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Wyremontowana Szkoła Podstawowa nr 2 
powitała uczniów

	 W	 poniedziałek,	 2	 września	 br.	 roz-
poczęto	nowy	rok	szkolny.	W	uroczysto-
ściach	w	Szkole	Podstawowej	nr	2	oraz	
w	Szkole	Podstawowej	nr	4	wziął	udział	
burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla.

Szkoła Podstawowa nr 2 – nowy rok 
w szkole „jak nowej”
	 Termomodernizacja	 budynku	 Szkoły	
Podstawowej	nr	2	oraz	zagospodarowa-
nie	terenu	przy	szkole,	to	 jedna	z	więk-
szych	w	ostatnim	czasie	inwestycji	w	no-
wogardzkiej	oświacie.	Prace	remontowe	
rozpoczęły	 się	 jesienią	 ubiegłego	 roku,	
kiedy	burmistrz	podpisał	umowę	z	firmą	Demgrad	
na	 modernizację	 budynku	 szkoły.	 Na	 wykonanie	
tego	 zadania	 zabezpieczono	 w	 budżecie	 ponad	

1,3	mln	zł.	W	ramach	modernizacji	wykonano	kom-
pleksowe	ocieplenie	i	pomalowanie	całej	bryły	bu-
dynku,	 zabezpieczono	 fundamenty	 szkoły.	 Teren	

wokół	 szkoły	 również	 nabrał	 nowe-
go	 wyglądu:	 pojawiły	 się	 ścieżki,	 ła-
weczki	i	nasadzenia	drzew	i	krzewów,	
w	 tym	m.in.	ozdobne	wiśnie,	 lawen-
dy,	trawy	i	inne	bezpieczne	dla	dzieci	
gatunki	roślin.	Fragment	terenu	przed	
szkołą,	 wykonawca	 -	 Jowita	 Frydryk	
z	 nowogardzkiej	 firmy	 Lavender,	 po-
zostawia	do	zagospodarowania	zgod-
nie	 z	 potrzebami	 młodzieży	 -	 latem	
będą	mogły	odbywać	się	tam	np.	za-
jęcia	plenerowe.
	 	 	 	 W	 czasie	 apelu	 burmistrz	 Robert	
Czapla	oficjalnie	powierzył	Ewie	Żylak	
stanowisko	dyrektora	SP	2	na	okres	od	
1	lipca	2019	r.	do	31	sierpnia	2023	r.
							Po	przemowach	burmistrza	i	dyrek-
tor	do	zgromadzonych	licznie	uczniów	
„dwójki”,	 symbolicznego	 przecięcia	
wstęgi	 i	 zaproszenia	 do	 wyremonto-
wanego	 obiektu,	 dokonał	 burmistrz	
w	towarzystwie	uczennicy	szkoły:	Leny	
Kozłowskiej,	dyrektor	Ewy	Żylak,	Prze-
wodniczącego	Rady	Miejskiej	Stanisła-
wa	 Saniuka,	 Wiceprzewodniczącego	
Rady	Miejskiej	Jacka	Rafińskiego,	rad-
nego	 Pawła	 Lembasa,	 wykonawców	
remontu	i	pracowników	Urzędu	Miej-
skiego	w	Nowogardzie.

Szkoła Podstawowa nr 4 – powierze-
nie stanowiska dyrektorowi 
Apel	 w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 4	
rozpoczął	się	o	godz.	9.00.	Po	wpro-
wadzeniu	 pocztu	 sztandarowego	
i	 odśpiewaniu	 hymnu	 państwowe-

SP 2 przed remontem

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 4
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go,	 rozpoczęto	 uroczysty	 apel,	 w	 którym	 udział	
wzięli	 uczniowie,	 ich	 rodzice	 oraz	 dotychczasowa	
i	 nowo	przyjęta	 kadra	nauczycielska.	 Podczas	 ape-
lu	burmistrz	oficjalnie	powierzył	Bogdanowi	 Sobo-
lewskiemu,stanowisko	dyrektora	 SP	4	na	okres	od	
1	września	2019	r.	do	31	sierpnia	2024	r.	Zarówno	

burmistrz	Robert	Czapla	jak	i	dyrektor	szkoły	życzyli	
uczniom	owocnej	pracy	w	nowym	roku	szkolnym.

(BS)	
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	 To	 już	 koniec	wakacji.	 Po	ponad	dwóch	miesią-
cach	 przerwy	 w	 nauce	 uczniowie	 rozpoczęli	 dziś	
nowy	rok	szkolny.	Były	apele	i	pasowanie	na	ucznia.
	 Po	 74	 dniach	 laby	 uczniowie	 na	 nowo	 spotka-
li	 się	w	 szkolnych	murach.	W	 Szkole	 Podstawowej	
nr	 3	 w	 Nowogardzie,	 rozpoczęciu	 roku	 szkolnego	
towarzyszyła,	 uroczystość	 ślubowania	 i	 oficjalnego	
włączenia	 do	 grona	 uczniów	 najmłodszych	 pierw-
szoklasistów	 oraz	 klasy	 zerowej.	 Pasowania	 na	
pierwszoklasistę	dokonał	dyrektor	szkoły.	W	uroczy-
stym	rozpoczęciu	roku	szkolnego	2019/2020	uczest-
niczył	 zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski,	 który	
życzył	 bezpiecznego	 roku	 szkolnego	 oraz	 samych	

Rozpoczęcie roku
w Szkole Podstawowej nr 3

i II Liceum Ogólnokształcącym

szóstek	uczniom.	Ponadto	apel	był	okazją	do	pod-
sumowania	inwestycji	zrealizowanych	przez	Gminę	
Nowogard	w	okresie	wakacyjnym	w	tej	szkole.	Zaraz	
po	 zakończonym	 apelu	 burmistrz	 Krzysztof	 Kolib-
ski	udał	się	do	 II	Liceum	Ogólnokształcącego	gdzie	
wspólnie	 z	uczniami	 i	 nauczycielami	oficjalnie	 roz-
poczęto	nowy	rok	szkolny.
	 -	Jest	to	szczególne	rozpoczęcie	roku	szkolnego,	
po	 raz	ostatni	przyjmujemy	w	nasze	szeregi	absol-
wentów	gimnazjum	oraz	pierwszej	 klasy	po	 szkole	
podstawowej	tym	sposobem	za	chwilę	rozpocznie-
my	nowy	rozdział	edukacji	czteroletniej	–	mówi	dy-
rektor	II	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Nowogardzie	
Leszek	Becela.	MG
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Wszystkim Dyrektorom Placówek Oświatowych, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom 
Oświaty w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2020,  składamy najlepsze 
życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości oraz entuzjazmu do podejmowania nowych i trudnych 
wyzwań. Pragniemy, aby wiele ambitnych planów i przedsięwzięć edukacyjnych zostało zrealizowa-
nych w rozpoczynającym się okresie szkolnym. Niech nowy rok  szkolny będzie bogaty w sukcesy dy-
daktyczne i wychowawcze.

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nauce oraz 
nowych pięknych doświadczeń, sił do realizacji swoich zainte-
resowań  i pasji oraz, aby szkoła była dla Was bezpieczna i speł-
niła Wasze oczekiwania. 
Rodzicom i opiekunom życzymy pociechy ze swoich dzieci oraz 
radości z ich edukacyjnych postępów. Wasze zaangażowanie 
w sprawy szkolne jest cenne i zawsze mile widziane. Liczymy 
zatem na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i 
wychowawczym.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 2019/2020

	 Świetlica	 wiejska,	 bo	 o	 niej	
mowa	jest	to	kolejna	realizowana	
obietnica	burmistrza	Roberta	Cza-
pli,	która	już	w	najbliższym	czasie	
zostanie	 spełniona.	 Termin	 skła-
dania	 ofert	 na	 budowę	 upłynął	
29	 sierpnia	 tego	 roku.	 Wpłynęły	
4	oferty.	Za	kilka	dni	poznamy	od-
powiedź,	 która	 z	nich	 jest	najko-
rzystniejsza	i	będzie	realizowana.	
Budowa	świetlicy	ruszy	więc	nie-
bawem.
	 Od	 popisania	 umowy	 wyko-
nawca	będzie	miał	7	miesięcy	na	
realizację	zadania.	
	 Przedmiotem	 zamówienia	
jest	 budowa	 nowego	 partero-
wego	 niepodpiwniczonego,	 wol-
nostojącego	 budynku	 świetlicy	
wiejskiej	 wraz	 z	 instalacjami	 ze-
wnętrznymi:	 elektryczną	 ,	 kana-
lizacji	 sanitarnej	 oraz	przyłączem	
wodociągowym.	Kolejnym	bardzo	
ważnym	elementem	będzie	zago-
spodarowanie	 terenu	 wokół	 bu-

dynku	świetlicy.	-	Bardzo się cieszę z tej wiadomości, świetlica jest nam 
potrzebna. Sołectwo liczy ponad 120 mieszkańców, w tym sporo dzieci. 
Mogę przyznać, że burmistrz nie rzuca słów na wiatr, obiecał świetlicę 
a teraz obietnicę realizuje. Mieszkańcy sołectwa bardzo liczyli na reali-
zacje obietnicy wyborczej i jak zwykle się nie zawiedli -	mówiła	sołtys	
Boguszyc.
	 Świetlica	będzie	mieć	powierzchnię	105,61	m2	 i	wymiary	15,06	m	
x	8,10	m.	W	obiekcie	ma	znaleźć	się	wiatrołap,	sala	główna,	kuchnia,	
korytarz,	pomieszczenie	gospodarcze,	węzeł	 sanitarny	min.	dla	osób	
niepełnosprawnych.	(MG/BS)

Ruszyły prace związane
z budową świetlicy w Boguszycach
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	 Od	 ponad	 ośmiu	 lat,	 na	 polecenie	 Burmistrza	
Roberta	 Czapli,	 trwa	 systematyczne	 porządkowanie	
naszej	gminy.	Prace	wykonywane	są	przez	osoby	osa-
dzone	w	nowogardzkim	Zakładzie	Karnym,	stażystów	
Urzędu	Miejskiego,	 pracowników	 interwencyjnych	 z	
Urzędu	 Pracy.	W	 ostatnim	 czasie	wykonano:	 garaże	
przy	ul.	15	Lutego	-	koszenie	dojazdów;	ul.	Kowalska	-	
sprzątanie	parkingów;	plac	zabaw	-	restauracja	ławek;	
promenada	-	plewienie	i	odkrywanie	krawędzi;	przed-
szkole	nr	4	-	remont	korytarzy;	ul.	Sikorskiego	-	udraż-
nianie	rowu	przydrożnego;	Wołowiec	–	porządki;	ZSO	
-	remont	sal	lekcyjnych.	(UM)

Porządki w gminie Nowogard

	 Jeszcze	w	tym	roku	pojazd	pojawi	się	w	remizie	
OSP	 Osowo.	 W	 obecności	 burmistrza	 Nowogardu	
Roberta	 Czapli	 w	 poniedziałek	 2	 września	 br.,	 zo-
stała	podpisana	umowę	na	 zakup	nowego	ciężkie-
go	wozu	bojowego	dla	OSP	Osowo.	Warto	przypo-
mnieć	 iż	 burmistrz	 jest	 honorowym	 członkiem	 tej	
jednostki.	 Jedyną	firmą,	która	złożyła	ofertę	w	po-
stępowaniu	przetargowym	jest	Bocar	 i	 to	z	nią	zo-
stała	podpisana	umowa	na	kwotę	1	099	883,00	 zł	
gdzie	 wartość	 szacunkowa	 zamówienia	 wynosiła	
1	100	000,00	zł.	Zgodnie	z	podpisaną	umową	samo-

Umowa na zakup nowego wozu
dla OSP Osowo podpisana

chód	zostanie	dostarczony	do	10	grudnia	2019	r.	Po	
odbiór	 nowego	wozu	marki	 volvo	 pojadą	 strażacy	
z	OSP	Osowo,	gdzie	zostaną	na	miejscu	przeszkoleni	
z	obsługi	sprzętu	znajdującego	się	w	zabudowaniach	
pojazdu.	Pojazd	jest	typu	ciężkiego	posiada	zbiornik	
o	pojemności	5000	litrów	wody	oraz	zbiornik	środka	
gaśniczego	o	pojemności	500	litrów.	Pojazd	od	mo-
mentu	przekazania	będzie	gotowy	w	100%	do	udzia-
łu	w	akcji	ratowniczo	gaśniczej	posiadając	na	swoim	
wyposażeniu	odpowiedni	sprzęt.	Jest	to	inwestycja	
która	w	15%	została	zrealizowana	ze	środków	gmin-
nych.	Reszta	środków	w	ilości	85%	pochodzi	z	fun-
duszy	unijnych.	(MG)
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	 3	 września	 br.	 Burmistrz	 No-
wogardu	 Robert	 Czapla	 złożył	
w	 Urzędzie	 Marszałkowskim	
wniosek	o	dofinansowanie	w	 ra-
mach	Zachodniopomorskiego	Pro- 
gramu	 Antysmogowego,	 Dzia-
łanie	 2.14	 ,,Poprawa	 jakości	
powietrza”	 oraz	 Działanie	 2.15	
„Termomodernizacja	 budynków	
jednorodzinnych”.	
	 W	terminie	od	początku	kwiet-
nia	do	końca	czerwca	prowadzo-
ny	był	nabór	zgłoszeń	do	ww.	pro-
gramów.	Chęć	udziału	w	projekcie	
wymiany	 pieców	 zadeklarowało	
20	 mieszkańców.	 Termomoder-
nizacją	 zainteresowanych	 było	
10	 osób.	 W	 imieniu	 tych	 miesz-
kańców	burmistrz	 złożył	wniosek	
o	 dofinansowanie	 na	 kwotę	 na	
616	 tys.	 zł	 (143	 tys	 –	 wymiana	
pieców	 i	473	 tys.	 -	 termomoder-
nizacja).	Rozstrzygnięcie	konkursu	
przez	 Urząd	 Marszałkowski	 bę-
dzie	miało	miejsce	w	grudniu.
	 Informujemy	 po	 podpisaniu	
umowy	 ponownie	 będzie	 moż-
liwość	 złożenia	 deklaracji	 przez	
mieszkańców	co	do	wymiany	pie-
ców	lub	termomodernizacji.
Informacja	o	programach:
https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/
nabory/215-Termomoderni -
zacja-budynkow-jednorodzin-
nych%E2%80%93Zachodniopo-
morski-Program-Antysmogowy
https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/na-
bory/ant-4

	 Program	 dofinansowania	 do	
wymiany	kotłów	węglowych.	Do-
finansowanie	 będą	 mogli	 otrzy-
mać:	 właściciele	 domów	 jedno-
rodzinnych,	 właściciele	mieszkań	
w	 domach	 wielorodzinnych,	 na-
jemcy	mieszkań.
	 W	przypadku	otrzymania	przez	
Gminę	dofinansowania	osoby	za-
interesowane	udziałem	w	projek-
cie	będą	mogły	otrzymać	7	500	zł	

Burmistrz złożył wniosek na „Poprawę
jakości powietrza” oraz „Termomodernizację 

budynków jednorodzinnych”

-	na	wymianę	starego	źródła	cie-
pła	 opartego	 o	 spalanie	 węgla	
(kwota	 ryczałtowa	 określona	 na	
jedno	gospodarstwo	domowe)	na	
nowe,	niskoemisyjne	źródło.
	 Program	 dofinansowania	
do	 termomodernizacji	 domów	
jednorodzinnych.	 W	 przypadku	
otrzymania	 przez	 Gminę	 dofi-
nansowania	 właściciele	 domów	
jednorodzinnych	 położonych	 na	
terenie	 Gminy	 Nowogard	 będą	
mogli	otrzymać:	25	000	zł	-	na	wy-
konanie	częściowej	termomoder-
nizacji	budynku	 jednorodzinnego	
wraz	z	likwidacją	istniejącego	źró-
dła	ciepła	opartego	o	spalanie	wę-
gla	 i	 zastąpienie	 likwidowanego	
źródła	ciepła	nową	jednostką	wy-
twarzania	energii	cieplnej.	Zakres	

częściowej	 modernizacji:	 izolacja	
cieplna	ścian	(w	tym	m.in.	stolarki	
okiennej	 i	 drzwiowej)	 oraz	 mo-
dernizacja	 instalacji	 centralnego	
ogrzewania.	50	000	zł	-	na	wyko-
nanie	 pełnej	 termomodernizacji	
budynku	 jednorodzinnego	 wraz	
z	 likwidacją	 istniejącego	 źródła	
ciepła	 opartego	 o	 spalanie	 wę-
gla	 i	 zastąpienie	 likwidowanego	
źródła	ciepła	nową	jednostką	wy-
twarzania	energii	cieplnej.
	 Zakres	 pełnej	 termomoderni-
zacji:	izolacja	cieplna	ścian	(w	tym	
m.in.	 wymiana	 stolarki	 okiennej	
i	 drzwiowej),	 stropodachu,	 pod-
łogi	 (w	 tym	 również	dachu)	oraz	
modernizacja	instalacji	centralne-
go	ogrzewania.

(UM)
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	 Jedną	 z	obietnic	wyborczych	burmistrza	Rober-
ta	Czapli	było	powstanie	miejsca	w	postaci	wybiegu	
dla	psów.	Z	pewnością	będzie	to	miejsce	w	którym	
właściciele	czworonogów	będą	mogli	spokojnie	spu-
ścić	ze	smyczy	pieski	aby	te	mogły	zająć	się	zabawą.	
Działka	na	której	powstanie	inwestycja	posiada	już	
odnowione	ogrodzenie.	Za	chwilę	zostanie	wykona-
ne	przyłącze	wody	aby	pieski	mogły	skorzystać	z	po-
idełek.	Wybieg	to	nie	tylko	miejsce	dla	zwierząt	bę-
dzie	to	również	miejsce	spotkań	właścicieli	podczas	
wyprowadzania	psiaków.	Teren	będzie	wyposażony	
w	przeszkody	do	zabawy,	płotki,	równoważnie	oraz	
tunele	i	wiele	innych	atrakcji.	Kilka	dni	temu	minął	

Powstanie wybieg dla psów
za targowiskiem miejskim

	 W	czwartek,	22	sierpnia	br.,	zastępca	burmistrza	
Krzysztof	 Kolibski,	 wziął	 udział	 w	 pikniku,	 które-
go	 organizatorem	 było	 Stowarzyszenie	 Emerytów	
i	 Rencistów	Policyjnych	w	Nowogardzie.	Miejscem	
spotkania	był	Grill	u	Augusta	(ul.	Nadtorowa	14).
	 Przy	 słonecznej	 pogodzie	 i	 dobrych	 humorach,	
członkowie	 i	 sympatycy	 Stowarzyszenia	 wspólnie	

Piknik Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie

termin	składania	ofert	na	wykonanie	inwestycji	nie-
stety	nie	wpłynęła	 żadna	oferta.	Obecnie	ustalany	
jest	 kolejny	 termin	 do	 składania	 ofert.	Miejsce	 to	
będzie	 kolejnym	 zagospodarowanym	 terenem	 aby	
poprawić	 czystość	 i	 estetykę	miasta.	 Plac	 dla	 pie-
sków	to	nie	jedyna	inwestycja	z	myślą	o	zwierzętach	
która	 powstała	w	 Nowogardzie.	 Na	 terenie	 gminy	
Nowogard	 jest	 ulokowanych	 21	 pojemników	 na	
psie	nieczystości	 tzw.	psie	pakiety	w	skład	których	
wchodzą	pojemnik	na	śmieci	woreczki	i	papierowe	
opakowania.	Niestety	patrząc	wstecz	pojemniki	były	
niszczone	przez	wandali.	Obecnie	 kampanie	 odby-
wające	się	cyklicznie	pod	nazwą	sprzątnij	po	swoim	
psię	w	której	biorą	udział	dzieci	z	nowogardzkich	szkół	
pozytywnie	przekonały	mieszkańców	aby	w	właściwy	
sposób	 korzystali	 z	 pakietów.	 Co	 roku	 również	 bur-
mistrz	Robert	Czapla	ogłasza	 konkurs	plastyczny	na	
plakat	 promujący	 akcje	 „sprzątnij	 po	 swoim	 psie”.	
Zainteresowanie	konkursem	jest	tak	duże	że	wpływa	
około	100	prac	z	których	tylko	jedna	jest	wyłaniana	
i	 publikowana	 jako	 ulotka	 promująca	 akcje.	W	 tym	
roku	w	akcje	włączyła	się	również	inicjatywa	na	rzecz	
zwierząt	 GARDA	 Nowogard.	 Prosimy	 mieszkańców	
o	 zgłaszanie	 propozycji	 miejsc,	 gdzie	 jeszcze	 warto	
postawić	taki	pojemnik.	(opr.	red)

grillowali.	 Były	 smaczne	 kiełbaski,	 kaszaka	 i	 wiele	
innych	smakołyków.	Była	również	muzyka	na	żywo	
i	tańce.	Nie	zabrakło	również	czasu	na	przyjacielskie	
rozmowy	i	wspominki.
	 Początek	 Pikniku	 zdominowane	 zostało	 jednak	
przez	wręczenie	odznaczeń	i	dyplomów	dla	zasłużo-
nych	członków	Stowarzyszenia.	(ps)
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	 Sołectwo	 Żabowo	 tradycyjnie,	 jak	 co	 roku,	 pa-
miętało	o	dzieciach	,	organizując	zabawę	na	terenie	
rekreacyjnym.	 W	 sobotę,	 24	 sierpnia	 br.	 zgroma-
dzili	 się	mieszkańcy	oraz	 ich	goście,	wśród	których	
w	 imieniu	burmistrza	Roberta	Czapli	mieszkańców	
odwiedziła	 kierownik	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Nowogardzie	 Dorota	 Maślana.	 Podczas	 pikniku	
nie	 zabrakło	 czasu	 aby	 porozmawiać	 o	 bieżących	
problemach	z	mieszkańcami.	Gdzie	jednym	z	głów-
nych	 tematów	 była	 świeżo	 otwarta	 nitka	 trasy	 S6	

Festyn rodzinny w Żabowie...

i	zmiana	organizacji	ruchu,	co	skutkowało	pominię-
ciem	komunikacyjnym	miejscowości	Żabowo.	Atrak-
cje	 jakie	 przygotowano	 dla	 najmłodszych	 to	 zjeż-
dżalnie	dmuchane,	foto-budka,	prezentacja	sprzętu	
rolniczego,	gry	i	zabawy.	Czas	wakacji	się	kończy	i	do	
końca	lata	coraz	bliżej	dlatego	nieco	starsi	mieszkań-
cy	mieli	 okazję	 aby	 przy	muzyce	 pożegnać	 odcho-
dzące	 tegoroczne	 lato	bawiąc	 się	do	białego	 rana.	
Poczęstunek	 przygotowali	 sami	mieszkańcy	 a	 spo-
tkanie	było	okazją	do	wspólnej	integracji.	(MG)

	 Wśród	zaproszonych	gości	na	festynie	byli	obec-
ni	m.in.	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski,	Kie-
rownik	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	Dorota	Maśla-
na	 oraz	 radna	 Renata	 Piwowarczyk.	 Festyn	 został	
zorganizowany	 25	 sierpnia	 br.	 w	 Orzechowie.	 Na	
mieszkańców	 zarówno	 tych	mniejszych	 jak	 i	 nieco	
starszych	 czekało	mnóstwo	 atrakcji	 dzięki	 którym,	
każdy	 mógł	 znaleźć	 cos	 dla	 siebie.	 Dmuchany	 za-
mek,	zwiedzanie	wozu	strażackiego	i	policyjnego	to	
tylko	niektóre	z	atrakcji	które	były	przewidziane	dla	
najmłodszych.	 Taki	 spotkania	 to	 doskonała	 okazja	
do	wspólnej	 zabawy	 poprzez	 integracje	mieszkań-
ców.

i w Orzechowie

	 W	 imieniu	sołtys	podziękowania	za	wszelką	po-
moc	 oraz	 wsparcie	 kierujemy	 do	 Rady	 Sołeckiej	
i	mieszkańców,	zaś	do	przybyłych	gości	za	obecność	
i	wspólną	zabawę	z	mieszkańcami.	(MG)
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	 W	sobotę,	24	 sierpnia	br.	plac	
Szarych	Szeregów	zapełnił	 się	mi-
łośnikami	jazdy	na	rowerze.	Okazją	
do	tego	był	VI	Maraton	MTB	me-
moriał	pamięci	Artura	Komisarka,	
którego	organizatorem	byli:	 KLUB	
KOLARSKI	LKK	Nowogard	oraz	bur-
mistrz	Robert	Czapla.
	 W	 tegorocznej	 edycji	 udział	
wzięli	 zawodnicy	 z	 Nowogardu	
a	 także	 ze:	 Stargardu,	 Szczecina,	
Barlinka,	 Poznania,	 Bydgoszczy,	
Sierakowic,	 Płotów,	 Strzelec	 Kra-
jeńskich,	Bytowa,	Golczewa,	Ma-
szewa,	 Choszczna,	 Świnoujścia,	
Międzyzdroi,	 Gorzowa,	 Gryfic,	
Kamienia	 Pomorskiego,	 Barlinka,	
Kołobrzegu,	 Goleniowa,	 Drawska	
Pomorskiego,	 Łobza,	 Koszalina	
oraz	 Gdańska.	 Podzieleni	 zostali	
oni	 na	 kategorie	 ze	 względu	 na	
wiek	 i	 płeć.	 Start	 jak	 i	meta	ma-
ratonu	usytuowane	były	na	Placu	
Szarych	Szeregów.
	 Jako	 pierwsi	 wystartowali	
o	godz.	10.30	mężczyźni	mając	do	
przejechania	4	okrążenia	malow-
niczą	trasą,	czyli	w	sumie	około	50	
km.	Następnie	na	trasę	(2	okrąże-
nia)	wyruszyły	 kobiety,	mając	 do	
przejechania	25	km	oraz	juniorzy	
i	 turyści	 na	 dystansie	 12,5	 km.	
Ostatnia	 grupa,	 która	 wyruszyła	
na	7-kilometrową	 trasę	w	31	ze-
społach,	 brała	 udział	 w	 wyścigu	
Rodzinnym.	 Łącznie	 we	 wczoraj-

VI Maraton MTB dookoła
jeziora nowogardzkiego za nami

szym	 w	 IV	 Maratonie	 dookoła	
Jeziora	 Nowogardzkiego	 wzięło	
udział	około	500	zawodników.

	 -	Trasa	nie	należała	do	łatwych	
ze	względu	na	słoneczną	pogodę.	
Jednak	warto	było	przejechać	się	
tą	malowniczą	trasą	wokół	wasze-
go	jeziora.	Naprawdę	jest	tu	pięk-
nie.	Ta	atmosfera	oraz	organizacja	
na	 najwyższym	poziomie.	Wróci-
my	 tu	 za	 rok.	 -	mówili	 na	mecie	
zawodnicy,	którym	wręczane	były	
pamiątkowe	 medale.	 Mamy	 na-
dzieję,	 że	 za	 rok	 ponownie	 spo-
tkamy	 się	 w	 Nowogardzie,	 tym	
razem	już	na	VII	edycji	Maratonu	
Rowerowego	MTB	dookoła	Jezio-
ra	Nowogardzkiego.
	 Wyniki	 online	 dostępne	 na:	
https://elektronicznezapisy.pl/
event/3967/results.html

(MG)
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Gminne Dożynki 2019
– podziękowania rolnikom za plony

i moc atrakcji dla gości
	 Barwny	 korowód,	 rekordowa	 liczba	wieńców	 dożynkowych,	 setki	
gości	odwiedzających	stoiska,	występy	artystyczne	zespoły	ludowych,	
koncerty	disco	polo	i	przede	wszystkim	podziękowania	dla	rolników	za	
ich	ciężką	pracę	–	tak	w	ogromnym	skrócie	można	opisać	tegoroczne	
Dożynki	Gminne,	które	odbyły	się	w	sobotę,	31	sierpnia	br.,	w	Wołow-
cu.

***
	 Święto	 Plonów	w	Wołowcu	 rozpoczęto	mszą	 w	miejscowym	 Ko-
ściele	filialnym	pw	św.	Marcina.,	po	czym	uczestnicy	dożynek	przeszli	
w	barwnym	korowodzie	na	 teren	boiska.	 Tam	oficjalnego	powitania	
i	rozpoczęcia	dożynek	dokonał	burmistrz	Robert	Czapla.	Wśród	przy-
byłych	gości	dożynkowych	obecni	m.in.:	Senator	RP	–	pani	prof.	Cze-

sława	Christowa,	samorządowiec,	
radny	 Sejmiku	Województwa	Za-
chodniopomorskiego	 p.Dariusz	
Wieczorek,	kandydatka	do	Sejmu	
RP	 p.Dorota	 Maślana,	 Przewod-
niczący	 Rady	Miejskiej	 w	 Nowo-
gardzie	 p.Stanisław	 Saniuk	 oraz	
przedstawiciele	 zarządu	 Powiatu	
Goleniowskiego,	 radni	 Powia-
tu	 Goleniowskiego	 i	 radni	 Rady	
Miejskiej	w	Nowogardzie	a	także	
m.in.	 przedstawiciele	 sąsiednich	
gmin	i	służb	mundurowych.
 - Szczególnie witam Was dro-
dzy rolnicy, na gminnych Do-
żynkach - święcie wywodzącym 
się z naszej słowiańskiej kultu-
ry, święcie, które jest wyrazem 
wdzięczności za ukończenie żniw 
i prac w polu. Symbolem tej 
wdzięczności jest w naszej trady-
cji chleb. Chleb ten, dzięki Waszej 
codziennej pracy, gości dziś na 
naszych stołach. Jako Burmistrz, 
chylę czoła przed Wami za trud 
i ciężką pracę, dzięki której cząst-
kę tego chleba dzisiaj otrzyma-
łem. Bardzo dziękuję za obecność 
mieszkańcom naszej gminy i przy-
byłym licznie gościom	 –	 mówił 
do zebranych burmistrz Robert 
Czapla. - Święto Plonów, to czas 
podziękowań za zbiory i czas od-
poczynku po całorocznej pracy 
w polu. A praca ta, jest niełatwa 
- zmagacie się w ostatnim czasie, 
drodzy rolnicy z trudami klimatu, 
dotkliwą suszą, która występuje 
we wszystkich województwach 
i znacznym deficytem wody. Nie-
korzystne dla całego rolnictwa 
zmiany klimatyczne: powodzie, 
susze a po nich pożary, stają się 
problemem ogólnoświatowym. 
Cierpią na tym wszystkie uprawy 
a rolnicy, pomimo intensywnej 
pracy, nie mają takich zbiorów, ja-
kich by oczekiwali. Dlatego wspie-
ramy Was tak, jak możemy w tej 
codziennej walce o chleb - o do-
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bre zbiory. W związku z trudną 
sytuacją klimatyczną, w tym roku 
podjęliśmy szereg działań aby 
Wam pomóc. W tej chwili przez 5 
dni w tygodniu, po 8 godzin dzien-
nie, pracuje komisja suszowa po-
wołana przez Wojewodę, do któ-
rej oddelegowaliśmy pracownika 
urzędu miejskiego. Rozpatrzono 
już ponad 330 wniosków. Trwa 
szacowanie szkód a rolnicy, któ-
rych uprawy zostały dotknięte 
suszą, po weryfikacji wniosków 
przez wojewodę, otrzymają do-
płaty z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Podję-
liśmy też inne działania, aby po-
móc Wam w tej trudnej sytuacji. 
Zastosowaliśmy ulgę w podatku 
rolnym, z której skorzystało już 
100 gospodarstw rolnych. Na po-
moc w postaci ulgi przeznaczyli-
śmy blisko 260 tys. złotych z bu-
dżetu naszej gminy. Wypłacamy 
też zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędo-
wego. Kwota zwrotu za pierwsze 
półrocze przekracza pół miliona 
złotych. Pieniądze otrzymało już 
243 rolników. Od ubiegłorocznych 
dożynek dużo się w naszych so-
łectwach zmieniło. Na terenach 
wiejskich wykonaliśmy ponad 50 
zadań na kwotę blisko 10 mln zł. 
Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy Gmi-
ny Nowogard, Szanowni Goście 
- stojąc tu przed Wami, w dniu 
Święta Plonów, dziękuję za uda-
ną współpracę, za zrozumienie 
i zaangażowanie w poprawę wa-
runków życia na nowogardzkiej 
wsi. Dziękuję Wam za ten bochen 
chleba, który będę dzielić - jak za-
wsze sprawiedliwie, tak by niko-

mu go nie zabrakło - z szacunkiem 
dla pracy waszych rąk. Dziękuję 
wszystkim instytucjom, firmom, 
organizacjom zewnętrznym i lu-
dziom, którzy z oddaniem i ser-
cem działają na rzecz wsi.
	 Starostą	i	Starościną	tegorocz-
nych	 dożynek	 zostali	 państwo	

Kamila	 i	 Arkadiusz	 Skrobyranda.	
W	 czasie	 oficjalnej	 części	 doży-
nek,	 po	 przedstawieniu	 i	 „ośpie-
waniu”	 wszystkich	 wieńców,	
nastąpiło	 dzielenie	 się	 chlebem	
z	 uczestnikami	 uroczystości.	
Tego	 symbolicznego	 i	 życzliwe-
go	 obrzędu	 dokonali:	 burmistrz 
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Nowogardu	 Robert	 Czapla	 oraz	
Dorota	Maślana,	Dariusz	Wieczo-
rek	i	Damian	Simiński.	
	 W	dalszej	kolejności	oceniono	
dożynkowe	 wieńce	 sołectw.	 Ko-
misja,	 na	 podstawie	 kryteriów,	
za	 najpiękniejszy	 wieniec	 uznała	
pracę	 z	 Sołectwa	Wołowiec	 (na-
groda	 3000	 zł).	 Drugie	 miejsce	
przyznano	 za	wieniec	 z	 Czermni-
cy	 (2000	 zł)	 oraz	 III	 miejsce	 dla	
Sołectwa	 Żabowo	 (1000	 zł).	 Na-
grodami	 finansowymi	doceniono	
wszystkie	 wieńce	 zgłoszone	 do	
konkursu.
	 W	czasie	dożynek	rozstrzygnię-
to	także	konkurs	na	„Najładniejszą	
Wieś	 Gminy	 Nowogard”.	 Komi-
sja	 w	 składzie:	 Bożena	 Wieczo-
rek,	 Lila	 Kaźmierowska	 i	 Damian	
Stanisławski	 przyznała	 I	 miejsce	
dla	 Błotna	 (nagroda	 4000	 zł),	
II	 miejsce	 dla	 Olchowa	 (3000	 zł)	
i	III	miejsce	dla	Grabina	(2000	zł).	
W	 konkursie	 „Zadbaj	 o	 siedlisko	
bo	 to	 twoje	 środowisko”,	 I	miej-
sce	przyznano	pani	Marzenie	Pie-
trasz	 z	Miętna,	 II	miejsce	 –	 pani	
Agacie	Mańkowskiej	z	Karska	oraz	
III	miejsce	–	panu	Markowi	Razi-
kowi	z	Orzechowa.
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	 Nagrodzono	 również	 sołec-
twa	biorące	udział	w	 corocznych	
Igrzyskach	Sportowo	–	Rekreacyj-
nych.	 I	 miejsce	 zdobyła	 drużyna	
z	 Lestkowa,	 II	miejsce	 –	 drużyna	
z	 Żabowa,	 III	miejsce	–	Ostrzyca,	
IV	miejsce	–	Bieniczki	i	V	miejsce	
–	Wojcieszyn.
	 Po	 zakończeniu	 części	 oficjal-
nej	 na	dożynkowej	 scenie	 zapre-
zentowały	 się	 zespoły	 ludowe	
i	estradowe	na	co	dzień	współpra-
cujące	 z	 Nowogardzkim	 Domem	

Kultury.	Następnie	do	tańca	
i	wspólnej	zabawy	zaprosiły	
gwiazdy	 wieczoru,	 zespoły	
–	Skalars	oraz	Stereo.	Zaba-
wę	taneczną	zapewnił	Ada-
miak	Band.
	 Dla	 uczestników	 Doży-
nek	 organizatorzy	 przygo-
towali	 wiele	 atrakcji,	 m.in.	
dla	 najmłodszych	 zamki	
dmuchane	 i	 zabawy	 z	 ani-
matorami,	 korowód	 moto-
cyklistów	 z	 goleniowskiej	
„Motokorby”	 i	 wiele	 sto-
isk	 z	 regionalnym	 jadłem	
i ozdobami. (BS, fot. BS)
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	 Z	 wakacjami	 niełatwo	 się	 roz-
stać,	 warto	 jednak	 podsumować	
wydarzenia	w	 jakich	 dzieci	 i	mło-
dzież	 z	 gminy	 Nowogard	 mogła	
brać	udział	tego	lata.	Poza	bogatą	
ofertą	 wydarzeń	 sportowych	 pn.	
„Wakacje	na	sportowo”,	od	połowy	
lipca	do	2	sierpnia	br.	w	Miejskiej	
Bibliotece	Publicznej	Nowogardzie	
odbywały	się	zajęcia	pn.	„Wakacje	
w	 Bibliotece	 2019”.	 Tematyka	 za-
jęć	 to:	 począwszy	 od	 warsztatów	
plastycznych,	 fryzjerskich	 czy	 pie-
karniczych,	 poprzez	 akcje	proeko-
logiczne,	 związane	 z	 wiedzą	 nt.	
opieki	 nad	 zwierzętami,	 na	 wizy-
tach	w	gminnych	jednostkach	stra-
ży	i	policji	skończywszy.
	 Dzieci	 i	 młodzież	 wzięła	 m.in.	
udział	w	akcji	zorganizowanej	przez	
Urząd	Miejski	w	Nowogardzie	pn.	
„Sprzątnij	 po	 swoim	 psie”	 szerzą-

Jak minęły „Wakacje w bibliotece”?
cej	 zamiłowanie	 do	
zwierząt	i	uświadamia-
jącej	 obowiązki	 zwią-
zane z posiadaniem 
psa.	 Na	 zakończenie	
„Wakacji	w	bibliotece”	
odbyły	 się	 warsztaty	
malarskie	z	Mariuszem	
Mączką	ze	Światowego	
Związku	Artystów	Ma-
lujących	Ustami.
	 Było	 więc	 zarówno	
dla	 ciała,	 jak	 i	 dla	 du-
cha.	 Duża	 frekwencja	
na	 większości	 zajęć	
wskazuje,	 że	 propozy-
cja	 MBP	 to	 trafna	 al-
ternatywa	np.	dla	cza-
su	 spędzonego	 przed	
ekranem	smartfona.
	 W	 pomoc	 w	 or-
ganizacji	 wydarzeń	

w	bibliotece,	 jak	 co	 roku	włączył	
się	Burmistrz	Nowogardu	Robert	
Czapla.	Pomogły	 także	firmy	 i	 in-
stytucje:	 Celowy	 Związek	 Gmin	
–	 RXXI,	 Nadleśnictwo	 Nowogard	
i	 lokalni	 przedsiębiorcy:	 Piekar-
nia	 –	 Ciastkarnia	W.	 Pędziszczak,	
Piekarnia-Cukiernia	Saturn	 i	Hur-
townia	 Artykułów	 Spożywczych	
i	Przemysłowych	–	Czesław	Sowa	
a	 także	 Komisariat	 Policji,	 Poste-
runek	 Jednostki	 Ratowniczo	 Ga-
śniczej	i	Wojewódzka	Stacja	Pogo-
towia	Ratunkowego	-	w	tym	roku	
bowiem	ofertę	zajęć	dla	młodzie-
ży	 rozszerzono	 m.in.	 o	 zajęcia	
z	ratownikiem	wodnym.	(BS)
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	 Wakacje	 niestety	 już	 za	 nami.	 I	 choć	 nowy	 rok	
szkolny	 to	 kolejne	wyzwania,	warto	 podsumować,	
co	działo	się	w	Nowogardzie.	A	wszystko	odbyło	się	
w	ramach	cyklicznych	wydarzeń	„Wakacje	na	spor-
towo”	Przechodząc	ulicami	miasta	dało	 się	 słyszeć	
wiele	 pozytywnych	 komentarzy	 na	 temat	 progra-
mu,	który	był	 tak	ułożony,	aby	każdy	mógł	 znaleźć	
jakieś	 ciekawe	 zajęcie	 i	 spędzić	wolny	 czas	 aktyw-
nie.	 –	Mój	 syn	 prosił	mnie	 abym	 sprawdziła	 gdzie	
i	 kiedy	 odbywają	 się	 zajęcia	 sportowe,	 bo	 bardzo	
chciał	w	nich	uczestniczyć	–	mówi	Anna	mieszkanka	
Nowogardu.	Kolejnym	komentarzem	pana	Przemka	
było	–	cieszę	się,	że	urząd	wychodzi	naprzeciw	ocze-
kiwaniom	 dzieci,	 które	 zostały	 w	 mieście.	 Zawsze	
to	jakaś	atrakcja	dla	nich.	Wydarzenia	odbywały	się	
w	różnych	częściach	miasta	a	dyscypliny,	w	których	
startowały	 dzieci	 były	 najróżniejsze	 począwszy	 od	

Podsumowanie „Wakacji na sportowo”

turnieju	w	piłkę	nożną,	 siatkówkę,	koszykówkę	czy	
zbijaka,	kończąc	na	grze	w	szachy,	jeździe	na	desko-
rolce	czy	zajęciach	plastycznych.	Dodatkową	zachętą	
były	atrakcyjne	nagrody	ufundowane	przez	Burmi-
strza	Roberta	Czaplę	dla	uczestników.	Zawody	orga-
nizowane	były	od	poniedziałku	do	piątku	w	okresie	
od	15	lipca	do	końca	sierpnia.	Każdy	znalazł	coś	dla	
siebie	według	własnych	zainteresowań	dzieci	i	mło-
dzieży	w	kategoriach	zarówno	indywidualnych	i	gru-
powych.	Do	wakacyjnego	zagospodarowania	czasu	
wolnego	włączyła	 się	 również	 Szkoła	 Podstawowa	
nr,	 2	 na	 której	 terenie	 organizowane	 były	 zajęcia	
plastyczne	oraz	 konkursy	 związane	 z	 zabawą	 kolo-
rami.	Turnieje,	zawody	oraz	zajęcia	plastyczne	były	
bezpłatne	i	każdy	mógł	z	nich	skorzystać.	Projekt	re-
alizowany	był	przy	współpracy	z	dyrektorami	nowo-
gardzkich	szkół.	(MG)

	 W	 piątek,	 30	 sierpnia	 br.,	 za-
kończyła	się	tegoroczna	Misja	Na-
miotowa,	 której	 organizatorem	
była	 Misja	 Namiotowa	 Agenda	
Kościoła	 Ewangelicznych	 Chrze-
ścijan	 oraz	 nowogardzki	 Zbór	
KECh	 Górna	 Izba.	W	wydarzeniu	
uczestniczył	 burmistrz	 Robert	
Czapla.
	 Misja	 Namiotowa	 na	 tere-
nie	 plaży	 miejskiej	 trwała	 od	 27	
sierpnia.	 W	 uroczystościach	 roz-
poczynających	 misję	 namiotową	
udział	 wzieła	 Kierownik	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Nowogar-
dzie	i	zarazem	kandydatka	do	Sej-
mu	RP	Dorota	Maślana.	Codzien-
nie	od	godz.	11.00	w	ramach	Kids	
Club	 odbywały	 się	 zajęcia	 dla	

Zakończenie misji namiotowej na plaży

dzieci,	 podczas	 których	 pozna-
wano	 historie	 biblijne,	 uczono	
się	wersetów	biblijnych,	bawiono	
się,	 śpiewano,	 również	 w	 języku	
angielskim	 prowadzono	 zajęcia	
z	profilaktyki	 uzależnień	 i	 zajęcia	

sportowe.	 Wzięło	 w	 nich	 udział	
około	80	dzieci.	Około	godz.	14.00	
można	było	 zjeść	obiad,	ufundo-
wany	dla	wszystkich	uczestników	
misji	 przez	 Urząd	 Miasta	 w	 ra-
mach	 projektu	 „pomoc	 osobom	
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	 W	środę,	28	sierpnia	br.	zastępca	burmistrza	No-
wogardu	Krzysztof	Kolibski	oraz	obecni	pracownicy	

Podziękowania za wieloletnią pracę dla Danusi

	 21	sierpnia	2019	r.	Katarzyna	Olczak	rozpoczęła	prace	na	stanowi-
sku	referenta	w	Wydziale	Gospodarki,	Nieruchomości,	Geodezji	i	Rol-
nictwa	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie.	Pracownik	został	wyłonio-
ny	z	konkursu	na	stanowisko	referenta.	Do	głównych	zadań	Katarzyny	
będzie	należało	odpowiadać	za	kontakt	z	sołtysami	oraz	prowadzenie	
wszystkich	 spraw	 dotyczących	współpracy	 z	 sołtysami	 i	 sołectwami.	
Kontakt	 do	 pracownika	 pokój	 204	 drugie	 piętro	 Urzędu	 Miejskiego	
tel.	91	39	26	225,	e-mail	k.olczak@nowogard.pl

Katarzyna Olczak
nowym referentem

w nowogardzkim urzędzie

i	rodzinom	w	trudnej	sytuacji	spo-
łecznej”.	 Odbywały	 się	 również	
spotkania	dla	dorosłych,	podczas	
których	poruszano	problematykę	
związaną	 z	 wiarą,	 wymieniano	
doświadczenia	i	poglądy	o	godzi-

nie	19:00,	następnie	o	21:00	były	
projekcje	filmów	w	ramach	„Kina	
pod	Namiotem”	emitowane	były	
w	 tym	 roku	 filmy	 z	 przesłaniem	
(oparte	 na	 faktach).	W	 czwartek	
i	 piątek	 na	 boisku	 dolnym	 dla	

młodzieży	 wystąpił	 raper	 i	 pe-
dagog	 ulicy	 Dobromir	 Makowski	
pseudonim	Maku	z	Pabianic.
	 31	sierpnia	miała	miejsce	Do-
roczna	 Konferencja	 Zborów	 Ko-
ścioła	 Ewangelicznych	 Chrześci-
jan	 Okręgu	 Zachodniego.	 Wzięli	
w	niej	udział	przedstawiciele	zbo-
rów	 w	 Nowogardzie,	 Szczecinie	
Łobzie,	 Poznaniu,	 Międzyzdro-
jach,	Kamieniu	Pomorskim	i	Cho-
ciwlu.	W	uroczystym	zakończeniu	
misji	 wzięli	 udział	 mieszkańcy,	
członkowie	 Kościoła	 Ewangelicz-
nych	Chrześcijan	(KECh)	z	prezbi-
terem	 naczelnym	 Cezarym	 Ko-
misarzem,	 prezbiterem	 Okręgu	
Zachodniego	 Leonem	 Dziadkow-
cem	 oraz	 Burmistrz	 Nowogardu	
Robert	Czapla.	(MG)

urzędu	w	osobach	Ewa	Chłopek	i	Adam	Aniuksztys	
podziękowali	 za	współpracę	 odchodzącej	 na	 eme-
ryturę,	po	blisko	41	latach	pracy	w	urzędzie	Danusi	
Dolega
	 Ciepłe	 słowa	podziękowania	 za	owocną	 i	 satys-
fakcjonującą	pracę	wraz	z	bukietem	kwiatów	 i	po-
dziękowaniem,	 przekazał	 w	 imieniu	 burmistrza	
zastępca	Krzystof	Kolibski.	Pani	Danusia	przepraco-
wała	w	nowogardzkim	 ratuszu	41	 lat	 ostatnie	 lata	
przepracowała	w	Wydziale	Gospodarki	Komunalnej,	
Mieszkaniowej	i	Ochrony	Środowiska.	Burmistrz	po-
dziękował	odchodzącej	na	emeryturę	za	jej	wiedzę	
i	doświadczenie,	którymi	-	podobnie	jak	uśmiechem	
-	chętnie	dzieliła	się	ze	wszystkimi.
	 Dołączamy	się	do	najlepszych	życzeń	i	dziękuje-
my	za	miłą	współpracę.	(MG)
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	 W	niedzielne	popołudnie	18	sierpnia	w	Miejskiej	
Bibliotece	Publicznej	w	Nowogardzie	odbył	się	kon-
cert	pt.	„Muzyczne	lato	w	Bibliotece”,	w	którym	wy-
stąpił	zespół	Blue	Willmingtons.
	 Artyści	 inspirują	 się	 bluesem.	W	 ich	 twórczości	
można	wyraźnie	poczuć	nutę	country.	Pochodzą	ze	
Starogardu	Gdańskiego	i	śmiało	podbijają	muzyczne	
serca	 słuchaczy.	W	skład	 zespołu	wchodzą:	Maciej	

Muzyczne lato w Bibliotece
- Blue Willmingtons!

Smycz	-	gitara,	wokal,	Ada	Walczak-	klawisze,	Paweł	
Kortas	–	perkusja,	Jakub	Kreft	–	gitara	basowa.
	 Licznie	 zebrana	publiczność	dała	 się	porwać	od	
pierwszych	dźwięków.	Nie	zabrakło	fascynatów	tego	
rodzaju	muzyki.
	 Ciesząc	się	tak	dużą	frekwencją,	mamy	nadzieję	
zaprosić	Państwa	na	kolejne	edycje	muzycznych	pór	
roku	w	Bibliotece.	(MBP)
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	 Przypominamy	 o	 możliwości	
składania	wniosków	o	przyznanie	
stypendium	 za	 osiągnięcie	 wy-
sokich	 wyników	 sportowych	 we	
współzawodnictwie	 międzyna-
rodowym	 lub	krajowym	na	2019	
rok.	 Kandydat	 do	 ww.	 stypen-
dium	powinien	posiadać	wysokie	
lub	o	niewymiernym	charakterze	
osiągnięcia	sportowe	oraz:
-	być	zawodnikiem	w	rozumieniu	
ustawy	o	sporcie,
-	być	mieszkańcem	Gminy	Nowo-
gard,
-	 godnie	 reprezentować	 gminę	
Nowogard.

	 Za	wysokie	osiągnięcia	sporto-
we	przyjmuje	się	uzyskanie	miejsc	
medalowych	 i	punktowanych	we	
współzawodnictwie	 międzynaro-
dowym	 i	 krajowym	 w	 kategorii	
seniorów	 lub	 juniorów,	 w	 szcze-
gólności:

Stypendia sportowe 2019
-	 w	 igrzyskach	 olimpijskich,	 mi-
strzostwach	 Świata	 lub	 mistrzo-
stwach	Europy,
-	 w	 igrzyskach	 paraolimpijskich	
lub	igrzyskach	głuchych,
-	akademickich	mistrzostw	świata	
i	 uniwersjad	 letnich	 i	 zimowych,	
Pucharze	Świata	lub	Pucharze	Eu-
ropy,
-	w	mistrzostwach	Polski.

	 Aby	 zgłosić	 kandydata	 nale-
ży	 złożyć	wniosek	 do	 BIURA	OB-
SŁUGI	 INTERESANTA	 (pokój	 nr	 5	
Nowogardzkiego	 Ratusza,	 Plac	
Wolności	 1,	 72-200	 Nowogard)	
w	nieprzekraczalnym	terminie	do	
30.09.2019	r.	do	godz.	15.30.	Do	
wniosku	należy	dołączyć	oświad-
czenie	o	sytuacji	materialnej	i	po-
noszonych	kosztach	uczestnictwa	
w	 przygotowaniu	 i	 współzawod-
nictwie	 sportowym,	 potwierdze-
nie	przez	właściwy	związek	spor-

towy	 lub	 organizację	 zajmującą	
się	sportem	osób	niepełnospraw-
nych	 oraz	 zgodę	 na	 zbieranie	
i	 przetwarzanie	 danych	 osobo-
wych.	 Wnioski	 można	 otrzymać	
na	w	Biurze	Obsługi	 Interesanta,	
w	 Wydziale	 Rozwoju	 Lokalnego,	
Funduszy,	Kultury	i	Sportu	(pokój	
nr	 206,	 Plac	Wolności	 5,	 72-200	
Nowogard)	 lub	 pobrać	 ze	 strony	
internetowej	 www.nowogard.pl.	
Wszelkiej	pomocy	dotyczącej	sty-
pendiów	za	osiągnięcie	wysokich	
wyników	 sportowych	 we	 współ-
zawodnictwie	międzynarodowym	
lub	krajowym	można	uzyskać	pod	
numerem	telefonu	91	39	26	237	
lub	w	Wydziale	Rozwoju	Lokalne-
go,	Funduszy,	Kultury	i	Sportu.
	 Wnioski	 do	 pobrania	 na	 stro-
nie	www.nowogard.pl

Jagieła Dominika 
Referent ds. sportu
w wydziale RLFKiS

Niebawem ruszy remont świetlicy
w Wołowcu 

	 Podczas	 spotkań	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	
z	 mieszkańcami,	 w	 czasie	 kampanii	 wyborczej,	
mieszkańcy	 zgłaszali	 różne	 problemy.	 Jednym	
z	 najpilniejszych	 był	 remont	 świetlicy	 wiejskiej,	
który	niebawem	ruszy.
	 Burmistrz	Robert	Czapla	realizując	swoje	obiet-
nice	wyborcze	ogłosił	zapytanie	ofertowe	na	opra-
cowanie	dokumentacji	projektowo-kosztorysowej	
na	przebudowę	świetlicy	wiejskiej	w	Wołowcu.
	 Założenia	 do	 projektowania	 są	 następujące:	
przebudowa	budynku	powinna	uwzględniać	prze-
budowę	ściany	frontowej,	nowe	otwory	drzwiowe	
i	 okienne,	wymianę	 instalacji	 elektrycznej	w	bu-
dynku,	 zaprojektowanie	 ogrzewania	 i	 wentylacji	
oraz	remont	pomieszczeń	 i	ścian	w	postaci	obni-
żenia	sufitów.	Do	wymiany	również	jest	posadzka	razem	z	sanitariatami,	stolarka	drzwiowa	w	pomieszcze-
niach	budynku,	przebudowa	sceny	do	występów	artystycznych	wewnątrz,	oraz	zaprojektowanie	zaplecza	
kuchennego	wraz	z	instalacją	elektryczną	i	sanitarną.	W	budynku	będzie	znajdował	się	również	magazyn	
a	całość	inwestycji	zakończy	termomodernizacja	budynku.	Termin	składania	ofert	upłynie	18.09.2019	r	o	
godz.	12:00.	(MG)
Zapytanie	ofertowe	zamieszczone	jest	pod	adresem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/10951.dhtml
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PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU

Burmistrz	Nowogardu
serdecznie	zaprasza	do	składania	

ofert	na	zadanie	pn.:
Pełnienie	funkcji	inspektora	nadzoru	

na	zadaniu	pn.
„Budowa	świetlicy	wiejskiej

w	Boguszycach”
Termin	składania	ofert	upływa	
17.09.2019	o	godz.	12:00.

Szczegółowe	informacje	dostępne	
pod adresem

http://bip.nowogard.pl/unzip/10952.
dhtml

OBIEKTY, HALE,
GRUNTY DO WYNAJĘCIA

Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	 Czapla	 zaprasza	
wszystkich	zainteresowanych	inwestowaniem	na	te-
renie	naszej	gminy	do	współpracy.

Jeśli	 posiadacie	 Państwo	 obiekty,	 hale	 lub	 grunty	
i	chcielibyście	to	wykorzystać	w	działalności	gospo-
darczej,	za	Waszą	zgodą	przedstawimy	je	potencjal-
nym	inwestorom.

Wszystkich	zainteresowanych	zapraszamy
do	kontaktu:
Andrzej	Mazurczak
e-mail:	amazurczak@nowogard.pl
tel.	913926237
kom.502	444	840

Informacja	-	rata	za	alkohol	
do	30	września	2019	r.

UWAGA !
PRZEDSIĘBIORCY 
PROWADZĄCY

SPRZEDAŻ
NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH

Urząd	Miejski	w	Nowogar-
dzie	przypomina	wszystkim	
przedsiębiorcom	prowa-
dzącym	sprzedaż	napojów	
alkoholowycho	konie- 

czności	wniesienia	w	nie-
przekraczalnym	terminie	

do	dnia	30	września	2019	r.
III	raty	opłaty	za	korzysta-
nie	z	posiadanych	zezwo-
leń.	Niedokonanie	opłat
w	ustawowym	terminie
i	w	należytej	wysokości	

skutkować	będzie	nalicze-
niem	dodatkowej	opłaty

w	wys.	30%.
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VI Nowogardzki
Bieg Uliczny Toyota Kozłowski

	 Serdecznie	zapraszamy	do	zapisów	do	VI	Nowogardzkiego	Biegu	Ulicznego	TOYOTA	Kozłowski,	któ-
ry	odbędzie	się	6.10.2019	r.	w	Nowogardzie.
	 Z	okazji		VI	edycji	nowogardzkiego	biegu	uruchomiliśmy	dla	Państwa	biegi	na	5	km	oraz	na	10	km!
	 Aby	wziąć	udział	w		VI	edycji	Nowogardzkiego	Biegu	Ulicznego	TOYOTA	Kozłowski	należy	zapisać	
się	na	stronie:	https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/826
ZAPRASZAMY	do	zapisów!
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

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
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