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Prosto z serca dla Michała Kozery. 
Pomaga cały Nowogard

Przedostatni etap budowy odwodnienia 
i dróg dojazdowych do garaży
przy ul. Zamkowej

Ruszyły kontrole kompostowników i przestrzegania zasad
segregacji odpadów komunalnych czytaj str. 14
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 Z prawdziwego zdarzenia świetlicy wiejskiej do-
czekają się wreszcie mieszkańcy Maszkowa. Będzie 
to możliwe dzięki staraniom burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, który dzięki dobrze układającej się 
współpracy z samorządem wojewódzkim pozyskał 
dotację w wysokości około 450 tysięcy złotych na 
wykonanie tej inwestycji. Środki finansowe formal-
nie przekazane zostały gminie wraz z podpisaniem 
umowy, co miało miejsce w dniu 30 września 2021 
roku w obecności Stanisława Wziątka przedstawi-
ciela zarządu województwa zachodniopomorskiego, 
a co najważniejsze silnej reprezentacji Maszkowa 
wraz z sołtysem Krzysztofem Bernachem.
 Burmistrz Robert Czapla chwilę później zlecił 
ogłoszenie przetargu na wybudowanie świetlicy 
i poinformował maszkowian, że wykonawca od mo-
mentu podpisania umowy będzie miał 9 miesięcy 
na zakończenie prac. Wyraził jednocześnie nadzieję, 
że w świetlicy będzie się dużo działo i wykorzysty-
wana będzie na zajęcia dla dzieci lub spotkania koła 
gospodyń wiejskich. Mieszkańcy Maszkowa zapew-
niali, że tak będzie.

Maszkowo będzie miało własną świetlicę

 Koszt całej inwestycji jest szacowany na ponad 
650 tys. zł. Nowa świetlica ma mieć ok. 96 m2 po-
wierzchni użytkowej. Będzie to budynek parterowy 
ze spadzistym dachem, wewnątrz wydzielona bę-
dzie sala główna, aneks kuchenny, toalety i pomiesz-
czenie na sprzęt użytkowy. Na elewacji zamontowa-
ne będą listwy imitujące mur pruski.

Paweł Botarski
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 W dniu 29 września br. bur-
mistrz Robert Czapla podpisał 
umowę na przedostatni etap do-
tyczący „Budowy odwodnienia 
i dróg dojazdowych do garaży przy 
ul. Zamkowej”. Ogłoszenie o prze-
targu było zamieszone na stronie 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: 
www.nowogard.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. W przepro-
wadzonym postępowaniu przetar-
gowym wpłynęły dwie oferty. Prze-
targ wygrała firma Pana Sławomira 
Serafina „Dro- Most” z Nowogardu, 
która złożyła najkorzystniejszą ofer-
tę. Na to zadanie przeznaczono 240 
719, 68  złotych. Zgodnie z umową 
czas wykonania prac to 11 tygodni 
od momentu jej podpisania.
Burmistrz Robert Czapla kilkukrot-
nie spotykając się z mieszkańca-
mi ulicy Zamkowej podkreślał jak 
ważną inwestycją jest dokończenie 
pozostałych etapów budowy. Ze 
strony włodarza zapadła deklara-
cja i chęć dokończenia inwestycji 
tak, aby sprawę móc w całości za-

Już niebawem rusza przedostatni etap
budowy odwodnienia i dróg dojazdowych 

do garaży przy ul. Zamkowej

mknąć. Obietnica złożona przez burmistrza jest realizowana.  Do zakończe-
nia zadania pozostanie tylko ostatni odcinek zlokalizowany przy ogrodach 
działkowych.

Marcin Gręda

Oświadczenie
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
W nawiązaniu do krążących po mieście niepo-
twierdzonych informacji, również medialnych 
a także w nawiązaniu do zapytań redakcji „Dzien-
nika Nowogardzkiego” uprzejmie informuję, iż 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz w jed-
nostkach mu podległych nie planujemy nowych 
zmian personalnych. 
Przed nami okres wytężonej pracy związanej 
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na re-
alizację ważnych dla Mieszkańców inwestycji 
jak między innymi: budowa mieszkalnego blo-
ku komunalnego, budowa hali widowiskowej, 

rozbudowa Nowogardzkiego Domu Kultury i Bi-
blioteki, przebudowa Placu Wolności czy wśród 
inwestycji drogowych – przebudowa łącznika ul. 
Dworcowej. Przed nami również ulepszenie pro-
gramów socjalnych dla naszych mieszkańców. 
Jestem głęboko przekonany, iż zespół pracowni-
ków Urzędu Miejskiego i Gminy Nowogard, po-
zwoli na realizację wyżej wymienionych zadań 
w sposób solidny, zaangażowany i planowy.

Z poważaniem,
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu
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 25 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie odbył się duży festyn charytatywny 
na rzecz Michała Kozery. Zawodnik i trener klubu mo-
tocrossowego Cisy Nowogard miał poważny wypadek 
podczas treningu przygotowawczego do zawodów, 
przebywa obecnie w śpiączce, a próby przywrócenia 
go do zdrowia i rehabilitacja kosztują krocie. W akcję 
wsparcia dla niego włączyła się w minioną sobotę 
społeczność SP 2, gdzie pracuje żona Michała - Justy-
na Kozera, a na pikniku charytatywnym pojawiły się 
setki nowogardzian. Był też burmistrz Robert Czapla, 
który prosił uczestników o hojność.

Prosto z serca dla Michała Kozery.
Pomaga cały Nowogard

 Działo się przy okazji wiele. Na miejscu pojawili się 
między innymi miłośnicy tuningowanych aut, Pierw-
sza Nowogardzka Grupa Strzelecka, prezentująca 
broń palną, były pokazy tańca, zumby, koncerty (m.in. 
Justyna Sawicka i Marcin Simiński z zespołem), pokaz 
sportów walki, działały różnorodne stoiska, a także 
prowadzono licytacje zebranych wcześniej fantów. 
A że pogoda dopisała, to i zabawa była świetna.

Paweł Botarski
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 27 wrzesnia odbyła się konferencja prasowa do-
tycząca zmian personalnych, które w gminie No-
wogard nastąpiły. Briefing prasowy poświęcony 
był również ogólnemu omówieniu funkcjonowania 
i struktur urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 Od piątku 24 września zarządzeniem burmistrza 
Roberta Czapli obowiązki zastępcy sprawuje Jaro-
sław Hołubowski. Jednak to nie koniec zmian kadro-
wych od poniedziałku 27 września zostaje powołany 
drugi zastępca burmistrza Bogdan Jaroszewicz. Bez 
wątpienia jest to przełomowa chwila nowogardzkiej 
administracji publicznej bowiem po raz pierwszy 
w historii zastępców będzie dwóch.
 Pierwszym zastępcą jest Pan Jarosław Hołubow-
ski, który odpowiedzialny będzie za pracę i funkcjo-
nowanie poszczególnych wydziałów. Pan Jarosław 
od 10 lat ściśle współpracuje z kierownikami, pra-
cownikami UM i sołtysami. Sprawy bierzące i struk-
tury funkconowania Urzędu są jemu doskonale zna-
ne.
- Spraw Społecznych i Obywatelskich
- Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
- Zarząd Budynków Komunalnych
- Ośrodek Pomocy Społecznej
 Drugim Zastępcą jest Pan Bogdan Jaroszewicz do-
świadczony samorządowiec, który odpowiedzialny 
będzie za pracę i funkcjonowanie następujących wy-
działów:
- Architektura, Budownictwo i Planowanie Przestrzenne
- Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
- Inwestycji i Remontów

Zmiany personalne w Urzędzie Miejskim

- Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska
 Jak podkreślił burmistrz Robert Czapla podczas 
konferencji - Przed samorządami również i nowo-
gardzkim pojawiają się różne szanse i nowe możli-
wości. Mamy zapowiedź pieniędzy unijnych. Myślimy 
również o kontrakcie samorządowym. Pewne zadania 
będą wchodzić do samorządów inne zadania będą 
wychodzić z samorządów. Musimy do tego być dobrze 
przygotowani, wykorzystać szanse jakie stoją przed 
Nowogardem. Najważniejszy jest dla nas obywatel 
i będziemy robić wszystko aby mieszkańcom żyło się 
lepiej. Jesteśmy otwarci do współpracy ze wszystkimi, 
którym na sercu leży dobro gminy Nowogard.
 Wszystkie zmiany personalne mają na celu jesz-
cze bardziej usprawnić funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego, tak aby profesjonalnie obsługiwać mieszkań-
ców gminy Nowogard. Wprowadzone zmiany na stano-
wiskach nie dotkną samych mieszkańców i zapewne pod-
niosą jakość świadczonych usług względem petentów.

Marcin Gręda
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do 
udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci 
z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, fi-
nansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
 Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług za-
pewniających dostęp do internetu, które przekazane 
będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi 
i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, 
umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne 
akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełno-
sprawnościami
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputero-
wego;
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzę-
cie komputerowym zakupionym w ramach projektu, 
w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu 
wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi do-
stępu do Internetu.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 Warunkiem udziału w projekcie jest złoże-
nie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożli-
wienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIAD-
CZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ 
PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożli-
wienia złożenia wniosku przez gminę Nowogard.
 Termin składania oświadczeń upływa 29 paź-
dziernika 2021 r.
 Wszelkie dokumenty składane po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.
 Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta UM w Nowogardzie. Pok. Nr 5 w godzi-
nach 7:30-15:30.
 Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać 
ze strony www.nowogard,pl (linki powyżej) lub 
otrzymać w BOI.

Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 913926293

lub 913926233, pok. 209 i 210,
e-mail: promocja@nowogard.pl.

 Czwartek 30 września to ostatni dzień składania wnio-
sków do budżetu na rok 2022. Tego własnie dnia radny 
Paweł Lembas z klubu radnych Rady Miejskiej Nowa Le-
wica złożył wniosek do budżetu Gminy Nowogard na rok 
2022. W swoim wniosku uwzględnił takie inwestycję jak:
1. Projekt i wykonanie placu zabaw przy ulicy Cmentar-
nej (nowe mieszkania komunalne)- koszt zadania około 
50 tys. zł.
2. Wybudowanie parkingów przy Przedszkolu nr 1 na uli-
cy Wartckiej- koszt zadania ok. 30 tys. zł.
3. Projekt i wykonanie nowych chodników przy ulicy 
Sienkiewicza – koszt zadania około 150 tys. zł.
Koszty zadań wyniosą 230 tysięcy złotych.
 Każdy z wniosków złożony przez radnych jest adreso-
wany do burmistrza bowiem to burmistrz Robert Czapla 
przygotowuje projekt budżetu na rok 2022. Następnie 
projekt jest prezentowany Radzie Miejskiej gdzie zapada 
decyzja dotycząca przyjęcia projektu budżetu na 2022 r.

Marcin Gręda

Radny „Nowej Lewicy” składa propozycje 
inwestycji do budżetu na rok 2022
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 Radny Stanisław Saniuk w dniu 30 września 
w imieniu Zarządu Gminnego PSL złożył w Urzędzie 
Miejskim propozycje do budżetu Gminy Nowogard 
na 2022 rok!
 Zbliża się koniec roku jest to najwyższy czas 
na składanie wniosków do budżetu na rok 2022. 
Wnioski dotyczące propozycji wykonania inwestycji 
w roku budżetowym 2022 budżetu składać można 
było do ostatniego dnia września. Z takiej możliwo-
ści skorzystał radny PSL Stanisław Saniuk uwzględ-
niając następujące propozycję :
1. Budowa chodnika / pieszo – jezdni wraz z parkin-
gami / miejscami postojowymi przy ulicy Warszaw-
skiej w Nowogardzie
2. Przystąpienie do pozyskiwania nieruchomości, 
a także opracowania koncepcji zagospodarowania 
terenów przeznaczonych w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego na drogi pu-
bliczne, w szczególności na drogę zbiorczą, mającą 
służyć mieszkańcom i turystom jako południowo – 
wschodnia obwodnica Nowogardu
3. Przystąpienie do budowy Cmentarza Komunalne-
go przy ulicy Górnej w Nowogardzie
4. Opracowanie koncepcji i wykonanie zagospo-
darowania terenu zielonego przy ulicy Kowalskiej 
w Nowogardzie
5. Opracowanie spójnej koncepcji budowy ciągów 
pieszych i rowerowych na terenie Gminy Nowogard, 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich
6. Urządzenie lub budowa świetlic wiejskich w szcze-
gólności w Sąpolnicy i Kulicach

Radny złożył wnioski do budżetu
na 2022 rok

7. Kontynuacja rozbudowy systemu wodociągowe-
go i kanalizacyjnego w miejscowości Wojcieszyn – 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych
8. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Ogrodową 
z drogą powiatową w kierunku miejscowości Dłu-
gołęka wraz z kanalizacją deszczową oraz miejscami 
postojowymi dla użytkowników Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych
9. Budowa chodnika z drogą rowerową na odcinku 
Nowogard – Sieciechowo – Długołęka wraz z infra-
strukturą towarzszącą, w szczególności wodociągo-
wo – kanalizacyjną
10. Budowa i rozbudowa miejsc postojowych dla 
użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
przy ulicy 15-go Lutego, 3-go Maja oraz Armii Kra-
jowej
11. Kontynuacja modernizacji drogi gminnej na uli-
cy Światowida – dojazd do garaży, budynków miesz-
kalnych i usługowych, Szkoły Podstawowej Nr 3 
i Liceum Ogólnokształcącego wraz z urządzeniem 
miejsc postojowych
12. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Dworcową 
a ulicą 700-Lecia wraz z infrastrukturą towarzyszącą
13. Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz 
z trybunami i zapleczem socjalnym przy Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Nowogardzie
14. Modernizacja zaplecza socjalnego i trybun sta-
dionu miejskiego wraz z ich zadaszeniem i rozbudo-
wą w kierunku boiska ze sztuczną nawierzchnią

Marcin Gręda
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 Dnia 27 września br., Burmistrz Robert Czapla 
otrzymał z rąk Pana Karola Pakulskiego podziękowa-
nia za zaangażowanie i organizację pomocy na le-
czenie osiemnastomiesięcznego synka Klemensika, 
u którego w marcu tego roku lekarze zdiagnozowali 
ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B. Leczenie tej 
choroby jest bardzo kosztowne, długotrwałe i cięż-
kie. Rodzicom życzymy dużo wytrwałości w tak trud-
nych chwilach a maleństwu szybkiego powrotu do 
zdrowia.

Podziękowania
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 29 września w Kulicach odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działa-
jącego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. Prelegentem był historyk 
Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Jan Maria Piskorski, który zaprezento-
wał słuchaczom swoją najnowszą książkę, pt. “Pomeranika”.
 Profesor podczas wykładu zdradził kilka fragmentów z promowanej przez sie-
bie książki, traktującej o Pomorzu. Szczególnie dużo uwagi poświęcił jego zachod-
niej części widzianej w dwóch ramach czasowych: historycznej oraz współczesnej.
Dziękujemy za ciekawie spotkanie. 

MBP

Relacja ze spotkania
z prof. dr hab. J.M. Piskorskim

 29 września br. burmistrz Robet Czapla spotkał 
się z dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Anetą 
Drążewską w celu omówienia składanych przez 
dyrektor wniosków do budżetu gminy na 2022 rok. 
Przyszły rok będzie dla NDK bardzo pracowity bowiem 
na ten rok przypadają co najmniej dwie duże imprezy 
a mianowicie: 50 lecie Nowogardzkiego Domu Kultury 
oraz 25 lecie Lata z Muzami. Na przyszły rok planowany 
był również Festiwal Filmów Ekologicznych Ekofilm 
(organizowany co dwa lata), który jednak ze względu 
na dwie wcześniejsze imprezy być może zostanie 
przełożony. Oprócz tych okolicznościowych wydarzeń 
ciężko sobie wyobrazić rok kulturalny bez majówki, 
dnia dziecka, rozpoczęcia lata, dożynek gminnych 
oraz szeregu innych imprez, w organizacji których NDK 
bierze główny udział. Oczywiście pozostaje mieć tylko 

Trwają prace
nad Rokiem Kulturalnym 2021

nadzieję, iż wszystkich tych planów nie pokrzyżuje 
kolejna fala epidemii i uda się je w pełni zrealizować.

Andrzej Sawicki
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla uczestniczył w zorgani-
zowanym z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy 
spotkaniu, podczas którego pierwszoklasistów z trzech szkół 
podstawowych uczono tego, jak bezpiecznie dotrzeć do szko-
ły. Organizatorem akcji była firma Pana Dominika Wulkiewicza 
DOMIR PARTS S. C. Prelekcja prowadzona była w Nowogardz-
kim Domu Kultury przez policjantów - mł. asp. Anna Dygas naj-
pierw omówiła przepisy obowiązujące pieszych uczestników 
ruchu drogowego, później rozmawiała na ten temat z dzieć-
mi, a asp. Paweł Grzelak z goleniowskiej drogówki przećwiczył 
z nimi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.
 Podczas spotkania przypomniano także pierwszakom 
czym jest numer alarmowy 112 oraz kiedy i jak należy z nie-
go korzystać, a na koniec burmistrz Robert Czapla wraz z rad-
ną Jowitą Pawlak rozdali dzieciom kamizelki z elementami 
odblaskowymi. Z nimi droga do szkoły, szczególnie w okresie 
jesienno - zimowym, z pewnością będzie bezpieczniejsza.

Paweł Botarski

Maluchy już wiedzą, jak bezpieczniej 
pojść do szkoły
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 Z dniem 6 października na wniosek Pana Karola 
Brzeczka nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. De-
cyzja, którą podjął dotychczasowy kierownik podyk-
towana była względami osobistymi. Wyprowadzka 
z Nowogardu i przeniesienie swojego prywatnego 
i zawodowego życia do Szczecina to argument, który 
zaważył o podjęciu takiej decyzji. Na prośbę same-
go kierownika umowa o pracę została rozwiązana za 
porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia. 
 Dziękujemy za dotychczasową pracę Panu Karo-
lowi Brzeczkowi i życzymy dalszych sukcesów zarów-
no zadowowych jaki i w życiu prywatnym i rodzin-
nym. Dom nasz tam gdzie nasza rodzina. 

Informacja autoryzowana
przez Pana Karola Brzeczka.

Marcin Gręda

Karol Brzeczek na 
stałe przeprowadza 
się do Szczecina.
Będzie zmiana
kierownika ZBK
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 Jak co roku w dniu 4 paździer-
nika w Waszej Bibliotece odbył 
się kiermasz dobroczynny dla 
Schroniska dla Zwierząt w So-
snowicach. Dzięki dobrym ser-
duszkom naszych darczyńców za 
symboliczne kilka złotych można 
było skosztować pysznych ciast, 
bułeczek, jabłek oraz pełnych wi-
tamin soków i dżemów. Nie za-
brakło także ekokosmetyków oraz 
profesjonalnych porad. Dziękuje-
my mieszkańcom za wsparcie tak 
szczytnego celu. 
 Akcja trwa do 5 grudnia. Pa-
miętaj, że „możesz zrobić coś 
wielkiego lub coś małego – cokol-
wiek zrobisz będzie to lepsze, niż 
gdybyś nie zrobił nic. Ratuj. Adop-
tuj. Wspieraj”.

Relacja z „Kiermaszu dla Zwierzaka”

 Dziekujemy za pomoc: pani Agacie Saczyńskiej, delegatkom z Kościoła Adewentystów Dnia Siódmego 
oraz UTW i DKK.
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 Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt pt. „MOJA 
WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizycz-
na w wieku 18-29 lat która spełnia łącznie następu-
jące warunki:
1. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną 

w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 
1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. 
pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zle-
cenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finanso-
wych, redukcji etatu itp. przy czym utrata zatrud-
nienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]

2. ma wykształcenie maksymalnie średnie [ukoń-
czone technikum, liceum, szkoła zawodowa lub 
w trakcie studiów pierwszego stopnia – studenci 
zaoczni],

3. zamieszkuje województwo zachodniopomorskie 
i deklaruje rejestrację działalności gospodarczej 
na obszarze województwa zachodniopomorskie-
go,

4. nie jest uczestnikiem w innym projekcie EFS,
5. nie należy do grupy docelowej określonej dla try-

bu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER 
oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału 
w projekcie.

JAKIE WSPARCIE
MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
1. szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” przed rozpo-

częciem działalności gospodarczej;
2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym 

przygotowaniu biznesplanu;
3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w  ym:
- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie dzia-

łalności gospodarczej oraz
- do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego 

przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków 
koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej;

4. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;
5. materiały szkoleniowe;
6. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.
CO MUSZĘ ZROBIĆ

MOJA WŁASNA FIRMA
– szczepionką na brak pracy!

ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stro-
nie https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-fir-
ma-szczepionka-na-brak-pracy/ należy złożyć For-
mularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://
zgd.com.pl/dokumenty-mwf/ poprzez jedną z form, 
o których mowa w informacji o naborze lub REGU-
LAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
PLANOWANE TERMINY NABORU:
WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma
-szczepionka-na-brak-pracy/
W projekcie dostępne tylko 20 miejsc

BIURO PROJEKTU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: dotacje@zgd.com.pl tel. 517 663 672
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STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH OD 1 STYCZNIA 2021 R.:

22,00 zł - od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której prowadzona jest obowiąz-
kowa segregacja odpadów,
2,00 zł - częściowe zwolnienie z opłaty od każdego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów 
i posiadających przydomowy kompostownik w którym są kompostowane bioodpady.
88,00 zł -  w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów ko-
munalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie określona w drodze decy-
zji, stosując stawkę podwyższoną stanowiącą czterokrotność stawki podstawowej od każdego mieszkańca.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać na 
nr konta Gminy Nowogard: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego - 
Referat Gospodarski Odpadami Komunalnymi przy ul. 700 Lecia 14 (I piętro).

Uwaga
Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że od miesiąca października 2021 r. zostaną przeprowadzane kontrole w zakresie 
przestrzegania przez mieszkańców Gminy Nowogard zasad segregacji odpadów komunalnych 
oraz   kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika 
i kompostowania w nim bioodpadów.

Kontrole kompostowników przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie a przestrzegania zasad segregacji również pracownicy podmiotu odbierającego odpady. 
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.
W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną pojemników na od-
pady i kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.
Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji:

• nie posiada kompostownika przydomowego,
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
lub
• uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie 
co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, 
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa 
do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Andrzej Garguliński
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Harmonogram zbiórki

 W dniach 20 października  – 1 grudnia 2021 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie wystawki . Mieszkańcy bu-

dynków wielolokalowych powinni wystawiać je przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast 

mieszkańcy domów jednorodzinnych przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne by odpady były 

wystawione przed godziną 6.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór. Niespełnienie tego wa-

runku może skutkować  nieodebraniem odpadów.

 Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy 

drewniane, materace, pierzyny, dywany, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki 

dziecięce i inne tego typu odpady. 

 UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, 

umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wia-

dra lub kartony odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny!

20.10.2021 r. (środa) Nowogard ulice: Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesiono-
wa, Jodłowa, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Świerkowa, Wiejska, Wyszyńskiego. 
21.10.2021 r. (czwartek) Nowogard ulice: Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Rataja, Roosevelta, Sło-
neczna, Topolowa. 
22.10.2021 r. (piątek) Nowogard ulice: Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-27, Monte Cassino, Oku-
lickiego, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych 
Szeregów, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
25.10.2021 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Kowalska, Pustać, 
Warszawska, Zamkowa.
28.10.2021 r. (czwartek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.
11.10.2021 (poniedziałek) Sieciechowo.
8.11.2021 r. (poniedziałek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, 
Świerczewo, Trzechel, Zakłodzie.
17.11.2021 r. (środa) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzy-
ca, Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.
18.11.2021 r. (czwartek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabo-
wo, Żabówko.
19.11.2021 r. (piątek)  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, 
Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.
22.11.2021 r (poniedziałek) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, 
Warnkowo, Wierzchęcino, Suchy Las.
29.11.2021 r. (poniedziałek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.
01.12.2021 r. (środa) Wierzbięcin. 
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 Magia i czarodziejstwo w NDK? Wielkie TAK – i to 
zdecydowanie! Za nami już dwa spotkania grup fo-
tograficznych i ćwiczenia z wyjątkowych zaklęć.
Dzięki „Lumos” i użyciu lampy w pewnym ciem-
nym zakamarku udało nam się zdublować… samych 
siebie.„Wingardium Leviosa” jest odpowiedzią na 
pytanie: jak sprawić, żeby rzeczy się unosiły? Kolej-
ne triki przed nami, w najbliższych planach mamy 
sprawdzenie działania „Lumos” oraz umiejętności 
latania na miotłach. Fotograficzne spotkania prowa-
dzi Martyna Kawa. Zajecia odbywają się:  środa gr. I 
15:00 – 16:00, gr. II 16:15 – 17:15.

E ART. | MAGIA I CZARODZIEJSTWO
NA SPOTKANIACH FOTOGRAFICZNYCH!
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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

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

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

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.
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Konkurs plastyczny Baw się kolorami


