł miesięcznie. Wszystkie te koszty zostaną pokry-
te nie przez mieszkańców gminy Nowogard, ale z 
przychodów uzyskanych z kontraktu NFZ na szpital 
w Resku. Jednak w tej samej umowie jest zapis, że 
w przypadku nadzwyczajnych sytuacji, możemy być 
całkowicie zwolnieni z obowiązku opłat tego czyn-
szu. Ponadto w umowie zawarty został zapis, że przy 
ewentualnym zysku, możemy podzielić się nim, do 
50% , z Powiatem Łobeskim, który zobowiązał się za 
to wykonywać usługi inwestycyjne dla reskiego szpi-
tala.
 O tym, że gra była warta świeczki, niech świad-
czy fakt, że w konkursie na przejęcie szpitala w Re-
sku, stanęło w sumie aż 4 oferentów: prywatny in-
westor, Powiatowy Szpital w Goleniowie, Szpital w 
Gryficach i Szpital w Nowogardzie. Wybrana została 
nasza oferta. To potwierdza fakt, że nowogardzki 
szpital uważany jest w regionie jako solidny i wiary-
godny.
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 Mogę Państwa uspokoić i zapewnić, że jako 
mieszkańcy naszej gminy nie poniesiemy żadnych 
kosztów związanych z działalnością medyczną szpi-
tala w Resku, co nam gwarantują podpisane umo-
wy.
 Przejęcie szpitala w Resku daje nam więcej pa-
cjentów w przychodniach przyszpitalnych, a co za 
tym idzie, większy kontrakt z NFZ i więcej pienię-
dzy dla nowogardzkiej placówki. To także kolejny 6 
oddział uruchomiony przez nasz szpital, zwiększo-
na liczba pielęgniarek i lekarzy (których na rynku 
jest coraz mniej). Poszerzony zakres usług, to tak-
że wzmocnienie pozycji szpitala w Nowogardzie na 
rynku usług medycznych.
 Nowogardzka placówka dostrzeżona została rów-
nież w Polsce. Tegoroczny ranking Dziennika „Rzecz-
pospolitej” polskich szpitali pokazał, że nasz szpital 
został oceniony wysoko, zajmując 5 miejsce w Pol-
sce i 1 w województwie w swej kategorii. Również 
wg opinii szczecińskiego oddziału NFZ, Samodziel-
ny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie, jest 
szpitalem wzorcowym i wysoko notowanym przez 
Fundusz.
 Pomimo tych pozytywów, przeciwnicy szpitala, 
na każdym kroku, wciąż obrzucają go błotem. Na 

wszelkie też sposoby, próbują oni pokazać zafałszo-
wany obraz nowogardzkiego szpitala, szkodząc w 
ten sposób jego wizerunkowi na zewnątrz, a przy 
okazji szkodzą też i nam, mieszkańcom oraz pacjen-
tom tego szpitala.
 Zapewniam Państwa, jako dyrektor nowogardz-
kiego szpitala, że nasz szpital był i jest wzorowo za-
rządzany.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Lembas

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Rejonowego Szpitala w Nowogardzie

 Z taką informacją zadzwonił 
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Tomasz 
Sobieraj do burmistrza Roberta 
Czapli. Marszałek poinformował, 
iż środki na ten cel będą zabez-
pieczone w budżecie Urzędu 
Marszałkowskiego i w przyszłym 
roku będzie można przystąpić do 
wspólnej realizacji budowy chod-
nika.
 Ta znakomita informacja dla 
naszych mieszkańców, to efekt 
długich starań i zaangażowania 
burmistrza w doprowadzenie in-
westycji do skutku.
 W piątek, 15 września br., do-
szło do spotkania burmistrza z 
wicemarszałkiem w sprawie bu-
dowy chodnika od końca ulicy 
Kościuszki do Warnkowa. Podczas 
spotkania, burmistrz z marszał-
kiem, szukali rozwiązania, mają-
cego doprowadzić do rozpoczęcia 

Będzie chodnik z Nowogardu 
do Warnkowa! 

robót jeszcze w tym roku, ale brany był również pod uwagę wariant zre-
alizowania tego zadania wiosną przyszłego roku. 
 Gmina już w 2015/16 sporządziła projekt i uzyskała niezbędne po-
zwolenia na realizację inwestycji. Kompletną dokumentację projekto-
wą przekazano Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w marcu 
bieżącego roku.

Andrzej Sawicki
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 Burmistrz Robert Czapla za-
wnioskował do rady m.in. o znie-
sienie opłat przez mieszkańców za 
przyłączenie do sieci wodno-ka-
nalizacyjnej.
 W środę (20 września br.), o 
godz. 9.00, rozpoczęła się dziesię-
cio godzinna sesja Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, podczas której 
radni głosowali nad projektami 
uchwał autorstwa m.in. burmi-
strza Roberta Czapli:
	 Zniesienie	opłaty	za	przyłącze-
nie	do	urządzeń	kanalizacyjnych. 
Burmistrz przygotował uchwałę o 
likwidację opłat za przyłączenie 
się do sieci wodnej i kanalizacyj-
nej. Dotychczas opłaty te wynosi-
ły każdorazowo 307,80 zł. 
 Już na samym początku dys-
kusji, odnośnie projektu uchwały 
burmistrza, radny M. Krata za-
wnioskował o zdjęcie uchwały 
burmistrza z porządku obrad, a to 
oznaczałoby nie zajmowanie się 
tym tematem, a w konsekwen-
cji dalszemu ponoszeniu przez 
mieszkańców powyższych opłat 
za przyłącza. Radni jednak w 
większości odrzucili wniosek for-
malny wiceprzewodniczącego M. 
Kraty. Po przedstawieniu uzasad-
nienia uchwały przez burmistrza, 
głos zabrał radny Marcin Nie-
radka, który zaproponował, aby 
stawka ta jednak pozostała, ale 
wynosiła symboliczne 1 zł brutto.
 Propozycja radnego Nierad-
ki znalazła akceptację u burmi-
strza, ponieważ 1 zł, jako opłata 
symboliczna, nie jest zbyt wielkim 
obciążeniem dla budżetu dmowe-
go. I za takim projektem uchwały 
zagłosowali w większości radni (za 
byli: Anna Wiąz Renata Piwowar-
czyk Jolanta Bednarek, Marcin 
Wolny, Mirosława Cwajda, Dawid 
Jurczyk Marcin Nieradka, Michał 
Bociarski, Arkadiusz Ciechanow-
ski i Bogumił Gała).
 Jednak byli i tacy radni, którzy 
zagłosowali przeciwko „obniżeniu 
opłaty”, a byli to: Michał Krata, 
Andrzej Kania i Jowita Pawlak. 

POWAKACYJNA SESJA RADY 

Wstrzymali się zaś od głosu (nie 
poparli jej): Michał Wiatr, Bogdan 
Dziura, Dariusz Kielan, Rafał Paś-
ko i Piotr Słomski.

***
	 Zaliczenie	 drogi	 w	 Olchowie	
do	 kategorii	 dróg	 gminnych. 
Wspomniana droga prowadzi od 
kościoła do plaży. W tym roku 
zakończona został jej przebudo-
wa, za kwotę 555.538 zł. Projekt 
dofinansowany został ze środ-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w kwocie 292.643 
zł. Wkład gminy Nowogard to 
262.895 zł. Radni uchwałę podjęli 
jednomyślnie.

***
 Zatwierdzony został przez radę 
statut	nowego	sołectwa	Bienicz-
ki. Zatwierdzenie tego statutu 37 
sołectwa w naszej gminie, pozwa-
la na ogłoszenie wyborów Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w Bieniczkach.

***
 Radni, na podstawie nowego 
Prawa Oświatowego i uchwały 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego 
na terenie naszej gminy, przyję-
li uchwałę stwierdzającą prze-
kształcenie dotychczasowych 10 
szkół z sześcioletnich na ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Uchwały 
te są równocześnie aktami	 zało-
życielskim	tychże	szkół.

***
 Radni na wniosek burmistrza, 
zabezpieczyli w budżecie kwotę 

30	 tys	 zł	 na	 budowę	 siłowni	 na	
świeżym	 powietrzu	 przy	 Szkole	
Podstawowej	 nr	 2 w Nowogar-
dzie. Siłownia ta, w czasie lekcji 
będzie służyć uczniom, zaś popo-
łudniu będzie ona dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. Ponad-
to burmistrz poinformował, że 
zostanie także wyremontowane 
podłoże placu zabaw, który usytu-
owany jest przy SP nr 2.

***
 Radni przyjęli projekt uchwa-
ły, upoważniający burmistrza, do 
zabezpieczenia w budżecie na rok 
2018 kwoty w wysokości 341	tys	
zł	na	wspólną	 inwestycję	Gminy	
Nowogard	ze	Spółdzielnią	Miesz-
kaniową	GARDNO. W ramach tej 
kwoty ma być wykonana inwe-
stycja polegająca na przebudo-
wie dróg i miejsc postojowych na 
osiedlu Gryfitów. Cała inwestycja 
ma kosztować 471 tys zł.

***
 Podczas sesji głos zabrał prze-
wodniczący klubu radnych SLD, 
który poinformował Radę Miej-
ską, że klub SLD zwiększył ilość 
radnych z 4 do 5. Piątym radnym, 
który należy do klubu radnych 
SLD jest radna Mirosława Cwajda.

***
 Na temat uchwał budżeto-
wych poinformujemy Państwa w 
kolejnym artykule. 

Piotr Suchy
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 W piątek 15 września 2017 r. 
Burmistrz Robert Czapla podpisał 
przetarg na modernizację dróg i 
chodników na os. Waryńskiego w 
Nowogardzie (od bloku 19 do 21), 
dzięki któremu mieszkańcy osie-
dla doczekają się remontu drogi 
i chodnika, który był w fatalnym 
stanie.
 Dotychczasowa droga beto-
nowa przy budynkach 19, 20 i 
21 zostanie rozebrana i przebu-
dowana na ciąg pieszo-jezdny o 
nawierzchni z kostki betonowej 
typu POLBRUK. Zaprojektowana 
nawierzchnia nowej drogi będzie 
dowiązana do istniejących parkin-
gów leżących na działkach Wspól-
not Mieszkaniowych.
 Termin składania ofert upły-
wa w dniu 5.10.2017 roku. o 
godz. 9:00. Oferty należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta, 
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie – Plac Wolności 1. 
Szczegółowe informacje na temat 
postępowania wraz z dokumen-
tacją techniczną są dostępne na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie – bip.nowogard.pl

(admin)

Będą nowe drogi i chodniki
na Waryńskiego
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 We wtorek i w środę (12-13 września br.), bur-
mistrz Robert Czapla spotkał się z delegacją miesz-
kańców miasta Pomerode (Brazylia) oraz z Cottbus 
(Niemcy).

Spotkanie z delegacją
z miasta Pomerode z Brazylii 

oraz Cottbus z Niemiec 

Izby Pamięci, stąd też obecność na spotkaniu dyrek-
tor nowogardzkiej placówki Anety Wysoszyńskiej.
 - Wracamy do Brazylii, gdzie nasz dom, ale ser-
ce moje zostaje w Nowogardzie. - powiedział nam 
Michel Gustmann z Pomerode. - Jest to naprawdę 
piękne miasto z pięknie wyposażoną biblioteką.
 Na zakończenie spotkania strona nowogardzka, z 
burmistrzem na czele, złożyła na ręce gości Pome-
rode i Cottbus zaproszenia do spotkania dla Burmi-
strzów oraz zaproszenia kulturalne dla zespołów ta-
necznych, do udziału w najbliższym Festiwalu „Lato 
z Muzami”. Dzięki takim spotkaniom, jeszcze lepiej 
jesteśmy w stanie poznać życie ludzi, którzy miesz-
kali na tych ziemiach przed nami. 

Piotr Suchy

 W przypadku gości z Brazylii byli to potomkowie 
byłych mieszkańców Konarzewa, Jarchlina i Kulic, 
którzy wyemigrowali do Brazylii w XIX wieku.
 Podczas spotkania goście przedstawili materiały 
historyczne, które zbierane są przez nich od kilku lat, 
a dotyczą przodków i miejsca ich urodzenia. Spotka-
nie stało się okazją nie tylko do nawiązania relacji, 
ale również do pozyskania materiałów do tworzącej 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 
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 W czwartek, 14 września br., burmistrz Robert 
Czapla, na zaproszenie organizatora i jednego z 
głównych sponsorów Mistrzostw Szkół Techniki 
Samochodowej Województwa Zachodniopomor-
skiego, firmy DOMIR PARTS, której właścicielem 
jest Dominik Wulkiewicz, wziął udział w spotkaniu z 
przedsiębiorcami.
 Byli to przede wszystkim przedstawiciele produ-
centów współpracujących z firmą DOMIR PARTS Do-
minika Wulkiewicza.
 Wśród nich byli przedstawiciele takich firma jak: 
Wielton S.A. - największy producent naczep i przy-
czep drogowych w Polsce, 3 w Europie i 10 na świe-
cie, Bodex, Wesob, Wecon, Metaltech, Metalfach, 
Ursus, Hella - lider światowy w dziedzinie oświe-

Burmistrz spotkał się
z przedsiębiorcami 

 W czwartek, 7 września br., w godzinach 
popołudniowych, burmistrz Robert Czapla 
udał się do Karska.
 Okazją do odwiedzin były 96 urodziny 
Krystyny Żyto, mieszkającej od 7 lat właśnie 
w Karsku. Wcześniej jej dom rodzinny znaj-
dował się na ulicy Kilińskiego. Jubilatka jed-
nak pochodzi z Kutna. 
 Burmistrz życzył jubilatce nie tylko zdro-
wia i kolejnych lat życia, ale również tego, 
by swym wigorem i chęcią życia pani Krysty-
na zarażała wszystkich dookoła.

Piotr Suchy 

Odwiedziny burmistrza
u Jubilatki w Karsku 

tlenia do pojazdów drogowych wszelkiego rodzaju, 
Hella TRAILOR system oraz KNORR – BREMSE - lider 
światowy w produkcji układów hamulcowych.
 Burmistrz, jako gospodarz miejsca Mistrzostw, 
przywitał przybyłych gości i życzył im dobrego cza-
su spędzonego w Nowogardzie. Była to też okazja 
do zaprezentowania obecnym nowogardzkiej strefy 
ekonomicznej i zaproszenia potencjalnych inwesto-
rów spośród zebranych przesiębiorców.
 Prezentacja strefy w Nowogardzie rozpoczęła 
spotkanie, w czasie której mogliśmy zapoznać się z 
nowinkami ze świata m.in. oświetlenia samochodo-
wego, w tym i samochodach osobowych.

Piotr Suchy
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 Po raz trzeci w Nowogardzie, w dniu 15 września 
br., odbyły się Mistrzostwa Szkół Techniki Samocho-
dowej Województwa Zachodniopomorskiego. Do 
rywalizacji stanęły szkoły z Województwa Zachod-
niopomorskiego. O godz. 12.00, w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, burmistrz Ro-
bert Czapla, w obecności wicemarszałka Jarosława 
Rzepy, starosty goleniowskiego, organizatorów oraz 
uczestników, oficjalnie otworzył Mistrzostwa Szkół 
Techniki Samochodowej Województwa Zachodnio-
pomorskiego.
 Uczniowie, biorący udział w Mistrzostwach, 
musieli wykazać się ogromną wiedzą jak i umie-
jętnościami z zakresu szeroko pojętej motoryzacji. 
Oprócz testów teoretycznych, zawodnicy mieli do 
pokonania także konkurencje sprawnościowe.

III Mistrzostwa Szkół Techniki 
Samochodowej Województwa 

Zachodniopomorskiego
w Nowogardzie 

 W klasyfikacji końcowej zespołów, Mistrzami 
Szkół Techniki Samochodowej Województwa Za-
chodniopomorskiego, zostali reprezentanci Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (453 
pkt). Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 10 z Kosza-
lina (384 pkt), natomiast na miejscu trzecim znalazł 
się Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Pyrzycach (356 pkt).
 W klasyfikacji indywidualnej, podczas zaciętej 
dogrywki, tytuł indywidualnego Mistrza zdobył Ra-
dosław Laudy. Wicemistrzem został Maciej Ołubiec, 
zaś miejsce trzecie zdobył Maciej Śniegowski. Wszy-
scy trzej są uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im S. Staszica w Nowogardzie.
 Poza otrzymanymi nagrodami rzeczowymi, każdy 
z uczestników otrzymał możliwość praktyk w ser-
wisach Polmotor w Szczecinie, jednego z głównych 
sponsorów Mistrzostw.
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 W sobotę, 16 września br., w Orzeszu, miał miej-
sce I Zjazd Orzeszan.
 Przy suto zastawionych stołach, pod namiotami, 
zasiadły licznie zebrane rodziny ze swymi seniorami 

I ZJAZD ORZESZAN 
rodów - byli i obecni mieszkańcy Orzesza. Wśród 
nich obecny był również burmistrz Robert Czapla, 
witany serdecznie przez przybyłych.
 - Jestem szczęśliwy, że tu mnie moja żona przy-
wiozła. Ja pochodzę z Stambułu (Turcja) i od kilku lat 
mieszkam w Polsce, zaś moja zona pochodzi stąd z 
Orzesza. - powiedział naszej redakcji Bulent Capak-
cur z Turcji. - Dziś mieszkamy w Lęborku, ale cieszę 
się, że tu jestem. U nas w kraju, skąd pochodzę to 
tradycja, aby wracać tam, skąd są nasze korzenie. 
Nas w domu było 12 dzieci. Rozjechaliśmy się po ca-
łym świecie. Mamy rodziny i fajnie jest, kiedy wszy-
scy na święta zjeżdżamy się razem. A mało nas nie 
jest. To świetny pomysł, by byli i obecni mieszkańcy 
Orzesza się spotkali ze sobą. Naród bez historii jest 
martwy.

Piotr Suchy

 Obecny na podsumowaniu, burmistrz Robert 
Czapla, pogratulował zwycięzcom oraz organizato-
rom, którzy stanęli na wysokości zadania i oficjalnie 
zamknął III Mistrzostwa Szkół Techniki Samochodo-
wej Województwa Zachodniopomorskiego w No-
wogardzie.
 Na zakończenie mistrzowskiego dnia, odbył 
się koncert w ramach „Pożegnania Lata z Radiem 
WAWA”, w którym wystąpiły takie gwiazdy jak Mar-
cus P., After Party.
 Przypomnijmy, że Mistrzostwa zostały zorganizo-
wane przez firmę DOMIR PARTS Dominika Wulkie-
wicza przy wsparciu Burmistrza Nowogardu, Staro-
sty Goleniowskiego i Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Piotr Suchy
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 W sobotę, 16 września br., mieszkańcy osiedla 
Bema bawili się wspólnie na festynie z okazji Dnia 
Pieroga, który po raz trzeci zorganizowali wspólnie: 
Przewodnicząca Rady Osiedla i radna Renata Piwo-
warczyk, Rada Osiedla nr 3 oraz burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaplę.
 Sobotni festyn cieszył się zainteresowaniem 
mieszkańców osiedla Bema (i nie tylko). Uczestnicy 
festynu nie mogli narzekać na nudę – organizatorzy 
zadbali o liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych.
 Bez wątpienia dużo emocji wywołało rozstrzy-
gnięcie konkursu na najsmaczniejszego pieroga, w 
którym wystartowało 15 osób (każdy z uczestni-
ków ulepił 30 pierogów). Pierogi zostały oznaczone 
cyferkami tak, aby jury nie wiedziało, które piero-
gi należą do kogo. Jedynym kryterium wyboru był 
smak prezentowanych pierogów. Jury w składzie: 
Aneta Wysoszyńska – dyrektor nowogardzkiej bi-
blioteki, Beata Kuligowska – dyrektor SP 4, Robert 
Czapla - Burmistrz Nowogardu oraz przedstawiciel 
mieszkańców osiedla Bema – degustowało i ocenia-
ło zgłoszone do konkursu pierogi. Po długich nara-
dach wszystko było już wiadomo. Zwycięzcy zostali 
poznani dopiero po zaproszeniu na scenę (odczyty-
wano cyferki przypisane poszczególnym pierogom), 
gdzie przedstawiciele jury wręczyli nagrody ufundo-

III Dzień Pieroga

wane przez sponsorów. W tym roku wygrały pierogi 
z nadzieniem kurkowym.
 W tym też roku dla nikogo nie zabrakło pierogów. 
Dostępne były one do końca imprezy i to aż w 21 od-
słonach. Nie zabrakło także dobrej muzyki – na sce-
nie wystąpili młodzi wychowankowie Nowogardz-
kiego Domu Kultury oraz Gwiazda Wieczoru zespół 
BLUE BOX.
 Wieczorem odbyła się dla wytrwałych zabawa. 
Sobotni festyn z pewnością należy uznać za udany 
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– Rada Osiedla nr 3 z panią Renatą Piwowarczyk na 
czele, po raz kolejny okazała się świetnym organiza-
torem, i zadbała o każdy najmniejszy szczegół. Efek-
ty były widoczne gołym okiem – zadowoleni miesz-
kańcy, którzy mogli spędzić swój wolny czas w miłej 
atmosferze.

 Rada Osiedla w sposób szczególny składa podzię-
kowania tym wszystkim, którzy pomogli i wsparli or-
ganizację Festynu Rodzinnego i Święta Pieroga.
 Po raz pierwszy też, w ramach Dnia Pieroga, roze-
grano turniej w piłkę nożną.

Piotr Suchy

 W gminie Nowogard w roku 2017 złożono 472 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.  Dzięki Burmistrzowi Robertowi 
Czapli, który podpisał wniosek o przekazanie gmi-
nie dotacji, do rolników trafi łącznie 1.054.607,80 
zł zwrotu podatku akcyzowego. Celem dopłat jest 
zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, a co za tym 
idzie - poprawa opłacalności produkcji i zwiększenie 
dochodów rolników. Z roku na rok  rośnie zaintere-
sowanie zwrotem podatku akcyzowego od oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 
 Warunkiem zwrotu części podatku akcyzowego 
jest złożenie stosownego wniosku do burmistrza  

Ponad 1 mln zł
trafi do rolników

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku. Dokumenty przyj-
mowane są dwa razy do roku, w terminie: od 1 lu-
tego -28 lutego oraz 1 sierpnia -31 sierpnia danego 
roku. 
 Burmistrz Robert Czapla zwraca się więc do 
wszystkich rolników z terenu naszej gminy, o składa-
nie wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawar-
tego w cenie oleju napędowego, a wykorzystywane-
go do produkcji rolnej. 
 Osoba do kontaktu: Małgorzata Cichocka Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rol-
nictwa  tel 91 39- 26- 227  lub pok.207  Plac Wolno-
ści 1

Małgorzata Cichocka
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 W dniach 15-17 września 2017 r. odbyła się dwu-
dziesta czwarta edycja ogólnoświatowej kampania 
Sprzątanie Świata Polska – 2017. Hasło przewodnie 
tegorocznej akcji brzmiało „Nie ma śmieci - są su-
rowce”. Tym razem inicjatorzy akcji zwracają uwagę 
na zmianę postrzegania odpadów, jako „śmieci” i 
dostrzeżenia ich surowcowego potencjału oraz zain-
spirowanie i zaktywizowanie Polaków, do działania 
na rzecz środowiska, jak również promowanie stan-
dardu selektywnej zbiórki. 
 Jak co roku, pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
(GKMiOŚ), koordynowali akcję Sprzątanie Świata 
na terenie gminy Nowogard. Do udziału w kampanii 
zgłosiły się wszystkie placówki dydaktyczne; przed-
szkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły śred-
nie, Świetlica Środowiskowa PROMYK, Nowogardzki 
Dom Kultury, Biblioteka, Zakład Karny, wspólnoty 
mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Nowogar-
du Robertem Czaplą i  jego zastępcą – Krzysztofem 
Kolibskim. Uczestnikom zapewniono nieodpłatnie 
worki i jednorazowe rękawice, które zakupiono ze 
środków budżetowych gminy oraz otrzymaliśmy w 
ramach współpracy z Celowym Związkiem Gmin 
R-XXI w Nowogardzie. 

Sprzątanie Świata 2017

 Placówki biorące udział w kampanii już od 11 
września przygotowywały się do tego przedsięwzię-
cia. Szkolni koordynatorzy akcji opracowali szczegóło-
we harmonogramy zawierające informacje na temat 
zaplanowanych miejsc do uprzątnięcia oraz działania 
towarzyszące akcji. Dzieci wykonywały różnego ro-
dzaju prace plastyczne a młodzież brała udział w po-
gadankach, apelach i prezentacjach.     
 Zgodnie ze zgłoszeniami posprzątane zostały:ul. 
Promenady, Wojska Polskiego i okolice stadionu,
• Sarni Las i Zielona Klasa na polanie,  
• aleje spacerowe wokół jeziora od pl. Szarych Szere-
gów do fontanny,  
• ul. 15-go Lutego i ul. Żeromskiego, 
• ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Nadtorowa, 
• os. Gryfitów, ul. Bohaterów Warszawy w kierunku 
os. Radosława i os. POM 
• os. Leśna-Bema, i boisko pod lasem, 
• os. SM Cisy przy ul. Żeromskiego
• ul. Zamkowa i  grobla przy Szuwarach Nowogardzkich  
• ul. Zaciszna do ul. Bohaterów Warszawy
• teren garaży przy ul. 15 lutego
• ścieżka dookoła jeziora
• tereny wokół szkół i przedszkoli
• teren przyległy do miejsca, w którym znajduje się 
tor motocrossowy
• skarpa przy ul. Kowalskiej
• oraz tereny wiejskie: Błotno, Długołęka, Dąbrowa, 
Piaski, Olszyca, Orzechowo, Strzelewo, Wierzbięcin  i 
Żabowo.  
 Wszystkie zebrane śmieci zostały zebrane i prze-
wiezione do RZGO w Słajsinie. Nieodpłatny transport 
zapewniła firma KZU Pomorze . Natomiast CZG R-XXI 
przyjął wszystkie zebrane odpady bez naliczania 
opłat. 
 Dziękujemy bardzo za zaangażowanie się w tego-
roczną akcję Sprzątania Świata. Zachęcamy do uprzą-
tania otoczenia w sąsiedztwie naszych domów, skwe-
rów, placów zabaw bo właśnie takim postępowaniem 
dajemy dobry przykład a zarazem przyczyniamy się 
do dbania o nasze środowisko!

Urzędnicy w akcji

Pracownicy Urzędu Miejskiego

Pracownicy biblioteki nowogardzkiej
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 Kto z nas, drodzy Państwo, pa-
mięta jeszcze te czasy, kiedy w No-
wogardzie wielkimi sklepami były je-
dynie: Centrum i Jubilat? Dziś jednak 
wielu z nas nie potrafi sobie nawet 
wyobrazić życia bez dyskontów spo-
żywczych typu Biedronka, Lidl, Netto, 
Polo Market czy Intermarche. A jed-
nak kiedyś tak było.
 Wielkim też wydarzeniem, w la-
tach 90 tych XX wieku, w Nowogar-
dzie było powstanie samego targo-
wiska tuż za torami. Obok pierwszych 
kontenerów handlowych, zaczęły po-
jawiać się kolejne nowe stoiska, jed-
ne obok drugich. Rodzącemu się w 
ten czas prywatnemu handlowi, to-
warzyszył popularny wówczas utwór, 
śpiewany przez Marka Kondrata i 
Marlenę Drozdowską – Mydełko Fa.
 Tak było w roku 1991. Wtedy 
wszystko w Nowogardzie dopiero 
się rodziło. Dziś, po ponad 26 latach, 
wiele się zmieniło w mieście, jak i na 
samym targowisku.
 Od początków pierwszej ka-
dencji, burmistrz Robert Czapla, aż 
czterokrotnie spotykał się wraz ze 
swymi współpracownikami z delega-
cją użytkowników targowiska miej-
skiego. Spotkania te dotyczyły m.in. 
możliwości pozyskania środków 
europejskich na przebudowę nowo-
gardzkiego targowiska.
 Warunkiem jednak przyznania tej 
pomocy finansowej z UE był wymóg, 
aby powierzchnia handlowa targo-
wiska po przebudowie, była w mini-
mum 30% przeznaczona pod sprze-
daż produktów rolno-spożywczych. 
Jednak jak sami handlowcy stwier-
dzili, że ze względu na charakter pro-
wadzonych przez nich działalności na 
targowisku, ten warunek nie będzie 
raczej możliwy do spełnienia. I spra-
wa utknęła w miejscu.
 Do kolejnego spotkania doszło 8 
lutego br., w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie. W czasie tego spotkania, 
podczas dyskusji, handlowcy stwier-
dzili, że obecnie istnieje duża szansa, 
aby ten warunek, 30% powierzchni 
handlowej pod produkty rolno-spo-

W sprawie Targowiska
Miejskiego w Nowogardzie

żywcze, był możliwy do spełnienia. 
Odbyło się później kilka kolejnych 
spotkań z handlującymi, w tym rów-
nież kierownika Wydziału Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu 
(RLFKiS). Zarząd Budynków Komunal-
nych podjął starania, aby zwiększyć 
liczbę osób handlujących na targowi-
sku miejskim. Pojawiły się ogłoszenia, 
na spotkaniach z sołtysami, na ich 
ręce, złożone zostało zaproszenie dla 
rolników, aby chcieli oni handlować 
na targowisku. Jednak realia pokaza-
ły, że nie jest tak łatwo zapełnić rynek 
handlującymi, a w ten sposób spełnić 
warunek, aby Gmina otrzymała do-
finansowanie z unii europejskiej na 
remont targowiska miejskiego.
 Prawa rynku, obecność wielko-
powierzchniowych sklepów oferują-
cych tanio swe towary, dostępność 
do dużego asortymentu towarów, 
brak producentów rolnych, którzy 
chcieliby sprzedawać swe produkty 
sprawił, że liczba handlujących spa-
dła. Dziś 13 handlujących (obuwie, 
tekstylia, ryby, produkty spożywcze, 
garmażeryjne) na rynku miejskim nie 
jest w stanie spełnić tego podstawo-
wego warunku, który jest wymaga-
ny, aby otrzymać dofinansowanie na 
przebudowę targowiska.
 Nawet gdyby Gmina w dokumen-
tach wpisała, że 30% terenu targo-
wiska przeznaczone jest pod handel 
płodami rolnymi i otrzymała dofi-
nansowanie, to po pierwszej kontroli 
unijnej, zmuszeni bylibyśmy zwrócić 
ją w całości.

***
 Jednak remont targowiska nie 
daje gwarancji, że handel w tym 
miejscu będzie kwitł. Przekonała się 
o tym boleśnie m.in. gmina Kamień 
Pomorski.
 Wyremontowane pięknie Targo-
wisko Miejskie w Kamieniu Pomor-
skim funkcjonuje od prawie dwóch 
lat. Wydawać by się mogło, że to wy-
starczająco dużo czasu, by mieszkań-
cy Kamienia dobrze je poznali. Nic 
bardziej mylnego. Targ od rana do 
wieczora świeci pustkami. Inwestycja 

dofinansowana została z Unii Euro-
pejskiej i kosztowała w sumie blisko 
1,2 mln złotych.
 Wielu pokusiłoby się o stwierdze-
nie, że jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. Tym razem to 
nie zbyt wygórowane koszty wynaj-
mu odstraszają handlowców. Nie-
którzy wolą po prostu handlować w 
innych miejscach, gdzie klientów nie 
brakuje. Dziki handel na ulicach Ka-
mienia kwitnie…
 Przed gminą Kamień czeka jed-
nak trudny czas, ponieważ targo-
wisko nie spełnia na chwilę obecną 
podstawowego wymogu unijnego, 
jakim jest zapewnienie minimum 
30% powierzchni targowiska z prze-
znaczeniem pod sprzedaż produk-
tów rolno-spożywczych. To oznacza 
zwrot otrzymanego dofinansowania 
na remont miejskiego targowiska.

***
 Tak więc dzisiejsza sytuacja na no-
wogardzkim rynku miejskim, nie daje 
Gminie możliwości na pozyskanie 
dofinansowania z Unii Europejskiej 
na jego remont. Jednak i sam remont 
nie jest gwarancją, czego jesteśmy 
świadkami w innych gminach, po-
dobnych do naszej, że nastąpi oży-
wienie handlu w tym miejscu.
 Są tacy, którzy twierdzą, że re-
mont ożywi to miejsce. Jeżeli taka 
jest wola, to Gmina ponownie po-
chyli się nad sprawą targowiska miej-
skiego w Nowogardzie.
 Dlatego już dziś, w imieniu kie-
rownika ZBK Karola Brzeczka zapra-
szamy:
Zarząd	Budynków	Komunalnych

w	Nowogardzie	informuje,	
że	dysponuje	wolnym	terenem

pod	punkty	handlowe	
na	terenie	targowiska	miejskiego

w	Nowogardzie.	
Informacje	w	powyższej	sprawie	

można	uzyskać	osobiście
w	siedzibie	ZBK,	

przy	ul.	700	Lecia	14	
lub	telefonicznie	pod	nr	telefonu	

91	39	262	65.
Piotr Suchy
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 Temat budowy chodnika w Kulicach powraca 
przy różnego rodzaju okazjach. Pytają mieszkańcy, 
pytają radni, pyta też i prasa. Dlatego postanowi-
liśmy przedstawić Państwu, w oparciu o fakty, jak 
ma się rzecz z chodnikiem w Kulicach na chwilę 
obecną.
 We wrześniu 2016, w obecności mieszkańców 
Kulic, burmistrza, pracowników urzędu, radnych i 
pod okiem kamery, podczas sesji Rad Miejskiej w 
Nowogardzie, starosta Goleniowa Tomasz Kulinicz, 
porozumiał się z Gminą Nowogard w sprawie budo-
wy chodników przy drodze powiatowej w Kulicach. 
Jak się teraz okazuje, były to jedynie kolejne obietni-
ce bez pokrycia ze strony starosty. Gmina Nowogard 
bowiem po swojej stronie dotrzymała słowa, zaś po-
wiat nic w tej materii do dziś nie zrobił. Jak chodnika 
nie było w Kulicach, tak go nadal nie ma.

Co w sprawie chodników
w Kulicach? 

***
 27 lutego 2012 roku, starosta Tomasz Stani-
sławski zaproponował Burmistrzowi Nowogardu, 
aby wspólnie zrealizować wszystkie zadania czyli 
koncepcję, dokumentację i wykonanie chodnika w 
Kulicach, dzieląc koszty równo między siebie w pro-
porcjach 50/50, na co burmistrz Robert Czapla, w 
imieniu gminy Nowogard, wyraził zgodę.

***
 2 października 2013 roku, podpisano umowę 
partnerską pomiędzy Powiatem Goleniowskim, a 
Gminą Nowogard odnośnie finansowania koncepcji 
budowy chodnika w Kulicach.

***
 6 grudnia 2013 r., koncepcja, za którą gmina za-
płaciła zgodnie z umową 50% (2.500 zł), była już 
gotowa, jednak dalsze prace (projekt i wykonanie) 
nie były kontynuowane przez powiat. Od tego też 
momentu burmistrz Robert Czapla zaczął wysyłać 
pisma, aby starosta podjął dalsze działania, zmie-
rzające do budowy chodników w Kulicach. Niestety 
przez kolejne 2 lata zostały bez odpowiedzi.

***
 2014 rok, wicestarosta Kulinicz spotkał się z 
mieszkańcami Kulic (w tajemnicy przed burmi-
strzem) i złożył im obietnicę, że wybuduje chodnik. 
Był to rok wyborczy.

***
 29 czerwca 2015 r., w Kulicach odbyło się zebra-
nie sołeckie, na które został zaproszony burmistrz 
Robert Czapla wraz ze swymi współpracownikami. 
Najważniejsza sprawa, o którą pytali mieszkańcy, 
dotyczyła budowy chodnika. Obecny na spotkaniu 
kierownik Adam Czernikiewicz z Wydziału Inwe-
stycji i Remontów zapoznał wszystkich obecnych z 
korespondencją pomiędzy gminą Nowogard, a Sta-
rostwem odnośnie budowy chodnika. Jak wynika to 
z otrzymanej korespondencji, starosta nie zabezpie-
czyła w budżecie na rok 2015 żadnej kwoty na Kuli-
ce, choć rozmowy w tej sprawie trwały już od 2011 
roku.

***
 31 sierpnia 2016 r., odbyło się spotkanie Sołtysa 
i Rady Sołeckiej Kulic, na które przybyli mieszkańcy 
wsi, a także burmistrz Robert Czapla. Zebranie wów-
czas poprowadził nowo wybrany sołtys Krzysztof 
Kania, który w imieniu mieszkańców zapytał: Panie 
burmistrzu, a co z projektem budowy chodnika w 
Kulicach?
 Burmistrz wraz z kierownikiem Wydziału In-
westycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem, 
przedstawili sytuację związaną z budową chodni-

 Ale wróćmy do początku.
Jak się miała rzecz z chodnikami w Kulicach?
 W grudniu 2011 roku, podczas spotkania z miesz-
kańcami Kulic, burmistrz Robert Czapla zapropono-
wał ówczesnemu sołtysowi Piotrowi Jońcy, aby gmi-
na wspólnie z mieszkańcami zwróciła się do Powiatu 
Goleniowskiego o budowę chodnika przy drodze 
powiatowej w Kulicach.

***
 W lutym 2012 roku, Burmistrz Nowogardu skie-
rował do Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
wniosek o przeprowadzenie wspólnej inwestycji, 
polegającej na budowie chodników wzdłuż dro-
gi powiatowej w miejscowości Kulice. Powiat miał 
zabezpieczyć na wykonanie koncepcji projektowej 
oraz dokumentacji technicznej środki w 100% w 
swoim budżecie. Gmina Nowogard zadeklarowała 
zaś, że koszt inwestycji poniesie solidarnie 50/50 i 
po swojej stronie zabezpieczy środki w wysokości 
50% szacunkowej wartości inwestycji na budowę 
chodników.
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ka. Mieszkańcy otrzymawszy pełną informację na 
ten temat, ostatecznie zadecydowali, że delegacja 
z Kulic uda się w tej sprawie do starosty Tomasza 
Kulinicza. Burmistrz Robert Czapla publicznie też 
oświadczył, że deklaruje udział finansowy gminy w 
tej inwestycji.

***
 19 września 2016 r., starosta Tomasz Kulinicz or-
ganizuje spotkanie w Kulicach, aby poinformować 
mieszkańców, że nie da żadnych pieniędzy na budo-
wę chodnika w Kulicach i raczej niech gmina sama, z 
własnych środków, najlepiej to sfinansuje.

***
 22 września 2016 r., o godzinie 12.00, w Staro-
stwie Powiatu Goleniowskiego, odbyła się sesja 
Rady Powiatu, podczas której uchwalony został Wie-
loletni Plan Inwestycyjny Powiatu Goleniowskiego 
(WPI), w którym starosta „otrzymuje do ręki 80% na 
budowę chodników w Kulicach”. Radny powiatowy 
Kazimierz Lembas (SLD), składa wówczas wniosek, 
aby w budżecie powiatu zabezpieczyć 18.500 zł na 
wykonanie dokumentacji, jako 50% wkładu Powia-
tu.

***
 28 września 2016 r., na sesję Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla przygotował 
porozumienie, podpisane przez skarbnika i radcę 
prawnego, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu 
WPI (80% Powiat, 20% Gmina Nowogard). Starosta 
jednak odmówił podpisania porozumienia na 80% i 
zaproponował, aby wrócić do koncepcji 50/50. Bur-
mistrz wyraził na to zgodę i zostało przygotowane 
nowe porozumienie partnerskie, zgodnie z propozy-
cją starosty, które zostało wręczone staroście przez 
burmistrza, także do podpisania. Ponadto radni, na 
wniosek burmistrza, zabezpieczyli w budżecie gmi-
ny kwotę 20 tys zł na dokumentację oraz kwotę 270 
tys zł na budowę chodnika w Kulicach.

***
 Od 28 września 2016 r. mija prawie rok i w spra-
wie chodnika w Kulicach panuje kompletna cisza. 
Zastępca burmistrza, Krzysztof Kolibski, wysyła w w 
kwietniu i czerwcu zapytania do starosty, że minęło 
już tyle miesięcy (175 dni) od przedłożonego mu 
do podpisania porozumienia, kiedy Gmina może 
spodziewać się odpowiedzi. Odpowiedź starosty 
dotarła do gminy 14 czerwca br. W liście swym sta-
rosta twierdzi, że przekazane porozumienie, doty-
czące opracowania dokumentacji projektowej na 
budowę chodników w miejscowości Kulice, zosta-
ło złożone do Starostwa Powiatowego w Golenio-
wie po terminie składania propozycji do budżetu 
Powiat Goleniowskiego na rok 2017. W związku z 
powyższym podpisanie tego dokumentu nie było 
możliwe. 
 Dziwna jest to odpowiedź starosty. Przecież wnio-
ski te są składane u starosty od 2011 roku. Składali 
je mieszkańcy Kulic, składał burmistrz, składał rów-

nież, podczas sesji Rady Powiatu w Goleniowie (22 
września 2016), radny Kazimierz Lembas w imieniu 
klubu SLD (o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 
rok 2017 kwoty 18.500 zł właśnie na dokumentację 
dotyczącą chodnika w Kulicach, która miała stanowi 
50% wkładu finansowego Powiatu). Jednak starosta 
nic nie zrobił, a to przecież on wraz ze skarbnikiem 
przygotowują projekt budżetu powiatu. Tym samym 
starosta przyznał się do tego, że sam również nie 
złożył tego wniosku.
 Brak wniosku starosty, brak podpisu pod porozu-
mieniem i żadnych działań przez miniony rok, choć 
ma poparcie w temacie budowy chodnika w Kuli-
cach nawet radnych z opozycji.

***
 Pisząc powyższy materiał, nie kierowałem się 
myślą, aby komuś dopiec czy wywołać kolejną „lo-
kalną wojenkę”. Jedynie w oparciu o dostępne ma-
teriały, po ich zweryfikowaniu, przedstawiam Pań-
stwu informacje, które w pełni zobrazują działania, 
jakie w tej sprawie były podejmowane przez Gminę 
Nowogard i Starostwo Powiatowe w Goleniowie.
 Za rok mamy bowiem kolejne wybory samorzą-
dowe. W wielu sołectwach naszej gminy, w tym i 
prawdopodobnie w Kulicach, pojawią się osoby, któ-
re ponownie złożą obietnice bez pokrycia w sprawie 
budowy chodnika. Kolejne puste w działaniach. Bo 
jak jest, każdy widzi.

Piotr Suchy
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 W środę (6 września) gościem Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
była autorka książek Hanna Cygler.
 Hanna Cygler (a tak naprawdę Anna Kanthak) 
mieszka w Gdańsku, w dzielnicy Brzeźno, a z zawodu 
jest tłumaczką. Pisze dla przyjemności, a nie dla pie-
niędzy. Zaczęła pisać pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych lecz pierwsza jej książka pt. „Odmiana przez 
przypadki” została wydana dopiero w 2009 roku.
 Na spotkanie z Panią Hanną przybyli zarówno jej 
miłośnicy jak i osoby młode, ciekawe świata pisar-
skiego. Pani Dyrektor Aneta Wysoszyńska powitała 
wszystkich zgromadzonych na spotkaniu i oddała 
głos prowadzącej spotkanie – koordynatorce Dysku-
syjnego Klubu Książki w Nowogardzie – Józefie Szu-
kalskiej.
 Specjalnie na tę okoliczność, jedna z członkiń 
DKK – Eugenia Makarewicz, napisała wiersz dla Pani 
Hanny, który został odczytany na forum publiczno-

Spotkanie
z pisarką Hanną Cygler 

ści. Autorka wiersza zebrała wielkie brawa i serdecz-
ne podziękowania od Hanny Cygler.
 Następnie Pani Józefa zadawała autorce wiele in-
teresujących pytań dotyczących jej początków życia 
pisarskiego, jak jej rodzina odnosi się do jej twór-
czości, skąd wziął się „pseudonim artystyczny” oraz 
pytania o nowe książki.
 Po zakończeniu części oficjalnej, w której zapro-
szony gość odpowiedział bardzo wyczerpująco na 
zadawane pytania, wszyscy uczestnicy mieli okazję 
do rozmowy z pisarką, zdobycia autografu oraz za-
kupu książek. Rozmów z autorką nie było końca, a 
wszystko to działo się przy kawie, herbacie i dobrym, 
domowym cieście. Na pamiątkę wizyty w Bibliotece 
Hanna Cygler otrzymała kubek z logo Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Nowogardzie.

 

                    Miejska Biblioteka Publiczna 
                              im. Stefana Żeromskiego 
                              w Nowogardzie 
                             /Dział dla Dzieci i Młodzieży/ 

 

             ZAPRASZA 
 

DZIECI od 2 do 5 lat we wtorki  

    /wraz z rodzicami i opiekunami/ 

  na Poranki Malucha z książką 

o godz. 11.00 

Na zajęciach czytamy dzieciom, uczymy wyliczanek, 
piosenek, malujemy, wyklejamy, bawimy się przy muzyce... 

3 października 2017r. rozpoczynamy nowy sezon 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y! 
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 19 lipca br., Rada Ministrów podjęła uchwałę w 
sprawie ustanowienia rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Ak-
tywna tablica”.
 W ramach programu szkoły podstawowe mogą 
zostać wyposażone w tablice interaktywne, projek-
tory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
 Program finansowany jest w 80% ze środków bu-
dżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów 
prowadzących szkołę. Całkowita wartość zadania 
dla szkoły może wynieść w sumie 17,5 tys. zł (wspar-
cie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).
Podstawowym wymaganiem dla szkoły jest posia-
danie dostępu do internetu, na poziomie co naj-
mniej 30 Mb/s. W chwili obecnej, warunek ten speł-
niają dwie szkoły, które złożyły odpowiedni wniosek 
do organu prowadzącego - gminy Nowogard, a na 
ich podstawie gmina mogła wystąpić z wnioskiem 
zbiorczym do Wojewody Zachodniopomorskiego, 
za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Szczeci-
nie. Są to Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowogardzie i Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie.

„Aktywna tablica”
w nowogardzkich szkołach 

 Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, zło-
żone przez organy prowadzące szkoły, kwalifikują do 
objęcia programem zespoły, powołane przez odpo-
wiedniego wojewodę. Zgodnie z harmonogramem 
realizacji programu, nastąpi to do dnia 27 września br.
 Jeżeli wniosek gminy Nowogard pomyślnie przej-
dzie przedmiotową kwalifikację, to do dnia 30 paź-
dziernika br., zostanie przekazane wsparcie finansowe 
z programu. Do końca roku szkoły będą musiały zaku-
pić wskazane we wnioskach pomoce dydaktyczne.

Info. Referat Edukacji

Burmistrz	Nowogardu	zaprasza
do	składania	ofert	pracy.

Jeśli brakuje Ci stażu pracy
do emerytury.

Posiadasz umiejętności
w pracach budowlanych 

lub porządkowych. 

Złóż ofertę
do Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie.

 Atrakcyjne wynagrodzenie,
dobre warunki pracy.

Kontakt: 
Elżbieta Laskowska – tel. 913926212

Ewa Łaszuk 913926204
Urząd Miejski Nowogard 

Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Kobiet 
        z Problemami Onkologicznymi 

ZAPRASZA PANIE PO PRZEBYTEJ CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Lila-róż” 

W ramach udziału w projekcie oferujemy:
- bezpłatną rehabilitację fizyczną (dwa razy w tygodniu)
- możliwość udziału w bezpłatnej terapii psychologicznej (indywidualnej i grupowej)
- spotkania integracyjne
- wzajemne wsparci i wymianę doświadczeń
- edukację prozdrowotną 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila-róż”
ul. Polskiego Wojska 7
72-200 Nowogard
Dyżur w każdą środę o godzinie 16:00
Tel. 534-087-335

Jesteś zainteresowana udziałem
w projekcie lub dołączeniem do
Stowarzyszenia?

Więcej informacji oraz zapisy:
p. Maria Górecka
tel. 534-087-335

Lila Róż Nowogard
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 5 września (wtorek) Miejska Biblioteka Publiczna 
po raz pierwszy gościła w swoich progach artystów 
malujących ustami i nogami zgromadzonych wokół 
wydawnictwa AMUN – z okazji zorganizowanej wy-
stawy ich autorstwa. Gośćmi, którzy przyjęli zapro-
szenie Biblioteki byli Mariusz Mączka oraz Jadwiga 
Markur.
 Wydawnictwo AMUN Sp. z o.o. powstało w 1993 
roku w Raciborzu i jest jedną z 46 placówek działa-
jących na świecie, które od 1956 roku zajmują się 
publikacją reprodukcji obrazów artystów malarzy 
tworzących ustami lub stopą. Związek, zajmując się 
rozprowadzaniem obrazów, zapewnił tym samym 
niepełnosprawnym artystom podstawowe warun-
ki, które umożliwiły swobodny rozwój i dały szansę 
na samodzielność. Polską grupę tworzy 24 arty-
stów malujących ustami lub stopą, którzy pochodzą 
z różnych stron Polski.
 Uroczyste otwarcie wystawy zapoczątkowała Dy-
rektor Biblioteki – Aneta Wysoszyńska witając ser-
decznie artystów i zgromadzoną publiczność. Głos 
zabrał również Pan Mariusz Mączka, który w imie-
niu wszystkich artystów, podziękował publiczności 
za zainteresowanie wystawą i za obecność na niej. 
Następnie Pan Mariusz i Pani Jadwiga dali pokaz 
swoich umiejętności, prezentując na żywo swój ma-
larski talent przy zgromadzonych gościach. Wszyscy 
ze skupieniem obserwowali proces twórczy obrazu 
malowanego ustami oraz stopą.
 Po pokazie malarskim ruszyły intensywne rozmo-
wy z artystami nt. technik malowania czy historii po-
wstania obrazów przez nich malowanych. Zarówno 
Pan Mariusz jak i Pani Jadwiga to bardzo ciepli ludzie 

Otwarcie wystawy AMUN 

z niesamowitym poczuciem humoru. Publiczność 
była zachwycona ich osobowością oraz obrazami za-
prezentowanymi na wystawie. Na pamiątkę wizyty 
w Bibliotece artyści otrzymali kubek z logo Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie.
 Serdecznie zapraszamy na obejrzenie tej nieco-
dziennej wystawy, która będzie dostępna do końca 
września br. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Gmina Nowogard 
zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  
młodszy	referent	w	Biurze	Rady	

wydziału	Kancelarii	
UM	w	Nowogardzie

Oferujemy:
pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole,

 możliwość rozwoju zawodowego, stałego
podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności,

atrakcyjne wynagrodzenie.

Poszukujemy osób ambitnych, dynamicznych, 
lubiących podejmować nowe wyzwania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się

ze szczegółami ogłoszenia na stronie
www.bip.nowogard.pl

 w zakładce „wolne stanowiska”.
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 W dniach 9 – 24 października 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych 
lokali mieszkalnych (nie będących częściami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) powinni  wystawiać je 
przed posesję.  W pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) 
należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione przed go-
dziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Niespeł-
nienie tego warunku może skutkować  nieodebraniem odpadów.
 Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach 
czyli wszelkiego rodzaju meble, drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, materace, pierzyny, domowe 
suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki i inne tego typu odpady. Nie będą odbierane takie od-
pady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety,  
odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady domowe. Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny.

Szczegółowy	harmonogram	zbiórki	odpadów	wielkogabarytowych
oraz	zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego:

9.10.2017 r. (poniedziałek)  Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłopskich, 
Bohaterów Warszawy, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, 
Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Krótka, Księcia Racibora I, Kulice 33-39, Kwietniowa, 
Łąkowa, Magazynowa, Mickiewicza, Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocztowa, 
Polna, Poniatowskiego, Radosława, Reja, Reymonta, Rzeszowskiego, Sieciechowo 121a, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Światowida, Wartcka, Waryńskiego, Zaciszna, Zielona, Żeromskiego.

10.10.2017 r. (wtorek) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Blacharska, Brzozowa, Czar-
nieckiego, Dąbrowskiego, Dębowa, Głowackiego, Grota – Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, 
Kowalska, Kościelna, Kościuszki, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Miętno 20-23, Monte Cassino, Okulickiego, 
Piłsudskiego, Plac Wolności, Promenada, Pustać, Racławicka, Rataja, Roosevelta, Sądowa, Sikorskiego, Sto-
larska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Smużyny, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wiejska, Wileńska, Woj-
ska Polskiego, Wyszyńskiego,  Zamkowa.

11.10.2017 r. (środa): Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.

12.10.2017 r. (czwartek): Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomier-
ki, Olchowo, Osowo, Ostrzyca, Radłowo, Sąpolnica, Sieciechowo, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

13.10.2017 r. (piątek): Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, Świercze-
wo, Trzechel, Zakłodzie.

16.10.2017 r. (poniedziałek): Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Słajsi-
no, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko.

23.10.2017 r. (poniedziałek):  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, 
Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.

24.10.2017 4 (wtorek): Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warnkowo, 
Wierzchęcino, Suchy Las.

Kierownik ZBK
Karol Brzeczek

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych oraz sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
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Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla
i	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Piotr	Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W	sprawach	oświatowych	przyjmuje
Agnieszka	Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

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: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
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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; Sklep odzieżowy, 
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48

www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

wykazu	nr	13	z	dnia	19.09.2017r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard 
przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.


