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 Kosztem blisko 50 tysięcy złotych wybudowane 
zostało sztuczne oświetlenie nowogardzkiego ska-
teparku oraz kortu tenisowego. Sześć ledowych, 
energooszczędnych latarni ustawionych zostało przy 
tych obiektach na zlecenie gminy przez firmę Elnet 
z Marianowa, a 25 października w obecności burmi-
strza Roberta Czapli oraz młodych ludzi jeżdżących 
na deskorolkach, rowerach czy rolkach oficjalnie 
włączono światło.
	 -	 „Do	 tej	 pory	 też	 jeździliśmy,	 ale	 trochę	 strach	
był,	 bo	 oświetlaliśmy	 plac	 latarkami	 i	 baliśmy	 się	
wykonywać	 niektóre	 tricki.	 Teraz	można	 jeździć”	 - 
mówili chłopcy ze skateparku korzystający.
 Z obiektów przy placu Szarych Szeregów będzie 
można więc teraz korzystać także po zapadnięciu 
zmroku. Co ważne, latarnie zaprogramowane są 
tak, by świecić mogły z różną mocą, o ile więc we 

Skatepark wreszcie oświetlony.
Można szaleć do woli

wczesnych godzinach wieczornych natężenie świa-
tła będzie 100-procentowe, tak z czasem będzie ono 
maleć, spadając ostatecznie do 40%.

Paweł	Botarski
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 28 października postępy prac, 
związanych z generalnym remontem 
Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Ste-
fana Żeromskiego, oceniał burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Roboty 
te ruszyły w lipcu tego roku, a że dy-
rektor Anecie Wysoszyńskiej udało 
się na ich wykonanie pozyskać ponad 
930 tys. zł z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, zostaną mię-
dzy innymi wymienione podłogi, in-
stalacja elektryczna, pojawi się nowy 
kocioł grzewczy, a wnętrze zostanie 
dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, które w tej chwi-
li nie mogą dostać się na piętro. Na 
wszystkich kondygnacjach pojawią 
się też dostępne dla Czytelników to-
alety, przebudowana zostanie sala 
wystawowo - konferencyjna, w któ-
rej będzie dużo więcej niż do tej pory 
przestrzeni, a także pracownia digita-
lizacji bibliotecznych zasobów.
 Inwestycję o wartości ponad 
1,35 mln zł wykonuje firma Kuźnia 
Art, obecnie planowany termin za-
kończenia prac to koniec sierpnia 
2023 roku. Biblioteka w trakcie pro-
wadzonych prac nie jest zamykana, 
można więc korzystać z jej księgo-
zbioru.

Paweł	Botarski

Remont nowogardzkiej biblioteki w pełni. 
Będzie piękna sala wystawowa

 Gruntownie zmodernizowana zo- 
stała główna aleja cmentarza komun-
lanego w Nowogardzie. Prace, zlecone 
przez burmistrza Roberta Czaplę, zosta-
ły przeprowadzone w ostatnich dniach, 
a ich efektem jest przede wszystkim 
wykonanie nowej nawierzchni alei. 
W dniu Wszystkich Świętych wygodnie 
więc  można było przejść do grobów 
osób pochowanych na nowogardzkiej 
nekropolii.

Paweł	Botarski

Główna cmentarna aleja jak nowa
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 28 października w wyremontowanej niedawno 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie rozegrany został turniej w dwa ognie. 
O zwycięstwo w nim rywalizowali uczniowie klas 
III i IV, a rozgrywki były dobrą okazją do symbolicz-
nego odbioru wcześniej zrealizowanych prac. Przy-
pominijmy, że w trakcie prowadzonego w wakacje 
remontu wykonano remont pokrycia dachowego 
oraz parkietu, a cała hala została odmalowana, w jej 
wnętrzach pojawiły się nowe drabinki i tablica wyni-
ków. Już wcześniej wymieniona została cała staolar-
ka okienna, hala wygląda więc obecnie jak nowa 
i warunki do realizowania w niej lekcji wychowania 
fizycznego są dużo lepsze niż wcześniej.

Paweł	Botarski

Hala sportowa przy SP 1 jak nowa
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 25 października w Dworku w Kulicach zainaugu-
rowany został rok akademicki 2022/2023 Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie. Udział w tej 
uroczystości wzięło kilkudziesięcioosobowa repre-
zentacja nowogardzkich seniorów, a wśród zapro-
szonych gości znaleźli się między innymi burmistrz 
Robert Czapla, dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury Aneta Drążewska, przewodniczący Związ-
ku Emerytów Policji Krzysztof Saniuk oraz dyrektor 
Specjalistycznej Poradni Terapeutycznaej dla Dzieci, 
Młodzieży i ich Rodzin - Irena Juszczyk.

Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego
Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki

 Wszystkich obecnych przywitała prezes Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Barbara Mu-
cha, odśpiewano „Gaudeamus igitur” i przystąpiono 
do ślubowania nowo przyjętych słuchaczy, którym 
legitymacje i odznaki wręczał burmistrz Robert 
Czapla, a pani Irena Juszczyk wykładem zatytułowa-
nym „Przepis na szczęście” wyjaśniła seniorom co 
składa się na ich szczęście. Przedstawiony został też 
bardzo obszerny plan działań na rozpoczynający się 
właśnie rok akademicki, nie brakło też poczęstun-
ku i przede wszystkim okazji do spotkania, rozmów 
i dobrej zabawy.

Paweł	Botarski
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 27 października w Wojcieszynie 
odbyło się spotkanie w sprawie re-
montu świetlicy wiejskiej. Uczestni-
czyli w nim między innymi burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla i pracow-
nicy kierowanego przez niego urzę-
du, a także sołtys Adżelika Saja-Idziak 
i inni przedstawiciele sołectwa.
 Rozmowy dotyczyły przede 
wszystkim przyłącza wodno-kanali-
zacyjnego, którego świetlica obecnie 

Spotkanie w sprawie świetlicy
w Wojcieszynie

 25 października br., w Ratuszu Miejskim odbyło 
się spotkanie Burmistrza Nowogardu Robert Czapli z 
przedsiębiorcami handlującymi węglem. Rozmowy 
z właścicielami składów węglowych miało na celu 
określenie czy przedsiębiorcy są zainteresowani 
udziałem w dystrybucji węgla na terenie naszej gmi-
ny bowiem gmina nie ma potrzebnej infrastruktury 
do przeprowadzenia dystrybucji i bez zaangażowa-
nia przedsiębiorców nie będzie w stanie podjąć się 
takiej akcji.
 Przypomnijmy, iż ustawa o dystrybucji węgla 
nie została jeszcze uchwalona i obecnie jest pro-
cedowana w senacie stąd liczne pytania zarówno 
przedsiębiorców jak i przedstawicieli gminy doty-

Spotkanie z przedsiębiorcami,
którzy pośredniczą w handlu węglem

czących możliwości prawnych przeprowadzenia 
sprawnej dystrybucji. Ustawa zakłada, że gminy, 
spółki gminne i związki gminne będą mogły kupo-
wać węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglo-
koks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go 
mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Róż-
nica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów 
dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transpor-
tu.
 Podczas spotkania padło kilkanaście pytań, do-
tyczących samej organizacji dystrybucji, sposobu 
zakupu oraz finansowania jednak pomimo prób po-
łączenia się podczas spotkania z organami wojewo-
dy aby rozwiać wszelkie wątpliwości nie udało się 

nie posiada, a ustalono w ich trakcie, że gmina 
poniesie koszty z tym związane, a sołectwo wy-
datki dotyczące zaplanowanych prac remonto-
wych wewnątrz obiektu. Chodzi między innymi 
o wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki, 
które mają być wydzielone z przedsionka. Naj-
ważniejsze, że osiągnięto w tej sprawie porozu-
mienie i wygląd świetlicy będzie się w niedalekiej 
przyszłości zmieniać na lepsze.

Paweł	Botarski
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nawiązać żadnego kontaktu (po-
mimo wielokrotnych prób telefo-
nicznych). W związku z tym usta-
lono, iż w przypadku nawiązania 
kontaktu przez sekretarza gminy 
z osobami odpowiedzialnymi (ze 
strony wojewody) za wdrożenie 
dystrybucji węgla zostanie ta oso-
ba zaproszona na spotkanie lub 
uda się umówić z nią na rozmowę 
telefoniczną podczas kolejnego 
spotkania z przedsiębiorcami aby 
rozwiać wszelkie wątpliwości.
 Podczas spotkania przedsię-
biorcy deklarowali chęć współ-
pracy i gotowość do rozmów aby 
pomóc, jednak muszą poznać 
jednoznacznie zasady na jakich 
dystrybucja ma się opierać. Co 
równie ważne przedsiębiorcy po-

Mieszkańcy Żabowa odebrali nagrodę
za najpiękniejszy wieniec dożynkowy

 20 października sołtys Żabowa Mariusz Głąbec-
ki oraz reprezentantki działającego w tej wsi Koła 
Gospodyń Wiejskich odebrały z rąk burmistrza 
Roberta Czapli nagrodę za najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, zaprezentowany podczas podczas Świę-
ta Plonów, które odbyło się 3 września właśnie w Ża-
bowie. Był to dobrej klasy laptop, który, jak zapo-
wiedział sołtys, wykorzystywany będzie właśnie na 
potrzeby KGW. Panie stwierdziły, że przyda się bar-
dzo, choćby do pisania różnego rodzaju wniosków, 
a w przyszłym roku ponownie przygotują na dożynki 
piękny wieniec. Praca nad tym nagrodzonym zajęła 
im dziesięć dni.

Paweł	Botarski

twierdzili również, iż na składach węglowych w naszej gminie węgla 
nie brakuje i osoby chętne mogą go kupić, jednak nie w cenie w jakiej 
ma być dystrybuowany przez państwo.
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 Witam Państwa serdecznie. Na-
zywam się Krystyna Radkowska. 
8 miesięcy temu, jak wielu Ukraiń-
ców, przyjechałem do Nowogardu 
uciekając przed wojną.
 15 marca Burmistrz Gminy zaofe-
rował mi pracę w Urzędzie Miejskim 
jako pełnomocniczki ds uchodźców 
z Ukrainy.
 Z wykształcenia jestem nauczy-
cielką języka Angielskiego. Ale nie 
wahałam się ani    chwili, kiedy otrzy-
małam tę ofertę. Przecież w tym cza-
sie jedyne, o czym mogłam myśleć, 
to jak pomóc tym wszystkim ludziom 
przybywającym spod ostrzałów. Boleśnie było pa-
trzeć na matek z małymi dziećmi. Te dzieci nie były 
uśmiechniętę, a ich matki miały łzy w oczach.
 Burmistrz, mieszkańcy Nowogardu, organizacje 
wolontariackie, organizacje pozarządowe, Karitas – 
wszyscy starali się pomóc Ukraińcom.

 Привіт, дорогі друзі. Мене звати 
Христина Радковська. 8 місяців 
тому я, як і багато українців, 
приїхала до Новогарду, втікаючи 
від війни.
 15 березня Мер міста Новогарду 
запропонував мені роботу в Уженді 
міста як його уповноваженої особи 
у справах біженців з України.
 За освітою я педагог, вчителька 
англійської мови. Але ані хвилини 
не вагалася коли отримала цю 
пропозицію. Адже в цей час, єдине 
про що хотілося думати, це як 
допомогти усім цим людям, які 

прибувають з-під обстрілів. Було боляче дивитися 
на матерів з маленькими дітьми. Ці діти не були 
веселими, а в очах їх матерів було видно сльози.
Мер міста, мешканці Новогарду, волонтерські 
організації, позаурядові організації, Карітас - усі 
намагалися допомогти українцям. 
 Мій телефон працював цілодобово як, зрештою, 
і зараз. Мер хотів, щоб українці, приїжджаючи 
сюди, мали якусь опору. Щоб вони в кожній 
хвилині мали до кого задзвонити і отримати 
допомогу. Кожного дня о 10:30 ми виходимо 
у прямий ефір, щоб  розповісти статистику, 
новини, запросити українців на якісь заходи. 
Таким чином ми показуємо, що нам не байдужа 
доля усіх людей, які прибули до нашого міста. Ми 
хочемо від щирого серця показати українцям, що 
ми з ними, що ми готові допомагати усім хто цього 
потребує.
 За ці 8 місяців було зроблено дуже багато. 
1080 номерів Песель було видано працівниками 
Уженду. 589 людей отримали одоноразову 
допмогу від ОПС. 293 мешканці з Гміни  Новогард 
прихистили біженців з України. 222 родинам 

27	травня	10.30	Прямий	ефір
27	Maja	10.30	Transmisja	na	żywo

26	Квітня	Конференція	з	працівниками	OPS
26	Kwietnia	konferencja	z	pracownikami	OPS

15	Березня	Мер	міста	призначив	уповноважену	особу
до	справ	польсько-українських

15	Marca	Burmistrz	powołał	pełnomocnika	ds	polsko-ukraińskich

 Mój telefon działał całą dobę, tak jak i teraz. Bur-
mistrz chciał, żeby Ukraińcy przyjeżdżając tutaj mieli 
jakieś wsparcie. Aby w każdej chwili mieli do kogo 
zadzwonić i uzyskać pomoc. Codziennie o 10:30 na 
żywo przekazujemy statystyki, aktualności, zapra-
szamy na różne  wydarzenia. Pokazujemy, że zależy 
nam na losie wszystkich Ukraińców który przyjechali 
do nas.  Chcemy z głębi serca pokazać Ukraińcom, że 
jesteśmy z nimi, że jesteśmy gotowi pomóc wszyst-
kim, którzy tego potrzebują.
 W ciągu tych 8 miesięcy zrobiono bardzo dużo. 
1080 Numerów Pesel zostało wydanych przez pra-
cowników Urzędu. 589 osób otrzymało jednorazo-
wą pomoc od OPS. 293 mieszkańców Gminy No-
wogard udzieliło schronienia uchodźcom z Ukrainy. 

Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців
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Centrum Chrześcijan Ewangelicznych przez 5 mie-
sięcy pomagał 222 rodzinom z Ukrainy. Placówki 
oświatowe  przyjęły ponad 100 dzieci ukraińskich 
uchodźców.
 Dzieci uchodźców mogły bezpłatnie uczęszczać 
do klubów NDK. W Bibliotece uczono i nadal uczy 
się dorosłych języka polskiego. Towarzystwo Dia-
betyków pomaga osobom z cukrzycą. Pchli targ 
zapraszał Ukraińców sprzedawać swoje towary 
na targach. Uniwersytet III Wieku zaprosił osoby 
w wieku emerytalnym na piknik, aby lepiej się za-
poznać. Integracyjny projekt Organizacji pozarządo-
wych, trwający ponad 3 miesiące, pozwolił Polakom 
i Ukraińcom wspólnie spędzać mnóstwo czasu ucząc 
się języka polskiego, tańcząc zumbę, uczęszczając na 
warsztaty z Eco-Dzela, rozmawiając z psychologiem 
i rozwijając umiejętności aktorskie poprzez anima-
cje teatralną. Od razu przepraszam, jezeli kogoś tu-
taj nie wymieniłem. Wiem ze było Was bardzo dużo.
 Chyba nie da się wymienić całej pomocy, tak jak 
nie da się wymienić uśmiechów dzieci i dorosłych 
Ukraińców i ich wyrazów wdzięczności dla miesz-
kańców Nowogardu. 
 Jedną z ostatnich atrakcji był nasz Rodzinny Pik-
nik na Plaży. Gdzie z inicjatywy Burmistrza Polacy 
i Ukraińcy mieli okazję komunikować się, śpiewać, 
tańczyć, jeść przysmaki i bawić się.
 To wszystko brzmi jak podsumowanie – pożegna-
nie. Ale wręcz przeciwnie. Uważamy, że teraz jest naj-
lepszy czas, aby jeszcze lepiej się zapoznać. Pragniemy 
kontynuować naszą braterską relację. W tej rubryce 
chcemy przybliżyć Ukraińcom Nowogard i chcemy 
pisać o rzeczach, którę będą ciekawe i użyteczne dla 
Was. Wy też możecie opowiadać nam o sobie. Wasze 
doświadczenie jest dla nas bezcenne. Wasze historie 
mogą inspirować innych. Wasze historie pozwolą nam 
zrozumieć, że wszystko, co zrobiliśmy i robimy nie po-
szło na marne  Dla tego właśnie tworzymy tę rubrykę. 
Napiszcie do nas do redakcji albo skontaktujecie się ze 
mną telefonicznie ( 606 539 844) lub w Messengerze 
(Kristina Radkovska). Oczekujemy na kontakt zwrotny. 
Razem pokonamy wszelkie trudności i zrobimy ten 
świat troszeczkę lepszym.

з України протягом 5 місяців допомагав Центр 
Євангелістських Християн.   Стіни  навчальних 
закладів Гміни Новогард прийняли понад 100 
дітей українських біженців. 
 Дітки біженців могли ходити безкоштовно на 
гуртки з від НДК. Дорослих начвали і продовжують 
навчати польської мови в Бібліотеці. Товариство 
Діабетиків допомагає людям з цукровим 
діабетом. Пхлі тарг дозволяв українцям 
продавати свої товари на ярмарку. Університет 3 
Віку запросив людей пенсійного віку до себе на 
пікнік, щоб краще познайомитися. Понад 3 місяці 
тривав інтеграційний проєкт від Позаурядових 
Організацій, де поляки разом з українцями могли 
провести вдосталь часу разом, вивчаючи польську 
мову, танцюючи зумбу, відвідуючи майстер-класи 
від Еко-дзєла, спілкуючись з психологом і через 
розвиток акторської майстерності на театральній 
анімації. Одразу прошу вибачення, якщо когось 
не назвала тут, я знаю, що Вас було дуже багато.

24	вересня	Родинний	пікнік	на	пляжі
24	Września	Piknik	rodzinny	na	plaży

5	серпня	Зустріч	з	пастором	Костелу
євангелістських	християн

5	Sierpnia	Spotkanie	z	pastorem	Kościoły	chrześcijan
ewangelickich

 Мабуть, не перелічити усю допомоги, так 
само як і не перелічити усмішки дітей і дорослих 
українців та їх слова вдячності мещканцям 
Новогарду.
 Однією з останніх яскравих подій був наш 
Родинний пікнік на пляжі. Де, з ініціативи 
Мера міста, поляки і українці мали можливість 
поспілкуватися, пограти в ігри, поспівати, 
потанцювати і поласувати смаколиками.
Це все звучить як підсумок-прощання. Але зовсіс 
ні. Навпаки, ми вважаємо, що зараз найвищий 
час познайомитися ще ближче. Ми хочемо 
продовжити наші братні стосунки. Хочемо в цій 
рубриці знайомити українців з Новогардом, 
хочемо писати про цікаві і корисні для Вас речі. 
А Ви, в свою чергу, можете писати нам про себе 
теж. Ваш досвід є безцінними для нас. Ваші історії  
можуть надихнути інших. Ваші історіі дадуть 
нам знати, що все, що ми робили і робимо було 
не даремно. Саме для цього ми створюємо цю 
рубрику. Все, що потрібно, це написати до нас 
в редакцію або звязатися зі мною за номером 
телефону (606 539 884) або у Месенджері (Kri-
stina Radkovska). Ми з нетерпінням чекатимемо 
на зворотній зв’язок. Разом ми подолаємо усі 
негаразди і зробимо цей світ кращим!
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 26 października br. (środa), 
miała miejsce kolejna sesja nad-
zwyczajna, która została zwołana 
tym razem na wniosek Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli, 
w konsekwencji kilkukrotnego 
odrzucenia przez radnych z Nowej 
wprowadzenia projektu uchwały 
na sesji w dniu 19 października br., 
dotyczącego zmian w budżecie 
gminy na rok 2022, a dokładnie 
wypłacenia dotacji nowogardzkim 
przedszkolom. W efekcie pienią-
dze nie trafiły do żadnego z na-
szych przedszkoli. Taką decyzję 
podjęli, mający większość w Radzie Miejskiej w No-
wogardzie, radni z Nowej. Zastępca burmistrza Bog-
dan Jaroszewicz poinformował wówczas radnych, że 
Burmistrz złoży wniosek o zwołanie sesji w trybie 
nadzwyczajnym, aby ponownie wrócić do sprawy 
dotacji dla przedszkoli oraz wypłaty należności za 
dwie zrealizowane inwestycje z roku 2021, co też się 
stało.
 Styczniowa decyzja radny PiS i Nowej, odnośnie 
podwyższenia dotacji dla jednego z prywatnych pu-
blicznych przedszkoli (Przedszkole Zielone), na każ-
dego ucznia w wysokości 125% podstawowej kwoty 
dotacji dla przedszkola sprawiła, że dziś na paragra-
fie przedszkola nie ma pieniędzy na wypłatę wspo-
mnianych dotacji. Za tę sytuację, pod koniec tej sesji 
głos zabrał bardzo spóźniony radny z Nowej Andrzej 
Kania (połączył się na 5 minut przed końcem sesji), 
który w swoim już znanym stylu o brak pieniędzy na 
ten cel oskarżył innych dodając, że najwyższy czas 
to dziadostwo puścić w skarpetach przed ratusz, bo 
jak stwierdził o zwiększeniu budżetu na oświatę mó-
wiła radna Jaklińska-Czyżak i jej nikt wtedy nie słu-
chał. Sęk w tym, że podwyżkę dotacji dla przedszko-
la radni zrobili już po uchwaleniu budżetu, po drugie 
to przecież sami radni mogli zwiększyć wspomnia-
ną kwotę w budżecie na oświatę, a tego nie zrobili. 
Po drodze jeszcze zmniejszyli wpływy do budżetu 
poprzez obniżenie podatków. Dzisiaj ci sami radni 
uznają inne osoby za to winne i chcą je wywlekać 
z ratusza, a sami uważają się za wybawców nowo-
gardzkiej oświaty.
 Gdyby nie wróciły do budżetu pieniądze z powia-
tu, które były przeznaczone na remont ulicy Żerom-
skiego, to nie byłoby wolnych środków w budżecie, 
które można przeznaczyć na oświatę, czy na ure-
gulowanie należności za inwestycje przechodzące 
z roku 2021. 

Czy radni
działają na szkodę gminy?

 Przygotowana przez burmistrza Roberta Czaplę 
uchwała, przeznacza zwrócone do budżetu środ-
ki na wypłatę dotacji dla nowogardzkich przedszkoli:
„Zielone przedszkole” – kwota 859.874,09 zł , 
„Kraina Fantazji” – 49.568,43 zł 
„Fantazja” – 16.711,92 zł
„Akademia Malucha” – 371.912.15 zł
oraz na wypłatę na rozliczenie faktur za wykonane 
zadania z roku 2021 (przechodząc z tamtego roku):
1. budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do ga-
raży przy ul. Zamkowej (242.676,75 zł);
2. przebudowa drogi w działce nr 97/8 w Świercze-
wie (28.690 zł).
 Te dwa ostatnie punkty uchwały dotyczyły kwot 
wymagalnych, które są konsekwencją podjętych 
przez radnych decyzji. Mimo wszystko, radni z No-
wej i PiS postanowili ponownie nie zabezpieczyć na 
ten cel pieniędzy.
 Radny Adam Czernikiewicz z Nowej, pomimo 
tego, że uchwała była omawiana na komisji, zasła-
niając się rzekomym dobrem placówek oświato-
wych zgłosił wniosek, aby z projektu uchwały wy-
kreślić inwestycje przechodzące, a kwotę zmniejszyć 
do 1.298.066,59 zł. Wniosek został przegłosowany 
i decyzją radnych PiS i Nowa należność za wykonane 
inwestycje z roku 2021 została wykreślona z uchwa-
ły. Tak okrojony projekt uchwały został przez więk-
szość radnych przyjęty i cieszy jedno – że w końcu 
pieniądze trafią do nowogardzkich przedszkoli. Go-
rzej z przedsiębiorcami.
 Skarbnik zabierając głos starał się radnym uzmy-
słowić, że rozdzielenie uchwały nic nie wnosi, bo 
źródło dofinansowania zostaje to samo. Na te słowa 
zareagowała Przewodnicząca Jowita Pawlak z No-
wej twierdząc, że jedni radni są za oświatą, a drudzy 
radni nie chcą głosować za inwestycjami przecho-
dzącymi. To stwierdzenie staje się niebezpiecznym 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 11

sygnałem dla ewentualnych wykonawców gmin-
nych inwestycji, że choć radni zagłosowali za daną 
inwestycją, to nie oznacza, że dostaniecie pieniądze 
za realizację tejże inwestycji. Dwaj dotychczasowi 
wykonawcy tak właśnie zostali potraktowani przez 
radnych PiS i Nowa. To działania na szkodę gminy 
i jej mieszkańców. Takie działania radnych mogą do-
prowadzić do sytuacji, że w obawie o swoje finanse 
żaden wykonawca nie zgłosi się do realizacji inwe-
stycji w naszej gminie, a jeżeli już, to zażądają wy-
płaty pieniędzy przed rozpoczęciem prac, co nota 
bene nie jest zgodne z ustawą o finansach publicz-

nych. Do tego może doprowadzić nieodpowiedzial-
ne działanie kilkunastu radnych, którzy w obecnej 
radzie stanowią większość.
 Zadajcie sobie pytanie – komu wy tak naprawdę 
robicie na złość? 
 W związku z tą nieodpowiedzialną decyzją rad-
nych, burmistrz Robert Czapla, ponownie złoży pro-
jekt uchwały na sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
aby uregulować należność za inwestycje przecho-
dzące z roku 2021 i już zrealizowane. O wszystkim 
będziemy Państwa informować na bieżąco.

ps

 12 września 2022 roku, 
po rozpoznaniu sprawy przez 
Sąd Okręgowy w Szczeci-
nie z powództwa Gminy No-
wogard przeciwko Redakto-
rowi Naczelnemu Polskiego 
Radia – Regionalnej Rozgło-
śni w Szczecinie „PR Szcze-
cin” Spółki Akcyjnej z siedzi-
bą w Szczecinie, nakazał on 
(Sąd) bezpłatne opublikowa-
nie sprostowania kłamstw, 
które pojawiły się w mate-
riale prasowym pt. „Afera 
gruntowa w Nowogardzie” 
z dnia 8.06.2021 r. Szerzej 
o tej sprawie pisaliśmy w ar-
tykule „Sąd potwierdził: Ra-
dio Szczecin musi sprosto-
wać kłamstwa odnośnie tzw. 
„afery gruntowej”.
 Ponieważ Radio Szcze-
cin nie wniosło żadnych za-
strzeżeń co do wyroku Sądu, 
w przewidzianym prawem 
terminie, tym samym wyrok 
Sądu się uprawomocnił. In-
formujemy, że w dniu 17 paź-
dziernika o godzinie 15:01, 
Radio Szczecin opublikowało 
na swojej stronie sprostowa-
nie zgodnie z wyrokiem są-
dowym i tym samym Radio 
Szczecin wykonało polecenie 
sądowe.

Radio Szczecin sprostowało kłamstwa 
odnośnie tzw. „afery gruntowej”

link do sprostowania
https://radioszczecin.pl/422,447077,sprostowanie
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 Okrągłe sto mieszkańców liczy 
od niedawna położona na tere-
nie gminy Nowogard wieś Kra-
snołęka. Stało się tak za sprawą 
narodzonej dwa tygodnie temu 
Łucji Adler, którą odwiedził 21 
października burmistrz Robert 
Czapla. Szczęśliwym rodzicom 
„jubileuszowej” krasnołęknianki 
przekazał drobne prezenty i dla 
maleńkiej Łucji, i dla jej starszego 
brata, wyrażając przy tym nadzie-
ję, że wkrótce będzie miał okazję 
przywitać dwusetnego mieszkań-
ca wsi.

Paweł	Botarski

Krasnołęka ma już stu mieszkańców

 We wtorek, 1 listopada obchodziliśmy Dzień 
Wszystkich Świętych. W tym czasie, przepełnionym 
refleksją i zadumą, odwiedzamy groby bliskich, przy-
jaciół, znajomych, którzy odeszli. Pamiętając o Nich 

Dzień Wszystkich Świętych
zapalamy znicze, ozdabiamy groby kwiatami. Jak co 
roku Grób Nieznanego Żołnierza na nowogardzkim 
cmentarzu odwiedził Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla. (r)
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 Akcja bezpłatnego czipowa-
nia psów, będąca inicjatywą 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli, cieszy się zainteresowa-
niem wśród mieszkańców. W bie-
żącym roku zostało elektronicznie 
oznakowanych już 185 piesków.
 Przypominamy, że każdy wła-
ściciel psa zameldowany na te-
renie gminy Nowogard może do 
końca roku, bez ponoszenia żad-
nych kosztów, oznakować elek-
tronicznie swojego pupila. Zabie-
gi wykonywane są w Przychodni 
Weterynaryjnej Animal-Vet Mag-
dalena Smól-Jachimowska, znaj-
dującej się przy ul. 3 Maja 50/1 
w Nowogardzie. Zabieg wszcze-
pienia mikroczipa o wielkości 
ziarenka ryżu trwa zaledwie kilka 
sekund i jest porównywalny do 
zastrzyku. Nie jest więc uciążliwy 
dla pieska, a w razie jego zagubie-
nia daje ogromną szansę na bez-
pieczny powrót czworonoga do 
domu. Każdy zgłoszony, zagubio-
ny piesek jest bowiem sprawdza-
ny pod kątem posiadania czipa 
przez osobę odławiającą zwierzę-
ta na zlecenie gminy. Jeżeli go ma, 
to zwierzak zamiast do schroni-
ska, trafia do właściciela.
 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla dba nie tylko o bezpie-
czeństwo psów z terenu naszej 
gminy, ale również o koty. Przy-
pomnijmy, że w tym roku zostało 
zakupionych ponad 850 kg karmy 
dla kotów wolnożyjących. Trwa 
również akcja bezpłatnej steryli-
zacji i kastracji tych zwierząt, za-
równo wolnożyjących, jak i  posia-
dających właściciela. W tym roku 
zgłoszono do zabiegu aż 355 ko-
tów.  Wciąż można składać wnio-
ski o sterylizację, do czego gorą-
co zachęcamy. Wspólnie dbajmy 
o los naszych czworonożnych 
przyjaciół.

Magdalena	Piórko 
Wydz.	GKMiOŚ

Przypominamy o akcji czipowania psów
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 Dbałość o #Pomorze Zachodnie to troska nas wszystkich. Szczególna rola w tym za-
daniu należy do sołtysów i liderów wsi oraz ich mieszkańców. Lokalni liderzy są blisko życia zwykłych ludzi, 
ich radości i problemów. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z myślą o nich po raz 
siódmy organizuje cykl spotkań pod wspólną nazwą „Akademia Sołtysa”.

 W związku z tym pragniemy serdecznie zaprosić Sołtysów i lokalnych liderów z naszego województwa 
na spotkania w ramach VI Iedycji „Akademii”, która umożliwi liderom wymianę doświadczeń i poszerzenie 
wiedzy oraz przyczyni się do rozwoju Państwa małych ojczyzn.

 Akademia dla chętnych z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickie-
go,  odbędzie się w dniach 02/03 grudnia br., w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie. 
Formularz zgłoszeniowy oraz Harmonogram spotkania – w załączonych plikach.

 W VII edycji „Akademii Sołtysa” proponujemy program poświęcony kwestiom społecznym:
• Dzień pierwszy – godz. 11:00 część wykładowa i zajęcia praktyczne, uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie 
motywowania mieszkańców obszarów wiejskich, podejmowania wspólnych działań, nabywania umiejętno-
ści w kreowaniu i zachęcaniu do współpracy.
• Dzień drugi – porozmawiamy o wdrażanych przez Samorząd Województwa programach i realizowanych 
konkursach, które mogą ułatwić pozyskiwanie środków na realizację Waszych sołeckich zamierzeń.

 Wypełnione formularze liderów chętnych z  do uczestnictwa w „Akademii” prosimy składać w UM No-
wogard. (pok. 5 BOI). Terminy zgłoszeń uczestnictwa:  do 22.XI br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 
liczy się pierwszeństwo wpływu zgłoszeń.

 Obserwując dotychczasowe efekty Naszych spotkań i mając na uwadze zaproponowaną tematykę w ra-
mach „Akademii Sołtysa” zachęcam do udziału i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

 Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonów: 913129328 oraz 913129335
mail: sciesielski@wzp.pl, dchmielewski@wzp.pl

„Akademia Sołtysa” 2022
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Porządki w gminie Nowogard
Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. 
W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najem-
com lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, 
spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. 
Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wy-

konują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. 
Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały 
chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz 
zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. 
Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia 
widać grupy osób pracujących na naszych ulicach 
przyczyniających się do podnoszenia estetyki nasze-
go miasta i gminy.

Naprawa	siedzisk	ławeczek

Zamiatanie	chodników	i	grabienie	liści	na	placu	Ofiar	Katynia

Grabienie	liści	placów	zielonych	przy	ul.	Bankowej,	ul.	Warszawskiej



Wiadomości Samorządowe16

www.nowogard.pl

Zamiatanie	zieleńców	i	porządki	na	miejscach	parkingowych	-	ul.	5	Marca

Zamiatanie	chodników	i	poboczy	-	ul.	Cmentarna	i	ul.	Nadtorowa

Zamiatanie	liści	-	ul.	Poniatowskiego

Zamiatanie	liści	ze	ścieżki	pieszo-rowerowej	wokół	jeziora
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Koszenie	trawy	pobocza	-	ul.	Sikorskiego

Zamiatanie	liści	na	ulicy	Poniatowskiego

Jeśli jesteś zainteresowany nauką tańca, ale wolisz inną stylistykę, niż taniec nowoczesny, taki jak np. 
hip-hop, to taniec współczesny i teatr tańca jest właśnie dla Ciebie.

WYTAŃCZMY OPOWIEŚĆ
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PLAC WOLNOŚCI 8 grudnia

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10:00-14:00
Rejestracja do godz 13:15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit

Pobór krwi 2022 r.
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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
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