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Burmistrz pozyskał dla Gminy
1,5 miliona złotych 

	 Piątek,	 31	 maja	 br.	 był	 waż-
nym	 dniem	 dla	 Nowogardu	
i	 Osowa.	 Burmistrz	 Nowogardu	
Robert	 Czapla	 gościł	 w	 Urzędzie	
Miejskim	 Stanisława	 Wziątka	 –	
Członka	 Zarządu	 Województwa	
Zachodniopomorskiego.	W	obec-
ności	 lokalnych	 mediów,	 podpi-
sano	dwie	umowy,	dzięki	którym	
Gmina	Nowogard	otrzyma	blisko	
półtora	 miliona	 złotych	 dofinan-
sowania.	Pierwsza	z	nich,	dotyczy	
dofinansowania	zakupu	ciężkiego	
samochodu	 ratowniczo	 –	 gaśni-
czego	 dla	 Ochotniczej	 Straży	 Po-
żarnej	 w	 Osowie.	 -	 Dziękujemy	
za	dostrzeżenie	Gminy	Nowogard	
i	 jej	 potrzeb.	 Ochotnicza	 Straż	
Pożarna	 w	 Osowie	 wpisana	 jest	
do	 krajowego	 systemu	 ratowni-
czo	 –	 gaśniczego.	 Z	 powodu	 po-
żaru	remizy	jednostka	ta	musiała	
być	 z	 niego	 wyłączona.	 Dlatego	
złożyliśmy	 do	 pana	 Marszałka	
i	Zarządu	Województwa	wniosek	
o	 dofinansowanie	 Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	w	Osowie	na	 za-
kup	 wozu	 gaśniczego	 w	 kwocie	
964.801	 zł.	 Nasz	 wkład	 własny	
wyniesie	około	170	tys.	zł.	Dzięki	
temu	strażacy	z	OSP	Osowo	otrzy-
mają	tak	bardzo	potrzebny	samo-
chód	ratowniczo	–	gaśniczy	–	mó-
wił	Burmistrz	Robert	Czapla.
	 W	 spotkaniu	 z	 Członkiem	 Za-
rządu	 Województwa	 Zachodnio-
pomorskiego	Stanisławem	Wziąt-
kiem	 i	 Burmistrzem	 Nowogardu	
Robertem	 Czaplą,	 uczestniczyli:	
Skarbnik	 Gminy	 Marcin	 Mar-
chewka,	 Kierownik	 Wydział	 Roz-
woju	 Lokalnego,	 Funduszy,	 Kul-
tury	 i	 Sportu	 Jarosław	 Soborski,	
Prezes	 OSP	 Osowo	 Marian	 Jeż,	
Komendant	Gminnego	OSP	Artur	
Konior,	strażacy	oraz	radni:	Rena-
ta	 Piwowarczyk,	 Jacek	 Jankowski	
i	 Marcin	Wolny	 –	Wiceprzewod-
niczący	 Rady	 Miejskiej.	 -	 Przyje-
chałem	 pokłonić	 się	 strażakom,	
którzy	 gwarantują	 bezpieczeń-
stwo	mieszkańcom.	Jeśli	 jednost-

ka	wpisana	jest	w	krajowy	system	
ratownictwa,	 to	 reaguje	 ona	 na	
różnego	rodzaju	zgłoszenia,	które	
mogą	się	przydarzyć.	Mówimy	tu-
taj	o	zdarzeniach	drogowych	oraz	
o	 wszelkim	 charakterze	 kryzyso-
wym.	 Zawsze	pierwsi	 na	miejscu	
są	 strażacy	 ochotnicy.	 Dlatego	
uważam,	 że	 powinni	 oni	 być	 do-
brze	wyposażeni.	Wniosek,	który	
został	przez	państwa	złożony,	był	
wnioskiem	bardzo	dobrze	przygo-
towanym.	Wykazaliście	potrzeby,	
przygotowaliście	 projekt,	 który	
wygrał	w	konkursie.	Dlatego	skła-
dam	obecnym	strażakom,	radnym	
i	panu	burmistrzowi	podziękowa-
nia	za	zaangażowanie	w	to	przed-
sięwzięcie.	Jestem	przekonany,	że	
ten	 wóz	 dla	 OSP	 Osowo	 będzie	
spełniał	swoją	rolę,	ale	także	bę-
dzie	 gwarantował	 bezpieczeń-
stwo	 wszystkim	 mieszkańcom	 –	
powiedział	Stanisław	Wziątek.
	 Po	 uroczystym	 podpisaniu	
umowy	na	dofinansowanie	zaku-
pu	wozu	gaśniczego	dla	OSP	Oso-
wo,	 druhowie	 przekazali	 na	 ręce	
Stanisława	 Wziątka	 swoje	 po-
dziękowania.	 Podziękowania	 za	
zaangażowanie	 we	 wsparciu	 po-
trzeb	gminy	Nowogard	należą	się	

również	 panu	 Wicemarszałkowi	
Województwa	 Zachodniopomor-
skiego	Jarosławowi	Rzepie.
	 Druga	 z	 podpisanych	 umów,	
dotyczyła	 dofinansowania	 mo-
dernizacji	 kanalizacji	 deszczowej	
terenu	 sportowo	 –	 rekreacyjne-
go	między	ulicami	Warszawska	–	
Zamkowa	–	Kowalska	w	Nowogar-
dzie.	
	 -	 Jest	 to	 teren	 rekreacyjny,	
z	 którego	 korzysta	 młodzież.	
Mieszkańcy	prosili	nas	o	 jego	za-
gospodarowanie.	 Chcemy	 tam	
docelowo	 wybudować	 boisko	
piłkarskie,	 plac	 zabaw,	 siłownię	
na	świeżym	powietrzu	oraz	alejki	
spacerowe.	 To	dosyć	duży	 teren,	
z	 którym	 niestety	 od	 wielu	 lat	
mieliśmy	 problem,	 gdyż	 jest	 on	
położony	poniżej	gruntów	przyle-
głych.	Co	za	 tym	 idzie,	w	sposób	
naturalny	 spływa	na	niego	woda	
deszczowa,	 dlatego	 opracowali-
śmy	koncepcję	jego	odwodnienia	
i	 wybudowania	 tam	 kanalizacji	
deszczowej.	 Złożyliśmy	 wniosek,	
który	uzyskał	aprobatę	pana	Mar-
szałka	 i	 otrzymaliśmy	 dofinanso-
wanie	 w	 wysokości	 prawie	 520	
tysięcy	złotych	–	powiedział	Bur-
mistrz	Robert	Czapla.
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	 Dzięki	uzyskanemu	dofinanso-
waniu,	 wykonana	 infrastruktura	
pozwoli	na	odwodnienie	terenów	
zielonych	w	 okolicy	 Zakładu	 Kar-
nego,	dzięki	czemu	można	będzie	
rozpocząć	prace	związane	z	budo-
wą	urządzeń	rekreacyjnych.
	 -	 W	 imieniu	 całego	 Zarządu	
Województwa	 chciałbym	 po-
dziękować	 panu	 Burmistrzowi	
i	Radzie	 za	 to,	 że	 jest	 tak	bardzo	
aktywna.	Muszę	przyznać,	 że	ak-
tywność	gminy	Nowogard	 i	pana	

Burmistrza	w	zakresie	pozyskiwa-
nia	środków	finansowych,	apliko-
wania	o	te	środki,	 jest	naprawdę	
bardzo	 duża.	 Panie	 Burmistrzu,	
gratuluję	 aktywności	 –	 jeśli	 nikt	
nie	walczy,	to	znaczy	że	już	prze-
grał,	 a	 państwo	 walczycie	 i	 wy-
grywacie	 –	 powiedział	 Członek	
Zarządu	Województwa	 Stanisław	
Wziątek.	

***
	 Dzięki	 podpisanym	 umowom	
Gmina	Nowogard	 zakupi	wóz	 ra-

towniczo	–	gaśniczy	dla	OSP	Oso-
wo	 -	 całkowita	 wartość	 projektu	
to	1.135.060	zł,	 z	 czego	dofinan-
sowanie	 wynosi	 964.801	 zł	 oraz	
zmodernizuje	 kanalizację	 desz-
czową	 terenu	 sportowo	 –	 rekre-
acyjnego	 między	 ulicami:	 War-
szawska	 –	 Zamkowa	 –	 Kowalska	
w	 Nowogardzie	 -	 całkowita	 war-
tość	 projektu:	 609.537	 zł,	 dofi-
nansowanie	wynosi:	516.106	zł.

(BS,	fot.:	BS)

	 W	 piątek,	 31	maja	 br.	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	
podpisał	 umowy	 na	 wymianę	 wykładzin	 podło-
gowych	 w	 nowogardzkich	 szkołach:	 Zespole	 Szkół	
Ogólnokształcących	 (ZSO)	 oraz	 Szkole	 Podstawo-
wej	nr	3.	W	ZSO	wymienione	zostaną	nawierzchnie	
podłóg	w	8	salach	lekcyjnych	na	I	piętrze	budynku.	
Zakres	prac	obejmuje	 zerwanie	 istniejących	płytek	
PCV	w	ilości	432,680	m2,	oczyszczenie	podłoża,	za-
gruntowanie,	 wykonanie	 warstwy	 wyrównawczej,	
ułożenie	 nowej	 wykładziny	 rulonowej	 z	 wywinię-
ciem	wykładziny	na	ściany.	To	wszystko	dla	komfor-
tu	 i	bezpieczeństwa	–	zwłaszcza	uczniów.	Podobny	
zakres	prac	zostanie	wykonany	w	SP	nr	3	-	wymiana	
wykładzin	rozpocznie	się	od	sal	lekcyjnych	na	1	pię-

Dla komfortu i bezpieczeństwa uczniów 

trze.	Przypomnijmy,	że	w	SP	nr	3	na	korytarzach	obu	
piętrer	wymieniono	niedawno	wykładziny	na	nowe.	
Teraz	 przyszedł	 czas	 na	 obiecaną	 przez	 burmistrza	
rewitalizację	podłóg	w	salach	lekcyjnych.
	 Wykonawcą	 prac	 jest	 firma	 FACIT	 Usługi	 Bu-
dowlano-Remontowe.	Wartość	brutto	podpisanych	
umów	na	wymianę	okładzin	podłogowych	w	budyn-
ku	Szkoły	Podstawowej	nr	3,	to	55.816,88	zł.	Moder-
nizacja	 w	 budynku	 w	 Zespole	 Szkół	 Ogólnokształ-
cących	 (wymiana	 okładzin	 podłogowych)	 I	 etap,	
wartość	brutto	umowy:	55.508,42	zł
	 Prace	(w	obu	szkołach)	zostaną	wykonane	w	ter-
minie	od	lipca	do	dnia	26	sierpnia	br.

(BS,	fot.	BS)
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	 W	piątek,	24	maja	br.,	w	Kra-
snołęce,	odbyły	się	wybory	Sołty-
sa	i	Rady	Sołeckiej.	Zanim	to	jed-
nak	 nastąpiło,	 burmistrz	 Robert	
Czapla	dokonał	oficjalnego	otwar-
cia	nowo	wybudowanej	świetlicy	
wiejskiej.	 W	 uroczystości	 wzięli	
również	 udział	 mieszkańcy,	 soł-
tys	Anna	Rakowska,	radni	–	Jacek	
Jankowski	 oraz	 Paweł	 Lembas,	
a	także	Pamela	Springer	z	Wydzia-
łu	 Inwestycji	 i	 Remontów,	 która	
odpowiadała	za	tę	inwestycję.

Krasnołęka wybierała sołtysa i radę
w nowej świetlicy 

	 Świetlica	 w	 Krasnołęce	 jest	
budynkiem	 parterowym	 o	 po-
wierzchni	 około	 30	 mkw.	 Ma	
otwartą	 salę	 z	 aneksem	 kuchen-
nym	 oraz	 łazienką.	 Wykonawcą	
inwestycji	jest	firma	KDI	SP.	z	o.o,	
zaś	projektodawcą	firma	Pracow-
nia	 Projektowa	 VIOLET	 ARCH.	
Całkowita	 kwota	 wydana	 przez	
gminę	na	ten	cel	to	218.944,03	zł.	

Na	budowę	świetlicy	w	Krasnołęce	burmistrz	Robert	Czapla	pozyskał	
dofinansowanie	w	wysokości	64%.	(ps)
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	 W	 poniedziałek,	 27	 maja	 br.,	 o	 godz.	 15.00,	
w	Przedszkolu	nr	4,	przy	ul.	Kościuszki,	zgromadzili	
się	tłumnie	rodzice	wszystkich	przedszkolaków.	Oka-
zją	do	tego	był	Dzień	Mamy	oraz	odbiór	nowo	wyre-
montowanej	sali	(oddziału)	grupy	I.
	 Po	przywitaniu	przez	dyrektor	przedszkola	Elżbie-
tę	Majchrzak	wszystkich	rodziców	oraz	zaproszonych	
gości	 -	 zastępcę	 burmistrza	 Krzysztofa	 Kolibskiego	
oraz	Jarosława	Hołubowskiego	–	koordynatora	prac	
remontowych,	poszczególne	grupy	przedszkolaków	
przedstawiły	program	artystyczny.	Zanim	to	jednak	
nastąpiło,	 zaproszeni	 goście	 obdarowali	 wszystkie	
mamy	 różami.	 Po	 części	 artystycznej	 w	 budynku	
przedszkola	(z	powodu	deszczu),	odbył	się	piknik	ro-
dzinny.
	 Przekazana	 do	 użytku	 nowo	 wyremontowana	
sala	 jest	 już	drugą,	 którą	w	 tym	 roku	wyremonto-
wała	ekipa	Jarosława	Hołubowskiego	na	polecenie	

Dzień Mamy oraz odbiór nowo
wyremontowanego oddziału w Przedszkolu nr 4 

burmistrza	Roberta	Czapli.	Jest	to	kontynuacja	prac	
remontowych	w	Przedszkolu	nr	4,	które	zostały	za-
początkowane	budową	parkingu	przed	budynkiem	
przedszkolnym	 oraz	 remontem	 dachu.	 Burmistrz	
planuje	 remont	kolejnych	pomieszczeń.	 Jak	widać,	
remontowane	są	przez	niego	nie	tylko	nowogardz-
kie	szkoły,	ale	również	i	nowogardzkie	przedszkola.

	(ps)

Tak jest

Tak było



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe6

	 We	wtorek,	4	czerwca	br.,	burmistrz	Robert	Cza-
pla,	podpisał	ogłoszenie	o	przetargu	na	wykonanie	
remontu	chodnika	przy	ulicy	Wojska	Polskiego.	
	 Planowany	 remont	 dotyczy	 ostatniego	 odcinka	
wspomnianej	ulicy,	od	posesji	 44	do	posesji	 nr	38	
wraz	ze	zjazdami	do	posesji	(strona	prawa).	
	 Zakres	 robót	 obejmuje	 również	 wycinkę	 drzew	
wraz	 z	 karczowaniem	 pni,	 rozebranie	 starych	 ele-
mentów	chodnika	i	zjazdów	oraz	ułożenie	nowej	na-
wierzchni	chodnika	i	zjazdów.	
	 Gmina	dotychczas	wykonała	przy	tej	drodze	po-
wiatowej	 całą	 lewą	 stronę	 od	 szpitala	 do	 ośrodka	
na	tzw.	harcówce	oraz	prawą	stronę	od	Placu	Ofiar	
Katynia	 do	 posesji	 44.	 Ponadto	 w	 ubiegłym	 roku,	
burmistrz	 zlecił	 naprawę	nawierzchni	ulicy	Wojska	

Będzie kontynuowany remont chodnika 
przy ulicy Wojska Polskiego

	 Aż	przeszło	rok	musieli	mieszkańcy	Nowogardu	czekać	
na	słup	ogłoszeniowy	przy	Polo	Markecie	(ul.	700	lecia).
	 Słupy	już	by	dawno	stały	w	tym	miejscu	oraz	na	rogu	
ulic	Zielonej	i	3	Maja,	o	co	wnioskowali	sami	mieszkańcy,	
jednak	 ówcześni	 radni,	 będący	w	 opozycji,	 tę	 propozy-
cję	burmistrza	Roberta	Czapli	odrzucili.	Zaproponowany	
wówczas	 projekt	 uchwały	 przewidywał	 zabezpieczenie	
w	budżecie	kwoty	2.666	zł	 (słownie:	dwa	tysiące	sześć-
set	sześćdziesiąt	sześć	złotych)	na	wykonanie	obu	słupów	
ogłoszeniowych.	 Odpowiedź	 radnych	 brzmiała	 jedno-
znacznie	-	nie.
	 Pierwszy	ze	słupów	ogłoszeniowych	już	dziś	stoi.	Dla-
tego	też	burmistrz	Robert	Czapla	zwraca	się	z	apelem	do	
wszystkich	 mieszkańców,	 aby	 wskazać	 kolejne	 miejsca,	
gdzie	takie	słupy	mogłyby	stanąć.
	 Czy	warto	inwestować	w	takie	rzeczy?	W	trosce	o	na-
sze	drzewa	–	warto.	Wystarczy	tylko	spojrzeć,	jak	pokale-
czone	są	drzewa,	które	stoją	przy	wspomnianym	marke-
cie	i	dotychczas	służyły	na	słupy	ogłoszeniowe.	(ps)

Z troski o nowogardzkie drzewa

Polskiego	na	odcinku	od	posesji	nr	1	do	nr	3.	Dłu-
gość	całej	ulicy	to	blisko	1,5	km.	
	 Posiada	ona	charakter	historyczny	–	przetrwała	
wojnę	 cała	 zabudowa	 przedwojenna	 dawnej	 ulicy	
Ogrodowej.	Ponadto	prowadzi	ona	do	miejsc	szcze-
gólnych	–	dawnego	cmentarza	żydowskiego	i	ewan-
gelickiego,	które	umiejscowione	są	w	Sarnim	Lesie,	
naprzeciwko	Stadionu	Miejskiego.	
	 Trwają	 w	 tej	 chwili	 rozmowy	 Gminy	 z	 Staro-
stwem,	 aby	 również	 Powiat	włączył	 się	w	 remont	
najdłuższej	 swej	ulicy	w	Nowogardzie,	która	aż	 się	
prosi	o	nową	nawierzchnię.	Termin	składania	ofert	
do	 dnia	 24.06.2019	 godz.	 9:00.	Więcej	 informacji	
na	stronie:	http://bip.nowogard.pl/zamowienia/po-
kaz/481.dhtml	(ps)
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	 Święto	Szkoły	 jest	 szczególnym	
wydarzeniem	w	życiu	całej	społecz-
ności	 szkolnej.	W	 piątek	 31	maja	
br.,	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 3	 ob-
chodziła	 swoje	 święto.	 Rozpo-
częło	 się	 ono	 uroczystym	 apelem	
z	udziałem	Burmistrza	Nowogardu	
Roberta	 Czapli	 oraz	 znakomitych	
sportowców:	 Ewy	 Durskiej	 -	 pol-
skiej	 lekkoatletki	 specjalizującej	
się	 w	 pchnięciu	 kulą;	 trzykrotnej	
mistrzyni	paraolimpijskiej	z	Sydney	
(2000),	 Londynu	 (2012)	 i	 Rio	 de	
Janeiro	 (2016),	 a	 także	 dwukrot-
nej	mistrzyni	świata	z	Birmingham	
(1998)	i	Christchurch	(2011);
	 Rajmunda	 Zielińskiego	 -	 pol-
skiego	 kolarza,	 triumfatora	 Tour	
de	 Pologne	 (1964),	 olimpijczy-
ka	z	Tokio	1964	 i	Meksyku	1968,	
czwartego	 średniodystansowca	
torowych	 MŚ	 w	 Brnie	 (1969);	
Krzysztofa	Pierwienieckiego	-	pol-
skiego	 boksera,	 trenera,	 olim-
pijczyka	 z	 Monachium	 1972;	
Mateusza	 Zaremby	 -	 polskiego	
piłkarza	 ręcznego,	 rozgrywające-
go,	zawodnika	Viva	Kielce	/	Pogo-
ni	 Szczecin.	Reprezentanta	Polski	
w	Piłce	Ręcznej,	absolwenta	SP	nr	
3	Nowogard.
	 Podczas	 apelu	 Burmistrz	 No-
wogardu	przekazał	szkole	specja-
listyczny	 przenośny	 powiększal-
nik	dla	uczniów	słabo	widzących,	
a	 olimpijczyk	 Rajmund	 Zieliński	
koszulkę	z	Wyścigu	Pokoju.

Święto Szkoły Podstawowej nr 3
im. Polskich Olimpijczyków 

	 Po	uroczystym	otwarciu	wszy-
scy	udali	 się	na	boisko	 sportowe	
ORLIK,	 gdzie	 odbyły	 się	 zawody	
sportowe	wszystkich	 klas.	 Po	 za-
kończeniu	 sportowych	 zmagań	
wszyscy	 uczestnicy	 zawodów	
przemieścili	 się	 pod	 budynek	
szkolny,	gdzie	na	boisku	i	na	placu	
zabaw	 odbyła	 się	 wspólna	 zaba-
wa	 przy	 dźwiękach	 muzyki	 dys-
kotekowej,	 którą	 zapewnił	 Artur	
Konior.	 Dla	 wszystkich	 uczniów	
i	uczestników	czekały	przepyszne	
kiełbaski	 na	 grillach	 oraz	 gorąca	
grochówka,	 którą	 zorganizowała	
Rada	 Rodziców	 SP	 nr	 3.	 Atrakcją	
zabawy	były	także:	zamki	do	ska-
kania,	malowanie	twarzy	i	wspól-
na	dyskoteka.

	 W	czasie	święta	szkoły	zorgani-
zowana	została	akcja	wolontaria-
tu	szkolnego	 -	„Pomoc	dla	Sary”,	
wszystkie	zebrane	środki	pomogą	
naszej	 byłej	 uczennicy	 w	 jej	 le-
czeniu.	 Odbyło	 się	 również	 kilka	
niespodzianek	dla	uczniów	naszej	
szkoły	m.in
-	 pokazu	 sportowego	 uczniów	
sekcji	 brazylijskiego	 Jiu-jitsu	 (BJJ	
Panther	Nowogard)
-	 turnieju	 szachowego	 koła	 sza-
chowego	SP	nr	3	Nowogard.
	 Wspólna	zabawa	to	doskonały	
czas	 integracji	 całej	 społeczności	
szkolnej,	 uśmiech	 i	 zadowolenie	
na	 twarzach	 naszych	 uczniów	
świadczyły	o	tym,	że	bawili	się	oni	
doskonale.
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 Przystanek na ulicy Ogrodo-
wej. Jesteś “za” czy “przeciw”?

	 W	 marcu	 ub.	 r.,	 na	 wniosek	
mieszkańców	 została	 podjęta	
uchwała	 w	 sprawie	 utworzenia	
przystanku	 komunikacji	 miejskiej	
na	 ulicy	 Ogrodowej	 w	 Nowogar-
dzie.	 Przystanek	 umiejscowio-
no	między	 posesjami	 nr	 14	 i	 16.	
W	czerwcu	tego	samego	roku,	do	
Urzędu	 Miejskiego	 wpłynęła	 ko-
lejna	petycja	z	prośbą	o	całkowite	
wyłączenie	ul.	Ogrodowej	z	ruchu	
pojazdów	 komunikacji	 miejskiej.	
Wówczas	 pod	 petycją	 podpisa-
ły	 się	 24	 osoby.	 Sprawdzono	 też	
w	terenie	ile	osób	korzysta	z	przy-
stanku.	W	wyniku	przeprowadzo-
nej	analizy	oraz	z	 informacji	uzy-
skanych	 od	 kierowcy	 autobusu	
stwierdzono,	że	z	przystanku	mię-
dzy	posesjami	nr	14	i	16	korzysta	
niewiele	 osób,	 dlatego	 w	 lipcu	
ub.r.	 podjęto	 uchwałę	 o	 jego	 li-
kwidacji.

	 Sprawa	 przystanku	 przy	 ul.	
Ogrodowej	 miała	 swój	 dalszy	
ciąg	 we	 wrześniu	 ub.r.,	 kiedy	 to	
do	 Burmistrza	 Roberta	 Czapli	
skierowano	 kolejną	 petycję	 (46	
podpisów	 mieszkańców),	 tym	
razem	 w	 sprawie	 przywrócenia	
przystanku	 komunikacji	 miejskiej	
przy	ul.	Ogrodowej,	jednocześnie	
wskazując	 jego	 nowe,	 dogodne	
dla	mieszkańców	lokalizacje	-	przy	
posesji	38	lub	68A.

	 W	związku	z	faktem,	iż	zdanie	
w	 sprawie	 lokalizacji	 przystan-
ku	 komunikacji	miejskiej	 przy	 ul.	
Ogrodowej	 w	 Nowogardzie	 jest	
podzielone,	 prosimy	 mieszkań-
ców,	 aby	 wyrazili	 swoją	 opinię	
na	 ten	 temat	 za	 pośrednictwem	
ankiety	 opublikowanej	 na	 profi-
lu	 facebook	 Urzędu	 Miejskiego	
w	 Nowogardzie.	 Wyniki	 ankiety	
pozwolą	na	podjęcie	decyzji	zgod-
nej	 z	 wolą	 większości	 mieszkań-
ców	 ul.	 Ogrodowej.	 Zapraszamy	
do	oddania	głosu	w	ankiecie.

Mieszkańcy ul. Ogrodowej decydują 

 Likwidacja strefy zamieszkania na ul. Ogrodowej?

	 W	ostatnim	czasie	do	Burmistrza	Nowogardu	Roberta	Czapli	wpły-
nął	wniosek	mieszkańców	w	sprawie	likwidacji	strefy	zamieszkania	na	
ulicy	Ogrodowej	w	Nowogardzie.	 Petycję	podpisały	43	osoby.	Chcąc	
poznać	opinię	mieszkańców	również	w	tej	sprawie,	prosimy	o	odpo-
wiedź	na	pytanie	zawarte	w	ankiecie	na	profilu	facebook	Urzędu	Miej-
skiego	w	Nowogardzie:	Jesteś	“za”,	czy	“przeciw”	likwidacji	strefy	za-
mieszkania	na	ulicy	Ogrodowej?
	 Wyniki	 ankiety	 umieszczonej	 na	 profilu	 facebook	 Urzędu	 Miej-
skiego	w	Nowogardzie	 pozwolą	 na	 podjęcie	 decyzji	 zgodnej	 z	wolą	
większości	mieszkańców	ul.	Ogrodowej.	Zapraszamy	do	oddania	głosu	
w	ankiecie.
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	 W	piątek,	24	maja	br.,	w	czasie	konfe-
rencji	 prasowej,	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
zainaugurował	 w	 gminie	 Nowogard	 pro-
gram	„Zdrowy	Nowogard”.	W	konferencji,	
obok	 burmistrza,	 wzięli	 również	 udział:	
kierownik	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
Dorota	Maślana	oraz	pełnomocnik	burmi-
strza	ds.	osób	niepełnosprawnych	Justyna	
Wiącek.
	 –	Dla	zdrowia	i	życia	naszych	mieszkań-
ców	od	lat	robimy	wiele	–	powiedział	bur-
mistrz	Robert	Czapla.	–	W	związku	z	 tym	
mamy	 kolejny	 element	 programów	proz-
drowotnych	 w	 Nowogardzie,	 skierowany	
do	wszystkich	mieszkańców,	ale	w	pierw-
szej	 kolejności	 chcielibyśmy	 dotrzeć	 do	
osób	 samotnych,	 do	 seniorów	 i	 do	 osób	
niepełnosprawnych.
Program	„Zdrowy	Nowogard”	skierowany	
jest	do	wszystkich	mieszkańców	 i	ma	być	
pomocą	 przede	 wszystkim	 ratownikom	
medycznym	na	szybkie	dotarcia	do	 infor-
macji	na	temat	zdrowia	pacjenta	podczas	
wizyty	 w	 domu.	 Informacje	 typu:	 na	 co	
jesteśmy	uczuleni,	jaką	mamy	grupę	krwi,	
jakie	 leki	przyjmujemy,	kogo	powiadomić	
w	 razie	 pogorszenia	 się	 naszego	 stanu	
zdrowia	–	to	ogromna	pomoc	dla	obsługi	
karetki	w	momencie,	kiedy	walczą	o	nasze	
życie.
–	Zdarza	się	sytuacja	nadzwyczajna,	że	ktoś	
traci	przytomność,	a	w	domu	jest	samotny.	
Wówczas	wzywane	 jest	pogotowie,	które	
przystępuje	 po	 przyjeździe	 do	 czynności.	
Ratownicy	nie	zawsze	jednak	wiedzą	z	ja-
kim	pacjentem	mają	do	czynienia	w	sen-

Burmistrz Nowogardu zainaugurował 
program „Zdrowy Nowogard” 

sie	 zdrowotnym	 i	 chorobowym	 –	 wyjaśniał	 ideę	 programu	
burmistrz	Robert	Czapla.	 -	Koperta	„Zdrowy	Nowogard”	ma	
pomóc	w	takiej	właśnie	sytuacji,	gdy	przyjeżdża	pogotowie.	
Wypełnioną	ankietę	medyczną	chowamy	np.	do	lodówki,	na	
której	umieszczamy	naklejkę.	Dzięki	temu	ratownik	wie,	gdzie	
szukać	koperty	z	kartą	informacyjną.

***
	 Pakiet	„Zdrowy	Nowogard”	jest	i	będzie	dostępny	w	Ośrod-
ku	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie,	w	pokoju	nr	3.	Pro-
gram	jest	bezpłatny.	(ps)
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	 We	wtorek,	4	czerwca	br.,	kierownik	OPS	Dorota	
Maślana	 i	pracownik	 socjalny	Żaneta	Sidor	odwie-
dziły	 panią	 Teresę	 -	mieszkankę	Błotna,	 która	 jako	
pierwsza	otrzymała	potrzebny	ciśnieniomierz.	-	Taki	
był	pomysł	pana	burmistrza	aby	kupić	ciśnieniomie-
rze	dla	osób	przewlekle	chorych,	samotnych,	senio-
rów	i	tych,	którzy	tego	potrzebują	a	nie	stać	ich	na	
ten	wydatek.	Postaraliśmy	się	aby	były	to	ciśnienio-
mierze	proste	w	obsłudze	a	 jednocześnie	wysokiej	
jakości.	Pomysł	 zakupu	 takiego	sprzętu,	który	oso-
bom	z	chorobami	ciśnienia	musi	służyć	na	lata	-	to	
bardzo	dobry	wydatek	-	mówi	kierownik	OPS	Doro-
ta	Maślana.
	 Urządzenia	zostały	kupione	dzięki	wsparciu	firmy	
PRESS	GLASS	i	pierwszemu	w	ubiegłym	roku	biego-
wi	pracowników	w	Nowogardzie	w	ramach	akcji	tej	
firmy	pn.“Biegamy	i	wspieramy”.
	 Ośrodek	Pomocy	 Społecznej	 kupił	 16	 ciśnienio-
mierzy,	które	 trafią	do	najbardziej	potrzebujących.	
Pierwszy	ciśnieniomierz	trafił	do	pani	Teresy	z	Błot-
na,	która	przewlekle	choruje	 i	musi	stale	kontrolo-
wać	 swoje	 ciśnienie.	
Jak	 sama	 mówi	 –	 ci-
śnienie	 musi	 mierzyć	
minimum	 dwa	 razy	
w	 ciągu	 dnia.	 -	 Jestem	
bardzo	 wdzięczna	 za	
ten	 ciśnieniomierz.	 To	
dla	 mnie	 duża	 pomoc.	
Widzę,	 nawet	 na	 przy-
kładzie	 naszego	 szpi-
tala,	 że	 burmistrz	 dba	
o	 nasze	 zdrowie.	 Na	
pomoc	OPS-u	też	moż-
na	 liczyć.	 To	 naprawdę	
ważne	 dla	 osób	 prze-
wlekle	 chorych	 -	mówi	
pani	Teresa.
	 Coraz	 częściej	 sły-
chać	o	nowych	akcjach	
prozdrowotnych,	 jakie	
z	 inicjatywy	burmistrza	
Roberta	 Czapli	 ogła-
sza	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej.	 Niedawno	
rozpoczęty	 program	
“Zdrowy	 Nowogard”	
z	tzw.	“kopertami	życia”	
cieszy	się	dużym	zainte-
resowaniem	 mieszkań-
ców.	 Już	 wydano	 około	
40	 kopert.	 Przypomnij-

Pierwszy ciśnieniomierz
trafił do mieszkanki Błotna 

my:	w	takiej	kopercie	umieszczonej	w	lodówce	-	dla	
łatwego	 odnalezienia	 jej	 przez	 służby	 medyczne	
-	 zapisane	 są	 wszystkie	 najważniejsze	 informacje	
o	pacjencie.
	 Kolejną	 nowością	 jest	 defibrylator	 zewnętrzny	
umiejscowiony	na	ścianie	ratusza	i	dostępny	24	go-
dziny	na	dobę.	-	Stawiamy	na	ochronę	zdrowia,	bo	
jest	 ono	 najważniejsze	 –	 mówił	 burmistrz	 Robert	
Czapla	 podczas	 pokazu	 użycia	 tego	 sprzętu	 dla	
mieszkańców.	 Defibrylator	 jest	 łatwy	 w	 obsłudze,	
po	 jego	włączeniu	wystarczy	kierować	się	komuni-
katami	głosowymi.
	 Kupione	teraz	przez	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	Nowogardzie	ciśnieniomierze	są	również	bardzo	
proste	 w	 obsłudze.	 -	 To	 automatyczny	 ciśnienio-
mierz	mankietowy,	nikt	nie	powieniem	mieć	proble-
mu	z	 jego	obsługą	–	wyjaśniała	podczas	spotkania	
z	mieszkanką	Błotna,	kierownik	OPS	Dorota	Maśla-
na.	Urządzenie	służy	głównie	do	pomiaru	ciśnienia	
krwi	pulsu	na	przedramieniu,	ma	też	funkcję	wykry-
wania	nieregularnej	pracy	serca.	(BS,	fot.	BS)
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	 W	 czwartek,	 30	 maja	 br.	 w	 słoneczne	 popołu-
dnie	w	Restauracji	“Przystań”	ponad	30	par	małżeń-
skich	świętowało	wspólnie	Złote	Gody.	Przybyli	na	
uroczystość	 małżonkowie	 zostali	 odznaczeni	 przez	
Burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	 Czaplę,	 Medalem	
Prezydenta	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	 za	Długoletnie	
Pożycie	Małżeńskie.	 -	 Jakże	miło	 widzieć	 Państwa	
uśmiechniętych,	 razem.	 To,	 że	 kiedyś	 każde	 z	Was	
odnalazło	swoją	“drugą	połowę”,	to	ogromne	szczę-
ście.	Pragnę	złożyć	Wam	gratulacje	 i	podziękować,	
że	dajecie	przykład	młodym	jak	tworzyć	udany	zwią-
zek,	wspierać	się	i	polegać	na	sobie	nawzajem	–	mó-
wił	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Bukiekty	 kwiatów	 i	 gratulacje	 dla	 Szanownych	
Jubilatów	z	terenu	całej	gminy	składał	także	Wice-
przewodniczący	Rady	Miejskiej	Jacek	Rafiński.
	 -	Pół	wieku	wspólnego	pożycia	to	rocznica,	która	bu-
dzi	wzruszenie	i	uznanie	-	odczytała	w	przemowie	do	par	
małżeńskich	Mariola	Tyrcha	z	Urzędu	Stanu	Cywilnego.	
Na	 zakończenie	 serdeczną	 pieśń	 dla	 par	wykonał	 Ry-
szard	Zagórski.	Złota	rocznica,	świętowana	w	większym	
gronie	była	też	okazją	do	wielu	wspólnych	fotografii.

Złote Pary Ziemi Nowogardzkiej 

	 Jubilaci,	którzy	świętowali	50	lat	wspólnego	po-
życia,	to	Państwo:	Janina	i	Jan	Barszczowie,	Jadwiga	
i	 Roman	 Brewkowie,	 Barbara	 i	 Jerzy	 Chmielewie,	
Elżbieta	i	Henryk	Duszyńscy,	Janina	i	Jan	Dzierżaw-
scy,	Helena	i	Piotr	Gabrychowie,	Janina	i	Stanisław	
Gadzalińscy,	Krystyna	i	Bolesław	Gąsiorowie,	Helena	
i	 Józef	 Jendrysiakowie,	Anastazja	 i	Henryk	Kaźmie-
rowscy,	 Teresa	 i	Wacław	 Kędziowie,	 Józefa	 i	 Józef	
Kiełkiewiczowie,	Genowefa	 i	 Tadeusz	Kubscy,	Hali-
na	i	Henryk	Kwiatkowscy,	Maria	i	Henryk	Linkowscy,	
Jadwiga	 i	 Jan	Makuchowie,	Bogumiła	 i	Mieczysław	
Marczukowie,	Marianna	 i	 Jan	Mazurkowie,	 Janina	
i	Stanisław	Miazgowscy,	Zofia	i	Henryk	Misztelowie,	
Halina	i	Stanisław	Niedośmiałkowie,	Janina	i	Paweł	
Pietrzakowie,	 Teresa	 i	 Ryszard	 Piotrowscy,Teresa	
i	 Ryszard	 Razikowie,	 Grażyna	 i	 Edward	 Siedleccy,	
Halina	i	Wiesław	Siwi,	Krystyna	i	Wiktor	Stosiowie,	
Barbara	i	Jan	Tandeccy,	Wanda	i	Paschalis	Warsami-
disowie,	Romualda	i	Mieczysław	Wichurscy,	Cecylia	
i	Marian	Woźniakowie,	Zofia	i	Wacław	Zielińscy,	Da-
niela	i	Leon	Żywalewscy.
	 Wszystkim	Parom	życzymy	kolejnych	udanych	Ju-
bileuszy.	(BS,	fot.	BS)
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	 Budowa	 masztów	 telefonii	 komórkowej	 czę-
sto	 budzi	 sprzeciw	 mieszkańców,	 którzy	 obawiają	
się	 wpływu	 promieniowania	 na	 zdrowie.	 Kontrole	
sprawdzające,	 czy	 przy	 stacjach	 bazowych	 prze-
strzegany	jest	dozwolony	poziom	pól	elektromagne-
tycznych,	są	nieliczne,	więc	nie	wiadomo,	jak	często	
normy	są	przekraczane	–	wynika	z	raportu	NIK.
	 I	 to	właśnie	 z	 tym	problemem	 jako	pierwszym,	
przyjdzie	 się	 zmierzyć	 nowej	 sołtys	 Wojcieszyna,	
którą	zaledwie	2	głosami	przewagi	została	wybrana	
w	czwartek,	30	maja	br.,	Agnieszka	Teodorczyk.

Budowa masztu telefonii komórkowej
- pierwszym zadaniem dla

nowo wybranej sołtys Wojcieszyna 
	 Dotychczasowa	sołtys	Wojcieszyna	Andżelika	Saja,	
w	imieniu	blisko	100	mieszkańców	(174	mieszkańców	
jest	uprawnionych	do	głosowania),	złożyła	w	sprawie	
budowy	masztu	 telefonii	 komórkowej	 w	 Starostwie	
w	Goleniowie	 petycję,	w	 której	mieszkańcy	Wojcie-
szyna	domagają	się	wydania	negatywnej	decyzji	w	tej	
sprawie.	Jest	to	protest	o	tyle	istotny,	że	maszt	naszpi-
kowany	kilkoma	antenami,	miałby	powstać	na	gruncie	
jednego	z	mieszkańców,	zaledwie	12	metrów	od	naj-
bliższej	zabudowy	drugiego	mieszkańca.
	 Wg	 NIK	 system	 nadzoru	 nad	 dotrzymywaniem	
dopuszczalnego	poziomu	natężenia	pól	elektroma-
gnetycznych	 nie	 działa	 prawidłowo	 w	 Polsce,	 dla-
tego	 rozumiały	 jest	 opór	 ze	 strony	 mieszkańców	
Wojcieszyna	 na	 postawienie	 masztu	 telefonii	 ko-
mórkowej	pod	ich	oknami.
	 Będzie	 to	 więc	 pierwszy	 sprawdzian	 dla	 nowej	
sołtys	Wojcieszyna,	by	w	tej	sprawie	kontynuować	
walkę	o	dobro	mieszkańców,	którą	zapoczątkowała	
Andżelika	Saja,	dotychczasowa	sołtys.
	 Podobny	 problem	 był	 w	 sołectwach	 w	 Błotnie	
i	Strzelewie.	Tam,	dzięki	determinacji	sołtysów	i	burmi-
strza	Roberta	Czapli,	udało	się	zablokować	budowę	ta-
kich	masztów	pod	oknami	domów	mieszkańców.	(ps)

Podziękowanie burmistrza Roberta Czapli byłej sołtys Wojcieszyna Andżelice Saja
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Kolejne sołectwa wybrały swych sołtysów 
	 W	 kolejnych	 sołectwach,	 w	 minionych	 tygo-
dniach,	mieszkańcy	dokonali	wyboru	Sołtysów	oraz	
składy	Rad	Sołeckich.	Ze	strony	urzędu	przebieg	wy-
borów	 w	 tych	 sołectwach	 nadzorowali:	 burmistrz	
Robert	Czapla,	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolib-
ski	oraz	pracownicy	Urzędu	Miejskiego.
	 We	wszystkich	spotkaniach	wyborczych	była	wy-
starczająca	 ilość	mieszkańców,	 aby	ważnie	wybrać	
swoich	przedstawicieli.	
Oto	kolejni	sołtysi	nowogardzkich	Sołectw:

Konarzewo	–	Dorota	Dendał

Glicko	-	Karolina	Ogiewa

Słajsino	–	Marcin	Ołubiec Wyszomierz	–	Andrzej	Kania

Wojcieszyn	-	Agnieszka	Teodorczyk

Orzesze	-	Joanna	Gębala

Szczytniki	-	Mariusz	Zelerowicz
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Olchowo	–	Joanna	Zielińska

Trzechel	-	Krzysztof	Felisiak

Orzechowo	-	Patrycja	Zelmanowska

Grabin	-	Agnieszka	Paradowska

Krasnołęka	-	Anna	Rakowska Żabowo	-	Mariusz	Głąbecki

Wierzchy	–	Władysława	Klusarczyk

Czermnica	–	Iwona	Fedak
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	 W	 sobotę,	 25	maja	 br.,	 dzieci	wraz	 z	 rodzicami	
świętowali	Dzień	Dziecka	na	placu,	przy	boisku	pił-
karskim	w	sołectwie	Wojcieszyn.	Inicjatorką	festynu	
była	sołtys	sołectwa	Wojcieszyn,	Andżelika	Saja	przy	
wsparciu	Rady	Sołeckiej	i	mieszkańców.
	 Impreza	 zgromadziła	 wielu	 uczestników.	 Z	 za-
proszenia	skorzystał	burmistrz	Robert	Czapla,	który	
przywiózł	dla	najmłodszych	torbę	słodyczy.

Wojcieszyn świętował Dzień Dziecka 

	 Na	placu	rodzice	dopingowali	swoje	dzieci,	czyn-
nie	 biorące	 udział	 w	 przygotowanych	 konkursach	
i	zabawach.	Program	był	świetnie	prowadzony	przez	
animatorkę,	 która	 wesołą	 zabawą	 zgromadziła	
wszystkich	uczestników.
	 Uczestnicy	 festynu	 mogli	 skorzystać	 z	 darmo-
wego	słodkiego	poczęstunku	oraz	grilla.	Nie	mogło	
również	zabraknąć	strażaków	(OSP	Błotno).	(ps)

Boguszyce	–	Krystyna	Maciejewska

Wierzbięcin	-	Agnieszka	Nowacka

Sikorki	-	Donata	Maciejczak

Łęgno	-	Andrzej	Buczek

 Wszystkim nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich życzymy owocnej współpracy dla dobra 
swych społeczności oraz całej gminy Nowogard.																																																																																																		(ps)
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	 Organizatorami	 I	Nowogardzkiego	Dnia	Dziecka	
byli:	Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	oraz	No-
wogardzki	Dom	Kultury.	Sobotnia	impreza	(1	czerw-
ca	 br.)	 na	 Plac	 Szarych	 Szeregów	 była	 największą	
i	najbardziej	kolorową	imprezę	dla	DZIECI	w	roku!
	 Dmuchańce,	wata	cukrowa,	lody,	kiełbaska,	ani-
macje,	warsztaty	to	tylko	niektóre	BEZPŁATNE	atrak-
cje	DNIA	DZIECKA,	które	były	swoistą	ucztą	dla	dzie-
ci.
	 Odbył	się	też	mecz	w	dwa	ognie,	w	której	zmie-
rzyły	 się	 dwie	 drużyny:	 garniturowcy	 (pracownicy	
samorządowi)	i	młodziaki	(uczniowie	z	SP3).	Można	
w	stylu	niemieckim	powiedzieć,	że	garniturowcy	byli	
drudzy,	 zaś	młodzicy	 przedostatni.	 Była	 też	 okazja	
zagrać	z	burmistrzem	w	Chińczyka	na	specjalnej	du-
żej	planszy,	która	była	rozłożona	na	plaży	miejskiej.	
Na	scenie	zaś	czas	wszystkim	umilały	wszelakiej	ma-
ści	zespoły	i	artyści,	w	tym	i	sami	rodzice.
	 Jednak	 Pierwszy	 Nowogardzki	 Dzień	 Dziecka	
rozpoczął	się	o	godz.	9.00	ZAWODAMI	W	WĘDKAR-
STWIE	 SPŁAWIKOWYM	 DLA	 DZIECI	 I	 MŁODZIEŻY.	
Zawody	odbyły	się	w	trzech	kategoriach:	do	10	lat;	
10-12	lat	oraz	12-14	lat.
	 Atrakcji	więc	 było	 bez	 liku	 i	mamy	nadzieję,	 że	
każdy	znalazł	coś	dla	siebie.	(ps)

Zaczarowany Dzień Dziecka 
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	 4	 czerwca	 mieliśmy	 przyjem-
ność	 gościć	 Panią	 Magdalenę	
Majcher	–	pisarkę	i	copywriterkę.	
Podczas	 spotkania	 autorka	 pro-
mowała	 książkę.	 „Obcy	 powiew	
wiatru”,	 która	 jest	 pierwszym	
tomem	 trzyczęściowej	 Sagi	 Nad-
morskiej.	Akcja	 została	osadzona	
w	 Ustroniu	 Morskim.	 Pani	 Mag-
dalena	 zdradziła	 czytelnikom,	 iż	
drugi	 i	 trzeci	 tom	 sagi	 ukaże	 się	
jeszcze	w	tym	roku.
	 Autorka	 przedstawiła	 wszyst-
kie	 swoje	 tytuły	 i	 krótko	 opo-
wiedziała	 ich	 fabułę.	 Jak	 sama	
przyznaje,	pisze	o	tym	co	ją	inte-
resuje.	 Tematy	 jakie	 porusza	 są	
ważne	i	trudne,	to	m.in.	rzeź	wo-

Magdalena Majcher w MBP
łyńska,	 przesiedlenia,	 powstanie	
warszawskie,	 adopcja,	 przemoc	
domowa	 i	 wiele	 innych.	 Pisarka	
mieszka	 i	 tworzy	 w	 Katowicach.	
Pani	Magdalena	 dała	 się	 poznać	
nie	 tylko	 od	 strony	 zawodowej	
ale	i	prywatnej.		To	bardzo	młoda,	
otwarta,	energiczna	i	pozytywnie	
myśląca	osoba,	która	bez	proble-
mu	nawiązuje	kontakt	 z	 czytelni-
kami	 wprowadzając	 wspaniałą	
atmosferę	 spotkania.	 Na	 koniec	
chętni	mogli	zakupić	książki	z		au-
tografem	 autorki.	 W	 naszej	 bi-
bliotece	 i	 jej	 filiach	 są	 dostępne	
wszystkie	 tytuły.	 Zapraszamy	 do	
lektury.	

	 Z	okazji	Dnia	Działacza	Kultury	
(29	maja)	 życzymy	Państwu	wie-
lu	 twórczych	 inspiracji,	niegasną-
cego	 zapału	 i	 jak	 największej	 sa-
tysfakcji	 ze	 swoich	 artystycznych	
pasji.	 Dziękujemy	 za	 aktywne	
uczestnictwo	w	życiu	kulturalnym	
naszego	miasta.
	 Tymi	 to	 właśnie	 słowami	
zwrócił	 się	 do	 dyrektor	 Nowo-
gardzkiego	 Domu	 Kultury	 Anety	
Drążewskiej	 i	 jej	współpracowni-
ków	oraz	instruktorów,	w	imieniu	

Dzień Działacza Kultury 2019 

Burmistrza	 Roberta	 Czapli,	 jego	
zastępca	Krzysztof	Kolibski.	Słowa	
uznania	 wypowiedział	 również	
wiceprzewodniczący	 Rady	 Miej-
skiej	w	Nowogardzie	Jacek	Rafiń-
ski.	 Obaj	 panowie	 oprócz	 życzeń	
przynieśli	 ze	 sobą	 piękne	 róże,	
które	wręczyli	wszystkim	pracow-
nikom	 NDK	 z	 okazji	 ich	 święta.	
Pracownicy	podziękowali	również	
swej	dyrektor	za	wspólną	dotych-
czasową	pracę	dla	rozwoju	kultu-
ry	w	 gminie	 Nowogard.	My	 jako	
redakcja,	również	przyłączamy	się	
do	tych	wszystkich	wypowiedzia-
nych	życzeń.	(ps)
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	 W	środę,	5	czerwca	br.	Stowa-
rzyszenie	 Kobiet	 z	 Problemami	
Onkologicznymi	 “Lila-róż”	 w	 No-
wogardzie,	 obchodziło	 10-lecie	
istnienia.	W	uroczystości,	zorgani-
zowanej	w	Nowogardzkim	Domu	
Kultury,	 wzięli	 udział	 m.in.:	 Bur-
mistrz	 Nowogardu	 Robert	 Cza-
pla,	 Wiceprzewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 Jacek	 Rafiński,	 członki-
nie	 oraz	 grono	 przyjaciół	 Stowa-
rzyszenia.	 Wydarzenie	 prowadził	
Cezary	Komisarz	z	Nowogardzkie-
go	Forum	Organizacji	 Pozarządo-
wych.
	 Jubileusz	 rozpoczął	 się	 od-
śpiewaniem	 hymnu	 Amazonek,	
po	 którym	bukiet	w	 liliowo	 -	 ró-
żowej	 tonacji	 wręczył	 Prezes	
Stowarzyszenia	 -	Marii	 Góreckiej	
Burmistrz	Robert	Czapla,	 zaś	Wi-
ceprzewodniczący	Rady	Miejskiej	
Jacek	Rafiński	–	prezent	w	postaci	
1000	złotych	z	przeznaczeniem	na	
działalność.	-	Dziękujemy	za	to,	co	
robicie.	Życie	i	zdrowie	to	najcen-
niejsze,	co	mamy.	Zdrowie	to	dar,	
który	 dostaliśmy	 i	 należy	 o	 nie	
dbać.	 Jesteście	 przykładem	 jak,	
należy	 to	 robić.	 U	 was	 człowiek	
jest	 na	 pierwszym	 miejscu.	 To	

10. lecie nowogardzkiego
Stowarzyszenia „Lila-róż” 

bardzo	 szlachetne.	 Za	 to	 wszyst-
ko	serdecznie	dziękuję	w	imieniu	
całej	 Rady	 Miejskiej,	 pracowni-
ków	i	współpracowników	Urzędu	
Miejskiego	 oraz	 całego	 społe-
czeństwa	 Nowogardu.	 Gratuluję	
tego	 pięknego	 Jubileuszu	 –	 mó-
wił	 burmistrz.	 Po	 tych	 słowach,	
nagrodzonych	 brawami	 Maria	
Górecka	przekazała	burmistrzowi	
pamiątkowe	podziękowania.
	 W	 kolejnej	 odsłonie	wydarze-
nia,	prelekcję	o	wpływie	psychiki	

na	zdrowie	fizyczne	pn.	„Z	tej	per-
spektywy	więcej	widać”	wygłosiła	
psycholog	 Marta	 Żetecka	 –	 Kru-
gła.	 W	 czasie	 Jubileuszu	 przed-
stawiono	 również	 prezentację	
fotograficzną	z	dziesięcioletniego	
życia	 Stowarzyszenia	 mającego	
obecnie	 swoją	 siedzibę	 przy	 no-
wogardzkim	 szpitalu	 (ul.	 Wojska	
Polskiego	7).	
	 Ostatnim	 punktem	 uroczysto-
ści	 było	 wręczenie	 wyjątkowych	
podziękowań	 dla	 pozostałych	
przyjaciół	 “Lila-róż”,	 wśród	 nich	
m.in.	piosenkarce	Justynie	Sawic-
kiej	 z	 Nowogardu,	 która	 uwień-
czyła	 Jubileusz	 Amazonek	 wy-
konaniem	 „The	 Power	 Of	 Love”	
Jennifer	Rush.	
	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla,	 od	 lat	 wspiera	 organiza-
cje	 pozarządowe	 działające	 na	
terenie	 gminy,	 przyznając	 w	 co-
rocznych	 konkursach,	 dotacje	 na	
ich	działalność.	Chętnie	także	an-
gażuje	się	w	życie	poszczególnych	
organizacji.	 Działalnością	 zarów-
no	profilaktyczną	jak	i	wsparciem	
rehabilitacyjnym	kobiet	z	proble-
mami	onkologicznymi	zajmuje	się	
-	jako	jedyne	w	gminie	Nowogard	
-	Stowarzyszenie	„Lila-róż”.

(BS,	fot.:	BS)
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	 W	piątek,	31	maja	br.,	pod	patronatem	Burmistrza	
Nowogardu	 Roberta	 Czapli,	 oraz	 UTW	w	 Nowogar-
dzie,	odbyła	się	Pierwsza	Olimpiada	Seniorów.
	 Było	to	wyjątkowe	wydarzenie,	integrujące	Uni-
wersytety	 i	 organizacje	 pozarządowe,	 które	 popu-
laryzują	 oraz	 upowszechniają	 aktywny	 tryb	 życia	
wśród	Seniorów.
	 Wszystkich	 zebranych,	 obok	prezes	nowogardz-
kiego	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku,	 przywitał	
burmistrz	 Robert	 Czapla,	 którzy	 życzył	 wszystkim	
zwycięstwa.	Zawody	prowadził	Jacek	Rafiński	–	wi-
ceprzewodniczący	 Rady	Miejskiej	 w	 Nowogardzie,	
zaś	głównym	sędzią	Olimpiady	był	Jerzy	Kusiak.
	 Siedem	organizacji	-	z	UTW:	w	Golczewie,	Nowo-
gardzie,	 Goleniowie,	 Kamieniu	 Pomorskim,	 Szcze-
cinie	 i	 Policach	 oraz	 Koło	 Emerytów	 z	Nowogardu	
–	wzięło	 udział	w	 zmaganiach	 sportowych	na	 Sta-
dionie	Miejskim	w	Nowogardzie.
	 Konkurencje	 o	 różnorakim	 poziomie	 trudności	
do	 pokonania	 m.in.:	 pchnięcie	 kulą,	 rzut	 piłeczką	
palantową,	trójskok	z	miejsca,	sztafeta	wahadłowa	
8x50,	czy	przeciąganie	liny.
	 Były	medale	 i	dyplomy.	Grupa	z	UTW	w	Nowo-
gardzie	na	zajęła	ostatecznie	II	miejsce.
	 Gratulujemy	 wszystkim	 uczestnikom,	 bo	 każdy	
z	Was	już	za	sam	udział	jest	zwycięzcą	-	życzymy	też	
organizatorom	wytrwałości	 i	pomysłów	na	 II	Olim-
piadę	w	2020	Roku.	(ps)

Seniorska Olimpiada Sportowa
Uniwersytetów III Wieku w Nowogardzie 

UTW Police UTW Szczecin

PZERiI oraz UTW Nowogard UTW Goleniów i UTW Nowogard
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	 W	 sobotę,	 25	 maja	 br.,	 na	 sali	 gimnastycznej	
w	Szkole	Podstawowej	nr	4,	o	godz.	11.00,	rozpoczę-
ły	się	I	Nowogardzkie	Zawody	dla	dzieci	i	młodzieży	
poruszających	się	na	wózkach	inwalidzkich,	których	
głównym	 organizatorem	 był	 Burmistrz	 Nowogar-
du	 Robert	 Czapla.	 Inicjatorem	 pomysłu	 była	 Ewa	
Wójcik.	Zawody	poprowadził	Jacek	Rafiński	–	wice-
przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie,	zaś	
sędzią	 głównym	 był	 Bogdan	 Wawryczuk,	 którego	
wspierali	 inni	 nauczyciele	 wuefu	 z	 nowogardzkich	
szkół	przy	wsparciu	rzeszy	wolontariuszy.
	 -	 Serdecznie	 witam	 wszystkich	 zawodników	 na	
naszych	I	Nowogardzkich	Zawodach	dla	dzieci	i	mło-
dzieży	 poruszających	 się	 na	 wózkach	 inwalidzkich	
–	witał	zebranych	burmistrz	Robert	Czapla.	 -	Życzę	
wszystkim	 powodzenia	 oraz	 zwycięstwa.	 I	 już	 dziś	
zapraszam	was	na	kolejne	zawody	za	rok,	tu	w	No-
wogardzie.
	 W	zawodach	wzięło	udział	17	uczestników,	mię-
dzy	innymi	mieszkańcy	Nowogardu,	Szczecina,	Gryfi-
na,	Pyrzyc,	Choszczna,	Wolina	.	Jako	goście	specjalni	
wystąpili:	mistrzyni	paraolimpijska	w	pchnięciu	kulą	

Pierwsze Nowogardzkie Zawody
dla Dzieci i Młodzieży Poruszających się 

na Wózkach Inwalidzkich 

Ewa	Durska,	 Justyna	Sawicka	 -	finalistka	programu	
“Must	Be	 the	Music”	 i	Krzysztof	Skryplonek	–	uty-
tułowany	kulturysta,	Wicemistrz	Mistrzostw	Świata	
Weteranów	IFBB	2018,	Mistrz	Europy,	Bezwzględny	
Mistrz	 Polski,	wielokrotny	medalista	ME,	GP	Oslo,	
GP	Malmo.
	 Serdeczne	 podziękowania	 dla	 wolontariuszy,	
sponsorów	i	wszystkich	tych,	którzy	służyli	swą	po-
mocą	w	dniu	zawodów.
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Sportowe emocje sięgały zenitu
– Mini Mundial w Nowogardzie za nami 

	 Przez	wszystkie	kadencje	Burmistrz	Robert	Cza-
pla	 wspiera	 działania	 propagujące	 aktywność	 fi-
zyczną	wśród	dzieci	i	młodzieży.	Realizuje	też	szereg	
inwestycji,	które	mają	sprzyjać	sportowemu	rozwo-
jowi	 gminy.	Wśród	 zadań,	 które	wykonano	na	 zle-
cenie	 Burmistrza	 Roberta	 Czapli	 są	m.in.:	 budowa	
skate	 parku,	 siłowni	 zewnętrznych,	 ścieżki	 wokół	
jeziora,	z	której	chętnie	korzystają	biegacze,	 rowe-
rzyści	 oraz	 zwolennicy	 nordic	 walking.	 Burmistrz	
wspiera	 również	 rozwój	 imprez	 sportowych,	 jak:	
Biegi	nowogardzkie,	 Zawody	motocrossowe,	Ogól-
nopolskie	Zawody	Taneczne	a	ostatnio:	Zawody	dla	
Seniorów.	
	 Realizuje	 też	 działania	 zmierzające	 do	 budo-
wy	bocznej	płyty	boiska	na	stadionie	miejskim.	Na	
jego	głównej	płycie,	w	minioną	niedzielę	już	po	raz	
10	odbyły	się	piłkarskie	zmagania	młodzieży	z	kilku	
gmin.
	 W	niedzielę,	2	czerwca	br.	na	nowogardzkim	sta-
dionie	 rozegrano	 eliminacje	 jubileuszowego	 Mini	
Mundialu.	W	tym	organizowanym	od	10	lat	turnieju	
piłki	nożnej,	wzięli	udział	m.in.	uczniowie	szkół	pod-
stawowych	z	terenu	gminy	Nowogard.	Wydarzenie	
„otworzyli”:	 pomysłodawca	 turnieju,	 były	 piłkarz	
szczecińskiej	 Pogoni	 -	 Grzegorz	 Matlak,	 Jarosław	
Soborski	z	Wydziału	Rozwoju	Lokalnego,	Funduszy,	
Kultury	i	Sportu	UM	w	Nowogardzie	i	Marcin	Skór-
niewski	-	Prezes	„Pomorzanina”.
	 W	rozgrywkach,	wzięły	udział	drużyny	reprezen-
tujące	 umownie	 poszczególne	 kraje:	 Klasa	 III	 –VI	

(grupa	młodsza):	SP1	(Hiszpania),	SP2	(Niemcy),	SP3	
(Holandia),	 SP	 Długołęka	 (Serbia),	 SP	 Orzechowo	
(Włochy),	SP	Wierzbięcin	(Argentyna);	Klasa	V	–	VI	
(grupa	starsza):	SP1	(Rumunia),	SP2	(Ukraina),	SP3	
(Wenezuela),	 SP	 Błotno	 (Senegal),	 SP	 Strzelewo	
(Słowacja),	SP	Wierzbięcin	(Belgia).	Na	uwagę	zasłu-
guje	fakt,	że	w	drużynach	grają	zarówno	chłopcy	jak	
i	dziewczęta.	
	 Po	ekscytujących	meczach	oraz	gorącym	dopin-
gu	rodziców	i	kibiców,	w	grupie	młodszej	1	miejsce	
zajęła	 Hiszpania,	 2	miejsce	 –	 Niemcy,	 3	miejsce	 –	
Holandia.	W	grupie	starszej:	1	miejsce	–	Wenezuela,	
2	miejsce	–	Rumunia	i	3	miejsce	–	Belgia.	
	 Zwycięskie	 drużyny	 z	 eliminacji	 spotkają	 się	
w	wielkim	finale,	który	zostanie	rozegrany	14	czerw-
ca	w	Szczecinie.	(BS,	fot.:	BS)
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AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

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

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

piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. 

Przewodniczący	RM	Stanisław	Saniuk	przyjmuje	interesantów

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

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

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

OFERTA PRACY
DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI 

W PRZEDSZKOLU NR 1
IM. NIEZAPOMINAJKA

W NOWOGARDZIE 

Dyrektor	Przedszkola	nr	1	im.	Niezapominajka	
w	Nowogardzie		zatrudni		od			01.	09.2019		roku	
na	czas	określony	pracownika	obsługi	na	stano-
wisko	woźnej	oddziałowej	w	pełnym	wymiarze	

czasu	pracy	na	zastępstwo.

Wymagane:	 
-wykształcenie	średnie, 
-	miły	i	serdeczny	stosunek	do	dzieci 
-	kreatywność 
-	rzetelność	i	sumienność	w	wykonywaniu	obo-
wiązków 
-	umiejętność	współpracy	w	zespole

Dokumenty	potwierdzające	posiadanie	wykształ-
cenia	oraz	CV	z	adnotacja	o	wyrażeniu	zgody	na	
przetwarzanie	danych	osobowych	należy	składać	
w	Przedszkolu		u	dyrektora	do	dnia		28	czerwca	
2019	roku	do	godz.	10.00.	w	zamkniętych	koper-
tach	z	dopiskiem	OFERTA	PRACY	W	PRZEDSZKO-
LU	NR	1	W	NOWOGARDZIE
Dodatkowych	informacji	udziela	dyrektor	przed-
szkola	pod	numerem	telefonu	91	39	26		286

Dyrektor	Przedszkola	
Jolanta	Bielska

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 
W NOWOGARDZIE 

Dyrektor	Przedszkola	Publicznego	nr	3	w	No-
wogardzie	zatrudni	2	nauczycieli	 z	kwalifika-
cjami	 nauczyciela	 wychowania	 przedszkol-
nego	od	 01września	 2019	 roku	w	wymiarze	
25godzin	tygodniowo.

Oferty	 wraz	 z	 dokumentami	 należy	 składać	
do	dnia	24	czerwca	2019	roku	do	Przedszko-
la	Publicznego	nr	3	ul.	Ks.	 J.	Poniatowskiego	
2a	w	Nowogardzie	z	dopiskiem	na	kopercie:	
OFERTA	PRACY	DLA	NAUCZYCIELA	W	PRZED-
SZKOLU	PUBLICZNYM	NR	3

Wymagane	dokumenty:
-	podanie
-	 odpis	 lub	 potwierdzona	 kopia	 ukończenia	
studiów	kierunkowych
-	CV
-	 oświadczenie	 o	 wyrażenie	 zgody	 na	 prze-
twarzanie	danych	osobowych

Dyrektor	Przedszkola
Ewa	Wróbel
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OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
ORAZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. NIEZAPOMINAJKA

W NOWOGARDZIE 

Dyrektor	Przedszkola	nr	1	im.	Niezapominajka		w	Nowogardzie		zatrudni	od		01.	09.2019	roku	na	czas	
określony	nauczycieli:	
-		języka	angielskiego	w	wymiarze	2,5		/	22	godzin	tygodniowo
-		nauczyciela	wychowania	przedszkolnego	w	wymiarze		25/25	godzin	tygodniowo

Wymagane	wykształcenie	wyższe	kierunkowe		z	przygotowaniem	pedagogicznym.
Dokumenty	potwierdzające	posiadanie	wykształcenia	oraz	CV	z	adnotacja	o	wyrażeniu	zgody	na	prze-
twarzanie	danych	osobowych	należy	składać	w	Przedszkolu	do	dnia	28	czerwca	2019	roku	do	godz.	
10.00.	w	zamkniętych	kopertach	z	dopiskiem	OFERTA	PRACY	W	PRZEDSZKOLU	NR	1	W	NOWOGARDZIE
Dodatkowych	informacji	udziela	dyrektor	przedszkola	pod	numerem	telefonu	91	39	26		286

Dyrektor	Przedszkola	
Jolanta	Bielska

Nadzór inwestorski 
na zadaniu

- Zagospodarowanie 
terenu

nad Jeziorem
Olchowskim

budowa pomostu 

Burmistrz	Nowogardu
serdecznie	zaprasza
do	składania	ofert
na	zadanie	pn.	

“Oferta	na	pełnienie
nadzoru	inwestorskiego

na	zadaniu
-	Zagospodarowanie	terenu
	nad	Jeziorem	Olchowskim	

budowa	pomostu”.	

Termin	składania	ofert
upływa	18.06.2019	r.

o	godz.	12:00.

Szczegółowe	informacje	
dostępne	pod	adresem:	
http://bip.nowogard.pl/
unzip/10616.dhtml


