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Będzie oczyszczalnia ścieków  
i sieć kanalizacyjna w Słajsinie 

Burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej w postaci projektu budowla-
nego oraz projektu wykonawczego na budowę kanaliza-
cji sanitarnej z przyłączami do wszystkich posesji w miej-
scowości Słajsino. Projekt przewiduje również wykonanie 
studni rewizyjnych na każdej posesji oraz budowę oczysz-
czalni ścieków dla miejscowości Słajsino. Ponadto w zapro-
jektowane ma być podłączenie do tej sieci kanalizacyjnej 
budynków socjalnych Regionalnego Zakładu Gospodaro-
wania Odpadami w Słajsinie.

Zadanie to sfinansują wspólnie Gmina Nowogard oraz Ce-
lowy Związek Gmin R-XXI, który prowadzi Regionalny Zakład 
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu R-XXI, podjęta 
została decyzja o 50% udziale ww. inwestycji, zaś pozostałe 

Coraz bliżej końca remontu nowego 
oddziału dziecięcego 

We wtorek, 20 października burmistrz Robert Czapla wraz 
z Kazimierzem Lembasem, dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie doko-
nał przeglądu dotychczas wykonanych prac adaptacyj-
nych w tzw. wysokiej części szpitala, gdzie ma znaleźć swe 
miejsce oddział dziecięcy (obecnie znajdujący się w bu-
dynku u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Traugutta).

Była to też okazja do zapytania dyrektora Kazimierza Lem-
basa o sprawy, które pojawiły się po publikacji naszego wcze-
śniejszego materiału na temat nowogardzkiego szpitala.

  Wiadomości Samorządowe: Budynek budynkiem, ale 
mieszkańcy skarżą się na naszych lekarzy, którzy są zatrudnie-
ni w nowogardzkim szpitalu. Jakie zostaną podjęte działania 
z Pana strony, aby jednak tę opinię zmienić?

Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie 
Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy 
głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji 
i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wy-
chowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka 
spoczywa na różnych podmiotach, a w szczególności, a może 
przede wszystkim na rodzinie, w której się wychowuje. Wśród 

tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła i na-
uczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzą-
cy w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy 
i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 
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50% kosztów projektu pokryje Gmina Nowogard, na co środki 
zostały już zabezpieczone w budżecie na rok 2015 na wniosek 
burmistrza przez radnych podczas ostatniej sesji.

Jest to kolejna wspólna inwestycja na terenie sołectwa 
Słajsino, którą przeprowadzi Gmina Nowogard i R-XXI, na czele 
z Zarządem i jego przewodniczącym Antonim Bielidą.

 Warto tu również wspomnieć, że wykonanie samej już sie-
ci i oczyszczalni również zostanie sfinansowane na zasadzie 
50/50.

 Piotr Suchy

dokończenie ze str. 1

Ciągnik Kubota L3200 dla ZBK 
We wtorek, 20 października br., burmistrz Robert Cza-
pla sprawdził w terenie funkcjonalność ciągnika Kubota 
L3200 (ciągnik, kompatybilna kosiarka tnąca oraz dodat-
kowe wyposażenie), który gmina zakupiła dla ZBK do re-
alizacji zadań związanych z koszeniem trawy na poboczu 
dróg gminnych, a także przykaszania trawy na ścieżce do-
okoła nowogardzkiego jeziora. W czynnościach uczestni-
czyli również: p.o. kierownika Zarządu Budynków Komu-
nalnych (ZBK) Grażyna Grosicka wraz z pracownikami oraz 
Jarosław Hołubowski.

Ciągnik Kubota L3200 wyposażony jest w chłodzony cie-
czą silnik Diesla o mocy 32 KM. Dzięki pomysłowej konstrukcji 
reduktora w modelu L3200 kierunek jazdy zmienia się jednym 
ruchem dźwigni. Zastosowane rozwiązanie działa dokładnie 
tak, jak rewers mechaniczny i zapewnia wysoki komfort pra-
cy. Manewrowanie ciągnikiem w ciasnych zaułkach ułatwia 
z kolei seryjne wspomaganie kierownicy. Posiada załączany 
mechanicznie napęd 4x4. Zastosowanie przekładani stożko-
wej w przednim moście gwarantuje nie tylko mały promień 
zawracania (2,5 m.), ale również bezproblemowe przeniesienie 
napędu na skręcone koła przednie, nawet pod obciążeniem. 
Traktor posiada skrzynię biegów z 8 przełożeniami jazdy do 
przodu i 4 do tyłu, co oferuje operatorowi zakres prędkości 
ciągnika do przodu od 1,6 do 21,3 km/h.

 Nowy ciągnik będzie ogromnym wsparciem dla pracow-
ników ZBK w wykonywaniu prac na potrzeby mieszkańców 
gminy Nowogard.

 Piotr Suchy

Będzie oczyszczalnia ścieków  
i sieć kanalizacyjna w Słajsinie
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Kazimierz Lembas, 
dyrektor nowogardz-
kiego szpitala: Jestem 
świadomy, że te konflikty 
mogą mieć miejsce. Często 
przyczyną ich jest brak zro-
zumienia. Najczęściej pa-
cjent więcej wymaga, niż 
lekarz może zrobić, ale aby 
zapewnić obiektywną oce-
nę tych zachowań posta-
nowiłem założyć monito-
ring na izbie przyjęć, który 

będzie pokazywał zachowanie lekarzy oraz pacjentów. Założona 
również zostanie na izbie przyjęć ogólnodostępna książka skarg 
i zażaleń na działania personelu.

 WS: Jeżeli pojawią się skargi, to jakie będą podejmowanie 
z Pana strony kroki?

  KL: Skargi pojawiają się już dzisiaj. Więc wysłuchuję relacji 
obu stron i myślę, że za każdym razem dochodzimy do jakiegoś 
porozumienia. Wyjaśniamy sobie wzajemne pretensje i nie do-
strzegam tego, aby dotychczasowe działania były niestosowne.

 WS: Czasami jednak te skargi ujrzą światło dzienne w miej-
scowej prasie, ale i po naszym ostatnim artykule w Wiado-
mościach Samorządowych pojawiły się takie komentarze, że 
budynek jest naprawdę nowoczesny i piękny, ale jednak z per-
sonelem są problemy. I raczej nie były to pozytywne opinie. 
Z tych opinii wyłania się lekarz zbywający pacjenta, niesłucha-
jący tego, co pacjent ma do powiedzenia i czasami odnoszący 
się niestosownie wobec niego.

 KL: Być może to z przepracowania, być może z niezrozumie-
nia wzajemnego. Monitoring pozwoli mi ocenić, czy działanie 
lekarza jest prawidłowe czy też nie. Zdarza się często tak, że ob-
sługiwanych w tym samym momencie jest kilku pacjentów naraz 
i to najczęściej rodzi niezadowolenie, że muszę czekać w kolejce. 
Każdy z nas chciałby być obsłużony na pierwszym miejscu, szcze-
gólnie jak coś nas bardzo boli, a tego się tak nie da. W szpitalu jest 
na dyżurze po jednym lekarzu z poszczególnych oddziałów i ci le-
karze nie są w stanie często pomóc pacjentowi tak od razu. Nato-
miast jeżeli chodzi o zachowanie lekarzy i personelu medycznego 
w naszym szpitalu, to będę zwracał szczególną na to uwagę i w 
tym celu będzie uruchomiony ten monitoring. Dziś pozostaje mi 

przeprosić naszych pacjentów za te sytuacje, które uznali za nie-
prawidłowe w stosunku do nich. Mam nadzieję, że proponowane 
rozwiązania pomogą ten problem raz na zawsze rozwiązać. Ten 
szpital powinien być dumą dla naszych mieszkańców nie tylko ze 
względu na nowoczesną bryłę i jego wyposażenie, ale również 
z powodu najlepszego personelu. 

 WS: Dziękuję za rozmowę.
 Piotr Suchy

Kazimierz Lembas

Coraz bliżej końca remontu nowego 
oddziału dziecięcego

dokończenie ze str. 1



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE4 13.10.2015 r.

110. rocznica  
Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, która łączy, 
to Związek nauczycielskiej braci, to przewodnik szkoły polskiej, 
to ludzie oddani swej pracy dla dobra dzieci i młodzieży. To 
trwały, bardzo trwały Związek, jak dobre małżeństwo, wierne 
do śmierci, trzyma się mocno i choć ma 110 lat to ciągle trwa. 
Ciągle łączy nauczycieli zarazem czynnych i emerytowanych, 
a także pracowników oświaty.

Tymi słowy podsumowała działalność ZNP Prezes nowogardz-
kiego oddziału Związku Stanisława Jakubczak, podczas uroczy-
stości związanych z rocznicą powstania ZNP w Polsce. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego to najstarsza organizacja nauczyciel-
ska, a w tym roku obchodzi ona 110 lat.

Stanisław Nowak, krakowski nauczyciel i działacz społeczny 
był założycielem ZNP. To on zainicjował i utworzył w Krakowie 
Związek Nauczycieli Ludowych. Spotkanie założycielskie odbyło 
się 28 grudnia 1905 r. Przez ponad 100 lat Związek realizował szla-
chetne cele i zadania. Zawsze walczył o priorytet oświaty w pań-
stwie, dobro ucznia, autonomiczną szkołę, o lepsze warunki pracy 
i płacy nauczycieli oraz autorytet zawodowy. ZNP stał na straży 
prawa oświatowego, współtworzył i nowelizował jego przepisy, 
zapewniał nauczycielom ochronę prawną, wspierał zawodowo 
środowisko nauczycielskie.

Jak wygląda działalność ZNP dzisiaj?
•	 otacza członków ochroną prawną,
•	 walczy o utrzymanie miejsc pracy,
•	 pomaga w zdobywaniu awansu zawodowego,
•	 prowadzi działalność socjalną, kulturalną, turystyczną i rekre-

acyjną,
•	 organizuje wycieczki, imprezy integracyjne środowiska na-

uczycielskiego i ich rodzin,
•	 prowadzi własne ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne,
•	 posiada znaczący udział w podejmowaniu strategicznych de-

cyzji w resorcie oświaty,
•	 współpracuje z władzami powiatowymi samorządu terytorial-

nego,
•	 posiada osobowość prawną.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest w kraju najliczniej-
szą resortową organizacją związkową. Zrzesza ponad 300 tys. 
członków. Związkowcy zasiadają w gremiach najwyższych władz 
państwowych i samorządowych. Są radnymi wszystkich szczebli 
samorządu terytorialnego. Pełnią odpowiedzialne funkcje spo-
łeczne.

W nowogardzkich obchodach 110. lecia Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i Dnia Edukacji Narodowej udział wzięli:

Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP Adam Zygmunt, 

Członek Zarządu Okręgu ZNP – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie Agnieszka Forgiel, Przewodniczący Okręgowego 
NSZZ Solidarność pracowników Służby Więziennej Krzysztof Ży-
lak, Starosta powiatu goleniowskiego Tomasz Kulinicz, Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla oraz jego zastępca Krzysztof Kolibski, 
Dyrektor Rejonowego Szpitala w Nowogardzie i członek Rady Po-
wiatu Kazimierz Lembas, Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kul-
tury Aneta Drążewska, Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Renci-
stów ZNP w Nowogardzie Renata Stasiak, Przewodnicząca Sekcji 
Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w Nowogardzie Ewa 
Kuczyńska – Tomkowska oraz dyrektorzy nowogardzkich placó-
wek oświatowych: Renat Fusik dyrektor SP w Orzechowie, Danuta 
Ziółkowska dyrektor SP w Długołęce, Alicja Starczewska dyrektor 
SP w Żabowie, Jolanta Bielska dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowo-
gardzie, Bogdan Sobolewski dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 
3 w Nowogardzie.

Życzeń ze strony gości było wiele. Miłe słowa do członków 
Związku, w imieniu burmistrza i jego zastępcy, wystosował rów-
nież Kazimierz Lembas, gratulując tak zacnego wieku oraz życzył 
członkom Związku sukcesów w podejmowanych zadaniach dla 
dobra polskiego szkolnictwa.

Po życzeniach zostały wręczone znaczki ZNP 33 nowym członkom.
Po wspólnej kolacji wszyscy udali się w okolice Neptuna, gdzie 

zostało zasadzone symboliczne drzewko z okazji urodzin Związ-
ku. Podczas uroczystości padły również słowa: „Drzewo - jest ono 
symbolem piękna, poezji, wielkości, wzrostu, wiedzy, krzyża, azylu, 
pokoju, energii, mądrości, genealogii rodu, długowieczności, odra-
dzania się. To połączenie niebiańskich sił kosmicznych (KORONA) 
z życiem na ziemi (PIEŃ) i siłami podziemnymi (KORZENIE). Drzewa 
całe swe życie ciągle pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze to-
warzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często 
są niemymi świadkami historii. Niech zasadzony platan klonolistny 
będzie pamiątką tej wspaniałej uroczystości 110 - lecia ZNP. Niech 
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przyszłym pokoleniom daje świadectwo dzisiejszego naszego świę-
ta. Naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Niech w przy-
szłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności działań Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego i Dniu Edukacji Narodowej. Kiedyś, gdy 
nas już tu nie będzie, ono pozostanie. Sądzę, że każdy z nas ma głę-
boką świadomość tego faktu”.

Symbolicznego zasadzenia drzewka dokonali Stanisława Ja-
kubczak, Adam Zygmunt oraz Robert Czapla.

Umieszczona również została tabliczka o następującej treści: 
Tabliczka pamiątkowa

nazwa drzewa po polsku: platan klonolistny
nazwa drzewa po łacinie: plataus x acerifolia
platan klonolistny ufundowany i posadzony z okazji 110-lecia 

Związku Nauczycielstwa Polskiego przez członków Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Oddział w Nowogardzie

 Prezes Oddziału ZNP, mgr Stanisława Jakubczak
 Nowogard, 16 października 2015 r.

 opr. Piotr Suchy

Utwardzenie  
drogi przy  

ul. Boh Warszawy 
We wtorek (13 października) burmistrz Robert Czapla do-

konał odbioru robót związanych z nawiezieniem frezu asfal-
towego i utwardzeniem drogi do posesji przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie. Stan dotychczasowej nawierzchni, 
co podkreślali podczas odbioru mieszkańcy, był fatalny - w za-
sadzie stale utrzymywało się tam błoto, po którym nie można 
było przejechać samochodem osobowym. 
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Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie 
W środę, 14 października br., o godz.13.00, w sali Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, miały miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej na terenie gminy Nowogard. W tym dniu nie mogło 
zabraknąć nowogardzkich nauczycieli, dyrektorów szkół i przed-
szkoli, burmistrza Roberta Czapli, zastępcy burmistrza Krzysztofa 
Kolibskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Sa-
niuka oraz przedstawiciela Związków Zawodowych Nauczycieli 
Leszka Łuki. Podczas uroczystego spotkania wyróżnieni zostali 
nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy otrzymali Nagrodę Burmi-
strza, przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku, 
spośród zgłoszonych wniosków, komisja rekomendowała nastę-
pujących dyrektorów i nauczycieli, których 14 października bur-
mistrz nagrodził dyplomem i nagrodą pieniężną:

 Jolanta Bielska
dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie (od 1 września 2011)

Jest nauczycielem dyplomowanym. Wykazała się zaangażo-
waniem we współpracy w realizacji polityki organu prowadzą-
cego dotyczącej funkcjonowania oddziałów zerowych w gminie, 
w związku z niżem demograficznym. Przedszkole współpracuje 
z wieloma instytucjami, bierze udział w licznych imprezach i kon-
kursach, przystąpiło do programu pilotowanego przez Pomorski 
Uniwersytet Medyczny pod nazwą „Dzieciństwo bez próchnicy”. 
Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe i w ubiegłym roku szkol-
nym zakupiła z nich sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej do 
sali gimnastycznej i ogrodu przedszkolnego.
 Ewa Wróbel
dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie (od 1 września 
2003 roku)

Wykazała się zaangażowaniem we współpracy w realizacji po-
lityki organu prowadzącego dotyczącej funkcjonowania oddzia-
łów zerowych w gminie, w związku z niżem demograficznym oraz 
przejawiała aktywna postawę podczas prac związanych z remon-
tem placówki Jest nauczycielem dyplomowanym. Przedszko-
le współpracuje ze stowarzyszeniem „Serduszko”, bierze udział 
w licznych konkursach i akcjach, m. in. bicie rekordu Guinnessa 
w myciu zębów.

W ubiegłym roku szkolnym przedszkole zdobyło certyfikaty 
za udział w ogólnopolskich projektach: „Edukacja ekologiczna 
w przedszkolu” oraz projekcie logopedycznym „Wszystkie dzieci 
mówią poprawnie”. Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe.

 Elżbieta Majchrzak 
dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie (od 1 września 
2004 roku)

Jest nauczycielem dyplomowanym. Wykazała się zaangażo-
waniem we współpracy w realizacji polityki organu prowadzą-
cego dotyczącej funkcjonowania oddziałów zerowych w gminie, 
w związku z niżem demograficznym. Wychowankowie przedszko-
la biorą udział w licznych akcjach, imprezach i konkursach, od-
nosząc w nich sukcesy. Przedszkole uzyskało wiele certyfikatów 
m.in. dotyczących bezpieczeństwa na drodze i terenie kolejowym 
czy potwierdzający uczestnictwo w projekcie logopedycznym 
„Dbamy o język polski”. Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, 
które przeznaczane są na doposażenie placówki, organizację im-
prez i uroczystości, czy niewielkie remonty i naprawy w placówce.

 Tomasz Żelazowski
dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie (od 1 października 
1995 roku)

Jest nauczycielem dyplomowanym. W roku szkolnym 
2014/2015 szkoła prowadzona przez niego uzyskała najlepszy 
wynik ze sprawdzianu z języka angielskiego wśród szkół podsta-
wowych oraz wysoki wynik z języka polskiego oraz matematyki. 
Wynik szkoły w języku angielskim niewątpliwie związany jest 
z działalnością dyrektora, który pozyskał środki finansowe na 
dodatkowe pomoce i zajęcia pozaszkolne z języka angielskiego 
w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe realizując m. in. program 
„PZU z Kulturą” na wyjazdy edukacyjne uczniów klas 4-6 do obiek-
tów kultury i edukacji.
Szymon Grygowski
nauczyciel fizyki i informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym 
w ZSO w Nowogardzie

Posiada status nauczyciela mianowanego. W swojej nowa-
torskiej pracy wdraża programy autorskie, prowadzi zajęcia do-
datkowe, m. in. w ramach międzynarodowego projektu ARSIS, 
którego finalnym elementem było spektakularne połączenie się 
uczniów z astronautą z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. 
Zorganizował również 2 wideokonferencje z Centrum Lotów Lot-
niczych w Houston oraz obserwacje astronomiczne. Systematycz-
nie bierze udział w doskonaleniu zawodowym a także pozyskuje 
sprzęt na potrzeby szkoły oraz Szkolnego Klubu Radioastronomii, 
który prowadzi.

dokończenie ze str. 1
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Bogumiła Pawelec 
nauczycielka w Szkole Podstawowej w Orzechowie

Posiada status nauczyciela mianowanego. W ubiegłym roku 
szkolnym klasa VI, której była wychowawczynią osiągnęła naj-
wyższy wynik w gminie oraz przekroczyła średnią powiatu, wo-
jewództwa i okręgu w sprawdzianie po szkole podstawowej. Jest 
nauczycielem innowacyjnym i kreatywnym, wykorzystuje na za-
jęciach programy komputerowe i internet urozmaicając i uatrak-
cyjniając pracę z uczniami. Aktywnie pracuje na rzecz szkoły 
a swoją postawą motywuje uczniów i angażuje rodziców w życie 
placówki. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy.
Bogdan Wawryczuk 
od 1 września 2003 roku jest pracownikiem Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie

Posiada status nauczyciela dyplomowanego. W swojej pracy 
stawia przede wszystkim na metody aktywizujące i indywidualiza-
cję w pracy z uczniem. Jest autorem i realizatorem kilku projektów 
mających na celu promocję aktywności fizycznej oraz zdrowego 
stylu życia. Uczniowie, których prowadzi osiągają wysokie miej-
sca na zawodach sportowych. Pan Bogdan jest także prezesem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedyneczka” oraz opiekunem 
szkolnego koła „Caritas”. Skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki 
finansowe od sponsorów na nagrody.
Beata Siedlecka
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 
4 w Nowogardzie

Posiada status nauczyciela dyplomowanego i jest wpisana na 
listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i eg-
zaminacyjnych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy. 
Opracowuje i realizuje programy autorskie i projekty edukacyjne 
wdrażające nowatorskie metody nauczania i wychowania. Ucznio-
wie przez nią prowadzeni zajmują czołowe miejsca w konkursach, 
w których uczestniczą. Przygotowuje i organizuje wile znaczących 
uroczystości szkolnych. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc 
udział w wielu formach doskonalenia zawodowego.
Grażyna Miętka – Piotrowicz 
nauczycielka matematyki w szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie

Posiada status nauczyciela dyplomowanego. W ubiegłym 
roku szkolnym uczniowie prowadzonych przez nią klas szóstych, 
osiągnęli ze sprawdzianu po szkole podstawowej z matematyki 
średnią wyższą niż średnia w gminie, powiecie i województwie. 
Uczniowie zajmują również czołowe miejsca w konkursach, w któ-
rych uczestniczą. Nauczycielka skutecznie angażuje rodziców 
w życie szkoły. Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe od spon-
sorów na upominki i nagrody dla uczniów oraz na doposażenie 
sali lekcyjnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy.

Anita Rybus 
nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie

Posiada status nauczyciela mianowanego. Należy do nauczy-
cieli bardzo aktywnych i mocno zaangażowanych w proces dy-
daktyczny i życie szkoły. W pracy z uczniami wdraża innowacyjne 
metody stawiając na praktyczny aspekt nauki języka oraz tech-
nologię informatyczną. Uczniowie prowadzeni przez nią osiągali 
na przestrzeni ostatnich lat wysokie - wyższe od średniej gminy 
i powiatu a nawet województwa czy okręgu wyniki z języka nie-
mieckiego na egzaminie gimnazjalnym. W ubiegłym roku szkol-
nym wraz w wychowankami wzięła udział w ogólnopolskim pro-
gramie „Wakacje Rossmanna”. Projekt dotyczył higieny i zdrowego 
stylu życia, składał się z 3 etapów. Uczestnicy zdobyli I miejsce 
i wygrali 10 dniową wycieczkę do Warszawy za kwotę 60 tysięcy 
złotych, która odbyła się w sierpniu.

Nagrodzeni również zostali, w czasie trwania roku szkolnego, 
dyrektorzy „najlepszych” szkół nowogardzkich:
Renata Fusik 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie

Skuteczne zarządza powierzoną sobie placówką oświatową, 
dzięki temu uczniowie osiągają najlepsze wyniki na terenie gmi-
ny Nowogard. W roku szkolnym 2014/2015, uczniowie klas VI ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie, osiągnęli najlepszy wynik 
powyżej średniej krajowej (średnia krajowa - 67%; średnia w SP 
Orzechowo - 68,09%). Jest to niewątpliwie sukces nauczycieli 
i placówki, którą kieruje.
Leszek Becela
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

W tegorocznym rankingu najlepszych liceów, który został 
przygotowany przez redakcję magazynu „Perspektywy”, znala-
zło się ponownie II Liceum Ogólnokształcące z Nowogardu. Tym 
razem w rankingu ogólnopolskim II LO uplasowało się na 352 
miejscu w Polsce oraz 14 miejscu w województwie zachodniopo-
morskim. Szkoła otrzymała tytuł „Brązowa Szkoła 2015”, który jest 
potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Docenieni zostali w ten sposób najlepsi z najlepszych spośród 
tzw. nowogardzkiego „ciała” pedagogicznego. Jest to również 
motywacja dla innych, aby w tym gronie również się znajdować.

Na piątek, 16 października br., do Nowogardzkiego Domu 
Kultury, zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy z terenu gminy 
Nowogard, na przedstawienie „Konopielka”. Jest to forma podzię-
kowania ze strony burmistrza Nowogardu dla wszystkich tych, 
którzy trudzą się nad wychowaniem kolejnych pokoleń miesz-
kańców Nowogardu.

Piotr Suchy
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Czas na podsumowanie II Nowogardzkiego 
Biegu Ulicznego TOYOTY 

W piątek, 16 października br., w ratuszu odbyło się spo-
tkanie burmistrza Roberta Czapli z Arturem Koniorem 
i Dariuszem Wacławkiem, ze Stowarzyszenia Nowogardzki 
Klub Biegacza ENDORFINA, współorganizatorami II Nowo-
gardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY.

W spotkaniu uczestniczyli również: kierownik Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) 
Agnieszka Wróblewska oraz pracownik tegoż wydziału Szy-
mon Pilipczuk.

Burmistrz podziękował współorganizatorom za to, że swo-
im pomysłem mieszkańców, a pomocą w organizacji biegu 
przyczynili się, że tradycja biegów wraca po kilku latach nie-
obecności do Nowogardu. Następnie wręczył im listy gratu-
lacyjne: „Składam najserdeczniejsze podziękowania za bardzo 

owocną współpracę podczas organizacji II Nowogardzkiego Bie-
gu Ulicznego TOYOTY. Państwa zaangażowanie w organizację tej 
imprezy pozwoliło na nowo przywrócić tradycję biegów w Nowo-
gardzie. Ta owocna współpraca spowodowała, że Nowogard stał 
się miastem przyjaznym dla biegaczy i miłośników lekkoatletyki.”

Burmistrz podziękował również pracownikom Urzędu, za 
sprawne przygotowanie biegu, którzy brali udział w przygoto-
waniach do biegu oraz pomagali organizacyjnie w dniu biegów, 
a zwłaszcza Agnieszce Wróblewskiej i Szymonowi Pilipczukowi. 
Również przedstawiciele Stowarzyszenia „Endorfina” podzięko-
wali burmistrzowi Nowogardu oraz pracownikom urzędu za po-
moc przy organizacji II Biegu, i wręczyli symboliczne tabliczki.

Piotr Suchy

„Konopielka” dla nauczycieli 
W ramach obchodzonego w tym roku Dnia Edukacji Narodo-

wej, burmistrz Robert  Czapla, zaprosił na piątek, 16 października 
br., do Nowogardzkiego Domu Kultury, nowogardzkich nauczy-
cieli na przedstawienie słupskiego teatru pt.: "Konopielka". Sala 
zapełniła się do ostatniego miejsca. Było dużo śmiechu i mile 
spędzanego czasu w gronie nauczycielskim. Przed rozpoczęciem 
przedstawienia, życzenia „zdrowia i podwyżek” nauczycielom 
i pracownikom oświaty złożyli: burmistrz Robert Czapla, zastęp-
ca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski oraz Kazimierz Lem-
bas - radny powiatowy, a także dyrektor naszego nowogardzkie-
go szpitala.

Po przedstawieniu nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego świętowali 110. rocznicę powstania ZNP.

Piotr Suchy
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Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W środę, 21 października br., w sali kinowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury (NDK) miała miejsce inauguracja Roku Akademic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Salę wypełnili słuchacze oraz 
zaproszeni goście, a wśród nich: burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wraz z zastępcą Krzysztofem Kolibskim, Kazimierz Lembas 
dyrektor nowogardzkiego szpitala, przedstawiciel Uniwersytetu 
Szczecińskiego dr Beata Bugajska, Przewodniczący Rady Powiatu 
Goleniowskiego Kazimierz Ziemba, Senator RP Sławomir Preiss, 
dyrektorzy nowogardzkich szkół, przedstawiciele policji, dyrektor 
NDK Aneta Drążewska, przedstawiciele stowarzyszeń działających 
na terenie naszego miasta oraz prezesi Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Goleniowa, Golczewa, Dobrej Nowogardzkiej, Gryfic i Ka-
mienia Pomorskiego.

Wszystkich zebranych przywitała Prezes Uniwersytetu Wan-
da Obrębska, która w słowie wstępnym przedstawiła informacje 
o założeniach na rok 2015/2016 i krótko scharakteryzowała do-
tychczasową działalność. Głos zabierali również zaproszeni goście, 
a wśród nich burmistrz, który życzył studentom „sukcesów w na-
uce”, ale również poinformował, że w budżecie gminy Nowogard 
na rok 2016 zostały zabezpieczone środki finansowe na działal-

ność UTW. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Beata Bugajska, 
która przedstawiła wykład nt. przemijalności czasu oraz czerpaniu 
z tego przyjemności. Następnie w części artystycznej dzieci i mło-
dzież z Nowogardzkiego Domu Kultury, pod przewodnictwem 
Barbary Źróbek przedstawiły program artystyczny. Po nich za-
śpiewała dla obecnych ”Wesoła Ferajna”. Kolejny rok akademicki 
2015/2016 oficjalnie został rozpoczęty na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie.

opr. Piotr Suchy

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW

Wanda Obrębska, Prezes UTW Sławomir Preiss, Senator RPBurmistrz, Robert Czapla dr Beata Bugajska
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Dzień Seniora uroczyście obchodzony 
w Nowogardzie 

Związek Emerytów i Rencistów, pod przewodnictwem pre-
zes Mirosławy Adamczyk, w środę, 21 października br., 
zorganizował Dzień Seniora w restauracji „Przystań”, na 
które przybyło ponad 100 członków Związku oraz zapro-
szeni goście, a wśród nich: burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz dy-
rektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas.

Po przywitaniu wszystkich gości przez prezes Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dwóm jubilatkom 
(Anna Brzost oraz Kazimiera Urbańska) z okazji 90 urodzin 
wszyscy obecni złożyli życzenia. Do życzeń dołączyli się za-
proszeni goście, w których imieniu kwiaty jubilatkom wręczył 
dyrektor Kazimierz Lembas, następnie głos zabrał burmistrz 
Nowogardu, który w imieniu swoim i władz samorządowych 
złożył wyrazy szacunku oraz złożył życzenia zdrowia i spoko-
ju. Życzył, aby w przyszłym roku mogli się wszyscy spotkać 
w tym samym gronie. To spotkanie było okazją do wspomnień 
z czasów młodości oraz do wspólnych rozmów ze znajomymi, 
z którymi nie zawsze mogą się spotkać. 

Nie zabrakło również pytań Seniorów do przybyłych gości. 
Kazimierz Lembas odpowiadał na pytanie w sprawie trwające-
go remontu nowego oddziału dziecięcego, zaś burmistrza py-
tano o przebudowę placu Wolności i w sprawie ścieżki dookoła 
jeziora. Zgromadzeni głośno wyrazili swoje opinie w sprawie 
poruszonych spraw twierdząc, że to wstyd, aby w naszym mie-
ście plac w centrum miasta wyglądał tak, jak teraz wygląda. 
Wystarczy pojechać np. do Gryfic - miasto podobnej wielkości 
- a mogą się tam pochwalić pięknym placem w centrum mia-

sta. Podobnie sprawa ścieżki, którą w innych miastach budują 
bez problemów, widząc w tym sens, a u nas jak zwykle - nie 
bo nie. 

Burmistrz odpowiadał na te pytania, informując na jakim 
etapie są obie inwestycje, jednak jak powiedział leżą one w ge-
stii radnych, którzy na dziś twierdzą, że „są ważniejsze sprawy”. 
Obecni wyrazili swe niezadowolenie i zaproponowali, aby zor-
ganizować na placu Wolności spotkanie mieszkańców z radny-
mi Rady Miejskiej w Nowogardzie (wszystkimi) w sprawie placu 
Wolności i ścieżki dookoła jeziora, a oni (mieszkańcy) wyjaśnią 
wszystko radnym i przedstawią swoje zdanie: „Oni mają nam 
służyć, a nie my mieszkańcy im. Niech usłyszą co mamy do powie-
dzenia w tych sprawach”. Włodarz gminy stwierdził, że to dobry 
pomysł i warty rozważenia. Padły też pytania, jak mieszkańcy 
mogą wpłynąć jeszcze na decyzje radnych, albo ich (radnych) 
zmienić. Burmistrz odpowiedział, że referendum odwoław-
cze to ostateczność. On ma wolę współpracy z radnymi i do-
strzega, że istnieje taka szansa. Natomiast mieszkańcy na dziś 
mogą rozmawiać z radnymi ze swoich okręgów i przekonywać 
ich do swego zdania odnośnie ścieżki i placu Wolności, który 
tak i tak w najbliższym czasie będzie musiał być rozkopany, bo 
infrastruktura pod placem (prąd, woda, kanalizacja) wyma-
ga wymiany z powodu powtarzających się awarii. Jak widać 
również seniorzy interesują się sprawami miasta i przy każdej 
okazji stawiają pytania władzom miasta odnośnie ważnych dla 
nich spraw.
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Organizacja tego rodzaju uroczystych zyskuje coraz więk-
szą popularność ze względu na proces starzenia się społe-
czeństw. Dziś na świecie żyje około 600 mln ludzi powyżej 60 
lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku na 
świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów w tym wie-
ku. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13 % populacji. Nato-
miast w 2060 roku obywatele po 65 roku życia stanowić będą 
1/3 ogólnej populacji. Takie dni są okazją do propagowania 
i urealniania postulatów, mających na celu poprawę sytuacji 
osób starszych.

opr. Piotr Suchy

Zaproszenie do składania ofert.
Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dzia-

łając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
zapraszam do składania oferty cenowej na zakup drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard.

Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach:
1. Droga wewnętrzna (dz. nr 162) położona na terenie miejscowości Orzechowo – 1 szt. topola kanadyjska o obw. 

pnia 432 cm;
2. Droga wewnętrzna (dz. nr 184) położona w obrębie geodezyjnym Ostrzyca – 6 szt. wierzb białych o obw. pni 

370, 380, 367, 390, 385 i 380 cm;
3. Działka nr 230/2 położona przy drodze w miejscowości Glicko – 2 szt. lipy drobnolistne o obw. pni 275 i 265 cm;
4. Droga wewnętrzna (dz. nr 3 obręb Dąbrowa Nowogardzka) Wierzchęcino- Błotno – 1 szt. dąb szypułkowy o obw. 

pnia 320 cm;
5. Droga wewnętrzna (dz. nr 16 obręb Wierzbięcin) odchodząca od Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie w kierun-

ku drogi powiatowej Kulice – Jarchlino – 13 szt. wierzb białych o obw. pni 188, 108, 205, 301, 340, 207 + 210, 207 + 
213, 198, 235, 248, 345, 310 i 390 cm, 9 szt. dębów szypułkowych o obw. pni 33, 15, 18, 22, 25, 16, 53 + 34, 25 i 19 cm, 
9 szt. jesionów wyniosłych o obw. pni 19, 19, 26, 26, 19,19, 22, 19 i 37 cm;

6. Droga łącząca ul. Dworcową i ul. 700 Lecia w Nowogardzie – 3 szt. topól euroamerykańskich o obw. pni: 220 cm, 
220 cm, 280 cm.

W zakres prac wchodzi:
– wycinka drzew,
– uprzątnięcie urobku,
– przycięcie pniaków ściętych drzew min. 4 cm poniżej poziomu gruntu i przysypanie ich ziemią,
– uporządkowanie terenu prowadzonych prac.
Przy ocenie oferty na zakup drewna pod uwagę będzie brana proponowana cena.
Termin realizacji do dnia 5 grudnia 2015 r.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
-  aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej po-

świadczonego za zgodność z oryginałem,
-  wypełniony formularz oferty,
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do posługiwania się piłą motorową w celu pozyskania drewna lub o zatrudnianiu 

pracownika z takimi uprawnieniami.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Nowo-

gardzie, pl. Wolności 1, Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 5 z dopiskiem: „Oferta za zakup drewna z terenu miasta i gminy 
Nowogard - GKMiOŚ” .

Osoby upoważnione do kontaktu: 1. Tadeusz Fiejdasz tel. 91 3926243,  2. Artur Bajerski i Krzysztof Zwoliński tel. 91 3926239
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Konferencja naukowa pt.: „70 lat temu: ostatnie 
miesiące wojny na Pomorzu” w Międzyzdrojach 
Pod patronatem Związków Ojczyźnianych Pomorzan z jej 
Przewodniczącą Związku Margrit Schlegel, w dniu 13 paź-
dziernika br. (wtorek), w Hotelu Amber w Międzyzdrojach, 
została zorganizowana konferencja naukowa pt: "70 lat 
temu: ostatnie miesiące wojny na Pomorzu ".

W konferencji tej wzięli udział m.in. obecni mieszkańcy No-
wogardu na czele z zastępcą burmistrza Nowogardu Krzysz-
tofem Kolibskim (około 15 osób), dawni mieszkańcy Pomorza 
oraz zaproszeni prelegenci. W tym spotkaniu udział wzięło 
w sumie 60 uczestników. Wspominano o trudnej historii cza-
sów II wojny światowej, o tragedii cywilów, ale wskazano rów-
nież, że to doświadczenia zdobyte przez Polaków i Niemców 
szczególnie nas, obecnie żyjących, powinno motywować do 
wszelkich działań o utrzymanie pokoju. Oprócz wykładów 

naukowych, uczestnicy mieli okazję dzielić się swoimi spo-
strzeżeniami i uwagami. Niespodzianką dla uczestników kon-
ferencji był film pt. "Nowogard wczoraj i dziś. Miasto marzeń", 
przygotowany przez gości z Nowogardu, który pokazał to mia-
sto sprzed 1939 rokiem i takie, jakie jest ono dzisiaj.

Spotkania takie pokazują, że pomimo różnic narodowo-
ściowych, językowych, religijnych i kulturowych łączy nas 
miłość do tych ziem, ale również i troska o pokój, aby nigdy 
więcej taka tragedia nie dotknęła już nikogo.

opr. Piotr Suchy

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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Cmentarz w Szczytnikach 
Mieszkańcy sołectwa Szczytniki, podczas spotkania z soł-
tys Andżeliką Krzywańską wyrazili chęć przejęcia od Gminy 
cmentarza. Tydzień wcześniej z sołtys Szczytnik spotkał się 
burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
(GKMiOŚ) Tadeuszem Fiejdaszem, aby omówić wszystkie 
sprawy związane z utrzymaniem i uruchomieniem ponow-
nym cmentarza, który umiejscowiony jest na końcu wsi.

Mieszkańcy od dawna już zwracali się z zapytaniem, czy 
istnieje taka możliwość. Po uzyskaniu odpowiednich zgód 
z sanepidu, burmistrz mógł bez przeszkód, na wniosek samych 
mieszkańców Szczytnik, przekazać im ten teren dawnego 
cmentarza, na którym zobowiązali się oni utrzymywać porzą-
dek i finansować z funduszu sołeckiego jego funkcjonowanie.

Na cmentarzu znajduje się kilka grobów poniemieckich 
oraz kilkanaście miejsc pochówku powojennych mieszkań-
ców Szczytnik.

opr. Piotr Suchy

Rządowy program pomocy uczniom 
w 2015 roku - wyprawka szkolna 

"Rządowy program pomocy uczniom   
w 2015 roku - wyprawka szkolna" to 
nazwa programu obejmującego zakup 
i dofinansowanie zakupu podręczni-
ków szkolnych oraz zakupu materia-
łów edukacyjnych.

Pomoc ta, skierowana jest do:
- uczniów klas III szkoły podstawowej;
- uczniów, którzy kontynuują naukę 

według nowej podstawy programowej 
w klasie IV technikum;

- uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjal-
nym.

Kwota dofinansowania, w zależności od klasy, wynosi 
od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników 
do kształcenia specjalnego, kwota ta może wynosić 770 zł 
na ucznia.

Gmina Nowogard otrzymała na realizację tego programu 
dotację w wysokości 46.205 zł, który ma pokryć potrzeby 
uczniów z terenu naszej gminy.

Kryterium do przyznania pomocy finansowej z tego pro-
gramu jest jedno: dochodowe (574 zł na jednego członka 
w domu).

Jeżeli kryterium to zostało spełnione 
(nie przekroczona wymagana kwota) to 
rodzic ucznia przedstawia dyrektorowi 
szkoły zaświadczenie z OPS, a ten wystę-
puje o objęciem danego ucznia ww. pro-
gramem.

Jeżeli kryterium nie jest spełnione 
(przekroczona została kwota 574 zł), 
wówczas dyrektor szkoły podejmuje de-
cyzję i przedstawia w gminie podanie 
z uzasadnieniem np., trudna sytuacja ro-

dzinna oraz występuje do gminy o objęcie programem dane-
go ucznia. Rodzic otrzymuje informację zwrotną od dyrektora 
szkoły, że dany uczeń zostaje objęty dofinansowaniem. Wów-
czas rodzic takiego ucznia kupuje podręczniki szkolne oraz 
materiały szkolne (zeszyty oraz wyposażenie piórnika itp) do 
ustalonej kwoty. Pokrycie wydatków następuje na podstawie 
dostarczonego do dyrektora szkoły rachunku. Program nadal 
trwa i zachęcamy rodziców do skorzystania z tej możliwości.

Wnioski przyjmowane są jeszcze przez dyrektorów szkół 
maksymalnie do 20 listopada br.

opr. Piotr Suchy
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DALEKO OD SZOSY 
Był rajd i już po rajdzie. W dniach 17-18 października br., 
na terenie gminy Nowogard odbyła się VII edycja rajdu 
„Daleko od szosy”. Głównym organizatorem rajdu było no-
wogardzkie Stowarzyszenie 4x4 „Off Road Factory”. Rajd 
współfinansowała Gmina Nowogard, w ramach konkursu 
dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy przyjechali 
z różnych stron Polski - 61 załóg.

Rajd turystyczno - przeprawowy - ponad 60 aut wystarto-
wało i ok 10 quadów, do zdobycia było 100 pieczątek, w za-
leżności od stopnia trudności różnie punktowanych. Udało 
się to tylko nielicznym quadowcom. Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania organizacyjnie i co stało się już ich marką, 
utrzymali niepowtarzalny klimat znany zawodnikom również 
z Maratonu Żubra i Wschód - Zachód. Doskonała swojska gro-
chówka, smalec ogórki i zabawa przy doskonalej muzyce do 
białego rana.

A w niedzielę, 18 października br., burmistrz Robert Czapla 
wręczył na zakończenie statuetki za zajęcie miejsc od I do III. 
Poniżej wyniki rywalizacji. Do zdobycia było 429 pkt (w przy-
padku tej samej ilości decydujący był czas przebycia trasy).

LISTA WYNIKÓW:
KLASA TURYSTYK :
1.Grzegorz Wiśniewski, Dagmara Marcinkowska – 243 pkt.
2.Rafał Stawicki, Paweł Kaliciak – 234 pkt.
3.Michał Rosołowski, Mariusz Krzysztoń – 138 pkt.
4.Paweł Butryn,Rafał Molenda – 131 pkt.
5.Piotr Hrynkiewicz, Adrian Dobosz – 127 pkt.
6.Andrzej Chmielewski – 125 pkt.
7.Ireneusz Marek, Marzanna Marek – 121 pkt.
8.Andrzej Szyjka, Dawid Szyjka – 104 pkt.
9.Paweł Kamiński, Robert Piechnik – 99 pkt.
10.Jakub Janicki, Marcin Kalisz – 96 pkt.
11.Artur Szyjka, Marlena Pupkowska – 95 pkt.
12.Andrzej Szatkowski, Bogdan Szatkowski – 83 pkt.
13.Marcin Kiciński, Dominik Tobiszewski – 48 pkt.
KLASA WYCZYN :
1.Paweł Dźwigała, Piotr Nawrocki -327 pkt.
2.Kamil Leśny, Marcin Kujawa – 327 pkt.
3.Andrzej Kacała, Patryk Kacała – 327 pkt.

4.Rafał Chmura, Krzysztof Kostecki – 288 pkt.
5.Dariusz Russ, Roksana Russ – 238 pkt.
6.Jarosław Rzeźnik, Arek Majsiukiewicz – 203 pkt.
7.Piotr Cęcak, Natalia Cęcak – 197 pkt.
8.Jarosław Węglarz, Grzegorz Ponikowski – 193 pkt.
9.Marek Ksel, Hubert Ksel – 192 pkt.
10.Krzysztof Mikołajczyk, Mikołaj Męciński – 189 pkt.
11.Dariusz Nesteruk, Artur Przytulski – 182 pkt.
12.Michał Hen, Witold Perczyński – 179 pkt.
13.Sewreyn Banasiak, Dariusz Dadaś – 174 pkt.
14.Paweł Cęcak, Kamil Cęcak – 159 pkt.
15.Tomasz Marzec, Dominik Marzec – 146 pkt.
16.Krzysztof Pawłowski, Paweł Kossakowski – 131 pkt.
17.Dominik Wierzchowski, Blanka Wiśniewska – 130 pkt.
18.Patryk Sylka, Kamila Sylka – 124 pkt.
19.Marcin Gajda, Marcin Cieslikiewicz – 112 pkt.
20.Tomasz Pietrzak, Zbigniew Filip – 92 pkt.
21.Marcin Szlachetka, Marek Wichowski – 91 pkt.
22.Jacek Baran, Michał Warkalewicz – 80 pkt.
23.Michał Boruń, Norbert Michel – 43 pkt.
KLASA WYCZYN Z WYCIĄGARKĄ:
1.Maciej Tnap, Michał Mlat – 198 pkt.
2.Tomasz Stepniewski, Tomasz Cesarski – 157 pkt.
3.Adam Ostojak, Waldemar Szczęsny – 146 pkt.
4.Mirosław Ślifiński, Iwona Ślifińska – 144 pkt.
5.Wojciech Cichecki, Zbigniew Marcinkowski – 129 pkt.
6.Ryszard Lisiecki, marek Barczyński – 89 pkt.
7.Piotr Lichwiarski, Adam Lichwiarski – 71 pkt.
KLASA QUAD:
1.Marek Kasprzyk, Łukasz Kleban, Mariusz Misztal – 429 pkt.
2.Piotr Nycz – 429 pkt.
3.Zbigniew Kłosiński – 384 pkt.
4.Wojciech Kulik – 381 pkt.
5.Paweł Kołdun – 316 pkt.
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,  
położonej w obrębie Szczytniki  gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się 
z działki o nr ewidencyjnym 172/4 o pow. 0,1256 ha (symbol 
użytku gruntowego S - RV) niezabudowanej, położonej w ob-
rębie Szczytniki gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00004988/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2015r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki   -  35.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00 
zł najpóźniej do dnia 23.11.2015r. 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, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-

wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Arkadiusz Siewior Mistrzem Polski 
W dniach 10 i 11 października br., we Wrocławiu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce 
i Fitness. W kategorii Weterani do 80 kg, w przedziale wie-
kowym 40–49 lat, startował zawodnik LKS Pomorzanina 
Nowogard Arkadiusz Siewior, który ostatecznie zdobył 
tytuł Mistrza Polski. Przypomnijmy, że Arkadiusz Siewior 
był dotychczas kilkakrotnym Wicemistrzem Polski Junio-
rów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness.

W piątek, 16 października br., burmistrz Robert Czapla spo-
tkał się z Arkadiuszem, aby pogratulować mu sukcesu. Spo-
tkanie rozpoczęło się wręczeniem przez burmistrza naszemu 
mistrzowi listu gratulacyjnego oraz prezentu.

Po tym panowie usiedli przy stole i rozmawiali o tajem-
nicach, które związane są z tym sportem. Kulturystyka, którą 
uprawia od 28 lat Arkadiusz Siewior, to tygodnie ćwiczeń, die-
ta białkowa i masa wyrzeczeń. To również dyscyplina i samo-
kontrola. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Wy-
działu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) 
oraz dziennikarze.

Arkadiusz mówił m.in.: „Nie chcę aby kulturystyka był koja-
rzona z bezmyślnymi mięśniakami, którzy uprawiają ją tylko po 
to aby zaimponować innym. To piękna dyscyplina sportu, która 
uczy wytrwałości, samodyscypliny i pokory wobec siebie i wła-
snych słabości. Aby ją uprawiać należy mieć wrodzone, genetycz-
ne predyspozycje. Nie każdy może rozwinąć harmonijną musku-
laturę z powodów czysto fizjologicznych a większości ćwiczącym 
brakuje do tego charakteru i siły woli. Dlatego do wyczynowego 
uprawiania kulturystyki zachęcam te osoby, które naprawdę 
chcą w tym sporcie coś osiągnąć a wszystkich gorąco namawiam 
do rekreacyjnego uprawiania ćwiczeń siłowych”.

Piotr Suchy

„Dziennik Nowogardzki” i kampania wyborcza PSL? 
Nikogo w Nowogardzie nie dziwi już atak na burmistrza Rober-
ta Czaplę „Dziennika Nowogardzkiego”. Tym razem redakcja 
w artykule „Skandal! Przyjechali wszyscy oprócz Nowogardu” 
posunęła się w swych domysłach i insynuacjach trochę za da-
leko. Może wypadało pójść krokiem „przyjaciół” z PUWiSu i jak 
oni „nie komentować”, ale DN musi i tak swoje napisać, bo bez 
tego piątkowy nakład rozszedłby się w niewielkim nakładzie. 
A tak jest szansa...

Przechodząc jednak do meritum sprawy. Odpowiadając na sta-
wiane pytanie: Dlaczego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Nowogard nie wzięli udziału w spotkaniu zorganizo-
wanym przez Damiana Simińskiego i Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Sp. z o.o.?  informujemy, że odpowiedź jest bardzo 
prosta i udzielili jej sami zainteresowani: ustaliliśmy wspólnie, że nie 
będziemy brali udziału w tym spotkaniu, o czym poinformowaliśmy 
również organizatora.

Dziwne, że tego istotnego szczegółu nie dostrzegła redakcja 
„Dziennika Nowogardzkiego”, albo specjalnie przemilczała. 

Dziwnym zrządzeniem losu w szkoleniu udział brali przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego w osobie Członka Zarządu Andrzeja 
Siwego, tylko przez przypadek członka Zarządu PSL w gminie No-
wogard oraz członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Dziwnym też trafem organizatorem tegoż spotkania był 
Damian Simiński, Wiceprezes Zarządu PUWiSu, który tylko przez 
przypadek startuje do Sejmu RP z listy PSL.

Czy tylko nowogardzcy strażacy nie dali się wkręcić w kampanię 
wyborczą kandydata PSL na posła RP? Widać, że tylko oni potrafią 

dostrzec to, czego najwidoczniej dziennikarze ”Dziennika Nowo-
gardzkiego” nie zauważyli, choć bycie bezstronnym i apolitycznym 
w przedstawianiu informacji należy do dziennikarskich obowiąz-
ków, o czym po raz kolejny oni zapomnieli.

Skandalem jest jednak to, że dziś „Dziennik Nowogardzki”  pięt-
nuje Urząd Miejski, burmistrza Roberta Czaplę oraz nowogardzkich 
strażaków za to, że ci nie dali się wciągnąć w kampanię wybor-
czą PSL.

opr. Piotr Suchy
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Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym  
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 53/2 o pow. 0,5064 ha położona w obrębie Strzelewo 
gmina Nowogard.  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na 
okres 5 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2015r o godz. 10.30 

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00zł za dzierża-
wiony grunt w stosunku rocznym. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżaw-
nego  tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 23.11.2015r. na kon-
to Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard nr 61 
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskie-
go do godz. 1430.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl.

Pokoloruj im dzieciństwo 
- gmina będzie partycypować w kosztach 

budowy placu zabaw w Czermnicy 
We wtorek, 20 października br., w nowogardzkim ratuszu, 
odbyło się robocze spotkanie burmistrza Roberta Cza-
pli z sołtysem Czermnicy Janem Artemiukiem, odnośnie 
partycypacji gminy Nowogard w kosztach budowy placu 
zabaw. W spotkaniu tym udział brała radna Jolanta Bed-
narek, która jest radną z tego obwodu i zadeklarowała po-
moc przy realizacji tej inwestycji.

Sołectwo Czermnica z sukcesem startowało w trzeciej 
edycji konkursu organizowanego przez Avivę (należy do naj-
większych grup ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce dzia-
ła od 1992 roku - do 2009 roku jako Commercial Union) pt.: 
„To dla mnie ważne”. Uczestniczyło w nim 471 inicjatyw spo-
łecznych, których celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu 
małych dzieci. Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało 
10 laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe 
poparcie w głosowaniu internetowym. Wśród nagrodzonych 
laureatów znalazła się inicjatywa zgłoszona w imieniu społecz-
ności Czermnicy pn. „Pokoloruj im dzieciństwo”, której celem 
jest stworzenie placu zabaw. W ten sposób pozyskano grant 
w wysokości 14.000 zł, jednak ta kwota nie wystarczyłaby do 
realizacji zadania.

W miniony poniedziałek (12 października br.) sołtys Czerm-
nicy wraz ze skarbnikiem gminy spotkał się w sprawie placu 

zabaw w Czermnicy z burmistrzem. Podczas tego spotkania 
padła ze strony sołtysa deklaracja woli dobrej współpracy 
z burmistrzem. Stwierdził on ponadto, że ma świadomość sy-
tuacji panującej między burmistrzem a radą, i że on się z tego 
sporu wyłącza dla dobra mieszkańców. Po drugie zależy mu 
również na wyciszeniu nagonki medialnej, bo ona tak napraw-
dę nikomu nie służy.

Na chwilę obecną istnieją jeszcze przeszkody formalno-
-prawne, ponieważ teren pod plac zabaw należy do Nadle-
śnictwa Nowogard, ale burmistrz rozmawiał wstępnie na ten 
temat z Nadleśniczym, i z ich strony jest wola udostępnienia 
tego terenu pod ww. plac. Sprawami finansowymi zajmie się 
skarbnik gminy Marcin Marchewka, rozwiązaniem technicz-
nym Wydział Inwestycyjny i Remontowy z kierownikiem Ada-
mem Czernikiewiczem, zaś rozliczeniami z Avivą zajmować się 
będzie Urszula Berezowska z Wydziału Rozwoju Lokalnego, 
Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS). Wszystkie wymienione 
powyżej osoby brały również udział we wtorkowym spotka-
niu, aby ustalić działania, które muszą zostać poczynione, aby 
plac zabaw w Czermnicy powstał.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie bur-
mistrz Robert Czapla przedstawi radnym projekt uchwały, od-
nośnie zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty 50.000 zł na 
budowę placu zabaw w Czermnicy.

 Piotr Suchy
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail:	biuletyn@nowogard.pl	•	http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

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 
Stanisław Saniuk 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

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; 

Ruszyła kampania: 
DOPALACZE? TO MNIE NIE KRĘCI!!! 

Zgodnie z założeniami zajęć profilaktycznych nt przeciwdzia-
łania stosowania środków odurzających pod hasłem DOPALA-
CZE? TO MNIE NIE KRĘCI !!!, na terenie szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbyły się pierwsze zajęcia 
z powyższej tematyki. Zajęcia są prowadzone przez pracownika 
Komisariatu Policji w Nowogardzie p. Klaudię Gieryń oraz rów-
norzędnie nowatorskim pomysłem jest fakt, iż zajęcia w szkołach 
gimnazjalnych są również przeprowadzane przez młodzież lice-
alną tj . Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz I Liceum Ogól-
nokształcącego nr 1 w Nowogardzie pod nadzorem pedagoga 
szkolnego. 

Od miesiąca grudnia br., odbędą się również zajęcia dla rodzi-
ców z powyższej problematyki, które poprowadzi Klaudia Gieryń 
oraz Artur Pietrzycki.

Na zakończenie kampanii, każda ze szkól uczestniczących 
w działaniach otrzyma certyfikat potwierdzający aktywne 
uczestnictwo w kampanii.

Całość Kampanii koordynuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program finansowany ze środków Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działaniu Narkomanii w gminie Nowogard

Z poważaniem
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie

Dorota Maślana

UWAGA mieszkańcy JARCHLINA!!!
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 

w Nowogardzie uprzejmie informuje, że w związku pogor-
szeniem się jakości wody pod względem mikrobiologicznym 
woda nie będzie się nadawała do spożycia do odwołania, je-
dynie do celów gospodarczych.

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo przystą-
piło do chlorowania studni głębinowej oraz wszystkich urzą-
dzeń służących uzdatnianiu wody (filtr oraz hydrofory). Woda 
do celów konsumpcyjnych będzie dystrybuowana z dwóch 
„beczkowozów” dostarczonych do wsi Jarchlino

O wszystkich działaniach spółka nasza będzie informowała 
na bieżąco.

Łukasz Tomków, Główny Technolog
http://www.puwis.pl/


