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Dobra wiadomość dla właścicieli gruntów. 
Burmistrz podpisał blisko 1900 zaświadczeń 
potwierdzających przekształcenie
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 6 grudnia br., Burmistrz Robert Czapla, w obec-
ności przedstawiciela wykonawcy z firmy ADN z 
Nowogardu i radnych: Stanisława Saniuka, Jacka Ra-
fińskiego i Jerzego Kubickiego oraz Agnieszki Warka-
lewicz z Urzędu Miejskiego, dokonał odbioru wyre-
montowanego chodnika przy ul. Wojska Polskiego w 
Nowogardzie. W odbiorze wziął tez udział Zdzisław 
Zdeb wiceprezes Pomorzanina Nowogard
 Chodnik przy ul. Woj. Polskiego, z uwagi na jego 
długość od Placu Ofiar Katynia do stadionu - wyko-
nywano etapami. Pierwszy z nich wykonano jeszcze 
w 2013 roku. Wówczas wyremontowano odcinek od 
Placu Ofiar Katynia do ul. Promenady (lewa strona). 
W kolejnych latach, sukcesywnie dzięki działaniu 
burmistrza Roberta Czapli, wykonano remont na od-
cinku od posesji nr 19 (wjazd od ul. Promenady) do 
Sarniego Lasu (lewa strona), następnie na odcinku 
od Sarniego Lasu (przy dawnym cmentarzu ewange-
lickim) do skrzyżowania z drogą do koloni Smużyny 
(lewa strona). W 2016 roku wykonano remont na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Si-
korskiego do skrzyżowania z ul. Monte Cassino (pra-
wa strona). Rok później na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Monte Cassino do zjazdu przy posesji nr 44 
(prawa strona).

Nowy chodnik na ul. Wojska Polskiego

 W tym roku, zakres prac obejmował rozebra-
nie istniejącego chodnika ze starych płyt, wycinkę 

drzew wraz z karczowaniem pni oraz uło-
żenie nowej nawierzchni chodnika wraz ze 
zjazdami do posesji. Dziurawe i popękane 
płyty chodnikowe zastąpiono kostką bruko-
wą. Wykonano remont na odcinku 240 mb 
tj. od posesji nr 44 do posesji nr 38 (pra-
wa strona). Koszt wykonanego remontu to 
206.640,52 zł brutto.
   Wykonawcą prac była Spółka ADN z No-
wogardu, która wykonała prace przed ter-
minem zawartym w umowie (termin do 
17.10.br. – faktycznie prace zakończono 
2.10.br.).
   Nad prawidłowym wykonaniem prac, ze 
strony wykonawcy czuwał Dominik Ajs, 
obecny również podczas oficjalnego od-
bioru inwestycji oraz - ze strony zamawia-
jącego, inspektor nadzoru Mariusz Jaż-
dżewski. Koszt wykonanego remontu to 
206.640,52 zł brutto. Na wykonane prace 
jest 5 lat gwarancji. Zakończona inwestycja 
ucieszy z pewnością nie tylko mieszkańców 
ulicy Wojska Polskiego ale i gminy. Z całe-
go odcinka wyremontowanego chodnika 
przy Woj. Polskiego korzystają piesi, chcący 
dojść na promenadę (prowadzącą do ścież-
ki dookoła jeziora), policję, do pobliskich 
szkół czy do szpitala. Skorzystają również ki-
bicie i zawodnicy Pomorzanina, bo chodnik 
wiedzie też na stadion. /Beata Strzelecka
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 W piątek, 6 grudnia br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podpisał z Bogusławem Dróżdżem 
z Przedsiębiorstwa Budowlano – Inwestycyjnego 
NAOS umowę na przebudowę świetlicy wiejskiej w 
Wołowcu.
 W oficjalnym podpisaniu umowy brali udział: 
sołtys Wołowca Adam Orpel, radni RM w Nowo-
gardzie: Jacek Rafiń-
ski, Stanisław Saniuk i 
Jerzy Kubicki – radny 
i sołtys Karska, a tak-
że przedstawicielka 
Rady sołeckiej z Wo-
łowca Kamila Kozłow-
ska i Paulina Golacik 
z Wydziału Inwestycji 
i Remontów Urzędu 
Miejskiego w Nowo-
gardzie.
 Przypomnijmy, że mimo doraźnych remontów i 
wymiany dachu, mieszkańcy Wołowca zgłaszali po-
trzebę przebudowy świetlicy. Ich zdaniem, niefor-
tunne rozmieszczenie sali głównej i pomieszczenia 
sanitarnego utrudniało właściwe użytkowanie tego 
powojennego budyn-
ku. - Mieszkańcy pro-
sili o to, aby zgodnie 
z ich potrzebami za-
projektować i funkcjo-
nalnie przebudować 
świetlicę. Mamy dziś 
projektanta, który po 
wykonaniu wstępne-
go projektu będzie 
mógł skonsultować z 
nimi swoje propozycje 
- mówił burmistrz. Ważne, by mieszkańcy projekt 
zaakceptowali i byli z niego zadowoleni, bo przecież 
głównie oni będą użytkować ten obiekt.
 Istniejący budynek świetlicy jest parterowy, nie-
podpiwniczony o powierzchni 140 mkw. i składa się 
z 3 pomieszczeń (wiatrołap, sala główna, wc).Ogrze-
wanie, to piecyk wolnostojący.
 W ramach podpisanej umowy na przebudowę 
świetlicy opracowana zostanie dokumentacja pro-
jektowo – kosztorysowa. Zgodnie z wymaganiami 
wykonane mają być następujące prace: przebu-
dowa ściany frontowej: nowe otwory drzwiowe i 
okienne, wymiana instalacji elektrycznej, zapro-
jektowanie ogrzewania i wentylacji w budynku, 
remont pomieszczeń: obniżenie sufitów, remont 
ścian, wymiana posadzek, sanitariatów, wymiana 
stolarki drzwiowej wewnątrz, przebudowa sceny, 
zaprojektowanie zaplecza kuchennego z instalacją 

Rusza przebudowa świetlicy w Wołowcu
elektryczną i sanitarną, zaprojektowanie pomiesz-
czenia magazynowego oraz termomodernizacja bu-
dynku.Termin wykonania dokumentacji, to 8 miesię-
cy od daty podpisania umowy.
 Podczas spotkania burmistrz poinformował, że 
na przebudowę świetlicy w Wołowcu ogłaszał kilka 
przetargów. Wykonawcę udało się wyłonić w trzecim. 

Teraz rozpoczyna się 
proces opracowania 
dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej. 
- Takie są procedury, to 
wszystko niestety trwa 
(…) jeszcze projektant 
będzie musiał uzyskać 
stosowne pozwolenia 
w Starostwie Powia-
towym - mówił bur-
mistrz. Wykonawca do-

dał, że do czasu oczekiwania na rozpoczęcie inwestycji 
należy dodać też wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy, które trwa zwykle około 2 miesięcy. - Chciałbym 
więc prosić mieszkańców o cierpliwość bo na czas 
wydawania pozwoleń nie mamy wpływu – zwrócił się 

burmistrz do sołtysa 
Wołowca i przewodni-
czącej Rady sołeckiej. 
Trwająca procedura nie 
przeszkodzi w tym, że 
kolejny raz burmistrz 
Robert Czapla spełni 
dane mieszkańcom 
obietnice. - Świetlica, 
to miejsce integracji nie 
tylko mieszkańców na-
szego sołectwa. - mó-

wił zadowolony z podpisania umowy na przebudowę 
świetlicy, sołtys Wołowca.
 Jak powiedział na zakończenie spotkania bur-
mistrz Robert Czapla – Świetlica w Wołowcu, to jed-
na z wielu, remontowanych czy przebudowywanych 
świetlic wiejskich. Niedawno byliśmy na budowie 
świetlicy w Wyszomierzu, w tym roku ruszyła też 
budowa świetlicy w Boguszycach, trwa remot w 
Lestkowie, mamy też dokumentację na nową świe-
tlicę w Maszkowie a przed nami jeszcze świetlica w 
Konarzewie(…).Czasem wystarczy drobny remont 
obiektu, jak np. w Karsku a czasem potrzebna jest 
gruntowna przebudowa.- mówił burmistrz.
 W ostatnim czasie, na 37 sołectw w Gminie No-
wogard powstało “od podstaw” lub przeszło re-
mont, w sumie 20 świetlic wiejskich w tym, między 
innymi w: Orzechowie, Trzechlu, Zabówku, Krasno-
łęce, Długołęce czy Grabinie. / Beata Strzelecka
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 W poniedziałek, 16 grudnia br. burmistrz Robert 
Czapla, w towarzystwie m.in. radnych: Stanisława 
Saniuka i Jacka Rafińskiego podpisał mowę z właści-
cielem firmy DRO - MOST Sławomirem Serafinem, 
na przebudowę ulicy Topolowej w Nowogardzie. 
Wraz z przebudową jezdni głównej z kostki betono-
wej zostanie wykonane odwodnienie ulicy z syste-
mem kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących 
konstrukcji nawierzchni, budowa z kostki betonowej 
8 cm wjazdów i dojść do do posesji, budowa zjazdu z 
płyt JOMB i zabezpieczenie sieci elektroenergetycz-
nej. Przebudowa ulicy Topolowej od ul. T. Roosevel-
ta do Armii Krajowej wykonana zostanie na odcin-
ku o długości 429,24 mb wraz z budową kanalizacji 
deszczowej (dł. 296,36 mb, śr. 250 mm – red.), która 
będzie zbierać wody opadowe z jezdni. Przedmio-
towa droga przebiega przez osiedle domów jedno-
rodzinnych, aktualnie nawierzchnia wykonana jest z 
płyt ażurowych oraz tłucznia kamiennego.
 Lokalna firma DRO – MOST, na realizację zada-
nia ma dokładnie 110 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. Dokumentację projektową wy-
konała firma INVESTPOL Nadzór i Projektowanie Ja-
rosław Jaros ze Szczecina za kwotę 44.810 złotych.
 Przypomnijmy, przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy ogłoszony był z początkiem listopada br. Na 
inwestycję wartą 1.186 526,74 złotych Gmina No-
wogard wyłoży jedynie ok. 220 tysięcy zł. bowiem 
861 238,97 zł dofinansowania pozyskała ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych. Jak wielo-
krotnie podkreślał burmistrz, jego założeniem już 
w poprzedniej kadencji było kompleksowe, wraz 
z odwodnieniem, wyremontowanie ul.Topolowej, 
tak by zapewniała całkowitą przejezdność i komfort 
użytkowania mieszkańcom. Teraz czas na realizację 
obietnicy, są bowiem i środki i wykonawca.- Wszyst-
ko zaczęło się jakieś dwa lub trzy lata temu, kiedy 
mieszkańcy poprosili aby ulicy nadać nazwę a w 

Burmistrz podpisał umowę
na przebudowę ul. Topolowej. Zakończenie 

inwestycji wiosną przyszłego roku

związku z tym, że wcześniejsze nazwy nawiązywały 
do drzew: Leśna, Brzozowa, Lipowa, nadaliśmy tej 
ulicy nazwę Topolowa. Następnie nadaliśmy nu-
merację. Niedawno wykonaliśmy też oświetlenie 
zapowiadając już wtedy, że wystapimy o środki ze-
wnętrzna na remont i odwodnienie ulicy. Wpłynęła 
najkorzystniejsza oferta a dziś podpisujemy umowę 
– mówił burmistrz Robert Czapla.
 W czasie spotkania z wykonawcą obecni byli tak-
że procownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: 
Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów 
oraz Jarosław Soborski kierownik Wydział Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu./ Beata Strze-
lecka
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 W czwartek, 12 grudnia br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podpisywał ostatnie decyzje dotyczą-
ce przekształcenia użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. - To niewatpliwie bardzo 
dobra wiadomość i sukces wytężonej pracy wielu 
ludzi, że zdążyliśmy w narzuconym ustawą termi-
nie. Pracowaliśmy w specjalnie powołanym zespo-
łe złożonym z pracowników wydziałów Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) 
oraz Księgowości. Chcę serdecznie podziękować 
wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do 
tego, że wczoraj wieczorem, tuż po godzinie 19.00, 
podpisałem ostatnie zaświadczenia potwierdzające 
przekształcenie - mówił burmistrz Robert Czapla.
 Poza sukcesem pracy zespołowej, należy też cie-
szyć się z dotrzymania nałożonego przez mnister-
stwo terminu a czas na wystawienie zaświadczeń 
urzędy w całym kraju mają do 31 grudnia tego roku. 
Wywiązanie się z terminu nałożonego przez usta-
wodawcę od początku budziło obawy wśród wie-
lu samorządów. Część z nich wnosiła o wydłużenie 
terminu bo poza znaczną liczbą zaświadczeń do wy-
dania, dochodziły niekiedy wątpliwości co do stanu 
prawnego gruntów. Niektóre z samorzadów mają 
do wystawienia kilkadziesiąt a w przypadku dużych 
miast, kilkaset tysięcy zaświadczeń. Jak podał portal 
money.pl, w Warszawie: “Mimo przyśpieszenia prac 
już wiadomo, że urzędnicy nie zdążą wysłać doku-
mentów wszystkim”.(źródło:www.money.pl”Bonifi-
kata na przekształcenie użytkowania.(...) Ale czasu 
jest mało”).
 W gminie Nowogard mowa o blisko 1.700 nie-
ruchomościach, do których prawo własności przy-

Dobra wiadomość dla właścicieli gruntów. 
Burmistrz podpisał blisko 1900 zaświadczeń 

potwierdzających przekształcenie
sługuje często więcej niż jednej osobie. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie z wydziału GNGR 
przekazali łącznie, do 12 grudnia br. burmistrzowi 
do podpisu ok. 1.900 zaświadczeń potwierdzajacych 
przekształcenie. Ponieważ zaświadczenia wysyłane 
były też wcześniej, cześć mieszkanców jest już w 
ich posiadaniu. Warto pamiętać, że w przypadku 
zaświadczenia doręczonego po 30 listopada, właści-
ciel ma 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia 
opłaty jednorazowej i kolejne dwa na zapłatę, licząc 
od daty otrzymania informacji o wysokości opłaty 
jednorazowej.
 Mieszkańcy, którzy zaświadczenie jeszcze nie 
otrzymali, mogą spodziewać się jego dostarczenia 
listem poleconym za potwierdzeniam odbioru.
 W związku z przekształceniem, właściciele grun-
tów muszą wnieść tzw. opłatę przekształceniową. 
Od 1 stycznia 2019 r. użytkownik wieczysty gruntu 
nie ponosi już opłaty na rzecz właściciela gruntu, 
czyli np. Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy woje-
wództwa ale ma obowiązek uiszcznia opłaty prze-
kształceniowej za prawo własności gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe. Właściciele gruntów 
otrzymują więc od urzędów gmin zaświadczenie o 
przekształceniu użytkowania i wnoszą opłatę prze-
kształceniową. Zgodnie z ustawą, opłatę uiszcza się 
przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, 
począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego 
po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomo-
ści. Coroczne opłaty „przekształceniowe” należy 
płacić do dnia 31 marca za wyjątkiem opłaty za 2019 
rok, którą trzeba wnieść przed końcem lutego 2020 
roku. Można także wnieść opłatę jednorazowo. W 
takim przypadku właścicielom przysługuje bonifika-
ta. W przypadku gminy Nowogard wysokość boni-
fikat reguluje tegoroczna uchwała Rady Miejskiej. 
W większości samorzadów, które wyraziły zgodę na 
przyznanie mieszkańcom bonifikat od opłat jedno-
razowych z tytułu przekształcenia, ich wartość jest 
zależna od tego, kiedy zostanie wniesiona opłata 
jednorazowa. Jak powiedział sekretarz Gminy No-
wogard Grzegorz Wasilewicz - ustawa nie zabrania 
też wcześniejszego, niż do końca lutego 2020 roku 
dokonywania wpłat, które można będzie zaliczyć np. 
na poczet przyszłej opłaty przekształceniowej.
 Szczegółowe informacje w zakresie przekształ-
ceń dostępne są Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, 
Plac Wolności 1, pok. 207 tel. 91 39 26 227. / Beata 
Strzelecka
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 W środę 17 grudnia burmistrz Robert 
Czapla uroczyście odebrał nowiutki plac 
zabaw przy przedszkolu nr 4 w Nowogar-
dzie. Podczas odbioru obecni byli radni 
Renata Piwowarczyk, Jerzy Kubicki, Ja-
cek Jankowski, Jacek Wierny oraz Stani-
sław Saniuk. W uroczystości uczestniczyli 
również najbardziej zainteresowani, czyli 
3,4 i 5 latki.Inwestycja realizowana była 
przez burmistrza Roberta Czaplę wspól-
nie z radą pedagogiczną i radą rodziców 
przedszkola. Koszt inwestycji podzielony 
był na dwa źródła finansowania. Kwota 
20.900,00 zł to wkład własny gminy. Na-
tomiast kwota 7.390,00 zł to pieniądze 

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 4

 Trwa montaż pierwszych tablic świetlnych z na-
zwami ulic  w Nowogardzie. Dotychczas tablice w 
formie testu zamontowano przy ulicy Warszawskiej, 
Armii Krajowej, oraz na placu Wolności. Kolejne 
tablice tym razem dwustronne zawisną  na ulicy 
700-lecia oraz 3 Maja. Każda z tablic swoje źródło 

Tablice świetlne z nazwami ulic

uzbierane przez rade pedagogiczna i rodziców. Cie-
szę się, że mamy tak piękny plac zabaw. Z pewnością 
będzie to miejsce, z którego dzieci będą korzystały 
przy każdej możliwej okazji-mówi dyrektor przed-
szkola nr 4 Elżbieta Majchrzak.
 Tradycją jest, że przy odbiorze większych inwe-
stycji w przedszkolu dzieci wraz z wychowawcami 
przygotowują program artystyczny. Z uwagi na bliski 
czas świąt Bożego Narodzenia grupa 6 latków pod 
opieką Katarzyny Rogowskiej przygotowała jasełka, 
na które zaproszono dzieci rodziców i gości. Po za-
kończonej części artystycznej wszyscy udali się na 
symbolicznego pieroga i barszczyk życząc sobie we-
sołych świąt. / r

zasilania pobiera z lampy, na której się znajduje. 
Podświetlenie tablicy jest ledowe. Tablice są na tyle 
funkcjonalne, że oprócz nazwy ulicy posiadają herb 
Gminy Nowogard oraz adres strony internetowej 
www.nowogard.pl. Jest to innowacyjny projekt bę-
dący w na etapie testu. / Marcin Gręda
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 Właściciele psów mają powód do zadowolenia. W środę, 
11 grudnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpi-
sał umowę na wykonanie wybiegu dla naszych czworonoż-
nych pupili. Realizacja tej inwestycji jest spełnieniem próśb 
mieszkańców i obietnicy wyborczej burmistrza.
 Wybieg dla psów powstanie w pobliżu miejskiego tar-
gowiska. Całość będzie ogrodzona a właściciele psów będą 
mogli wypuścić swoich psich przyjaciół na wybieg złożony 
m.in. ze specjalnych kładek, tuneli, palisady czy równoważ-
ni. Na terenie wybiegu dla psów nie zabraknie małej toalety 
i kosza z podajnikiem na psie nieczystości.
 - Do tej pory brakowało takiego miejsca. Na prośby 
mieszkańców obiecałem, że zbudujemy profesjonalny wy-
bieg dla psów. Mam nadzieję, że będzie on często odwie-
dzany w czasie spacerów z naszymi pupilami – powiedział 
burmistrz Robert Czapla.

Powstanie pierwszy profesjonalny
wybieg dla psów

 O tym, że Nowogard jest po-
rządkowany przez ekipy sprząta-
jące – nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Co chwilę bowiem widać 
na ulicach osoby, którzy zamiatają 
chodniki lub utrzymują w porząd-
ku tereny zielone.
 Do niecodziennej sytuacji, 
„z porządkowaniem w tle” doszło 
w środę 18 grudnia br. w urzędzie 
miejskim. Wówczas to do sekre-
tariatu burmistrza, w którym było 
kilku pracowników urzędu, wszedł 
jeden z mieszkańców. Mężczy-
zna zażądał, by posprzątać teren 
między ulicami Bankową i 3 Maja 
(od niedawna Plac Niepodległo-
ści). Nie pomogły tłumaczenia 
m.in. sekretarki burmistrza, że 
w sprawie trzeba napisać wnio-

Swoim zachowaniem
zakłócił porządek publiczny

sek, gdyż na tej podstawie można 
rozpocząć zlecenie uprzątnięcia 
terenu. Informacja, że należy zło-
żyć wniosek - wydaje się - jeszcze 
bardziej podniosła emocje u tego 
mężczyzny. Po pewnym czasie 
bowiem – jak relacjonują świad-
kowie zajścia – z powodu pod-
niesionego głosu gościa niemal 
doszło do awantury, która zakłó-

 Warto przypomnieć, że zarówno na te-
renie powstającego wybiegu dla psów, jak 
w innych spacerowych częściach miasta, 
należy sprzątać po swoich pupilach. Wybieg 
wykona firma Fenster za ok. 54 tys. złotych. 
/ B. Strzelecka

ciła pracę urzędników. W końcu, 
z uwagi na niecodzienne i dość 
emocjonalne zachowanie miesz-
kańca, wezwano policję. Zdaniem 
jednego ze świadków, mężczyzna 
ów znany jest ze swoich bardzo 
prawicowych poglądów, w tym 
tych popierających PiS, co tym 
bardziej powinno dziwić w przy-
padku jego zachowania w urzę-
dzie. Biorąc pod uwagę powyższe, 
powinien on swoim zachowa-
niem raczej dawać przykład, a nie 
powodować niemal awanturę.  
Po przyjeździe funkcjonariuszy, 
mężczyzna został wyprowadzo-
ny z sekretariatu. Jak ustaliliśmy 
został on przez policję pouczony, 
aby nie zakłócał porządku publicz-
nego. / r
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 Wolontariat to wspaniała idea, 
dzięki której pomoc otrzymują 
osoby potrzebujące. Tym bardziej 
warto propagować funkcjonowa-
nie uczniowskich Klubów Wolon-
tariatu, które działają na terenie 
Gminy Nowogard, w szkołach 
podstawowych.

***
 W piątek 13 grudnia br., w 
Szkole Podstawowej w Orzecho-
wie uroczyście obchodzono Dzień 
Wolontariusza. W placówce pręż-
nie działa Klub Wolontariatu, do 
którego należy 22 uczniów z klas 
IV – VIII.
 Z okazji obchodów, w imieniu 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli, placówkę odwiedził radny 
rady miejskiej Jacek Rafiński.
- Kluby Wolontariatu to wspaniała 
sprawa i idea, podobnie jak wspa-
niałe jest pomaganie. Uczy to 
młodzieży współpracy, empatii, 

Wolontariusze ze szkoły w Orzechowie 
dają wspaniały przykład jak pomagać

działania w grupie. Najważniej-
sza w tym wszystkim jest pomoc 
potrzebującym, a jeszcze w do-
datku, gdy wychodzi ona od mło-
dych osób, to jest to coś godnego 
naśladowania – powiedział Jacek 
Rafiński, radny Rady Miejskiej w 
Nowogardzie.

 W trakcie obchodów Dnia Wo-
lontariusza przygotowano przed-
stawienie o tematyce pomoco-
wej. Dla uczniów zorganizowano 
również naukę udzielania pierw-
szej pomocy (pod okiem ratow-
niczki medycznej), natomiast dla 
samych wolontariuszy i nauczy-
cieli – warsztaty.
 - W obchodach Dnia Wolon-
tariusza uczestniczyli wszyscy 
uczniowie – mówi Renata Fusik, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie.

***
 Wolontariusze z orzechowskiej 
podstawówki od dłuższego cza-
su współpracują między innymi 
ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt w Sosnowicach. Ostatnio 
zorganizowali i przeprowadzili akcję 
zbierania karmy dla zwierząt, któ-
rą przekazali na rzecz schroniska 6 
grudnia br. / Marcin Ościłowski
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 We wtorek, 9 grudnia br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla przyjął w urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie ks. Krzysztofa Kopalę proboszcza parafii p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Celem spotka-
nia, w którym uczestniczył także sołtys Maszkowa 
Krzysztof Bernach, było podpisanie przez burmistrza 
wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy No-
wogard na sfinansowanie dokumentacji remontu 
stropu, wymiany drzwi zewnętrznych i wykonanie 
instalacji elektrycznej w kościele filialnym p.w. Stani-
sława Kostki w Maszkowie. Uchwałą Rady Miejskiej 
z listopada br. parafia w Żabowie otrzymała 5 ty-
sięcy złotych na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych kościoła, 
wpisanego w 2008 roku do rejestru Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Wyszczególnione pra-
ce, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi według 
kalkulacji kosztów, to 10 tysięcy złotych.
 Zadowoleni z dotacji byli sołtys Maszkowa oraz 
proboszcz ks. K. Kopala, który przyznał, że to nie 
pierwszy już raz kiedy otrzymał wsparcie od burmi-
strza i gminy. W ubiegłym roku Gmina Nowogard 
przyznała dotacje celowe (w sumie blisko 100 tys. 
zł) dla wpisanych do rejestru zabytków kościołów 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w No-

Jest dotacja dla kościoła w Maszkowie

wogardzie oraz kościoła p.w. św. Kazimierza w Bogu-
szycach.
 Przypomnijmy, że środki finansowe m.in. na re-
monty czy konserwację kościołów o wartości za-
bytkowej, czerpane są m.in. z funduszu kościelnego 
powołanego na mocy ustawy blisko 70 lat temu. Na 
fundusz kościelny, jak czytamy na stronie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji “W pro-
jekcie ustawy budżetowej na rok 2020 zaplanowano 
11.000.000 zł” (źródło: www.gov.pl). Na remonty 
niektóre kościły siegają też po środki unijne, są także 
finansowane przez gminy.

***
 Jak m.in. czytamy we wniosku o dotację od gmi-
ny: ”Od lat 30 XIX wieku do czasów II wojny świato-
wej majątek znajdował się w posiadaniu rodziny von 
Butow. Pierwsze informacje o kościele w Maszkowie 
pochodzś z 1576 roku. Miała to być świątynia z wie-
żą. w której znajdowały się 2 duże i 3 małe dzwony 
(…). W 1841 roku uposażenie kościoła stanowiło po-
nad 32 morgi łąk, lasów i pół. Maszkowo było filią 
parafii w Żabowie (Gross Sabow). W tym czasie we 
wsi mieszkało 165 osób. Patronem kościoła był wła-
ściciel majątku. Prawdopodobnie w (...) XIX w. stary 
kościół został zastąpiony nową, obecnie istniejąca 
bryłą”. / Beata Strzelecka

 W poniedziałek, 16 grudnia br., burmistrz Robert 
Czapla udał się do Brzozowa, aby jednej z mieszka-
nek złożyć życzenia urodzinowe. Okazją do odwie-
dzin były 96 urodziny Reginy Paradowskiej, miesz-
kającej od kilkudziesięciu lat właśnie w Brzozowie. 
Pani Regina urodziła się 6 grudnia 1923 r. pochodzi 
z okolic Torunia zaraz po wyjściu za mąż przyjechała 
do Brzozowa. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, że 
solenizantka ma 5 dzieci, 17 wnuków, 24 prawnu-
ków i jedną praprawnuczkę.
 Burmistrz życzył jubilatce nie tylko zdrowia i ko-
lejnych lat życia, ale również tego, by swym wigorem 
i chęcią życia zarażała wszystkich dookoła. / Marcin 
Gręda

96 urodziny Pani Reginy
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 We wtorek, 10 grudnia br. o godz. 
11.00 w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie burmistrz Robert Czapla wraz 
z przedstawicielami samorządu przyję-
li delegację gości z Gützkow, będącego 
od blisko 20 lat miastem partnerskim 
Nowogardu. W spotkaniu, na zaprosze-
nie Gminy Nowogard, ze strony gości 
udział wzięli m.in.: burmistrz Gützkow 
Jutta Dinse, zastępca burmistrza Peter 
Szmidt, Radny Miasta i członek Gminnej 
Komisji Budownictwa Armin Görs, Rad-
ny Miasta i przewodniczący Gminnego 
Komitetu Kultury Bodo Bresemann, 
członek zarządu Klubu Sportowego Gützkow Tobias 
Köhn. Gości powitał burmistrz Robert Czapla w to-
warzystwie, między innymi skarbnika gminy Marci-
na Marchewki, sekretarza Grzegorza Wasilewicza, 
dyrektorek placówek kultury: Anety Wysoszyńskiej 
z miejskiej biblioteki i Anety Drążewskiej z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury oraz dyrektorów szkół: 
Piotra Kazuby (SP3) i Anny Łysiak (SP1) a także rad-
nego Rady Miejskiej Jacka Rafińskiego. - Witam Pań-
stwa i cieszę się, że udało wam się do nas przyjechać 
by porozmawiać o sprawach ważnych dla naszych 
miast - rozpoczął burmistrz Robert Czapla.

 Początkowo oboje burmistrzowie rozmawiali 
o podobieństwach i różnicach w zarządzaniu mia-
stami, kształcie i decyzyjności rad miejskich a tak-
że ogólnie o funkcjonowaniu obu gmin w zakresie 
administracji, oświaty czy kultury. Jak mówili goście: 
w gminie Gützkow łącznie mieszka 3100 mieszkań-
ców, powierzchnia miasta wynosia 57 mkw. a wioski 
oddalone są od miasta w odległości do 5 km. Bur-
mistrz Jutta Dinse pytała także o sytuację polityczną 
w naszym kraju oraz rozkład sił politycznych w Ra-
dzie Miejskiej w Nowogardzie. Goście streścili też, 

Delegaci z partnerskiego Gützkow z wizytą 
w Nowogardzie. W planach obu miast

jest już wspólny projekt

jak wspomniane kwestie wyglądają u nich. - Dla nas 
nie ma znaczenia kto do jakiej partii należy, my się 
spotykamy aby pracować dla naszego miasta – mó-
wili przedstawiciele Gützkow.

***
 Wizyta delegacji z Niemiec miała szczególną ran-
gę bowiem cel spotkania to m.in.wznowienie działań 
w ramach umowy o współpracy partnerskiej między 
gminami. Zawarte w 2000 roku porozumienie defi-
niniuje tę współpracę w ramach m.in. działalności: 
oświatowych, kulturalnych i sportowych, ochrony 
środkowiska czy wymiany informacji, promocji a 

także organizacji targów i wstaw. - Bardzo 
dziękujemy za zaproszenie. Nie mogliśmy 
do państwa przyjechać wcześniej, wiosną 
mieliśmy wybory Iokalne i byliśmy bardzo 
zajęci ale tym bardziej cieszymy się, że 
możemy być tu dzisiaj. Chcielibyśmy na-
wiązać ponownie z państwem współpracę 
i cieszymy się z dzisiejszego spotkania – 
mówiła burmistrz Gützkow Jutta Dinse.
 Mimo bogatego programu jaki przy-
gotowany został na przyjęcie delegacji 
niemieckiej, okazało się, że obie strony 
mają wiele pytań i propozycji zacieśnienia 

stosunków.
 Rozmawiano m.in. o sprawach związanych z 
ogranizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych. 
Burmistrz J. Dinse wymieniała najważniejsze związki 
i organizacje działające w Gützkow: związek strzel-
ców czy liczący 230 członków klub sportowy, w któ-
rym działa m.in.sekcja piłkarska i tenisowa.
 Dużo uwagi podczas rozmów, poświęcono moż-
liwościom wspólnej organizacji planowanego przez 
stronę niemiecką na 26 maja przyszłego roku, Świę-
ta Rodzinnego. - Przeprowadzimy duże Święto Ro-
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dzinne, chcielibyśmy dziś porozma-
wiać o tym (…). Złożyliśmy wniosek 
o wsparcie finansowe do Pomeranii 
- mówiła burmistrz Gützkow wska-
zując, że impreza rodzinna połączo-
na będzie z zawodami sportowymi. 
- Moglibyśmy nawiązać współpracę 
z Domem Kultury i wspólnie zdecy-
dować jakie projekty moglibyśmy 
przeprowadzić - dodała J. Dinse.
 Burmistrz Robert Czapla wyraził 
aprobatę dla pomysłów wspólnych 
imperez, w tym w oparciu o zawo-
dy sportowe. Dodał, że niebawem 
zacznie się w Nowogardzie remont 
bocznej płyty boiska oraz wymienił pozostałe ele-
menty miejskiej infrasktruktury sportowej, które 
można będzie wykorzystać we współnych działa-
niach; sportowe obiekty przyszkolne czy skatepark.
Oboje burmistrzowie ustalili, że po ustaleniach zary-
sów wspólnego projektu wrócą do rozmów o szcze-
gółach. – Albo państwo przyjedziecie do nas albo 
my do was. Dziś celem było aby się spotkać i ponow-
nie nawiązać współpracę - mówiła burmistrz Dinse.
 W rozmowy zaangażaowała się też dyrektor NDK 
Aneta Drążewska. Przypomnijmy, że w latach ubie-
głych współpraca z miastem partnerskim Gützkow 
rozwijała się głównie w obszarze wymiany szkolnej 
młodzieży z nowogardzkich gimnazjów nr 1, 2 i 3 i 
Peenetal - Schule, z którą realizowano wiele pro-
jektów także z udziałem Nadleśnictwa Nowogard 
(projekt INTERREG III A „Zielona Kuźnia Płotkowo”). 
W tym czasie też uczniowie brali udział w tygodniu 
ekologicznym w ramach odbywającego się w Nowo-
gardzie festiwalu Filmów Ekologicznych „Ekofilm” 
oraz w turnieju wiedzy Ekologia w Unii Europejskiej.
 Jak podkreślił Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla, ważne aby nadal młodzież szkolna z obu miast 
miała możliwość współpracy w ramach różnorod-
nych projektów i zacieśniała kontakty międzynaro-
dowe.
 Przypomnijmy, że ostatnia wizyta burmistrza Ro-
berta Czapli wraz z delegacją w mieście partnerskim 
Gützkow, miała miejsce dwa lata temu podczas uro-

czystości 27 rocznicy Zjednoczenia Niemiec, kiedy 
uroczystości główne zorganizowane zostały pod na-
zwą 25-ego Gützkowskiego Śniadania (Gützkower 
Frühstück) w Herberge auf Hasenberg, w którym 
udział wzięły też inne delegacje miast partnerskich, 
przedstawiciele miasta Gützkow, lokalne stowarzy-
szenia i przedsiębiorcy. Już wówczas podczas licz-
nych wypowiedzi zarówno Burmistrz Gützkow Jut-
ta Dinse jak również Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla zapowiedzieli odbudowę współpracy szkół, a 
także chęć realizacji nowych wspólnych inicjatyw.

***
 Po oficjalnym spotkaniu w Urzędzie gospodarze 
na czele z burmistrzem Robertem Czaplą i całą de-
legacją gości z Gützkow przeszli do Nowogardzkiego 
Domu Kultury, gdzie odwiedzili czynne pracownie 
m.in.wokalną, studio nagrań, salę baletowa i pra-
cownie plastyczne. W drodze na wspólny obiad w 
restauracji “Przystań” burmistrz Robert Czapla roz-
mawiał z burmistrz Juttą Dinse o historii Nowogardu 
i jego rozwoju. Wspomniał o rozpoczętych już kon-
cepcjach rozbudowy Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry i Biblioteki a także planowanej przebudowie znaj-
dującego się w centrum miasta Placu Wolności.
 Pani burmistrz i członkowie delegacji z Niemiec 
docenili urok i potencjał rekreacyjny nowogardzkie-
go jeziora, wokół którego burmistrz Robert Czapla 
wykonał z pozyskaniem dofinansowania w kwocie 

blisko 3 mln złotych, wniemal 8 kilome-
trowy szlak dydaktyczno przyrodniczy 
służący mieszkańcom i przyjazdnym do 
codziennej rekreacji.
 Goście byli ciekawi wielu realizowa-
nych w Nowogardzie zadań, opowiadali 
także o rozwoju swojego miasta. Roz-
mowa toczyła się także podczas obiadu.
 Na zakończenie spotkania burmistrz 
Robert Czapla serdecznie podziękował 
Burmistrz Gützkow Juttcie Dinse oraz 
całej delegacji za wizytę. Obie stro-
ny, zapowiedziały kontynuację rozpo-
czętych podczas spotkania projektów 
wspólnych dzialań. /Beata Strzelecka
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 We wtorek 17 grudnia br. Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
spotkał się z rodzicami osób nie-
pełnosprawnych, które dojeż-
dżają z Nowogardu do pracy do 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
(ZAZ) w Goleniowie. W spotka-
niu wzięli również udział skarbnik 
gminy Marcin Marchewka, za-
stępca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski oraz dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Dorota Maślana.
 Głównym tematem spotka-
nia było omówienie możliwości 
finansowania dojazdu osób nie-
pełnosprawnych z Nowogardu do 
Goleniowa i ustalenie wspólnych, 
możliwych działań w tym zakre-
sie.

Wspólne działania.
Spotkanie burmistrza Roberta Czapli
z rodzicami osób niepełnosprawnych

 Kwoty wykazane przez radną 
Jowitę Pawlak w jej oświadcze-
niach majątkowych dla niektó-
rych osób mogą być zagadką. W 
listopadzie 2018 roku bowiem 
radna wykazała, że jej dochód ze 

Niejasności w oświadczeniach
majątkowych radnej Jowity Pawlak

zleceń i diety radnej były wyższe, 
niż te wykazane w oświadczeniu 
za cały rok 2018 - od stycznia do 
grudnia.

***
 Jeśli dla przykładu przez cały 

rok, od stycznia do grudnia, bę-
dziemy zarabiać po 100 złotych 
miesięcznie, to oczywiste jest, że 
na koniec roku zarobimy łącznie 
1200 zł i inaczej wyjść nie może, no 
chyba że wierzymy w demateriali-

 W chwili obecnej do pracy w 
ZAZ – jak poinformowały mamy 
osób niepełnosprawnych - dojeż-
dża około 15 osób w wieku od 20 
do 40 lat. Osoby te w ZAZ wyko-
nują pracę połączoną z rehabili-
tacją. Ich dojazdy do Goleniowa 
związane są m.in. ze zrealizowa-
nym projektem „Nowe możliwo-
ści”. Projekt jednak został zakoń-
czony 30 czerwca 2019 r.
 Uczestniczący w spotkaniu 
przedstawiciele Gminy Nowogard 
poinformowali rodziców, że finan-
sowanie dojazdów nie jest niestety 
zadaniem własnym gminy. Pomimo 
to, Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, jak i pracownicy Urzędu 
Miejskiego a także Ośrodka Pomocy 

Społecznej, nie pozostawią rodzi-
ców bez pomocy w tej sprawie.
 W czasie ponad godzinne-
go spotkania, które upłynęło na 
merytorycznej rozmowie, wy-
pracowano działania, które mają 
na celu problem finansowania 
dojazdów osób niepełnospraw-
nych z Nowogardu do ZAZ w Go-
leniowie rozwiązać. W działania 
te - przeprowadzane dwutorowo i 
jednocześnie – oprócz Burmistrza 
Roberta Czapli i pracowników 
urzędu miejskiego, zaangażowani 
zostaną pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz między in-
nymi radni powiatowi Klubu Rad-
nych SLD Lewica Razem Powiatu 
Goleniowskiego. / M. Ościłowski
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zację pieniądza przez działanie ob-
cych z ufo. Ale co w przypadku, gdy 
za okres od stycznia do września 
wykażemy, że zarobiliśmy 900 zł, 
następnie wykażemy, że od stycz-
nia do listopada zarobiliśmy 1100 
zł, aby później, na koniec grudnia 
wykazać, że w całym ubiegłym 
roku zarobiliśmy 900 zł? Możliwe?

 Jak wiadomo każdy radny, nie-
zależnie jakiej gminy w Polsce, ma 
obowiązek składać oświadczenia 
majątkowe. Oświadczenia te są 
jawne, publikowane na stronach 
Biuletynów Informacji Publicz-
nych poszczególnych gmin. Obo-
wiązek składania oświadczeń ma-
jątkowych, oprócz radnych mają 
również m.in. burmistrzowie, ich 
zastępcy, wójtowie, skarbnicy i 
kierownicy jednostek gminy.

 Oświadczenia majątkowe są 
składane co roku, do 30 kwietnia. 
Zawiera się w nich wówczas infor-
mację o majątku według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzed-
niego (czyli wykazujemy w nich 

dochody z całego roku). Radni 
składają swoje oświadczenia rów-
nież 2 miesiące przed upływem 
kadencji – tyle tytułem wstępu.
 Przeczytaliśmy oświadczenia 
majątkowe radnej Jowity Pawlak. 
Na stronie nowogardzkiego Biule-
tynu Informacji Publicznej intere-
sujące wydały się zwłaszcza trzy 
ostatnie jej oświadczenia.

 Pierwsze z nich datowane jest 
na 14 września 2018 roku, czyli 
tuż przed zakończeniem ubiegłej 
kadencji. Pani radna wskazuje w 

nim, że z tytułu diety radnej, za 
2018 rok uzyskała 7.200 zł, na-
tomiast z tytułu umowy zleceń 
15.256 zł.

 Kolejne oświadczenie mająt-
kowe, jakie złożyła pani radna 
datowane jest na dzień 21 listo-
pada 2018 roku, czyli w okresie 
zaczynającej się wtedy kaden-
cji. W oświadczeniu tym radna 
podała informacje, że z tytułu 
diety radnej uzyskała 8.400 zł, 
natomiast z tytułu umowy zle-
ceń 15.256 zł (kwota taka sama 
jak we wrześniu 2019 r.). I jak do 
tej pory, po przeczytaniu oświad-
czeń majątkowych, wszystko wy-
daje się być ok. Gdyby nie mały 
szczegół, a właściwie kolejne 
oświadczenie, które pani radna 
złożyła w kwietniu 2019 roku. 
Przypomnijmy, że wówczas skła-
dający oświadczenia mają obo-
wiązek (zgodnie z ustawą) podać 
dane według stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego, czy-
li w tym przypadku na dzień 31 
grudnia 2018 roku.

 Zatem na tzw. „chłopski ro-
zum”, w ostatnim dostępnym 
oświadczeniu majątkowym rad-
nej, datowanym na kwiecień 
2019 roku, wysokość dochodu 
z tytułu diety radnej powinna 
być albo taka sama jak podana 
w listopadzie 2018 roku albo 
kwota ta powinna być wyższa. 
Co się okazało? W oświadcze-
niu z kwietnia 2019 r. radna wy-
kazała, że w 2018 roku jej do-
chód z tytułu diety to 7.200 zł, 
czyli mniej niż podała w swoim 
oświadczeniu datowanym na 

listopad 2018 roku. Skąd więc 
różnica kwot między listopadem 
a końcem grudnia 2018 roku? 
Pomijając dane z oświadczenia 
majątkowego z kwietnia 2019 
roku, ustaliliśmy ile pani Jowita 
Pawlak otrzymała diety radnej 
za 2018 rok. Okazało się, że od 
stycznia do grudnia 2018 roku 
było to 10.233,30 zł. Dlaczego 
więc taka kwota nie znalazła 
się w oświadczeniu z kwietnia 
2019 roku? Tego nie wiemy... 
To jeszcze nie wszystko, bo w jej 
oświadczeniu z kwietnia 2019 
roku zmalała również kwota 
dochodu za zlecenia - wyniosła 
nie 15.256 zł (kwota z listopada 
2018 r.), a 11.886,14 zł. Co się 
stało z różnicą?

 Dla lepszego zrozumienia za-
gadnienia prezentujemy państwu 
tabelę. Oczywiście oryginały do-
kumentów są jawne i ogólnie 
dostępne w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (bip.nowogard.pl) 
w zakładce oświadczenia mająt-
kowe.

 Sprawa oświadczeń majątko-
wych może budzić kontrowersje, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy „coś 
nie jest jasne”. Przez oświadczenia 
majątkowe „załamała się niejedna 
kariera”, żeby nie wspomnieć tu o 
Sławomirze Nowaku (słynna „spra-
wa zegarków”) albo ostatnio - Ma-
riana Banasia. Tym bardziej wyka-
zane dochody w oświadczeniach 
majątkowych powinny być poda-
wane z rzetelnością, ewentualnie 
skorygowane. Bo jeśli nie – opinia 
publiczna jest wprowadzana w 
błąd. / M. Ościłowski
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 Tego jeszcze nie było! Dopiero 
co zaczęła pracować rada miejska 
pod przewodnictwem radnych 
z Nowej i PiS, a tu taki „klops”. 
Mowa oczywiście o uchwale, któ-
rą kilka dni temu unieważniono. 
Ale po kolei...
 Przypomnijmy, że prezydium 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 
radni zmienili pod koniec paź-
dziernika br. Wówczas to prze-
wodniczącym rady został Marcin 
Nieradka, natomiast jego zastęp-
cami: Jowita Pawlak z Nowej i 
Michał Bociarski (wykluczony ze 
struktur PSL).
 Przysłowiowy „klops” to 
sprawa przyjęcia przez radnych 
uchwały. Uchwała ta dotyczyła 
dofinansowania dojazdów osób 
niepełnosprawnych z Nowogardu 
do Zakładu Aktywności Zawodo-
wej w Goleniowie.
 Po tym jak radni, pod prze-
wodnictwem radnych z Nowej i 
PiS, uchwałę przyjęli, zajęło się 
nią RIO, czyli Regionalna Izba Ob-
rachunkowa. RIO to organ nieza-
leżny, państwowy, który kontrolu-
je gminy. RIO więc, 4 grudnia br. 
zbadało przyjętą przez radnych 
uchwałę intencyjną i okazało się, 
że... jest ona nieważna. Mało 
tego, RIO w uzasadnieniu swojej 
decyzji stwierdziło, że uchwała 
m.in. „w sposób istotny narusza 
prawo”.
 Co ciekawe, RIO informowało 
radnych za pośrednictwem prze-
wodniczącego rady, że mogą oni 
jeszcze wziąć udział w ostatecz-
nym badaniu uchwały. Według 
naszych informacji jednak, żaden 
np. z radnych Nowej w siedzibie 
RIO się nie pojawił. Jak całą tą sy-
tuację można więc odebrać, jak 
nie blamaż?
 Warto również dodać, że 
o możliwości unieważnienia 
uchwały przez RIO przestrzegał 

Blamaż radnych. Uchwała o dowozach 
osób niepełnosprawnych

„w sposób istotny narusza prawo”

radnych skarbnik gminy Marcin 
Marchewka, człowiek o dużym 
doświadczeniu, osoba odpo-
wiedzialna za miliony złotych 
w budżecie. O tym, że uchwała 
może wylądować w przysłowio-
wym koszu informował również 
zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski. Tłumaczenia osób z 
wiedzą i doświadczeniem w kwe-

stiach pracy samorządów jednak 
nie pomogły i okazało się to, co 
można było przypuszczać. Radni 
przyjęli uchwałę w sprawie do-
tacji na dowozy osób niepełno-
sprawnych, którą unieważnił nie-
zależny organ (RIO). Tak to jest 
– że zacytujemy Jana Brzechwę 
– jak jajko chce być mądrzejsze 
od kury. / Marcin Ościłowski
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 Najlepsze życzenia, wspólny, wigilijny posiłek, ro-
dzinna atmosfera – tak w dużym skrócie można opi-
sać spotkanie opłatkowe, które odbyło się we wto-
rek 17 grudnia br. w Przystani. Wigilia dla Seniorów 
z nowogardzkiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, organizowana jest corocznie.
 W spotkaniu wzięli udział m.in. Krzysztof Kolib-
ski – zastępca burmistrza Nowogardu, ks. prob. Ka-
zimierz Łukjaniuk, pastor Cezary Komisarz, Krzysztof 
Saniuk (przedstawiciel Emerytowanych Policjan-
tów), Jerzy Tębłowski (prezes Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej) i Barbara Mucha przewodniczą-
ca Uniwersytetu III Wieku.
 - Dzisiejsze spotkanie jest idealnym momentem, 
aby podzielić się opłatkiem, wspólnie porozmawiać, 
złożyć życzenia - mówi Renata Stasiak, przewodni-
cząca nowogardzkiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.
 Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych świąt, 
złożył zebranym, w imieniu burmistrza Roberta Cza-
pli – jego zastępca Krzysztof Kolibski.
 Przed tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem, 
wspólnej modlitwie przewodniczył ks. K. Łukjaniuk. 
Następnie zebrani mieli możliwość skosztować dań 
wigilijnych, w tym barszczu z uszkami, pierogów i 
ryb.
 W spotkaniu opłatkowym wzięło udział około 90 
osób. Kolejnym spotkaniem zorganizowanym przez 
nowogardzkich Seniorów będzie Zabawa Sylwestro-
wa, która zaplanowana jest na 29 grudnia w Willi 
Zbyszko. / M. Ościłowski

Wigilia nowogardzkich Seniorów
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 Święty Mikołaj, śnieżynki, prezenty, gry i zabawy 
oraz słodki poczęstunek – to wszystko przygotowa-
no 6 grudnia br. dla najmłodszych w Osowie i Wierz-
bięcinie z okazji Mikołajek.
 W Osowie, w nowo wyremontowanej świetlicy 
wiejskiej, zebrało się kilkudziesięciu rodziców, aby 
wspólnie ze swoimi pociechami móc świętować 
ten długo wyczekiwany przez dzieci wieczór. Wśród 
gości nie zabrakło zastępcy burmistrza Krzysztofa 
Kolibskiego, który w imieniu burmistrza Roberta 
Czapli, przekazał dla dzieci słodycze. Zabawę dla naj-
młodszych przy dźwiękach muzyki zapewniła anima-
torka.
 - Przygotowaliśmy dla dzieci sześćdziesiąt pre-
zentów. Jestem bardzo zadowolona, że w organiza-
cję Mikołajek i remont świetlicy włączyli się miesz-
kańcy naszej wsi – powiedziała Agnieszka Michalska, 
sołtys Osowa.

Mikołajki w Osowie i Wierzbięcinie za nami

 We wtorek, 17 grudnia br. na zaproszenie zarzą-
du goleniowskiego koła Polskiego Związku Niewido-
mych (PZN), przy wigilijnym stole spotkali się przed-
stawiciele i członkowie związku oraz goście, a wśród 
nich w imieniu Burmistrza Nowogardu Roberta Cza-

Wigilijne spotkanie
w Związku Niewidomych

 Zabawę Mikołajkową zorganizowano także w 
świetlicy w Wierzbięcinie. Tutaj dla około 50.dzieci 
animatorka przygotowała gry i zabawy, w które włą-
czyli się również dorośli z sołtys Agnieszką Nowacką 
na czele. Dla najmłodszych zaplanowano słodki po-
częstunek, fotobudkę i dyskotekę. Całość upłynęła 
w rodzinnej i radosnej atmosferze. / M. Ościłowski

pli sekretarz Grzegorz Wasilewicz. - Chcę powitać 
członków oraz zaproszonych gości, pana burmistrza 
Henryka Zajko, księdza z parafii świętego Jerzego 
Wacława Nowaka, panią dyrektor Marzenę Domań-
ską z gminy, dyrektor Krystynę Jaworską z Centrum 
Pomocy Rodzinie ( …), Urszulę Danielak ze Stowa-
rzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym oraz 
sekretarza Gminy Nowogard pana Grzegorza Wasi-
lewicza.(…) W oczekiwaniu na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020, niech magicz-
na moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i ra-
dość (...) - mówiła, witając gości prezes goleniow-
skiego Koła Stanisława Abramczyk Skwarczyńska.
 Serdeczne życzenia świąteczne oraz propozy-
cję zorganizowania kolejnego wigilijnego spotkania 
w Nowogardzie w imieniu Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli przekazał sekretarz gminy Grzegorz 
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 W niedzielę 15 grudnia br. w Żabowie, po raz 
pierwszy zorganizowano Wigilię połączoną z Miko-
łajkami. We wspólnym świętowaniu wzięli udział 
mieszkańcy wsi z sołtysem, pomysłodawcą spotka-
nia - Mariuszem Głąbeckim – oraz zastępca burmi-
strza Krzysztof Kolibski, który w imieniu burmistrza 
Roberta Czapli przekazał dla najmłodszych słodkie 
upominki.
 Na Wigilijnym stole nie zabrakło pysznych piero-
gów, barszczu oraz krokietów i ciast. Potrawy przy-
gotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
członkowie Rady Sołeckiej. Zwieńczeniem spotkania 
była wizyta Świętego Mikołaja, który rozdał dzie-
ciom około 50. prezentów.

Świątecznie w Żabowie. Wigilia
mieszkańców w rodzinnej atmosferze

Wasilewicz, który przywióz ze sobą praktyczne upo-
minki w postaci ściennych kalendarzy na 2020 rok.

 Przede wszystkim zdrowia, życzył w imieniu wła-
snym i Burmistrza Goleniowa Roberta Krupowicza, 
jego zastępca Henryk Zajko. W dalszej części spotka-
nia, przed tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem 
i wspólnymi życzeniami, przemówił proboszcz miej-
scowej parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego.
 Spotkania noworoczne w kole związku, które 
aktualnie liczy 51 członków, odbywają się co roku. 
- Z terenu gminy Nowogard tym razem jest 8 osób. 
Zrzeszamy osoby z ciężkimi wadami wzroku, poma-
gamy w różnych sprawach: prawnych, zdrowatnych 
wspołpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej 
organizujemy turnusy rehabilitacyjne - mówiła Ali-
cja Straszyńska pełniąca od 14 lat funkcję sekretarz 
koła. Goleniowskie Koło PZN istnieje od 1985 roku. 
/ Beata Strzelecka

 - Pieniądze na zakup prezentów dla dzieci uda-
ło się pozyskać dzięki panu burmistrzowi Robertowi 
Czapli, a dokładniej dzięki konkursom, które zorga-
nizował. Mówię tutaj np. o igrzyskach sołeckich, w 
których wygraliśmy 5 tys. zł. Oprócz tego zajęliśmy 
wysokie miejsce w konkursie na najładniejszy wie-
niec dożynkowy. Innymi słowy, dzięki uczestnictwu 
w konkursach mogliśmy zdobyć pieniądze, za które z 
kolei zakupiliśmy paczki świąteczne – mówi M. Głą-
becki, sołtys Żabowa. /M. Ościłowski
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AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 
1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 
od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor naczelny: Marcin Ościłowski

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 
oraz zmiany tytułów.

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

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie

na Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2019 r.
Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Nowogard Święta Bożego

Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2020 to magiczny czas,
czas spokoju, harmonii, przebywania w rodzinnym gronie.

 W tym, że niezwykłym czasie zapraszam wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Nowogard do uczestnictwa w VI Edycji 

Konkursu na Najładniejsza Aranżację Świąteczną 2019 r.

Konkurs ma na celu kultywowanie rodzinnych tradycji
Bożonarodzeniowych, a także podniesienie atrakcyjności

naszej gminy poprzez tworzenie oryginalnych i ciekawych aranżacji. 

Udekorujmy nasze domy, balkony, okna i przystąpmy do konkursu!
Niech świąteczne iluminacje ozdobią nasze najbliższe otoczenie
a kolorowy błysk światełek pozwoli zatrzymać świąteczne chwile

na dłuższy czas.
Najbardziej atrakcyjne aranżacje zostaną zauważone i nagrodzone.

Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2019 r.

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy
do udziału w konkursie.
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.nowogard.pl

BURMISTRZ NOWOGARDU 
ROBERT CZAPLA

Zaprasza wykonawców
do składania ofert w przetargu 

nieograniczonym na zakup
i dostawę materiałów biurowych, 

papieru i materiałów
eksploatacyjnych (tusze, tonery)

dla Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

Dokumentacja dostępna
na bip@nowogard.pl

Burmistrz Nowogard
Robert Czapla ogłasza

II postępowanie przetargowe
na wykonanie dowozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu
gminy Nowogard do ośrodka

w Radowie Wielkim,
Szkoły w Siedlicach oraz do

placówek oświatowych na terenie 
gminy Goleniów.

Czas realizacji od 13 stycznia 2020 r. 
do 30 czerwca 2020 r. 
Termin składania ofert
do 2 stycznia 2020 r. 
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