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	 W	 ostatnim	 czasie	 można	 zaobser-
wować	prace	budowlane	mające	na	celu	
powiększenie	ilości	miejsc	parkingowych	
w	Nowogardzie	i	naprawy	infrastruktury	
drogowej.	Warto	wspomnieć,	że	o	rozwój	
tej	 właśnie	 infrastruktury	 zabiega	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla.	 Inwestycje	 w	 in-
frastrukturę	drogową	i	chodnikową	mają	
na	względzie	poprawę	sytuacji	drogowej	
miasta.	 Dzięki	 takim	 działaniom	 bur-
mistrza	 i	 interpelacją	 radnych	 Marcina	
Wolnego	oraz	Renaty	Piwowarczyk	(SLD)	
udaje	się	zrealizować	potrzeby	użytkow-
ników	samochodów.

Inwestycje drogowe
burmistrza Roberta Czapli

	 -	 To	 spore	 ułatwienie.	 Dzięki	 nowym	miejscom	
do	parkowania	 łatwiej	 jest	poruszać	 się	w	naszym	
mieście	–	powiedział	jeden	z	mieszkańców.
	 Łącznie	za	czasów	kadencji	urzędowania	burmi-
strza	Roberta	Czapli	wykonano	9833	mb	dróg	oraz	
2992	mb	chodników.	Miasto	wzbogaciło	się	również	
o	345	miejsc	parkingowych	w	tym	dla	osób	niepeł-
nosprawnych	13.	 Jest	 to	 z	pewnością	duży	postęp	
w	postaci	zaplecza	infrastruktury	drogowej,	chodni-
ków	i	miejsc	parkingowych.

Marcin Gręda
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	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	wspo-
maga	niepełnosprawne	dzieci.	Wa-
kacyjne	dojazdy	dofinansowane.
	 Burmistrza	 Nowogardu	 Ro-
bert	 Czapla	 podpisał	 już	 umowę	
na	dowóz	w	okresie	wakacyjnym	
niepełnosprawnych	dzieci,	miesz-
kających	na	terenie	naszej	gminy,	
do	 specjalistycznych	 ośrodków	
w	 Radowie	 Wielkim	 oraz	 Siedli-
cach.
	 Obowiązkiem	 gminy	 jest	 za-
pewnienie	 takiego	 transportu	
w	trakcie	roku	szkolnego,	z	uwagi	
jednak	 na	 to	 że	 Ośrodek	 Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy	w	Radowie	Wielkim	oraz	
Szkoła	Przysposabiająca	do	Pracy	
w	 Siedlicach	 organizowały	 także	
zajęcia	 wakacyjne,	 trzeba	 było	
znaleźć	 dodatkowe	 środki.	 I	 to	
się	udało,	a	13	sierpnia	podpisa-
no	umowę	w	tej	 sprawie	z	firmą	
przewozową	Serocki.

Umowa na dojazdy
dla niepełnosprawnych

	 Obecne	 na	 spotkaniu	 mamy	
niepełnosprawnych	 dzieci	 pod-
kreślały,	 jak	 dużą	 renomą	 cieszą	
się	 ośrodki	 w	 Radowie	 i	 Siedli-
cach,	 jak	 duży	 wachlarz	 zajęć	
i	 zabiegów	 rehabilitacyjnych	 za-

pewniają,	a	wreszcie	-	jak	bardzo	
ich	dzieci	tęsknią	za	koleżankami,	
kolegami	i	opiekunami.	Sprawa	ta	
była	więc	dla	nich	niezwykle	waż-
na.
	 -	Osoby	niepełnosprawne	ota- 
czamy	 szczególną	 opieką,	 pie-
niądze	 musiały	 więc	 się	 znaleźć.	
Wszystkie	dzieci	będą	więc	odbie-
rane	 spod	 własnego	 domu	 i	 za-
wożone	 wprost	 do	 szkoły,	 gdzie	
cieszyć	się	będą	mogły	wspólnymi	
zabawami,	 grami,	 nauką	 i	 pracą	
nad	sobą.	A	to	są	tacy	uczniowie,	
którzy	naprawdę	radują	się	z	po-
wrotu	do	szkoły	-	mówi	burmistrz	
R.	Czapla.
	 Dowozy	 w	 ramach	 zawartej	
właśnie	umowy	będą	realizowane	
do	końca	sierpnia.

Paweł Botarski
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Nowa wiata w Wierzchach
	 Sołectwo	 Wierzchy	 wzbogaciło	
się	 o	 kolejny	 element	 infrastruktury.	
Wiata,	o	której	mowa	powstała	dzię-
ki	 staraniom	 sołtys	 Władysławy	 Klu-
sarczyk	 i	 mieszkańców.	 Pieniądze	 na	
postawienie	wiaty	 znalazły	 się	 dzięki	
dobremu	 gospodarowaniu	 budżetem	
sołeckim.	Koszt	 całkowity	wiaty	wraz	
z	 utwardzeniem	 terenu	 pod	 wiatą	
i	 wstawieniem	 barierki	 oddzielającej	
świetlice	od	drogi	to	ponad	15	tys.	zł.
	 -	Zamiast	przejadać	pieniądze	wolimy	
zrobić	 coś	 co	posłuży	wszystkim	miesz-
kańcom	 a	 ta	 wiata	 właśnie	 taka	 jest	 -	
mówi	jedna	z	mieszkanek	sołectwa.

	 W	dniu	8	sierpnia	odbył	się	odbiór	tej	inwestycji.	
Uroczystego	otwarcia	dokonał	w	imieniu	burmistrza	
Roberta	 Czapli	 skarbnik	 gminy	Marcin	Marchewka	
wspólnie	z	sołtys	i	przybyłymi	mieszkańcami.
	 Cieszę	się,	że	tak	małe	sołectwo	tak	dobrze	go-
spodarzy	środkami	z	funduszu	sołeckiego	pieniądze	
wykorzystane	na	rozwój	małej	architektury	to	dobra	
inwestycja,	która	posłuży	mieszkańcom	przez	kilka-
naście	najbliższych	lat	–	mówi	skarbnik	gminy	Mar-
cin	Marchewka.
	 Wiata	 w	 Wierzchach	 jest	 przykładem	 dobrego	
gospodarowania	 pieniędzmi	 przez	 samych	 miesz-
kańców,	który	wiedzą	co	jest	najbardziej	potrzebne	
w	ich	małej	społeczności.

Marcin Gręda
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	 W	bieżącym	roku	79	absolwentów	ukoń-
czyło	naukę	w	 II	LO,	wszyscy	przystąpili	do	
egzaminu	 maturalnego.	 Nie	 ma	 ucznia,	
który	 nie	 zdał	 egzaminu	 maturalnego.	
74	 uczniów	 otrzymało	 świadectwo	 dojrza-
łości,	 5	 uczniów	 jest	 uprawnionych	 do	 eg-
zaminu	poprawkowego,	który	odbędzie	się	
8	września	o	godzinie	14.
	 Zdawalność	 egzaminu	 maturalnego	
w	pierwszym	terminie	wynosi	93,7%.	Średnie	
wyniki	z	egzaminów	na	poziomie	podstawo-
wym	prezentujemy	na	wykresie.	W	porówna-
niu	z	powiatem,	województwem	i	krajem	na-
sza	szkoła	uzyskała	najwyższe	średnie	wyniki.

Tomasz Zadrożny

Wyniki matur na rok 2020

Trwa remont korytarzy w SP 1
	 Od	 kilku	 dni	 ekipa	 remonto-
wa	składająca	się	z	pracowników	
urzędu	miejskiego	pod	nadzorem	
Jarosława	 Hołubowskiego	 wyko-
nuje	prace	 remontowe	korytarza	
w	Szkole	Podstawowej	nr	1.	Pra-
ce	 polegają	 na	 nałożeniu	 żywicy	
epoksydowej	 oraz	 malowaniu	
pozostałych	 ścian.	 Remont	 tych	
właśnie	pomieszczeń	szkolnych	to	
efekt	 dobrej	 współpracy	 burmi-
strza	Roberta	Czapli	z	dyrektorami	
placówek	 oświatowych.	 W	 dniu	
20	 sierpnia	 burmistrz	 odbył	 wi-
zytę	roboczą	w	celu	sprawdzenia	
postępu	 prac.	 Okres	 wakacyjny	
jest	 doskonałym	 czasem	 na	 pro-
wadzenie	 prac	 kosmetycznych,	
aby	uczniowie	mogli	od	września	
cieszyć	się	wyremontowanym	ko-
rytarzem.

Marcin Gręda
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	 Na	polecenie	burmistrza	
Roberta	 Czapli	 prowadzo-
ne	 są	 prace	 pielęgnacyjne	
przy	stawku	na	Osiedlu	Ra-
dowsława	w	Nowogardzie.	
Dotychczas	 udało	 się	 upo-
rządkować	 zarośla	 przyciąć	
drzewka	i	posprzątać	śmie-
ci.	 W	 ramach	 prowadzo-
nych	 prac	 porządkowych	
zostanie	 również	 skoszona	
trawa.	 Prace	 wykonywa-
ne	 są	 przez	 pracowników	

 Prace porządkowe przy stawku
na osiedlu Radosława

i	 stażystów	 urzędu	 miej-
skiego	 oraz	 osoby	 pra-
cujące	 w	 ramach	 prac	
społeczno	 użytecznych	
pod	 nadzorem	 Jarosław	
Hołubowskiego	 Podczas	
wykonywanych	 prac	 od-
była	 się	 wizyta	 robocza	
burmistrza	Roberta	Czapli	
w	celu	sprawdzenia	na	ja-
kim	 etapie	 wykonywane	
są	prace.	

Marcin Gręda
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	 W	środę,	19	sierpnia	br.,	na	terenie	Grill	u	Augu-
sta,	miał	miejsce	piknik	zorganizowany	przez	Polski	
Związek	 Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów	 w	 No-
wogardzie.	Na	zaproszenie	prezes	nowogardzkiego	
koła	 seniorów	 Renaty	 Stasiak	w	 spotkaniu	 uczest-
niczył	 zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski,	 który	
podkreślił,	że	dobrze	widzieć	kiedy	wszyscy	seniorzy	
się	integrują.
	 Przy	 słonecznej	 pogodzie	 i	 dobrych	 humorach,	
członkowie	 i	 sympatycy	 stowarzyszenia	 wspólnie	
grillowali.	Były	smaczne	kiełbaski,	kaszanka	 i	wiele	

Grill u Augusta nowogardzkich seniorów
innych	smakołyków.	Była	również	muzyka	na	żywo	
i	tańce.	Nie	zabrakło	również	czasu	na	przyjacielskie	
rozmowy	i	wspominki.
	 Jak	 podkreśla	 pani	 Prezes,	 Związek	 jest	 bar-
dzo	 zadowolony	 ze	 współpracy	 z	 burmistrzem	
Robertem	 Czaplą,	 na	 którego	 zawsze	 można	 li-
czyć.	 W	 przyszłości	 emeryci	 planują	 powrócić	 do	
rozmów	 z	 burmistrzem	 o	 utworzeniu	 Nowogardz-
kiej	Rady	Seniorów.

Marcin Gręda
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Nowogard miasto które tętni życiem
i się rozwija

	 Dobry	gospodarz	to	taki	,który	inwestuje	i	zabiega	o	rozwój	miasta.	Na	przełomie	kilkunastu	lat	
miasto	Nowogard	rozwinęło	się.	Realizowane	są	 inwestycje	poprawia	się	 infrastruktura	drogowa,	
oświetleniowa,	techniczna	i	rekreacyjna.	Miasto	stało	się	terenem	atrakcyjnym	zarówno	dla	przed-
siębiorców,	 	dzięki	którym	powstają	nowe	miejsca	pracy	 jak	 i	mieszkańców,	którzy	coraz	chętniej	
decydują	 się	na	budowę	własnego	domu.	Rozwój	miasta	 jest	 zależny	od	podejmowanych	decyzji	
przez	włodarzy	którzy	na	co	dzień	doskonale	wiedzą	czego	mieszkańcom	potrzeba.	Tak	też	jest	w	No-
wogardzie.	Starania	burmistrza	Roberta	Czapli	widać	gołym	okiem,	wystarczy	 tylko	przejść	się	po	
gminie.	O	rozwoju	nie	tylko	miasta	ale	i	całej	gminy			rozmawiamy	z	długoletnim	samorządowcem	
Antonim	Bielidą

	 Red.	 Panie	 Antoni	 jest	 pan	 długoletnim	 do-
świadczonym	samorządowcem.	Ma	pan	przepra-
cowanych	 kilkanaście	 lat	 w	 Urzędzie	 Miejskim.	
Pracował	pan	również	poza		granicami	Nowogro-
du	w	roli	samorządowca	Proszę	opowiedzieć	jakie	
funkcje	publiczne	pełnił	pan	podczas	pracy	w	sa-
morządzie		

	 AB:	Jestem	nie	tylko	samorządowcem,	ale	też	
i	 byłem	w	pewnym	okresie	 czasu	 pracownikiem	
urzędu	miasta	i	gminy.	Pełniłem	funkcję	starszego	
inspektora	 nadzoru	 budowlanego.	 Zajmowałem	
się	 sprawami	 budowlanymi,	 planem	 przestrzen-
nego	 zagospodarowania	 miasta	 i	 gminy	 i	 całą	
infrastrukturą	 techniczną	 w	 gminie.	 Od	 1994	
roku,	 po	 przeprowadzonych	 drugich	 wyborach	
do	 samorządu,	 otrzymałem	 zaszczytną	 funkcję	
zastępcy	 burmistrza	 miasta	 i	 gminy	 Nowogard.	
W	 tym	 okresie	 czteroletnim	 zachodziły	 bardzo	
duże	 zmiany	w	 gminie.	 To	 był	 taki	 okres	 bardzo	
pionierski	i	wiele	się	w	tym	okresie	też	uczyliśmy	
sami,	bo	to	były	dla	nas	samorządowców,	że	tak	
powiem,	 	 nowe	wyzwania.	 	 Po	 czteroletniej	 ka-
dencji	w	gminie	zostałem	wybrany	radnym	Rady	
Powiatu	i		pełniłem	funkcję	wice	starosty	powiatu	
goleniowskiego.	Też	był	to	okres	trudny,	bo	to	były	
pierwsze	powiaty,	które	się	sformułowały,	Wtedy	
to		walczyliśmy	o	powiat	Nowogard,	ale	niestety	
infrastruktura,	 którą	 posiadaliśmy,	 a	 konkretnie	
3	gminy,	była	za	mała,	żeby	powstał	powiat.	Były	
to	gminy:	Osina,	Dobra	 i	Nowogard.	 I	 z	przykro-
ścią	muszę	stwierdzić	że	nie	udało	nam	się	 tego	
powiatu	 wywalczyć	 w	 Nowogrodzie.	 Niemniej	
jednak	powiat	goleniowski		był	powiatem	dużym,	
jednym	 z	większych	 powiatów	w	województwie	
zachodniopomorskim	i	realizowaliśmy	te	zadania	
w	ramach	tych	dwóch	największych	gmin.	Po	2002	
roku	wróciłem	do	gminy	ponownie	na	stanowisko	
zastępcy	burmistrza.	Jednocześnie	z	uwagi	na	to,	
że	moim	takim	hobby		w	pewnym	okresie	czasu,	

stała	się		gospodarka	odpadami.	Tą	właśnie	dzie-
dziną	zająłem	się	podczas	pracy	w	ratuszu.
Próbowałem	powołać,	może	nie	związek,	bo	o	tym	
jeszcze	nie	myśleliśmy,	ale	organizację	w	ramach	
trzech	powiatów,	żeby	zająć	się	gospodarką	odpa-
dami.	Jak	byłem	w	powiecie	nie	zdążyłem	się	tym	
zająć,	nie	udało	się.	I	tu	w	Nowogrodzie	już	z	pa-
nem	burmistrzem	 rozpoczęliśmy	 działania	w	 za-
kresie	 powstania	 celowego	 Związku	 Gmin	 RXXI.	
Wtedy	to	też	zostałem	na	walnym	zgromadzeniu	
wybrany	 przewodniczącym	 zarządu	 tego	 związ-
ku.	 Funkcję	 przewodniczącego	 związku	 pełniłem	
społecznie	w	czasie	kiedy	w	gminie	byłem	zastęp-
cą	burmistrza.	Później	po	odejściu	z	 	 stanowiska	
wiceburmistrza	pełniłem	tą	funkcję	etatowo.	Od-
szedłem	też	na	krótki	okres	ze	związku,	ponieważ	
tego	wymagała	 sytuacja	polityczna.	Pracowałem	
jako	 inspektor,	 a	 później	 byłem	 dyrektorem	 tak	
zwanego	 REMu.	 Po	 jakimś	 czasie	 poproszono	
mnie,	 żebym	powrócił	do	 związku,	ponieważ	 sy-
tuacja	 związku	 była	 niezbyt	 dobra.	 	 W	 związku	
pracowałem	do	ubiegłego	roku.	W	ubiegłym	roku	
przeszedł	 na	 emeryturę.	 To	 jest	 taki	 mój	 krótki	
okres	pracy	w	samorządzie.

	 Red.	Pełnił	pan	również	funkcje	Przewodniczą-
cego	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie	posiadał		Pan	
bogatą	 wiedzę	 i	 doświadczenie	 samorządowca.	
Przez	tyle	lat	pracy	w	samorządzie	spotykał	się	Pan	
z	mieszkańcami	na	co	dzień.	Jak	pan	ocenia	Nowo-
gard	na	przełomie	tych	kilku	ostatnich	lat?	Czy	jest	
to	Miasto,	które	rozwinęło	skrzydła?	Czy	pojawiły	
się	inwestycje,	dzięki	którym	miasto	skorzystało?

	 AB:	Myślę	że	dla	Nowogardu	był	to	okres	ogól-
nie	 rzecz	biorąc	dobry,	ale	 z	podziałem	na	pew-
ne	pewne	okresy.	Na	pewno	początek	 samorzą-
dów,	który	 rozpoczął	 się	w	1990	roku,	był	dosyć	
trudny	dla	tak	nowo	wybranej	władzy,	bo	wtedy	
pamiętamy	że	Komitety	Obywatelskie	wygrały	tu-
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taj	wybory	i	rozpoczęto	rządzenie.	Też	były	różne	
doświadczenia	 radnych	 i	 tak	 dalej.	 Był	 to	 okres	
że	tak	powiem	pionierski,	ale	Nowogard		małymi	
kroczkami	się	rozwijał.	Później	była	dosyć	stabilna	
koalicja	 SLD	 i	 PSL	w	 radzie	miejskiej	w	 tym	 cza-
sie.	Trwało	to	nieprzerwanie	12	 lat	albo	 i	więcej	
i	Nowogard	się	rozwijał	dosyć	dynamicznie.	Czę-
sto	spotykaliśmy	się	z	mieszkańcami	a	zwłaszcza	
z	osobami	które	dłuższy	okres	czasu	w	Nowogar-
dzie	 nie	 byli,	 przyjeżdżali	 do	 Nowogardu	 i	 cały	
czas	 podkreślano,	 że	 wiele	 wiele	 rzeczy	 zostało	
zrobione.	Bardzo	wiele	sukcesów	w	tym	zakresie	
Nowogard	osiągnął	mimo	ograniczonych	środków	
finansowych.	 Nie	wszyscy	 pamiętają	 że	 przecież	
mieliśmy	 bardzo	 trudną	 sytuacje	 	 dotyczącą	 za-
opatrzenia	mieszkańców	w	wodę.	To	są	stare	cza-
sy	 ale	 niestety	 tak	 było.	 	 Zostało	 też	 zrobionych	
masę	rzeczy	infrastrukturalnych	bo	trzeba	było	in-
westować	w	infrastrukturę	podziemną	co	jest	nie-
widoczne	ale	jednak	wymagało	dużych	nakładów	
finansowych.	Rozwój	gminy	zależy	od	środków	fi-
nansowych	a	bardzo	często	jest	tak	że	burmistrz	
chciał	by	coś	zrobić	ale	pieniądze	są	ograniczone.	
Wiele	zrobiono	w	zakresie	dróg	i	placów.	Bardzo	
dużo	 w	 ostatnim	 okresie.	 Za	 rządów	 że	 tak	 po-
wiem	Roberta	Czapli	 powstało	bardzo	dużo	par-
kingów.	 Kiedyś	 spotykaliśmy	 się	 z	mieszkańcami	
i	był	poruszony	temat	że	nie	ma	miejsc	parkingo-
wych	teraz	się	to	zmieniło		ja	bym	nie	chciał	prze-
sadzać	ale	około	300	do	400	miejsc	parkingowych	
z	inicjatywy	burmistrza	Roberta	Czapli	 	powstało	
na	terenie	miasta.	Poprawiono	wiele	infrastruktu-
ry	zewnętrznej	w	mieście.	Mamy	nowe	elewacje	
kamienic.	 Dobra	 współpraca	 burmistrza	 z	 spół-
dzielnią	mieszkaniową	Gardno	 owocuje	w	wiele	
przedsięwzięć	 realizowanych	 wspólnie	 z	 gminą.	
Te	obiekty	nabrały	 innego	wyglądu.	Zmieniło	się	
u	nas	powietrze.	Dzisiaj	mamy	prawie	100	procent	
kotłowni	 opalanych	 gazem,	 także	można	 by	wy-
mieniać	wiele	sukcesów	które	wspólnie	z	miesz-
kańcami	burmistrz	zrealizował.

	 Red.	 W	 Nowogardzie	 przybywa	 miejsc	 pracy	
jest	również	również	strefa	 inwestycyjna	o	którą	
burmistrz	Robert	Czapla	wspólnie	 z	 radnymi	 ko-
alicyjnymi	zabiegał.	Jak	pan	ocenia	czy	taka	stre-
fa	 inwestycyjna	 w	 Nowogardzie	 była	 potrzebna	
mieszkańcom?

	 AB:	 Jak	 przyszliśmy	 do	 urzędu	 z	 burmistrzem	
to	zastaliśmy	bezrobocie	ponad	czterdziestu	kilku	
procentowe.	Jednym	z	najważniejszych	zadań	jaki	
sobie	postawiliśmy	przed	sobą	i	przed	radą	miej-
ską	 -	 to	 zintensyfikowanie	 inwestycji	 i	 naszych	
zadań	i	celów	na	załatwienie	tej	najbardziej	pro-
blemowej	sprawy	dla	gminy.	Powołaliśmy	zespół	
roboczy		 i	rozpoczęliśmy	szerokie	działania	w	za-
kresie	 tych	 zadań	 związanych	 z	 likwidacją	 bez-

robocia..	 Dzisiaj	 trzeba	 powiedzieć,	 że	 działania	
samorządu,	w	tym	burmistrza	Roberta	Czapli	spo-
wodowały	to,	że	powstała	strefa,	gdzie	lokują	się	
zakłady	pracy	i	pracownicy.	Nasi	mieszkańcy	mają	
tu	zatrudnienie.	Taka	strefa	była	potrzebna	nasze-
mu	miastu.	To	były	dobre	działania	

	 MG:	Przechodząc	ulicami	miasta	widzi	pan	po-
wstające	inwestycje	jedną	z	nich	jest	ścieżka	doko-
ła	jeziora	która	ułatwiała	mieszkańcom	spędzanie	
wolnego	czasu.	Jak	pan	ocenia	taką	inwestycję?

	 AB:	 Chcę	 powiedzieć	 że	 mówiliśmy	 o	 ścież-
ce	 przez	 kilka	 kadencji,	 ale	 trzeba	 przyznać	 że	
skuteczność	 pana	 burmistrza	 spowodowała	 to,	
że	 ta	 ścieżka	 powstała.	 Jednak	 	 nierozumieniem	
jest		dla	mnie	działanie	obecnej,	jak	i	w	części	po-
przedniej	 rady	 która	 rozgrywa	 takie	 inwestycje	
politycznie	 a	 nie	 merytorycznie.	 Wsłuchując	 się	
w	potrzeby	mieszkańców	zostało	zrobione	bardzo	
dużo,	a	zostało	jeszcze	trochę	do	zrobienia	i	dziwi	
mnie	stanowisko	Rady,	że	nie	popiera	propozycji	
burmistrza	–	 zakończenie	 tej	 inwestycji.	Na	brak	
zakończenia	tej	 inwestycji,	 skarżą	się	 ludzie	star-
si,	że	na	tym	odcinku	przez	las	jest	dosyć	trudno	
jechać.		Ostatnio	tam	dochodziło	do	złamania	rąk	
i	 uszkodzenia	 kończyn.	Ten	ostatni	niewyremon-
towany	 odcinek	 jest	 trudny	 dla	 ludzi	 starszych	
niemniej	jednak			to	co	dotychczas	udało	się	zro-
bić	 oceniam	bardzo	wysoko.	 Inwestycja	 ta	 	 była	
potrzebna	i	powinniśmy	jeszcze	zainwestować	nie	
tylko	w	infrastrukturę	wokół	jeziora	ale	też	kąpie-
lisko		dużo	zostało	zrobione	jeszcze	więcej	można	
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Drodzy	Mieszkańcy	Gminy	Nowogard,
	 Chciałabym	 przedstawić	 Państwu	 zbiór	 zaktualizowanych	 rekomendacji	 dotyczących	 bezpieczeństwa	
epidemicznego	w	bibliotekach	oraz	przypomnieć	o	obowiązujących	przepisach	w	trosce	o	bezpieczeństwo	
Wasze	oraz	Pracowników	Biblioteki.

	 Rekomenduję	tryb	pracy	zdalnej,	jeśli	jest	to	możliwe,	zachęcam	do	rozwijania	kontaktu	e-mailowego,	
telefonicznego	 lub	poprzez	 inne	komunikatory.	Pracownicy	Biblioteki	bezwzględnie	 stosują	 się	do	 zasad	
profilaktycznych	 przedstawianych	 i	 aktualizowanych	 przez	 Główny	 Inspektorat	 Sanitarny	 i	Ministerstwo	
Zdrowia.
Podczas	pobytu	w	miejscach	ogólnodostępnych	biblioteki	obowiązkowe	jest	dla	Użytkowników	i	Bibliote-
karzy	zakrywanie	nosa	i	ust	poprzez	użycie	maseczek,	przyłbic,	ew.	przy	pomocy	odzieży	lub	jej	części	oraz	
dezynfekowanie	rąk.	W	bibliotece	znajdują	się	przesłony	ochronne	z	pleksi	w	punkcie	kontaktu	użytkowni-
ka		z	Bibliotekarzem.	Obowiązkowe	jest	zachowanie	dystansu	co	najmniej	1,5	m	między	osobami	przeby-
wającymi	w	Bibliotece.

	 W	trakcie	otwarcia	czytelni	wietrzymy	pomieszczenia,	dezynfekujemy	blaty,	podłogi	i	klamki.	Ponadto	
dezynfekujemy	stanowiska	komputerowe	 i	 inne	elementy	peryferyjne	komputera	po	każdym	czytelniku.	
Książki,	które	są	zwracane	odbywają	5-dniową	kwarantannę.

	 Zachęcam	do	rozwijania	kontaktu	z	biblioteką	poprzez	internet	(strona	www	biblioteki,	media	społecz-
nościowe,	komunikatory,	telefon).	Utrzymujemy	dogodne	godziny	otwarcia	biblioteki	 (8-18)	w	celu	pod-
trzymania	wypożyczeń	publikacji	do	domu.	Rekomenduję	również	skorzystanie	z	usługi	„Książka	na	telefon”	
dla	osób	starszych	lub	niepełnosprawnych	(dowóz	książek	z	zachowaniem	rygorów	sanitarnych).

	 Mimo	ograniczeń	epidemicznych	biblioteka	działa	w	zakresie	możliwym	do	realizacji	w	reżimie	sanitar-
nym.	Nie	tylko	nie	chcę	izolacji	Biblioteki	od	naszego	społeczeństwa,	ale	zarówno	ja	i	Pracownicy	Biblioteki	
życzymy	sobie	intensyfikacji	tychże	relacji.	Dlatego	też	cały	czas	zajmujemy	się	dopasowywaniem	oferty	do	
Waszych	potrzeb	i	oczekiwań.
PRACUJEMY	DLA	WAS	–	ZAPRASZAMY	:)
 

Dyrektor	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej
im.	Stefana	Żeromskiego	w	Nowogardzie

Aneta	Wysoszyńska

zrobić	ponieważ	widzimy	dzisiaj	przy	tej	chorobie	
COVID-19	 jak	 bardzo	 potrzebne	 są	 takie	 lokalne	
kąpieliska,	gdzie	ludzie	nie	muszą	tłoczyć	się	nad	
pasem	 nadmorskim	 bo	mogą	 korzystać	 tu	 z	 na-
szego	 jeziora.	 Uważam	 że	 taki	 akwen	 jak	mamy	
powinniśmy		wykorzystać	go	dla	celów	wypoczyn-
kowych	i	rekreacyjnych	a	ścieżka	taka	jest	

	 Red.		Jak	układa	się	Panu	współpraca	z	burmi-
strzem	Robertem	Czaplą	i	co	sądzi	pan	o	obecnych	
pracach	rady	miejskiej	dla	dobra	mieszkańców.	

	 AB:	 Ja	powiem	tak	byłem	przez	 jedną	kaden-
cję	przewodniczącym	rady	miejskiej.	Współpraca	
się	układała	bardzo	dobrze	nie	było	żadnych	pro-
blemów	 jak	 pracowaliśmy	 w	 ugrupowaniu	 PSL-
-SLD.	Wszystkie	sprawy	żeśmy	uzgodnili	 i	przede	
wszystkim	 radni	 byli	 ukierunkowanie	 na	 rozwój	
miasta	 i	 jego	walory	turystyczne	kulturowe	 i	go-
spodarcze	w	ostatnim	okresie.	Widzę	że	poprzed-
nia	rada	i	ta	rada	jakoś	nie	może	sobie	z	tym	tema-

tem	 poradzić	 ponieważ.	 Rozbieżności	 polityczne	
i	 interesy	poszczególnych	radnych	są	większe	niż	
dobro	wspólne.	Tak	w	moim	odczuciu	i	interes	po-
lityczny	jest	ważniejszy	od	 interesu	społecznego.	
Nie	po	to	żebyśmy	wybierali	radnych.	żeby	kłócili	
się	między	sobą	a	po	to	żeby	rozwiązywali	nasze	
problemy	w	gminie	i	nie	mogły	się	pogodzić	z	tym	
że	inicjatywy	które	są	słuszne.		Martwi	mnie	to	że	
nasz	plac	jest	jednym	z	najgorszych	placów	w	na-
szym	całym	regionie.	Każda	gmina	ma	już	ten	plac	
uporządkowany	 a	 u	 nas	 nie	możemy	 i	 nie	 tylko	
z	punktu	widzenia	że	brak	jest	pieniędzy	ale	brak	
jest	woli	radnych	opozycyjnych		do	zrealizowania	
tego	 zagadnienia.	 	 Chyba	 niektórzy	 radni	 chcą			
tylko	przeszkadzać		burmistrzowi	w	realizacji	jego	
programu	wyborczego.

	 MG:	 Serdecznie	 dziękuję	 za	 rozmowę	 Dzięki	
Panu	czytelnicy	mogli	dowiedzieć	się	kilku	cieka-
wostek	z	naszego	miasta	pozdrawiam	serdecznie	
i	do	usłyszenia			
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Ogólne	zasady	bezpieczeństwa:

Należy	stosować	środki	indywidualnej	ochrony	oraz	przestrzegać	podstawowych	zasad	takich	jak:
•	prawidłowe	mycie	rąk	wodą	z	mydłem	przez	minimum	30	sekund,
•	dezynfekowanie	rąk,
•	zasłanianie	ust	i	nosa,
•	unikanie	dotykania	twarzy	(oczu,	nosa,	ust),
•	zachowanie	bezpiecznej	odległości	1,5	m	od	innych	osób,
•	zwrócenie	się	o	pomoc	medyczną	(najpierw	telefonicznie)	w	przypadku	zauważenia	u	siebie	objawów	
choroby	o	charakterze	wirusowym	(gorączka,	kaszel,	trudności	w	oddychaniu).
 
 
Telefon	:	91	39	26	260		(po	wybraniu
numeru	wybrać	numer	wewnętrzny)
Wewnętrzne:
31	-	Sekretariat
32	-	Dyrektor
33	-	Dział	gromadzenia
/	instrukcyjno	-	metodyczny
34	-	Księgowość
35	-	Wypożyczalnia	dla	dzieci	i	młodzieży
36	-	Czytelnia	dla	dzieci	i	młodzieży
37	-	Wypożyczalnia	dla	dorosłych
38	-	Czytelnia	dla	dorosłych	/	Dział	zbiorów	
specjalnych
42	-	Dział	digitalizacji	i	cyfryzacji
 
E-maile:
Dyrektor	-	dyrektormbpnowogard@wp.pl
Sekretariat	-	sekretariatmbp.nowogard@wp.pl
Wypożyczalnia	dla	dorosłych	-	wypdorosli@wp.pl
Wypożyczalnia	i	czytelnia	dla	dzieci	-	wypdzieci@wp.pl
Czytelnia	dla	dorosłych/	Dział	Zbiorów	Specjalnych	-	czytdorosli@wp.pl
Dział	gromadzenia/	instrukcyjno-metodyczny	-	dzgromadzenia@wp.pl
Dział	Digitalizacji	i	Cyfryzacji	-	dzial-digi-cyf@wp.pl

 
www.nowogard.naszabiblioteka.com

www.facebook.com/bibliotekawnowogardzie
www.instagram.com/bibliotekanowogard

Zapraszamy	do	kontaktu	:)



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe12

	 Zadanie	 wpisuje	 się	 w	 dzia-
łalność	statutową	Fundacji	oraz	
było	 zaplanowane	 w	 harmo-
nogramie	 działań	 na	 rok	 2020.	
Skierowane	 jest	 do	 kobiet	
w	 wieku	 25+	 z	 terenu	 naszej	
gminy.	 Oprócz	 badań	 labora-
toryjnych	 Panie	 będą	miały	 za-
pewnioną	 konsultację	 lekarską	
w	celu	weryfikacji	wyników	ba-
dań.	 Konsultacje	 poprowadzi	
lekarz	 specjalista	 z	 wieloletnim	
doświadczeniem	zawodowym.

	 Metodyka	 badań	 polega	 na	
badaniu	krwi	w	kierunku	marke-
ra	Ca125,	obecnego	w	nabłonku	
następujących	 narządów:	 jajni-
ka,	 trzustki,	 pęcherza	 żółciowe-
go,	 żołądka,	oskrzeli,	 nerki	oraz	
okrężnicy.	 Występuje	 również	
w	zwiększonych	ilościach	w	pły-
nie	 owodniowym,	mleku	matki	
i	surowicy	kobiet	w	ciąży.	

	 CA	 125	 to	 glikoproteina,	 an-
tygen	 nowotworowy,	 który	 po-
jawia	się	często	na	powierzchni	
zmienionych	nowotworowo	ko-
mórek	jajników.	Tym	samym	sta-
nowi	marker	raka	jajnika.

	 Wysoki	 poziom	 jego	 stęże-
nia	 występuje	 u	 80	 proc.	 ko-
biet	 z	 diagnozą	 tego	 rodzaju	
nowotworu.	Określenie	 CA	125	
na	 początku	 leczenia	 pozwala	
szańcować	 szanse	 na	 szybkie	
i,	 co	 ważne,	 trwałe	 wylecze-
nie.	Antygen	CA	125	występuje	
również	 w	 prawidłowych	 tkan-
kach,	przede	wszystkim	narządu	
rodnego.	 Dlatego	 obecny	 jest	
w	 organizmie	 także	 w	 stanach	
fizjologicznych,	czyli	nieobjętych	
chorobą.	Stąd	uzasadniona	staje	
się	 specjalistyczna	 konsultacja	
lekarska.

Twoje zdrowie to podstawa
	 Samorządowa	Fundacja	Opieki	Medycznej	„Zdrowie”	przy	współpracy	oraz	współ-
finansowaniu	ze	środków	gminy	Nowogard	zaprasza	Panie	na	bezpłatne	badania	do-
tyczące	wczesnego	wykrycia	zmian	nowotworowych	narządów	rodnych,	w	tym	raka	
jajnika.  

	 Program	badań	rusza	od	15	lipca	b.r.	a	jego	liczba	jest	ograniczo-
na	do	90	osób	.

	 Dlatego	serdecznie	zapraszam	Panie	w	terenu	gminy	Nowogard	
w	wieku	25	+	do	wzięcia	udziału	w	badaniach.

Pamiętajmy!	W	zdrowym	ciele	zdrowy	duch!

Zapraszam	serdecznie	do	kontaktu.
Marta	Pińkowska
Prezes	Fundacji

Szczegółowe	informacje
pod	nr	tel.	793-555-678
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	 Trwają	prace	mające	na	celu	remont	podświetle-
nia	ratusza	oraz	naprawy	chodnika	od	strony	ul.	700	
Lecia.	 W	 związku	 z	 powyższym	 wykonawca	 prac	
wprowadził	czasową	zmianę	organizacji	 ruchu	pie-
szych	przy	ratuszu,	która	została	zatwierdzona	przez	
zarządcę	 drogi	 jakim	 jest	 Zachodniopomorski	 Za-
rząd	Dróg	Wojewódzkich	w	Koszalinie	oraz	Wydział	

Zmiana organizacji ruchu pieszego
przy urzędzie 

Ruchu	 Drogowego	 Komendy	 Wojewódzkiej	 Policji	
w	Szczecinie.	Za	powstałe	utrudnienia	z	tego	powo-
du	przepraszamy	prace	potrwają	około	2	tygodni	
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E. ART | INAUGURACJA 2020/2021
Tęsknimy... 

i	dlatego	odliczamy	do	10	września	br.,	kiedy	to	zaprosimy	Was
na	inaugurację	roku	kulturalno-oświatowego	w	Nowogardzkim	Domu	Kultury.

Podczas	spotkania	przybliżymy	sylwetki	instruktorów	oraz	działalność
naszych	pracowni	i	zespołów.

Start	godz.	17:00,	sala	widowiskowa	NDK.	(kr)

Zapraszamy	do	kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni	Państwo,	 sytuacja	 związana	z	epidemią	korona-
wirusa	jest	dynamiczna.

Jeśli	 jesteś	osobą	starszą,	samotną	i	nie	wiesz	gdzie	 i	 jaką	
pomoc	możesz	uzyskać,	jeśli	interesują	Cię	działania	gminy	
w	okresie	epidemii,	jeśli	masz	opinię	lub	inne	uwagi	–	na-
pisz.	Wszelkie	pytania	oraz	opinie	prosimy	kierować	na	ad-
res:	zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy	wszelkich	starań	aby	uzyskali	Państwo	niezwłocznie	odpowiedzi	na	swoje	pytania.
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	 W	ostatnim	czasie	otrzymaliśmy	od	Państwa	informacje	o	potrzebie	opublikowania	numerów	kont	ban-
kowych,	na	które	można	dokonywać	wpłat	za	należności.	 Informujemy,	że	wszelkie	zobowiązania	wobec	
Gminy	Nowogard	można	regulować	dokonując	wpłat	na	następujące	numery	kont	bankowych:
-	z	tytułu	podatków	i	opłat	–	61	1240	3884	1111	0000	4209	2470;
-	z	tytułu	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	–	33	1240	3927	1111	0010	4964	3858.

Szczegółowe	informacje	dotyczące	wyżej	wymienionych	opłat	można	uzyskać	pod	numerami	telefonów:

-	podatek	od	nieruchomości,	podatek	rolny,	podatek	leśny:
39	26	217	–	Eliza	Kałmuk,	Teresa	Krugła,
39	26	220	–	Arleta	Bartczak,	Monika	Beśka

-	dzierżawy:
39	26	220	–	Monika	Wochna;

-	wieczyste	użytkowanie	gruntów:
39	26	225	–	Iwona	Kosińska,
39	26	220	–	Monika	Wochna;

-	opłata	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi:
91	57	85	360	–	Małgorzata	Białczak,	Izabela	Szturo,
91	57	85	355	–	Andrzej	Garguliński,	Renata	Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych

Skorzystaj	z	programu	„Dobry	Start”.	Dzięki	temu	raz	w	roku	możesz	dostać	dodatkowe	300	zł	
dla	swojego	dziecka,	które	rozpoczyna	nowy	rok	szkolny.	Sprawdź,	jak	i	kiedy	złożyć	wniosek.

Jeśli	chcesz	złożyć	wniosek,	to	zrób	to	online	przez	Emp@tię	–	portal	Ministerstwa	Rodziny,	
Pracy	i	Polityki	Społecznej,	bankowość	elektroniczną	lub	PUE	ZUS

Wniosek	można	również	złożyć	osobiście	w	urzędzie	lub	wysłać	pocztą.

Wnioski	przez	internet	można	składać	od	1	lipca,	zaś	wnioski	papierowe	można	składać	w	urzę-
dzie	od	1	sierpnia.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
„DOBRY START”
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Wyjątkowe
Narodowe

Czytanie 2020
Szanowni	Państwo

Tegoroczna	edycja	Narodowego
Czytania	jest	wyjątkowa. 

W	związku	z	panującą	pandemią
przyjęła	ona	formę	on-line.

Aby	wziąć	udział	w	Narodowym	Czytaniu
należy	zgłosić	chęć	uczestnictwa

	poprzez	e-mail:
czytdorosli@wp.pl	bądź	telefonicznie

(91)	39	26	260	wew.	38.
Po	potwierdzeniu	zgłoszenia	otrzymają
Państwo	fragment	lektury,	który	należy

przeczytać,	nagrać	w	postaci	filmu	i	odesłać
na	ww.	adres	e-mail.	Istnieje	również
możliwość	nagrania	filmu	w	bibliotece

po	uprzednich	konsultacjach.
Na	Państwa	nagrania	czekamy	do	28	sierpnia.

Film	zostanie	opublikowany	5	września
w	mediach	społecznościowych	biblioteki.
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Burmistrz Nowogardu 

zaprasza do składania ofert cenowych  
 

 
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury  

SN-15kV 

 
Termin składania ofert 26.08.2020 r.  

 
 

Szczegóły dostępne pod linkiem:   
http://bip.nowogard.pl/unzip/11763.dhtml 

Informacji udziela Agnieszka Zalewska 
tel.  913926240 
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W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

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

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

1	piętrze,	będzie	przyjmował	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	

lub	sekretarz	Gminy	-	Grzegorz	Wasilewicz.

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD

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

Redaktor	wydania:	Marcin	Gręda

Kontakt:	sekretariat@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

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
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