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Nowogardzkie obchody
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tłumy Nowogardzian obecny przy złożeniu kwiatów pod pomnikiem Kombatantom 
Rzeczypospolitej Polskiej, orkiestra flecistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 grających „Ma-
zurka Dąbrowskiego”, pełna widownia w Nowogardzkim Domu Kultury podczas koncer-
tu „Z pieśnią przez dzieje” oraz wspólny „Polonez” na Placu Wolności - tak uczciliśmy 100. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. To był naprawdę wyjątkowy dzień!

W niedzielę, 11 listopada br., w Nowogardzie uro-
czyście obchodzono 100. Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. Oficjalne nowogardzkie ob-
chody, tej ważnej dla naszego kraju daty, rozpoczęto 
o godz. 12.15, na Placu Wolności, Pod Pomnikiem 
Kombatantom RP, hymnem w wykonaniu zespołu fle-
cistów ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Kwiaty i wieńce 
pod Pomnikiem Kombatantom RP składały delega-
cje: Kombatantów, władz samorządowych na czele z 
zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim, radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Celowego Związku 
Gmin R-XXI, LZS, Koła Emerytów Policyjnych, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Jedyneczka”, Stowarzysze-
nia „Pokolenie”, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział 
w Nowogardzie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Koło w Nowogardzie, Związku Emerytów i Rencistów, 
Stowarzyszenia Pierwszej Nowogardzkiej Grupy Strze-
leckiej, Uniwersytetu III Wieku, Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Nowogardzkiej, Stowarzyszenia Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż”, Stowarzysze-
nia Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”, Polskiego 
Związku Spadochroniarzy, Zarządu Gminnego Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Klubu Motorowego „Cisy”, 
Stowarzyszenia „Jutrzenka”, Przedszkola Nr 1 „Nieza-
pominajka”, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Szkół 
Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4 oraz SP z Długołęki, Orze-
chowa, Strzelewa, Żabowa, Wierzbięcina, Gimnazjum 
Nr 2, jak i delegacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 2.

Po złożeniu kwiatów, głos zabrał sekretarz gminy 
Ryszard Bulowski, który przedstawiając historię drogi 
do niepodległości, wskazał na potrzebę działań dla do-
bra Ojczyzny ponad przekonaniami politycznymi. 

Dalsze uroczystości rocznicowe odbywały się mię-
dzy innymi w Nowogardzkim Domu Kultury, gdzie 
mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu „Z pieśnią przez 
dzieje”, podczas którego odśpiewano między innymi: 
Bogurodzicę, Kołysankę Piastowską czy Dziewczynę z 
granatem. W przerwie  koncertu odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni Pierwsza Brygada. Druga część kon-
certu to piosenki powstałe w okresie powstania Soli-
darności. 

Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście!

Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie 
uczynni, w sercach niewinni. Mój kraj szczęśliwy! -  tak 
brzmiały słowa refrenu piosenki finałowej, którą wy-
konała dyrektor NDK Aneta Drążewska wraz pozosta-
łymi wykonawcami. Część artystyczną nowogardzkich 
uroczystości jubileuszowych zakończył Polonez tań-
czony przez blisko 100 osób.

Kolejnym punktem było spotkanie w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego, gdzie 
zebrani mogli obejrzeć wystawę „Ojcowie Niepod-
ległości” przygotowaną przez Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego oraz podziwiać 
ekspozycję pn. „100 lat niepodległości na monetach 
i banknotach”. W bibliotece odbyła się również pre-
lekcja historyka Jacka Stróżyńskiego, pn. „Kobiety 
w walce o niepodległość”. Całość zwieńczył wykład 
o niepodległości gen. broni w st. spocz. Zdzisława 
Gorala. (BS, ps, ndk fot. bs/nws, Marzena Marcinkie-
wicz/NDK)

Fotorelacja na str. 20.
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We wtorek, 30 października br. nastąpił ważny mo-
ment w historii Nowogardu. Tego dnia bowiem bur-
mistrz Robert Czapla, w towarzystwie pracowników 
Urzędu Miejskiego, dokonał oficjalnego odebrania wy-
konanych etapów nowo wybudowanej ścieżki dooko-
ła nowogardzkiego jeziora. Oficjalny odbiór inwestycji 
rozpoczął się spotkaniem na polanie w Sarnim Lesie. 
Wśród gości obecni byli przedstawiciele wykonawców 
z firm: PRD Nowogard, ADN Nowogard oraz Dro-Most. 
W tym ważnym momencie wzięli również udział zastęp-
ca burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik gminy Marcin 
Marchewka, kierownik budowy – Jarosław Trojga, Ja-
rosław Soborski, Rita Mazurczak oraz Pamela Springer 
i radni (również nowo wybrani): Aneta Wysoszyńska, 
Jacek Rafiński, Anna Wiąz oraz Paweł Lembas.

Po powitaniu gości burmistrz Robert Czapla po-
dziękował wykonawcom i swoim współpracownikom 
za terminowe wykonanie tej inwestycji. Podkreślił, że 
szczególnie cieszy się z faktu, iż to właśnie nowogardz-
kie firmy, które wygrały konkursy ofert, mogły ją zre-
alizować.

- Budowa ścieżki dookoła jeziora była jedną z naj-
istotniejszych inwestycji pod względem turystycznym 

Ścieżka dookoła jeziora – wykonana 
i rekreacyjnym. W sprawie o potrzebie budowy ścieżki 
wpłynęło do nas około 3000 podpisów mieszkańców. To 
była najliczniejsza petycja, jaka kiedykolwiek wpłynęła 
do naszego urzędu – mówił burmistrz Robert Czapla. 

Po słowach podziękowań wszyscy przeszli ścież-
ką w kierunku „dzikiej plaży”. Po drodze omówiono 
konieczność ustawienia przy ścieżce dodatkowych 
śmietników oraz słupków, które będą uniemożliwiały 
wjazd na ścieżkę samochodom osobowym, quadom  
i motocyklom, które mogą niszczyć nawierzchnię han-
se grand.

Przy ścieżce jest kilka miejsc z ławeczkami i stojaka-
mi do odpoczynku. Najbardziej rozbudowane, złożone 
z dwóch wiat i miejsca na ognisko, znajduje się przy 
wejściu na teren DPS (od strony Olchowa). Oprócz 
tego przy ścieżce ustawiono siedem tablic eduka-
cyjnych (docelowo będzie ich piętnaście). Ze ścieżki, 
jeszcze w trakcie budowy, korzystało i korzysta obec-
nie wielu mieszkańców miasta i gminy. Walory przy-
rodnicze otoczenia ścieżki tworzą malowniczy klimat, 
idealny dla spacerowiczów, biegaczy czy rowerzystów. 
Dzięki wybudowaniu ścieżki Nowogard wzbogacił się  
o prawdziwą atrakcję rekreacyjną.
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Trochę historii
Pomysł budowy ścieżki dookoła jeziora powstał w 

2012 roku,  w czasie ubiegłej kadencji burmistrza Ro-
berta Czapli, po zgłoszeniach mieszkańców. Od tego 
czasu trwały prace nad przejmowaniem poszczegól-
nych działek pod jej przebieg. W kolejnych latach two-
rzono dokumentację i projekt ścieżki, który burmistrz 
wraz ze swoimi pracownikami wielokrotnie omawiał i 
weryfikował w terenie.

Pierwszym etapem prac było poszerzenie przejścia 
od plaży do Sarniego Lasu. Wówczas też, na przełomie 
kwietnia i maja 2014 roku, przeprowadzony został re-
mont Promenady na odcinku od zjazdu z ul. Wojska 
Polskiego do działek budowlanych, znajdujących się 
nad jeziorem przy Sarnim Lesie. W tym samym roku 
wyremontowano również alejki na odcinku od restau-
racji Przystań do ul. Kilińskiego, gdzie stary, popękany 
asfalt zastąpiono nowym. W kolejnych latach nadal 
przeprowadzano weryfikację przebiegu ścieżki. Doko-

nywano kolejnych poprawek w dokumentacji. Na do-
bre budowa ścieżki ruszyła w tym roku, w czasie gdy 
burmistrz Robert Czapla pozyskał na jej budowę blisko 
3 mln złotych dofinansowania. Po ogłoszeniu przetar-
gów wyłoniono wykonawców, trzy nowogardzkie fir-
my: PRD, ADN i Dro-Most. Ta ostatnia firma wykonała 
odcinek z podłożem mineralnym od końca promena-
dy do „dzikiej plaży”. Budową odcinka „leśnego”, od 
„dzikiej plaży” do bramy DPS zajęła się firma ADN, 
która zastosowała również technologię nawierzchni 
mineralnej. Przy ścieżce zbudowano też miejsca do 
odpoczynku (obok „dzikiej plaży”). Równocześnie, po 
drugiej stronie jeziora (od ul. Kilińskiego, obok ogro-
dów działkowych w kierunku Olchowa, do bramy DPS) 
ścieżkę budowała firma PRD. W niektórych częściach 
zastosowano nawierzchnię mineralną i asfaltową. 
Zwieńczeniem tego odcinka było wybudowanie przy 
bramie DPS miejsca na ognisko z dwiema wiatami. (bs. 
fot.bs/nws)
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Ponad rok temu, nasze mia-
sto odwiedził z żoną Michel Gu-
stmann z Brazylii z miejscowości 
Pomerode. Jest on prawnukiem 
byłych mieszkańców Konarzewa 
(Kniephof, Kreis Naugard) – Jo-
hann Fridrich Wilhelm Gustmann 
i Dorothea Charlotte Emilie Suer. 
Przyjechał wówczas do Nowo-
gardu, ponieważ tworzy historię 
rodziny i chciał odwiedzić rodzin-
ne strony jego przodków, którzy 
wyemigrowali całą rodziną do Brazylii 10 kwietnia 1860 r., 
na statku Lord Brougham. Nie była to jednak jedyna ro-
dzina, która z tych terenów wyemigrowała. Wówczas też 
wyjechało wiele rodzin z Jarchlina, Konarzewa, Kulic i z 
Nowogardu. Dla obecnych na spotkaniu, w którym wziął 
udział również burmistrz Robert Czapla, informacja ta była 
dużym zaskoczeniem. Na zakończenie tego spotkania, 
burmistrz złożył na ręce gości z Pomerode zaproszenie do 
spotkania dla Burmistrza Pomerode.

26 października 2018 roku doszło do pierwszego i hi-
storycznego spotkania burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli z burmistrzem Pomerode Ércio Kriek, który specjal-
nie na to spotkanie przyleciał z Brazylii. Burmistrz (Prefe-
ito) Pomerode na początku przekazał burmistrzowi Ro-
bertowi Czapli pozdrowienia od rodziny Gustmann, którzy 
po powrocie do Brazylii podzielili się swoimi wrażeniami z 
pobytu u nas oraz o gorącym i serdecznym przyjęciu przez 
władze Nowogardu.

Rozmowa toczyła się w dwóch językach. Panowie bur-
mistrzowie rozmawiali między sobą w języku angielskim, 
lecz w szerszym gronie posługiwano się językiem niemiec-
kim, rolę tłumacza pełnił Szymon Pilipczuk. Rozmowa 
trwała ponad 2 godziny. Była to okazja do wzajemnego 
poznania się i przedstawienia miast i regionów, które obaj 
burmistrzowie reprezentują.

Burmistrz Pomerode Ércio Kriek na zakończenie spo-
tkania zwrócił się do burmistrza Roberta Czapli, że celem 
jego wizyty w Nowogardzie jest pragnienie nawiązania 

W dniu 2 listopada br., burmistrz Robert Czapla, podpisał 
ogłoszenie przetargu nieograniczonego dotyczącego prze-
budowy drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wy-
buduj w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żerom-
skiego – etap II”. Jest to kolejny etap, który Gmina planuje 
zrealizować. Pierwszy wykonany odcinek ul. Żeromskiego 
stanowił łącznik dwóch dróg wojewódzkich - ul. Poniatow-
skiego z ul. Bohaterów Warszawy. 
Kolejny etap obejmuje w swym zakresie przebudowę od-
cinka ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą 15 lutego 
do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza (przy tym fragmencie 
ulokowane jest przedszkole). Długość odcinka do przebu-

Burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie 
przetargowe na Przebudowę ulicy Żeromskiego – etap II 

dowy wynosi ok 170 m. Przebudowa odcinka ulicy Żerom-
skiego przewidziana jest do realizacji w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj” i składać się będzie z dwóch części: 
- sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o 
program funkcjonalno-użytkowy,  
- wykonanie robót budowlanych - budowa sieci odprowa-
dzającej wody opadowe, chodniki i jezdnię.
Pozostaną do wykonania jeszcze dwa odcinki: od ul. Po-
niatowskiego do ul. 15 Lutego oraz od ul. Sienkiewicza do 
ul. Cmentarnej.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umo-
wy do 31 lipca 2019 r. Więcej informacji na stronie BIP.

Burmistrz Pomerode (Brazylia) Ércio Kriek  
z wizytą w Nowogardzie

stałych relacji, jako miasta partnerskie. Nowogard i jego 
okolice to ziemie, skąd pochodzą przodkowie dzisiejszych 
mieszkańców Pomerode i obecnie mają oni możliwość od-
wiedzania tych ziem, aby poznać swoje korzenie. Warto 
by więc było, aby ta współpraca i wymiana na niwie kul-
turalnej, historycznej i turystycznej była realizowana w 
formie miast partnerskich. Ustalono, że podjęte zostaną 
działania do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 
Nowogardem a Pomerode.

Tradycyjnie wymieniono się pamiątkami symbolizują-
cymi oba miasta. Dodatkowo burmistrz Pomerode Ércio 
Kriek wręczył burmistrzowi Robertowi Czapli zaproszenie 
do odwiedzin Pomerode w dniach 9-21 stycznia, kiedy 
to miasto obchodzi swoje święto. Podobne zaproszenie 
zostało wystosowane przez naszego włodarza dla Burmi-
strza Pomerode na 30 kwietnia 2019 r., kiedy to będziemy 
obchodzić urodziny Nowogardu, czyli 710 rocznicę nada-
nia praw miejskich (30 kwietnia 1309 r.).

- Kiedy wjechałem do Nowogardu, to powiem, że od 
razu mi się tu spodobało - powiedział burmistrz Pomero-
de Ércio Kriek. - Nowogard to piękne miasto i widać, że 
ma ono bardzo dobrego gospodarza. Cieszę się na naszą 
współpracę i na styczniowe spotkanie u nas w Pomerode.

Warto wspomnieć, że dotychczas miastami partner-
skimi Nowogardu są miasta europejskie: Heide (Niemcy), 
Gützkow (Niemcy), Kävlinge (Szwecja), Gornji Milano-
vac (Serbia) i Veles (Macedonia). Pomerode będzie więc 
pierwszym miastem partnerskim spoza Europy. (ps)
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Nowa kotłownia i instalacja c.o.  
w Szkole Podstawowej nr 4 

Dnia 18 października miał miejsce odbiór prac po-
legających na wymianie kotłowni i instalacji centralne-
go ogrzewania w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 4 na 
osiedlu Bema.

Dokumentacje projektową przygotowała firma 
Global Projekt ze Szczecina. Wykonawca robót została 
firma SANI TECH Grupa SBS Wacław Lezarczyk z Koło-
brzegu, która za kwotę 285.314,02 zł wykonała zada-
nie. Prace polegały na częściowej rozbiórce komina 
murowanego. Pozostawiono około 1,4 metra komina 
od kalenicy dachu. Najważniejszym elementem inwe-
stycji była wymiana kotłowni i instalacji c.o. Zamon-
towano cztery kotły gazowe wiszące kondensacyjne 
o mocy 80kW każdy. Kotły zostały zainstalowane na 
zestawie kaskadowym i są wyposażone w grupy pom-
powe. Łączna moc kotłów wynosi 360kW. Cały układ 
zasila budynek szkoły w ciepło do celów centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody. Układ posiada dwa obie-
gi grzewcze z zaworami mieszającymi oraz obieg łado-

wania podgrzewacza ciepłej wody. Jest to inwestycja, 
dzięki której przez kilkadziesiąt lat nie będzie się trzeba 
martwić o ogrzewanie i ciepła wodę w budynku.

Odbiór ulicy Piłsudskiego 
W dniu 31 października burmistrz Robert Czapla 

wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego Wojciechem 
Szponarem oraz firmą wykonująca prace dokonali od-
bioru inwestycji w postaci wymiany nawierzchni asfal-
towej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki 
polbrukowej na ulicy Piłsudskiego. Inwestycja była 
wykonywana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w 
Goleniowie. Wkład gminy wynosił 50 % wartości wy-
konanej inwestycji. Jest to kolejna inwestycja mająca 
na celu poprawę infrastruktury drogowej i pieszej w 
mieście Nowogard. Zadanie zostało wykonane przez 
firmę wykonującą pracę zgodnie z planowanym termi-
nem zakończenia prac.

W czwartek, 25 października br., burmistrz Robert 
Czapla przekazał bardzo dobrą informację, zwłaszcza 
dla mieszkańców osiedla Gryfitów. Została bowiem 
podpisana umowa z nowogardzką firmą WIDROG Ka-
rol Wiśniewski, na przebudowę drogi i miejsc postojo-
wych na osiedlu. 

Będzie nowa droga i parkingi przy ul. Gryfitów 
- Droga na osiedlu Gryfitów jest w złym stanie, po-

dobnie parkingi. Cieszę się, że wyłoniliśmy wykonaw-
cę, który w lada dzień ruszy z pracą - powiedział bur-
mistrz Robert Czapla.

Przebudowa drogi i miejsc postojowych zostanie 
zrealizowana do końca bieżącego roku. (BS)
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W środę, 31 października br., burmistrz Robert Cza-
pla dokonał odbioru inwestycji, polegającej na wymianie 
ogrodzenia cmentarza w Strzelewie. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 14.798 zł. Wykonawcą był Jerzy Furmańczyk.

Dodatkowo na prośbę sołtysów Strzelewa (Pani Jolanty 
Bednarek) oraz Świerczewa (Pani Urszuli Armaty) zostały 
podkrzesane drzewa przy ogrodzeniu od strony drogi, w 
celu przywrócenia skrajni oraz wykonane zostały cięcia po-

Cmentarz w Strzelewie ma nowe ogrodzenie 
zostałych drzew na terenie cmentarza, tak aby nie zwisały 
w bliskiej odległości od pomników. Wykonawca: DOMEL, 
Władysław Błażewicz.

– Zgłaszają się do nas kolejni sołtysi, którzy chcieliby 
aby i u nich przywrócić funkcjonalność lokalnych cmen-
tarzy – powiedział burmistrz Robert Czapla. – Popieram 
te działania sołtysów. W miarę możliwości będziemy te 
cmentarze przywracali mieszkańcom. (ps)
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Miasto – to wspólna przestrzeń 
- Jesteśmy tu wszyscy otwarci na potrzeby osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin – powiedział bur-
mistrz Robert Czapla. - Dlatego zachęcam do kontak-
towania się ze mną, czy z moimi współpracownikami 
drogą mailową, przez Facebooka oraz telefonicznie, 
dzwoniąc na numer sekretariatu. W miarę naszych 
możliwości będziemy starać się zaradzić Państwa pro-
blemom. Dziękuję również za zgłaszane uwagi i pro-
pozycje. Osoby niepełnosprawne wiedzą najlepiej, co 
im potrzeba. Dlatego zwracam się do Was z serdeczna 
prośbą, zgłaszajcie Wasze sugestie i uwagi do plano-
wanych inwestycji drogowych, zwłaszcza w miejscach, 
gdzie Państwo mieszkacie. To ułatwi nam znacznie w 
likwidowaniu barier.

Przemierzając codziennie ulice miast, korzystając 
ze środków komunikacji publicznej nie zwracamy uwa-
gi na wysokość krawężników, nachylenie powierzchni 
czy docierające do nas komunikaty dźwiękowe. To, 
wobec czego przeciętny użytkownik przestrzeni miej-
skiej przechodzi obojętnie, dla osoby niepełnospraw-
nej może stanowić przeszkodę utrudniającą czy wręcz 
uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie. Problem 
również i w tym, że same osoby niepełnosprawne nie 
mówią o tym. Razem możemy więcej. (ps)

 Obok nas, często za ścianą, żyje wiele osób, które 
są zmuszone na co dzień mierzyć się z własną lub swo-
ich bliskich niepełnosprawnością. Nie jest to dla nich 
łatwe. Odrzucenie, wstyd, a także trudności w poru-
szaniu się na terenie miasta sprawiają, że są oni dla 
ludzi zdrowych niewidoczni.

Burmistrz Robert Czapla, od początku pierwszej 
swej kadencji podjął działania, zmierzające do pomocy 
osobom niepełnosprawnym, które mieszkają na tere-
nie naszej gminy. Stąd decyzja burmistrza o powołaniu 
pierwszego w historii Urzędu Miejskiego rzecznika ds. 
osób niepełnosprawnych. To również wsparcie finan-
sowe dla stowarzyszeń i grup, które opiekują się ludź-
mi niepełnosprawnymi oraz dofinansowanie transpor-
tu dla uczniów ośrodka w Radowie Wielkim 
w okresie letnim. Wybudowane zostały na 
terenie miasta szerokie miejsca parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych, które dodatko-
wo zostały pomalowane niebieskim kolorem.

Podejmowane były również próby umoż-
liwienia dostępu do budynku Urzędy Miej-
skiego w Nowogardzie, jednak zbyt wąskie 
schody i architektura zabytkowego budynku 
nie pozwalają na montaż windy wewnętrznej 
oraz zewnętrznej, która umożliwiałaby do-
stanie się do poszczególnych pokoi osobom 
na wózkach inwalidzkich czy mających pro-
blem z poruszaniem się. Zamontowany został 
dzwonek, aby osoby niepełnosprawne mogły 
przywołać urzędnika, który pomoże w zała-
twianiu spraw w urzędzie. Burmistrz otwarty 
jest także na sygnały płynące od samych osób 
niepełnosprawnych lub ich bliskich różnych 
kwestiach. 

– Często strach paraliżuje osoby niepełno-
sprawne i ich bliskich, aby np. przyjść i spo-
tkać się z panem burmistrzem – mówi Ewa 
Wójcik, mama niepełnosprawnego syna. - Ja 
miałam podobnie. Kiedy dowiedziałam się, że 
ma być remontowana ulica Zamkowa, przy 
której mieszkam, dzięki  pomocy messenge-
ra, zwróciłam się do pana burmistrza z wnio-
skiem, aby uwzględnić potrzeby osoby niepeł-
nosprawnej. Dzisiaj (23 października br.) spo-
tkałam się z panem burmistrzem Robertem 
Czaplą, aby porozmawiać o możliwości ob-
niżenia zjazdów z chodników i w ten sposób 
ułatwić sobie, ale i innym osobom niepełnosprawnym, 
korzystanie z nich bez problemów. Bałam się tego spo-
tkania i okazuje się, że niepotrzebnie. Mój wniosek zo-
stał uwzględniony i w projekcie znajdą się odpowied-
nie zapisy. Bardzo się z tego cieszę, jako mama nie-
pełnosprawnego syna. Zachęcam też wszystkie osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny do przełamania strachu 
oraz wstydu i kontaktowania się z Urzędem Miejskim 
oraz z samym burmistrzem, bo warto mówić o naszych 
potrzebach. Nikt nas nie usłyszy, jeżeli nadal będziemy 
żyć w ukryciu.
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Nowe urządzenie RTG  
dla Nowogardzkiego szpitala 

Mobilny aparat RTG trafił do Nowogardzkiego szpi-
tala. Zakup został sfinansowany w całości ze środków 
własnych Gminy Nowogard, które zostały zabezpie-
czone w tegorocznym budżecie specjalnie na ten cel. 
Całkowity koszt zakupu urządzenia to kwota bliska 115 
000,00 tysięcy złotych. Jest to bez wątpienia sprzęt, 
który będzie można wykorzystać do nagłego ratowa-
nia życia i nie tylko. Urządzenie jest na tyle mobilne, 
że będzie mogło zostać wykorzystane w przypadku 
braku możliwości transportu pacjenta do pracowni 

W poniedziałek, 29 października br. w świetlicy wiej-
skiej w Olchowie, miało miejsce spotkanie burmistrza 
Roberta Czapli oraz pracowników Urzędu Miejskiego z 
mieszkańcami sołectwa Olchowo. Podczas spotkania 
omówiono sprawę pomostu na jeziorze nowogardzkim 

Spotkanie z mieszkańcami Olchowa 
od strony Olchowa oraz przedstawiono informacje co 
dotychczas udało się zrobić w sprawie tej inwestycji. 
Warto tu wspomnieć, że z 2 ogłoszonych przetargów 
nikt nie zgłosił się, aby inwestycje wykonać. Jednym z 
kolejnych tematów omawianych przez mieszkańców 
była sprawa placu zabaw, który ma powstać w Olchowie. 
Tu dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców ustalono 
wariant działań w kierunku jak najszybszej budowy tego 
placu tak aby spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa. 
Ponadto mieszkańcy zawnioskowali o możliwość po-
prowadzenia nitki gazu do ich miejscowości. Ustalono 
również, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowa-
ne spotkanie z mieszkańcami, którzy wspólnie ustalą co 
dalej z budową kanalizacji.

Rozpoczyna się remont świetlicy w Ostrzycy 
W piątek, 19 października br., burmistrz Robert 

Czapla podpisał umowę z nowogardzką Firmą Usługo-
wą Piotra Zaroślińskiego, na wykonanie remontu po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej w Ostrzycy. Koszt remon-
tu to kwota 42.900 zł.

O potrzebie remontu pomieszczeń informowali 
mieszkańcy wsi w czasie jednego ze spotkań z bur-
mistrzem. Niedługo po tym, opracowano w urzędzie 
miejskim niezbędną dokumentację, która pozwoli na 
przeprowadzenie remontu. Będą wyremontowane 
pomieszczenia kuchni (powierzchnia: 13,5 m2), sali 
głównej (pow. 75,7 m2), sali zabaw (pow. 88,8 m2), ła-
zienki (pow. 13,5 m2), pomieszczenia gospodarczego 
przy scenie (pow. 9,6 m2), wiatrołapu (pow. 14,2 m2) 

oraz pomieszczenia gospodarczego przy kuchni (pow. 
9,2 m2). Wnętrze świetlicy wzbogaci się m. in. o nowe 
tynki, drzwi, posadzki. Gruntowny remont obejmie 
również wyrównanie ścian i ich pomalowanie.

Termin zakończenia inwestycji to dwa miesiące od 
daty podpisania umowy.

Dotychczas w Ostrzycy burmistrz Robert Czapla 
zlecił realizację następujących inwestycji: wymiana da-
chu na świetlicy, wymiana okien w świetlicy, przenie-
sienie placu zabaw w inne miejsce i jego rozbudowa. 
Dobra współpraca sołtys Anny Borowieckiej z burmi-
strzem Robertem Czaplą to szereg już zrealizowanych i 
planowanych inwestycji, a także dofinansowanie przez 
burmistrza remontu remizy OSP w Ostrzycy. (ps)

RTG z poszczególnych od-
działów Nowogardzkie-
go szpitala. Przekazanie 
sprzętu odbyło się w pra-
cowni szpitalnej, a w jego 
przekazaniu uczestniczył 
burmistrz Robert Czapla, 
który na ręce dyrektora 
przekazał urządzenie.
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Pomoc mieszkańców Długołęki dla Dawida 

W sobotę, 3 listopada br., w świetlicy wiejskiej w 
Długołęce odbyło się spotkanie mieszkańców, którego 
organizatorem był sołtys, a zarazem nowo wybrany 
radny Rady Miejskiej Jacek Jankowski.

Głównym tematem spotkania było zorganizowanie 
remontu mieszkania dla jednego z mieszkańców so-
łectwa – Dawida, który uległ poważnemu wypadkowi 
drogowemu. Przebywa on w tej chwili w szpitalu i za 
kilka tygodni powróci do domu. Dom jednak jest nie-
przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Stąd idea 
spotkania. W związku z ciężką sytuacją samej rodzi-
ny poszkodowanego, na spotkanie zaproszony został 
również burmistrz Robert Czapla wraz z kierownik OPS 
Dorotą Maślaną. Po blisko godzinnej rozmowie zebra-
nych z rodziną Dawida ustalono plan dalszych działań 
oraz rodzaj konkretnej pomocy.

Burmistrz zaoferował m. in. pomoc finansową ze 
strony Gminy w postaci zakupu materiału budowlane-
go, postawienia kontenera na gruz, zlecenia przeglądu 
wentylacji i ciągu kominowego oraz zakup specjalnego 

„pajączka”, ułatwiającego podnoszenie osoby leżącej. 
Ponadto ze strony włodarza gminy padła propozycja 
oddelegowania ekipy Jarosława Hołubowskiego do 
przeprowadzenia wspólnie z mieszkańcami prac re-
montowych. Kierownik OPS poinformowała o możli-
wościach pozyskania środków finansowych z PEFRONu 
i że do pomocy w pielęgnacji zostanie skierowany pra-
cownik, który będzie do dyspozycji 2 godziny każdego 
dnia.

Po niedzieli (4 listopada) rodzina ma wynieść me-
ble i wyposażenie przy pomocy mieszkańców, aby 
przygotować pomieszczenia do remontu: pokój, kory-
tarz i łazienkę. W sobotę 10 listopada, ekipa pod kie-
runkiem sołtysa ma przygotować pomieszczenia dla 
ekipy remontowej (zbić tynki oraz zerwać podłogę) i 
od poniedziałku 12 listopada rozpocząłby się remont 
adaptacyjny.

Razem możemy więcej – to kolejny przykład soli-
darności pomiędzy mieszkańcami, którzy chcą pomóc 
jednemu spośród nich. Gratulujemy tej postawy. (ps)

Nowy Pełnomocnik Burmistrza Nowogar-
du do spraw Osób Niepełnosprawnych 

– Wielu niepełnosprawnych nie ma 
odwagi, aby wyjść z domu. Niestety zbyt 
wiele razy słyszą, że tylko wyciągają 
ręce po pieniądze. Czują się w ten spo-
sób krzywdzeni – powiedziała Justyna 
Wiącek. - Jestem tu po to, aby wspierać 
osoby niepełnosprawne, które potrzebu-
ją pomocy. Chcemy wraz z panem bur-
mistrzem pomagać takim osobom, aby 
mogły one pokonywać przede wszystkim 
bariery niepełnosprawności.

Słowa te padły, w dniu 26 paździer-
nika br. (piątek), w czasie oficjalnej pre-
zentacji osoby nowego Pełnomocnika Burmistrza No-
wogardu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Nowym 
pełnomocnikiem została wybrana, w wyniku przepro-
wadzonego konkursu – Justyna Wiącek. Poprzedni 
pełnomocnik przeszedł na zasłużoną emeryturę. Rola 
pełnomocnika była na tyle ważna i potrzebna, że kiedy 
powstała wakat na jego stanowisku, wiele osób nie-

pełnosprawnych pytało się, czy będzie 
powołany nowy. Justyna Wiącek funkcję 
pełni od dnia 23 października br.

– Pełnomocnik według założenia po-
winien być „bratnią duszą” dla osób nie-
pełnosprawnych – powiedział na zakoń-
czenie burmistrz Robert Czapla.

Rolą Pełnomocnika jest nie tylko kon-
kretną pomoc osobie potrzebujący po-
mocy, ale również stała współpraca m. 
Im. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z 
urzędami czy to powiatowym czy to wo-
jewódzkim, stowarzyszeniami, funda-

cjami oraz wszelkimi instytucjami. To również pomoc 
osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w 
Urzędzie  Miejskim.

Przypominamy, że biuro pełnomocnika znajduje się 
na parterze (wejście od strony Netto) i czynne jest od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30. 
(ps)
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Dla Antka... 
W środę, 31 października br. Burmistrz Nowogar-

du Robert Czapla wraz z pełnomocnikiem do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego - Justy-
ną Wiącek, spotkali się z Antkiem oraz jego mamą. 
Marzeniem chłopca było zobaczyć z bliska motocykle, 
których jest wielbicielem.  

- Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęłam 23 paź-
dziernika br. Jedną z pierwszych mieszkanek, które 
mnie odwiedziły, była mama małego Antka – mówi 
Justyna Wiącek. - Mama Antka opowiedziała mi, że 
jej 11-letniego, niepełnosprawnego synka fascynują 
motocykle. W związku z tym postanowiliśmy zorgani-
zować spotkanie Antka z motocyklistami z Motokorby 
Goleniów. 

W spotkaniu z chłopcem wzięli udział członkowie 
Motokorby Goleniów z prezesem na czele. Akcję klubu 
motorowego skierowaną na spełnienie marzenia Ant-
ka wsparł Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który 
wręczył chłopcu upominek. (bs)

Burmistrz Robert Czapla w odwiedzinach 
u Jubilatki 

W dniu 23 października br., burmistrz Robert Cza-
pla, odwiedził z kwiatami i koszem słodyczy jedną z 
mieszkanek Nowogardu. Okazją do tego były 96 uro-
dziny, urodzonej 22 października 1922 r., w kolonii 
Klicko koło Lanckorony (dzisiaj jest to teren Ukrainy w 
okolicy Lwowa) pani Anny Salamońskiej. Jako 18. let-
nia dziewczyna, wraz z rodzicami i z dwójką młodszego 
rodzeństwa, została zesłana wywieziona na Syberię. 
Do Polski wróciła po zakończeniu II wojny światowej, 
by 24 kwietnia 1946 r., jako przesiedleniec, przyjechać 
do Nowogardu, gdzie wraz z rodziną mieszka do dziś.

Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia i nieustannej 
radości, która z niej emanuje.(ps)

Pamięć jest nieśmiertelna -  
wspólna akcja burmistrza, Sybiraków i wolontariuszy z SP2 

W sobotę, 27 października br., przed zbliżającym 
się Dniem Wszystkich Świętych, na cmentarzu w No-
wogardzie, burmistrz Robert Czapla wraz ze swoim 
zastępcą - Krzysztofem Kolibskim, wzięli udział w akcji 
porządkowania grobów zorganizowanej przez uczniów 
i nauczycieli ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działa-
jącego w SP 2. Akcja pod nazwą „Godziny dla naszej 
miejscowości” zorganizowana została przy wsparciu 
burmistrza Roberta Czapli, który poza własna pracą 
zapewnił m.in. znicze i niezbędne do sprzątania narzę-
dzia oraz worki na odpady. 

Akcję porządkową na cmentarzu rozpoczęto od 
przemowy szefowej nowogardzkiego Związku Sybira-
ków, Franciszki Kobylińskiej, która przy Pomniku Sy-
biraków, opowiedziała zgromadzonej młodzieży losy 
Polaków zesłanych na Sybir.

– Jesteśmy wdzięczni burmistrzowi, że nas wspiera 
– powiedziała pani Franciszka. 

– Niebawem odwiedzimy groby bliskich i wspomina-
my tych, którzy odeszli. Pamięć o zmarłych jest częścią 
naszego życia, należy się jej szczególny szacunek – po-
wiedział w podczas akcji burmistrz Robert Czapla. (bs.)
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Przedstawiciel klubu powiedział - jest to 
jeden z nielicznych elementów współpra-
cy pomiędzy klubem a szkołą, a trzeba 
przyznać, że bardzo chętnie współpra-
cujemy. Dzięki przekazanym piłką dzieci i 
młodzież ucząca się w tej szkole będzie 
mogła rozwijać swoje pasje związane z 
piłką nożną od najmłodszych lat.

Turniej Kocham Cię Polsko w SP Błotno 

Uroczyste przekazanie piłek do pił-
ki nożnej nastąpiło w dniu 31.10.2018 
w budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w 
Nowogardzie. Przy przekazaniu piłek 
obecny był burmistrz Robert Czapla, któ-
ry jak podkreślił – przekazanie piłek jest 
to efekt doskonałej współpracy klubu 
sportowego z gronem pedagogicznym. 

Klub sportowy Pomorzanin  
przekazał piłki dla SP 1 

Uczniowie szkoły podstawowej w Błotnie uczestni-
czyli w konkursie pod nazwą Kocham Cię Polsko. Zada-
niem dzieci było odpowiadać drużynowo na pytania w 
Poszczególnych kategoriach w większości związanych z 
historia Polski i patriotyzmem. Burmistrz Robert Cza-
pla przekazał dla wszystkich uczniów szkoły pamiąt-

kowe niespodzianki w postaci biało czerwonych ze-
szytów i długopisów dodatkowo uczniowie otrzymali 
opaski odblaskowe, aby po zmroku być widocznymi. 
Jest to kolejne wydarzenie, które ma na celu poprzez 
zabawę i naukę gry zespołowej zapamiętywanie naj-
ważniejszych wydarzeń historycznych.

Przekazanie nowego sprzętu dla OSP Wyszomierz 
W czwartek 18 października do jednostki OSP Wy-

szomierz trafił sprzęt ratujący życie o wartości 4.900 
zł. Jego uroczyste przekazanie odbyło się w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszomierzu.

Podczas spotkania głos zabrał druh Andrzej Kania, 
który jak podkreślił - zaraz po wyborach, kiedy zo-
stanie zaprzysiężona nowa rada oraz burmistrz złoży 

ślubowanie, powinniśmy się spotkać tak jak tu sto-
imy a Pan Panie burmistrzu powinien przeprowadzić 
inwentaryzacje wszystkich jednostek OSP z Gminy 
Nowogard i doprowadzić do tego, aby wszystkie jed-
nostki były jednakowo wyposażane i posiadały podob-
ny sprzęt. Jak dodał – jest okres jaki jest, ale dobrze 
było by, aby do końca roku burmistrz Robert Czapla ta 
sprawę unormował, bo przecież wszyscy strażacy mają 
jeden cel nieść pomoc osobą w potrzebie. W ramach 
pomocy został zakupiony defibrylator. W przekazaniu 
uczestniczyli: burmistrz Robert Czapla, komendant 
gminny OSP druh Artur Konior oraz druhowie z jed-
nostki, na których ręce sprzęt został przekazany. Pro-
jekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ramach programu dla strażaków 
z ochotniczych straży pożarnych z województwa za-
chodniopomorskiego. Jednak to głównie dzięki zło-
żonemu wnioskowi przez burmistrza Roberta Czaple. 
Gmina otrzymała dofinansowanie w postaci przekaza-
nych pieniędzy, aby mogła zakupić sprzęt niezbędny w 
jednostkach OSP. Wkład własny Gminy Nowogard to 
1% wartości zakupionego sprzętu.
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Pierwsze wspólne ćwiczenia  
nowogardzkich jednostek OSP 

– Celem dzisiejszych ćwiczeń było wypracowanie 
skoordynowanych działań. Chciałbym, aby wspólne 
ćwiczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych na sta-
łe wpisały się w kalendarz życia naszych jednostek – 
mówi Artur Konior, komendant gminnego OSP, a jed-
nocześnie strażak zawodowy i dowódca zastępów w 
Posterunku Straży Pożarnej w Nowogardzie.

W dniu 28 października br. (niedziela), na terenie 
nowogardzkiego Posterunku Powiatowej Straży Pożar-
nej (PPSP), odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu gminy 
Nowogard, które obserwował burmistrz Robert Cza-
pla, honorowy druh OSP w Osowie.

W ćwiczeniach wzięło udział po 6 druhów z 5 jed-
nostek OSP (łącznie 30 osób), które działają na tere-
nie gminy Nowogard: z OSP Błotna, Osowa, Ostrzycy, 
Wyszomierza i Orzechowa. Strażacy ćwiczyli najważ-
niejsze elementy z zakresu ratownictwa technicznego 
i medycznego.

Ćwiczono rozcinanie wraków samochodowych przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu. Ponadto przepro-
wadzono 2 symulacje akcji ratowniczej, polegającej 
na uwolnieniu z rozbitego auta poszkodowanego 12 
latka, a następnie udzielenia mu pomocy medycznej 
oraz wydobyciu z leżącego na boku samochodu kobie-
ty, która straciła rękę. Nad częścią medyczną szkolenia 
czuwał ratownik medyczny Artur Pietrzycki.

- Kolejne takie szkolenie, ale już z użyciem ognia, 
planujemy zorganizować w maju – poinformował dh 
Artur Konior. - Te ćwiczenia są potrzebne, aby strażacy 
z OSP, którzy często jako pierwsi zjawiają się na miejscu 
wypadku, mieli szeroko pojętą wiedzę, jak bezpiecznie 
oraz skutecznie ratować poszkodowanych. (ps)
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Burmistrz Robert Czapla odwiedził nowogardzki 
zakład PRESS GLASS. Już pracuje 100 osób

Z wizytą w Graphic West.  
Pracę znalazło już ponad 80 osób

W czwartek 18 października do jednostki OSP Wy-
szomierz trafił sprzęt ratujący życie o wartości 4.900 
zł. Jego uroczyste przekazanie odbyło się w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszomierzu.

Podczas spotkania głos zabrał druh Andrzej Kania, 
który jak podkreślił - zaraz po wyborach, kiedy zosta-
nie zaprzysiężona nowa rada oraz burmistrz złoży ślu-
bowanie, powinniśmy się spotkać tak jak tu stoimy a 
Pan Panie burmistrzu powinien przeprowadzić inwen-
taryzacje wszystkich jednostek OSP z Gminy Nowogard 
i doprowadzić do tego, aby wszystkie jednostki były 
jednakowo wyposażane i posiadały podobny sprzęt. 
Jak dodał – jest 
okres jaki jest, 
ale dobrze było 
by, aby do końca 
roku burmistrz 
Robert Czapla 
ta sprawę unor-
mował, bo prze-
cież wszyscy 
strażacy mają 
jeden cel nieść 
pomoc osobą 
w potrzebie. W 
ramach pomocy 
został zakupio-
ny defibrylator. 
W przekazaniu 

uczestniczyli: burmistrz Robert Czapla, komendant 
gminny OSP druh Artur Konior oraz druhowie z jed-
nostki, na których ręce sprzęt został przekazany. Pro-
jekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ramach programu dla strażaków 
z ochotniczych straży pożarnych z województwa za-
chodniopomorskiego. Jednak to głównie dzięki zło-
żonemu wnioskowi przez burmistrza Roberta Czaple. 
Gmina otrzymała dofinansowanie w postaci przekaza-
nych pieniędzy, aby mogła zakupić sprzęt niezbędny w 
jednostkach OSP. Wkład własny Gminy Nowogard to 
1% wartości zakupionego sprzętu.

W środę, 17 października br. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla, w towarzystwie Jarosława Soborskiego - Kie-
rownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu, złożył wizytę w firmie Graphic West mieszczącej 
się przy ulicy Cmentarnej w Nowogardzie. Burmistrz spo-
tkał się tam z Kierownikiem Zakładu Mikaelem Lang oraz 
Kierownik Działu Zasobów Ludzkich - Sandrą Krawczyk.

Grahpic West, to kolejna firma w Nowogardzie, któ-
ra dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli o rozwój 
gminnego rynku pracy, zapewniła już zatrudnienie kil-
kudziesięciu osobom.

Przypomnijmy, duński inwestor – producent tek-
turowych opakowań leków, urządzeń medycznych i 
drobnej elektroniki, z którym rozmowy prowadzone 
były od połowy ubiegłego roku, rozważał zlokalizo-
wanie zakładu również poza województwem zachod-
niopomorskim. O wyborze Nowogardu zdecydowała, 
między innymi, pomoc udzielona firmie przez burmi-
strza i urzędników ratusza w sprawach związanych 
m.in. z dostosowaniem hali przy ulicy Cmentarnej do 
wymogów produkcji duńskiego inwestora.

Z początkiem lutego br. ruszył pierwszy nabór pra-
cowników do Graphic West. Aktualnie zatrudnionych 
jest już 85 osób i nadal zgłaszają się chętni do pracy. 
Jak podkreśla Kierownik Zakładu Mikael Lang, plany 
produkcyjne zakładu wzrosną, zatem pracę w Graphic 
West docelowo może znaleźć w sumie około 100 osób, 
zwłaszcza z doświadczeniem w poligrafii i obsłudze spe-
cjalistycznych maszyn.

Grafic West to firma, która nieustannie się rozwija. 
Zlokalizowany w Nowogardzie zakład, jest jedynym w 
kraju oddziałem duńskiej firmy, która sprzedaje swoje 
wyroby odbiorcom w całej Europie. (BS)
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Piękniej nad jeziorem 
W piątek, 19 października br. Burmistrz Robert Cza-

pla wraz z Arturem Bajerskim z Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
dokonali oficjalnego odbioru kolejnych rabat nad je-
ziorem. W czterech nowych rabatach finezyjne kom-
pozycje tworzą różnego rodzaju kwiaty i krzewy m. in. 
berberysy, róże białe, irysy czy ozdobne trawy. 

- Słuchając głosu mieszkańców upiększamy tereny 
nad naszym jeziorem. Chcę aby Nowogard rozkwitał, 
także dosłownie - powiedział burmistrz. 

Obok całorocznych roślin rabaty otoczone są ścież-
kami z białych, ozdobnych kamyków. Podczas odbioru 
obecny był przedstawiciel wykonawcy Michał Madzia-
ra oraz radna Anna Wiąz. (BS, fot. bs/nws)
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We wtorek, 30 października br., burmistrz Robert Cza-
pla wziął udział w prezentacji książki pt. „Do zobaczenia, 
kasztanku”, której autorem jest Piotr Słomski, Przewod-
niczący VII kadencji Rady Miejskiej. Książka opisuje losy 
Sybiraków, w tym również mieszkańców Nowogardu.

Stąd obecność kilku bohaterów książki m.in. pani 
Franciszki Kobylińskiej, która w bardzo emocjonalnych 
słowach nawiązała do książki, opowiadając zebranym 
o losie tych, którzy byli wywożeni na Syberię już po II 
wojnie światowej (1946 r.).

Sybirakom nigdy we właściwy sposób nie oddano hoł-
du za cierpienia, które przeżyli. To część naszej historii, bez 
wątpienia dramatycznej i dopominającej się o godne usza-
nowanie. Szczególnie teraz, przed rokiem 2020, kiedy to 

Prezentacja książki pt. „Do zobaczenia, 
kasztanku” w nowogardzkiej bibliotece 

będzie przypadała 80. rocznica pierwszych deportacji Po-
laków na Sybir, które zaczęły się w 10 lutego 1940 roku.

Książka Piotra Słomskiego to wspomnienia Sybira-
ków, z których większość było dziećmi, gdy je wywożono 
transportem na „nieludzką ziemię”. Pomimo młodego 
wieku to wszystko, co tam przeżyli, aż do żywego wyryło 
się w ich pamięci, o niczym nie zapomnieli. Oczywiście, 
obraz ich świata był trochę skrzywiony, bo jednak dzie-
ci inaczej postrzegają rzeczywistość. Dzieci nie znające 
„normalności”, to co zastają traktują jako normalność. 
To, co wiedziały na Syberii, to że przede wszystkim mu-
szą przeżyć. Włączył im się instynkt przetrwania.

„Do zobaczenia, kasztanku” to książka o nadziei. 
O tym też mówili obecni na promocji książki Sybira-
cy, których wspomnienia zostały opisane przez Piotra 
Słomskiego. Autor zachęcony przez obecnych kolejny-
mi opowiadaniami stwierdził, że to może być przyczy-
nek do powstania kolejnej książki.

Na zakończenie zabrała głos Franciszka Kobylińska, 
która odniosła się także do aktualnych wydarzeń – Pro-
szę nie pozwólcie na takie zachowanie. Wspólnie z jedną 
z nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowa-
łam sprzątanie tzw. „zapomnianych” grobów – mówiła 
pani Franciszka. – Do akcji włączył się pan burmistrz Ro-
bert Czapla, dzięki któremu mieliśmy sprzęt do sprząta-
nia, gumowe rękawiczki oraz lampki i również on sam 
zaangażował się w tą akcję. Jednak to, co nastąpiło po 
tym, jak opublikowano informację o akcji na cmentarzu, 
rozlała się taka fala nienawiści. Nawet pojawił się donos 
do Kuratorium. Do czego my proszę Państwa doszliśmy? 
Zaczynam ponownie lękać się o swoje życie.

W spotkaniu wzięło udział wielu nowogardzian, 
którzy uzupełniali z ochotą informacje, które zostały 
zawarte w książce przez jej autora. Po spotkaniu ist-
niała możliwość nabycia książki i otrzymaniu autogra-
fu od autora. (ps)
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Laureaci konkursu czytelniczego „Myślę, więc czytam” 
oraz „Miejsko-gminnego konkursu plastycznego  
promującego czytelnictwo” 

29 października br. (poniedziałek), o godz. 16:00, 
w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom w konkursie 
czytelniczym „Myślę, więc czytam” oraz „Miejsko-
-gminnym konkursie plastycznym promującym czytel-
nictwo”, którego honorowym patronem był Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla.

Do udziału w konkursie czytelniczym zgłosiło się 
20 uczniów, a 14 z nich aktywnie w nim uczestniczyło, 
ponieważ przeczytali wymaganą liczbę książek i odpo-
wiedzieli na zawarte w nich pytania. Wśród propozycji 
książek konkursowych znalazły się m.in.: M. Szczygiel-
ski „Serce Neftydy”, K. Ohlsson „Szklane dzieci”, K. Ry-
rych „Tylko dla twoich oczu”, M. Prokop „Jego wyso-
kość Longin”.

Natomiast do konkursu plastycznego promującego 
czytelnictwo wpłynęło 119 prac uczniów klas I – VII 
szkół podstawowych Gminy Nowogard. 

GRATULUJEMY zwycięzcom konkursów i zaprasza-
my do udziału w kolejnych edycjach.

LAUREACI VI edycji konkursu czytelniczego „Myślę, 
więc czytam” 
Kategoria klas III – IV
Miejsce I - Kwiatek Oliwia
Miejsce II – Białowąs Nadia
Miejsce III – Ślipek Tomasz
Kategoria klas V – VI
Miejsce I –Kosakiewicz Konrad

Kategoria klas VII – VIII i III Gimnazjum
Miejsce I – Więzowska Aleksandra
Miejsce II – Pasik Weronika
Miejsce III – Jasińska Zuzanna

LAUREACI „Miejsko – gminnego konkursu plastyczne-
go promującego czytelnictwo”
Kategoria klas I – III
Miejsce I – Staniszewska Zuzanna
Miejsce II – Lasocki Kamil
Miejsce III - Jasiński Franciszek i Jasiński Filip
Wyróżnienia: Stefanowska Agata, Skowyra Amelia

Kategoria klas IV – VI
Miejsce I – Radel Justyna
Miejsce II – Dworecka Julia
Miejsce III – Miklas Wiktor
Wyróżnienia: Michalska Amelia, Paradowska Anna

„Kto czyta książki,  
żyje podwójnie” 

Umberto Eco
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Dla zdrowia i o zdrowiu –  
spotkanie w bibliotece  

W sobotę, 27 października br. burmistrz Ro-
bert Czapla, który aktywnie wspiera działania 
prozdrowotne uczestniczył wraz z mieszkańca-
mi, w spotkaniu w ramach programu Społecznik 
2018, zorganizowanym przez dyrektor biblioteki 
Anetę Wysoszyńską. Spotkanie, miało bogaty 
program składający się zarówno z prelekcji m.in. 
na temat sposobów radzenia sobie po kryzysie 
psychicznym - zrealizowany przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniej-
szych Szans „Więź” - jak i z części rekreacyjno - 
artystycznej. W wydarzeniu wzięły udział także 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota 
Maślana i pełnomocnik burmistrza ds. osób nie-
pełnosprawnych Justyna Wiącek. Sobotnie wy-
darzenie rozpoczęto rajdem Nordic Walking przy 
nowogardzkim jeziorze. Następnie odbyła się 
prelekcja na tematy związane ze zdrowiem oraz 
część artystyczna, w tym wystawa malarstwa i 
biżuterii oraz występ taneczny. (bs)

O G Ł O S Z E N I E
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Dobra strona informacji

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

www.nowogard.pl
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
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Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i druk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
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; So-
łectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogar-
dzie, 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. Polskie-
go 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komisa-
riat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Mono-
polowy „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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