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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla dokonał w minioną środę 
odbioru prac związanych z wyko-
naniem kolejnego etapu remon-
tu Przedszkola Publicznego nr 4 
przy ul. Kościuszki. Jest ono suk-
cesywnie modernizowane już od 
kilku lat, a jego wnętrza zmieniają 
się nie do poznania, a tym razem 
gruntownej modernizacji podda-
ne zostały sala dla sześciolatków, 
część socjalna dla pracowników 
kuchni, a stare pomieszczenia go-

W Przedszkolu Publicznym nr 4
jest coraz ładniej,

kolejny etap remontu zakończony!

spodarcze zostały przerobione na gabinet dla dzieci 
objętych różnymi formami terapii. W przedszkolu 
jest ich ponad 30, teraz wreszcie będzie można pro-
wadzić zajęcia dla nich w małych grupach bądź indy-
widualnie.
 - „Marzyłam o takim pomieszczeniu, a teraz my-
ślę już o wprowadzeniu elementów integracji senso-
rycznej”- mówiła pani dyrektor Elżbieta Majchrzak, 
dziękując burmistrzowi Czapli za zaangażowanie 
w stale postępującą modernizację starego budynku.
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 Proekologiczne oświetlenie
dla terenów wiejskich

 Jest spora szansa na to, że 
w trzech sołectwach położonych 
na terenie gminy Nowogard, czy-
li w Karsku, Kulicach i Wołowcu, 
pojawią się wkrótce nowoczesne 
i ekologiczne latarnie uliczne.
 15 maja 2020 r. burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla zło-
żył w Urzędzie Marszałkowskim 
w Szczecinie wniosek o dofinan-
sowanie projektu „Wybudowanie 
źródeł energii zasilających nowe 
oświetlenie drogowe w miejsco-
wościach Karsk, Kulice i Wołowiec 
- Gmina Nowogard”.
 Jeśli zostanie on zaakcepto-
wany, ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na konto 
gminy wpłynie prawie 157 tys. zł 
a wartość całego projektu to bli-
sko 373 tys. zł.
 Celem projektu jest zapew-
nienie w trzech sołectwach gmi-
ny Nowogard proekologicznego 

oświetlenia w oparciu o energię 
słoneczną i wiatrową.
 Cel ten zrealizowany będzie 
poprzez budowę zasilania oświe-
tlenia solarnego (panel fotowol-
taiczny 2*280 W) wraz z turbiną 
wiatrowni o mocy od 300 W do 
400 W z oprawą LED.
 W Karsku ma zostać zamonto-
wanych 11 takich urządzeń, w Ku-
licach 7, a w Wołowcu 9.
 Hybrydowe, wiatrowo-sło-
neczne systemy oświetleniowe są 
urządzeniami niezależnymi i sa-
mowystarczającymi, eliminujący-
mi potrzebę budowania ziemnych 
kabli elektrycznych. Lampy takie 
świecą od zmierzchu do świtu, 
niezależnie od pory roku, gwa-
rantując bezpieczeństwo miej-
scom, gdzie budowanie oświetleń 
kablowych jest zbyt kosztowne. 
Projektowany system zapew-
nia autonomię lampy przez 4 - 5 

dni w przypadku niekorzystnych 
warunków pogodowych i braku 
ładowania zarówno z paneli fo-
towoltaicznych, jak i siłowni wia-
trowej.
 Wyniki naboru wniosków mają 
być ogłoszone we wrześniu tego 
roku.

Paweł Botarski

 Burmistrz podkreślał, że najmłodsze pokole-
nie nowogardzian jest dla niego szczególnie ważne 
i zwracał uwagę na to, jak zmienia się przedszkole. 
W ostatnich latach wybudowano przecież przy nim 
bardzo potrzebny parking, zamontowano wiele 
nowych urządzeń na placu zabaw, pomieszczenia 
dydaktyczne odnowiono już wszystkie. Co ważne, 
zdecydowaną większość robót wykonano sposo-
bem gospodarskim, gmina kupuje bowiem potrzeb-
ne do remontu materiały, a wykonanie prac zleca 
się osadzonym z Zakładu Karnego w Nowogardzie, 
bądź osobom podejmującym prace interwencyjne. 
To znacznie obniża koszty inwestycji.

Paweł Botarski
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2 miliony złotych
pozyskanych dla Słajsina!

 Blisko 2 miliony złotych pozyskał burmistrz Robert 
Czapla na poprawę warunków życia mieszkańców po-
przez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie. Środki pochodzić będą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. i są przeznaczo-
ne na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego.
 Wśród 52 pozytywnie zaopiniowanych projektów 
Nowogard znalazł się na 13 miejscu. 
Koszt całkowity: 3 341 935,46
dofinansowanie: 1 931 953,00
Wkład własny w wysokości 1 409 982, 46 gmina No-
wogard wniesie w 50% bowiem Celowy Związek Gmin 
R-XXI wstępnie zadeklarował, iż istnieje możliwość, że 
dołoży się do inwestycji.
 Są to kolejne środki finansowe pozyskane przez 
burmistrza z przeznaczeniem dla terenów wiejskich. 
Przypomnijmy, że na samym terenie Słajsina do tej 
pory:
• powstał zakład Celowego Związku Gmin R–XXI, 
zadaniem którego było zbudowanie Regionalnego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami dla mieszkań-
ców tego związku, zrzeszającym 27 gmin. Patrząc 
z perspektywy czasu budowa nowoczesnego zakła-
du była słuszną i pożyteczną decyzją, która popra-
wiła stan ochrony środowiska w gminie i w znacznej 
części województwa zachodniopomorskiego. A co 
najważniejsze dzięki temu Celowy Związek Gmin 
R – XXI zatrudnia 151 osób.

• kolejna inwestycja to świetlica wiejska, która mo-
gła powstać dzięki wsparciu z budżetu gminy No-
wogard, która dała środki na zakup materiałów, do 
remontu pomieszczeń. A przy współpracy Zakładem 
Karnym w Nowogardzie prace wykonała grupa osa-
dzonych. Wyposażenie świetlicy sfinansował Celo-
wy Związek Gmin R – XXI
• budowa placu zabaw za kwotę 105.212 zł. (w tym 
dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budow-
lane) gdzie 50% inwestycji w wysokości 52, 606 zł 
została dofinansowana przez Celowy Związek Gmin 
R-XXI.
• pozyskanie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
nieodpłatnie na rzecz Gminy Nowogard działkę 
o powierzchni 1,6996 ha na którym powstało boisko 
sportowe w Słajsinie.

 Od początku pierwszej kadencji burmistrz Robert 
Czapla dba o tereny wiejskie wykonując inwesty-
cje. Jednym z najważniejszych elementów kampanii 
wyborczej było wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców sołectw. Tak jest i tym razem, bo to na 
wniosek mieszkańców Słajsina oraz sołtysa Marcina 
Ołubca, którzy zgłaszali się do burmistrza w sprawie 
budowy oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanali-
zacji sanitarnej zostanie wykonana inwestycja. Wy-
budowana kanalizacja sanitarna umożliwi odpływ 
ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych i od-
prowadzenie ich do nowej oczyszczalni ścieków.
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pod-
pisał umowę z firmą DOMEL reprezentowana 
przez Władyslawa Błażewicza na prace pielę-
gnacyjno - porządkowe na cmentarzach ko-
munalnych położonych na terenach wiejskich 
gminy Nowogard w miejscowościach: Błot-
no, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchli-
no, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, 
Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Woło-
wiec, Wyszomierz, Żabowo.

 Prace porządkowe i pielęgnacyjne będą po-
legały na koszeniu traw i chwastów na cmenta-
rzach i przy ogrodzeniach, usuwanie połama-
nych gałęzi, grabienie pokosu i jego wywóz.

 Wszystkie odpady powstałe wskutek pielęgnacji firma zobowiązana jest do wywiezienia na składowisko 
odpadów, które przyjmuje tego typu odpady z cmentarzy. Ponadto zostaną białkowane boksy na odpady 
i usunięte odrośla z pni lip.

 Pierwsze prace rozpoczną się już 25 maja i będą realizowane do 23 października w poniższych okresach:
• od 25 maja do 12 czerwca,
• od 15 czerwca do 3 lipca,
• od 27 lipca do 14 sierpnia,
• od 7 września do 18 września,
• od 5 października do 23 października.  

Marcin Gręda

Umowa na prace porządkowe
na wiejskich cmentarzach podpisana
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Nowogardzka Tarcza Antykryzysowa

Pomocna dłoń dla nowogardzkich przesiębiorców
 Radni klubu Lewica złożyli do biura rady miej-
skiej projekt uchwały w sprawie zwolnień z podat-
ków od nieruchomości przedsiębiorców, którzy 
zanotowali 30% spadek dochodów w porówna-
niu z danym miesiącem w roku poprzednim. Z 
informacji, które docierały do burmistrza było 
wiadomo, że sytuacja finansowa nowogardzkich 
przedsiębiorców ulega z dnia na dzień znacznemu 
pogorszeniu w związku z ograniczeniami gospodar-
czo-ekonomicznymi z powodu epidemii covid-19. 
W związku z zaistniała sytuacją, burmistrz wraz z 
radnymi klubu Lewica podjął działania wynikają-
ce z troski o lokalnych przedsiębiorców. To właśnie 
małe i średnie firmy prowadzone przez mieszkań-
ców stanowią trzon lokalnej gospodarki i potrze-
bują największej pomocy w tym trudnym okresie. 
Podczas prac w komisji Rady Miejskiem nad pro-
jektem uchwały klubu Lewicy, zawarto kompromis 
ponad podziałami i wszystkie kluby podpisały się 
pod nim, a następnie skierowano projekt pod ob-
rady Rady Miejskiej. Na komisji padły też daklaracje 
dwóch radnych, którzy również są przedsiębiorcami, 
że oni nie będą korzystać z tej ulgi. Jest to postawa 
godna pochwalenia i mamy nadzieję, że pozostali 
radni również zachowają się podobnie.
 Jednak, jak życie pokazuje, wystarczy kilka go-
dzin, aby niektórzy radni za nic mieli wypracowany 
kompromis. Otóż projekt uchwały zawierał kwotę 
zaporową w wysokości 500.000 zl i to właśnie ona 
stała się okazją do przepychanek słownych ze strony 
radnych Nowej w czasie wtorkowej sesji Rady Miej-

skiej w Nowogardzie (26 maja br.). Ostatecznie, aby 
ratować zawarte porozumienie, burmistrz zapropo-
nował, by z projektu wykreślić wspomnianą kwotę 
zaporową. Uchwałę z poprawkami burmistrza Ro-
berta Czapli ostatecznie przyjęto jednogłośnie. Wej-
dzie on w życie za 14 dni, to jest po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego.
 - Wytyczne Rządu RP, związane z epidemią koro-
nawirusa, miały ogromny wpływ na nasze lokalne 
nowogardzkie firmy. Przedsiębiorcy w większości 
walczą dziś o przetrwanie. To właśnie o nich musieli-
śmy się zatroszczyć, aby im pomóc w tym jakże trud-
nym dla nich czasie. Jako radni Lewicy wraz z Gminą 
uruchomiliśmy narzędzia, którymi dysponujemy w 
granicach obowiązującego prawa, aby wspomóc 
naszych lokalnych pracodawców - mówi radny Jacek 
Rafiński.

Działania burmistrza podejmowane w ramach no-
wogardzkiej tarczy

 Od samego początku, gdy Rząd RP ogłosił obo-
strzenia, wynikające z pandemii koronawirusa w 
Polsce, burmistrz Robert Czapla wraz ze swoimi 
wspólpracownikamiprzystąpił do działania.
 Aby wspomóc nowogardzkich ratowników  szpi-
tala oraz zapewnić bezpieczeństwo ludzi, Gmina 
zakupiła ozonatory, które zostały przekazane na po-
trzeby ratowników oraz naszego szpitala. Ponadto 
burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg i zakupił dla 
nowogardzkiego szpitala 3 respiratory, 5 kardiomo-

 - Jako gmina robimy wszystko co możemy, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej – mówi burmistrz  
Robert Czapla. - Od samego początku, gdy została ogłoszona pandemia, podjąłem wraz z moimi współ-
pracownikami działania, które miały ułatwić życie naszym mieszkańcom w tym trudnym okresie. Pomoc 
została również skierowana do nowogardzkich przedsiębiorców.
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Burmistrz Robert Czapla
dotrzymuje słowa - wniosek o dotację 

na usuwanie azbestu złożony!
 18 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.
 W przypadku otrzymania środków finansowych 
przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła po-
kryć do 100% kosztów związanych z demontażem, 
transportem i utylizacją odpadów azbestowych. 
Istnieje również możliwość finansowania transpor-
tu i utylizacji azbestu, który został zdemontowa-
ny indywidualnie przez właścicieli nieruchomości 
w latach ubiegłych. Chodzi łącznie o ponad 115 
ton wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 
6460 m2, zaś koszt całej operacji to 55 518 zł.
 Projekt realizowany będzie na 50 nieruchomo-
ściach położonych na terenie Gminy Nowogard.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wy-
łącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki to 
odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wy-
robów zawierających azbest dokona firma wyłonio-
na przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania 
ofertowego.

3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dacho-
wego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela 
dofinansowania w tym zakresie.

Paweł Botarski

nitorów, 50 kombinezonów i 500 szt. masek ochron-
nych.
 Gdy mowa maseczkach, to nie sposób nie wspo-
mnieć o akcji „Nowogard szyje maseczki. 1 kwietnia 
br. burmistrz podjął decyzję o zakupie materiału, z 
którego uszyte zostały maseczki ochronne. Zapro-
szone zostały osoby, dysponujące odpowiednimi 
umiejętnościami, do pomocy w ich uszyciu. Zgło-
siło się bardzo wiele osób. Koordynacją akcji zajął 
się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 
Ogółem, w dwóch akcjach na Placu Wolności, udało 
się rozdać około 7400 maseczek ochronnych, zaś w 
Sąpolnicy, w Strzelewie oraz w Trzechlu oraz w poro-
zumieniu z sołtysami i zgłoszonym przez nich zapo-
trzebowaniem, przekazane zostało 600 sztuk mase-
czek ochronnych. Wszystkim za ofiarowaną pomoc 
– mówi burmistrz Robert Czapla - jeszcze raz skła-
dam gorące podziękowania.
 Maseczki to nie wszystkie działania, które miały 
miejsce na terenie naszej gminy. Burmistrz Nowo-
gardu powołał także gminny sztab kryzysowy, który 
działał i nadal działa 7 dni w tygodniu bez względu na 
niedziele i święta. W trakcie spotkań roboczych szta-
bu, które poprowadzi Krzysztof Kolibski – zastępca 

burmistrza (przewodniczący zespołu), omawia się 
bieżące sytuacje w gminie w związku z epidemią ko-
ronawirusa. Poruszono też kwestie dotyczące: dzia-
łalności nowogardzkiego szpitala, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, szkół i przedszkoli działających na tere-
nie gminy, komunikacji miejskiej oraz podjęto decy-
zję o dezynfekcji przystanków autobusowych.
 W tym ciężkim dla wszystkich czasie, burmistrz 
wsparł swymi działaniami nowogardzką oświatę. 
W ramach programu Zdalna Szkoła, burmistrz Ro-
bert Czapla złożył projekt opiewajcy na 80 tys. zł, 
za które zakupiono laptopy. Zostały one użyczone 
uczniom najbardziej potrzebującym oraz tegorocz-
nym ósmoklasistom i maturzystom.
 Przekazywanie komputerów nie było jedynym 
działaniem wspierającym oświatę w okresie pan-
demii. Na początku kwietnia bowiem Burnistrz No-
wogardu ogłosił konkurs dla nauczycieli na realizo-
wanie ciekawych zdalnych lekcji przedmiotowych. 
- Choć zagrożenie powoli mija, to nadal będziemy 
trzymać rękę na pulsie – mówi burmistrz Robert 
Czapla. – Bedziemy monitorować i na bieżąco infor-
mować naszych mieszkańców w sprawie wirusa.

Redakcja
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Kolejne maseczki rozdane!
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla kontynując 
zainicjowaną na początku kwietnia akcję wspomagają-
cą mieszkańców naszej gminy w walce z epidemią ko-
ronawirusa po raz kolejny rozdawał maseczki ochron-
ne dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. 
W dniu dzisiejszym z maseczkami odwiedził Sąpolni-
cę, Strzelewo oraz Trzechel. W porozumieniu z sołty-
sami i zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem na 
tereny wiejskie zostanie przekazane 600 sztuk mase-
czek ochronnych. Część z sołectw samodzielnie podjęła 
się szycia maseczek na swoim terenie dzięki chętnym 
wolontariuszkom. Pozostała część otrzyma maseczki 
już uszyte przez panie, które dotychczas wspierały nas 
w tej akcji. Wszystkim za ofiarowaną pomoc składamy 
gorące podziękowania. Oprócz przkazania samych ma-
seczek wizyta dała równiez możliwość spotkania się 
z mieszkańcami z terenów wiejskich, terenów, które 

zawsze są bliskie burmistrzowi. Dała możliwość bez-
pośredniego kontaktu i porozmawiania o życiu na wsi 
w trudnym dla wszystkich okresie.
 Przypominamy, że jest to już trzecia taka akcja 
zorganizowana przez burmistrza Roberta Czaplę. 
Dwie poprzednie odbywały się na Placu Wolności 
w Nowogardzie, gdzie ogółem udało nam się roz-
dać około 7400 maseczek ochronnych. Tak duże 
zainteresowanie świadczy o tym, że razem po-
nad podziałami możemy zadbać o zdrowie i bez-
pieczeństwo. Maseczki są oczywiście, całkowicie 
bezpłatne ale jeśli chcą państwo wesprzeć nasz 
nowogardzki szpital zachęcamy do dobrowol-
nych wpłat na numer konta: nr konta: 75 9375 
1012 4200 3753 2000 0010 BS Goleniów Od-
dział Nowogard. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców.
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Bieżące utrzymanie i pielęgnacja
terenów zielonych w mieście Nowogard

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na 

zadanie: „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard „ 

Termin składania ofert do 08 czerwca 2020r. godź 09:00 

Szczegóły niniejszego postępowania znajdują się na stronie na stronie www.nowogard.pl

lub pod nr tel:91 39 26 200

 W piątek, 15 maja br. Burmistrz Robert Cza-
pla podpisał umowę na projekt pn. „Budowa pla-
ców zabaw w miejscowościach: Bieńczyce, Grabin, 
Świerczewo”. Nowe place zabaw z atestowanymi 

Kolejne fundusze pozyskane
przez burmistrza Nowogardu

dla terenów wiejskich
i bezpiecznymi urządzeniami, dostosowanymi do 
wieku korzystających z nich dzieci, to kolejny krok 
w realizacji przez burmistrza inwestycji obiecanych 
dla mieszkańców wsi - tym ważniejszych, że dotyczą 
rozwoju fizycznego najmłodszych.

Całkowity koszt projektu – 118 010,12 zł w tym :

1) Budowa placu zabaw w Bieńczycach – 23 654,96 zł

2) Budowa placu zabaw w Grabinie – 44 804,42 zł

3) Budowa placu zabaw w Świerczewie – 49 550,75 zł

 Wniosek został złożony w dniu 31.10.2019 r. Do-
finansowanie projektu do 63% w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Termin wykonania i rozliczenia inwestycji do grud-
nia 2020r.

 Warto zaznaczyć, iż place zabaw powstaną dzięki 
dobrej współpracy z sołtysami ww wsi a mianowi-
cie: 
p. Agnieszka Paradowska (Grabin), p. Urszula Arma-
ta (Świerczewo), p. Rafał Żurek (Bieńczyce). Dzię-
ki dobrej współpracy w latach poprzednich udało 
się na ich terenie wykonać m. in: remonty świetlic 
w Grabinie i w Świerczewie.
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NOWA i PIS mówią NIE
dokończeniu ścieżki dookoła jeziora

Ścieżka dookoła jeziora
 - Jesteśmy osobami starszymi cieszymy się, że 
mamy gdzie wyjść i aktywnie spędzić czas. Korzysta-
my z tej ścieżki od wiosny przez lato łącznie z zimą 
i jesienią – mówi Barbara Mucha prezes Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie. - Zresztą nie 
tylko my. Bardzo często można spotkać młodych 
rodziców z wózkami i całe rodziny. Ten odcinek jest 
bardzo niebezpieczny. Są tam wystające korzenie i 
doły, w których gromadzi się woda i błoto po desz-
czu. Bardzo prosimy, aby ułatwić nam korzystanie 
z tej ścieżki. Ułatwić spacer na świeżym powietrzu. 
Ten odcinek ścieżki jest nam bardzo potrzebny.
 W tej własnie sprawie, gminne organizacje se-
nioralne m.in. nowogardzkich kół Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, zaapelowały w swojej petycji do burmi-
strza, w której czytamy: „(…) Zarząd Stowarzysze-
nia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 
zwraca się z uprzejmą prośbą do pana burmistrza 
o dokończenie ścieżki dookoła jeziora w lesie w ob-
rębie Domu Pomocy Społecznej. Prośbę swą mo-
tywujemy tym, że nasi członkowie oraz inni miesz-
kańcy Nowogardu bardzo aktywnie korzystają z tej 
ścieżki zarówno pieszo jak i w formie jazdy rowero-
wej, a na tym niedokończonym odcinku jest bardzo 
niebezpiecznie z powodu nierówności oraz wysta-
jących korzeni. Zdarzały się z tego powodu różnego 
rodzaju upadki. (…) Prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie mgr Barbara Mucha”.
 Jak widać na apel, płynący ze środowiska osób 
starszych, radni z Nowej i PiS pozostali głusi. Ścież-
ka dookoła jeziora jest dużym atutem turystycznym 
Gminy Nowogard. O jej budowę zabiegali mieszkań-
cy. - W sprawie o potrzebie budowy ścieżki wpłynęło 
do nas około 3000 podpisów mieszkańców. To była 
najliczniejsza petycja, jaka kiedykolwiek wpłynęła 
do naszego urzędu – mówił w 2018 roku Burmistrz 
Nowogardu.

***
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że inwestycja 
oficjalnie oddana do użytkowania w październiku 
2018 roku, została sfinansowana w 85 % ze środków 
zewnętrznych.

 2 807 115,64 złotych taka jest wysokość dotacji, 
którą burmistrz Robert Czapla pozyskał z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014-2020. Pomimo 
podejmowanych starań burmistrza, nie udało się 
zbudować całej ścieżki bo choć 5 jej etapów zostało 
wykonanych przy skorzystaniu ze środków zewnętrz-
nych, to do całkowitego zakończenia inwestycji 
pozostał odcinek o długości 1137,14 m na terenie 
leśnym w pobliżu Domu Pomocy Społecznej. Rad-
ni ówczesnej kadencji nie sprzyjali zabiegom burmi-
strza o pozyskanie finansów na dokończenie tego 
odcinka. Nie ustawał on jednak w poszukiwaniach 
i o pieniądze na dokończenie ścieżki zabiegał m. in. 
w czerwcu ubiegłego roku na spotkaniu z posłem, 
wówczas wicemarszałkiem - Jarosławem Rzepą. 
Sam poseł zachęcał wtedy do wykonania ostatnie-
go odcinka ścieżki wskazując na możliwość zdoby-
cia środków, z których gmina mogła odzyskać nie-
mal 80 proc. wkładu własnego - ok. milion złotych. 
Jak informowaliśmy rok temu na stronie urzędu: 
„była szansa zakończyć całkowicie inwestycję tym 
bardziej, że na ostatni etap ścieżki, na który gmina 
ogłosiła przetarg, wpłynęła oferta. Możliwe zatem 
było wykonanie tego odcinka ale potrzebna był kwo-
ta około 1 mln 200 tys złotych, o które wnioskował 
burmistrz. Radni zaś, głosem radnej Jowity Pawlak, 
zabezpieczyli tylko 364 tys. zł. Ta kwota jednak nie 
dała żadnej możliwości na ukończenie całej budowy. 
Gmina musiała unieważnić przetarg na wykonanie 
ostatniego etapu ścieżki. Stracony został czas i pie-
niądze na wykonywanie prac projektowych (…) a 
także szansa na zwrot z Urzędu Marszałkowskiego 
niemal miliona złotych. Gdyby radni zgodzili się na 
propozycje burmistrza ścieżka byłaby ukończona w 
całości (...)”.

 ***
 Burmistrz wraz z pracownikami urzędu nie pod-
dali się jednak i znaleźli kolejną możliwość pozy-
skania pieniędzy zewnętrznych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (WFOŚIGW). - Fundusz może nam udzielić nisko 
oprocentowanej pożyczki (około 0,2%), umarzalnej 
w 20%, czyli w wysokości 240 tys zł.  Jest to w istocie 

Wtorkowa sesja (25.05.2020) nie przyniosła oczekiwanego przez większość mieszkańców pozy-
tywnego rozwiązania niedokończonej budowy ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora. Radni 
Nowej i PiS odrzucili pieniądze, które burmistrz Robert Czapla wraz ze wspólpracownikami po-
zyskał na ten cel. Ponadto swoimi pomysłami doprowadzili do jeszcze większego problemu dla 
nowogardzkich handlarzy w dobie pandemii koronawirusa.
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forma dotacji - środki te wpłyną do naszego budże-
tu i będziemy mogli rozpocząć proces dokończenia 
ścieżki. Zwrot tej pożyczki Bank Ochrony Środowi-
ska rozłoży na 5 lat - mówił Jarosław Soborski, kie-
rownik Wydz. Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i 
Sportu w Urzędzie Miejskim, który jak podkreślił już 
złożył wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. - Musimy jedynie dosłać kilka 
dokumentów, między innymi zmianę wieloletniej 
prognozy finansowej gminy - powiedział Jarosław 
Soborski.
 Nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej 
gminy rozpoczął pracę Wydział Finansowo - Budże-
towy Urzędu Miejskiego. Zmieniona prognoza, za-
opiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Szczecinie, wraz z projektem uchwały 
został przedłożony Radzie Miejskiej w Nowogardzie, 
celem zabezpieczenia stosownych środków, tak by 
po ogłoszeniu przetargu na wykonawcę, móc sfina-
lizować budowę pozostałego fragmentu ścieżki wo-
kół nowogardzkiego jeziora.

***
 Wola burmistrza i pracowników urzędu oraz 
mieszkańców apelujących o zakończenie całej bu-
dowy - jest. Jednak radni z Nowej i PiS uchwałę od-
rzucili, a dokładnie ofiarowywane nam 1.200.000 zł. 
Radni za nic mają wolę mieszkańców. Zresztą prze-
wodniczący Marcin Nieradka z PiS, w czasie sesji 
nazwał wspomnianą inwestycję zabawą i określił ją 
(budowa ścieżki dookoła jeziora) jako bezsensowną 
i niepotrzebną. Widać przewodniczacy ma problem 
ze słuchem i rozumieniem, czym jest wola suwere-

na, czyli mieszkańców. Szczególnie tych z pokolenia 
50+.
 Jedynymi, którzy poparli starania burmistrza i 
jego pracowników o dokończenie budowy ścieżki 
dookoła jeziora, byli radni z klubu Lewica: Jankowski 
Jacek, Kubicki Jerzy, Lembas Paweł, Rafiński Jacek, 
Wiąz Anna, Wierny Jacek, Wolny Marcin; z PSL - Sta-
nisław Saniuk oraz Michał Bociarski.
 Przeciwko zagłosowali radni klubu Nowa oraz 
PiS: Ceranka Zbigniew, Czernikiewicz Adam, Ka-
nia Andrzej, Kielan Dariusz, Krata Michał, Nieradka 
Marcin, Olejnik Dariusz, Pawlak Jowita, Wiatr Mi-
chał, Wiśniewski Stanisław.
 Dziwi nas w tym miejscu również postawa wice-
przewodniczącej RM Jowity Pawlak z Nowej, która 
za poprzedniej kadencji RM „utworzyła” komisję ds. 
pozyskiwania środków.
 I to nie kto inny, ale własnie radna J. Pawlak ape-
lowała do burmistrza, aby pozyskiwał pieniądze na 
inwestycje ze źródeł zewnętrznych. A kiedy ten to 
robi i jest możliwość dokończenia ważnej dla miesz-
kańców inwestycji, to radna jest na „nie”.

 Nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. I 
znając radną z jej wcześniejszego zachowania, to 
jest pewne, że wraz z jej kolegami z klubu, przed ko-
lejnym wyborami „poleci” na ścieżkę, aby robić so-
bie zdjęcia jako tej, dzięki której ta ścieżka powstała.

Jak radni Nowej i z PiS zwolnili pracownika z UM
 W roku 2017 miały miejsce konsultacje burmi-
strza Roberta Czapli z przedsiębiorcami targowiska 
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miejskiego, którzy zauważyli m.in., że dużym obec-
nie zagrożeniem dla funkcjonowania targowiska w 
Nowogardzie jest handel chodnikowy na terenie 
naszego miasta. Wskazali oni, że najlepszym rozwią-
zaniem byłaby wysoka opłata targowa dla handlują-
cych poza wyznaczonymi miejscami.
 Przedstawiciele lokalnych handlowców zgło-
sili się w tej sprawie do Burmistrza Nowogardu z 
wnioskiem, co w ostatczności zostały wprowadzone 
odpowiednie stawki, które chroniły lokalnych han-
dlowców.
 Opłaty handlowe na terenie naszej Gminy po-
bierała osoba, zatrudniona w tym celu przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie.

 W czasie wtorkowej sesji Rady Miejskiej 
(26.05.2020), radni Nowej zgłosili projekt uchwały, 
znoszący opłate targową. Jakie będą konsekwencje 
tej uchwały?

1. Bez pracy pozostanie osoba, która do zbierania 
opłat była zatrudniona.

2. Za moment bedziemy mieli wysyp na chodnikach 
wszelkiej maści handlujących spoza naszej Gminy.

3. Brak ochrony lokalnych handlowców.

4. Doprowadzenie do całkowitego zlikwidowania 
Targowiska Miejskiego.

 Jak mówi pewne polskie powiedzenie, że trzeba 
uważać, aby nie wylać dziecko z kapielą. Preopo-
zycja radnych Nowej, która została przegłosowa-
na na sesji sprawia, że najwięcej stracą miejscowi 
przedsiębiorcy, ale i też nie będzie szans na dalsze 
utrzymanie Miejskiego Targowiska, na którym w ja-
kimś sensie, byli przymuszeni handlować przyjezdni 
przedsiębiorcy.
 Nieprzemyślana do końca propozycja radnych 
Nowej i PiS wpuszcza bez żadnych opłat na nasz 
teren dziki handel i przyczynia sie do likwidacji Tar-
gowiska Miejskiego, nie wspominając o likwidacji 
miejsca pracy.

Wieloletni Plan Finansowy mimo przynagleń RIO 
nieprzyjęty

 Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 
jednoznaczne – Rada Miejska nie rozwiązała proble-
mu z wieloletnią prognozą finansową Gminy Nowo-
gard. Znów wraca problem z tym, co się działo za 
porzedniej kadencji Rady Miejskiej. Wygląda na to, 
że rada głosami radnych Nowej i PiS, powraca do 
swych starych zwyczajów – nie przyjmowania WPF. 
Stosownie do art. 230 ust. 6 ustawy o finansach 
publicznych Rada Miejska w Nowogardzie jest zo-
bowiązana do podjęcia odpowiedniej uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego lub zmiany w wielolet-
niej prognozy finansowej w wyznaczonym czasie. 
Otóż, od momentu złożenia w biurze rady, przez bur-
mistrza projektu budżetu gminy na rok 2020 wraz z 
załącznikiem w postaci wieloletniej prognozy finan-
sowej, radni mają czas na zapoznanie się z dostar-
czonymi dokumentami. Dokonując zmian w zapro-
ponowanym projekcie budżetu i przegłosowując je 
w styczniu br. i następnie go uchwalając zapomnieli, 
że muszą również przy tym dokonać niezbędnych 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy 
Nowogard (WPF). Wieloletni Plan Finansowy jest 
dokumentem integralnym i musi być uchwalony 
najpóźniej wraz z uchwalanym budżetem, tj. do 31 
grudnia roku poprzedzającego rok przyjmowanego 
budżetu (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).
 Radni jednak tego nie zrobili. I pomimo, że skarb-
nik przygotował projekt uchwały odnośnie WPF, 
radni ponownie go nie przyjeli, czym złamali ustawę 
o finansach publicznych.
 W czasie zaś dyskusji, radny Dariusz Kielan z No-
wej, zwrócił się z pytaniem do skarbnika: - dlaczego 
my tej uchwały nie uchwaliliśmy?  Skarbnik odpo-
wiadając poinformował, że on tę uchwałę przecież 
przygotował i to on powinien się teraz zapytać: dla-
czego rada jej nie przyjęła?
 Słuchając niektórych radnych można odnieść 
wrażenie, że radni sami nie wiedzą nad czym głosu-
ją. A kolejny wniosek jest taki: radni nie respektu-
ją prawa, głosu społeczeństwa i albo udają, że coś 
wiedzą, albo świadomie działają na szkodę własnej 
Gminy i jej mieszkańców.
Kiedy ten cyrk się w końcu skończy?

Przepraszamy za problemy techniczne

 Wtorkowa sesja Rady Miejskiej, z powodu ogra-
niczeń związanych z pandemią i by zachować tzw. 
dystans społeczny, odbywała się na sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 
Nie można było przenieść z UM całego sprzętu do 
transmisji online obrad, który jest tam zamontowa-
ny na stałe. Sprzęt zaś, który był używany podczas 
wspomnianej sesji, nie umożliwia transmisji, czy też 
dłuższego nagrywania obrazu i dźwieku, który mo-
glibyśmy Państwu udostepnić.

 W związku z tym, że kolejne sesje mogą również 
być zorganizowane poza budynkiem Urzędu Miej-
skiego, zostanie zakupiony sprzęt do niezakłócone-
go nagrywania obrad.

 Za utrudnienia serdecznie naszych mieszkanców 
przepraszamy.

Redakcja
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Dzień
Samorządu Terytorialnego

 W dniu 27 maja przypada Dzień Samorządu 
Terytorialnego. To święto nie tylko pracowników 
samorządowych ale całej wspólnoty jaka tworzą 
mieszkańcy gminy. Dzień Samorządu Terytorial-
nego zwany potocznie „Dniem Samorządowca” 
ustawiony został  przez Sejm RP w 2000 roku dla 
podkreślenia wagi wspólnot lokalnych dla rozwo-
ju kraju. Data nie jest przypadkowa. Upamiętnia 
ona  pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku. 
To data niezwykle istotna dla współczesnej Polski, 
bo od tego momentu możliwy jest bezpośredni 
i pośredni udział w działalności samorządu tery-
torialnego dla wszystkich obywateli, co jest pod-
stawą demokratycznego państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego. Były to zresztą pierwsze w peł-
ni demokratyczne wybory po zmianach ustro-
jowych, pozwalające środowiskom lokalnym na 
przejęcie wielu kluczowych kompetencji od moc-
no scentralizowanego wówczas aparatu państwo-
wego i wzięcie spraw w swoje ręce.

 Po ustanowieniu samorządu terytorialnego 
utworzony został też ponownie urząd burmistrza. 
Burmistrz w pierwszym okresie funkcjonowania sa-
morządu wybierany przez rade gminy stał na czele 
organu wykonawczego jednostki – zarządu gminy. 
Następnie urząd burmistrza stał się jednoosobowym 
organem wykonawczym wybieranym bezpośrednio  
przez mieszkańców w wyborach powszechnych. 
W Nowogardzie funkcję tę pełnili kolejno Tadeusz 
L. Kubica (12.06.1990 r. – 11.07.1991 r.), Krzysztof 
Krauze (11.07.1991 r. – 15.11.1993 r.), Marian Gol-
czyk (15.11.1993 r. – 24.03.1994 r.), Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka (24.03.1994 r. – 7.07.1994 r.), Ka-
zimierz Ziemba (7.07.1994 r. – 10.12.2010 r.), a od 
10 grudnia 2010 roku do dzisiaj burmistrzem jest 
Robert Czapla.

 Zdaniem Burmistrza Nowogardu Roberta Cza-
pli powstanie samorządu terytorialnego było 
kwestią absolutnie kluczową dla rozwoju naszych 
małych ojczyzn i dzisiaj widzimy, jakie przyniosło 
to owoce. Był to powrót do tradycyjnej formy 
organizacji życia społecznego i gospodarczego 
na szczeblu lokalnym opartej na wolności dzia-
łania i współpracy. Na szczeblu gminnym łatwiej 
jest diagnozować problemy mieszkańców i je 
rozwiązywać. W czasie wolnych wyborów samo-
rządowych mieszkańcy mają możliwość oceny 
proponowanych programów i wybór tego, który 
w największym stopniu odpowiada ich potrze-
bom i oczekiwaniom.

 „W Dniu Samorządu Terytorialnego chciałbym 
jeszcze raz podziękować wszystkim wyborcom za 
udział w wyborach samorządowych. Dziękuję, że 
zaufaliście mi po raz kolejny i zaakceptowaliście 
przedstawiony przeze mnie program rozwoju gmi-
ny. Realizacja woli mieszkańców jest najważniej-
szym celem wszystkich moich działań”.

 Burmistrz Robert Czapla podkreśla, że to my 
wszyscy mieszkańcy tworzymy samorząd i pracu-
jemy na rzecz jego rozwoju. „Dlatego dzisiaj skła-
dam serdeczne podziękowania na ręce wszystkich 
ludzi, którzy samorząd gminny tworzą i tworzyli 
w przeszłości, a jest ich przecież wielu” – mówi 
Burmistrz Robert Czapla - „Samorząd to byli 
i obecni burmistrzowie, przewodniczący rady, rad-
ni. Wszystkim im należą się podziękowania ponad 
podziałami i sporami, bez względu na przynależ-
ność organizacyjną. Trzeba docenić zaangażowa-
nie, działania na rzecz mieszkańców i dla rozwoju 
Gminy. Dziękuję urzędnikom i innym pracownikom 
samorządowym, zarówno obecnym jak i tym, któ-
rzy po latach pracy przeszli już na emeryturę, bez 
nich, bez ich pracy nie można by przecież zreali-
zować tych wszystkich zadań, którymi zajmuje się 
samorząd. Na rzecz wspólnoty gminnej pracują 
też pracownicy jednostek oświatowych  i eduka-
cyjnych, którzy dbają o wykształcenie i wychowa-
nie kolejnych pokoleń nowogardczan, pracownicy 
biblioteki i domu kultury. Wielkie podziękowania 
należą się sołtysom i członkom rad sołeckich, 
a także rolnikom, którzy dbają o swoje wioski 
poświęcając swój czas a często i własne środki. 
Szczególne podziękowania należą się działaczom 
organizacji pozarządowych i klubów sportowych 
bez których zaangażowania  i społecznej pracy nie 
odbyło by się wiele wydarzeń sportowych, kultu-
ralnych czy artystycznych. Dziękuję pracodawcom 
bez których rozwój naszego miasta i gminy byłby 
nie możliwy. Dziękuję  związkom zawodowym, 
spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, 
przedstawicielom mediów i działaczom partii 
politycznych. Dziękuję również pracownikom  in-
stytucji powiatowych, takich  jak Dom Pomocy 
Społecznej, Wydział Komunikacji czy Powiatowy 
Urząd Pracy,  za to że pomagacie i wspieracie na-
szych mieszkańców. Samorząd Nowogardu to my 
wszyscy. Wspólnota”.

Sekretarz Gminy
Grzegorz Wasilewicz
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Otwieramy Przedszkola!
 Aby pomóc rodzicom, którzy zamierzają powrócić 
do pracy, po konsultacji z dyrektorami szkół i placó-
wek i pozytywnej ocenie stanu przygotowań przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach do 
przyjęcia dzieci Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
podjął decyzje o wznowieniu zajęć w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych. W spotkaniu przepro-
wadzonym w formie telekonferencji udział wzięli:
• Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogardu,
• Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
• Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
• Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół,
• Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1w No-
wogardzie,
• Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowo-
gardzie,
• Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4 
w Nowogardzie,
• Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie,
• Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie,
• Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Długołęce,
• Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie,
• Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie,
• Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie,

• Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Błotnie,
• Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie.
 
 Ilość dzieci, które mogą uczęszczać na zajęcia 
jest ograniczona w związku wytycznymi sanitarno – 
epidemiologicznymi. Przyjmowania i pobyt dziecka 
w przedszkolu odbywać się będzie z zachowaniem 
szczegółowych zasad bezpieczeństwa.
 Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Naro-
dowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego w związku z wprowadzonym reżimem 
sanitarnym wprowadza się ograniczenie liczebności 
grup. Przedszkola będą czynne przede wszystkim 
dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają in-
nej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Zgodnie 
z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności będą 
przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników han-
dlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących 
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID – 19.
 Szczegółowe zasady funkcjonowania poszcze-
gólnych placówek i szkół w czasie epidemii są opi-
sane w Procedurach Bezpieczeństwa opracowa-
nych przez ich Dyrektora. Informacje o procedurach 
udostępniane są na stronach internetowych szkół 
i przedszkoli można je też uzyskać dzwoniąc na po-
niżej podane numery telefonów lub wysyłając wia-
domość na podane adresy e-mail.

Kierownik Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

Lilla Kaźmierowska

LP Nazwa placówki Telefon 
kont. e-mail Strona internetowa

1 Szkoła Podst nr 1 Nowogard 913926270 szp1now@wp.pl www.sp1.nowogard.pl/
2 Szkoła podst. Nr 3 Nowogard 913926291 sp3nowogard@wp.pl www.sp3.nowogard.pl
3 Szkoła podst w Wierzbięcinie 913910795 spwn@o2.pl  

4 Szkola podst w Żabowie 913910694 Spzabowo1@wp.pl https://spzabowo.edupage.
org/

5 Szkoła Padst w Błotnie 913910190 spblotno@wp.pl http://spblotno.superszkolna.
pl/

6 Szkoła podst w Długołęce 913910492 Spdlugoleka15@wp.pl http://spdlugoleka.superszkol-
na.pl/

7 Szkoła podst w Orzechowie 913910994 Sp_orzechowo@wp.pl http://sp-orzechowo.super-
szkolna.pl/

8 Szkoła podst w Strzelewie 913910224 szkolastrzelewo@op.pl https://strzelewo.edupage.
org/

9 Przedszkole nr 1 w Nowogardzie 913926286 Przedszkole_nowogard@op.pl http://www.przedszkole1.
nowogard.pl/

10 Przedszkole nr 3 w Nowogardzie 913926288 Przedszkole3@nowogard.pl http://www.przedszkole3.
nowogard.pl/

11 Przedszkole nr 4 w Nowogardzie 913926287 Przedszkole_4@op.pl http://www.przedszkole4.
nowogard.pl/
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LP Nazwa placówki Telefon 
kont. e-mail Strona internetowa

1 Szkoła Podst nr 1 913926270 szp1now@wp.pl www.sp1.nowogard.pl/
2 Szkoła Podst nr 2 913926274 Spnr2nowogard@vp.pl http://sp2.nowogard.pl/
3 Szkoła podst. Nr 3 Nowogard 913926291 sp3nowogard@wp.pl www.sp3.nowogard.pl
4 Szkoła Podst nr 4 913923028 Nowogard4@wp.pl http://sp4.nowogard.pl/
5 Szkoła podst w Wierzbięcinie 913910795 spwn@o2.pl  
6 Szkoła podst w Żabowie 913910694 Spzabowo1@wp.pl https://spzabowo.edupage.org/
7 Szkoła podst w Błotnie 913910190 spblotno@wp.pl http://spblotno.superszkolna.pl/

8 Szkoła podst w Długołęce 913910492 Spdlugoleka15@wp.pl http://spdlugoleka.superszkolna.
pl/

9 Szkoła podst w Orzechowie 913910994 Sp_orzechowo@wp.pl http://sp-orzechowo.superszkol-
na.pl/

10 Szkoła podst w Strzelewie 913910224 szkolastrzelewo@op.pl https://strzelewo.edupage.org/

Od poniedziałku 25 maja ruszyły zajęcia 
opiekuńczo wychowawcze dla klas I – III

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
od 25 maja 2020 r. rodzice uczniów klas I – III szkół 
podstawowych powracający do swoich zajęć za-
wodowych po przerwie spowodowanej epidemią 
koronawirusa, będą mogli zostawić swoje dziecko 
w szkole. Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie 
Nowogard, zapewnią osobom zgłaszającym chęć 
powrotu swoich dzieci do szkoły zajęcia opiekuńczo 
– wychowawcze.
 W dniu 22 maja odbyło sie spotkanie konsulta-
cyjne w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania 
szkół od 25 maja. W spotkaniu przeprowadzonym 
w formie telekonferencji udział wzięli:
• Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogar-
du,
• Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
• Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
• Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół,
• Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1w No-
wogardzie,
• Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowo-
gardzie,
• Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4 
w Nowogardzie,
• Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie,
• Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie,
• Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Długołęce,

• Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie,
• Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie,
• Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie,
• Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Błotnie,
• Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie.
• Ewa Żylak- dyrektor Szkoły podstawowej nr 2 
w Nowogardzie
• Bogdan Sobolewski- dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie
 Podkreślić należy, że niebezpieczeństwo związa-
ne z epidemia koronawirusa nadal występuje i zgod-
nie z wymaganiami ministerialnymi oraz wymaga-
niami organ iw sanitarno - epidemiologicznych na 
terenie szkol obowiązywać będą zaostrzone zasady 
bezpieczeństwa do których należy ściśle się stoso-
wać. O ile obecność dziecka w szkole nie jest po-
dyktowana absolutną koniecznością, zaleca się aby 
dziecko nadal pozostało w domu.
 Szczegółowe zasady funkcjonowania poszcze-
gólnych szkół w czasie epidemii są opisane w Pro-
cedurach Bezpieczeństwa opracowanych przez ich 
Dyrektora. Osoby zainteresowane mogą uzyskać in-
formacje o procedurach na stronach internetowych 
szkół albo dzwoniąc na poniżej podane numery tele-
fonów lub wysyłając wiadomość na podane adresy 
e-mail.

Kierownik Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

Lilla Kaźmierowska

adresy e-mail.
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Od poniedziałku 25 maja ruszyły
konsultacje dla uczniów klas VIII

i tegorocznych maturzystów
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji od 
25 maja 2020 r. w związku ze zbliżającymi się egza-
minami ósmoklasisty oraz maturami uczniowie klas 
VIII szkół podstawowych, klas IV i liceum ogólno-
kształcącego mogą skorzystać z dobrowolnych kon-
sultacji ze swoimi nauczycielami konsultacje maja 
pomóc uczniom przygotować się do egzaminów.
 W dniu 22 maja 2020 r. kwestie sposobu orga-
nizacji konsultacji w szkołach zostały omówione na 
telekonferencji w której udział wzięli :
• Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogar-
du,
• Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
• Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
• Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół,
• Leszek Becela – Dyrektor II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie,
• Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie,

• Ewa Żylak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nowogardzie,
• Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie,
• Bogdan Sobolewski – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 w Nowogardzie,
• Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Długołęce,
• Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie,
• Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie,
• Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie,
• Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Błotnie,
• Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie. 
 Osoby zainteresowane konsultacjami powinny 
zgłaszać taka potrzebę w szkole
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Kierownik Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

Lilla Kaźmierowska

adresy e-mail

LP Nazwa placówki Telefon 
kont. e-mail Strona internetowa

1 Szkoła podst nr 1 913926270 szp1now@wp.pl sp1.nowogard.pl

2 Szkoła podst nr 2 913926274 spnr2nowogard@vp.pl sp2.nowogard.pl

3 Szkoła podst nr 3 913926291 sp3nowogard@wp.pl sp3.nowogard.pl

4 Szkoła podst nr 4 913923028 nowogard4@wp.pl sp4.nowogard.pl

5 Szkoła podst w Wierzbięcinie 913910795 spwn@o2.pl  

6 Szkoła podst w Żabowie 913910694 Spzabowo1@wp.pl spzabowo.edupage.org

7 Szkoła podst w Błotnie 913910190 spblotno@wp.pl spblotno.superszkolna.pl

8 Szkoła podst w Długołęce 913910492 Spdlugoleka15@wp.pl spdlugoleka.superszkolna.pl

9 Szkoła podst w Orzechowie 913910994 Sp_orzechowo@wp.pl sp-orzechowo.superszkolna.pl

10 Szkoła podst w Strzelewie 913910224 szkolastrzelewo@op.pl strzelewo.edupage.org

11 II Liceum Ogólnokształcące 913926278 sekretariat@lo2nowogard.edu.pl lo2nowogard.edu.pl

 Uzgodniono, że formy i harmonogram konsulta-
cji dla zainteresowanych uczniów ustalają dyrekto-
rzy poszczególnych szkół uwzględniając zgłaszane 
potrzeby uczniów.

 W przypadku zapotrzebowania na konsultacje 
w zakresie nie ujętym przez dyrektora szkoły har-
monogramie, potrzebę taka należy zgłosić w szkole 
w celu zorganizowania przez dyrektora konsultacji 
w tym zakresie.

UWAGA! W związku z panującą nadal epidemią ko-
ronawirusa uczniowie i inne osoby przebywające 
na ternie szkoły w celu przeprowadzenia konsultacji 

mają obowiązek ścisłego przestrzegania zaostrzo-
nych zasad bezpieczeństwa nakazanych przez wy-
tyczne ministerialne oraz wytyczne organów sani-
tarno – epidemiologicznych.

 Szczegółowe zasady obowiązujące w poszczegól-
nych szkołach w czasie epidemii są opisane w Pro-
cedurach Bezpieczeństwa opracowanych przez ich 
Dyrektora. Osoby zainteresowane mogą uzyskać in-
formacje o konsultacjach oraz o obowiązujących za-
sadach bezpieczeństwa na stronach internetowych 
szkół albo dzwoniąc na poniżej podane numery tele-
fonów lub wysyłając wiadomość na podane adresy 
e-mail.
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Zapraszamy do kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni Państwo, sytuacja związana z epide-

mią koronawirusa jest dynamiczna.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną i nie wiesz 

gdzie i jaką pomoc możesz uzyskać, jeśli intere-

sują Cię działania gminy w okresie epidemii, jeśli 

masz opinię lub inne uwagi – napisz. Wszelkie 

pytania oraz opinie prosimy kierować na adres: 

zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo niezwłocznie odpowiedzi na swoje pytania.

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

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

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

- dzierżawy:
39 26 220 – Monika Wochna;

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

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

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych
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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 wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 

Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 

Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 

pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 

3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 

S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. 

Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. 

Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 

44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 

„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. 

Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 

20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. 

Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, 

ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. 

Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 

„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep 

KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” 

Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD 

(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-

Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji 

Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy 

„Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 

Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 

„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 

„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 

700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

Godziny otwarcia Orlika od 4 maja 2020
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