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	 Długo	wyczekiwana	budowa	sztucznej	pełnowy-
miarowej	płyty	boiska	 ruszyła.W	dniu	14	 listopada	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 uroczyście	 w	 obecności	
radnych	 Jacka	 Rafińskiego,	Marcina	Wolnego,	 Sta-
nisława	Saniuka,	Andrzeja	Kani	podpisał	umowę	na	
budowę	boiska	piłkarskiego	o	sztucznej	nawierzch-
ni,	które	będzie	znajdowało	się	na	terenie	stadionu	
tzw.	 boczne	 boisko	 piłkarskie.	 Podczas	 podpisania	
umowy	 obecni	 byli	 również	 przedstawiciele	 klubu	
Pomorzanin	 Nowogard,	 piłkarze,	 kibice	 oraz	 sym-
patycy	 klubu.	Wykonawcą	 inwestycji	 jest	 firma	 El-
sik	 Sp.	 z.	 o.	 o.	 z	 Żukowa.	Wartość	 robót	budowla-
nych	 2.349.999,99	 zł.Inwestycja	 realizowana	 przez	
burmistrza	Roberta	Czaple	jest	długo	wyczekiwana	
przez	władze	klubu.	Dotychczas	 zawodnicy	musieli	
korzystać	z	sąsiednich	boisk,	co	generowało	koszty	
nawet	kilkuset	złotych	za	udostępnienie	boiska.	Te-
raz	 nareszcie	 będą	mieli	 odpowiednie	warunki	 za-
równo	do	treningu,	 jak	 i	rozgrywania	meczów.	Bez	
wątpienia	ułatwi	to	treningi	zwłaszcza	zimową	porą	
gdzie	 szybciej	 robi	 się	 ciemno.Zakres	 wykonywa-
nych	 prac	 obejmuje:	 Budowę	boiska	 o	 powierzch-
ni 8140 m2	do	gry	w	piłkę	nożną	o	wymiarach	pola	
do	gry	71x110	m.	Płyta	boiska	będzie	o	nawierzch-
ni	sztucznej	z	trawy	syntetycznej	ułożona	na	piasku	

Rusza budowa pełnowymiarowego 
sztucznego boiska na stadionie

kwarcowym.	 Nawierzchnia	 wokół	 boiska	 zostanie	
utwardzona	z	kostki	betonowej	prostokątnej.	Boisko	
zostanie	wyposażone	w	bramki	piłkarskie	oraz	dwa	
piłkochwyty.	Oświetlenie	boiska	będzie	się	składać	
z	6	słupów	i	łącznie	24	opraw	o	mocy	2000W
	 Termin	realizacji	inwestycji	to	cztery	miesiące	od	
daty	 podpisania	 umowy.	 Jednak	 biorąc	 pod	 uwa-
gę	 okres,	 w	 którym	 inwestycja	 jest	 realizowana.	
Wszystko	 będzie	 zależne	 od	 warunków	 atmosfe-
rycznych.	Dokumentację	projektową	wraz	z	pozwo-
leniem	 na	 budowę	 przygotowała	 firma	 Jackowski	
Studio	ze	Stargardu.	/	Marcin	Gręda
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	 -	Dbałość	o	oświatę,	to	również	dbałość	o	warun-
ki	pracy	nauczycieli	i	uczniów	we	wszystkich	placów-
kach	na	terenie	naszej	gminy	–	powiedział	Burmistrz	
Nowogardu	Robert	Czapla.
	 I	 choć	 całość	 inwestycji	 była	 podzielona	 na	 kil-
ka	 etapów	 prace	 dobiegają	 do	 końca.	 A	 wszystko	
to	w	 trosce	o	oświatę,	 aby	uczniowie	mieli	 godne	
warunki	do	edukacji.	Do	szkoły	w	Błotnie	uczęszcza	
ponad	80	uczniów.	Kolejne	blisko	20	osób,	to	kadra	
pedagogiczna	i	pracownicy	szkoły.
	 Do	tej	pory	w	szkole	przeprowadzono	gruntowny	
remont	wnętrza	placówki.	Odnowiono	m.in.	koryta-
rze,	4.	sale	oraz	świetlicę.	Wyremontowano	również	

Kolejny etap docieplania szkoły
w Błotnie

wszystkie	 łazienki.Prace	 związane	 z	 termomoder-
nizacją	wykonuje	na	 zlecenie	Gminy	kilkuosobowa	
ekipa	 pracowników	 prac	 interwencyjnych,	 nadzo-
rowana	 przez	 Jarosława	 Hołubowskiego	 z	 Urzędu	
Miejskiego.
	 Poprawę	 komfortu	 pracy	w	 szkole	widzi	 dyrektor	
placówki,	 Tomasz	 Żelazowski.	 -	 Termomodernizacja	
była	bardzo	potrzebna.	Dzięki	wsparciu	burmistrza	Ro-
berta	Czapli	mamy	szkołę	gruntownie	odnowioną	a	te-
raz	jest	remontowana	z	zewnątrz	i	ocieplana.	Budynek	
jest	stary,	z	lat	70.	i	aż	do	dziś	nie	był	właściwie	ocieplo-
ny.	Teraz	znacząco	poprawi	się	komfort	pracy,	uczniom	
będzie	ciepło	i	zmniejszą	się	koszty	ogrzewania	–	po-
wiedział	dyrektor	T.	Żelazowski.	/	Marcin	Gręda
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	 We	 wtorek	 12	 listopada	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 podpisał	
umowy	w	ramach	projektu	zdro-
we	 powietrze	 w	 Nowogardzie.	
Podczas	podpisania	umowy	obec-
ni	 byli	 mieszkańcy	 pochodzący	
z	 Więrzbięcina,	 Karska	 i	 Błotna,	
którzy	złożyli	poprawnie	wniosek.	
W	 ramach	 umów	 jedna	 z	 osób	
zdecydowała	się	na	budowę	pom-
py	ciepła	natomiast	dwóch	kolej-
nych	 beneficjentów	 swoje	 dzia-
łania	 skierowało	 na	 ogrzewanie	
elektryczne.	Do	dnia	12	listopada	
zostało	 podpisanych	 28	 umów	
w	ramach	tego	projektu.	I	w	dal-
szym	 ciągu	można	 zgłaszać	 chęć	
udziału	 w	 projekcie.	 -Zachęcam	
serdecznie	 wszystkich	 mieszkań-
ców	 do	 korzystania	 z	 pieniędzy,	
które	 dla	 państwa	 mamy	 mówi	
burmistrz	Robert	Czapla.
	 Przypomnijmy	 projekt,	 który	
finansowany	jest	ze	środków	wła-
snych	Gminy	Nowogard	wystarto-
wał	z	początkiem	maja	br.	Projekt	

Kolejne umowy w ramach programu 
„Zdrowe Powietrze w Nowogardzie” 

podpisane 

skierowany	jest	dla	właścicieli	domów,	mieszkań,	spółdzielni	i	wspól-
not	mieszkaniowych.	Tu	w	ramach	dotacji	można	otrzymać	3	tysiące	
złotych	dla	domów	jednorodzinnych	i	mieszkań	oraz	5	tysięcy	złotych	
dla	domów	wielorodzinnych	posiadających	wspólną	kotłownię.
	 Więcej	informacji	dotyczących	projektu	mogą	Państwo	znaleźć	na	
stronie	www.nowogard.pl	w	zakładce	“Zdrowe	Powietrze	w	Nowogar-
dzie”	lub	w	pani	Magdaleny	Bednarek	z	wydziału	GKMiOS	tel.	91	39	26	
239,	mbednarek@nowogard.pl	/	Marcin	Gręda
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Pociski w bloku przy ulicy 5 Marca

	 Bez	wątpienia	śmiało	można	powiedzieć,	że	lada	
chwila	rozpoczną	się	prace	przy	budowie	placu	za-
bawa	 na	 terenie	 Przedszkola	 nr	 1.	 Jest	 to	 kolejna	
inwestycja	w	ostatnim	czasie	realizowana	przez	bur-
mistrza	 Roberta	 Czaple,	 która	 ukierunkowana	 jest	
w	nowogardzką	oświatę.	Budowa	placu	zabaw	była	
uzasadniona	częstym	remontem	i	naprawami	wysłu-
żonego	sprzętu,	a	co	za	tym	idzie	bezpieczeństwem	
dzieci	korzystających	z	tego	miejsca.	Inwestycja	jest	
realizowana	 zgodnie	 z	 wcześniejszymi	 ustaleniami	
Burmistrza	Roberta	Czapli,	z	dyrektor	Przedszkola	nr	
1	w	Nowogardzie-Jolantą	 Bielską	 oraz	 przedstawi-
cielami	Rady	Rodziców.
	 -	My	wszyscy	zarówno	rodzice	jak	i	kadra	peda-
gogiczna	cieszymy	się,	że	burmistrz	realizuje	swoją	
obietnicę	 złożona	 rodzicom	 i	 dba	 o	 naszych	 naj-

Za chwilę rusza budowa placu zabaw 
przy przedszkolu nr 1

młodszych.	Dzieci	już	nie	mogą	doczekać	się,	kiedy	
pierwszy	raz	będą	mogły	skorzystać	z	placu	zabaw-
-mówi	 Jolanta	 Bielska	 dyrektor	 przedszkola	 nr	 1	
w	Nowogardzie.
	 Zakres	 prowadzonych	 prac	 będzie	 obejmował:	
demontaż	istniejących	urządzeń	zabawowych	prze-
znaczonych	do	 likwidacji	oraz	demontaż	urządzeń,	
które	są	do	przeniesienia	i	ponownego	zamontowa-
nia	 zgodnie	 z	 projektem	 budowlanym.	Wykonana	
nawierzchnia	 placu	 zabaw	 będzie	 z	 piasku,	 Zakres	
prac	uwzględnia	również,	dostawę	i	montaż	nowych	
urządzeń	zabawowych	(huśtawka	potrójna	z	dwoma	
siedziskami	 plus	 bocianie	 gniazdo.	 A	 także	 zestaw	
zabawowy	wielofunkcyjny	 z	 dwoma	 zjeżdżalniami,	
linarium	 oraz	 małym	 zestawem	 wspinaczkowym). 
/Marcin	Gręda

	 Zaraz	 po	 otrzymaniu	 informacji	 o	 pociskach	
w	bloku	przy	ul.	5	Marca	w	Nowogardzie	burmistrz	
Robert	Czapla	wraz	z	pracownikami	urzędu	miejskie-
go	z	Gminnego	Centrum	Zarządzania	Kryzysowego	
natychmiast	 udał	 się	 na	miejsce.	 Rejon,	w	 którym	
znajdowały	 się	 pociski	 został	 zabezpieczony	 przed	
możliwością	wejścia	osób	postronnych.	Na	miejscu	
działania	operacyjne	prowadzili	policjanci	i	strażacy.	
Jak	zapewnił	burmistrz	Robert	Czapla	w	przypadku	
wystąpienia	potencjalnej	ewakuacji	zostało	przygo-
towane	ciepłe	miejsce,	do	którego	mieszkańcy	zo-
staną	przewiezieni	 i	 będą	mogli	 napić	 się	herbaty. 
/Marcin	Gręda
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	 W	środę	20	listopada	Burmistrz	Nowogardu	Ro-
bert	Czapla	podpisał	przetarg	nieograniczony	na	za-
danie	pn.”Budowa	parkingu	wraz	z	chodnikiem	przy	
ul.	Leśnej	na	os.	Gen.	Bema	w	Nowogardzie.
	 Jest	 to	 inwestycja,	o	którą	od	kilku	 lat	zabiegali	
radni	Marcin	Wolny	oraz	Renata	Piwowarczyk.	Nie-
stety	pomimo	wielu	prób	zabezpieczenia	pieniędzy	
w	budżecie	przez	burmistrza	Roberta	Czaple	na	ten	
cel	 zabezpieczenie	 pieniędzy	 było	 niemożliwe	 z	
uwagi	na	odrzucanie	inwestycji	przez	radnych	z	klu-
bu	Nowa.	Dziś	 inwestycja	 staje	 się	 faktem.	Termin	
składania	ofert	upływa	05.12.2019	r.	o	godz.	9:00.
	 Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 przebudowa	 ul.	
Leśnej	w	Nowogardzie	 zlokalizowana	 na	 działkach	
geodezyjnych	nr	16,	30	obręb	2	m.	Nowogard,	pole-
gająca	na:	Wykonaniu	jezdni	o	szerokości	5,5	m	i	dłu-
gości	 281,44	m,	 remoncie	 istniejącego	 skrzyżowa-
nia,	wykonaniu	64	miejsc	postojowych	w	tym	3	dla	
osób	niepełnosprawnych	i	wykonaniu	odwodnienia	
liniowego.	Miejsca	postojowe	oddzielone	będą	pa-
sem	zieleni.	Trzeba	również	wykonać	odwodnienie	
wód	 opadowych	 z	 nawierzchni	 jezdni	 i	 chodnika	

Burmistrz podpisał przetarg
na remont ulicy Leśnej

poprzez	 przebudowę	 i	 rozbudowę	 sieci	 kanalizacji	
deszczowej	w	pasie	drogowym.	Dokonaniu	wycinki	
drzew,	wykonaniu	nasadzeń	kompensacyjnych	oraz	
wykonaniu	nowych	odcinków	oświetleniowych.
	 Inwestycja	 ta	 jest	 o	 tyle	 atrakcyjną	 ofertą	 dla	
przedsiębiorców,	 gdyż	 termin	 składania	 ofert	 jest	
w	 tym	roku	a	wykonanie	 inwestycji	 rozpocznie	 się	
dopiero	 z	 początkiem	 roku.	Więc	 śmiało	 przedsię-
biorca	może	sobie	zaplanować	roboty	na	następny	
rok	–	mówi	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Wszystkie	 informacje	 związane	 z	 przetargiem	
umieszczone	są	na	stronie	BIP	pod	adresem:	http://
bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/499.dhtml

	 Burmistrz	 Nowogardu	 serdecznie	 zaprasza	 do	
złożenia	oferty	cenowej	na	zadanie:	Remont	świetli-
cy	-	zakup	i	montaż	trzech	klimatyzatorów	z	funkcją	
grzania	w	budynku	 świetlicy	wiejskiej	w	 Słajsinie”.	
Termin	złożenia	oferty	do	dnia:	03.12.2019	r.

Remont świetlicy - zakup i montaż trzech 
klimatyzatorów z funkcją grzania

w budynku świetlicy wiejskiej w Słajsinie”
złożył	wniosek	o	pozyskanie	pieniędzy	unijnych	na	
inwestycje	 pod	 nazwą	 budowa	 kanalizacji	 sanitar-
nej	w	miejscowości	Słajsino	gdzie	koszt	inwestycji	to	
blisko	3	miliony	złotych.	Z	czego	2	miliony	pochodzi-
łyby	z	unijnego	dofinansowania.	A	już	teraz	w	świe-
tlicy,	która	nie	posiada	ogrzewania	chce	na	wniosek	
sołtysa	 je	 zamontować.	 I	 choć	 sołtys	od	niedawna	
objął	funkcję	społeczną	stara	się,	aby	mieszkańcom	
żyło	się	lepiej.
	 Więcej	informacji	można	uzyskać	u	pracowników	
Wydział	 Inwestycji	 i	 Remontów,	 Pamela	 Springer,	
Aneta	Waracka	–	tel.	913926240.	lub	na	stronie	BIP	
pod	 adresem:	 https://nowogard-bip.alfatv.pl/un-
zip/11145.dhtml
	 Ofertę	należy	składać	w	zamkniętych	kopertach	
do	 dnia	 03.12.2019	 r.	 do	 godz.	 12:00	 w	 Urzędzie	
Miejskim	w	Nowogardzie	pl.	Wolności	1,	72-200	No-
wogard,	Biuro	Obsługi	Interesanta,	pok.	Nr	5	z	adno-
tacją:	„Oferta	na	zakup	i	montaż	trzech	klimatyzato-
rów	z	funkcją	grzania	w	budynku	świetlicy	wiejskiej	
w	Słajsinie”.	Nie	otwierać	przed	03.12.2019	r.	godz.	
12:10	/	Marcin	Gręda

	 Jest	 to	 kolejna	 inwestycja,	 którą	 burmistrz	 Ro-
bert	Czapla	chce	realizować	przy	dobrej	współpra-
cy	z	sołtysem	Słajsina	Marcinem	Ołubcem.	Nie	tak	
dawno	pisaliśmy	o	tym,	że	burmistrz	Robert	Czapla	
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Szanowni	Państwo
Informujemy,	że	zakończyły	się	konsultacje	Programu	współpracy	Gminy	Nowogard	z	organizacjami	
pozarządowymi	na	2020	rok.	Konsultacje	odbyły	się	w	dniach	od	8	do	15	listopada	br.	Serdecznie	
zapraszamy	do	zapoznania	się	z	wynikami	konsultacji.

Wydział	Rozwoju	Lokalnego
Funduszy,	Kultury	i	Sportu

	 W	dniu	21	listopada	w	restau-
racji	 okrąglak	 odbyło	 się	 uroczy-
ste	 spotkanie	 z	 okazji	 obchodzo-
nego	Dnia	Pracownika	Socjalnego	
z	pracownikami	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	 w	 Nowogardzie.	 W	
pierwszej	 części	 uroczystości	 w	
imieniu	burmistrza	Roberta	Czapli	
kwiaty	 wręczyli	 Sekretarz	 Grze-
gorz	Wasilewicz	wraz	 ze	 skarbni-
kiem	Marcinem	Marchewką.
	 Dyrekcja	i	pracownicy	Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Nowogar-
dzie	 usłyszeli	 najlepsze	 życzenia	
z	 okazji	 ich	 święta.	 Podkreślono,	
że	wykonywany	zawód	to	przede	
wszystkim	niesienie	pomocy,	któ-
re	 wymaga	 doskonałej	 orientacji	
w	przepisach	prawa	 i	możliwości	
udzielania	 wsparcia	 ze	 środków	

Uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

publicznych,	 doświadczenia,	 a	 także	 cierpliwości,	 wyrozumiałości	 i	
empatii.	Pracownik	socjalny	to	nie	tylko	wyuczony	zawód,	ale	przede	
wszystkim	powołanie.	/	Marcin	Gręda
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	 Od	 poniedziałku	 25	 listopada	
oddział	 ginekologiczno-położniczy	
nowogardzkiego	 szpitala	 wznowi	
działalność	–	zapewnił	w	poniedzia-
łek	(18	listopada)	dyrektor	Kazimierz	
Lembas.	 Udało	 się	 znaleźć	 lekarza	
zarządzającego	oddziałem	ginekolo-
giczno-położniczym.
	 Poszukiwałem	 lekarzy,	 którzy	
chcieliby	 podjąć	 pracę	 w	 naszym	
szpitalu.	 Od	 poniedziałku	 zawie-
szony	 oddział	 będzie	 pracował	 nor-
malnie.	 Mamy	 zapewnione	 obsady	
24-godzinne.	 Wiem	 już	 na	 pewno,	
że	uda	nam	się	całkowicie	wznowić	
pracę	 oddziału	 ginekologiczno-po-
łożniczego	zgodnie	z	wymogami	Na-
rodowego	Funduszu	Zdrowia	—	po-
wiedział	 dyrektor	 nowogardzkiego	
szpitala	Kazimierz	Lembas
	 Problem	 na	 oddziale	 ginekolo-
giczno-położniczym	 pojawił	 się	 już	
z	początkiem	roku,	kiedy	stan	zdro-
wia	lekarza	pogorszył	się.	Później	na-
stąpiły	 trudności	 z	 obsadą	dyżurów	
z	uwagi	na	chorobę	innego	lekarza.
	 Nowogardzki	 oddział	 gineko-
logiczno-	 położniczy	 dysponuje	
24	miejscami	 i	 jest	w	 stanie	 samo-
dzielnie	zapewnić	pełną	opiekę	przy-
szłym	mamą.
	 -	 Cieszę	 się,	 że	 oddział	 wznawia	
działalność,	 jest	 to	 bardzo	 dobra	
wiadomość	dla	przyszłych	mam,	któ-
re	chciałyby	właśnie	w	Nowogardzie	
urodzić	 swoje	potomstwo	–	powie-
dział	burmistrz	Robert	Czapla
	 Pierwsze	 pacjentki,	 które	 zdecy-
dują	się	na	poród	właśnie	w	nowo-
gardzkim	szpitalu	mogą	zostać	przy-
jęte	 na	 oddział	 w	 poniedziałek	 25	
listopada	od	godziny	8:00.	/	Marcin	
Gręda

Oddział ginekologiczno-położniczy
w Nowogardzie wznawia działalność
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	 W	czwartek,	14	listopada	br.	w	Sikorkach	doszło	
do	spotkania	burmistrza	Nowogardu	Roberta	Czapli	
z	 sołtysami	 gminy.	 Przypomnijmy,	 że	 tego	 rodzaju	
zebrania	robocze,	które	odbywają	się	cyklicznie,	są	
dobrą	 okazją	 do	 omawiania	 bieżących	 spraw	 so-
łectw.	
	 W	 spotkaniu,	 oprócz	 burmistrza	 udział	 wzięli	
również	m.in.	kierownicy	poszczególnych	wydziałów	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nowogardzie	 oraz	 skarbnik	
Marcin	Marchewka	oraz	dyrektor	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	 -	Dorota	Maślana.	Zebranie	 rozpoczęto	
przedstawieniem	 sołtysom	 dzielnicowych	 Komisa-
riatu	Policji	w	Nowogardzie.	St.	asp.	Piotr	Leyk	za-
prosił	zarówno	ponownie	wybranych,	jak	i	nowych	
sołtysów	do	współpracy.

Spotkanie	 z	 sołtysami	
podzielono	na	kilka	czę-
ści.	 W	 pierwszej	 z	 nich	
omówiono	 temat	 moż-
liwości	 pozyskania	 dla	

sołectwa	frezu	i	kruszywa,	które	służą	do	bieżących	
napraw	dróg.	Sołtysi	 zostali	poinformowani,	 że	za-
potrzebowanie	 na	 tego	 rodzaju	 materiały	 należy	
zgłaszać	 do	 Krzysztofa	 Feliksiaka.	 	W	 kolejnej	 czę-
ści	poruszono	temat	programu	burmistrza	Roberta	
Czapli,	który	dotyczy	możliwości	pozyskania	dotacji	
na	przydomowe	oczyszczalnie	ścieków.	Wyczerpują-
cych	 informacji	na	 ten	temat	udzieliła	A.	Warkale-
wicz.	Powiedziała	ona	m.in.,	 że	w	programie	moż-
na	 otrzymać	 pieniądze	 na	 zakup	 przydomowych	
oczyszczalni	ścieków	dla	domów	lub	domów	w	bu-
dowie	w	miejscowościach	Gminy	Nowogard,	gdzie	
nie	ma	 sieci	 kanalizacyjnej	 i	 gdzie	 jej	 budowa	 jest	
nieuzasadniona.	Wnioskodawca	może	 uzyskać	 do-
finansowanie	do	75%	udokumentowanych	 fakturą	

Spotkanie sołtysów
z burmistrzem w Sikorkach

poniesionych	kosztów	jednak	nie	więcej	niż:	4.500	
zł	dla	oczyszczalni	indywidualnej	obsługującej	jeden	
budynek	mieszkalny,	4.500	zł	dla	oczyszczalni	wspól-
nej	obsługującej	więcej	niż	jeden	budynek	mieszkal-
ny	oraz	po	1.000	zł	dodatkowo	dla	każdego	budynku	
przyłączonego	do	tej	oczyszczalni	na	etapie	 jej	bu-
dowy.		Miłym	akcentem	spotkania	było	oficjalne	po-
witanie	przez	burmistrza	niedawno	wybranej	sołtys	
Szczytnik	–	pani	 Jolanty	Gaj,	która	otrzymała	z	 rąk	
Roberta	Czapli	bukiet	kwiatów	oraz	list	gratulacyjny.

	 Następnie	W.	Szponar	przed-
stawił	 sołtysom	 program	
„Zdrowe	 powietrze	 w	 Nowo-
gardzie”	 –	 również	 autorski	
program	 burmistrza,	 dzięki	
któremu	można	pozyskać	pie-
niądze	 na	 zakup	 fabrycznie	
nowych	kotłów	gazowych,	ko-
tłów	 na	 olej	 opałowy,	 pieców	
zasilanych	 prądem	 elektrycz-
nym,	 kotłów	na	biomasę	oraz	

na	zakup	elementów	związanych	z	nowym	systemem	
ogrzewania	(np.	pompy,	rury,	zawory).	Program	prze-
widuje,	 że	 właściciele	 lub	 współwłaściciele	 domów	
i	mieszkań	oraz	wspólnoty	 i	 spółdzielnie	mieszkanio-
we	mogą	uzyskać	3	tys.	zł	dla	domów	jednorodzinnych	
i	mieszkań	oraz	5	tys.	zł	dla	domów	wielorodzinnych	
posiadających	wspólną	kotłownię.
	 W	dalszej	części	spotkania	K.	Olczak	powiadomiła	
sołtysów	m.in.	o	programie	usuwania	folii	rolniczych	
i	 innych	odpadów	pochodzących	z	działalności	 rol-
niczej,	do	którego	to	programu	zamierza	przystąpić	
Gmina	 Nowogard.	 P.	 Springer	 z	 kolei	 przedstawiła	
zebranym	stan	prowadzonych	inwestycji	na	terenie	
sołectw,	wśród	których	 znalazły	 się	m.in.:	 budowa	
świetlic	 wiejskich	 w	 Wyszomierzu	 i	 Boguszycach	
oraz	budowa	pomostu	w	Olchowie.	Na	zakończenie	
spotkania	kwestię	projektowania	budżetu	na	przy-
szły	rok	przedstawił	skarbnik	gminy	M.	Marchewka.
	 Kolejne	spotkanie	sołtysów	z	burmistrzem	zapla-
nowano	na	20	grudnia	w	Strzelewie.	/	Red.
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	 Jakość	dróg,	budowa	świetlicy	wiejskiej,	remont	
kościoła	 –	 oto	 niektóre	 z	 tematów,	 jakie	 poruszy-
li	mieszkańcy	Maszkowa	7	 listopada	br.	 (czwartek)	
w	 czasie	 spotkania	 z	 burmistrzem	Nowogardu	Ro-
bertem	Czaplą.	W	zebraniu,	w	którym	wzięło	udział	
około	 40	mieszkańców	 sołectwa,	 uczestniczyli	 tak-
że	Marcin	Marchewka	 –	 skarbnik	 gminy,	Wojciech	
Szponar	 (Wydział	 Gospodarki	 Komunalnej,	 Miesz-
kaniowej	 i	 Ochrony	 Środowiska),	 Pamela	 Springer	
(Wydział	 Inwestycji	 i	Remontów)	oraz	Jarosław	So-
borski	 (Wydział	Rozwoju	Lokalnego,	Funduszy,	Kul-
tury	i	Sportu).

Spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Maszkowa

mi	o	ruchu	drogowym),	mieszkańcy	Maszkowa,	aby	
dojechać	do	Nowogardu	winni	jechać	dłuższą	drogą	
przez	Jarchlino	i	Kulice.	Dzieje	się	tak,	gdyż	możliwy	
krótszy	 przejazd	 został	 oznaczony	 znakiem	 zakazu	
z	wyłączeniem	dojazdu	do	posesji	w	Wojcieszynie.
	 W	 tej	 kwestii	Wojciech	 Szponar	 z	 urzędu	miej-
skiego,	 powiedział,	 że	 budowa	 drogi	 s6	 i	 za	 zwią-
zaną	 z	 nią	 organizację	 ruchu	 odpowiedzialna	 jest	
Generalna	 Dyrekcja	 Dróg	 Krajowych	 i	 Autostrad	
(GDDKiA),	 a	 nie	 gmina.	W.	 Szponar	 poinformował	
również,	że	monitował	sprawę	u	inwestora	i	ma	jego	
zapewnienie,	iż	problem	z	dojazdem	z	Maszkowa	do	
Nowogardu	 może	 potrwać	 do	 końca	 listopada	 br.	
W	 związku	 z	 taką	 informacją	mieszkańcy	 poprosi-
li	burmistrza	Roberta	Czaplę	o	pomoc.	Rozpoczęto	
wspólne	 rozważanie	 kilku	wariantów,	 by	 zapewnić	
mieszkańcom	krótszy	 (tymczasowy)	dojazd	do	No-
wogardu.	 Wynikiem	 tego	 było	 ustalenie,	 że	 przy	
pomocy	miejscowego	przedsiębiorcy	i	zgody	burmi-
strza	oraz	rozmowy	z	GDDKiA	(pozyskanie	materia-
łu),	wspólnie	zostanie	podjęta	próba	przy	utwardze-
niu	 gruntowej	 drogi	 gminnej,	 która	 da	 możliwość	
krótszego	 dojazdu	 do	 Nowogardu.	W	 kwestii	 dro-
gownictwa,	poruszono	również	problem	jakości	na-
wierzchni	drogi	w	Maszkowie.	Po	zgłoszeniu	proble-
mu,	padła	deklaracja,	że	gmina	drogę	naprawi.
	 Kolejnym	zgłoszeniem	mieszkańca	było	pytanie,	
kiedy	Maszkowo	zostanie	przyłączone	do	sieci	gazu	
ziemnego.	W	odpowiedzi	burmistrz	wytłumaczył,	że	
spółki	 gazownictwa	 kierują	 się	między	 innymi	 „za-
sadami	rynku”	oraz	że	zorganizuje	on	otwarte	spo-
tkanie	przedstawiciela	jednej	z	nich	z	mieszkańcami	
w	najbliższym	możliwym	czasie.
	 W	 sprawie	 remontu	 kościoła	 burmistrz	 Robert	
Czapla	poinformował,	iż	na	ten	cel	zabezpieczył	już	
pieniądze	w	budżecie.	Wiele	wskazuje	więc	na	 to,	
że	będzie	mogło	do	niego	dojść	w	przyszłym	roku.	
Co	do	budowy	świetlicy	wiejskiej,	Pamela	Springer	
poinformowała,	 że	 jest	 już	 wykonany	 projekt	 bu-
dowlany,	natomiast	Jarosław	Soborski	stwierdził,	że	
w	przyszłym	roku	możliwe	jest	dofinansowanie	tego	
zadania.	/	(Red.)

	 Spotkanie	 otworzył	 sołtys	 Maszkowa	 Krzysztof	
Bernach.	 Odniósł	 się	 on	 do	 zarzutów	 niektórych	
mieszkańców,	 którzy	 mieli	 twierdzić,	 że	 sołtys	 nie	
jest	 w	 stałym	 kontakcie	 z	 gminą.	 Bezpodstawnym	
–	 jak	 się	 okazało	 -zarzutom	 stanowczo	 zaprzeczył	
burmistrz,	który	poinformował	zebranych,	że	z	soł-
tysem	Maszkowa	 jest	w	 stałym	kontakcie,	 średnio	
raz	w	tygodniu.
	 -	Do	sołtysa	nikt	nic	nie	ma,	a	ci	którzy	coś	mają	
nawet	nie	przychodzą	na	zebrania.	Sołtys	ma	nasze	
poparcie	–	skwitował	sprawę	jeden	z	mieszkańców.	
Jego	słowa	zostały	potwierdzone	przez	resztę	obec-
nych.
	 Kolejnym	 zagadnieniem	 poruszonym	 przez	
mieszkańców	był	utrudniony	dojazd	z	Maszkowa	do	
Nowogardu.	Przypomnijmy,	że	ze	względu	na	budo-
wę	drogi	s6,	w	chwili	obecnej	 (zgodnie	z	przepisa-
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	 15	 listopada	 br.	 (piątek),	
w	 urzędzie	 miejskim	 burmistrz	
Robert	Czapla	gościł	komendanta	
Komisariatu	 Policji	 w	 Nowogar-
dzie	 podkom.	 Andrzeja	 Artemiu-
ka.
	 W	 trakcie	 rozmów,	w	 których	
wziął	 udział	 także	 zastępca	 bur-
mistrza	 Krzysztof	 Kolibski,	 roz-
mawiano	 między	 innymi	 o	 dzia-
łaniach	 wpływających	 na	 stan	
bezpieczeństwa	na	terenie	miasta	
i	gminy.
	 Podkom.	Andrzej	Artemiuk	jest	
komendantem	nowogardzkiej	po-
licji	od	1	 listopada	br.	Wcześniej,	
bo	 od	 maja	 br.,	 pełnił	 on	 obo-
wiązki	 komendanta	 zastępując	
na	stanowisku	kom.	Dorotę	Zając. 
A.	 Artemiuk	 pracował	 również	
m.in.	 w	 Komendzie	 Powiatowej	
Policji	 w	 Kamieniu	 Pomorskim,	
gdzie	był	zastępcą	naczelnika	Wy-
działu	Kryminalnego.

Wizyta Komendanta Komisariatu Policji

	 W	czasie	wizyty	komendanta	w	nowogardzkim	urzędzie	miejskim,	
oprócz	najlepszych	życzeń,	otrzymał	on	z	rąk	burmistrza	Roberta	Czapli	
list	gratulacyjny.	Wcześniej	burmistrz	Robert	Czapla	pozytywnie	zaopi-
niował	kandydaturę	nowego	komendanta.	/	Red.
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	 W	 poniedziałek	 11	 listopada	
br.,	 złożeniem	 kwiatów	 pod	 Po-
mnikiem	 Kombatantom	 RP	 na	
Placu	 Wolności	 w	 Nowogardzie	
uroczyście	 rozpoczęto	 oficjalne	
obchody	 101.	 rocznicy	 Święta	
Niepodległości.
	 Tuż	przed	złożeniem	wiązanek,	
uczestnicy	powitali	przybyłych	na	
uroczystość	motocyklistów	Moto-
korby	z	Goleniowa	 i	Nowogardu.	
Następnie	 wieńce	 i	 kwiaty	 pod	
pomnikiem	 złożyli	 Kombatanci	
RP,	burmistrz	Nowogardu	Robert	
Czapla	wraz	 z	 zastępcą	 Krzyszto-
fem	 Kolibskim,	 przedstawiciele	
szkół	i	przedszkoli	z	terenu	Gminy	
Nowogard,	 funkcjonariusze	 Służ-
by	 Więziennej,	 delegacja	 Ochot-

Uroczyste obchody
Święta Niepodległości

niczej	 Straży	 Pożarnej,	 członko-
wie	 Stowarzyszenia	 „Serduszko”,	
Stowarzyszenia	 „Jutrzenka”,	 Sto-

warzyszenia	 „Lila-róż”,	 Stowarzy-
szenia	 „Pokolenia”,	 członkowie	
Sojuszu	 Lewicy	 Demokratycznej	
(szczebla	 gminnego	 i	 powiato-
wego),	 przedstawiciele	 Emery-
towanych	 Policjantów,	 Emeryto-
wanych	 funkcjonariuszy	 Zakładu	
Karnego,	Uniwersytetu	 III	Wieku,	
Związku	 Diabetyków,	 Związku	
Emerytów	Rencistów	i	Inwalidów,	
Uczniowskiego	 Klubu	 Sportowe-
go	 „Jedyneczka”,	 Miejsko-Gmin-
nego	 LZS-u,	Nowogardzkiego	 Fo-
rum	 Organizacji	 Pozarządowych,	
Klubu	 Motorowego	 „Cisy”,	 To-
warzystwa	Miłośników	Ziemi	No-
wogardzkiej,	Związku	Nauczyciel-
stwa	Polskiego.
	 -	Dziękuję	wszystkim	tym,	któ-
rzy	 złożyli	 kwiaty	 i	 wieńce	 pod	
Pomnikiem	 Kombatantom	 Rze-
czypospolitej	 Polskiej	 oraz	 tym,	
którzy	 uczestniczą	 w	 dzisiejszej	
uroczystości.	 To	 wielki	 i	 radosny	
dzień	 dla	 Polaków	 –	 powiedział	
do	 zebranych	 burmistrz	 Robert	
Czapla.
	 Tuż	 po	 przemówieniu	 burmi-
strza,	rys	historyczny	drogi	do	nie-
podległości	przedstawiły	uczenni-
ce	Liceum	Nr	2.
	 Następnie	 uczestnicy	 uroczy-
stości	udali	się	do	Nowogardzkie-
go	Domu	Kultury,	gdzie	wspólnie	
śpiewano	 pieśni	 patriotyczne.	
Rozpoczęto	 hymnem	 państwo-
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wym,	przy	akompaniamencie	for-
tepianu	(wyk.	Albert	Moroz).
	 W	tym	samym	czasie,	w	Miej-
skiej	Bibliotece	Publicznej	można	
było	oglądać	wystawy	o	tematyce	
niepodległościowej,	w	tym	m.in.:	
„Kobiety	 Niepodległe”,	 „Marsza-
łek	Józef	Piłsudski”,	„Polskie	drogi	
ku	 Niepodległości”	 oraz	 -	 przy-
gotowana	 przez	 Stowarzyszenie	
Byłych	Żołnierzy	I	Batalionu	Sztur-
mowego	w	Dziwnowie	-	wystawa	
pt.:	 „Najwybitniejsi	 spadochro-
niarze	w	Wojsku	Polskim”.	/	Red.
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Uderz w stół, a nożyce się odezwą...
	 Pomimo	próśb,	konferencji	prasowych,	nadal	nie	
wiadomo,	ile	(i	czy	w	ogóle)	osoby	związane	z	pro-
jektem	„Nowe	możliwości”	otrzymały	wynagrodze-
nia.	 Zamiast	 konkretnej	 odpowiedzi	w	 sprawie	 od	
osób	 zaangażowanych	w	 projekt,	 do	 urzędu	miej-
skiego	pismo	złożył	radny	Michał	Wiatr.	Pismo,	a	do-
kładniej	 wezwanie	 do	 zaprzestania	 naruszeń	 dóbr	
osobistych	 oraz	 usunięcia	 skutków	 tych	 naruszeń,	
zawiera	wezwanie	do	zaniechania	rozpowszechnia-
nia	 nieprawdziwych	 informacji	 sugerujących	 zaan-
gażowanie	 radnego	Wiatra	w	projekt	 „Nowe	moż-
liwości”	oraz	czerpania	z	 tego	 tytułu	 jakichkolwiek	
korzyści	finansowych.
	 Redakcja	przyjmuje	do	wiadomości	 twierdzenia	
Michała	Wiatra,	że	nie	miał	on	nic	wspólnego	z	pro-
jektem	„Nowe	możliwości”.	Warto	jednak	zaznaczyć,	
że	ewentualne	nieścisłości	(jak	ta	odnosząca	się	do	
M.	Wiatra)	co	do	informacji	podawanych	w	związku	
z	projektem	„Nowe	możliwości”	wynikają	wyłącznie	
z	 faktu,	 że	 pomimo	wielokrotnych	 próśb	 zarówno	
radnych	gminnych	SLD	oraz	pełnomocnika	do	spraw	
osób	niepełnosprawnych,	nadal	nie	wiemy,	kto	brał	
udział	w	realizacji	projektu	i	ile	(o	ile	w	ogóle)	wziął	
wynagrodzenia	z	tytułu	realizowania	tego	projektu.	
Wiemy	natomiast,	że	w	projekt	zaangażowane	były	
osoby	związane	z	Klubem	Nowa	(klub	właśnie	rad-
nego	Michała	Wiatra).	

	 Pismo	-	wezwa-
nie	 radnego	 Wia-
tra,	 w	 którym	 sta-
nowczo	dystansuje	
się	 on	 od	 sprawy	
projektu	 „Nowe	
możliwości”	 –	 jest	
poniekąd	 zasta-
nawiające	z	innego	powodu.	Wiadomym	jest,	że	ów	
projekt,	jako	„pomysł	sam	w	sobie”,	jest	godny	naśla-
dowania.	Wszak	chodzi	o	dobro	osób	niepełnospraw-
nych.	Dlaczego	więc	radny	Wiatr	nie	chce	być	wiąza-
ny	z	tym	projektem,	jak	gdyby	sama	sugestia,	że	ktoś	
brał	udział	w	tym	przedsięwzięciu	stanowiła	ujmę	dla	
jego	wizerunku?	 Sam	wszak	 pisze:	 „(...)	 Zaznaczam	
zatem,	 że	 poprzez	 formułowanie	 nieprawdziwych	
informacji	 we	 wskazanym	 powyżej	 zakresie,	 nadto	
sugerowanie	 mojego	 zaangażowania	 w	 powyższy	
projekt	i	uzyskiwania	w	związku	z	tym	jakichkolwiek	
korzyści,	w	sposób	całkowicie	bezprawny	naruszone	
zostały	moje	dobra	osobiste	(...)”.	
	 Korzystając	z	możliwości,	chcemy	więc	zaapelo-
wać	do	radnego	Wiatra	i	poprosić	go	(wykorzystując	
jego	przynależność	do	Klubu	Nowa),	aby	wsparł	on	
nasze	dążenia	do	ustalenia	wysokości	potencjalnych	
wynagrodzeń	ze	zrealizowanego	projektu.	/	Red.
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	 15	 listopada	 w	 Miejskiej	 Bibliotece	 Publicz-
nej	 zebrało	 się	grono	sympatyków	„Klubu	Zdrowia	
w	Bibliotece”.	 Pan	Gabriel	 Chmielewski	 –	 dietetyk	
i	trener	personalny	podjął	temat	stawów	-	jak	o	nie	
dbać,	by	cieszyć	się	zdrowiem	przez	długie	lata?
	 Aby	 lepiej	 zrozumieć	 funkcjonowanie	 stawów	
Pan	Gabriel	najpierw	dokładnie	opisał	ich	budowę.	
Ważną	 kwestią	 poruszoną	 na	 spotkaniu	 było	 rów-
nież	zapobieganie	zwyrodnieniom	stawów	oraz	ich	

Jak zachować zdrowie na dłużej,
czyli rzecz o stawach

leczeniu.	Okazało	się,	że	wiele	zależy	od	naszej	diety	
oraz	 aktywności	 fizycznej.	 Zwracajmy	 więc	 uwagę	
na	to	co	spożywamy	i	ruszajmy	się	jak	najwięcej.
	 Publiczność	żywo	zainteresowana	tematem	sta-
wów	czynnie	uczestniczyła	w	rozmowie	z	prelegen-
tem.	 Dziękujemy	 za	 liczne	 przybycie	 i	 oczywiście	
zapraszamy	na	kolejne	spotkania	w	ramach	„Klubu	
Zdrowia”.	/	MBP



www.nowogard.plwww.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe16

	 Tradycyjnie	już	po	raz	dziesiąty	w	hali	sportowej	
Zespołu	 Szkół	 nr	 1	 w	 Nowogardzie	 oraz	 w	 Szkole	
Podstawowej	nr	4	w	Nowogardzie	odbyła	się	X	edy-
cja	Turniej	 Służb	Mundurowych	w	Piłce	Siatkowej.	
Organizatorowi	podczas	 jubileuszowej	edycji	udało	
się	pozyskać	sponsora	tytularnego	którym	był	wła-
ściciel	 autoryzowanego	 salonu	 samochodowego	
DARKAT	Wiesław	Jurczyk	ze	Stargardu

Turniej służb mundurowych
w piłkę siatkową

zajęła	drużyna	Policji	Zachodniopomorskiej,	a	trze-
cie	 zespół	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	 w	 Stargar-
dzie	 wyprzedzając	 ZK	 Goleniów,	 Luks	 „Siatkarze”	
Nowogard,	 oraz	 KPP	 Goleniów.	Mecze	 sędziowali:	
Marcin	Barycza,	Grzegorz	Tandecki	oraz	Fabian	Do-
browolski.
	 Organizatorem	 zawodów	 byli	 wspólnie	 Komen-
da	Powiatowa	Policji	w	Goleniowie	oraz	LUKS	„Siat-
karz”	Nowogard.
W	 uroczystym	 wręczeniu	 pucharów	 uczestniczył	
burmistrz	 Robert	 Czapla,	 który	 ufundował	 puchar	
dla	drużyny	zajmującej	III	miejsce.
	 Podczas	 turnieju	 swoją	 obecnością	 zaszczycili:	
Wicestarosta	Powiatu	Goleniowskiego	-	Tomasz	Ku-
linicz,	Komendant	Powiatowy	Policji	w	Goleniowie	
-	insp.	Robert	Sielski,	Burmistrz	Nowogardu	-	Robert	
Czapla,	Komendant	Komisariatu	Policji	w	Nowogar-
dzie	 -	podkom.	Andrzej	Artemiuk,	Zastępca	Nadle-
śniczego	 Nadleśnictwa	 Nowogard	 -	 Kazimierz	 De-
kański,	Dyrektor	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w	Nowogardzie	–	Jarosław	Chudyk,	Dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	nr	4	w	Nowogardzie	 -	Bogdan	Sobo-
lewski,	 Przewodniczący	 NSZZ	 Policjantów	 w	 Go-
leniowie	 -	 asp.	 sztab.	Radosław	Podolak.	 /	Marcin	
Gręda

	 Jest	to	spory	kawałek	historii,	który	na	stałe	wpi-
sał	się	do	kalendarza	wydarzeń	sportowych	w	No-
wogardzie.	 W	 rozgrywkach	 brało	 udział	 6	 drużyn	
reprezentujących	poszczególne	służby	mundurowe:	
Policja	 Zachodniopomorska,	 Komenda	 Powiatowa	
Policji	 w	 Goleniowie,	 Komenda	 Powiatowa	 Policji	
w	 Stargardzie,	 Zakład	 Karny	w	Goleniowie,	 Regio-
nalna	 Dyrekcja	 Lasów	 Państwowych	 w	 Szczecinie	
oraz	LUKS	„Siatkarze”	Nowogard.	Biorąc	pod	uwagę	
zaciętą	 rywalizacje,	 jaka	 towarzyszyła	zawodnikom	
w	walce	o	zwycięstwo	można	powiedzieć,	że	turniej	
był	zorganizowany	na	najwyższym	poziomie.	Pomi-
mo	dużych	emocji	sportowych	panowała	przyjazna	
atmosfera.
	 Zwycięzcą	X	Turnieju	Służb	Mundurowych	w	Pił-
ce	 Siatkowej	 została	 drużyna	 Regionalnej	 Dyrekcji	
Lasów	 Państwowych	w	 Szczecinie.	 Drugie	miejsce	
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PRZEBUDOWA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO - OGŁOSZENIE

Burmistrz	Nowogardu	serdecznie	zaprasza	do	składanie	ofert	cenowych	na	wykonanie	zadania	
pn:	Przebudowa	ul.	Kazimierza	Wielkiego	w	Nowogardzie.

Termin	składania	ofert	upływa	4	grudnia	2019r	o	godzinie	9:00.
Szczegóły	dostępne	pod	adresem:	http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/497.dhtml

Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących
z działalności rolniczej

Uprzejmie	 infor-
mujemy,	 że	 Na-
rodowy	 Fundusz	
Ochrony	 Środo-
wiska	i	Gospodar-
ki	Wodnej	 ogłosił	
nabór	wniosków	o	dofinansowanie	w	ramach	
programu	 priorytetowego	 „Usuwanie	 folii	
rolniczych	 i	 innych	 odpadów	 pochodzących	
z	działalności	rolniczej”,	do	którego	Gmina	No-
wogard	zamierza	przystąpić.
W	 ramach	 dotacji	 kwalifikowane	 są	 wyłącz-
nie	koszty	transportu	oraz	koszty	odzysku	lub	
unieszkodliwienia	 odpadów	 z	 folii	 rolniczych,	
siatki	 i	 sznurka	 do	 owijania	 balotów,	 opako-
wań	 po	 nawozach	 i	 typu	 Big	 Bag.	 Miejscem	
składania,	 do	 którego	 będzie	 można	 dostar-
czyć	odpady	z	 folii	 rolniczych,	siatki	 i	 sznurka	
będzie	Celowy	Związek	Gmin	R-XXI	w	Słajsinie.
Mamy	szansę	pozyskać	dofinansowanie	w	wy-
sokości	500	zł	do	1	tony	odpadów	w	związku	z	
tym	prowadzący	gospodarstwo	rolne	na	tere-
nie	Gminy	Nowogard	,zainteresowani	przystą-
pieniem	do	programu	winni	złożyć	informację	
o	 rodzajach	 i	 ilości	posiadanych	odpadów	na	
druku	zamieszczonym	w	załączniku.	Realizacja	
programu	uzależniona	będzie	od	 ilości	zebra-
nych	 informacji	 dotyczących	 odpadów	 obję-
tych	programem.

Sposób	składania	informacji:	osobiście
do	Urzędu	Miasta	Nowogard	Plac	Wolności	1	
72-200	Nowogard	pokój	nr	5	lub	na	adres	

e-mail:	kolczak@nowogard.pl
Więcej	informacji

pod	nr	tel.	913926225	-	Katarzyna	Olczak
Termin	składania	informacji:

do	dnia	13.12.2019r.	Informacje	złożone
po	tym	terminie	nie	zostaną	uwzględnione

do	składanego	przez	Gminę	wniosku.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  

SSiO.211.9.2019.BZ

Referenta
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Osoba	zatrudniona	na	wyżej	wymienionym	
stanowisku,	będzie	odpowiedzialna	między	

innymi	za:

•	 Przygotowywanie	 i	 przeprowadzanie	 prze-
targów	związanych	z	dostawą	kruszywa	i	fre-
zu	na	terenie	Gminy	Nowogard	oraz	utrzyma-
niem	zieleni	na	terenie	miasta	Nowogard.
•	Prowadzenie	spraw	związanych	z	dyspono-
waniem	środkami	budżetu	gminy	w	zakresie	
zakupów,	usług,	dostaw	i	robót	budowlanych.
•	Prowadzenie	spraw	związanych	z	realizacją	
zleceń,	 umów	 dotyczących	 zakupów,	 usług,	
dostaw	i	robót	budowlanych.

Od	kandydata	na	wyżej	wymienionym	stano-
wisku,	oczekujemy:

•	Znajomości	przepisów	ustawy	prawo	zamó-
wień	publicznych	oraz	kodeksu	postępowa-
nia	administracyjnego;

•	Umiejętności	praktycznego	stosowania	pra-
wa;

•	Dobrej	organizacji	pracy;
•	Odpowiedzialności;
•	Odporności	na	stres.

Dodatkowych	informacji	o	naborze	udziela	
Pani	Barbara	Zdun,	tel.	913926204,

e-mail:	kadry@nowogard.pl,	pokój	201.

Wszystkich	zainteresowanych	zapraszamy
do	zapoznania	się	ze	szczegółami	ogłoszenia	

na	stronie	www.bip.nowogard.pl
w	zakładce	„wolne	stanowiska”.



www.nowogard.plwww.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe18



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

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

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

1	piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD

Nakład:	2500	egz.

Adres:	Redakcja	„Nowogardzkie	Wiadomości	Samorządowe”

72-200	Nowogard,	pl.	Wolności	1

tel.	91	39	27	240	,	91	39	26	200/201	w.	505

Redaktor naczelny: Marcin	Ościłowski

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona	www.nowogard.pl

Skład	i	druk:	Digital	Art	Studio		www.digitalartstudio.pl

Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 redakcji	 tekstów 

oraz	zmiany	tytułów.

Biuletyn	„Wiadomości	Samorządowe”	można	otrzymać	w	następujących	punktach:	Urząd	
Miejski	w	Nowogardzie	 -	 Biuro	Obsługi	 Interesantów,	 pl.	Wolności	 1,	 pok.	 5;	 Sołectwa;	
Nowogardzki	 Dom	 Kultury,	 pl.	 Wolności	 7,	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Nowogardzie,	
pl.	 Wolności	 9;	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	 Rejonowy	 w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	 7;	 Centrum	 Edukacji	 i	 Przedsiębiorczości	 „Profit”w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	3;	Handel	Art.-Spożywczo-Przemysłowe	Roman	Kwiatkowski,	ul.	Woj.	Polskiego	
3A;	Miejska	Biblioteka	Publiczna,	pl.	Wolności	8;	Bank	Pekao	S.A.,	ul.	Bankowa	5;	PKO	BP	
S.A.,	Pl.	Wolności	5;	 „Netto”	Supermarket,	ul.	700-lecia	22;	 Józef	Sosnowski	–	 sklep,	ul.	
Poniatowskiego	5/1;	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	Warszawy	102;	Sklep	„Banan”,	ul.	
Boh.	Warszawy	103;	Sklep	spożywczo-przemysłowy,	Stanisław	Barliszyn,	ul.	Boh.	Warszawy	
44;	Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	Apteka	 „ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	Warszawska	 14;	
„Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	 ul.	 Armii	 Krajowej	 51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	 ul.	
Warszawska	9;	 Sklep	„Biedronka”,	ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	 „Polo”,	ul.	700-lecia	
20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	
Armii	Krajowej	51;	Sklep	spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	
ul.	 3	Maja	31C;	 Sklep	 spożywczo-monopolowy,	 ul.	 Bat.	 Chłopskich	1a;	 Zakład	Karny,	 ul.	
Zamkowa	 7;	 Sklep	 „PROMYK”,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Sklep	 spożywczo-	 -przemysłowy	
„SANDRA”,	 ul.	 Leśna	 6c;	 Sklep	 spożywczy	 Emilia	 Biegajło,	 ul.	 Gen	 Bema	 40/a;	 Sklep	
KAMAR,	ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	
Anna	Wiśniewska	ul.	Bema	58,	Salon	fryzjerski	M.	Kouhan,	ul.	700-lecia	27B.	FINANS-BUD	
(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	9/7a;	REMO	Rolety-
Żaluzje-Tapety	 Janusz	 Włodarczyk	 Nowogard,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Komisariat	 Policji	
Nowogard,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 9;	 ZBK	 ul.	 700-lecia	 14;	 Sklep	 Spożywczo-Monopolowy	
„Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	
Artykuły	Spożywczo-Przemysłowe	Edmund	Szukalski,	ul.	Armii	Krajowej	12a;	Pasmanteria	
„OLEŃKA”,	ul.	Stolarska	2;	NZOZ	LEKS	ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	
„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	
700-lecia	26a;	Sklep	ABC	ul.	Wojska	Polskiego	59/A,	„U	NATALII”	ul.	Zamkowa	4

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
ogłasza przetarg

na wykonanie dowozu uczniów
z terenu gminy Nowogard

do ośrodka w Radowie Wielkim, 
szkoły w Siedlicach

oraz do placówek oświatowych
na terenie gminy Goleniów.

Termin	składania	ofert
do	3	grudnia	2019r.	do	godz.	11:00

Termin	realizacji	zamówienia
16-12-2019	r.	do	30-06-2020	r.

Szczegóły	na	stronie
	www.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu zaprasza
do	składania	ofert

w	przetargu	nieograniczonym
na	zadanie	pn.:

„Budowa parkingu
wraz z chodnikiem

przy ul. Leśnej
na Osiedlu Generała Bema

w Nowogardzie”

Termin	składania	ofert	upływa	
5.12.2019 r. o godz. 09:00 

Szczegółowe	informacje	dostępne	są
na	stronie	www.nowogard.pl

oraz		
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/

pokaz/499.dhtml
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