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Dokończenie na str. 8

Rok temu wolontariusze dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka zebrali kwotę 26.000 zł. 
W tym roku, kwota zeszłorocznego finału została pobita  
i prawie podwojona - wyniosła około 50.000 zł.

Nowogardzki sztab WOŚP  
informuje: mamy rekord! 

Tego wydarzenia sportowego, zwłaszcza fani dwóch 
kółek, nie mogą przegapić! 29 kwietnia br. w Nowo-
gardzie przeprowadzony będzie Puchar Polski w Ma-
ratonach Szosowych „XIII Supermaraton Gryfland No-
wogard im. Pawła Zugaja”. Dodatkowo, dzień później  

Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w Nowogardzie! 
(30 kwietnia br.), odbędą się Mistrzostwa Polski w jeź-
dzie indywidualnej na czas. Patronem Honorowym  
i współorganizatorem tej dwudniowej imprezy kolar-
skiej jest burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Nie stałoby się to bez wielkiego serca nowogardzian i ich 
zaangażowania. Bez przekazanych przedmiotów aukcyjnych, 
gorących licytacji, zbiórki ulicznej, występów artystycznych 

 Od 2 stycznia br., w wyniku zakończenia procedury 
naboru na stanowisko kierownika Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie, zatrudniona  
na tymże stanowisku została pani Marta Wilczańska. 
Spełniła ona wymogi formalne wynikające z ogłoszenia 

Mamy nowego kierownika ZEASu
o naborze oraz uzyskując łącznie 
największą liczbę punktów z testu  
i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Gratulujemy nowej pani kierow-
nik i życzymy owocnej pracy.

Choć sami mieszkańcy w sprawie ścieżki zebrali 
ponad 3,5 tysiąca podpisów, projekty obu inwesty-
cji (plac Wolności  i ścieżka) już są, jak i potrzebne 
pozwolenia, to radni powiedzieli nie. Komentarze 
w tej sprawie pozostawiamy Państwu.

W następnym numerze lutowym NWS przedsta-
wimy szczegółowe informacje odnośnie sesji Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia br. 

Radni powiedzieli NIE 
dla placu Wolności oraz ścieżki dookoła jeziora!!!
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Marian Jeż, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy”:

- Ścieżka dookoła jeziora jest  
potrzebna, ponieważ będzie z niej  
korzystać duża część mieszkańców No-
wogardu, w każdym wieku, od dzieci 
po dorosłych. Jej stworzenie z miejsca-
mi wypoczynku to inwestycja prozdro-

wotna. Mając tak piękne jezioro w centrum miasta, żal 
byłoby tego nie wykorzystać. Inwestycja ta jest znaczą-
cą dla stworzenia możliwości przebywania na świeżym 
powietrzu, wykorzystywania w różny sposób: spacery, 
wędrówki, jazda na rowerze. Cieszę się, że władze No-
wogardu zajmują się tym tematem. To dobra inwesty-
cja. Przy jej realizacji należy jednak pamiętać o środkach 
finansowych zapewnionych w budżecie, aby nie wpłynę-
ło to w znaczny sposób na inne inwestycje. Z kolei plac 
Wolności, który znajduje się w centrum miasta, jest chy-
ba jedynym (jak wynika z moich obserwacji) z niewielu, 
który nie był modernizowany. Po tylu latach nie da się 
już „obronić” jego obecnego stanu. Moim zdaniem ta 
inwestycja jest równie potrzebna, bo zmienia otoczenie, 
centrum, nadaje rangę, upiększa. To wizytówka miasta. 
Moja opinia nie będzie w tym względzie chyba odosob-
niona, że należy ją mądrze zaplanować i przeprowadzić 
nawet w etapach. Moim zdaniem władze miasta po-
winny dojść w tej kwestii do konsensusu z radą miejską.  
Myślę, że mieszkańcy zasługują na przeprowadzenie 
tych dwóch inwestycji.

Jan Jędras z Nowogardu:
- Remont placu jest jak najbardziej 

potrzebny, bo wstydzimy się za jego 
obecny wygląd. Plac Wolności to wi-
zytówka miasta. Powinien wyglądać 
lepiej. Co do ścieżki dookoła jezio-
ra myślę, że również jest potrzebna.  
Ludzie chętnie będą tam spacerować. 

Jeśli pojawią się ławeczki, aby można było usiąść, od-
począć to będzie jeszcze lepiej.

Kazimierz Lembas, dyrektor  
nowogardzkiego szpitala:

- Budowa ścieżki dookoła jezio-
ra, to jedna z ważniejszych inwestycji  
w naszej gminie. Jeśli chcemy, aby  
nasze miasto miało charakter tury-
styczny, to jednym z walorów jest  
zagospodarowanie jeziora. Mówimy  

o tej sprawie już od około 3 - 4 kadencji. Uważam, że ta  
inwestycja przyczyni się do popularyzowania Nowogardu, 
bowiem wokół jeziora będzie można organizować wiele 

Sonda: Mieszkańcy „za” przebudową 
placu Wolności i ścieżką dookoła jeziora

imprez oraz ścieżka będzie służyć mieszkańcom. Dlate-
go uważam, że jest to inwestycja niezbędna. Podobnie 
ważnym zamierzeniem jest przebudowa placu Wolności. 
Wszystkie miasta chlubią się swoimi rynkami - ostatnio 
Gryfice. Trzeba wiedzieć, że jest to inwestycja kosztowna, 
bowiem dotyczy również prac ziemnych. Dlatego należy 
wykonywać je etapami. Rynki wszystkich miast świadczą 
o charakterze miejscowości, są ich wizytówkami.

Natan Wnuczyński z Nowogardu:
- Moim zdaniem remont placu 

Wolności jest potrzebny. Przyjeżdża-
ją do nas mieszkańcy innych miast, 
odwiedzają centrum, stąd plac  
powinien być wyremontowany, aby 
wyglądał ładnie, schludnie. To część 
reprezentacyjna miasta. Jeśli chodzi 

o ścieżkę dookoła jeziora, to uważam, że również jest 
potrzebna. Sporo osób spaceruje, biega, chodzi z psa-
mi na spacery, itd. Ważne jest, aby pójść gdzieś poza 
miasto, zetknąć się z naturą, odpocząć.

Mirosława Adamczyk, przewod-
nicząca Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Nowogardzie:

- Budowa ścieżki dookoła jeziora to 
bardzo dobry pomysł. Będzie ona służyć 
naszym seniorom. Niektórzy z nich spa-
cerują, chodzą „na kijki”. W tym wieku 

chcemy aktywnie spędzać czas, bez względu na porę roku. 
Aktywizacja jest bardzo ważna i potrzebna. Popieramy po-
mysł burmistrza o jej budowie. Jeśli chodzi o plac Wolności, 
wiem, że oprócz prac naziemnych, trzeba wymienić insta-
lację podziemną. To kosztowne. Ale trzeba to wykonać. 
Inne miasta mają piękne place, centra miast. Już i tak dużo 
zadań wykonano w Nowogardzie, ale pozostała jeszcze 
przebudowa placu. To jest wizytówka Nowogardu.

Żaneta Sternak z Nowogardu:
- Remont placu Wolności i budowa 

ścieżki dookoła jeziora to dobry pomysł, 
zwłaszcza dla spacerujących, dla osób  
z dziećmi i starszych mieszkańców. 
Mam jednak obawy co do ławeczek  
i miejsc do grilla przy ścieżce bo wiemy 
jak zachowuje się młodzież. Dlatego nie 

uważam, aby ich stawianie było dobrym rozwiązaniem. 
Natomiast jeśli dodatkowe ławki i mała architektura  
pojawi się na placu Wolności, to będzie to dobry pomysł.

Opr. Marcin Ościłowski

W środę, 25 stycznia br., w czasie sesji radni głosowali nad budżetem gminy na rok 2017. 
Wśród wielu inwestycji zaplanowanych w budżecie przez burmistrza Roberta Czaplę, był 
między innymi przebudowa placu Wolności i budowa ścieżki dookoła jeziora. Zapytali-
śmy mieszkańców Nowogardu, co sądzą o tych inwestycjach budowlanych.
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Jak najbardziej powinien być wyremontowany 
(plac Wolności), przecież to wizytówka naszego mia-
sta, a jak na razie można powiedzieć że straszy, sza-
ry i nijaki. (Karolina)

Ścieżka wokół jeziora super sprawa, będzie gdzie 
pospacerować. (Dariusz)

Plac Wolności to wizytówka Nowogardu, której 
należy się w końcu „rewitalizacja”, a co do ścieżki, 
to oczywista oczywistość, że powinna powstać i nie 
wyobrażam sobie, żeby nie powstała! (Krzysztof)

Zrobiony przez nas sondaż, na temat tych dwóch 
inwestycji pokazał również, że mieszkańcy z nadzie-
ją wspierają w tych działaniach burmistrza.

Warto też wspomnieć, że obie inwestycje były 
wnioskami samych mieszkańców.

Plac Wolności – nie będzie jego remontu!
Jego obecny stan jest katastrofalny. Dalsze zwle-

kanie z jego remontem, grozi całkowitym zamknię-
ciem dla ruchu samochodowego, z powodu grożą-
cego niebezpieczeństwa. Dokumentacja techniczna 
jest już gotowa prawie od 2 lat wraz z pozwolenia-
mi (ważnymi 3 lata) i najwyższy czas uporządkować 
centrum naszego miasta. Jednak radni zdecydowali, 
że plac Wolności nie będzie remontowany.  

Ścieżka dookoła nowogardzkiego jeziora – nie 
będzie jej! 

To zadanie zgłosili sami mieszkańcy, którzy w tej 
sprawie zebrali ponad 3,5 tysiąca podpisów. Projekt 
już jest, pozwolenia potrzebne zostały już wydane 
(ważne 3 lata). Cała jednak inwestycja, ze względu 
na koszty, podzielona została na III etapy. Zabez-
pieczone w tym roku, w budżecie gminy, pieniądze 
(400.000 zł) miały pokryć jednego z etapów (mieli 
go wskazać sami radni).

Jednak radni zawnioskowali o zabranie pie-
niędzy z tej inwestycji do 0 zł. Co prawda radni 
wpisali 300 tys. zł jako środki celowe, czyli jako 
wkład do pozyskania środków zewnętrznych, 
wskazując równocześnie źródło. Poinformowa-
li przy tym burmistrza, że dzięki temu wkładowi 
może pozyskać fundusze na ścieżkę. Głos zabrał 
kierownik Jarosław Soborski, który poinformował 
radnych, że wg jego wiedzy nie będzie możliwe 
pozyskanie pieniędzy ze wskazanego programu, 
ponieważ nie spełniamy wymogu formalnego - 

Radni powiedzieli nie 
remontowi placu Wolności  
i ścieżce dookoła jeziora

jako gmina nie uczestniczymy w programie Mar-
szałka, odnośnie budowy ścieżek rowerowych 
na terenie naszego województwa. Z tą informa-
cją nie zgodzili się radni Pawlak i Wiatr. Kierow-
nik poinformował, że projekt napisze, ale wg 
jego najlepszej wiedzy nie mamy żadnych szans.  
Z czasem się przekonamy, kto miał rację. Tak więc 
radni na ścieżkę bezpośrednio pieniędzy nie dali, 
a zabezpieczone pieniądze na RPO nie mogą być  
z przyczyn formalny na ten cel przeznaczone.

Komentarze w tej sprawie pozostawiamy Pań-
stwu.

Po pojawieniu się na Facebooku, informacji od-
nośnie podjętych decyzji przez radnych, w sprawie 
placu Wolności i ścieżki pojawił się pierwsze komen-
tarze mieszkańców Nowogardu. W sumie, w ciągu  
dwóch dni, pojawiło się ich ponad setka (pod na-
szą informacją udostępnianą także u innych osób). 
Przedstawiamy Państwu tylko kilka, te najdelikat-
niejsze wypowiedzi, ale świadczą one o nastroju pa-
nującym wśród społeczności naszej Gminy: 

Viola: Nie spodziewałam się takiej postawy  
ze strony radnych. Chyba sobie jakieś żarty stroją. 
Kompletnie ich nie rozumiem, są w końcu mieszkań-
cami Nowogardu czy przypadkowymi przejezdnymi, 
którzy tylko / mówiąc prostym językiem / zazdrosz-
czą, że maja wspaniałego gospodarza z tak świet-
nym pomysłem...

Robert: Szkoda gadać. Najlepiej niech powiedzą 
wprost, że do końca ich „rządów” wszystko będzie 
na NIE. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pokaza-
liście jak głęboko w poważaniu macie opinię miesz-
kańców :) Jesteście tak żałośni, że to jest aż przykre. 
Patologię z sejmu przenosicie na nasze podwórko. 
Wstyd.

Marek: Trzeba zrobić referendum i nowych  
wybrać takich co nie będą szkodzić mieszkańcom.

Anna: Co to za radni skoro nie liczą się ze zda-
niem mieszkańców gminy, dziwne.

Anna: Już czas na odwołanie RM Nowogardu 
przy tym składzie nie doczekamy się tego remontu.

W lutowym wydaniu poinformujemy Państwa, 
jakie jeszcze inne decyzje zapadły podczas sesji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.

Opr. Piotr Suchy

Po pojawieniu się informacji, na koncie facebook Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie, odnośnie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2017 przez 
burmistrza Roberta Czaplę, kwot przeznaczonych na remont placu Wolności  
i budowę ścieżki, mieszkańcy zabrali w tej sprawie głos:
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„Jak Kali bić to dobrze, jak Kalego biją to 
nie dobrze”

Zanim przejdę do meritum sprawy, 
pozwolę sobie zacytować jeden z arty-
kułów ustawy i postawić przy tej okazji 
Państwu pytania: co to za ustawa i jaki 
jest numer cytowanego artykułu?

„1. Rada gminy ze swojego grona może powoły-
wać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. (uchylony)
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają 

jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć 

radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać 
głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału 
w głosowaniu”. 

Jeżeli ktoś z Państwa odpowie, że to artykuł 21 
ustawy o samorządzie, to ma rację. Tak to prawda!

Tak brzmi w oryginale wspomniany artykuł, jed-
nak jak piszą radni: Jowita Pawlak, Michał Krata  
i Roman Kwiatkowski, to „zgodnie z artykułem 21 
ustawy o samorządzie to ani Rada, ani Przewodni-
czący, ani Sąd nie ma prawa oceniać radnego [...]”. 
(interpretacja samych radnych).

I to wszystko pojawiło się w uzasadnieniu skargi 
złożonej przez tychże radnych do Rady Miejskiej na 
burmistrza R. Czaplę, za „przekazywanie do publicz-
nej wiadomości (przy pomocy strony nowogard.pl  
i Wiadomości Samorządowych) subiektywnej opinii 
na ich temat [...]”. Rodzi się w tym miejscu pytanie: 
skąd radni wzięli to brzmienie artykułu 21 ustawy  
o samorządzie? Treści komentować nie będziemy, 
bo każdy to już sam zrobi.

Wychodzi na to, że radni burmistrza mogą kry-
tykować wszędzie i bez ograniczeń, a ich to nikt nie 
ma prawa oceniać, ani krytykować. I choć są osoba-
mi publicznymi, które były i zawsze będą podlegać  
naszej ocenie, to próbują wznieść larum, że dzie-
je się im krzywda, bo burmistrz ośmiela się kryty-
kować ich nieprzemyślane i szkodliwe dla Gminy 
oraz jej mieszkańców decyzje. Niestety lokalne pi-
sadełko, które mieni się jedynym strażnikiem de-
mokracji w naszej Gminie, zajmuje się stałą krytyką  
burmistrza, a wychwala na każdym kroku decyzje 
Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest syn 
wydawcy i redaktora tegoż pisemka - tak pełnego 
obiektywizmu, co kot napłakał.

Reasumując: radni złożyli do Rady Miejskiej skar-
gę na burmistrza, którą następnie sami rozpatrzyli  
w Komisji Rewizyjnej (23 stycznia br.) i sami w Ra-
dzie (25 stycznia br.) przyjęli jako zasadną. Z cie-
kawości przeszukałem internet i nigdzie w Polsce 
nie znalazłem podobnej sytuacji. Wstyd na całego! 
Radni byli sędziami we własnej sprawie – tak jakby  

O co chodzi ze skargą radnych
to był dawny sąd kapturowy!

Po co były te roszady w Komisji Rewizyjnej w cza-
sie grudniowej sesji?

Dopiero teraz jasne stały się ostatnie roszady,  
jakie miały miejsce w składzie Komisji Rewizyjnej.

Przypomnijmy, że dotychczas w Komisji Rewi-
zyjnej zasiadało 5 radnych: 3 radnych koalicyjnych: 
Marcin Nieradka (PiR) – Przewodniczący Komisji, 
Roman Kwiatkowski (PSL), Dariusz Kielan (tzw. nie-
zależny, a wcześniej WN) oraz Mirosława Cwajda 
(dziś niezależna, wcześniej WN) i Marcin Wolny 
(SLD). Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w No-
wogardzie (28 grudnia 2016 r.), radni ze Wspólnego  
Nowogardu zawnioskowali o odwołanie z Komisji 
Rewizyjnej radnej niezależnej Mirosławy Cwajdy 
(jako jedyna żadnego posiedzenia Komisji nie opu-
ściła) i powołanie w jej miejsce radnego Andrzeja 
Kanię, argumentując przy tym, że w wyniku odejścia 
radnej ze WN, nie mają oni swego przedstawiciela 
w Komisji. Jakoś radni ze WN nie mieli z tym proble-
mu, kiedy z ich klubu odszedł radny Dariusz Kielan  
i go nawet nie próbowali odwoływać.

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że radny Roman 
Kwiatkowski z PSL jest bardzo często nieobecny na 
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, co utrudniało 
głosowania po myśli większościowej koalicji nad 
uznaniem skarg na burmistrza – 2 głosy za i 2 głosy 
przeciw. (sic!)

W tej chwili, wprowadziwszy radnego Kanię do 
składu Komisji, koalicja ma większość, która w gło-
sowaniach m.in. nad skargami na działania burmi-
strza będzie miała przewagę (nawet pod nieobec-
ność radnego Kwiatkowskiego). 

W demokracji, niestety, tak jest, że rządzi więk-
szość, ale nie zawsze ta większość ma wiedzę, kom-
petencję czy rację, żeby działać dla dobra tych, któ-
rych reprezentuje.

Jaką moc posiada przyjęta przez radę skarga  
na burmistrza?

Żadną – bowiem, burmistrz radzie nie podlega, 
wobec tego „podjęta na podstawie art. 229 pkt 3 
kpa uchwała rady gminy, w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność burmistrza, jest tylko wyra-
zem oceny pracy organu wykonawczego i nie może 
być utożsamiana z czynnością nadzorczą upraw-
nionego organu. W gminie rada nie jest bowiem 
organem nadrzędnym dla burmistrza. Zatem, jeśli 
w treści uchwały zawarte są zalecenia, burmistrz 
nie jest do ich wykonania bezwzględnie zobowią-
zany (czytamy w sentencji wyroku NSA z 26 kwiet-
nia 1995 r., sygn. akt IV S.A. 814/94, opubl. ONSA 
1996, nr 2, poz. 84).

Szkoda, że koalicja zamiast być konstruktywną 
robi wszystko, aby doprowadzić się do dekonstruk-
cji. Zamiast radni radzić, rozpoczynają bezsensow-
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ne kłótnie. I niech ktoś teraz powie, że radni chcą  
jakiejkolwiek współpracy z burmistrzem...

W czasie wyborów prawie wszyscy radni obie-
cywali, że zwiększą liczbę miejsc pracy. I my, jako 
mieszkańcy i wyborcy, pytamy: co dotychczas radni 
zrobili? Ile miejsc pracy załatwili w Nowogardzie?  
O konkrety prosimy. Raczej na to nie mamy co liczyć. 
Jak widać radni nasi wolą wojenki prowadzić.

A jednak...
Skarga radnych do rady wpłynęła i radni się nią 

zajęli. To tochę tak, jakby burmistrzowi nie podobał 
się jeden z radnych z Rady Miejskiej i postanowił 
napisać skargę na tego radnego do samego siebie,  
a następnie tę skargę by rozpatrzył pozytywnie.  
Następnie pokazałby publicznie, że przyjął skargę na 
działania Rady Miejskiej.

Można tak robić... w drodze decyzji burmistrz 
jednak tak zrobić nie może, bo przepisy jasną okre-
ślają co może, a czego nie, ale pismo sam do siebie 
napisać może – jako mieszkaniec gm. Nowogard 
do swego burmistrza. I każdy obywatel ma do tego 
prawo, tak jak burmistrz, który mieszka w Nowo-
gardzie od 42 lat i jest nowogardzianinem od 3 
pokoleń nowogardzianinem. Burmistrz ma obo-

wiązek pismo przyjąć i odpowiedzieć obywatelowi  
na to pismo.

To pokazuje jedno, że formuła skargi jest tak abs-
trakcyjna w naszym samorządzie, że zaczyna być co-
raz częściej wykorzystywana do gry politycznej przez 
radnych Rady Miejskiej.

NIE MOŻNA BYĆ RÓWNOCZEŚNIE SĘDZIĄ, 
OSKARŻYCIELEM POSIŁKOWYM, SKARŻĄCYM i PRO-
KURATOREM W JEDNEJ OSOBIE! 

Czy to tak trudno zrozumieć?
Oczywiście dalsza polemika w tej sprawie może 

być nadal toczona - tylko po co? My swoje, Kowal-
ski swoje oraz Nowak swoje – każdy ma prawo mieć 
swoje zdanie. Ale nie da się wmówić mieszkańcom 
tego, że burmistrz źle działa. Każdy kto wychodzi  
z domu widzi, że otoczenie wokół nas się zmieniło. 
Widzi naocznie nowe chodniki, parkingi, wyremon-
towane drogi, place zabaw, skatepark, odnawiane 
elewacje budynków gminnych, wymienianą kana-
lizację deszczową i sanitarną, drogę do strefy eko-
nomicznej oraz miliony pozyskanych środków z Unii 
Europejskiej (ponad 18 mln zł). Radni jednak skargę 
uznali za zasadną. Komentarz odnośnie tego pozo-
stawiamy Państwu.

Opr. Piotr Suchy

Dokończenie ze str. 1

Puchar Polski i Mistrzostwa  
Polski w Nowogardzie! 

W poniedziałek 9 stycznia br., w sprawie orga-
nizacji wyścigu o randze ogólnopolskiej, doszło  
do spotkania burmistrza R. Czapli z Janem Zugajem.  
– Możemy się spodziewać, że w tych dniach No-
wogard odwiedzi około 1000 zawodników z całej  
Polski – powiedział Jan Zugaj, organizator wyścigu. – 
Wśród wszystkich uczestników, którzy wezmą udział 
w wyścigu rozlosowanych będzie szereg nagród,  
w tym nagroda główna – samochód. Jestem bardzo 
zadowolony i mile zaskoczony po rozmowie z panem 
burmistrzem. Cieszę się, że objął imprezę swoim pa-
tronatem. Wyścigi „Gryfland” organizowane były 
do tej pory na terenie całego kraju, w tym m.in.  
w Karpaczu, Gorzowie, Gryficach, Stargardzie, Obor-
nikach.

– Organizacja wyścigu tej rangi w naszym mie-
ście, które ma długoletnią tradycję kolarską to nie 
tylko prestiż, ale i propagowanie aktywnego i zdro-
wego trybu życia – powiedział burmistrz R. Czapla. 
– W czasie wyścigów Supermaratonu planowane są 
trzy dystanse: „rodzinny” o długości 26 km, „mega” 
– długości 101 km i „giga”, którego trasa liczy  
201 km.

Trasa rodzinna planowana jest na odcinku:  
Nowogard - Karsk - Błotno - Grabin - Bochlin - Dą-

browa Now. - Karsk - Nowogard. Trasa „mega”:  
Nowogard - Karsk - Błotno - Grabin - Bochlin - Dąbro-
wa Now. - Karsk - Błotno - Unibórz - Ościęcin - Gryfice 
- Płoty - Unibórz - Błotno - Karsk - Nowogard. Trasa 
„giga” to odcinek: Nowogard - Karsk - Błotno - Grabin 
- Bochlin - Dąbrowa Now. - Karsk - Błotno - Unibórz 
- Ościęcin - Gryfice - Płoty - Unibórz - Błotno - Karsk 
- Nowogard - Karsk - Błotno - Unibórz - Ościęcin - Gry-
fice - Płoty - Unibórz - Błotno - Karsk - Nowogard. 

W Mistrzostwach Polski w jeździe indywidualnej 
na czas przewidziano trasę o długości 34 km na od-
cinku: Nowogard - Karsk - Błotno - (nawrót) - Błotno 
- Karsk - Nowogard. 

Opr. Marcin Ościłowski
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Budowa drogi S6 już na wiosnę 

Wiosną 2017 roku mają ruszyć prace przy bu-
dowie drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard. 
9 grudnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski 
wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji 
dla odcinków S6 Goleniów – Nowogard i Płoty – 
Kiełpino. Następnie ruszyć ma budowa kolejnego 
odcinka: Nowogard – Płoty. Inwestycja realizowana 
jest w formule projektuj i buduj. 

– To bardzo dobra informacja dla naszych 
mieszkańców, którzy na co dzień podróżują np.  
w kierunku Szczecina – powiedział burmistrz Nowog-
ardu Robert Czapla. – Budowa drogi S6 zdecydow-
anie poprawi również połączenie komunikacyjne  
z naszą strefą ekonomiczną. To kolejny argument 
dla przedsiębiorców przemawiający za tym, że war-
to zainwestować w naszej gminie.

Odcinek Goleniów – Nowogard
Na odcinku Goleniów – Nowogard ma zostać 

wybudowana droga dwujezdniowa (po 2 pasy  
ruchu na każdej jezdni) o długości ok. 19,2 km. Od-
cinek ten rozpoczynać się będzie na węźle Gole-
niów Północ, gdzie łączą się drogi krajowe nr 3 i 6, 
a zakończy na włączeniu S6 w istniejącą obwodnicę 
Nowogardu. Nowa droga wyposażona będzie m.in. 
w drogi dojazdowe dla ruchu lokalnego, wiadukty, 
mosty, przepusty i przejścia dla zwierząt.

Odcinek Nowogard – Płoty
Kolejny etap drogi S6, który przebiegać będzie 

w gminie Nowogard, to budowa 20-kilometrowego 
odcinka Nowogard – Płoty. Trwa obecnie uzyski-
wanie niezbędnych decyzji. W tym przypadku 
budowa S6 rozpocznie się od węzła Nowogard 
Wschód do końca projektowanej obwodnicy Płot. 
Podobnie jak w przypadku odcinka Goleniów –  
Nowogard, tak i tu wybudowana zostanie droga  
z 2 pasami ruchu na każdej jezdni. Planowany 
odcinek Nowogard – Płoty będzie początkowo biegł 
wzdłuż linii kolejowej. Następnie omijał będzie 
Żabowo, Żabówko, Wyszogórę i Lisowo.

 W sprawie odcinka Nowogard - Płoty, z inic-
jatywy burmistrza R. Czapli, doszło już do spotka-
nia przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami Żabowa  
i Żabówka 13 października 2016 r. Wówczas to poin-
formowano, że planowany termin zakończenia bu-
dowy to marzec 2019 roku. 

– Jeśli zajdzie potrzeba zorganizowania kolej-
nego spotkania mieszkańców z przedstawicielami 
GDDKiA, to takie zebranie zorganizujemy – dodaje  
R. Czapla. – Wszystkim nam zależy, aby zainteresow-
ani mogli bardziej szczegółowo zapoznać się z plan-
ami tej inwestycji. 

Opr. Marcin Ościłowski 
(fot. GDDKiA)
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Przypomnijmy, że temat gruntownego remontu 
wnętrza świetlicy poruszony został w październiku 
ubiegłego roku. Wówczas to mieszkańcy popro-
sili burmistrza Czaplę o wsparcie finansowe prac.  
Burmistrz inicjatywę wsparł. Przy okazji zgłoszono 
R. Czapli sprawę potrzeby wymiany barier ochron-
nych przy drodze (w okolicy szkoły) i przeniesienia 
przystanku autobusowego bliżej centrum wsi.

W czasie ponownej wizyty roboczej burmistrza 
w Wierzbięcinie, która miała miejsce 24 listopa-
da ub.r., omawiano z mieszkańcami i sołtys wsi  
Moniką Pękalą kolejne potrzeby i pomysły. Już wte-
dy w świetlicy wiejskiej wykonana została instalacja 
elektryczna, grzewcza, położono kafelki w łazien-
ce oraz powiększono salę główną. Wszystkie prace 
wykonywali mieszkańcy przy wsparciu finansowym 
funduszu sołeckiego i gminy.

Z końcem roku, po wniosku burmistrza Czapli, 
pracownicy ZZDW wymienili barierki ochronne  
w okolicy miejscowej szkoły. W międzyczasie bur-
mistrz rozpatrywał pomysły nowej lokalizacji przy-
stanku, jednak w tym przypadku, ewentualne prace 
“w terenie” będą mogły być przeprowadzone po 
okresie zimowym.

***
Dzięki remontowi wnętrza 

świetlicy uzyskano około 60 mkw. 
powierzchni sali, która – po-
dobnie jak nowe pomieszczenie 
kuchni - jest już wyposażona.

W czasie spotkania z dnia 18 
stycznia br. mieszkańcy zapo-
wiedzieli Robertowi Czapli, że 
kolejnym pomysłem do realizacji 
jest termomodernizacja obiektu 
świetlicy. Następne prace mają 
dotyczyć poprawy stanu boiska 
sportowego i bieżni.

– Cieszę się, że kolejna świe-
tlica na terenie naszej gminy jest 
już częściowo wyremontowana. 
Dalsza część prac przeprowadza-

na będzie w okresie letnim – powiedział burmistrz 
Robert Czapla. – To wspaniała inicjatywa miesz-
kańców Wierzbięcina, którzy przy naszym wsparciu  
finansowym wyremontowali ten budynek.

– Remont świetlicy trwał około dwóch miesię-
cy. Wykonywali go mieszkańcy – mówi sołtys wsi  
Monika Pękala. – Na oficjalne otwarcie razem z bur-
mistrzem i radą sołecką zapraszamy naszych miesz-
kańców w sobotę 28 stycznia, o godz. 17.00.

Opr. Marcin Ościłowski

W środę 18 stycznia br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w towarzystwie  
koordynatora prac Jarosława Hołubowskiego odwiedził Wierzbięcin, gdzie w spotkał 
się z mieszkańcami zaangażowanymi w remont miejscowej świetlicy wiejskiej.

Wierzbięcin  
ma wyremontowaną świetlicę 
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Dokończenie ze str. 1

Nowogardzki sztab WOŚP  
informuje: mamy rekord! 

– bez tego nie byłoby naszego wspólnego sukcesu.  
Warto w tym miejscu powiedzieć, że sprzęt Wielkiej 
Orkiestry, zakupiony z naszych składek, zasilił dwa lata 
temu oddział noworodkowy naszego nowogardzkiego 
szpitala i nadal trwają starania naszych lekarzy o po-
zyskanie kolejnego. To nasz wspólny sukces, za który  
w imieniu tych najmłodszych oraz najstarszych bardzo, 
a to bardzo serdecznie dziękujemy - za każdy grosik 
wrzucony do puszki z logo Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy Jurka Owsiaka.

Co do ostatecznej kwoty, która w dniu 15 stycznia 
br. została zebrana, to końcowa, oficjalna suma, poda-
na zostanie na początku lutego, gdy rozliczenie finału 
wróci do nowogardzkiego sztabu z siedziby Fundacji 
WOŚP. Jednak już dziś wiemy, że w Nowogardzie udało 
się prawie podwoić kwotę z zeszłorocznej zbiórki.

Tegoroczny 25 Finał Świątecznej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka w Nowogardzie wsparli: 
Sklep „Party”, Restauracja „Okrąglak”, Firma „Orient”, 
Celowy Związek Gmin R-XXI, Sklep zoologiczny „Złota 
rybka”, HONG.YOUN. Sp.zo.o, Sklep „Anusia”, Firma 
„Sezam Plus”, Janusz Wysoszyński, Sklep Twój Dom 
Monika Piłat, P.P.H.U Max-net Zbigniew Miziorko, Sklep 
Małgorzata, Audio-Video Sklep, Regina Mąkowska, 
Klub Pozytywnie Zakręconych, Marek Koterski, Anna 
Oracz, Piekarnia-Ciastkarnia Waldemar Pędziszczak, 
Aleksandra Owczarek, Wanda Zimna, Państwo Drą-
żewscy, Sklep Jubileks, Sklep Jubilerski , Joanna Szarek, 
Janina Pożarska, Danuta Nowak, Hurtownia Art. Prze-
mysłowych, METALZBYT II, Jarosław Świątczak, Andrzej 
Przybysz, Zofia Ratajczak, Koło Diabetyków Nowogard, 
Klubokawiarnia „Fikumiku”, Jolanta Szaniawska, Stu-
dio Bella, Dorota Sudomierska, Studio Kosmetyczne 
GLAMOUR, Studio Fryzjerskie TYNA, Justyna Kozłow-
ska, Studio ENJOY Monika Paleta, Studio fryzjerskie 
Seba Styl, Sebastian Czuchaj, Studio urody STYL Doro-
ta Banasik, Nauka jazdy Katarzyna Herka, NIGHT DRIVE 
NOWOGARD, Karol Fijałkowski, Erwin Kędzierski, Karol 
Razik, Jarosław Białczak, Sebastian Gawroński, Rafał 
Włochowicz, Patryk Wieczorkiewicz, Przewozy Osobo-
we Magdalena i Tomasz Fedeńczak, Jerzy Furmańczyk 
Folwark u Furmana pod lasem Ostrzyca, Restauracja 
Okrąglak, Sklep Śruby Giec, Fundacja WOŚP, Marze-
na Marcinkiewicz, P.H Terminex, Państwo Grażyna  
i Andrzej Opala, którzy przekazali brakującą kwotę do 
pełnej sumy 50.000 zł oraz wielu innych darczyńców. 

Informujemy przy tym, że burmistrz Robert Czapla 
przyjmie gościa z Kielc, który wylicytował dzień w fote-
lu Burmistrza Nowogardu za kwotę 522 zł.

To był naprawdę gorący finał. Serdeczne podzięko-
wania należą się w końcu wspaniałym nowogardzkim 
wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, którzy 
nie tylko kwestowali na ulicach naszego miasta, ale 
również byli zaangażowani w samą organizację 25 fi-
nału: Daria Adamek, Bartłomiej Bielski, Oliwier Brzecz-
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ka, Adrianna Czyżak, Kinga Dumańska, Daria Durma,  
Karol Fijałkowski, Natalia Gan, Kaja Gawlikowska, Lau-
ra Gorczyca, Julia Grycner, Kinga Hałaj, Patrycja Igna-
czak, Patrycja Jakóbowska, Laura Kowalczyk, Hanna 
Kucal, Aleksandra Kulinicz, Ada Leśniewska, Patrycja 
Machol, Marta Marciniak, Natalia Mikołajczyk, Wikto-
ria Nagły, Martyna Owczarek, Natalia Pabisiak, Klau-
dia Pasik, Wiktoria Pawłowska, Patrycja Prokopiuk, 
Justyna Przęczek, Dominika Rasińska, Adrianna Rataj-
czak, Emilia Rogozińska, Paulina Skowrońska, Klaudia 
Stępniewska, Wiktoria Szcześniak, Wiktoria Szypulska, 
Damian Ubych, Daria Urbaniak, Weronika Walerczak, 
Kacper Wdowczyk, Julia Wiśniewska, Izabela Wiśniew-
ska, Weronika Wojtacka, Martyna Woźniak, Dominik 
Żyła. Kamilla Ratajczak – szef sztabu. 

Opr. Piotr Suchy
zdj. NDK, FreeDron.com

Zapytaliśmy też, w tym szczególnym dniu 25 Fina-
łu WOŚP, naszych wolontariuszy: Dlaczego kwestują 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Wiktoria Szcześniak:
- Trzeba pomagać... W akcji 

WOŚP urzekło mnie to, że za pie-
niądze kupowane jest wyposaże-
nie szpitali w sprzęt medyczny. 
Służy on później dzieciom i oso-
bom starszym. Lubię pomagać. 

Martyna Owczarek:
- Zbieram pieniądze dla Orkie-

stry, bo po prostu warto. Pienią-
dze przeznaczane są na szczytny 
cel. Każdemu polecam niesienie 
pomocy innym.

Kacper Wdowczyk:
- Kwestuję, bo chciałem pomóc 

w ten sposób. Myślę, że warto 
pomagać innym.

Opr./zdj.Marcin Ościłowski
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We wtorek 3 stycznia br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w towarzystwie koor-
dynatora Jarosława Hołubowskiego, odwiedził Miętno. Celem wizyty było zapoznanie się  
z postępami prac przy remoncie nowej świetlicy wiejskiej.

Kolejna świetlica wiejska gotowa! 
Tym razem w Miętnie 

Prace wykonywano etapami. W pierwszym z nich, 
przy wsparciu firmy Poldanor, położono dach na sta-
rym budynku. W kolejnych etapach skupiono się  
   na remoncie wewnątrz obiektu. Ukończono również 
prace termomodernizacyjne – ocieplono bryłę budynku  
i wymieniono stolarkę okienną. 

– Pieniądze na remont wnętrza pochodziły w głów-
nej mierze z funduszu sołeckiego. Świetlica ma wyko-
naną instalację elektryczną, ogrzewanie, aneks ku-
chenny i toalety – powiedział burmistrz Czapla. – Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, że powstała kolejna świetlica  
w naszej gminie, która służyć będzie mieszkańcom.

– Cieszymy się, że mamy świetlicę. Ostatnio mie-
liśmy w niej zabawę choinkową – mówi Jan Polak  
z Miętna. 

Oprócz świetlicy, we wsi wybudowano nowy chod-
nik z kostki brukowej, który prowadzi od skrzyżowania 

w kierunku kościoła. Burmistrz R. Czapla chce dodat-
kowo wybudowania w Miętnie placu zabaw.

Opr. Marcin Ościłowski
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Wykonywanie drobnych prac inwestycyjnych  
z punktu widzenia ogółu gminy może wydawać się 
błahe. Z punktu widzenia mieszkańca, często mają 
one zasadnicze znaczenie. Jeśli więc ktoś myśli, że 
burmistrz interesuje się przebiegiem wyłącznie du-
żych inwestycji na terenie gminy Nowogard, ten jest 
w błędzie. 

We wtorek 10 stycznia br., w drodze do Osowa, 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w towarzystwie 
skarbnika gminy Marcina Marchewki, odwiedził 
Wierzbięcin, gdzie z końcem ubiegłego roku wymie-
niono drogowe barierki ochronne. Przypomnijmy,  
iż o konieczności ich montażu mieszkańcy Wierzbię-
cina wskazywali w czasie spotkania z burmistrzem, 
do którego doszło 22 października 2016 r.

Montaż barier ochronnych, po wniosku burmi-
strza Czapli, wykonali pracownicy ZZDW.

- W czasie ubiegłorocznego spotkania z miesz-
kańcami mówili oni również o potrzebie przeniesie-

Barierki ochronne wykonane, 
teraz czas na przystanek... 

nia przystanku autobusowego bliżej centrum wsi. 
Zajmujemy się tym tematem pod względem for-
malnym, jednak same prace budowlane mogłyby 
być wykonywane po okresie zimowym – powiedział  
R. Czapla.

Opr. Marcin Ościłowski
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W środę 4 stycznia br., burmistrz Nowogardu  
Robert Czapla w towarzystwie Grażyny Grosickiej – 
kierownik Zarządu Budynków Komunalnych i Euge-
niusz Hnata – projektanta, udał się z wizytą roboczą 
do Jarchlina. Celem wyjazdu było zapoznanie się z po-
stępami prac przy odbudowie dachu jednego z budyn-
ków. Przypomnijmy, iż dach uległ zniszczeniu w czasie 
pożaru, do którego doszło 21 listopada 2016 roku.

*** 
Prace budowlane wykonała firma Kaz-Bud z Nowo-

gardu. Całkowity koszt robót wyniósł 79 tys. zł. Ponio-
sły go trzy podmioty – dwie osoby prywatne oraz Gmi-
na Nowogard w wysokości blisko 40% kosztów. 

Oprócz partycypowania w kosztach odbudowy, 
gmina pokryła koszty wywozu spalonych części dachu 
i gruzu oraz opracowania ekspertyzy budowlanej, któ-
ra miała odpowiedzieć na pytanie, czy budynek nadaje 
się do odbudowy. - Zapłaciliśmy również za opracowa-

Pogorzelcy z Jarchlina mają dach
nie dokumentacji kosztorysowej. Gmina w ustalonej 
części pokryje również koszty projektu – powiedziała 
Grażyna Grosicka z ZBK.

 W czasie spotkania z poszkodowanymi, pod-
czas którego burmistrz Czapla zadeklarował dalszą  
pomoc, omawiano potrzebę zawiązania w budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej i wybrania jej zarządcy.  
- Wyłonienie zarządcy to nie tylko wpływ na dokony-
wanie terminowych przeglądów budynku, ale również 
na szybsze wykonanie niezbędnych remontów oraz  
np. wykonanie elewacji – mówi burmistrz R. Czapla.

***
Zakres robót, które wykonała firma Kaz-Bud  

w ciągu około miesiąca, obejmowały m.in. rozbiórkę 
spalonej części dachu, montaż konstrukcji dachowej, 
przemurowanie kominów, montaż rynien i pokrycie 
dachu blachodachówką.

 Opr. Marcin Ościłowski
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W dniu 10 stycznia br., delegacja Gminy Nowogard  
w składzie: Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza 
Nowogardu i Szymon Pilipczuk – inspektor w Wydziale 
Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, brała udział w spotkaniu  
noworocznym „Neujahrsempfang” organizowanym 
przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, 
II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego i miasto 
Heide.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Heide 
Ulf Stecher, Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide 
Franz Helmut Pohlmann wraz z radnymi miasta Heide, 
Margrit Schlegel Przewonicząca Związku Ojczyźniane-
go Naugarder Heimatverein, Altmarktmeister Heinrich 
Schulz, Przedstawiciele miasta partnerskiego Anklam, 
Przedstawiciele Związek Przedsiębiorców i Gospodarki 
w Heide i II Podoficerskej Szkoły Lotnictwa Wojskowe-
go, a także wiele innych osób związanych z działalno-
ścią dla miasta Heide. Wydarzenie odbyło się w teatrze 
miejskim w Heide. W ramach spotkania przeprowadzo-
no Talk-Show , w którym Ulf Stecher - Burmistrz Heide, 
Helge Gerken - Komandor II Podoficerskiej Szkoły Lot-
nictwa Wojskowego oraz Ingo Schallhorn – Zastępca 
Przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Gospo-
darki w Heide rozmawiali o zadaniach zrealizowanych 
na terenie miasta w roku 2016. 

Powitanie Nowego Roku w Heide
Rok 2016 r. był ważny dla Nowogardu i Heide, gdyż  

w tym roku obchodzono jubileusz XX-lecia współpracy 
między naszymi miastami. Obchody jubileuszu odbyły 
się w Heide w dniach 17-19 czerwca 2016 r. W ubiegłym 
roku jubileusz XX lat współpracy obchodziły również szko-
ły ZSO w Nowogardzie i Gymnasium Heide-OST. Podczas 
spotkania władze społeczności Nowogardu i Heide zapo-
wiedziały dalsze podtrzymanie współpracy szkół oraz roz-
wój współpracy młodzieży. Miasto Heide zapowiedziało 
udział młodzieży niemieckiej w tegorocznych warszta-
tach artystycznych w ramach festiwalu Lata z Muzami.  
W sierpniu br. w Heide zorganizowane zostanie spotkanie 
młodzieży (Jugendbegegnung) Heide i młodzieży z miast 
partnerskich: Nowogardu, Anklam, Freundenstadt.

W dniach 27-28 maja br. w Heide odbędzie się spo-
tkanie partnerskie współorganizowane przez Naugarder 
Heimatverein. W spotkaniu tym biorą udział przedstawi-
ciele miasta Heide, byli mieszkańcy Nowogardu i człon-
kowie Naugarder Heimatverein oraz przedstawiciele 
Nowogardu. Motto tegorocznego spotkania to „ojczyzna 
wiąże”.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele miast part-
nerskich Heide – Anklam i Nowogardu. Z-ca Burmistrza 
Nowogardu w imieniu wszystkich mieszkańców gminy 
Nowogard złożył zebranym gościom najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności w Nowym Roku: W imieniu spo-
łeczności miasta i gminy Nowogard przesyłam serdecz-
ne pozdrowienia dla mieszkańców miasta Heide (…) 
Drodzy przyjaciele! W dniu tak uroczystym, chciałbym 
w imieniu społeczności nowogardzkiej, życzyć naszym 
przyjaciołom - mieszkańcom Heide zdrowia i rado-
ści na każdy dzień, a władzom samorządowym Heide  
obfitego rozwoju miasta.

Opr. Piotr Suchy
Zdjęcia: Ralf Nöhmer
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W spotkaniu, które przebiegało w rodzinnej i świą-
tecznej atmosferze, wzięli udział m.in.: Albert Miłaszew-
ski - prezes Zarządu Głównego Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków, Michał Buniak - wiceprezes zarządu 
Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie, ks. kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk - kapelan Sybiraków, proboszcz pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, ks. Grzegorz Legutko 
- proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP oraz Robert 
Czapla – burmistrz Nowogardu.

Świąteczne spotkanie rozpoczęto od odśpiewania 
Hymnu Sybiraków, którego jedna z ostatnich zwrotek 
brzmi: „(...) Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt/ 
Wyznaczyły bezimienne krzyże.../ Nie zatrzymał nas 
czerwony kat,/ Bo przed nami Polska - coraz bliżej! 
(...)”. Następnie, na prośbę M. Dembińskiej, minutą 

Spotkanie opłatkowe Sybiraków
W środę 11 stycznia br. w Restauracji „Okrąglak” odbyło się spotkanie 

opłatkowe nowogardzkich Sybiraków. Przewodniczyła mu Maria Dembińska 
– prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział Nowogard.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 13 z dnia 29.12.2016r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.

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

ciszy uczczono pamięć tych Sybiraków, którzy w po-
przednim roku odeszli do wieczności. W swojej wypo-
wiedzi pani prezes zaprosiła zebranych do wspólnego 
uczczenia rocznicy pierwszych deportacji na Sybir, 
która obchodzona będzie 10 lutego na nowogardzkim 
cmentarzu. Ks. K. Łukjaniuk, oprócz najlepszych życzeń 
dla zebranych, poinformował, że w marcu br. nastąpi 
uroczyste nadanie nowo wybudowanemu rondu imie-
nia Sybiraków (rondo oddano do użytku 25 listopada 
ub.r.). Życzenia wszelkiej pomyślności i przede wszyst-
kim zdrowia, złożył nowogardzkim Sybirakom również 
burmistrz R. Czapla.Po wspólnej modlitwie poprowa-
dzonej przez ks. G. Legutko, zebrani podzielili się opłat-
kiem. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnej wiecze-
rzy, na której nie zabrakło potraw świątecznych.

 Opr. Marcin Ościłowski
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W ostatnim czasie, w lokalnym pisemku, pojawiły 
się nieprawdziwe informacje w sprawie targowiska 
miejskiego w Nowogardzie. Temat typu odgrzewa-
ny kotlet, czyli jak nie mamy o czym pisać, to wróci-
my do tematu i napiszemy, że burmistrz nic nie robi 
w sprawie targowiska miejskiego. Jaka jednak jest 
prawda?

Mianowicie, jeszcze za poprzedniej kadencji bur-
mistrza Roberta Czapli (2010-2014), sprawa targo-
wiska była poruszona i burmistrz wówczas podjął 
decyzję, zgodnie z wolą handlujących. Wspomnij-
my, że oficjalnie odbyły się 4 spotkania burmistrza 
i jego współpracowników z delegacją użytkowników 
targowiska miejskiego. Choć burmistrz również przy 
innych okazjach spotykał się z osobami zaintereso-
wanymi losem targowiska. Spotkania te dotyczyły 
m.in. możliwości pozyskania dofinansowania prze-
budowy targowiska ze środków europejskich (PROW 
2007-2013). 

Warunkiem jednak przyznania tej pomocy finan-
sowej z UE był wymóg, aby powierzchnia handlowa 
targowiska po przebudowie, była w minimum 30% 
przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spo-
żywczych. Jednak jak sami handlowcy stwierdzili,  
że ze względu na charakter prowadzonych przez 
nich działalności na targowisku, ten warunek nie 
będzie raczej możliwy do spełnienia. Ponadto nie 
wszyscy handlowcy zgodzili się na samą przebudo-
wę targowiska. Dodatkowo na okres trwania prze-
budowy (około 3 m-ce), musieliby oni zawiesić swą 
działalność handlową. A na to zgody już nie było.  
– To jest niemożliwe. Jak przestaniemy sprzedawać 
w tym miejscu, to klient pójdzie gdzieś indziej i już tu 
nigdy nie wróci. I kto będzie u nas kupował? Nie ma 
na to zgody – stwierdzili sami handlujący. I rozmowy 
ustały.

Pytany o sprawę targowiska Jarosław Soborski, 
kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Fundu-
szy, Kultury i Sportu (RLFKiS) stwierdził, że: „znany 
jest nam problem targowiska miejskiego. Mój wy-
dział od samego początku nadzorował tę sprawę,  

Cała prawda na temat  
targowiska miejskiego 

jeszcze za poprzedniej kadencji burmistrza R. Czapli.  
Zorganizowaliśmy wówczas spotkania z handlowca-
mi. Po przedstawieniu warunków, jakie musieliby-
śmy spełnić, aby pozyskać środki unijne oraz jak wy-
glądałaby sama przebudowa targowiska, handlow-
cy zwrócili się z prośbą do burmistrza, aby pozostać 
przy obecnym stanie rzeczy. Burmistrz przychylił się 
do tej prośby.

Twierdzenie więc, że burmistrz nic nie robił  
w sprawie nowogardzkiego targowiska jest krzyw-
dzącym twierdzeniem i na tyle nieprawdziwym,  
że ma się nijak z faktami. 

Warto w tym miejscu również wspomnieć,  
że opłaty pobierane przez Zarząd Budynków  
Komunalnych za targowisko, nie są w stanie pokryć 
wszystkich opłat. Mało kto wie np., że parking przy 
targowisku oraz droga wzdłuż niego leżą na gruncie, 
którego właścicielem jest PKP. I abyśmy mogli z tego 
korzystać, Gmina płaci właścicielowi opłaty za dzier-
żawę. Gmina stara się również, za pośrednictwem 
sołtysów, zachęcać m.in. rolników z naszej Gminy, 
aby na naszym targowisku sprzedawali oni swo-
je produkty. Na siłę ludzi nie można uszczęśliwiać,  
jeżeli czegoś nie chcą. Najwyższy więc czas, aby to 
niektórzy zrozumieli i w końcu zaakceptowali.

Opr. Piotr Suchy

WOLNY TEREN NA TARGOWISKU MIEJSKIM 
OGŁOSZENIE

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że dysponuje wolnym terenem  
pod ustawienie punktów handlowych 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 26 265 

p.o Kierownika ZBK Grażyna Grosicka
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW EKOLOGICZNYCH IM. MACIEJA ŁUKOWSKIEGO 
„EKOFILM” w Nowogardzie znalazł się w gronie produktów, firm oraz instytucji nominowanych do presti-

żowego godła „EKO-INSPIRACJA”. „Eko-Inspiracja” to jedno z najbardziej cenionych ekologicznych wyróżnień  
na polskim rynku, które promuje firmy i instytucje zaangażowane w działania na rzecz poszanowania środo-
wiska naturalnego. Laureatów wybierają internauci. Głosowanie trwa do 17 lutego.

Głosować można na stronie portalu EKORYNEK. 
Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego są: Burmistrz Nowogardu  

Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury. 
Więcej o festiwalu na www.ndk.pl.

Nowogardzki EKOFILM nominowany w plebiscycie „Eko-Inspiracja” 

NDK i przyjaciele dla Nadii - 
zapraszamy na koncert 03-02-2017 godz. 18:00 

Serdecznie zapraszamy do udziału w charytatywnym koncercie „NDK i przyjaciele dla Nadii”. Podczas  
trwania koncertu  znani, lecz nie tylko, nowogardzianie wykonają piosenki z małego i dużego ekranu Wyda-
rzenie będzie miało miejsce 03.02.2017r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury.  
Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla Nadii Całczyńskiej, która potrzebuje codziennej i intensywnej opie-
ki i rehabilitacji.  Dzięki naszej pomocy Nadia, cierpiąca na wrodzoną cytomegalię i wiele innych schorzeń, 
będzie mogła rozwijać się, dążyć do zdrowia oraz funkcjonować tak jak inne dzieci - śmiać się, bawić, biegać! 
Wstęp - cegiełki do nabycia w kasie i sekretariacie NDK.

Wyciąg z ogłoszenia 
o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym 

na sprzedaż działki niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 
56/12 o pow. 657 m 2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa), położona  
w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00037277/9 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2017 r. o godz. 10.15 w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 52.560,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj. 5.256,00 zł najpóźniej do dnia 27.02.2017r. 
na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezjii Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,  
tel. (91) 39-26- 225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   

ul. Monte Cassino
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Wyciąg z ogłoszenia 
o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym 

na sprzedaż działki niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 
56/11 o pow. 692 m 2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa), położona w 
obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00037277/9 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali obrad Komi-
sji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 55.360,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj. 5.536,00 zł najpóźniej do dnia 27.02.2017r. 
na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezjii Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 
(91) 39-26- 225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej  
www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   

ul. M
onte C

assino

INFORMACJE 
ODNOŚNIE AKCJI „ZJMA” w GM. NOWOGARD

W sprawie odśnieżania i uszorstniania nawierzchni jezdni oraz chodników, wpłynęło  
do Urzędu Miejskiego sporo uwag i skarg. Za wszystkie utrudnienia, wynikłe z naszej winy  
i nie z naszej winy, gorąco Państwa przepraszamy, a dodatkowo zamieszczamy poniżej naj-
ważniejsze informacje:

Utrzymanie zimowe wykonuje się według standardów zimowego utrzymania, który uwzględnia znacze-1. 
nie komunikacyjne dróg. Drogi gminne (jezdnie) posypywane są na zakrętach, wzniesieniach i skrzyżowa-
niach. Standaryzacja dróg jest potrzebna do określenia rodzaju materiałów do posypywania, które mają 
wpływ w przetargu na deklarowaną cenę za świadczoną usługę, którą ma wykonać dana firma.
Jak już wcześniej informowaliśmy, w mieście jest wiele kategorii dróg. Niemniej jednak pracownicy urzę-2. 
du przyjmują wszystkie uwagi i skargi, a następnie przekazują je odpowiednim służbą podległym czy to 
Marszałkowi Województwa, Staroście itp.
Nie bagatelizujemy żadnych uwag, reagujemy na każdy telefon. Zdarza się, że wysyłamy sprzęt na nie 3. 
swoje drogi np. chodniki na drogach wojewódzkich.
Niestety trzeba przyznać, że firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem, nie zawsze wywiązują się  4. 
ze swoich obowiązków w sposób właściwy (za późno rozpoczęta akcja, pominą niektóre fragmenty ulic 
itp. tłumacząc się awariami sprzętu oraz brakiem możliwości wjazdu z powodu zaparkowanych samocho-
dów na chodnikach oraz wąskich uliczkach - co pracownicy gminy monitorujący prawidłowość wykony-
wania usług potwierdzają). Od trzech lat, jako jedyna firma składająca na to zadanie ofertę, a tym samym 
wybierana do wykonawstwa tych zadań, jest Przedsiębiorstwo Usług Transportowo Sprzętowych Daniel 
Zając z Wojcieszyna. (tel. 667 146 793)
Do odśnieżania i uszorstniania zatrudniani są również osadzeni z Zakładu Karnego oraz osoby wykonujące 5. 
prace społeczno użyteczne, kierowane przez OPS.
Należy przypomnieć o tym, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 6. nakłada na właścicie-
li nieruchomości obowiązek odśnieżania i uszorstniania chodników przyległych do tych nieruchomości. 
Odśnieżanie wjazdów i dojść do posesji musi wykonywać ich właściciel. Dodajmy do tego, iż są również 
drogi osiedlowe oraz chodniki należące do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, na 
których to ciąży obowiązek „akcji zima”.
Działania firm prowadzących odśnieżanie oraz uszorstniania nawierzchni nie ma na celu likwidacji skut-7. 
ków zimy, bowiem jest to po prostu fizycznie niemożliwe, lecz jedynie ich łagodzenie.
Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod numer: 8. tel. 91 39 26 242 lub 91 39 26 243 kom. 600 318 463

kierownik Tadeusz Fiejdasz 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
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Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. 

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 

na okres 21 dni wykazu nr 1 z dnia 11.01.2017 r. 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Dobra strona informacji

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

www.nowogard.pl
 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 poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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
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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 Przedsiębiorczo-
ści „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-
Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolno-
ści 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Ponia-
towskiego 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 Krajo-
wej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warsza-
wy 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. Żeromskie-
go 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; 
Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługo-
wa „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. Ban-
kowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 
26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4


