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Lubię pracować z ludźmi i działać na rzecz Nowogardu

Rozmowa z Kazimierzem Lembasem –
dyrektorem nowogardzkiego szpitala
Red: Na początku tego roku,
ponownie został pan wybrany
na dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie. Jak długo związany jest pan z kierowaniem placówkami służby zdrowia?
Kazimierz Lembas: Dyrektorem SPSR w Nowogardzie jestem
od 2005 r., a więc kieruję szpitalem piętnasty rok. Należę do czołówki najdłużej pracujących na tym stanowisku dyrektorów w naszym województwie. Poprzednio przez okres 36 lat byłem pracownikiem
administracji skarbowej.
Red: Jak wygląda wyposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny? Jakie najważniejsze inwestycje zostały poczynione w ciągu ostatnich paru lat?
- Nasz szpital po oddaniu do użytkowania nowej bryły należy do najlepiej wyposażonych w sprzęt medyczny
szpitali tego typu. Modernizacja szpitala kosztowała organ
założycielski - Gminę Nowogard 20 mln złotych i została

zakończona w 2013 roku. W latach 2015-2016 wykonano
remont pomieszczeń nowego oddziału dziecięcego, którego koszt przekroczył 280.000 zł, a w 2016 roku Gmina Nowogard zakupiła sprzęt do sterylizacji o wartości 300.000 zł.
Nowoczesny sprzęt medyczny w naszym szpitalu to przede
wszystkim zasługa fundacji, od których go otrzymaliśmy.
WOŚP zaopatrzyła nas w najnowocześniejsze urządzenia
dla oddziałów: dziecięcego, noworodkowego i ZOL-u w Resku o wartości 885.000 zł, Fundacja Polsat przekazała sprzęt
o wartości 167.000 zł, a Fundacja TVN – 30.000 zł. Ponadto
Rotary Club Szczecin przekazał sprzęt wart 21.180 zł. Zakupy sprzętu ze środków szpitala i Gminy Nowogard, w tym
aparatu USG to wartość 218.200 zł. A więc mamy się czym
pochwalić i za aktywność w pozyskiwaniu sprzętu chciałbym serdecznie podziękować swoim współpracownikom.
Red: Aktualnie w nowogardzkim szpitalu funkcjonuje
pięć poradni. W niedawnych planach miał pan otwarcie
kilku nowych poradni w tym ortopedycznej i pulmonologicznej. Udało się?
- W marcu i maju br. wystąpiłem do NFZ w Szczecinie
z propozycją otwarcia w Nowogardzie nowych poradni
Dokończenie str. 2
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Lubię pracować z ludźmi i działać na rzecz Nowogardu

Rozmowa z Kazimierzem Lembasem –
dyrektorem nowogardzkiego szpitala
specjalistycznych, w tym poradni ortopedycznej i pulmonologicznej oraz poradni kardiologicznej w Resku.
Przeprowadzenie konkursów na nowe poradnie zostało przesunięte na koniec bieżącego roku.
Red: W nowogardzkim szpitalu funkcjonuje od
jakiegoś czasu nocna opieka medyczna? W wielu
szpitalach w kraju taka forma opieki nie funkcjonuje.
Pana zdaniem, jest potrzebna?
- Od 01.10.2017 r. w naszym Szpitalu funkcjonuje
nocna i świąteczna opieka medyczna. Był to jeden z
warunków finansowania szpitala w formie ryczałtu.
Prowadzenie tej działalności przez szpital to przede
wszystkim korzyści dla pacjentów, ponieważ wszystkie
niezbędne procedury medyczne można wykonywać
na miejscu (badania laboratoryjne, RTG czy bliskość
Izby Przyjęć).
Red: W 2017 roku, doszło do przejęcia szpitala w
Resku przez nowogardzką placówkę zarządzaną przez
pana. Szpitalowi w Resku groziła likwidacja. Pan po
niemal 8 miesiącach negocjacji zdecydował się ratować reski szpital. Czy owo przejęcie spowodowało
korzyści dla szpitala w Nowogardzie? Czy pacjenci
mają ułatwiony dostęp do specjalistów z terenu gmin
Nowogard i Resko?
- 1 września 2017 r. przejęliśmy funkcjonowanie
bardzo ograniczonej działalności szpitala w Resku,
po wypowiedzeniu umowy dzierżawy przez szpital
w Gryficach. W Szpitalu w Resku funkcjonuje Zakład
Opieki Długoterminowej (ZOL) oraz poradnia chirurgiczna. Obecnie prowadzimy wspólnie z Burmistrzem
Reska i Starostą Łobeskim działania mające na celu
uruchomienie pracowni RTG (rentgen) wartości ok.
650.000 zł. Przejęcie szpitala w Resku to pozyskanie
dla naszego szpitala potencjalnych pacjentów, ponieważ na terenie powiatu łobeskiego nie funkcjonuje
żaden szpital. Wzmocniliśmy również posiadaną kadrę
lekarską i pielęgniarską. Wzmocniona została także
ekonomiczna pozycja Szpitala w Nowogardzie, przychody z ZOL-u to kwota 260.000 zł miesięcznie. Chciałbym również podkreślić, że z chwilą przejęcia szpitala
w Resku mieszkańcy Nowogardu mają ułatwiony dostęp do tego rodzaju opieki.
Red: Jak pan ocenia współpracę z władzami Nowogardu?
- Współpracę z organem założycielskim, a zwłaszcza z Burmistrzem Nowogardu oceniam bardzo wysoko. To właśnie dzięki dobrej współpracy Nowogard ma
bardzo nowoczesny szpital, który w miarę możliwości
finansowych Gminy jest przez nią wspierany zarówno
finansowo, jak i organizacyjnie. To przecież władze samorządowe Nowogardu w 2001 roku przejęły szpital i
dzięki tej decyzji może on funkcjonować do dnia dzisiejszego. Życzę sobie i moim następcom takiej współpracy w przyszłości.

Red: W jakim stanie finansowym jest nowogardzki szpital? Czy może pan powiedzieć jak wygląda jego
sytuacja na tle podległego powiatowi szpitala w Goleniowie? Nowogardzcy pacjenci mogą być spokojni?
- Nowogardzki Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ od 2 lat ponoszone koszty przewyższają otrzymywane dochody. Wynik finansowy za
2017 rok to strata 548.765 zł, czyli w wysokości zbliżonej do roku 2016. Nie lubię porównywać sytuacji naszego szpitala do innych szpitali w naszym województwie, ale dla przykładu strata Szpitala w Goleniowie za
2017 r. to kwota trzykrotnie wyższa od naszej. W celu
uzyskania płynności finansowej podjąłem decyzję o
zaciągnięciu kredytu, tak żeby działalność szpitala nie
była zagrożona, a pacjenci mogli być spokojni o funkcjonowanie tej jednostki.
Red: Jakie ma pan plany związane z rozwojem placówek w Nowogardzie i Resku? Jakie są pana priorytety z tym związane?
- Najważniejszym priorytetem mojej działalności jest utrzymanie funkcjonowania szpitala w jego
dotychczasowej formule. Szpital to nie tylko lecznictwo zamknięte, ale również poradnie specjalistyczne,
transport medyczny, pracownie, laboratorium oraz
działalność w zakresie lekarza rodzinnego POZ. W
przyszłości po zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia chciałbym rozszerzyć dostępność mieszkańców do
kolejnych poradni specjalistycznych oraz zakupić nowocześniejszy sprzęt medyczny.
Red: Poza pracą dyrektora szpitala, pełni pan szereg innych funkcji w gminie Nowogard. Jak pan sobie
radzi z tyloma obowiązkami?
- Zgadza się, poza pracą dyrektora szpitala jestem
skarbnikiem w Celowym Związku Gmin R-XXI, Prezesem
Kolarskiego Klubu Sportowego „Chrabąszcze” w Nowogardzie i przez okres 24 lat radnym: 1 kadencji w Gminie
Nowogard, 5 kadencji Rady Powiatu. Jestem typowym
samorządowcem, lubię pracować z ludźmi, lubię działać
na rzecz swojego miasta i cieszę się, kiedy moi młodsi
koledzy chcą korzystać z mojego doświadczenia. Chciałbym działać dalej, oczywiście dopóki zdrowie pozwoli.
Red: Pana zdaniem, Nowogard się rozwija?
- Nowogard, to najpiękniejsze miasto jakie znam.
Jego położenie jest bardzo atrakcyjne. Jeziora zazdroszczą nam chyba wszyscy. Rozwój Nowogardu, również
jego estetyki, zwłaszcza w ostatnim czasie jest bardzo
duży i widoczny. Strefa ekonomiczna, wiele nowych dużych zakładów pracy, ładny nowoczesny szpital, nakłady
na edukację i sport, utrzymanie bazy kulturalnej to wielkie osiągnięcia, chociaż niestety kosztowne. Bardzo niskie bezrobocie spowodowało braki na rynku pracy. To
wszystko świadczy o tym, że nasze miasto staje się coraz
bardziej atrakcyjne a mieszkańcom żyje się coraz lepiej.
Red: Dziękuję za rozmowę. (red.bs.fot.bs/nws)
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Dorota Maślana, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie pracuje w zawodzie od 28 lat. Od 10 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także Koordynatora Zespołu Interwencji
Kryzysowej. Z panią Dorotą rozmawiamy między innymi na temat działalności ośrodka.
Red. Dlaczego zdecydowała się pani wystartować
w konkursie na kierownika
OPS Nowogard?
- Moja decyzja była przemyślana i rozważna. Miałam
świadomość o ogromnej odpowiedzialności związanej
z podejmowaniem ważnych
decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na ludzkie
losy, a zwłaszcza losy małych
dzieci. To bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że jest
się także odpowiedzialnym za pracowników w jednostce. Dotychczasowa działalność naszego ośrodka była
na podwyższonym poziomie, jednakże żywię nadzieję,
że przy wsparciu naszych władz i moich pracowników
uda mi się jeszcze bardziej podwyższyć standardy naszej działalności tak jak udało mi się to osiągnąć z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Red. Niebawem wchodzi w życie program „Dobry
start”, który będzie dotyczył uczniów. Czy OPS w Nowogardzie jest przygotowany na wypłatę świadczeń?
- Program wchodzi w życie 1 lipca. Świadczenie w
wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzina
będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wszelkie informacje są zamieszczone
na stronie internetowej naszego ośrodka. Nasza jednostka jest przygotowana merytorycznie i personalnie
do realizacji tego nowego programu. Zamierzamy także wydłużyć czas pracy i uruchomić dodatkowy punkt
przyjmowania wniosków. Jednocześnie informuję, aby
te osoby, które nie są uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych w naszym ośrodku
składały wnioski na świadczenie „300 plus” właśnie w
dodatkowym, wyznaczonym przez nas punkcie, aby
uniknąć kolejek w ramach ustalania innych świadczeń.

Red. Program „500 plus”... Jak pani ocenia jego realizację na terenie Gminy Nowogard?
- Trudno mi ocenić realizację świadczenia wychowawczego za ubiegły rok ponieważ zostałam kierownikiem w okresie kiedy kończył się okres realizacji
„500 plus”. W tym roku mogę zapewnić, że realizacja
wszystkich świadczeń odbędzie się sprawnie i na czas.
Red. Jak układa się pani współpraca z władzami
miasta?
- Współpracę z władzami miasta oceniam jako bardzo dobrą. Polega na dialogu, doradztwie i wymianie
doświadczeń.
Red. Jakie jeszcze istotne projekty realizuje obecnie
kierowany przez panią ośrodek. Co warto, za naszym
pośrednictwem, przekazać mieszkańcom gminy?
- Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz aktywizacji,
wspierania, zapobiegania i mnóstwa innych zadań realizuje szereg projektów, które wiążą się z niesieniem
pomocy osobom, które tego potrzebują. W ten sposób
pozyskuje również pieniądze zewnętrzne, które możemy
wykorzystać na dodatkowe działania. Obecnie uczestniczymy w dwóch projektach. Jeden to program to rządowy „75 plus” oraz projekt ze środków unijnych w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Kamieńskiej oraz z Caritas
Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Fundacją Nauka dla
Środowiska i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w ramach realizacji projektu pn. „Dobre wsparcie”. Ponadto podjęliśmy współpracę z fundacjami, w ten sposób udaje nam się pozyskiwać sprzęt rehabilitacyjny dla
osób, których sytuacja finansowa jest bardzo trudna a
stan zdrowia wymaga takiego sprzętu. Przed nami wiele
akcji profilaktycznych i wiele działań, których na razie nie
chce zdradzać. Będą one systematycznie pojawiały się
na naszej stronie internetowej. Zachęcam całą społeczność naszej gminy do współpracy, do informowania nas o
trudnych sytuacjach i trudnym losie drugiego człowieka.
Zapewniam, że z moimi pracownikami zrobimy wszystko aby pomoc i aby wsparcie zawsze docierało tam gdzie
jest ono konieczne. (bs.fot.bs/nws)

W tym roku Dożynki Gminne połączone
z Dniem Działkowca na os. Bema

We wtorek, 19 czerwca br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla gościł przedstawicieli Okręgowego Zarządu Rodzinnych Ogrodów
Działkowych (ROD). W spotkaniu obecny był prezes Tadeusz Jarzębek, dyrektor okręgu Tomasz Olkuski, główna księgowa okręgu Roma Wilmowicz oraz z Zarządu
ROD w Nowogardzie: prezes Ryszard Wajk i wiceprezes
Stanisław Szałagan a takze koordynująca organizację
dożynek, Beata Wojewoda z UM w Nowogardzie.

Podczas spotkania omówiono plan organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych na os.Bema w Nowogardzie, które będą połączone z Okręgowym Dniem
Działkowca (z okazji 70-lecia ROD).
– Chcemy aby również tegoroczne dożynki gminne
były dużym, rodzinnym wydarzeniem. Odbędą się one
w sobotę, 8 września na osiedlu Bema – mówił burmistrz Robert Czapla.

www.nowogard.pl
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Planuje się, że dożynki i Dzień Działkowca rozpoczną
się tradycyjnie mszą dziękczynną w pobliskim kościele.
Następnie, po przemarszu na plac dożynkowy rozpocznie się część oficjalna, w której m.in. rozstrzygnięte zostaną konkursy na wieniec dożynkowy, najpiękniejszą
wieś i zagrodę gminy Nowogard. Po przekazaniu przez

starostów dożynek chleba i podzieleniem się nim, na
drugiej (małej) scenie nastąpi podsumowanie wojewódzkiego konkursu ROD.
W czasie obchodów Dnia Działkowca również nie
zabraknie konkursów i wręczenia odznaczeń.
Na scenie głównej planowany jest występ artystów m.in. z Nowogardzkiego Domu Kultury. Pojawi się
również Kabaret Pod Wyrwigroszem, Zespół Cygański
oraz gwiazda wieczoru - zespół disco polo. Po zapadnięciu zmroku rozpocznie się
zabawa taneczna i pokaz Teatru Ognia.
(bs.fot.bs/nws)

Woda w nowogardzkim jeziorze
posiada wg norm polskich
jakość doskonałą

W miniony czwartek została pobrana próbka wody
z naszego jeziora do badania przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Goleniowie. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zbadała jakości wody w nowogardzkim jeziorze,
aby określić jej przydatność do kąpieli, umożliwiając
ochronę zdrowia osób korzystających z tutejszego kąpieliska.
W poniedziałek, 18 czerwca br., wpłynęły wyniki z
Sanepidu przebadanych próbek wody.
Zgodnie z zapowiedzią, Karol Brzeczek – kierownik
Zarządu Budynków Komunalnych, poinformował nas
o wynikach badania wody w jeziorze przez Sanepid.
- Z nadesłanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyniku badań mikrobiologicznych wody w
Jeziorze Nowogardzkim wynika, że można się w nim
bezpiecznie kąpać. Woda w naszym jeziorze posiada
wręcz jakość doskonałą wg norm polskich.
To nie oznacza, że spoczniemy na laurach. Będziemy monitorować stan wody w jeziorze. Kolejne badanie planujemy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczę-

ciem sezonu kąpielowego, a więc przed 1 lipca br.
Poniżej przedstawiamy wyniki badań:
Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) – wartość dopuszczalna wg. norm polskich: ≤1000 jednostek. W Nowogardzie mamy na tą chwilę 45 jednostek
w jeziorze.
Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) – wartość
dopuszczalna wg. norm polskich : ≤400 jednostek. W
nowogardzkim jeziorze jest zaledwie 10 jednostek.
Oba wyniki są znacznie poniżej wartości, które dopuszczają do kąpieli w wodzie.
Sensacyjnie zapowiada się np. początek sezonu kąpieliskowego w Szczecinie: z zakazem kąpieli w Dąbiu.
Tablice ostrzegawcze znikną z tej plaży dopiero, gdy
szczeciński Sanepid potwierdzi, że woda z - obecnie jakości niedostatecznej przejdzie na poziom „przydatna do kąpieli”.
***
Zachęcamy więc Państwa do korzystania z kąpieli w
naszym jeziorze, szczególnie w ciepłe dni. (ps)
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Burmistrz dotrzymał obietnicy - będzie
sala gimnastyczna w Strzelewie
We wtorek, 19 czerwca br. w Szkole Podstawowej w
Strzelewie Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji na budowę szkolnej sali gimnastyczno – korekcyjnej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. uczniowie i
dyrektor szkoły w Strzelewie Agnieszka Forgiel, mieszkańcy i sołtys, a zarazem radna Jolanta Bednarek.
– Pan burmistrz dotrzymał obietnicy – powiedziała
do zebranych, w czasie spotkania dyrektor Agnieszka
Forgiel. – Najpierw wymieniono jeden dach, teraz wymieniany jest drugi. Za wszystko bardzo dziękujemy.
Nowa sala będzie służyć uczniom i mieszkańcom.
Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali, streściła
Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
– Staramy się robić coraz więcej dla wsi. Dwa lata
temu oddaliśmy do użytku salę gimnastyczną w Długołęce, teraz przyszedł czas na Strzelewo – powiedział
burmistrz Robert Czapla. – Chciałbym przy okazji podziękować pani sołtys, radnej Jolancie Bednarek za to,
że zabiega o budowę tej sali. Dziękuję pani dyrektor,
nauczycielom, radzie rodziców, uczniom i wszystkim
mieszkańcom, że zaangażowaliście się w tę ważną dla
nas wszystkich sprawę.
Podziękowania wyraziła też sołtys wsi. – Jako sołtys
i radna, w imieniu mieszkańców oraz dzieci ze Strzelewa, Czermnicy, Świerczewa i Węgorzy dziękuję panu
burmistrzowi za pracę na rzecz naszego sołectwa.
Najpierw powstała świetlica, potem remonty dachów
szkoły, teraz przyszedł czas na nową salę gimnastycz-

ną – mówiła sołtys J. Bednarek. – Cenię pana burmistrza za to, że pomimo ciężkiej pracy z radnymi w tej
kadencji, nie traci uśmiechu na twarzy i robi tak wiele
– dodała.
Zakłada się, że w Strzelewie powstanie budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni 400 - 450 mkw. W budynku będzie znajdować się
sala do ćwiczeń o wymiarach 20x10 m, o wysokości
nie mniejszej niż 6 metrów, pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego oraz dwie szatnie wraz z węzłami
sanitarnymi.
– Chciałbym, aby wstęgę otwarcia nowo wybudowanej sali uczniowie przecięli już w przyszłym roku
– powiedział po podpisaniu dokumentów burmistrz
Robert Czapla.
(bs. fot. bs/nws)
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Burmistrz Robert Czapla podpisał przetarg
na wyłonienie wykonawcy wodociągu m.in. do Ptaszkowa

Problem braku zdatnej do spożycia wody w studni w Ptaszkowie, pojawił się jeszcze za
kadencji burmistrza Kazimierza Ziemby, a więc ponad 10 lat temu. Od tego momentu firma
PUWiS, na zlecenie Gminy, dowoziła wodę zdatną do picia, za którą pani Romana nie ponosiła żadnych kosztów. Burmistrz Robert Czapla podejmował też inne działania, aby problem wodny rozwiązać. Ostatecznie jednak wodociąg zostanie wybudowany przez Gminę.
9 maja br., podczas sesji Rady
Miejskiej, burmistrz Robert Czapla
przedstawił radnym projekt uchwały, dotyczący zabezpieczenia w budżecie gminy potrzebnej kwoty na
budowę wodociągu: Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka – Ptaszkowo – Bochlin
– Grabin, który przyjęli.
W czwartek, 14 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie na roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej relacji Dąbrowa

Nowogardzka – Kolonia Dąbrowa
Nowogardzka - Bochlin – Ptaszkowo – Grabin.
Celem inwestycji jest połączenie sieci wodociągowej miejscowości Dąbrowa Nowogardzka z siecią
wodociągową miejscowości Grabin
oraz doprowadzenie wodociągu do
kolonii Dąbrowa Nowogardzka. Na
trasie sieci zostały zaprojektowane
przyłącza wodociągowe do budynków miejscowości Radziszewo, Bochlin, Ptaszkowo i Dąbrowa Nowogardzka. (ps)

Będą nowe miejsca postojowe
w centrum
6 czerwca br., spełniając oczekiwania mieszkańców
w zakresie zwiększenia liczby miejsc postojowych w
centrum miasta, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
ogłosił zaproszenie do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę
nowych miejsc postojowych przy ul. 700-lecia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. 700-lecia (za budynkiem 27 licząc
od ul. 700-lecia) polegające na budowie miejsc postojowych, przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej,
zagospodarowaniu terenu oraz odprowadzenie wód
opadowych. Teren inwestycji znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej.
(bs., fot. bs/nws)
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Alejki nad jeziorem rozświetlą
nowe lampy
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W środę, 13 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał z wykonawcą, firmą JASTAR
P.U.H. Jan Starczewski, umowę na wykonanie nowego oświetlenia nad nowogardzkim jeziorem. Do przetargu wystartowały dwie firmy: AREKS z Łobza i wyłoniony do wykonania
inwestycji trzebiatowski JASTAR, który zaoferował cenę niższą o ponad 27 tys. złotych.

– Wszystkie lampy będą miały ujednoliconą wysokość do ok. 4 metrów, wykonane zostaną z tworzywa
sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, przebarwienia i korozję – mówi Adam Aniuksztys, inspektor z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM.
Podczas podpisania umowy na wykonanie i montaż
w sumie 18 lamp, obecne były radne RM w Nowogardzie: Jolanta Bednarek i Anna Wiąz. Jak mówi wykonawca Jan Starczewski, lampy będą miały odpowiednie, betonowe umocowania a wykorzystana nowoczesna technologia spowoduje znaczną oszczędność
prądu podczas ich eksploatacji. Lampy, które aktualnie
oświetlają alejkę przy murach nad jeziorem postawiono jeszcze w latach 70 tych.
– Niejednokrotnie docierały do mnie sygnały od
mieszkańców o konieczności naprawy lub wymiany
tych lamp. Często nie świeciły, ponadto czerpią mnóstwo prądu i wykonano je w przestarzałej już technologii – mówi Burmistrz Robert Czapla.
Umowa z wykonawcą stanowi, iż całość zadania
powinna być wykonana do 15 października br. Z uwagi
na fakt, iż teren inwestycji stanowi część starego miasta, wszystkie lampy będą miały oryginalne, stylizowane wzornictwo (słupy wraz z korpusem w kolorze
czarnym) adekwatne do stylistyki zabytkowych murów
i alejek. (bs. fot. bs/nws)

www.nowogard.pl
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Burmistrz podpisał umowę na utrzymanie czystości w Gminie Nowogard
W piątek, 8 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu,
burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników z
Jerzym Furmańczykiem.

Podpisana umowa dotyczy świadczenia usług na
rzecz Gminy przez okres 30 miesięcy, za łączną kwotę
867.963,60 zł.
Przedmiotem podpisanego zamówienia jest: sprzątanie jezdni oraz chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, utrzymanie
zimowe jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, opróżnianie koszy
ulicznych i wywóz z nich nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, usuwanie wszelkiej roślinności, która zarasta chodniki i krawężniki oraz inne
usługi.
Warto tu nadmienić, że firma pana Jerzego Furmańczyka została wyłoniona dopiero w wyniku IV postępowania przetargowego. Na wcześniejsze ogłoszeia
przetargowe albo nie było zgłoszeń albo propozycje
finansowe potencjalnych wykonawców, znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy (powyżej kwoty
zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy). (ps)

Burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie
na budowę świetlicy w Krasnołęce
W czwartek, 7 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie przetargowe na wybudowanie
świetlicy w Krasnołęce.
Zanim to nastąpiło, burmistrz przedstawił projekt
budynku gospodarczego, który będzie pełnił funkcję
również świetlicy wiejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów Rita Mazurczak oraz
sołtys Krasnołęki Anna Rakowska wraz z Radą Sołecką.
Planowany parterowy budynek gospodarczy ma
posiadać toaletę oraz zaplecze kuchenne.
Na tą inwestycję burmistrz Robert Czapla pozyskał
dofinansowanie zewnętrzne w wysokości blisko 64%.
Jeżeli nic ni stanie na przeszkodzie i nie będzie problemu z pozyskaniem wykonawcy, to jeszcze w tym roku
mieszkańcy Krasnołęki powinni otrzymać klucze do
swej świetlicy. (ps)
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Nowa droga na os. Waryńskiego
W piątek, 8 czerwca br. burmistrz Robert Czapla
wraz z zastępcą kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów UM Ritą Mazurczak, spotkali się z mieszkańcami na osiedlu Waryńskiego. Spotkanie, w którym udział
wzięły również radne Rady Miejskiej: Anna Wiąz i Jolanta Bednarek, miało na celu oficjalny odbiór wybudowanego kilka miesięcy wcześniej, przez firmę BEN-BRUK
ze Stargardu, ciągu pieszo - jezdnego od bloku nr 19 do
bloku mieszkalnego nr 21.
– Na początku maja br. wymieniliśmy lampę oświetleniową, całość inwestycji na osiedlu Waryńskiego
chcieliśmy więc odebrać po dokonaniu wszystkich zmian
– mówi Rita Mazurczak z UM.
Drogę (długość 90 m i szerokości 5,50 m) wykonano
z kostki betonowej. Zakres prac obejmował też usunięcie kolizji z siecią elektryczną, usunięcie drzew wraz z
nasadzeniami kompensacyjnymi oraz wprowadzenie
stałej organizacji ruchu. Koszt robót budowlanych tego
etapu wyniósł 197.282,27 zł.
Część z fragmentów ulicy, m.in. wjazd na osiedle będzie modernizowany po przejęciu przez Gminę od aktualnego właściciela.
Na osiedlu Waryńskiego, istnieje szereg wspólnot
mieszkaniowych. Spójne rozwiązanie projektowe dla
całego osiedla, wymaga zgody mieszkańców poszczególnych wspólnot. Obecni podczas spotkania mieszkańcy wyrazili zadowolenie z nowego odcinka pieszo

– jezdni, choć pojawiły się także prośby o wybudowanie
fragmentu chodnika, jaki w aktualnie zrealizowanym
projekcie ciągu, nie występuje.
– Na budowę chodnika musimy uzyskać między innymi pozwolenie od projektanta – powiedziała Rita Mazurczak, przyznając jednocześnie, iż skoro mieszkańcy
widzą potrzebę wybudowania fragmentu chodnika,
urząd w miarę możliwości postara się im w tym pomóc.
Niemniej, wymogi projektowe muszą być spełnione a
spotkania celem dyskusji nad projektem budowy ciągu
pieszo – jezdnego na os. Waryńskiego, były organizowane parokrotnie. (bs. fot. bs/nws)

Ulica przed remontem
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Remiza w Wyszomierzu
odzyskała blask
Dobiega właśnie końca remont remizy strażackiej
OSP Wyszomierz. Pozostało już tylko namalować napisy
i remiza będzie gotowa.
W czwartek, 7 czerwca br., postępy pracy oglądał
burmistrz Robert Czapla wraz z Jarosławem Hołubowskim, koordynatorem remontu z ramienia Gminy. Wizycie burmistrza w Wyszomierzu towarzyszyło małżeństwo Piotra i Anny Gołdyn, którzy byli inicjatorami zbierania podpisów pod wnioski do Burmistrza Nowogardu
w sprawie remontu i ocieplenia remizy strażackiej.
W dniu 22 lutego br., przekazali oni wspomniany
wniosek, który został podpisany przez 50 mieszkańców
dotyczące wykonania ocieplenia remizy strażackiej w
Wyszomierzu.

Dotychczas w Wyszomierzu rozbudowany został plac
zabaw przy wsparciu miejscowego przedsiębiorcy, wyremontowana została droga na kolonię przy pomocy mieszkańców i sprzętu należącego do ww. przedsiębiorcy, a teraz
dobiega końca remont remizy. To nie ostatnie inwestycje
w sołectwie Wyszomierz. Burmistrz planuje m. in.: remont
przystanku oraz rozpoczęcie najbardziej oczekiwanej przez
mieszkańców inwestycji – budowy świetlicy.
– Pod koniec czerwca br., powinniśmy już wiedzieć,
czy świetlica w Wyszomierzu otrzyma dofinansowanie
ze środków zewnętrznych, o które jako Gmina aplikowaliśmy. Mam nadzieję, że w następnym roku będę mógł
przekazać klucze mieszkańcom do ich nowej świetlicy –
powiedział burmistrz Robert Czapla. (ps)
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Burmistrz podpisał umowę
na remont ul. Piłsudskiego

Starosta nie chce wpisać do umowy Burmistrza Nowogardu, choć zabiega o jego podpis i o pieniądze, bo
właśnie tego dotyczy przecież umowa - o współfinansowanie w 50% przez Gminę remontu drogi powiatowej.
Czy to małostkowość ze strony starosty, a może zawziętość za przegraną z obecnym burmistrzem w wyborach w roku 2010?
Aby wyjść z tego pata, burmistrz Robert Czapla nie
będzie specjalnie zabiegał o zmiany w umowie, i dla
dobra Mieszkańców podpisał umowę na remont ul.
Piłsudskiego.
Pomimo problemów ze zrozumieniem przez starostę goleniowskiego uwag, które wniosła Gmina Nowogard, co do umowy w sprawie współfinansowania
inwestycji pn. Remont ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla podpisał umowę, którą
asygnował skarbnik Marcin Marchewka.
– Wiem jak bardzo potrzebny jest remont tej ulicy.
Dlatego, dla dobra naszych mieszkańców, podpiszę umowę przesłaną przez
Powiat, choć nie uwzględniła ona uwag
naszego działu prawnego, które są zasadne – stwierdził burmistrz Robert Czapla.
To wskazuje, że przez 4 lata starosta
Kulinicz nie umiał się pogodzić z wygraną
Roberta Czapli w starcie do fotela Burmistrza Nowogardu, z którym przegrał
już w pierwszej turze. Jakże musi go to
nadal boleć, jeżeli tak bardzo wzbrania
się przed wpisaniem do umowy zdania,
że o dacie odbioru inwestycji zostanie
powiadomiony Burmistrz Nowogardu.
Nie Robert Czapla, a Burmistrz Nowogardu.
Już samo chyba stwierdzenie „Burmistrz Nowogardu” działa na niego, jak
płachta na byka.
W piśmie bowiem zaadresowanym
do Urzędu Miejskiego (jakby urząd mógł samodzielnie
odpowiadać jako budynek), starosta Kulinicz wypisuje
takie „kwiatki”, że wstyd.
Filozof nam kolejny rośnie w Powiecie, który tworzy
nowe teorie, bo dotychczasowe mu nie odpowiadają.
Szczególnie wówczas, kiedy dotyczy to Burmistrza Nowogardu.
Oto przykład:
(1) Umowa partnerstwa podpisana jest pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego tj. pomiędzy
Gminą Nowogard reprezentowaną przez Burmistrza a
Powiatem Goleniowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, (2) dlatego też Powiat zobowiązany jest
poinformować Gminę o procedurze odbiorowej zadania, a nie Burmistrza.
W części (1) wszystko się zgadza. Zgodnie bowiem z
ustawą o samorządzie Gminę przy zawieraniu porozu-

mienia reprezentuje jednoosobowo wójt, burmistrz,
prezydent lub jego zastępca samodzielnie, lub z upoważnioną przez wójta (burmistrza, prezydenta) osobą.
Powiat reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z osoba upoważnioną przez
zarząd.
Schody nie do pokonania przez pana Kulinicza, zaczynają się w części (2). W umowie bowiem, zaproponowanej przez Powiat zapisano, że w odbiorze wyremontowanej ulicy weźmie udział (jakiś) przedstawiciel
Gminy Nowogard. Dodatkowo starosta w piśmie dodaje, że o zakończeniu inwestycji nie musi informować
Burmistrza, tylko Gminę. To znaczy kogo?
Stróża na dyżurce w Ratuszu? Art. 31 ustawy o samorządzie gminnym jasno bowiem wskazuje, że jedyną osobą reprezentującą Gminę, w tym również przy
odbiorach danych inwestycji, jest tylko i wyłącznie
osoba wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Więc kogo zamierza powiadomić starosta? Ktosia?
Z tego co pisze starosta Kulinicz, powiadomi on
Gminę – to znaczy zaadresuje pismo na Gminę Nowogard i Gmina mu odpowie i Gmina przybędzie na
odbiór.
Szanowny panie starosto przypominamy, że Gminę Nowogard reprezentuje burmistrz Robert Czapla
(decyzją mieszkańców, którzy tworzą tą gminę) i jego
powinien pan poinformować o zakończeniu inwestycji i jej odbiorze. Bo to jego podpis, w imieniu Gminy
Nowogard, widnieje na umowie i on za ten podpis odpowiada. Ponadto to on też podejmuje samodzielnie
decyzję, czy tą umowę w imieniu Gminy Nowogard
podpisać.
Czy to tak trudno przyswoić i zapamiętać? Widać
w Powiecie jedyną osobą, która ma z tym nadal wielki
problem, jest starosta Kulinicz. (ps)
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Gmina walczy
z Barszczem Sosnowskiego

Pierwszy oprysk, zgodnie z harmonogramem, został wykonany do dnia 15 maja br., kiedy to roślina
rozpoczyna wegetacje, początkowo przyjmując postać
rozety o szerokości 10-30 cm.
Kolejne zabiegi mają być wykonane:
• mechaniczne usuwanie barszczu poprzez koszenie i
ścinanie kwitnących roślin i usuwanie baldachimów
- w terminie do dnia 30 czerwca br.,
• II oprysk - w terminie do dnia 31 sierpnia br.
Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność nasion
do kiełkowania, konieczne stało się zaplanowanie
przez gminę Nowogard kolejnych zabiegów. I tak będą
wykonywane zabiegi agrotechniczne, polegające na
dokonaniu co najmniej dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, w przeciągu następnych pięciu lat
(z możliwością przedłużenia zabiegów na kolejne lata)
w miejscach wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem całkowitej likwidacji rośliny.
Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w naszej gminy, występuje na terenie sołectwa Długołęka.
Małgorzata Cichocka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa

Nowa nawierzchnia
ulicy Żeromskiego

W poniedziałek 4 czerwca br. burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oficjalnie
przekazali do użytkowania mieszkańcom wyremontowany odcinek ulicy Żeromskiego w Nowogardzie,
łączący ulice Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciel wykonawcy inwestycji Krystyna Łazarz - Prezes Zarządu PRD
Nowogard, Jan Smolira - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno oraz Kazimierz Lembas - radny powiatowy, Anna Wiąz – radna Rady Miejskiej W Nowogardzie a także mieszkańcy, którzy wcześniej kilkukrotnie
brali udział w spotkaniach z burmistrzem Robertem
Czaplą, celem omówienia koncepcji remontu tej ulicy.

Ulica przed remontem

Podczas spotkania na pytania mieszkańców dotyczące wykonania jezdni odpowiadała prezes Krystyna
Łazarz zapewniając, że długo wyczekiwana przez nich,
nowa nawierzchnia cechuje się dobrą jakością i trwałością. Przebudowany odcinek ma długość 225 metrów i
objęty jest 36 miesięczną gwarancją. Koszt wykonania
inwestycji to 314.952 zł i pomimo, iż ul. Żeromskiego
jest drogą powiatową to starostwo nie dołożyło do remontu nawet złotówki.
Oprócz nawierzchni, przy ulicy powstały chodniki i
szersze miejsca parkingowe. Z nowo wyremontowanego odcinka ul. Żeromskiego korzystają zmotoryzowani
mieszkańcy tej części miasta oraz piesi, w tym dzieci,
uczęszczające do pobliskiej szkoły. Przed remontem,

Ulica przed remontem
www.nowogard.pl
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przy ulicy z jednej strony nie było chodnika w ogóle.
– Wykonujemy inwestycje etapami. Wykonanie
tego remontu, było dla mnie bardzo ważne mimo, że
to droga powiatowa. Teraz dzięki nowej nawierzchni
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ulicy, zwiększy się znacznie nie tylko komfort jazdy ale
przede wszystkim bezpieczeństwo. Przed nami kolejne
etapy remontu ulic – powiedział burmistrz Robert Czapla. (bs. fot.bs/nws)
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Uroczyste zakończenie
roku szkolnego w SP1
W piątek, 22 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, uroczystym
apelem zakończono rok szkolny 2017/2018. W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, dyrektor Sebastian Szymański i jego zastępca Anna Łysiak oraz zastępca Burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski. Apel kończący rok szkolny rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu.

Następnie wychowawcy klas nagrodzili świadectwami z „czerwonym paskiem” najlepszych uczniów
poszczególnych klas. W imieniu Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli wręczył nagrody stypendystom
tytułu: Młode Talenty Ziemi Nowogardzkiej, Krzysztof
Kolibski. Otrzymali je: Hadi Yahfouf, Paweł Sikora, Weronika Bernacka oraz Angelika Sikora. Nagrody dla najlepszych uczniów przyznała również Rada Rodziców
pod przewodnictwem Sebastiana Furmańczyka.
(bs, fot. bs/nws)

Zakończenie roku w przedszkolu
W czwartek, 21 czerwca br. w Przedszkolu Publicznym
Nr 3 w Nowogardzie, odbyło się zakończenie roku przedszkolnego, oficjalnie pożegnano również najstarszą grupę
przedszkolaków. Od września dzieci będą już uczniami
szkoły podstawowej. W trakcie uroczystości, w której wzięli udział rodzice, nauczyciele, z dyrektor Ewą Wróbel oraz
Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, nauczyciele
grup przedszkolnych zaprezentowali publiczności ponad 2
godzinny program artystyczny w wykonaniu dzieci.
Występujące przedszkolaki zatańczyły Poloneza, taniec
z mopami, wcielili się też m.in w role muzyków rockowych. Był też czas na przypomnienie rodzicom początków
„przedszkolnej drogi” ich pociech. Na zakończenie uroczystości, po przekazaniu podziękowań – w tym od nauczycieli i rodziców dla m.in. dyrektor E. Wróbel, burmistrz Robert
Czapla pogratulował najmłodszym sukcesów, życząc kolejnych w szkolnej edukacji a także, udanych wakacji.
(bs.fot.bs/nws)
www.nowogard.pl
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Zakończenie roku szkolnego
klas III w ZSP

21 czerwca br., o godz. 13.00, odbyło się uroczyste
zakończenie roku klas III w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Na tą
uroczystość dyrektor szkoły Jarosław Chudyk zaprosił
burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Burmistrz pogratulował absolwentom ukończenia kolejnego etapu
edukacji i zachęcał do dalszego rozwoju oraz znalezienia wymarzonej pracy na naszym wciąż rozwijającym
się lokalnym rynku pracy.
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W części artystycznej, uczniowie przygotowali prezentację. Zaprezentowali z przymrużeniem oka swoich
nauczycieli oraz własne zdjęcia w różnych okolicznościach. Na koniec zaśpiewali dla nauczycieli ostatnią
piosenkę w murach swojej szkoły. Nauczyciele pogratulowali, a uczniowie podziękowali za czas wspólnie
spędzony w szkole.
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym życiu osobistym i zawodowym.

www.nowogard.pl
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Młode Talenty Ziemi Nowogardzkiej
wytypowane
W środę, 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie
Komisji ds. stypendium za rok szkolny 2017/2018,
przyznawanego najlepszym uczniom przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Nagrody z rąk burmistrza otrzymają szczególnie uzdolnieni uczniowie
z Gminy Nowogard, wytypowani przez dyrektorów i
rady pedagogiczne szkół, za osiągnięcia m.in. w olimpiadach i konkursach. Szczegółowy tryb przyznawania
stypendium określa regulamin i ogólna punktacja za
m.in średnią ocen w szkole, uczestnictwo w eliminacjach na poszczególnych szczeblach (od powiatowych
do ogólnopolskich), tytuł laureata w eliminacjach
międzynarodowych, czy aktywność społeczna wykraczająca poza ramy szkoły. To wyjątkowe wyróżnienie,
przyznawane jest m.in. za osiągnięcia z zakresu wiedzy
przedmiotowej jak innych wyników, w tym z różnych

dyscyplinach sportowych. Poza tytułem stypendyści
otrzymają również nagrody pieniężne.
Do tegorocznej nagrody „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami pedagogicznymi, wytypowali: 9. uczniów szkół podstawowych, 5. uczniów gimnazjum, oraz 2. uczniów
liceum ogólnokształcącego. Każdy z wytypowanych
może poszczycić się obszerną dokumentacją swoich
sukcesów na wielu poziomach eliminacji.
***
Poniżej, prezentujemy wybrane osiągnięcia najzdolniejszych uczniów z Gminy Nowogard, wyznaczonych do prestiżowej nagrody stypendialnej burmistrza
„Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej”. Wszyscy uczniowie uzyskali średnią ocen w roku szkolnym 2017/2018
- 5,0 i powyżej.

Yahfouf Hadi z kl. VII SP 1
– laureat Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego Kuratorium Oświaty, w roku szkolnym
2017/2018, laureat Wojewódzkiego Konkursu
Języka Angielskiego Kuratorium Oświaty w roku
szkolnym 2017/2018,
osiągnął bardzo dobry
wynik w Ogólnopolskim
Konkursie Alfik Matematyczny 2017/2018,
III Miejsce w Polsce w
Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „The Big Challenge”,
bardzo dobry wynik w
Międzynarodowym konkursie Matematycznym
„Kangur 2017”. Uczeń
Szkoły Muzycznej w klasie gitary.

Sikora Paweł kl. III (oddziały gimnazjalne) SP
1 – dyplom uznania w
Ogólnopolskim Konkursie
Multitest 2015 z matematyki, laureat m.in
konkursów matematycznych, recytatorskich, I
Nowogardzkiego Konkursu Reportażu oraz powiatowych eliminacji XXXXI
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (rok szkolny
2017/2018) gdzie zajął
I miejsce drużynowo, II
indywidualnie. Uczeń
wszechstronnie uzdolniony, uczestnik konkursów
z zakresu biologii, historii, j. angielskiego.

Bernacka Weronika kl.
VI SP1 - I Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego
„The Big Challenge” w
swojej kategorii wiekowej, uczennica jest
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego Kuratorium
Oświaty w roku szkolnym
2017/2018.

www.nowogard.pl

Sikora Angelika kl. VII
SP 1 – uczestniczka konkursów recytatorskich,
matematycznych i zawodów sportowych, zajęła
I miejsce w Eliminacjach
Powiatowych XXXXI
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym w roku szkolnym 2017/2018, brała
też udział w Eliminacjach
Wojewódzkich tego
turnieju; wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie
Biologicznym „Eko-planeta”.
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Michalska Amelia
kl. V SP Długołęka – wyróżnienie
w VI Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla
dzieci „Bezpiecznie
na wsi -bezpieczne
atrakcje w wakacje”,
II miejsce w powiatowym turnieju
Tenisa Stołowego, II
miejsce w V Memoriale im. Grzegorza
Górczewskiego
(skok wzwyż), wyróżnienia i nagrody
m.in. w konkursach
plastycznych i przyrodniczych.

Oślizło Malwina kl.
III Gimnazjum nr
2 – uczennica brała
udział w konkursach biologicznych,
polonistycznych,
matematycznych,
chemicznych na
poziomie gminy i
powiatu; Finalistka Wojewódzkich
Konkursów Kuratorium Oświaty
w roku szkolnym
2016/2017 :biologicznego, a w
roku szkolnym
2017/2018: biologicznego i matematycznego.

Bojanowicz Izabela
kl. III Gimnazjum
nr 2 - brała udział
w konkursach
filozoficznych,
polonistycznych,
historycznych, geograficznych, wiedzy
o społeczeństwie,
laureatka XII, XIII i
XIV Wojewódzkiego Gimnazjalnego
Konkursu Filozoficznego, finalistka
Konkursu Polonistycznego dla szkół
gimnazjalnych
Kuratorium Oświaty
w roku szkolnym
2017/2018.

W skład Komisji oceniającej weszli pracownicy
Referatu Edukacji UM w Nowogardzie: Barbara Sroka (przewodnicząca), Marta Wilczańska oraz Tomasz
Żelazowski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie.

Borkowska Aleksandra kl. VI SP 4 –
finalistka Konkursu
Języka Polskiego
zorganizowanego
przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty
w roku szkolnym
2016/2017 oraz
2017/2018 oraz laureatka m.in. konkursów recytatorskich i
czytelniczych. Zwycięstwo (zespołowe10 osób)w Ogólnopolskim Konkursie
„Mukowiscydoza na
dwa skrzydła”
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Bernacka Weronika
kl. VI SP1 - I Miejsce
w Międzynarodowym Konkursie
Języka Angielskiego
„The Big Challenge”
w swojej kategorii
wiekowej, uczennica jest Laureatką
Wojewódzkiego
Konkursu Języka
Angielskiego Kuratorium Oświaty
w roku szkolnym
2017/2018.

Nagrody przyznane zostaną stypendystom przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
(bs./fot. uczniów- archiwum własne szkół)

Zakończenie roku w Gimnazjum nr 2

W piątek 22 czerwca br. rok szkolny 2017/2018 zakończyło Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. W uroczystym apelu, który rozpoczął się po hymnie państwowym, wziął udział zastępca Burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski, w imieniu burmistrza Roberta Czapli
wręczając m.in. stypendia wybitnym uczniom - Talentom Ziemi Nowogardzkiej. – Dziękuję i gratuluję wszystkim nauczycielom i rodzicom oraz dyrektorowi tej szkoły
za pracę, dzięki której osiągnęli tak wiele – powiedział.

Wśród nagrodzonych Talentów, znalazły się dwie
uczennice klas III: Izabela Bojanowicz oraz Malwina
Oślizło. Nagrodzono również gimnazjalną drużynę,
która zdobyła I miejsce w gminie w zawodach sportowych. Uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w
nauce uhonorowali wychowawcy poszczególnych klas
w towarzystwie dyrektora Leszka Beceli. Rodzice wzorowych uczniów otrzymali podziękowania i gratulacje.
(bs.fot.bs/nws)

www.nowogard.pl
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Zakończenie roku szkolnego
w nowogardzkich szkołach

W piątek 22 czerwca br., burmistrz Robert Czapla, wziął udział w zakończeniu roku
szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 2.
Szkoła Podstawowa nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2, burmistrz wręczył nagrody książkowej najlepszym uczniom, a następnie w
słowach skierowanych do społeczności szkolnej powiedział: – Dziękuję i gratuluję wszystkim nauczycielom i
rodzicom oraz pani dyrektor za pracę, dzięki której osiągnęli tak wiele – powiedział. - Życzę Wam spokojnych i
radosnych oraz beztroskich wakacji.
Zakończenie roku szkolnego w SP 2, było ostatnią
uroczystością pani dyrektor Lidii Wiznerowicz – Gliw-

Liceum Ogólnokształcące nr 2

Pierwsze i drugie klasy zakończyły swą edukację. W
słowach, skierowanych przez burmistrza Roberta Czaplę,
do zgromadzonej młodzieży, podziękował za trud ich całorocznej pracy oraz życzył wszystkim udanych wakacji.
Następnie włodarz naszej gminy wręczył na ręce
dyrektora Leszka Beceli puchar dla Zespołu Szkół Ogól-

nej, która po ponad 30 latach pracy w szkole odeszła
na zasłużoną emeryturę. Jak zauważył burmistrz – nowogardzka oświata traci jednego z najlepszych dyrektorów. Dziękuję za ciężką pracę, dzięki której wyszło z tej
szkoły wielu wspaniałych absolwentów. Mam nadzieję,
że będzie pani nadal obecna w życiu szkoły.
Na emeryturę odeszły również: Barbara Żurak – zastępca dyrektora oraz Jolanta Modrzejewska – bibliotekarka.

nokształcących za zdobycie I miejsce w gminie w zawodach sportowych.
Uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce
uhonorowali wychowawcy poszczególnych klas wraz z
dyrektorem szkoły. Rodzice wzorowych uczniów otrzymali podziękowania i gratulacje.

www.nowogard.pl
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Szkoła Podstawowa nr 3

W uroczystym apelu wziął udział sekretarz gminy
Ryszard Bulowski, z którego rąk nagrodę Młody Talent
Ziemi Nowogardzkiej 2018 otrzymał Szymon Heiser Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Ponadto na ręce dyrektora szkoły Piotra Kazuby wręczył Puchar Burmistrza Nowogardu za zajęcie I miejsce
w Sportowej Rywalizacji Międzyszkolnej.
A oto inne sukcesy uczniów tej szkoły w ciągu minionego roku szkolnego:
- I miejsce SP nr 3 tytuł – EKOSZKOŁA- Ekofilm 2018
- I miejsce Gminne Współzawodnictwo Sportowe
Szkół za rok szkolny 2017/2018
- Laureat Przedmiotowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego-Szymon Heiser

- Finalista Przedmiotowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego- Szymon Heiser
- Finalistka Przedmiotowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego - Amelia Gajda
- Tytuł Talentu Ziemi Nowogardzkiej - Szymon Heiser
- Wyniki Bardzo Dobre i Wyróżnienia - Kangur Matematyczny 2018
- Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
KRUS - Julia Owczarek
- Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „LEON”- j.angielski Linda Stelmaszak, Aleksandra Zawierucha
- Wyróżnienie – Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Nasza Ziemia ”- Nikola Szcześniak. (ps)

www.nowogard.pl

20 Wiadomości Samorządowe

Lądowisko dla śmigłowców LPR
na osiedlu Bema

Nowogard dołączył do grona miejscowości, w których wyznaczono lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Lądowisko znajduje
się na osiedlu Bema, na terenie boiska (teren za garażami). Ustalono, że wielkość lądowiska o nawierzchni trawiastej wynosi 25 x 95 m. To z tego miejsca, w
przypadkach akcji ratowniczych, śmigłowiec LPR bę-

dzie mógł odbierać osoby wymagające pilnej pomocy
medycznej od naziemnego zespołu ratownictwa medycznego.
Administratorem terenu jest Gmina Nowogard. W
czasie lądowania śmigłowca teren będzie zabezpieczać straż pożarna lub załoga HEMS (ang. Helicopter
Emergency Medical Service).
(bs, fot: z wykazu LPR/www.lpr.com.pl)

Radni nie zaskoczyli
w sprawie absolutorium
W środę, 20 czerwca br., miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Radni głosowali nad ważnymi uchwałami, jednak nie wszystkie zostały przez nich przyjęte.
I tak radni powiedzieli nie na zaciągnięcie pożyczki
do kwot 577.590 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji
deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska
w Nowogardzie”.
Spłata tej pożyczki przewidziana była na 5 lat, z
czego 20% miało być umorzone.
Jakie konsekwencje niesie brak tej uchwały dla
mieszkańców?
Bez tej pożyczki na wspomnianą ww. inwestycję,
burmistrz Robert Czapla nie będzie mógł po pierwsze

zrealizować w roku 2019, oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – budowy terenu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wskazanego terenu, nie będzie mogła odciążyć
i tak już znacznie przeciążoną kanalizację ściekową i
deszczową w centrum miasta.
Niestety decyzja połączonych Komisji Rady Miejskiej (finansowa i społeczna) już wskazywała na to, że
radni nie poprą tej uchwały, co też się stało.
***
O kuriozalnej sytuacji możemy mówić odnośnie
uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe z
wykonania budżetu gminy za rok 2017.

www.nowogard.pl
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Po przedstawieniu informacji przez skarbnika w
sprawie tej uchwały, głos zabrała radna Jowita Pawlak,
która stwierdziła, że sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2017 jest wzorowo wykonane i
należy się pochwała dla skarbnika oraz pracowników
wydziału, którym kieruje. Dodała następnie, podobnie
jak i pozostali radni, że zagłosują za przyjęciem. Zresztą stanowiska obu komisji (finansowej i społecznej)
były pozytywne za przyjęciem powyższej uchwały.
Po zwróceniu jednak uwagi przez skarbnika, że ta
uchwała jest integralną częścią uchwały udzielającej
absolutorium Burmistrzowi Nowogardu, wówczas nagle okazało się, że radni, w tym radna Jowita Pawlak,
zmienili swe zdanie odnośnie sprawozdania i podczas
głosowania odrzucili sprawozdanie, choć sama Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie (RIO), w
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Nowogard za rok 2017 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowogard, wystawiła opinie
pozytywne.
***
Na podstawie wspomnianej opinii RIO, Komisja
Rewizyjna, której przewodniczącym jest Marcin Nieradka, powinna przyjąć wniosek do Rady Miejskiej o
udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie
budżetu za rok 2017, który następnie powinien zostać przesłany do RIO w celu zaopiniowania. Niestety
Marcin Nieradka, podczas czwartkowego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej (14 czerwca br.) w ogóle tematu absolutorium i wniosku nie podjął.
To zachowanie przewodniczącego komisji, jeden z
członków komisji, będący jednocześnie radnym tej samej koalicji (Dariusz Kielan), negatywnie ocenił podczas sesji. Radny Marcin Nieradka nie pozostał dłużny i
zaatakował słownie swego oponenta.
O tyle radny D. Kielan miał rację, że już rok temu,
Regionalna Izba Obrachunkowa jednoznacznie wskazała, że Rada Miejska pod przewodnictwem Piotra
Słomskiego procedowała wówczas nad absolutorium,
bez uzyskania stosownej opinii z RIO, którą powinna
wydać na podstawie wniosku z Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Nowogardzie.
***
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Jak więc łatwo się domyśleć, wniosek o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Nowogardu, również i w
tym roku, nie uzyskał większości wymaganych głosów.
Burmistrz pomimo decyzji radnych, podziękował
swym współpracownikom za pracę.
***
W pozostałych głosowaniach, radni poparli projekty uchwał burmistrza Roberta Czapli w następujących
sprawach:
• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowogardzie”.
• przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie
naszej gminy.
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard.
Był to wniosek burmistrza Roberta Czapli, który
został przygotowany na prośbę lokalnego przedsiębiorcy – firmy PRD. Dotychczasowe bowiem zapisy
planu, ograniczają potencjał produkcyjny spółki przez
brak możliwości pełnego wykorzystania posiadanego
terenu. Ta nowogardzka firma zatrudnia obecnie 140
osób, a dzięki przyjętej przez radnych uchwale, firma
będzie miała możliwość nie tylko dalszego rozwoju, ale
pozwoli na zatrudnienie kolejnych osób.
***
Podczas sesji doszło też do kolejnego dziwnego zachowania radnych z tzw. koalicji. Zaczęli oni bowiem, w
czasie trwania sesji, pouczać Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nowogardzie Piotra Słomskiego, jak ma prowadzić obrady. Trzeba w tym miejscu przyznać, że środową sesję Przewodniczący wyjątkowo prowadził merytorycznie, a gdy nie miał pewności, co do podejmowanych
decyzji, zwracał się o opinię prawną do obecnego na sali
prawnika i zgodnie z nią postępował. Czyżby to był początek tarć wewnątrz koalicji? Czas pokaże. (ps)

www.nowogard.pl
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Burmistrz wnioskuje
o pieniądze dla szkół
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zabiega o
wsparcie dla szkół na terenie Gminy: remonty placówek, nowe boiska, przyszkolne siłownie zewnętrzne
czy planowana budowa sali widowiskowo-sportowej
przy SP nr 2, to niektóre z inwestycji. W poniedziałek,
11 czerwca br. burmistrz Robert Czapla zawnioskował do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki przedmiotów przyrodniczych, dla 8 szkół z
Gminy Nowogard. Wsparcie dotyczyć
będzie w tym roku Szkoły Podstawowej w Strzelewie i Szkoły Podstawowej w Długołęce. Kwota dofinansowania oszacowana przez dyrektorów 2 placówek
stanowi łącznie 24 861 zł, (z czego 16 178 zł dla SP w
Długołęce a 8 683 zł dla SP w Strzelewie).
Dofinansowanie ministerialne obejmuje wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia,
chemia, fizyka) i dotyczy szkół podstawowych, które od

1 września br. będą mieć klasę V (dot. geografii i biologii)lub kl. VII – VIII (dot. fizyki i chemii). Sześcioletnie
do tej pory podstawówki, nie posiadają specjalistycznych pracowni przedmiotowych. Szczególne zapotrzebowanie na wyposażenie sal do nauki przedmiotów
przyrodniczych jest w szkołach wiejskich. Z tego programu wsparcia finansowego ministerstwo wykluczyło
jednak szkoły, które w swojej strukturze posiadają dotychczasowe gimnazja, jednocześnie wprowadziło roczny
limit aplikowania do 1/4 szkół uprawnionych.W roku bieżącym, w Gminie
Nowogard o wsparcie mogły ubiegać
się 2 spośród 8 szkół.
Burmistrz Robert Czapla zapowiada, że w kolejnych
latach złoży wnioski na dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla pozostałych szkół, w
tym nowogardzkich podstawówek (nr 2 i nr 3), oraz
szkół w: Żabowie, Wierzbięcinie, Orzechowie i Błotnie.
Program wsparcia potrwa 4 lata.
(bs., fot.bs/nws)

Przesunięto środki zabezpieczone
na przebudowę ulicy Dworcowej
O przebudowę odcinka ulicy Dworcowej w Nowogardzie (od stacji PKP do ul. 700-lecia) burmistrz Robert Czapla zabiega od paru lat. W celu realizacji tej
inwestycji gmina starała się o pozyskanie zewnętrznych
środków finansowania,
w tym z rządowego programu przebudowy dróg
lokalnych - tzw. „schetynówki”, jednak ten fragment drogi, dofinansowania nie uzyskał.
Przypomnijmy:
wspomniany odcinek
o długości ok. 265 metrów, rozładowuje ruch
samochodowy m.in. z
ulic Bankowej i 3 Maja
oraz daje możliwość
bezpośredniego dojazdu do dworca PKP i PKS.
W ubiegłym roku na
przeprowadzenie inwestycji przebudowy tego odcinka, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, zabezpieczyli
ok. 1 mln 350 tys. złotych, jednak by móc ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji gmina potrzebowała
zabezpieczenia pełnej kwoty, czyli wedle wykonanego
wcześniej już kosztorysu ok. 2 mln złotych. Z braku
wymaganej kwoty radni zdecydowali, iż zabezpieczo-

ne w budżecie pieniądze na przebudowę „łącznika”
przeznaczą na inne cele. W tym roku wystąpiła podobna sytuacja. Zabezpieczona kwota na przebudowę odcinka ul. Dworcowej została przeniesiona w całości na
inną inwestycję, mianowicie budowę wodociągu m.in. do wsi Ptaszkowo. Pomysłodawczynią
wniosku o przeniesienie
pieniędzy budżetowych
z przebudowy drogi w
Nowogardzie na budowę wspomnianego
wodociągu była jedna z
radnych. Jej pomysł negatywnie ocenił m.in.
burmistrz Robert Czapla, którego zdaniem
„łącznik” należy przebudować.
– Na bieżąco szukamy zewnętrznych źródeł dofinansowania do przebudowy łącznika ulicy Dworcowej. Mamy gotowy kosztorys, który teraz wymagać będzie aktualizacji. Niestety
może się okazać, że przebudowę tego odcinka drogi w
mieście wykonamy dopiero w nowej kadencji – powiedział burmistrz Robert Czapla. (bs.fot. bs/nws)
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Piknik w Długołęce
z emocjami piłkarskimi
W niedzielę, 17 czerwca br. na terenie szkoły w
Długołęce odbyła się 7 edycja Festynu Rodzinnego pn.
„Piknik na łące”. Wydarzenie wspólnie zorganizowali
Stowarzyszenie „Jutrzenka”, Rada Rodziców przy szkole w Długołęce i Urząd Miejski w Nowogardzie. Wśród
zaproszonych gości obecny był Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla, sołtysi sąsiednich wsi a także przedstawiciele organizatorów: sołtys Długołęki i prezes „Jutrzenki” - Jacek Jankowski oraz dyrektor szkoły a zarazem członkini stowarzyszenia - Danuta Ziółkowska,
jak również przedstawiciele nowogardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, urzędu oraz radny
powiatowy, dyr. szpitala w Nowogardzie - Kazimierz
Lembas. Podczas wydarzenia, koncentrującego się
wokół aktywnego wypoczynku i rodzinnej rekreacji,
oficjalnie a zarazem spontanicznie przeprowadzono
otwarcie wyremontowanego boiska.
Przecięcia zwyczajowej wstęgi dokonali użytkownicy boiska, którzy chwilę później rozegrali na nim emocjonujący mecz. Pierwszą, symboliczną bramkę, której
nie zdołał obronić sołtys, strzeliła dyrektor szkoły, a następnie przy aplauzie kibiców rozegrano mecz „Rodzice
- Dzieci”, gdzie ostatecznie padło aż 7 bramek, a wynik
meczu, z powodu dużego zaangażowania komentatora i braku sędziego nie został ostatecznie przesądzony.

Puchar, który wręczył burmistrz Robert Czapla odebrał
jeden z najmłodszych uczestników pikniku. Niezależnie od wyniku „inauguracyjnego” meczu, nowe boisko
spełniło oczekiwania użytkowników.
– Jako dyrektor tej placówki mogę powiedzieć, że
mamy się czym pochwalić: nowa sala gimnastyczna,
w pełni wyposażony, przyszkolny plac zabaw a teraz
boisko, którego remont był w istocie pomysłem burmistrza Roberta Czapli – mówi dyr. Danuta Ziółkowska.
Zakres prac modernizacyjnych na boisku obejmował m.in.: odchwaszczenie i oczyszczenie z zanieczyszczeń istniejącej nawierzchni, przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu odkwaszonego, piasku gruboziarnistego, ziemi żyznej,
rozścielenie ziemi, zagęszczenie wraz z profilowaniem
podłoża, wykonanie zasiewu mieszanką traw i wysianie nawozu wieloskładnikowego.
Po meczu uczestnicy pikniku mogli skorzystać z
przygotowanych specjałów kulinarnych: słodkich ciast,
sałatek i innych dań oraz napojów.
– Takie wydarzenia zawsze łączą naszą społeczność, mocno angażują się też rodzice. Cieszymy się, że
burmistrz wspiera nasze działania i jest dziś z nami na
tym sportowym, rodzinnym wydarzeniu – mówi sołtys
i prezes „Jutrzenki” Jacek Jankowski.
(bs.fot.bs/nws)
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Święto Muzyki w Jedynce

W naszej szkole, po raz pierwszy, obchodziliśmy
Święto Muzyki. Ważne, by młodzież miała szansę w
swojej edukacji, przeżywać z radością chwile między
lekcjami, rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a
Święto Muzyki jest do tego najlepszą okazją.
Plac szkolny, w godzinach popołudniowych, zapełnił się setką kabli łączących kolumny, z których miała
popłynąć muzyka.
Inauguracja odbyła się w wykonaniu najmłodszych
laureatów I Konkursu Piosenki Rozrywkowej.
1 miejsce – Aleksandra Krugły
2 miejsce – Tomasz Ślipek
3 miejsce – Filip Matysiak
Wyróżnienie - Aleksandra Fedeńczak, Antonina Kozieł, Amelia Cedro
Kategoria 4-6
1 miejsce – Zespół WIK (Wiktoria Ustyjańczuk, Marcel Puch, Wiktor Mikołajewski, Mieszko Szymański)
2 miejsce – Zosia Baca, Mateusz Połatyński
3 miejsce – Alicja Fecak, Aleksandra Szpilkowska
Wyróżnienie – Franciszek Błażewicz, Nikola Żabecka, Amelia Ciwińska
Kategoria 7 SP – 2-3 GIM
1 miejsce – Sing Stars (Klara Kraszewska, Weronika Lalik, Aleksandra Kulinicz, Mateusz Połatyński, Krystian Włodek, Mieszko Szymański)
2 miejsce – KAM Band (Martyna Fedeńczak, Amelia
Brzost, Klara Kraszewska)
3 miejsce – Piotr Glanc
W przerwie między występami, wręczono nagrody
w Festynie Rodzinnym, który odbył się 26 maja br., na
hali Jedynki. Kilkadziesiąt Rodzin miało wtedy okazję
spędzić wraz ze swoimi dziećmi aktywną sobotę, stając w konkury w wielu dyscyplinach sportowych.
Kategoria 0-3
1 miejsce – Natalia Kamińska z mamą Eweliną
2 miejsce – Lena Przybyłek z tatą Mariuszem
3 miejsce – Łukasz Danilewski z mamą Małgorzatą
Kategoria 4-6
1 miejsce – Wiktoria Ustyjańczuk z mamą Wioletą
2 miejsce – Julia Murawska z tatą Franciszkiem
3 miejsce – Paweł Simiński z tatą Rafałem
3 miejsce – Mateusz Krugły z tatą Pawłem
wyróżnienie – Filip Pomorski z tatą Krzysztofem
W dzień 14 czerwca, czyli „początek Mundialu” nie
mogło zabraknąć akcentu piłkarskiego. Rozstrzygnięto
Konkurs Wiedzy o Mundialu:
1 miejsce – Bolesław Grygowski
2 miejsce – Igor Głowicki
3 miejsce – Maciej Płachecki
Wszystkich zwycięzców uhonorowano dyplomami
oraz nagrodami, ufundowanymi przez Burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę. W imieniu Burmistrza, nagrody wręczył zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
W organizację tego święta, włączyła się również
grupa uczniów z klas pierwszych, którzy pod kierunkiem Wychowawcy Wandy Michalak, zaprezentowali
się w krótkim programie muzycznym na dzwonkach
chromatycznych.

Warto podkreślić, że całość koncertu „grana była
na żywo”. Pojawiły się profesjonalne instrumenty: perkusja, gitary elektryczne, basowe, akustyczne, keyboard. a nawet klarnety.
Swój recital miał szkolny zespół Sing Stars, który zebrał gromkie brawa od publiczności.
Szczególne miejsce w życiu szkoły mają jej Absolwenci. Tym razem, piątka przyjaciół, których łączą nie
tylko mury szkoły, z której wyszli, ale przede wszystkim miłość do muzyki, pokazali się w trzech energetycznych utworach jako zespół Push The Button (Kasia
Michnicz, Jonatan Komisarz, Łukasz Włodek, Krzysztof
Grygowski i Sebastian Szymański)
Finałem był występ blisko 100 uczniów „Jedynki”
w utworze Eda Sheerana „Shape of You”, zagranym na
fletach przy akompaniamencie gitar, perkusji i klawiszy,
pod kierownictwem wspaniałego nauczyciela muzyki
Łukasza Włodka, „sprawcy całego tego zamieszania”.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! Do zobaczenia za rok na kolejnym Święcie Muzyki, gdyż ta
impreza na stałe została włączona w kalendarz uroczystości Jedyneczki.
Info własne SP1
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Już w następnym roku będzie
plac zabaw w Bieńczycach
W poniedziałek, 11 czerwca br., wieczorem w Bieńczycach, na terenie najmłodszego 37 sołectwa w Gminie Nowogard, odbyło się spotkanie mieszkańców z
burmistrzem Robertem Czaplą. Na spotkanie przybyli również sołtys Rafał Żurek (Bieniczki) oraz Pamela
Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów. Głównym
tematem spotkania był wybór koncepcji budowy placu zabaw w Bieńczycach. Po dyskusji i wymianie zdań
wśród zgromadzonych, wybrano ostatecznie koncepcję III, wprowadzając do niej kilka zmian.
W dalszej części spotkania mieszkańcy wraz z sołtysem zgłosili również potrzebę zamontowania 2-3 lamp
na drodze bocznej, która prowadzi do kilku mieszkań
w Bieńczycach oraz w kolejnych 2 lamp w Bieńczycach.
Na liście potrzeb znalazły się również: siłownia na
świeżym powietrzu, boisko do piłki nożnej, zakup frezu
na kolejne odcinki dróg do remontu oraz usunięcie zagrożeń budowlanych.
Entuzjazm i chęć zmiany wizerunku swej wioski jest
widoczny u mieszkańców Bieńczyc. Szczególnie, jeżeli
mówimy tu m. in. o drogach dojazdowych. Sami bowiem, przy pomocy taczek, wiaderek i grabi, utwardzili
otrzymanym od Gminy frezem drogi, które prowadzą
do posesji. I deklarują chęć dalszych remontów we

własnym zakresie. Sami zadbali też o estetykę wsi w
okolicach przystanku, gdzie na wykonanych własnoręcznie klombach, posadzili kwiaty i przycięli trawę.
Widać, że decyzja o oderwaniu się od sołectwa Osowo i utworzeniu nowego sołectwa Bieniczki – Bieńczyce, było bodźcem dla mieszkańców, który wyzwolił w
nich skrywane dotychczas możliwości organizacyjne.
Warto tu też wspomnieć, że na ostatniej Spartakiadzie
Sołectw, to najmłodsze sołectwo zajęło 5 miejsce zdobywając w ten sposób nagrodę w wysokości 2 tys zł.
***
Po spotkaniu w Bieńczycach, burmistrz udał się do
Bieniczek, gdzie sołtys pokazał efekt dotychczasowych
prac przy drodze, które mieszkańcy sami wykonali (karczowanie krzaków i przygotowanie gruntu pod chodnik, prowadzący na przystanek) oraz wskazał teren, na
którym mogłaby powstać w przyszłości świetlica wiejska w Bieniczkach (naprzeciwko kościoła filialnego).
***
Obie wioski, tworzące dziś jedno sołectwo, stają się
wzorem dla innych, jak w krótkim czasie, można tak
wiele zrobić dla swojej społeczności i to własnymi siłami. Gratulujemy. (ps)
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Nowogardzka plaża w pełni przygotowana
do sezonu letniego 2018

Szanowni Państwo, choć sezon na miejskim kąpielisku w Nowogardzie rozpocznie się dopiero 1 lipca, to
już dziś zapraszamy Was serdecznie do korzystania z jej
uroków. Poczyniono już prawie wszystko, aby jak najlepiej przygotować naszą plażę do tegorocznego lata.
Prace przygotowawcze nowogardzkiej plaży do sezonu letniego 2018, rozpoczęły się już po majówce. O
tych przygotowaniach opowiedział nam Karol Brzeczek,
kierownik Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK):
– Najważniejszym zadaniem, które stało przed nami,
to czyszczenie dna jeziora z wszelkiego zielska oraz
śmieci (butelek) i wyregulowanie linii brzegowej przez
wycięcie zbędnej roślinności. I to zostało zrobione.
– Następnie piaskiem morskim, specjalnie tu przywiezionym, uzupełniliśmy część piaszczystą nowogardzkiej plaży.
– Przygotowaliśmy boiska do siatkówki oraz stół do
ping-ponga.
– Na zlecenie burmistrza Roberta Czapli, zostały zamontowane w tym roku leżaki dwuosobowe. Jest to tegoroczna nowość na naszej plaży. Nigdy wcześniej tego
typu urządzenia nie były montowane, ale już wiemy,
że spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem wśród
mieszkańców. Dwa leżaki zostały zamontowane na naszej plaży z wystawą południową, co będzie zapewne
wpływać pozytywnie na jakość nabytej opalenizny plażo-

wiczów i plażowiczek. Pozostałe dwa znalazły swoje miejsce na brzegu jeziora przy ulicy Zielonej. Osoby z nich korzystające będą mogły cieszyć się widokiem na plażę oraz
na pływającą fontannę, co zapewne przyciągnie w ciepłe
letnie wieczory wielu chętnych na ten rodzaj wypoczynku.
– Wymieniliśmy też rozbitą lampę oraz renowacji
zostały poddane tzw. „grzybki”, czyli miejsca do siedzenia przy zjeżdżalni, które nie tylko zostały pomalowane, ale również uzupełniono w zadaszeniach brakujące
drewniane klepki.
– Czyszczeniu poddane zostało również molo.
– Ponadto Gmina zleciła inspektorowi nadzoru budowlanego dokonanie przeglądu technicznego urządzeń placyku zabaw przy wejściu na plażę oraz zjeżdżalni wodnej. Zgodnie z zaleceniami inspektora zostały wymienione przez nas elementy wyeksploatowane
na zjeżdżalni - stopnie na schodach oraz uzupełniono
braki w śrubach. W tej chwili wszystkie urządzenia są
bezpieczne i można będzie z nich korzystać. Niemniej,
przed rozpoczęciem sezonu, planujemy zjeżdżalnię
umyć i przeprowadzić próbny rozruch pompy w obecności inspektora nadzoru, aby mieć 100% pewność, że
w kwestii bezpieczeństwa zrobione zostało wszystko.
– W tym roku wybudowaliśmy podjazd dla wózków
dziecięcych przy wejściu na plażę – od strony placu zabaw przy restauracji „Neptun”.

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

– Oprócz tego plaża jest regularnie sprzątana i prowadzone są przez nas na niej prace związane z utrzymaniem zieleni, czyli koszenie trawy, regulacja żywopłotów i przycinanie drzew.
– Zatrudniliśmy osoby, które w dzień i w nocy czuwać będą nad porządkiem na plaży do końca sezonu.
– W chwili obecnej toaleta na plaży, do rozpoczęcia sezonu, otwarta jest w godzinach dziennych, zaś
po rozpoczęciu sezonu (1 lipca br.) będzie czynna przez
całą dobę.
– Prysznice zamontujemy już pod koniec czerwca.
– Wspomnę również, że teren „pola biwakowego”
w części naszej plaży, gdzie znajdują się domki, również został gruntownie wysprzątany oraz wykoszona
została trawa, tak że będzie można z niego w tym roku
swobodnie skorzystać.
***
W okresie letnim teren nowogardzkiej plaży miejskiej, jako miejsce rekreacji i wypoczynku naszych
mieszkańców oraz ich gości, będzie ponownie zabezpieczony przez właściwe służby dla zachowania bezpieczeństwa oraz odpowiedniego stanu sanitarnego i
porządku.
– W Nowogardzie sezon plażowy rozpocznie z
dniem 1 lipca i będzie trwał do pierwszego września
– mówi Karol Brzeczek (ZBK). – W tym okresie, od godziny 10:00 do godziny 18:00 nad bezpieczeństwem
korzystających z plaży czuwać będzie 2 ratowników,
którzy wyposażeni będą w niezbędny sprzęt ratowniczy, tj. łódź, koła ratunkowe i inny sprzęt medyczny.
Korzystanie z kąpieliska poza wyznaczonymi godzinami będzie możliwe, ale należy wówczas zachować
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szczególną ostrożność ze względu, że ratownicy w tym
czasie nie będą już pełnili dyżuru.
***
Każdorazowo przed sezonem, przeprowadzane są
badania wody pod kątem bezpieczeństwa osób kąpiących się, które wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podobnie jest i w tym roku.
***
Aby było bezpiecznie warto pamiętać, że wypoczywający nad wodą zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na kąpielisku regulaminu. Należy
między innymi respektować ostrzeżenia i polecenia
ratowników, nie pozostawiać dzieci do lat 7 bez opieki.
Na terenie kąpieliska spożywanie alkoholu i grillowanie jest zabronione.
Obecnie czynione są również przez Gminę starania, aby został uruchomiony, zlokalizowany w pobliżu
głównego wejścia, punkt gastronomiczny.
***
Szanowni Państwo. Teren plaży został gruntownie
wysprzątany i przygotowany do letniego wypoczynku.
Stąd ten szczególny apel do posiadaczy psów, koni i innych zwierzaków, aby nie wprowadzać na teren kąpieliska swoich pupili. W tej chwili obowiązuje zakaz wprowadzania ich na plażę. Wielu bowiem mieszkańców
skarżyło się, że plaża jest zanieczyszczona m.in. przez
psy, a niektóre z nich stanowią wręcz zagrożenie dla
osób przebywających w ich otoczeniu. Wypoczynek w
takim towarzystwie, nie należy raczej do przyjemności
tym bardziej, że z naszej plaży korzystają również rodzice z małymi dziećmi. Ma to być miejsce sprzyjające
przede wszystkim wypoczynkowi i rekreacji. (ps)
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Spotkanie z mieszkańcami Trzechla

W środę, 13 czerwca br., o godz. 18.00, w Trzechlu, burmistrz Robert Czapla spotkał się z mieszkańcami
sołectwa. W zebraniu sołeckim wziął udział również
Kazimierz Lembas, dyrektor nowogardzkiego szpitala,
a zarazem radny powiatowy.
Spotkania tego typu są bardzo dobrą okazją, aby
porozmawiać i podzielić się z włodarzem naszej gminy
swoimi spostrzeżeniami – co też czyniono.
Mieszkańcy zwrócili się do burmistrza z prośbą
m.in. o:
• ustawienie dodatkowego kosza na śmieci na cmentarzu
• nowe ogrodzenie cmentarza
• ustawienie większego kosza na śmieci przy przystanku autobusowym
• ustawienie drogowskazu na skrzyżowaniu Błotno –
Nowogard (w miejsce ukradzionego)
• wycięcie przejść w barierka odgradzających oba
przystanki autobusowe
• naprawa przepustów w drodze powiatowej (m. in.
w drodze prowadzącej do posesji nr 27 w kierunku
leśniczówki)
• remont dróg powiatowych.
Burmistrz wszystkie uwagi oraz prośby zanotował i poinformował, że postara się tymi zgłoszonymi
sprawami jak najszybciej zająć. - Jeżeli chodzi o drogi
powiatowe, to w tym roku może to być raczej niemożliwe. Będziemy próbować coś z tym zrobić już po wyborach – poinformował zebranych włodarz gminy.
Mieszkańcy w czasie spotkania, zwrócili się również
do obecnego na spotkaniu Kazimierza Lembasa, wyrażając pozytywne opinie z pobytu w szpitalu i z opieki,
jakiej tam doświadczyli.
– Zdziwiłem się, bo leżał ze mną na sali człowiek
aż Warszawy. Jak go zapytałem dlaczego leży w nowogardzkim szpitalu, to powiedział mi wprost, że
nasz szpital to klinika na wysokim poziomie. On leżał

w szpitalach warszawskich i nie życzy nikomu takich
warunków – brud, smród i ubóstwo, a tu wielka klasa
– podzielił się jeden z mieszkańców. Dyrektor szpitala
podziękował za te wszystkie słowa i na prośbę burmistrza, opowiedział zebranym o działaniach, które jako
dyrektor podejmuje. Było o przyczynach starania o
przejęcie szpitala w Resku (o wyleczonych pacjentach
interny, którzy nie mieli dokąd wracać), ale i o tym,
że szpital nowogardzki przejmuje oddział położniczy,
który zostaje zamknięty w szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Ponadto w planach jest uruchomienie dodatkowych poradni przyszpitalnych: pulmonologicznej,
ginekologicznej oraz ortopedycznej.
To dobra wiadomość szczególnie dla chorych na
choroby układu oddechowego, którzy musieli jeździć
do szpitala w Zdunowie, aby dostać się do specjalisty
pulmonologa.
Spotkanie skończyło się wspólnym ogniskiem, przy
którym rozmawiano o różnych sprawach, dotyczących
codziennych spraw i problemów mieszkańców sołectwa Trzechel. (ps)

Ognisko integracyjne nowogardzkiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
We wtorek, 12 czerwca br., w Ośrodku
Zielona Kuźnia w Płotkowie, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie (ZERiI) zorganizował spotkanie integracyjne. Zaproszony na nie został burmistrz
Robert Czapla, którego uczestnicy wciągnęli
do wspólnej sportowej rywalizacji.
Zorganizowanie spotkania integracyjnego w Płotkowie, to zasługa nowej Prezezs
Związku Renaty Stasiak oraz całego Zarządu
(sekretarz Wojciechowska Barbara, wiceprezes Ryś Józef, wiceprezes Jakubczak Mieczysław, skarbnik Talaszek Kazimiera oraz
członkowie: Kwiatkowska Krystyna, Górecka Maria, Mikłaszewicz Jan, Zamryj Danuta, Krzak Zbigniew i Żywalewski Leon).

Spotkania tego typu są bardzo dobrą
okazją, aby porozmawiać i podzielić się z
włodarzem naszej gminy swoimi spostrzeżeniami – co też czyniono.
Burmistrz na zakończenie, zaprosił wszystkich członków ZERiI do wspólnego spaceru
po nowo już oddanym pod koniec czerwca,
pierwszym odcinku planowanej ścieżki dookoła jeziora. Zaproszenie zostało entuzjastycznie przyjęte. Tak więc pod koniec czerwca, możemy spodziewać się tłumów na wspólnym spacerze, na odcinku od ul. Promenada
do Sarniego Lasu, po nowej ścieżce.
- Panie burmistrzu dziękuję. Jest bowiem
za co. To co pan zrobił, jak bardzo zmienił pan obraz
miasta, zasługuje na podziękowania. Jeżdżę po całej
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Polsce i miałem okazję zwiedzać wiele miast. Mogę
panu powiedzieć - Nowogard na ich tle reprezentuje
się wyśmienicie. Tam i tu robione są chodniki, odnawiane budynki i remontowane drogi. Boleję tylko nad
tym, że nasz Plac Wolności nadal straszy. Modzi tego
nie rozumieją, ale my starsi patrzymy na to inaczej, bo
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nam zależny na naszym mieście - powiedział na pożegnanie burmistrza jeden z uczestników spotkania
integracyjnego. Są to napewno słowa, które jeszcze
bardziej będą motywować burmistrza Roberta Czaplę, do realizacji stawianych przez mieszkańców celów
podczas różnego rodzaju spotkań. (ps)

Obchody Dnia Dziecka w Krasnołęce

W niedzielę, 10 czerwca br., o godz. 13.00, w Krasnołęce, sołtys Rakowska Anna wraz z Radą Sołecką i
mieszkańcami, zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Dzień Dziecka. Przygotowano masę
atrakcji m. in. malowanie twarzy oraz smakołyki w postaci słodyczy i dań z grilla.
Na zaproszenie sołtys Krasnołęki przybył również
burmistrz Robert Czapla oraz radny powiatowy Kazimierz Lembas, którzy przywieźli dla dzieci słodycze.
Życzymy wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego, a tym starszym jak najlepszych ocen na świadectwie. (ps)
www.nowogard.pl
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Uroczysty bal klas III w Gimnazjum nr 2

8 czerwca br., o godz. 17.00, w Gimnazjum nr 2
w Nowogardzie rozpoczął się bal gimnazjalny klas III.
Uczniowie klas trzecich świętowali w ten sposób zakończenie swojej przygody z gimnazjum.
Galę, zgodnie z tradycją szkoły, rozpoczęła prezentacja klas trzecich przy rytmach piosenki „Pamiętajcie
o ogrodach”. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły –
Leszek Becela.
Po nim, do zebranych przemówił burmistrz Robert
Czapla, który życzył uczniom udanego balu, połamania
piór na egzaminach oraz jak najlepszych wyborów życiowych, jeżeli chodzi o wybór szkoły. Przyznał też, że
miał nie przychodzić, bo na zaproszeniu było napisane
bal, a z tańca to miałem 3-, ale usłyszałem, że nie będę
musiał tańczyć, dlatego przyszedłem.

W imieniu rodziców głos zabrał zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, który podziękował nauczycielom i dyrekcji szkoły za pracę oraz wszystkim rodzicom
za pomoc przy organizacji tego balu.
Po chwili rozpoczął się „spektakl”, oparty na obserwacji swoich nauczycieli. Śmiechu było sporo, bo
uczniowie okazali się bardzo dobrymi obserwatorami
życia szkolnego. Pomimo widocznego stresu, część artystyczna zachwyciła publiczność, która licznie dopisała.
Po części oficjalnej, przygotowanej dla rodziców i zaproszonych gości, uczniowie do północy bawili się na dyskotece.
Wszystkim trzecioklasistom nowogardzkich szkół
gimnazjalnych życzymy jak najlepszych wyników na
egzaminie końcowym, udanych wakacji oraz dostania
się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. (ps)
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Obchody Dnia Dziecka w Karsku

W niedzielę, 10 czerwca br., sołeckie boisko zaroiło
od najmłodszych mieszkańców sołectwa Karsk. Czekało tu masę atrakcji, m. in.: przejażdżka wozem strażackim (OSP Błotno), czy zabawy na dmuchanym zamku,
a także na każdego czekał grill, napoje oraz słodkości.
Imprezę wraz z Radą i mieszkańcami zorganizował
sołtys Jerzy Kubicki, który na ten dzień zaprosił także
burmistrza Roberta Czaplę oraz radnego powiatowe-

go Kazimierza Lembasa. Nie mogło zabraknąć również
słodkiej niespodzianki, którą przywiózł burmistrz dla
dzieci. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy dobrej muzyce.
Sołtys Jerzy Kubicki wraz z Radą Sołecką chcieliby
serdecznie podziękować wszystkim tym, bez których
Dzień Dziecka w Karsku mógł zostać zorganizowany.
(ps)

Spotkanie burmistrza Roberta Czapli
z członkami Zarządu spółki PUWiS

Ustalono dalsze działania, które w efekcie końcowym mają rozwiązać problem wybijania ścieków przy
ul. Zielonej, w okolicach restauracji Okrąglak.
W piątek, 8 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, burmistrz Robert Czapla spotkał się z Ryszardem
Sobieralskim - Prezesem
Przedsiębiorstwa
Usług
Wodnych i Sanitarnych Sp.
z o.o. w Nowogardzie (PUWiS) oraz Piotrem Tomków
- Dyrektorem Zakładu Usług
Wodnych (PUWiS).
Dzięki dotychczasowym
działaniom burmistrza Roberta Czapli udało się, w
ciągu blisko 7 lat, zlikwidować wybijanie ścieków na kąpielisku miejskim, placu
Szarych Szeregów i wzdłuż murów obronnych.
Jednak pomimo wybudowania dotychczas kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód opadowych (separatorem) przy ul. Zielonej (od restauracji
Przystań do Przedszkola Zielonego), Kazimierza Wielkiego, Waryńskiego, problem wybijania ścieków nie

został całkowicie rozwiązany.
W tym też celu, burmistrz Robert Czapla, zwrócił
się do spółki PUWiS z prośbą opracowania kilku koncepcji, wskazujących sposób rozwiązania niniejszego
problemu.
Spotkanie, które odbyło się w piątek, dotyczyło
przedstawienia przez PUWiS koncepcji dalszych
działań, które wraz Gmina
spółka zamierza przedsięwziąć, aby rozwiązać problem wybijania ścieków w
najniższym punkcie naszego
miasta – w okolicach Okrąglaka. W tym miejscu znajduje się bowiem centralne miejsce, do którego spływają ścieki wraz z wodą deszczową z bardzo dużego
obszaru naszego miasta. W efekcie dochodzi podczas
deszczu do wybijania ww. miejscu ścieków zmieszanych z wodami opadowymi, ponieważ dotychczasowa
kanalizacja nie jest przystosowana do odbioru jej w
takiej ilości.
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PUWiS wskazał podczas spotkania, że dotychczasowe działania Gminy – rozdział sieci na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną – były nie tylko zasadne
i prawidłowe, ale również przemyślane. Jednak to nie
rozwiązuje całego problemu na dziś.
W newralgicznym miejscu PUWiS rozpoczął prace
polegające na wymianie rury odprowadzającej ścieki na
większą w przekroju, ponadto wykonano nowe studzienki.
Podczas wspomnianego spotkania zaplanowano
kolejne działania:
• przeczyszczenie całej kanalizacji deszczowej z piasku
i tego wszystkiego, co zatyka rury;
• wpuszczenie kamer i sprawdzenie stanu nowogardzkiej sieci kanalizacyjnej;
• wybudowanie drugiej linii sieci kanalizacyjnej, która
doprowadzałaby ścieki do oczyszczalni (od strony
szuwarów), a ten sposób odciążyłaby dotychczas
istniejącą;

• naprawa fragmentów sieci, które uległy zapadnięciu;
• kolejne działania zmierzające do rozdziału sieci na
kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną na obszarze naszego miasta.
Potrzeba kilku lat, aby sytuacja w okolicach ul. Zielonej była podobna do tej, którą dziś mamy przy Placu Szarych Szeregów. Wspólnymi siłami powinno się to udać.
Jako Nowogard jesteśmy jednym z wielu miast, które podobnie jak my, mają problem z wybijaniem ścieków podczas większych opadów deszczu. Rok temu
Stargard miał ten problem, Szczecin, a kilka dni temu,
mogliśmy w internecie zobaczyć, jak wysoko może wydostawać się zawartość sieci, podczas kilkuminutowej
ulewy deszczu w Wuppertalu (Niemcy).
Burmistrz Robert Czapla od początku podejmował
działania i nadal je podejmuje, aby ten problem wybijania ścieków, ostatecznie rozwiązać. (ps)

Wymiana szkolna młodzieży II LO
w Nowogardzie oraz Gymnasium Heide OST
Po raz kolejny w ramach współpracy pomiędzy
szkołami Gymnasium Heide OST oraz II LO w Nowogardzie nasze miasto odwiedziła młodzież z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Heide.
4 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu nastąpiło
przywitanie gości z Heide, którego w imieniu burmistrza Nowogardu Roberta Czapli dokonali skarbnik
gminy Marcin Marchewka oraz kierownik wydziału
Rozwoju Lokalnego,Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosław Soborski. W spotkaniu powitalnym udział wzięli również: dyrektor II LO w Nowogardzie Elżbieta Janiak, opiekunowie grupy polskiej
z II LO w Nowogardzie: Maja Stelmaszak oraz Marek
Dobrowolski oraz opiekunowie grupy niemieckiej z
Gymnasium Heide OST Ninja Grewe oraz Dietrich Vorpahl. Podczas spotkania goście z Heide mogli poznać
historię Nowogardu oraz informację o gminie, którą
zwiedzą w ramach wymiany uczniowskiej.
Wymiana młodzieży między ww. szkołami trwa od
ponad 20 lat. Corocznie młodzież z Heide przyjeżdża na
wiosnę do Nowogardu, natomiast nowogardzka młodzież dokonuje rewizyty w okresie jesiennym. Podczas
pobytu uczniowie mieszkają u rodzin, biorących udział
w wymianie uczniów. W ten sposób młodzież może
rozwijać umiejętności językowe a także poznawać nawzajem swoją kulturę i obyczaje.
Tegoroczna wymiana młodzieży jest również szczególna, gdyż w tym roku naszą gminę odwiedziła dwójka opiekunów z Gymnasium Heide OST. Po raz ostatni
z grupą młodzieży do Nowogardu przybył Pan Dietrich
Vorpahl, który w związku z przejściem na emeryturę
przedstawił następczynię koordynacji wymiany młodzieży po stronie Gymnasium Heide OST Panią Ninje
Grewe. Serdecznie dziękujemy Panu Vorpahlowi za
wieloletnią współpracę, czas i zaangażowanie, jakie
poświęcił wymianie szkolnej naszych młodzieży. Pani
Ninji Grewe oraz nowogardzkim opiekunom życzymy

natomiast dalszego rozwoju wymiany uczniowskiej
oraz zacieśniania współpracy młodzieży naszych miast.
tekst: Szymon Pilipczuk RLFKiS
foto: Marek Dobrowolski II LO w Nowogardzie
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ARTeria: NDK zaprasza do tańca
z Moniką Kiwak

Taniec to nie tylko ruch
– to doświadczanie swojego ciała i tego, co poza
nim. Takie duchowe kroki
w materii fizyczności zrobią uczestnicy warsztatów
tańca współczesnego podczas Międzynarodowych
Warsztatów Artystycznych
ARTeria w Nowogardzie.
W świat tańca wprowadzi
młodych ekspert – Monika
Kiwak, praktykująca solo
improwizację jako performance, z podejściem Andrew Morrisha.
W dniach od 14 do 22 lipca młodzi adepci sztuki
będą mieli okazję odczuwać ruch w całej jego zmienności, obiorą własną ścieżkę tworzenia nowych form,
a także zobaczą siebie w kontekście publiczności, co
będzie możliwe dzięki projektowi warsztatowemu,
który lokalna społeczność zobaczy w ramach Festiwalu
Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”.
Monika Kiwak szkoliła się u duetu Segni Mossi (jako
rezydentka Art Station Foundation by Grażyna Kulczyk), łączącego ruch ze znakiem graficznym, głównie
w pracy z dziećmi. Jest trzykrotną stypendystką programu Alternatywna Akademia Tańca, pięć lat poświęciła improwizacji z podejściem Body Mind Centering
z Iwoną Olszowską, uczestniczyła w certyfikowanych
kursach BMC. Nasza ekspertka jest magistrem sztuki,

podczas studiów zgłębiała tajniki „dramatologii”,
jest również absolwentką
wydziału tańca w Performers House (Dania) oraz
dyplomowaną instruktorką tańca współczesnego.
Praktyka i życie sztuką tak podsumować możemy
działania artystki. Mamy
nadzieję, że jej umiejętności, wiedza oraz piękno
odwzorowane w każdym
ruchu i szczególe, pozwolą
młodym tancerzom poznać samych siebie, zaufać oraz
stworzyć coś niesamowitego, w perspektywie własnych działań, wobec osób, a także przestrzeni tworzonej podczas warsztatów ARTeria.
Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „ARTeria”
to dziewięć intensywnych dni, podczas których kreatywni “zapaleńcy” będą tworzyć, pracować i bawić się
sztuką pod okiem ekspertów w różnych dziedzinach.
Warsztaty: malarskie, bębniarskie, tańca współczesnego, teatralne i wokalne, a także dodatkowe: teatru
ognia oraz bębniarskie, to propozycje przygotowane
przez organizatora - Nowogardzki Dom Kultury. Wysiłki
artystycznych osobowości uwieńczone zostaną koncertem oraz projektem, które odbędą się podczas trwania
Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa “Lato z Muzami”
Foto: Bartek Zurawski

Młodzi strażacy z Osowa najlepsi w powiecie

W sobotę 9 czerwca br. na Stadionie Miejskim w
Goleniowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze, w których wzięły udział młodzieżowe
drużyny pożarnicze oraz Ochotnicze Straże Pożarne z
terenu powiatu goleniowskiego. Wśród startujących
drużyn była także jednostka OSP Osowo, której kibicował m.in. zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof
Kolibski.

Drużyna młodzieżowa z OSP Osowo wystartowała
w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta, w kategorii wiekowej 6 – 13 lat. Dzięki bardzo dobremu
przygotowaniu przez druha Krzysztofa Borowskiego,
młodzi strażacy z Osowa zajęli 1 miejsce na 10. startujących zespołów.
Drużyna młodzieżowa przy OSP Osowo istnieje od
trzech lat. (bs., fot. OSP Osowo/KK)
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Noc Bibliotek w MBP
w Nowogardzie

Nasza biblioteka wzięła udział w niezwykle ciekawej akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Rzeczpospoczyta”. Dla blisko 40 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały różne atrakcje promujące bibliotekę jako
miejsce przyjazne i otwarte. 8 czerwca uczestnicy akcji
obejrzeli film przygodowy pt. „TARAPATY”. Następnego dnia do godz. 22:00 odbyły się nocne poszukiwania
zakładek z latarkami na terenie biblioteki. W trakcie
poszukiwań uczestnicy mieli do wykonania różne zaskakujące zadania, m.in. ułożenie domina z książek,
pełną śmiechu była zabawa ze skrzynią tajemnic, a
teatrzyk cieni wprowadził dzieci w mroczny nastrój.
Sporym zainteresowaniem okazało się zrobienie sobie
selfie w gabinecie Dyrektora Biblioteki. Pomimo późnej wieczorowej pory dzieci wykazywały dużo i bardzo
dużo energii!!!
Tegoroczna Noc Bibliotek była niezwykła również
dla dorosłych. Po raz pierwszy mieli oni okazję uczestniczyć w tej ogólnopolskiej akcji w naszej bibliotece.

Pierwszym punktem programu był pokaz malarski
artysty malującego ustami – Pana Mariusza Mączki.
Jest on zrzeszony w wydawnictwie AMUN, które jest
jedną z 46 placówek na świecie zajmujących się publikacją reprodukcji obrazów artystów malarzy tworzących ustami i stopą.
Po opowiedzeniu kilku słów na swój temat Pan
Mariusz przystąpił do pokazu malarskiego. W pokazie
uczestniczyły również dzieci. Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się jak z minuty na minutę obraz staje
się barwniejszy i pełen szczegółów. Po pokazie goście
chętnie zadawali pytania artyście.
Następnym punktem programu było wspólne czytanie pracowników biblioteki i uczestników nocy bibliotek. Niespodzianką, którą przygotowali pracownicy była próba przeczytania łamańców językowych. Na
zachętę jako pierwsza wystąpiła Pani Elżbieta Kwiatkowska- pracownik wypożyczalni dla dorosłych. Przeczytała niełatwy tekst, który wprowadził czytelników
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w śmiech i dobry humor. Zachęciła do spróbowania
swoich sił pozostałych uczestników. Trwało również losowanie tekstów sprawdzających dykcję naszych gości
np. „Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmiot
gromko grzmiał grożąc grzesznikom”. W międzyczasie
Pan Maciej Korpuliński (aktor grający w spektaklu Maciej K.) opowiedział o wystawie fotografii artystycznej
fotografa z Goleniowa – Radosława Kwasta. Naprawdę
warto było zobaczyć te wspaniałe zdjęcia!
Po językowej corridzie przyszedł czas na spektakl
taneczny pt. „Maciej K.”. Maciej K. to historia, której
bohaterem jest osoba chora psychicznie. Jest to opowieść chorego na organiczne zaburzenia osobowości,
dla którego sztuka jest oddechem normalności a taniec odskocznią i azylem wolności. Reżyserem spektaklu jest Krzysztof Lubka, który również występuje z
Maćkiem w spektaklu. Widzowie z niezwykłym zainteresowaniem oglądali występ aktorów. Po zakończeniu
występu publiczność nie mogła przestać bić braw od-
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dając szacunek i podziw aktorom. Wielu z nich popłynęły łzy dając upust emocjom.
Zwieńczeniem akcji Nocy Bibliotek było pamiątkowe zdjęcie z aktorami spektaklu, pracownikami oraz
uczestnikami przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tego wieczoru. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji już za rok!
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Regaty na otwarcie sezonu
żeglarskiego o puchar Burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli
W sobotę, 9 czerwca br., w ramach oficjalnego
otwarcia sezonu żeglarskiego na nowogardzkim jeziorze, KŻ „KNAGA” zorganizował regaty żeglarskie w
klasie „Optymist” o puchar Burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli. W regatach, oprócz naszych młodych
żeglarzy, udział wzięli członkowie Centrum Szkolenia
Żeglarskiego w Szczecinie, SEJK „Pogoń” Szczecin, KŻ
„Fala” Trzebież oraz UKS „Barnim” Goleniów. W sumie
wystartowały 24 załogi, w tym 5 załóg z „Knagi”. Mimo
niesprzyjających warunków (bardzo słaby i zmienny
wiatr), rozegrano zaplanowane trzy wyścigi, które wykazały, że młodzi żeglarze posiedli już duże umiejętności żeglarskie, a wszyscy uczestnicy zaimponowali dużą
ambicją i wolą walki. Regaty wykazały również, że nasi
młodzi żeglarze robią stałe postępy i pomimo gorszego
sprzętu, nawiązują coraz bardziej równorzędną walkę
z zawodnikami z klubów o dużej tradycji żeglarskiej.
Regaty cieszyły się dużą frekwencją kibiców, a widok tylu żagli jednocześnie na naszym jeziorze naprawdę cieszył oko.
Oficjalne wyniki regat:
1. Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin
2. Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin

3. Piotr Kiedrowski SEJK Pogoń Szczecin
4. Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin
5. Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin
6. Igor Kinasz Knaga Nowogard
7. Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin
8. Lena Małecka CSŻ Szczecin
9. Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin
10. Filip Miller CSŻ Szczecin
11. Witkowski Paweł Fala Trzebierz
12. Mikołaj Basek CSŻ Szczecin
13. Maja Krawczak CSŻ Szczecin
14. Nikola Żabecka Knaga Nowogard
15. Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin
16. Szymon Zientarski CSŻ Szczecin
17. Maja Radecka Knaga Nowogard
18. Karolina Gajda UKS Barnim Goleniów
19. Antoni Nowak SEJK Pogoń Szczecin
20. Antoni Rygiel CSŻ Szczecin
21. Adam Werner Knaga Nowogard
22. Marcel Soroczyński Knaga Nowogard
Mateusz Kubiak (CSŻ Szczecin) oraz Adam Kiedrowski (SEJK Pogoń Szczecin) po pierwszym biegu zostali
wycofani z regat.
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Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali piękne puchary, a wszyscy uczestnicy regat pamiątkowe
medale i dyplomy uczestnictwa, które wręczył ich fundator – Burmistrz Nowogardu Roberta Czapla.
Po zakończeniu regat, uczestnicy wraz z rodzinami
i znajomymi, spędzili czas przy wspólnym grillowaniu
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i smakowaniu wyśmienitej grochówki, przygotowanej
przez restaurację „Okrąglak”, lodów ufundowanych
przez firmę „Lodos” oraz słodkich wypieków, przygotowanych przez mamy naszych młodych żeglarzy.
Info własna KŻ KNAGA
zdj. ps/nws

Debata społeczna „Sytuacja zwierząt,
prawo a rzeczywistość”
W środę, 6 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyła się debata społeczna
pn. „Sytuacja zwierząt, prawo a rzeczywistość”.Inicjatorami i uczestnikami spotkania byli m.in. funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Nowogardzie na czele z kom. Dorotą Zając. Obecny był także insp. Krzysztof Targoński komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie,
asp. sztab. Piotr Pietrzak (zastępca komendanta nowogardzkiego komisariatu), dzielnicowi KP w Nowogardzie
Piotr Leyk i Dariusz Rogala. W spotkaniu wziął udział
również burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Monika
Kukiełka (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM), Karina Mazur – specjalista ds. odławiania zwierząt, Agata Kiziuk – prezes Towww.nowogard.pl
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warzystwa Opieki Nad Zwierzętami Koło w Goleniowie,
lek. wet. Zdzisław Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, Agnieszka Głogowska oraz Katarzyna Rasowska
z nowogardzkiej biblioteki.
Dyskusja, ukierunkowana głównie na wymianę
aktualnych informacji w przedmiocie praw zwierząt,
skierowana była przede wszystkim do sołtysów oraz
mieszkańców gminy Nowogard.
Inicjująca debatę kom. Dorota Zając wskazała, iż jej
celem jest m.in. uświadomienie społeczeństwu jakie
są konsekwencje prawne wynikające z braku należytej
troski o warunki bytowe zwierząt, tak domowych jak
hodowlanych. Podczas dyskusji przedstawiciele policji
i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przypomnieli
o podstawowej wiedzy na temat praw zwierząt. Każde zwierzę musi mieć zapewniony dostęp do światła
dziennego, wody oraz pożywienia. Miejsce, w którym
przebywa musi być utrzymywane w czystości. Warto pamiętać, zwłaszcza podczas upałów, iż karygodne jest pozostawianie zwierząt w samochodach przy
wysokich temperaturach - taki czyn sklasyfikowany

jest jako znęcanie.Porzucenie zwierzęcia również jest
przestępstwem – mając wiedzę na temat porzuconego zwierzęcia, należy powiadomić policję, gminę lub
schronisko dla zwierząt. Podobnie należy postąpić w
przypadku zwierzęcia potrąconego przez samochód.
Ponadto: każdy właściciel psa musi mieć aktualny dowód szczepień przeciwko wściekliźnie (jego brak jest
wykroczeniem i grozi nałożeniem mandatu karnego
od 100 do 500 zł). Nie można też dopuszczać do tego,
aby chory pies nie był leczony przez lekarza weterynarii. Jak poinformowano w czasie debaty, schroniska
dla zwierząt są niestety przepełnione. Sterylizacja i kastracja zapobiega urodzeniom nowych zwierząt, a co
za tym idzie – jest możliwość zmniejszenia się liczby
zwierząt bezdomnych i tych zapełniających schroniska.
W trakcie debaty omówiono również mającą wejść w
życie nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która
zakładać ma m.in. obowiązek czipowania psów i zakaz
ich trzymania na łańcuchu.
W ciągu kilku ostatnich lat na terenie gminy Nowogard odnotowano 84 wykroczenia związane z nieprawidłowym trzymaniem zwierząt. 28 wykroczeń zostało
zakończonych nałożeniem mandatów karnych, natomiast w 56 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W tym samym czasie odnotowano również 16 przestępstw, które zagrożone są przez przepisy
prawa, pozbawieniem wolności do lat 3.
W Gminie Nowogard realizacja zapisów ustawy „o
ochronie zwierząt” odbywa się na podstawie Uchwały
Nr LVI/385/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia
28 marca 2018 roku, której celem jest zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. W ramach
zawartego porozumienia komunalnego z Gminą Golczewo od roku 2007 bezdomne psy umieszczane są
w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Sosnowicach, które zapewnia opiekę, wyżywienie
i usługi weterynaryjne w zależności od potrzeb indywidualnego osobnika. W ramach działalności schroniska psy są czipowane i sterylizowane po 14 dniowej
kwarantannie, a następnie przekazywane do adopcji.
W 2017 roku do schroniska przekazano łącznie 119
psów w tym 17 psów odebranych z gospodarstwa
z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Od 1
stycznia do 29 maja do schroniska oraz domów tymczasowych przekazano 26 psów. Liczba psów do odłowienia i przekazania do schroniska wzrasta w okresie
letnim i świątecznym. W ramach opieki nad zwierzętami Gmina Nowogard zabezpiecza środki finansowe na:
ochronę zwierząt (odławianie, opieka weterynaryjna),
dofinansowanie schroniska, elektroniczne znakowanie
psów oraz sterylizację kotów. W ramach współpracy z
wolontariatem działającym na terenie gminy Nowogard część zwierząt udaje się umieszczać w domach
tymczasowych, a następnie w domach adopcyjnych.
Współpraca z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną
oraz Komisariatem Policji często zapobiega występowaniu różnych formą znęcania się nad zwierzętami.
W sytuacjach zgłoszeń znęcania się nad zwierzętami
dokonywane są kontrole, pouczenia a także czasowe
odbieranie zwierząt właścicielom. (bs, fot.bs/nws)

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Inspektora
w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Zastępcy kierownika
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych z:
• Naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
• Sprzedażą i nabywaniem nieruchomości
• Prowadzeniem numeracji porządkowej
nieruchomości miasta i gminy
• Zlecaniem prac geodezyjnych

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych z:
• Zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych
• Oświetleniem ulic
• komunikacją miejską
• Zaopatrzeniem w wodę
i odbiorem ścieków
• Utrzymaniem zieleni

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia
na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce "wolne stanowiska".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia
na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce "wolne stanowiska".
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący 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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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; 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

www.nowogard.pl

40 Wiadomości Samorządowe

Radosne show dla dzieci
od rodziców

W czwartek 7 czerwca br. na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury,
odbyło się widowisko pn. „Rodzice
Dzieciom”. Pokaz sceniczno-muzyczny przygotowany został głównie przez
rodziców dzieci uczęszczających na
zajęcia w NDK z okazji niedawnego
Dnia Dziecka.
Przed występami, uczestniczący
w wydarzeniu: burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z dyrektor
domu kultury Anetą Drążewską i jej
pracownikami, rozdawali dzieciom i
przybyłym na wydarzenie rodzicom
t-shirty promujące Nowogard.
Następnie, po przywitaniu i słowie wstępu rozpoczęto widowisko.
Kilkutygodniowe próby zaowocowały, ku uciesze dzieci i samych rodziców, niemal godzinnym show.
Występy zapowiadane były przez
czteroosobowy zespół prezenterów,
w konwencji popularnej stacji radiowej. Tańcem i śpiewem w ludowych
strojach zainicjowały występy na
scenie „Wesołe Kokoszki”. W kolejnej odsłonie prezenterzy „Radia Nowogard” zapowiedzieli walc w wy-

konaniu rewelacyjnej
pary młodych tancerzy. Ci sami tancerze,
wystąpili też w równie
wirtuozerskim wykonaniu tanga. Dla swoich pociech wystąpiły,
w konwencji szant
„Wesołe
Sardynki”
oraz „Zakopianki” w
rytmie disco polo. Ponadto, prowadzący „radiowcy” przygotowali dla
najmłodszych, wywiad na żywo z Justyną Sawicką. Po nim, pochodząca z
Nowogardu artystka, na scenie wraz
z córką, zaśpiewała jedną ze swoich
piosenek. Bodaj najbardziej spektakularny występ zaprezentował
zespół pn. „Gang Łowców Gwiazd”.
Na zakończenie widowiska burmistrz
Nowogardu Robert Czapla podziękował za zaangażowanie rodzicom. Finalnie wszyscy uczestnicy wydarzenia ustawili się do wspólnego zdjęcia
w koszulkach promujących miasto
Nowogard. (bs. fot.bs /nws)
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