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 Bardzo nietypowego, ale od dawna wyczekiwa-
nego i wyjątkowo cennego prezentu pod choinkę 
doczekali się mieszkańcy Wyszomierza. 23 grudnia 
rano, burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie swo-
jego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego, pełnomocnika 
ds społecznych Antoniego Bielidy, sołtysa wsi An-
drzeja Kani oraz kilkorga mieszkańców wsi, oficjalnie 
otworzył nowo wybudowaną świetlicę wiejską.
 Burmistrz zwracał uwagę, że na większą impre-
zę z tej okazji przyjdzie jeszcze pora, bo ogranicze-
nia związane z pandemią koronawirusa zabawie 
nie sprzyjają. Sytuacja epidemiologiczna wydłużyła 
okres oczekiwania mieszkańców na otwarcie obie-
canej świetlicy. Zawsze takiemu wydarzeniu, kiedy 
burmistrz przekazuje mieszkańcom czy to plac za-
baw, czy remizę strażacką, czy tak jak w tym przy-
padku świetlicę, towarzyszy zabawa, zapraszani są 
liczni mieszkańcy, dzieci, są balony, są cukierki, jest 
wesoło. - Czekaliśmy, aż sytuacja się poprawi i będzie 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla:
„Słowa danego dotrzymałem”.

Nowa świetlica wiejska w Wyszomierzu otwarta!

można przygotować przyjęcie. Niestety wchodzą co 
raz to nowe restrykcje, coraz surowsze ograniczenia, 
więc nie było na co dłużej czekać i zdecydowałem 
po prostu przekazać mieszkańcom klucz do obiek-
tu „pod choinkę”, a świętować będziemy później – 
mówi burmistrz Robert Czapla.
 Z obiektu można już jednak korzystać bez prze-
szkód. A jest z czego korzystać, bo ocieplony budynek 
ma ponad 170 metrów kwadratowych powierzchni, 
a mieszczą się w nim między innymi filia biblioteki 
miejskiej, duża sala o powierzchni 80 m2, w której 
odbywać się mogą większe spotkania, zajęcia dla 
dzieci czy imprezy, a także spore zaplecze kuchenne 
i sanitariaty. - Najważniejsze jest to, że sołectwo ma 
pomysł na wykorzystanie tej świetlicy. Utworzyło się 
już Koło Gospodyń Wiejskich, w którym są również 
mężczyźni, działa wypożyczalnia książek. Tak napraw-
dę wszystko teraz w rękach mieszkańców. Skarbnik 
naszej gminy zawsze mówi „jak dbasz, tak masz”, więc 
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skoro ja swoją obietnicę spełniłem, słowa dotrzyma-
łem, to teraz Wyszomierzanie muszą o świetlicę dbać, 
żeby jak najdłużej im służyła - komentował burmistrz 
Robert Czapla po przekazaniu kluczy sołtysowi wsi. 
Warto dodać, że przygotowania do wykonania tej, 
jakże potrzebnej mieszkańcom Wyszomierza inwe-
stycji rozpoczęły się dzięki staraniom burmistrza Ro-
berta Czapli już w 2015 roku. Już wtedy burmistrz 
ogłosił przetarg na wykonanie projektu technicznego, 
później, po wydaniu pozwolenia na budowę, złożył 
wniosek o pozyskanie środków unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a umowa w tej sprawie 
- chodziło o dotację w wysokości ponad 423 tys. zł 
- podpisał 20 września 2018 roku. Przetarg na wyko-
nanie inwestycji trzeba było niestety ogłaszać cztery 
razy, w trzech pierwszych przypadkach najniższe ofer-
ty znacznie bowiem przekraczały kwotę zabezpieczo-
ną na ten cel w budżecie gminy, jednak w czerwcu 
2019 r. burmistrz podpisał umowę. Zlecenie gminy, 
ze świetnym jak widać efektem, zrealizowała miej-
scowa firma Demgrad Nowogard, która wyceniła 
swoje usługi na 792,5 tys. zł. Łączny koszt inwestycji 
to 824,8 tys. zł.
 Przypomnijmy, że Wyszomierz ze wszystkich 
37 sołectw Gminy Nowogard ma wyjątkowe szczę-
ście do inwestycji. Począwszy od przekazania na 
tamtejsze OSP dwóch wozów strażackich, jeden 
w roku 2015 oraz drugi, ciężki wóz bojowy, pod ko-
niec zeszłego roku.
 Co więcej OSP w Wyszomierzu skorzystało 
w 2018 roku, kiedy to burmistrz przywrócił remizie 
strażackiej funkcjonalne i reprezentacyjne oblicze 
poprzez kompletną termomodernizację.

 Poprzez bieżące remonty dróg dostarczając frez 
asfaltowy i kruszywo, budowę placu zabaw, przy 
wsparciu lokalnego przedsiębiorcy przemysłu fu-
trzarskiego, pana Tomka Adamskiego.
  Kończąc na wsparciu mieszkańców w potrzebie, 
gdzie burmistrz wspólnie z dyrektor OPS panią Do-
rotą Maślaną, już od trzech lat obejmują stała opie-
ką mieszkankę Wyszomierza, organizując jej remont 
mieszkania, pomoc finansową oraz pomoc w pra-
cach domowych.
 Nowa świetlica jest można powiedzieć „wisienką 
na torcie”. Burmistrz już podczas przekazania wozu 
strażackiego w 2015 roku obiecał mieszkańcom 
nowy obiekt i dotrzymał danego słowa.
 Miejmy nadzieję, że mieszkańcy przy pomocy 
rady sołeckiej i sołtysa wsi będą dbali o świetlicę 
i będą rozsądnie z niej korzystać.

Paweł Botarski
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 Na taki prezent na nowy, 2021 czekało kilka tysię-
cy mieszkańców Nowogardu i okolic. I się go docze-
ka, bo 30 grudnia burmistrz Robert Czapla podpisał 
umowę na wykonanie ostatniego etapu budowy 
ścieżki rowerowej, biegnącej wokół naszego jeziora! 
Wykonanie piątego etapu inwestycji po rozstrzy-
gnięciu przetargu powierzone zostało firmie Trans-
gryf z Gryfic, która za wykonanie zlecenia otrzyma 
zapłatę w wysokości blisko 623 tys. zł. Prace budow-
lane mają ruszyć pod koniec stycznia, zapewne la-
tem zostaną zakończone.
 - Cieszę się niezmiernie, bo rozpocząłem budowę 
tej ścieżki jeszcze w ubiegłej kadencji i nie mogłem 
jej skończyć, a przecież pod petycją w sprawie reali-
zacji tej inwestycji zebrano ponad 3 tysiące podpi-
sów. Mimo tego pieniędzy na to zadanie nie chcieli 
przeznaczyć radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klu-
bu Nowa, którzy mają większość w Radzie Miejskiej, 
trzeba je więc było realizować mniejszymi etapa-
mi. Teraz sprawę uda się sfinalizować dzięki fun-
duszom „covidowskim”, na które Rada Miejska nie 
ma praktycznie żadnego wpływu. Chcę więc teraz 
jak najszybciej zamknąć temat i powiedzieć: Drodzy 

Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę
na dokończenie budowy ścieżki rowerowej

wokół Jeziora Nowogardzkiego

Mieszkańcy, melduję wykonanie zadania - komentu-
je burmistrz Robert Czapla.
 Przebiegający przez leśny, pagórkowaty teren 
przy Domu Pomocy Społecznej odcinek ścieżki ma 
być wykonany z ekologicznej, żwirowej nawierzch-
ni typu HanseGrand. Na tym jednak nie koniec, bo 
wkrótce cała ścieżka ma być także oświetlona, wię-
cej informacji na ten temat podamy w najbliższej 
przyszłości.

Paweł Botarski
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 Jak informowaliśmy wcześniej, na koniec sierp-
nia zmuszeni byliśmy odstąpić od umowy z nierze-
telnym wykonawcą, który nie wywiązał się z umowy 
i zszedł z placu budowy przy ul. Leśnej. Wczoraj bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę 
z nowym wykonawcą.
 Odstąpienie od umowy z poprzednim wykonaw-
cą spowodowało to, iż musieliśmy od nowa wszcząć 
całe postępowanie i uruchomić procedury związane 
z oceną stanu placu budowy i wejściem nowego wy-
konawcy.
 Rozumiemy, że taka sytuacja spowodowała wiele 
trudności w komunikacji i poruszaniu się mieszkań-
ców ul. Leśnej, za co najmocniej przepraszamy. Tym 
samym pragniemy zapewnić, że cała procedura zo-
stała uruchomiona natychmiast, a czas jaki upłynął 
od momentu zejścia z placu budowy poprzedniego 
wykonawcy był podyktowany koniecznością okre-
ślenia stopnia zaawansowania prac wykonanych 
właściwie. Konieczne było ustalenie stanu faktycz-
nego prac wykonanych prawidłowo, ale też prac wy-
konanych wadliwie.
 Niestety poprzedni wykonawca opóźniał się 
z przekazaniem całej dokumentacji, co znowu wy-
dłużyło cały proces.
 Dopiero 17 listopada mogliśmy ogłosić nowe po-
stępowanie na wykonanie zadania pod nazwą Bu-
dowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na 
os. Gen Bema w Nowogardzie.

Dobra wiadomość dla mieszkańców
ul. Leśnej na os. Gen. Bema

 W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony 
został nowy wykonawca i 21 grudnia burmistrz Ro-
bert Czapla podpisał umowę z lokalnym wykonawcą 
PRD Nowogard SA, który zgodnie z umową zaczyna 
prace budowlane od początku stycznia, a ma zakoń-
czyć z końcem marca.
 Jeśli żadne nieprzewidziane okoliczności nie po-
krzyżują wykonawcy planów, na wiosnę mieszkańcy 
ul. Leśnej będą mieli nowe parkingi i chodniki.

 Ewa Brzykcy

 W dniu 4 stycznia 2021 r. Jolanta Tom-
czewska rozpoczęła prace na stanowisku 
kierownika w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

Jolanta Tomczewska kierownikiem 
GKMiOŚ

Nowa Pani kierownik została wyłoniona  
w ramach przeprowadzonego kon-

kursu na stanowisko kierownika. Do 
głównych zadań pani Jolanty będzie 
należało kierowanie pracą wydzia-
łu i prowadzenie wszystkich bie-
żących spraw. Jolanta Tomczewska 

jest doświadczonym pracownikiem 
administracji publicznej posiada boga-

te doświadczenie zawodowe a w ostatnim 
czasie pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska
 Kontakt bezpośredni do pani kierownik: Urząd 
Miejski w Nowogardzie  tel. 913926243 e-mail jtom-
czewska@nowogard.pl

Marcin Gręda
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 Tak dużej inwestycji polegającej na wymia-
nie oświetlenia ulicznego w Nowogardzie nie 
pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Wielka 
inwestycja, która wystartuje już w 2021 roku to 
efekt starań burmistrza Roberta Czapli w celu 
pozyskania nisko oprocentowanej pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Dofinansowanie jest w formie 
pożyczki na bardzo preferencyjnych warunkach, 
z niskim oprocentowaniem na poziomie 1%, 

Ponad 1,5 mln zł
pozyskanych przez burmistrza

– za chwilę ruszy modernizacja
oświetlenia drogowego w Nowogardzie

a w dodatku 10% całej kwoty jest umarzalna, 
to znaczy, że Gmina dostaje ponad 150 tys. zł 
w prezencie. Aby uzyskać takie dofinansowanie 
radni musieli podjąć stosowne uchwały pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Czasu było 
niewiele, aby nie stracić przyznanych środków 
trzeba było szybko zająć się tematem. Podczas 
sesji burmistrz Robert Czapla szczegółowo opo-
wiedział radnym o tej inwestycji która jak pod-
kreślił jest niezbędna. Oświetlenie miasta pole-
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ga głównie na starych, montowanych w latach 
70-80 lampach, których oprawy się psują, prze-
wody się topią ze starości, tworzą się zwarcia 
w łączach biegnących pod ziemią.

 Nocą w mieście panują egipskie ciemności, 
a w dzień, ku zdziwieniu mieszkańców lampy się 
świecą. Świecą się ponieważ serwis, aby wykryć 
usterkę, musi zapalić oświetlenie w całym mie-
ście, żeby naprawić pojawiające się awarie.

 Bez wątpienia miasto potrzebuje nowego 
oświetlenia, wymiany starych opraw, słupów, 
całych lamp, przewodów, całej nowej infra-
struktury, aby oświetlenie było niezawodne.

 Wymiana oświetlenia w całym mieście jest 
droga i pracochłonna, najpierw należy ogłosić 
przetarg na wykonanie dokumentacji technicz-
nej na podstawie audytu, po wykonaniu pro-
jektu zgłoszeniowego, trzeba uzyskać zgodę ze 
Starostwa, następnie ogłosić przetarg na wy-
łonienie wykonawcy który wykona wymiany 
lamp. Trzeba wziąć pod uwagę, że prace będą 
toczyć się nie tylko na powierzchni, ale też pod 
ziemią, trzeba wręcz rozkuć ziemię aby wymie-
nić stare przewody. Sytuacja jest o tyle trudna, 
że Gmina nie jest właścicielem wszystkich lamp 
w mieście, część należy do spółki Enea. Lamp, 
które nie są własnością Gminy nie możemy na 
własną rękę wymienić. Natomiast jeśli chodzi 
o konserwację i naprawę, za wszystkie lampy 
i stan oświetlenia odpowiada Gmina.

 W 2019 r. burmistrz Robert Czapla zlecił audyt 
energetyczny, który pokazał, że większość lamp 
jest do wymiany, część z nich już się nie nadaje 
do dalszej eksploatacji, część musi zostać napra-
wiona, muszą być wymienione główne elemen-
ty. Dzięki audytowi udało się zidentyfikować 
te miejsca, które są punktami newralgicznymi 
i muszą być wymienione jako pierwsze.

 Jak pokazuje to mapa, miejsca te rozsiane są 
po całym mieście.

 Nowe oświetlenia będzie na ulicach: Genera-
ła Bema, Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii 
Krajowej, Roosevelta, Rataja, Grota Roweckie-
go, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Ta-
deusza Kościuszki, Zamkowa, Kowalska, War-
szawska, 5Marca, Plac Ofiar Katynia, Stolarska, 
Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, 
Promenady, Teren nad Jeziorem Nowogardz-
kim, Wojska Polskiego, Smużyny, Plac Wolności, 
Lutyków, Osiedlowa, Zielona, Pileckiego, Wa-
ryńskiego, Fabryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, 
Warszawska, 700 lecia, Bohaterów Warszawy, 

Radosława, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Raci-
bora, Poniatowskiego, Cmenrtarna, Ogrodowa.
Skąd wziąć na to pieniądze?

 Burmistrz Robert Czapla znalazł źródło sfi-
nansowania wymiany oświetlenia w Nowogar-
dzie w nowym programie “Sowa” z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

 Jest to program pionierski, który pozwoli na 
wymianę infrastruktury oświetlenia w naszym 
mieście. Wymiana będzie podzielona na etapy, 
w pierwszym etapie wymienione będą lampy, 
które są na wyczerpaniu i powodują najczęściej 
uciążliwe usterki. Już w sierpniu 2019 roku Gmi-
na złożyła wniosek o dofinansowanie z progra-
mu “Sowa”, przez prawie półtora roku trwały 
negocjacje warunków programu z NFOŚiGW, 
weryfikacja audytu, przeglądy techniczne, uzu-
pełnianie dokumentacji. Dopiero 19 listopada 
2020 r. Gmina zakończyła żmudne negocjacje 
i wygląda na to, udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne na tą inwestycję.

 Mowa tutaj o sporych pieniądzach, dofinan-
sowanie to kwota 1 mln 547 tys. zł. Za taką kwo-
tę można wymienić 687 lamp w całym mieście, 
wraz z szafkami oświetleniowymi automatycz-
nie sterowanymi i głównymi przewodami.

 Przystępując do programu burmistrz wycho-
dzi na przeciw potrzebom mieszkańców, nie 
tylko zwiększając majątek Gminy, inwestując 
w infrastrukturę Gminy, poprawiając bezpie-
czeństwo w mieście ale też generując oszczęd-
ności. Nowy system oświetlenia ma być proeko-
logiczny, dzięki automatycznemu sterowaniu 
większe natężenie światła będzie w godzinach, 
kiedy ruch uliczny i pieszy jest wzmożony i słab-
sze natężenie światła w godzinach kiedy ruch 
jest minimalny. Lampy nie będą świeciły pełną 
mocą całą noc, co pozwoli zaoszczędzić na opła-
tach za prąd. Nowe oprawy mają być ustawione 
pod odpowiednim kątem, tak aby światło skie-
rowane było na drogę, a nie było rozproszone 
na boki. Nowe lampy maja być nowoczesne, 
ledowe, energooszczędne, trwalsze i, co ważne, 
na gwarancji. Dzięki nowym technologiom uda 
się zaoszczędzić pieniądze, dzięki czemu spłata 
pożyczki w kolejnych latach nie będzie dla Gmi-
ny obciążeniem. Ponieważ program i inwestycja 
nie wymagają angażowania środków własnych, 
nie trzeba będzie rezygnować z innych inwesty-
cji potrzebnych Gminie.

Marcin Gręda
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 Podczas sesji budżetowej bywa 
ciekawie. Ale jeszcze ciekawiej bę-
dzie, kiedy trzeba będzie powiedzieć 
mieszkańcom dlaczego nie powstanie 
siłownia plenerowa na Osiedlu Bema. 
Burmistrz Robert Czapla podczas 
przygotowywania projektu budżetu 
na dany rok wpisuje poszczególne in-
westycje, aby zabezpieczyć pieniądze 
na ten cel, po licznych rozmowach, 
spotkaniach i konsultacjach, również 
z mieszkańcami. Tak było i tym razem. 
Burmistrz inwestycję budowy siłowni 
na świeżym powietrzu wpisał do pro-
jektu budżetu na 2021 r., nawet odby-
ło się pierwsze czytanie budżetu, gdzie 
radni mieli okazję zgłosić poprawki 
i swoje sugestie. Wtedy uwag żadnych 
nie było.
Kto wyrzucił z budżetu na 2021 rok si-
łownię na Osiedlu Bema?
 Podczas drugiego czytania budże-
tu już tak spokojnie nie było. Nagle 
radni PiS i Nowa postanowili zdjąć 
tę inwestycję z budżetu. Tu pojawia 
się pytanie dlaczego? Przecież kiedy 
trwała kampania wyborcza w 2018 r. 
i trzeba było zabiegać o głosy miesz-
kańców Osiedla Bema, padły obietni-
ce i to właśnie kandydaci z Nowej wte-
dy to podkreślali jak ważni dla nich są 
mieszkańcy tej części Nowogardu. Co 
do obietnic wyborczych danych przez 
kandydatów z Nowej wypowiadać się 
nie trzeba, bo po co, skoro słowa nie 
dotrzymali.
 Inną inwestycją, która na szczęście 
powstanie, a wpisał ją do budżetu 
burmistrz na wniosek radnych SLD jest 
chodnik przy ulicy Leśnej. W tej inwe-
stycji radni z Nowej i PiS nawet nie za-
mierzali mieszać. Dlaczego? Dlatego, 
że oczywiście dzięki realizacji tej inwe-
stycji skorzysta lokalny przedsiębiorca 
a zarazem radny z Nowej, który pro-
wadzi bezpośrednio przy planowanej 
inwestycji na ul. Leśnej swój biznes - 
siłownię. A jeśli o tym mowa, to dzięki 
planowanemu, nowemu chodnikowi 
poprawi się estetyka bezpośrednio 
przed firmą, a przede wszystkim bę-
dzie lepiej i wygodniej wjeżdżać jego 
klientom po nowym wjeździe i parko-
wać. Czy nie ma w tym interesu pry-
watnego? Rozwijając sprawę i przy-

Co z siłownią plenerową na Bema

glądając jej się bliżej można pomyśleć, że i siłownia plenerowa 
będzie przeszkadzać w prowadzeniu biznesu prowadzonego przez 
radnego. Może radny nie chce na Osiedlu Bema „darmowej” 
konkurencji, skoro tuż obok prowadzi siłownię odpłatną? Gdzie 
w tym wszystkim są mieszkańcy o których glosy tak bardzo zabie-
gali radni Nowej i PiS. Po prostu zostali zapomnieni.
 Warto tu podkreślić że o ile radni SLD walczyli o inwestycje na 
osiedlu Bema, to radni Nowa i PiS patrzyli jak wspomóc kolegę 
który dba o swój biznes.

Marcin Gręda
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 Przez kolejne dwa lata odbie-
raniem śmieci od mieszkańców 
gminy Nowogard zajmował bę-
dzie się, jak do tej pory, rodzimy 
Zakład Usług Komunalnych. Gwa-
rantuje to umowa, którą 5 stycz-
nia podpisali burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla oraz prezes 
ZUK Elżbieta Smolińska. Zawarty 
kontrakt przewiduje, że za odbiór 
śmieci od mieszkańców całej gmi-
ny oraz dostarczenie ich do Regio-
nalnego Zakładu Gospodarowa-
nia Odpadami w Słajsinie gmina 
przez najbliższe dwa lata zapłaci 
firmie około 4,8 mln zł, przy czym 
firma zobowiązana jest także 
do zaopatrzania w tym okresie 
mieszkańców w kontenery na po-
szczególne frakcje śmieci.
 - Segregowanie odpadami jest 
obecnie obowiązkiem, uprzejmie 
proszę więc nowogardzian o ro-
bienie tego, co należy, bo to waż-
ne dla nas wszystkich. Każdy do 
do domu dostał broszurę, z której 
wynika, gdzie co wyrzucać, jak se-
gregować, mamy też w urzędzie 
osobny referat do spraw gospo-
darki odpadami, więc można tam 

Umowa na odbiór śmieci podpisana 
przez burmistrza Roberta Czaplę

zdobyć wszystkie potrzebne in-
formacje. Musimy się tego wszy-
scy nauczyć i być proekologiczną 
społecznością - mówi burmistrz 
Robert Czapla.
 Obecnie mieszkańcy gminy 
Nowogard za odbiór przez ZUK 
śmieci zapłacić muszą 22 zł mie-

sięcznie od osoby (opłata jest 
o 2 zł niższa dla osób kompostu-
jących odpady organiczne). Na 
osoby, które z tego obowiązku nie 
będą się wywiązywały, nakładana 
będzie kara w wysokości 88 zł.

Paweł Botarski
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 Radni z Nowej i z PiS głosowali 
przeciwko wygaśnięciu mandatu 
radnego pełniącego funkcje prze-
wodniczącego. Potrzeba było aż 
dwanaście miesięcy, aby zapadła 
decyzja Rady Miejskiej w sprawie 
pisma Wojewody Zachodniopo-
morskiego. Miejmy nadzieję, że 
sprawa znajdzie swój finał.
 Przypomnijmy, że w dniu 30 
listopada przypadał pierwotnie 
określony przez Wojewodę termin 
podjęcia uchwały w sprawie dalszej 
obecności radnego Marcina Nierad-
ki w składzie Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Uchwała w tej sprawie 
jednak nie trafiła pod obrady rady, 
lecz jej wiceprzewodnicząca sama 
z siebie wysłała pismo do Woje-
wody Zachodniopomorskiego. W 
odpowiedzi na wspomniane pismo 
radnej Jowity Pawlak, Wojewoda 
odpisał w dniu 8 grudnia br., prze-
dłużając tym samym termin roz-
strzygnięcia sprawy na sesji RM do 
22 grudnia, informując, że  zgod-
nie z art. 14 ustawy o samorządzie 
gminnym, rada jako organ kole-
gialny, wyraża swoją opinię tylko i 
wyłącznie na drodze uchwały i to 
jawnej, przy obecności minimum 
połowy radnych obecnych w czasie 
sesji. Żadne pismo ze stanowiskiem 
samej wiceprzewodniczącej sprawy 
nie rozwiązuje.

Przewodniczący Rady Miejskiej
na razie zostaje

 15 grudnia obrady RM przecią-
gały się do późna. Sesja trwała już 
od kilku godzin, gdy pod obrady 
trafiła w końcu uchwała wygasają-
ca mandat radnego Marcina Nie-
radki.
 Wiceprzewodnicząca z Nowej 
odczytała na wstępie stanowi-
sko przewodniczącego, w którym 
oskarżył on członków SLD, że to oni 
są sprawcami tego zamieszania. 
Rozgorzała dyskusja, która mo-
mentami  wychodziła poza ramy 
kultury osobistej.
 Przewodniczący, jako dowód 
swego zamieszkania, wskazał na de-
cyzję Burmistrza Nowogardu o bra-
ku podstaw do wymeldowania.
 Decyzja ta wynikała jednak 
z tego, że Gmina w sprawie za-
mieszkania radnego, startującego 
w 2018 r. wyborach na Burmistrza 
Nowogardu i do Rady Miejskiej, 
otrzymała informację o zmianie ad-
resu zamieszkania i zmuszona była 
przeprowadzić dochodzenie admi-
nistracyjne, które wskazało, że kan-
dydat na radnego w tamtym czasie 
zamieszkiwał w Nowogardzie.
 Jednakże w czasie trwania 
obecnej kadencji Rady Miejskiej, 
pojawiła się kolejna informacja, że 
przewodniczący przeprowadził się 
do Lubczyny w Gminie Goleniów 
i już nie mieszka w Nowogardzie. 

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozyskał 
kwotę 87 500 zł z MEN na realizację programu 500+ 
dla nauczycieli, wspierając tym samym pracę oświa-
ty w tym trudnym czasie.
 Nauczyciele zatrudnieni we wszystkich 11 gmin-
nych szkołach, prowadzący nauczanie zdalne otrzy-
mali 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu 
w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogra-
mowania lub usługi dostępu do internetu, co ma 
usprawnić prowadzenie zdalnych zajęć lekcyjnych.
 Zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji 

500+ dla nauczycieli na naukę zdalną
aby środki jak najszybciej 
trafiły na konta nauczycieli 
i żeby mogli sprawnie prze-
prowadzać lekcje.
 Cieszymy się że możemy 
wyjść naprzeciw potrzebom 
nauczycieli, będą oni konty-
nuować naukę zdalną, a my 
postaramy się, żeby była jeszcze bardziej efektywna.

Referat Edukacji
i Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Taka informacja dotarła jesienią do 
Wojewody,  który nakazał radzie 
zbadać sprawę w świetle pojawia-
jących się nowych okoliczności.
 Sprawa była poważna, bo za-
mieszkanie poza Gminą, w której 
pełni się rolę radnego, powoduje 
automatyczne wygaśnięcie man-
datu i to Rada musi w takim przy-
padku to potwierdzić.
 Zanim doszło do głosowania, 
głos zabrał radny Marcin Wolny 
z klubu Lewica Razem i powiedział, 
że prosi przewodniczącego oraz 
innych radnych, aby bez dowo-
du nie oskarżać osoby, które nic 
z tą sprawą nie mają wspólnego. 
Poinformował też, że on osobi-
ście wstrzyma się od głosu. Radni 
w końcu przeszli do głosowania 
i głosami radnych z PiS i Nowej od-
rzucili uchwałę wygasającą mandat 
radnego Nieradki.
 Mandat radnego pełniącego role 
przewodniczącego został utrzymany 
i będzie on mógł nadal sprawować 
swoje funkcje w Radzie Miejskiej w 
Nowogardzie, za co podziękował on 
radnym koalicji Nowa i PiS.
 I na tym, w chwili obecnej, spra-
wa mandatu radnego została za-
mknięta. Jak  na to zareaguje Wo-
jewoda, bo wygląda to tak, jakby 
RM zamiotła sprawę pod dywan.

Piotr Suchy
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 Na przełomie listopada i grudnia od-
był się cykl warsztatów on-line Dialog 
przeciw uzależnieniom, dla uczniów 
klas 7 z gminnych szkół podstawowych. 
Udział wzięły Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie oraz 
Szkoły Podstawowe w Żabowie i Dłu-
gołęce. Łącznie w warsztatach wzięło 
udział 206 dzieci z nowogardzkich szkół.
 Mimo ciężkich czasów, przeciągającej się pande-
mii, burmistrz Nowogardu Robert Czapla zorganizo-
wał zajęcia w formie on-line na tematy niezwykle 
ważne i trudne dla dzieci w tym wieku.
 Trudno byłoby czekać z tak ważnymi dla uczniów 
tematami, aż dzieci wrócą do szkół. Stąd decyzja 
burmistrza, aby warsztaty przeprowadzić zdalnie.
 Pomimo pewnych wątpliwości, co do tego jak 
uczniowie odbiorą taką formę warsztatów, całe przed-
sięwzięcie okazało się sukcesem. Dzieci nawiązały 

Burmistrz Robert Czapla wspiera młodzież
w edukacji przeciw uzależnieniom

świetny kontakt z prowadzącym zajęcia 
panem Zbigniewem Piotrem Kamratem 
– psychoterapeutą, terapeutą, psycholo-
giem, który w sposób przystępny wyja-
śnił uczniom na czym polega mechanizm 
uzależnienia, jakie wynikają zagrożenia ze 
stosowania powszechnie znanych używek, 
jakie są tego konsekwencje i chyba to co 
najważniejsze, jak się przed tym bronić.

   Przygotowany był film edukacyjny, poruszonych 
zostało wiele tematów, od uzależnienia tego oczy-
wistego w formie alkoholu, papierosów czy narkoty-
ków, aż po mniej oczywiste źródła uzależnień jakimi 
są hazard, zakupy, napoje energetyczne oraz kom-
putery, telefony itp.
   Z opinii dyrektorów szkół wynika, że materiał trafił do 
dzieci, poznały nie tylko takie pojęcia jak uzależnienie, 
ale też asertywność. Uczniowie brali aktywny udział w 
warsztatowej lekcji i mieli okazję przećwiczyć kwestie 
związane z odmową używek.

 Takie warsztaty są 
bardzo potrzebne, aby 
ktoś z zewnątrz, kto ma 
szeroką i specjalistycz-
na wiedzę na ten te-
mat, mógł uświadamiać 
uczniów – mówi Sylwia 
Piwko, wychowawca VII 
kl z SP w Długołęce.
   Warto aby temat nie 
poszedł w zapomnie-
nie. Tego typu warsztaty 
powinny być punktem 
odniesienia do dyskusji 
z dziećmi, młodzieżą na 
trudne tematy, punktem 
zaczepienia dla nauczy-
cieli i wychowawców. 
Warto stwarzać uczniom 
okazje do tego typu dys-
kusji, warto zachęcać 
aby dzieliły się swoimi 
odczuciami i spostrze-
żeniami w kwestii uza-
leżnień. W ten sposób 
dajemy dzieciom narzę-
dzia, dzięki którym w ra-
zie potrzeby będą wie-
działy jak reagować lub 
do kogo się zwrócić po 
pomoc.

Ewa Brzykcy
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 Marcin Simiński i Michał Pertkiewicz uhonoro-
wani przez burmistrza Roberta Czaplę za sukcesy 
wokalne na szczeblu ogólnopolskim. Na specjalne 
zaproszenie burmistrza we wtorek w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie 
z uczestnikami programu szansa na sukces. Podczas 
spotkania był czas na podziękowania i życzenia dal-
szych sukcesów artystycznych zarówno w skali kra-
ju jak i na szczeblu międzynarodowym. Burmistrz 
Robert Czapla wręczył również specjalne statuetki 
i okolicznościowe podziękowania życząc dalszych 
sukcesów i dziękując za tak wielką promocję nasze-
go miasta.
 Kiedy występowali w telewizji kciuki za nich trzy-
mali mieszkańcy gminy, powiatu, województwa za-
chodniopomorskiego, znajomi rodzina, przyjaciele. 
Ich głos rozbrzmiewał również zagranicą. Media 
społecznościowe żyły tym wydarzeniem. Michał 

Specjalne podziękowania dla mieszkańców
Nowogardu, uczestników „Szansy na Sukces”

i Marcin Zrobili kawał dobrej roboty każdy kto choć 
trochę interesuje się muzyką od dziś wie gdzie znaj-
duje się Nowogard jest to dla naszego miasta najlep-
sza promocja w skali kraju i poza granicami.
 Zarówno Michał jak i Marcin zakwalifikowali się 
do odcinków na żywo nagrywanych w studiu tele-
wizyjnym w Warszawie. Obaj panowie w niewielkim 
odstępie czasu wystąpili w programie telewizyjnym. 
Michał z wyróżnieniem a Marcin zwyciężył odcinek 
co dało mu przepustkę do programu finałowego 
gdzie walczył o występ w Opolu 2021.
 Jak zapowiadają Marcin i Michał  występ w pro-
gramie to dopiero początek przygody muzycznej. 
Teraz czas na kolejne projekty o których z pewnością 
dowiemy się w najbliższym czasie. A nam nie pozo-
staje nic innego jak życzyć im dalszych sukcesów.

Marcin Gręda
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Nowym Sołtysem Sołectwa Boguszyce 
została wybrana Pani Monika Perek

 28 grudnia 2020 r. w Boguszycach odbyły się wybory Sołtysa, którego celem było wybranie nowego soł-
tysa sołectwa Boguszyce. Zgodnie z porządkiem kalendarza wyborczego przystąpiono do wyborów sołtysa. 
Liczba uprawnionych do głosowania to 94 osoby. Nowym sołtysem sołectwa Boguszyce została wybrana 
Pani Monika Perek , wynikiem 56 % głosujących.
 Nowej Pani Sołtys serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy społecznej na rzecz mieszkańców 
Sołectwa Boguszyce.
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Roboty w zakresie
bieżącego utrzymania dróg

na terenie miasta
i gminy Nowogard

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do składania ofert na wykonywanie w roku 2021 
robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 9:00 w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 
z adnotacją: „Oferta na Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy 
Nowogard” . Nie otwierać przed 15 stycznia 2021 r. godz. 09 :15.

Więcej informacji można uzyskać u z-cy kier. Wydz. GKMiOŚ Plac Wolności 5 pok. 202 lub te-
lefonicznie pod nr 91 39 26 238. Szczegóły zamówienia znajdują się w bip pod adresem: 
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
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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 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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