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W kolejnym numerze kwietniowym (25 kwietnia br.), przedstawimy Państwu cały szczegółowy program 
autorstwa burmistrza Roberta Czapli pn. “Zdrowie powietrze w Nowogardzie”.
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 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świa-
domości Autyzmu. Z tej okazji, dzieci z nowogardzkie-
go Centrum Diagnozy, Terapii i Wspierania Osobowości 
Dzieci „Akademia Malucha” podczas spaceru ulica-
mi Nowogardu odwiedzały dziś wraz z nauczycielami 
miejskie instytucje: bibliotekę, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Urząd Miejski gdzie powitał je burmistrz 
Robert Czapla.
	 -	 Nasze	 odwiedziny	 zorganizowaliśmy	 w	 ramach	
akcji	uświadamiającej	i	 informacyjnej	na	temat	auty-
zmu	– mówi Katarzyna Tyza z „Akademii Malucha”.
 Wiedza na temat autyzmu w Polsce jest ciągle ni-
ska. Zachowanie dzieci określa się błędnie jako nie-
grzeczne, choć odmienność zachowania wynika z nie-
zrozumienia przez nie relacji społecznych oraz m.in. 
problemów z mową. Brak świadomości czym jest au-
tyzm może powodować izolację a nawet dyskrymina-
cję stąd też wiedza na temat autyzmu, jest niezbędna.

Solidarni z autyzmem 

Wejście	do	ZSO Dziedziniec	szkolny

 Na świecie jest ok.5 milionów osób dotkniętych au-
tyzmem. Przysługuje im szereg praw zgodnie z Kartą 
Praw Osób z Autyzmem przyjętą przez Parlament Eu-
ropejski.
 Ponieważ Światowy Dzień Autyzmu 2019 kojarzo-
ny ma być z kolorem niebieskim - podczas spotkania 
z radosną gromadką przedszkolaków, Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla otrzymał od gości pamiątkową 
koszulkę, którą założył na znak solidarności i poparcia 
dla tej akcji społecznej.
 Centrum Diagnozy, Terapii i Wspierania Osobowo-
ści Dzieci „Akademia Malucha” działa w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warszawy od września ubiegłe-
go roku. Do Akademii uczęszcza kilkoro dzieci z au-
tyzmem. Dzisiejsza akcja odbyła się pod hasłem „nie 
bądź zielony, bądź niebieski w temacie autyzmu”. (BS, 
fot. BS)

Inwestycja w oświatę
to inwestycja w młode pokolenie

 Od swojej pierwszej kadencji, czy-
li od 2010 r., burmistrz Robert Czapla, 
w sposób szczególny objął troską no-
wogardzką oświatę. Od samego po-
czątku podejmował on działania, aby 
stan budynków szkolnych na terenie 
miasta i wsi systematycznie się po-
prawiał.
 Dzięki determinacji burmistrza 
mamy obecnie, przy każdej szkole 
podstawowej, funkcjonujący place 
zabaw, a także remontowane są po-
mieszczenia szkolne oraz budynki: 
SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP 
w Błotnie, SP w Żabowie, SP w Strze-
lewie, SP w Długołęce i w ZSO.
 Niebawem kończy się też termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 2. Prace remontowe dotyczą rów-
nież przedszkoli miejskich: przy ul. 
Poniatowskiego (nr 3), ul. Żeromskie-
go (nr 1) i przy ul. Kościuszki (nr 4).
 Ogrom prac w tych nowogardz-
kich placówkach oświatowych zo-
stał wykonywany bezpłatnie przez 
osoby osadzone w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym oraz przez ekipę 
pracowników prac interwencyjnych. 
Remonty te nadzorował i nimi kie-

rował Jarosław Hołubowski z Urzędu 
Miejskiego.
	 -	 Dbałość	 o	 oświatę,	 to	 również	
dbałość	o	warunki	pracy	nauczycieli	
i	uczniów	we	wszystkich	placówkach	
na	terenie	naszej	gminy	– mówi bur-
mistrz Robert Czapla. -	Zależy	mi	na	
tym,	 aby	 nowogardzka	 oświata	 się	
rozwijała,	zaś	baza	infrastrukturalna	
była	w	jak	najlepszym	stanie.
 W najbliższym czasie planowane 
są również kolejne prace remontowe 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących. 
Wymieniona została całkowicie sto-
larka okienna, kolejne prace to wy-
miana stolarki drzwiowej na pierw-
szym piętrze w ilości 18 szt drzwi. 
Dlatego już dziś burmistrz Robert 
Czapla zaprasza osoby zaintereso-

wane do odpowiedzi na zaproszenie 
ogłoszone na BIPie: http://bip.nowo-
gard.pl/unzip/10391.dhtml
 Termin otwarcia ofert to 
10.04.2019 r., zaś termin realizacji za-
mówienia 2 miesiące. Roboty będą 
mogły być realizowane po podpi-
saniu umowy z wyłonionym wyko-
nawcą w godzinach popołudniowych 
oraz weekendy.
 Dodatkowo remont pomieszczeń 
sal lekcyjnych oraz malowanie ścian 
wykona ekipa Jarosława Hołubow-
skiego. W czasie wakacji planowana 
jest też wymiana okładzin podłogo-
wych w salach lekcyjnych ZSO.
 Nie są to jedyne prace, które bur-
mistrz Robert Czapla planuje w no-
wogardzkiej oświacie. (ps)
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 Wiosenna aura sprzyja aktyw-
ności sportowej, której nie widać 
w pełni na nowogardzkim stadionie, 
bo choć prace modernizacyjne są na 
ukończeniu, większe sportowe wy-
darzenia czekają na nową płytę bo-
iska. Boczne boisko będzie pokryte 
syntetyczną murawą, odpowiednią 
do przeprowadzania piłkarskich roz-
grywek ligowych.
Wcześniej...
 Burmistrz Robert Czapla, zgod-
ne z oczekiwaniami mieszkańców 
i zawodników, liczącego niemal 200 
osób Klubu „Pomorzanin”, podpisał 
umowę z wyłonionym projektantem 
- Pracownią Projektową Jackowski 
Studio ze Stargardu, na opracowanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej budowy bocznego boiska. 
Kompletny projekt uwzglądniał 
też drenaż liniowy odprowadzają-

Burmistrz zabiega o budowę bocznej 
płyty stadionu 

cy wody opadowe z płyty boiska. 
W projekcie znalazły się bramki do 
piłki nożnej i ławki dla piłkarzy rezer-
wowych z wiatą stadionową. 
 Boisko, zgodnie z projektem ma 
też mieć odpowiednie oświetlenie a 
zastosowana nawierzchnia - pozwa-
lać na ligowe rozgrywki. Obok, pla-
nowana jest również budowa chod-
ników.
 Aby sfinalizować inwestycję i wy-
budować boisko, gmina czyniła też 
starania o pozyskanie środków ze-
wnętrznych, między innymi w pierw-
szym konkursie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Wówczas, przy puli 63 mln 
złotych, o dofinansowanie starało 
się niemal 400 samorządów, w tym 

Gmina Nowogard. Choć nie udało 
się zdobyć wnioskowanej kwoty – 
ok. połowy środków niezbędnych do 
wybudowania boiska, burmistrz Ro-
bert Robert Czapla podjął wówczas 
starania o rozmowy z dyrektorem 
jednego z departamentów MSiT na 
temat możliwości dofinansowania 
rozwoju sportu i klubów sportowych 
na terenie gm. Nowogard.
Rok 2017…
 Na sesji Rady miejskiej w grudniu 
2017 roku, burmistrz przypomniał, 
że jednym z filarów inwestycyjnych 
gminy jest sport. Poza dbałością 
o zdrowie mieszkańców, rozwój 
infrastruktury sportowej – a więc 
również długo wyczekiwane boczne 
boisko na stadionie – będzie także 
spełniało funkcje promocyjne dla 
gminy. Potencjał jaki posiada No-
wogard, to właśnie tereny zielone 

i mniejsze niż w innych obszarach 
kraju zanieczyszczenie powietrza. 
Z powodzeniem można więc orga-
nizować duże imprezy sportowe 
i rozgrywki ligowe – brakuje jednak 
odpowiedniego boiska.
Rok 2018...
 Spotkania, które inicjował zarów-
no burmistrz Robert Czapla jak i pre-
zes Pomorzanina Marcin Skórniew-
ski w sprawie rozbudowy stadionu, 
odbywały się wielokrotnie. Dzięki 
nim, wiele udało się dla na nowo-
gardzkim stadionie osiągnąć, jednak 
realizacja budowy bocznego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią utknęła 
w miejscu. - Jako Klub, od kilku lat, 
przy wsparciu burmistrza Roberta 

Czapli staramy się o zmodernizowa-
nie stadionu w Nowogardzie. Najpil-
niejszą potrzebą jest właśnie budo-
wa boiska ze sztuczną nawierzchnią 
o pow. ponad 8 tys. mkw. W grudniu 
ubiegłego roku, burmistrz zgodnie ze 
swoją obietnicą, zawarł w projekcie 
budżetu na ten rok niezbędną kwo-
tę. Niestety większość radnych, nie 
poparła tego wniosku. Nie obchodzi-
ło ich chyba, że stadion jest inwesty-
cją dla mieszkańców. Brak poparcia 
ze strony radnych był, według mnie, 
kalkulacją polityczną. Chodziło o wy-
bory a nie o dobro nas wszystkich- 
mówił w ubiegłym roku Marcin Skór-
niewski, prezes LKS „Pomorzanin” 
w Nowogardzie.
 Burmistrz wpisał do budżetu gmi-
ny na 2018 rok ponad 2 mln złotych 
z przeznaczeniem na realizację tej 
inwestycji. To kwota, za którą moż-

na było budować boisko ze sztucz-
ną murawą. Takie z „prawdziwego 
zdarzenia”, jest w gminie potrzeb-
ne. - Stadion eksploatuje nasz klub 
„Pomorzanin”, który funkcjonuje już 
ponad pół wieku na terenie Gminy 
Nowogard i pomimo, że ma sukcesy 
w wielu dziedzinach sportu to na sta-
dionie nie była prowadzona żadna 
duża inwestycja od wielu lat – mówił 
burmistrz podczas ubiegłorocznej 
sesji. 
 Niestety wcześniejsze starania 
burmistrza o rozpoczęcie budowy 
boiska z zabezpieczonych środków, 
nie uzyskały poparcia radnych, z któ-
rych część już w radzie miejskiej nie 
zasiada.

Obecny	wygląd	bocznego	boiska Wizualizacja	boiska	bocznego
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 Gmina Nowogard nie jest wyjątkiem na mapie Polski. 
W chwili obecnej trudności z wykonaniem inwestycji ma 
większość samorządów i to nie tylko z powodu wzrostu 
cen, ale również z powodu braku wykonawców.
 Pozostaje więc ponawiać procedury przetargowe aż 
do skutku. I tak się też działo w przypadku zaplanowanej 
budowy pomostu w Olchowie oraz remontu drogi przy 
ul. Racibora I.
 Powtarzane przetargi jednak nie przynosiły efektu. 
Po rozmowach burmistrza Roberta Czapli z kierownika-
mi wydziałów merytorycznych, które odpowiadają za 
wspomniane inwestycje, zapadła decyzja o zwiększeniu 
kwoty na realizację ww. inwestycji, zgodnie z najniższymi 
kwotami z ostatnich przetargów.
 W tym też celu została zwołana przez Przewodni-
czącego Stanisława Saniuka, na wniosek burmistrza Ro-
berta Czapli, sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, która 
miała miejsce w czwartek, 4 kwietnia br., o godz. 14.30.
 Radni większością głosów zgodzili się z propozycjami 
burmistrza odnośnie zmian w budżecie gminy na rok 
2019 i zabezpieczenia pieniędzy na te dwie ważne inwe-
stycje:

- 134.460 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchow-
skim – budowa pomostu”.
 Dotychczasowe 6 postępowań przetargowych po-
zwoliło ostatecznie wskazać najkorzystniejszą ofertę, 
która ma kosztować 261.990 zł. A to oznacza potrzebę 
zwiększenia środków na tym zadaniu, na którym zapi-
sano tylko 132.535 zł. We wcześniejszych 4 przetargach 
(2018) wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 346.474 zł. 
Ponadto gmina Nowogard pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie w ramach programu PROW w wysokości blisko 
64% złożonego wniosku aplikacyjnego.
- 109.000 zł – o taką kwotę trzeba zwiększyć środki 
przeznaczone na „Przebudowę drogi przy ul. Racibora I 
w Nowogardzie”.
 Dotychczas przeprowadzone postępowania przetar-
gowe nie wyłoniły wykonawcy. Proponowane kwoty 
znacznie przekraczały pieniądze zabezpieczone na ten 
cel w budżecie gminy. 
 W odpowiedzi na ostatnie postępowanie przetargo-
we wpłynęły 2 ofert, z których wybrano tą, która ma naj-
korzystniejszą cenę. 
 Po podpisaniu umów przez burmistrza Roberta Cza-
plę z Wykonawcą, rozpocznie się realizacja opisywanych 
wyżej inwestycji.(ps)Odcinek,	który	ma	być	remontowany

Radni poparli propozycję Burmistrza
odnośnie inwestycji w Olchowie

i na ul. Racibora I

Jezioro	w	Olchowie

Rok 2019...
 Burmistrz Robert Czapla nie za-
mierza jednak zapomnieć o tema-
cie. Nie zwlekając, już w lutym bie-
żącego roku zlecił aktualizację całej 
dokumentacji budowlanej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę boiska ze sztuczną murawą. Wy-
konawca projektu Jackowski Studio 
- Dominika Jackowski zaktualizuje 
dokumentację do dnia 25.05.2019 
roku, po czym można będzie ogło-
sić przetarg na wykonawcę. Pie-

niądze na budowę stadionu są. 
W tegorocznym budżecie zabez-
pieczone środki to 2 mln 740 tys. 
złotych. Nadal czynione są też sta-
rania o dofinansowanie inwestycji 
ze środków zewnętrznych. W mar-
cu br. burmistrz podpisał 2 wnioski 
do Ministra Sportu i Turystyki w ra-
mach programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, w tym je-
den na dofinansowanie do budowy 
boiska ze sztuczną nawierzchnią na 
miejskim stadionie. 

 - Stać nas na to boisko i są środ-
ki w budżecie. Wystarczy tylko tych 
pieniędzy nie zabierać – mówił pod-
czas ubiegłorocznej sesji burmistrz 
Robert Czapla.
 Apel do radnych nadal jest ak-
tualny. W ubiegłym roku, kilkoro 
byłych już radnych, nie poparło bu-
dowy boiska bocznego ze środków 
własnych gminy – mamy nadzieję, 
że niebawem marginalizowana od 
lat inwestycja, doczeka się finalizacji. 
(BS, fot. BS)
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 We wtorkowe późne popo-
łudnie (26 marca br.), burmistrz 
Robert Czapla, spotkał się z sołtys 
Wojcieszyna Andżeliką Saja, wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej 
Jackiem Rafińskim (mieszkańcem 
Wojcieszyna), Jarosławem Hołu-
bowskim (koordynator grup remon-
towych gminy) oraz z mieszkańca-
mi w sprawie remontu świetlicy.
 Dotychczasowa świetlica słu-
żyła dotychczas za kaplicę no-
wogardzkiej parafii (parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP), gdzie 
w niedziele odprawiana była 
msza święta dla miejscowej lud-
ności. Po wybudowaniu nowego 
kościoła przy wjeździe do wsi, 
dotychczasowa kaplica została do 
niego przeniesiona, zaś proboszcz 
nowogardzkiej parafii przekazał 
klucze do świetlicy sołtys wsi.

W Wojcieszynie
remontują świetlicę wiejską

Świetlica jednak wymaga remon-
tu i poprowadzenia instalacji 
elektrycznej zgodnie z obowiązu-
jącym prawem.
 W tym celu odbyło się wspo-
mniane spotkanie, podczas które-
go omówiono także zakres prac. 
Burmistrz zaś obiecał ze swej 
strony nie tylko skierowanie ekipy 
remontowej, ale również pomoc 
finansową ze strony gminy.
 Do prac przygotowawczych 
przystąpiono niezwłocznie, bo-
wiem już na drugi dzień (środa 
27 marca br.) ekipa remontowa 
przystąpiła do demontażu obudo-
wy sufitu. Mieszkańcy Wojcieszy-
na także zobowiązali się do pomo-
cy przy remoncie swojej świetlicy.
 Warto zauważyć, że dotych-
czas mieszkańcy Wojcieszyna 
sami zagospodarowali teren re-

kreacyjno – sportowy oraz czyn-
nie reprezentują swoje sołectwo 
oraz gminę Nowogard na zawo-
dach sportowych, zdobywając 
najwyższe miejsca. (ps)

Wnętrze	wojcieszyńskiej	świetlicy

Świetlica	w	Wojcieszynie
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 W sobotę, 25 marca br., bur-
mistrz Robert Czapla, odebrał 
dwie zrealizowane inwestycje 
w Lestkowie. W odbiorze wzięli 
udział licznie zgromadzeni miesz-
kańcy, sołtys Lestkowa Łukasz 
Tracz, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Jacek 
Rafiński, radny Jacek Jankowski 
– sołtys z Długołęki oraz Pame-
la Springer z Wydziału Inwestycji 
i Remontów.
 Pierwszą z odebranych inwe-
stycji był plac zabaw, zrealizo-
wany przez firmę Magic Garden, 
za kwotę blisko 70.000 zł, z cze-
go 63,63 % poniesionych kosz-
tów stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych (z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020). Projekt wykona-
ła Pracownia Projektowa Violet 
Arch Alina Kmita za 3.650 zł.
 Plac zabaw usytuowany jest na 
drugim końcu wioski, za kościo-
łem. Utworzono go na powierzch-

Lestkowo ma plac zabaw
i ogrzewanie w świetlicy

ni 400 m2, który został ogrodzony. 
Zainstalowano również elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze 
na śmieci oraz tablica regulami-
nowa. Posiada on nawierzchnię 
piaszczystą.
 Na nowym placu zabaw zain-
stalowano ponadto urządzenia 
zabawowe takie jak: kolejka lino-
wa (pierwsza tego typu zabawka 
na terenie gminy Nowogard), ka-
ruzela tarczowa, huśtawka tarczo-
wa, huśtawka ważka, huśtawka 
podwójna wahadłowa, bujak oraz 
zastaw zabawowy.

 Drugą odebraną przez bur-
mistrza Roberta Czaplę inwesty-
cją w tym dniu w Lestkowie było 
ogrzewanie w świetlicy.
 W grudniu ubiegłego roku, Gmi-
na zleciła firmie KZSerwis z No-
wogardu, wykonanie ogrzewania 
budynku świetlicy wiejskiej w Lest-
kowie. W pomieszczeniach zamon-
towano łącznie 6 klimatyzatorów 
z funkcją grzania wraz z jednostkami 
zewnętrznymi o odpowiednio do-
branych parametrach do każdego 
z pomieszczeń. Całkowity koszt tej 
inwestycji to kwota 24.969 zł. (ps)

System	grzewczy	w	świetlicy	w	Lestkowie

Plac	zabaw	w	Lestkowie
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 W środę, 27 marca br., miała 
miejsce kolejna sesja Rady Miej-
skiej. Radni głosowali nad pro-
jektami uchwał, które przygoto-
wał burmistrz Robert Czapla oraz 
jego zastępca Krzysztof Kolibski. 
Pomimo ożywionej momentami 
dyskusji, radni ostatecznie przy-
jęli wszystkie przedstawione im 
uchwały.

RADA SPOŁECZNA
NOWOGARDZKIEGO SZPITALA
 Rada Miejska na wniosek bur-
mistrza Roberta Czapli, powołała 
Radę Społeczną Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego 
w Nowogardzie.

Wszystkie projekty uchwał burmistrza 
Roberta Czapli przyjęte

przez Radę Miejską w Nowogardzie 
Rady Miejskiej oraz organem do-
radczym dyrektora szpitala.
 Radę Społeczną nowogardzkie-
go szpitala stanowią włodarze są-
siednich gmin: Osiny, Dobrej, Ma-
szewa i Reska, które partycypują 
w kosztach utrzymania szpitala.

PROGRAM „ZDROWE
POWIETRZE W NOWOGARDZIE”
 Jeszcze w poprzedniej kaden-
cji, 5 października 2018 r., w Urzę-
dzie Miejskim, w czasie konferen-
cji prasowej, burmistrz Robert 
Czapla potwierdził gotowość do 
wprowadzenia w życie nowego 
programu pomocowego, dzięki 
któremu mieszkańcy będą mogli 

 Jej skład stanowić będą: Robert 
Czapla (Burmistrz Nowogardu) - 
przewodniczący, przedstawiciel 
Wojewody Zachodniopomorskie-
go oraz jako członków: Krzysztof 
Szwedo (Wójt Gminy Osina), 
Krzysztof Wrzesień (Burmistrz Gmi-
ny Dobra), Paweł Piesio (Burmistrz 
Gminy Maszewo) i Arkadiusz 
Czerwiński (Burmistrz Gminy Re-
sko). Ponadto padła propozycja, 
aby dokonać zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Rejonowego w Nowogardzie 
i zwiększyć liczbę członków Rasy 
Społecznej, aby również mógł 
w niej zasiadać przedstawiciel 
Rady Miejskiej.
 Rada Społeczna jest organem 
inicjującym i opiniotwórczym 

otrzymać dotację na wymianę 
przestarzałych pieców grzew-
czych na nowe piece proekolo-
giczne.
 W tej sprawie włodarz na-
szej gminy przygotował projekt 
uchwały, który trafił pod dzisiejsze 
obrady (27 marca br.). Nad pro-
jektem związanym z dotacją na 
wymianę pieców, burmistrz wraz 
z zespołem pracowników urzędu 
miejskiego pracowali od kwietnia 
2018 r. Co ważne, projekt ten jest 
niezależny od rządowego progra-
mu i wojewody, a zatem wszelką 
pomoc i informację będzie można 
uzyskać bezpośrednio w nowo-
gardzkim urzędzie. Dotacje na za-
kup pieców zostaną sfinansowa-
ne z budżetu Gminy Nowogard. 

Radni poparli projekt uchwały, 
z którego będą mogli skorzystać 
wszyscy mieszkańcy gminy Nowo-
gard.
 Osobą odpowiedzialną za re-
alizację projektu jest pracownik 
Urzędu Miejskiego Magdalena 
Bednarek. Wnioski będzie można 
pobrać w Urzędzie oraz w inter-
necie. Składać je można bezpo-
średnio u pani Magdaleny, która 
również pomoże w wypełnieniu 
prawidłowym wniosku.

 Radni głosowali także nad 
zmianami w budżecie gminy na 
rok 2019, gdzie zabezpieczono 
pieniądze m.in. na:

PARKINGI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEN NR 1
- 191.000 zł – to kwota zgodna 
z dokumentacją projektową na 
wykonanie prac budowlanych 
związanych z przebudową chod-
ników w ulicy Wojska Polskiego. 
Inwestycja ta ma nie tylko popra-
wić bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży uczęszczającej do szkoły, 
ale również stworzyć dodatkowe 
miejsca postojowe, tak bardzo 
potrzebne w tym miejscu.
 Pomimo tego, że bezpieczeń-
stwo dzieci jest najważniejsze, 
to znaleźli się radni poddający 
w wątpliwość potrzebę wykona-
nia tej inwestycji teraz.

NOWA DESZCZÓWKA I KANALI-
ZACJA W UL. KILIŃSKIEGO
- 20.000 zł. - wykonanie doku-
mentacji na przebudowę kanali-
zacji deszczowej umożliwiającej 
rozdział sieci ogólnospławnej na 
sieć kanalizacji sanitarnej i sieć 
kanalizacji deszczowej oraz prze-
budowy wodociągu w ulicy Kiliń-
skiego.
 Do końca 2017 roku, Gmina 
przeprowadziła prace na obsza-
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rze od kąpieliska miejskiego do 
parkingu przy restauracji Przystań 
oraz w ul. Kazimierza Wielkiego, 
ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. 
Pozostał jeszcze do uporządko-
wania problem z kanalizacją na 
terenie z budynkami, należącymi 
dawniej do krochmalni oraz ul. 
Jana Kilińskiego. Wykonane prace 
związane m.in. z montażem sepa-
ratorów i zupełnie nowych odcin-
ków kanalizacji, ze względu na wy-
sokie koszty są przeprowadzane 
etapami. Dzięki dotychczasowym 
pracom oraz tym zaplanowanym, 
nastąpi całkowity rozdział sieci 
we wspomnianym terenie, co też 
spowoduje, że wody opadowe 
będą odprowadzane kanalizacją 
deszczową, a tym samym znacz-
nie zmniejszy się jej ilość w kana-
lizacji sanitarnej.
 Jednak radny Dariusz Kielan, 
który w poprzedniej kadencji re-
prezentował mieszkańców tego 
terenu stwierdził, że to niepo-
trzebna inwestycja, bo niczego 
nie zmienia, zaś radny Adam 
Czernkiewicz uważał, że pomimo 
rozdzielenia sieci ogólnospław-

nej, to deszczówką nic nie płynie, 
zaś wszystko jest nadal tak, jak 
było. Co nie jest prawdą, ponie-
waż PUWiS wykonał prace, dzięki 
którym woda z obszaru od stacji 
paliw Orlem do ul. Kazimierza 
Wielkiego spływa deszczówką 
przez separator do jeziora. Osta-
tecznie radni uchwałę tę przyjęli 
większością głosów.

POMOC DE MINIMIS
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 Burmistrz złożył wniosek 
w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębior-
ców na terenie gminy Nowogard, 
stanowiących pomoc de minimis. 
Niniejsza uchwała daje możliwość 
skorzystania z okresowego zwol-
nienia od podatku od nierucho-
mości przedsiębiorcom, którzy 
po raz pierwszy rozpoczynają swą 
działalność gospodarczą oraz dla 
tych działających już na terenie 
gminy, pod warunkiem tworzenia 
nowych miejsc pracy lub realizacji 
inwestycji na terenie naszej gminy. 
Radni wniosek burmistrza poparli 
większością głosów.

 Ledwie w lutym br. Burmistrz Robert Czapla 
ogłosił konkursy ofert na wykonanie dokumentacji 
projektowej placu zabaw w Żabówku i Świerczewie, 
a już zostały podpisane umowy z wykonawcą.
 Przypomnijmy, że na składanie ofert był czas do 
marca. W piątek, 29 marca burmistrz Robert Cza-
pla podpisał umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy placu zabaw w Żabówku oraz 
na opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
placu zabaw w Świerczewie.

Place zabaw
w Żabówku i Świerczewie coraz bliżej

	 -	Nie	tracimy	czasu.	Chcemy	wykonać	jak	najwię-
cej	zadań,	które	będą	służyć	mieszkańcom	– powie-
dział burmistrz Robert Czapla.
 W obu zadaniach wykonawcą dokumentacji 
będzie firma Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. 
W przypadku dokumentacji placu zabaw w Żabów-
ku, wartość umowy opiewa na kwotę 4.990 zł, na-
tomiast Świerczewa – 4.000 zł. Dokumentacja na 
budowę placów zabaw ma być gotowa w 4 miesiące 
od daty podpisania umów. (BS)

PROGRAM OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI
 Niedawno doszło do spotka-
nia burmistrza Roberta Czapli 
z przedstawicielami i wolontariu-
szami Fundacji Psia Kość, która 
działa przy Schronisku w Sosno-
wicach.
 Podczas tego spotkania bur-
mistrz zobowiązał się, że gmina 
będzie podejmował wszelkiego 
rodzaju działania, aby w naszej 
gminie rozwiązać problem bez-
pańskich psów i kotów.
 W odpowiedzi na zgłaszane 
postulaty i wnioski podczas wspo-
mnianego spotkania, burmistrz 
Robert Czapla przygotował pro-
jekt całorocznego programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegającego bezdomno-
ści zwierząt, zapewniający opiekę 
nad nimi oraz ich wyłapywanie.
 Nie są to jednak jedyne dzia-
łania, które planuje gmina wraz 
z wolontariuszami i członkami 
Fundacji Psia Kość na terenie gmi-
ny Nowogard. (ps)
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 Kilka dni temu informowaliśmy Państwa o nisz-
czeniu nowo wybudowanej ścieżku dookoła jeziora 
przez nieodpowiedzialnych właścicieli samochodów 
terenowych oraz quadów. Pomimo widocznych za-
kazów wjazdu na ścieżkę dla takich pojazdów, od-
notowaliśmy kilkanaście przypadków łamania tego 
zakazu. Aby nie dochodziło więcej do takich sytu-
acji, zostały przy ścieżce w tym miejscu postawione 
czasowo duże kamienie polne, które uniemożliwiały 
ten wjazd na ścieżkę nieodpowiednimi pojazdami. 
Jednak było to rozwiązanie czasowe. Trwają obec-
nie prace zlecone przez burmistrza Roberta Czaplę 
przy ścieżce dydaktyczno- przyrodniczej, położo-
nej w pobliżu jeziora nowogardzkiego (na odcinku 
ok. 310 m,  od ogrodów działkowych ul. 3 Maja 
do linii energetycznej ). Polegają one na nasadze-
niu 100 szt. krzewów gatunku berberys Thunberga 
o wysokości 80 – 100 cm.

 Berberys Thunberga jest krzewem ozdobnym, 
miododajnym, ciernistym, silnie rozgałęziającym 
się, osiągający wysokość do 1,5 m. Owoce (jagody) 
chętnie zjadane przez ptaki.
 Berberysy zostały posadzone jako forma żywo-
płotu nieformowanego.
 Posadzone krzewy mają istotne znaczenie 
w zwiększaniu bioróżnorodności ekosystemów 
w krajobrazie otwartym, ponadto będą pełniły funk-
cję przyrodniczą, krajobrazową i ochronną.
 Będą one więc nie tylko rośliną ozdobną, przyja-
zną ptakom i owadom oraz dobrą ochroną w zimę, 
przed zasypywaniem ścieżki śniegiem z pól, ale rów-
nież staną się przeszkodą dla właścicieli pojazdów, 
które niszczą naszą nową ścieżkę dookoła jeziora. 
(ps)

Ścieżka	dookoła	jeziora	na	wysokości	wysokiego	napięcia

Sadzenie	krzewów

Ścieżka dookoła jeziora
jeszcze piękniejsza 
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 W piątek, 22 marca br. w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie odbyło się walne zebranie członków 
„Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powia-
tu goleniowskiego”. W imieniu Gminy Nowogard, 
w spotkaniu, które prowadził prezes stowarzyszenia 
– Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski uczest-
niczył Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Wśród 
gości byli także m.in. Krzysztof Szwedo – Wójta Osi-
ny, Lilia Ławicka – Wójt Przybiernowa, Paweł Piesio 
– Burmistrz Maszewa, Ryszard Ławicki (UG Stepni-
ca), Arkadiusz Skrzypczak (PSP Goleniów), Krzysztof 
Pawlik (KPP Goleniów), Zdzisław Czerwiński (Powia-
towy Lekarz Weterynarii), Leszek Budkowski (Nad-
leśnictwo Goleniów), Marek Frydrych (Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny). W trakcie zebrania 
przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji za 
2018 rok i uchwalono plany działania stowarzysze-
nia w roku bieżącym. Od kwietnia br. stowarzyszenie 
planuje przeprowadzić Powiatowy Halowy Turniej 
Piłki Siatkowej dla przedstawicieli Służb Munduro-
wych oraz Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu 
goleniowskiego. Organizowane będą też festyny 
z okazji Dnia Dziecka. Po przerwie wakacyjnej, we 
wrześniu, stowarzyszenie chce zorganizować festyn 
„Bezpieczna droga do szkoły” oraz Turniej Piłki Noż-
nej i Piłki Siatkowej o puchar Prezesa Stowarzysze-
nia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskie-
go dla powiatowych zakładów pracy.

Zebranie „Stowarzyszenia na rzecz
bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego” 

 - Dbałość o przeciwdziałanie przestępczości 
i podnoszenie świadomości mieszkańców związanej 
z bezpieczeństwem to jeden z celów, który jako gmi-
na realizujemy od lat, świadczy o tym również nasza 
przynależność do stowarzyszenia – powiedział po 
zakończeniu spotkania Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla.
 Do Stowarzyszenia, którego celem jest przeciw-
działanie przestępczości na terenie powiatu gole-
niowskiego, należą jednostki samorządu teryto-
rialnego – w tym Gmina Nowogard, zaś członkami 
wspierającymi są osoby fizyczne i prawne m.in. Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 Przypomnijmy, że Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, od wielu lat przywiązuje dużą wagę do bez-
pieczeństwa na terenie miasta i gminy podejmując 
szereg działań, mających na celu pomoc nowo-
gardzkiej policji w utrzymaniu ładu i bezpieczeń-
stwa poprzez np. niedawne dofinansowanie zakupu 
radiowozów czy dodatkowe patrole piesze. Z wiosną 
ubiegłego roku, burmistrz podpisał porozumienie 
z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji Mar-
kiem Jasztalem na przekazanie środków z budżetu 
Gminy Nowogard pokrywających część bieżących 
kosztów funkcjonowania KPP w Goleniowie, z prze-
znaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji 
w Nowogardzie, a konkretnie na dodatkowe patrole 
piesze funkcjonariuszy policji na terenie Gminy No-
wogard. (BS, fot. BS)
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 Już w maju rozpocznie się gmin-
ny program „Zdrowe powietrze 
w Nowogardzie”, którego pomy-
słodawcą jest burmistrz Robert 
Czapla. Celem programu jest eli-
minacja zanieczyszczeń powietrza 
poprzez wymianę starych pieców 
grzewczych. Jest już duże zainte-
resowanie mieszkańców tą akcją. 
Publikacja na temat programu uka-
zała się też 30 marca br. na stronie 
internetowej „Twojego Radia”. - Do-
płacamy do wymiany pieców, tzw. 
kopciuchów na piece ekologiczne. 
Jeżeli jest to dom jednorodzinny 
dopłacamy 3 tys. zł, jeśli jest to dom 

Radio o programie „Zdrowe powietrze
w Nowogardzie” 

wielorodzinny to dopłacamy 5 tys. 
zł – mówi burmistrz Robert Czapla 
dla „Twojego Radia”. Dofinansowa-
nie może być również przyznane na 
zakup elementów związanych z no-
wym systemem ogrzewania (np. 
pompy, rury, zawory).
 Niebawem mieszkańcy gminy 
dostaną broszury informacyjne 
a sam program ruszy już w maju. 
Jak podkreśla burmistrz Robert 
Czapla - celem nadrzędnym pro-
gramu jest troska o nasze zdrowie 
i przyrodę.
 Informacji na temat programu 
„Zdrowe powietrze w Nowogar-

dzie” udziela Magdalena Bedna-
rek (Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska), Plac Wolności 5, 
pok. 207, tel. 91 39 26 239, 
w godz. 7:30-15:30. 
 Link do artykułu w Twoim Ra-
dio - http://twojeradio.fm/w-no-
wogardzie-doplaca-do-wymiany-
-piecow.html

(BS)

 W związku z możliwością po-
zyskania przez Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaplę dofinanso-
wania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dotację do wy-
miany pieców zachęcamy wszyst-
kich zainteresowanych mieszkań-
ców do zgłoszenia chęci udziału 
w programie.
 Uczestniczyć w nim będą mo-
gły osoby fizyczne posiadające 
prawo do dysponowania nieru-
chomością. Likwidacji podlegać 
może wyłącznie źródło ciepła 
oparte o spalanie węgla.
Zgłoszenia dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 
1, pok. 5,
• w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska, Plac Wolności 5, 
II piętro, pok. 207,
• na stronie internetowej: www.
nowogard.pl.

Możliwość uzyskania dofinansowania
z Zachodniopomorskiego

Programu Antysmogowego 
 Deklaracje chęci udziału w pro-
gramie należy składać w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miej-
skiego, Plac Wolności 1, pok. 5 
z dopiskiem ,,Wydz. GKMiOŚ – 
dotacja do wymiany pieca” w ter-
minie do 26 kwietnia 2019 r.
 Zgłoszenia muszą być dokona-
ne przed wymianą pieca.
 Zgłoszenie chęci wymiany pie-
ca nie jest jednoznaczne z uzy-
skaniem dofinansowania. Będzie 
ono możliwe dopiero po przyzna-
niu dofinansowania przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego.
 Więcej informacji udziela Pani 
Magdalena Bednarek, Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska, 
Plac Wolności 5, II piętro, pok. 
207, tel. 91 39 26 239, w godzi-
nach 7:30-15:30.

Magdalena Bednarek
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 W poniedziałek, 25 marca br. w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie odbyło się spotkanie w sprawie 
przebudowy linii napowietrznej 110 kV Recław, Gol-
czewo, Nowogard, Maszewo. Cała przebudowa linii 
energetycznej realizowana jest w podziale na 3 części 
i przebiega na odcinku 63,8 kilometrów, z czego 24 
km na obszarze Miasta i Gminy Nowogard.
 Z przedstawicielami firmy “ELTEL networks”: kie-
rującym projektem Przemysławem Puchtą i odpo-
wiedzialnym za komunikację zewnętrzną, Markiem 
Rudnickim spotkał się Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 
Na spotkanie z reprezentantami firmy realizują-

Przebudowa linii 
energetycznej

w Gminie Nowogard 

go prądu, powodując znaczny paraliż Szczecina. Pla-
nowanie zakończenie inwestycji to grudzień 2022 
roku.
 Linia powstanie ze słupów ażurowych konstrukcji 
napowietrznej dostosowanych do warunków grun-
towych i ukształtowania terenu. Jeśli chodzi o No-
wogard i inne miejscowości, aktualnie istniejące 
linie będą rozbierane i budowane stopniowo. Jak za-
znaczyli przedstawiciele firmy, podczas przebudowy 
na każdym jej etapie poszczególne gminy będą po-
siadały zasilanie energetyczne w liniach głównych. 
Nie będzie więc przerw w zasilaniu.
 Linia energetyczna z założenia ma być przebu-
dowywana po “śladzie” linii wybudowanej ponad 
70 lat temu. Obecni na spotkaniu pytali o ewentual-
ne szkody związane z realizacją inwestycji w obszarze 
dróg i na terenach pól uprawnych. Jak poinformo-
wali przedstawiciele wykonawcy, w razie zaistnienia 
takich sytuacji wypacane będzie odszkodowanie. 
W przypadku dróg gminnych wykonawca zobligowa-
ny jest zapewnić przejezdność a w przypadku poczy-
nienia szkód - do ich naprawy. Burmistrz Robert Cza-
pla, zwrócił uwagę na uciążliwości dla mieszkańców 
związane ze zmianą organizacji ruchu. Zaznaczył, że 
w związku z licznymi remontami przeprowadzanymi 
w ostatnim czasie na terenie gminy, praktyką jest 
wpłata zabezpieczenia dokonywana przez wykonaw-
cę na potrzeby bieżących napraw związanych z re-
alizowaną na terenie gminy inwestycją. Burmistrz 
dodał, że gmina dba aby mieszkańcy nie odczuwali 
uciążliwości związanych z pogorszeniem stanu dróg 
gminnych, dlatego ich naprawy dokonywane są na 
bieżąco również w trakcie inwestycji zewnętrznych. 
Tym bardziej, że ciężki sprzęt używany przez firmy 
remontowe poważnie uszkadza drogi nie przystoso-
wane do takich obciążeń. 
 Na szczegółowe pytania mieszkańców odnośnie 
przebudowy linii energetycznej przedstawiciele 
wykonawcy odpowiedzą już w maju, na spotkaniu, 
podczas którego przedstawią projekty przebudowy. 
(BS, fot. BS/nws)

cej przebudowę, zostali również zaproszeni sołtysi 
z miejscowości, przez które przebiega linia energe-
tyczna: Olchowa - Elżbieta Laskowska, Błotna - Da-
nuta Nowak, Dąbrowy Nowogardzkiej - Zbigniew 
Florkowski, Karska - Jerzy Kubicki, Łęgna - Józef 
Włochowicz, Grabina - Agnieszka Paradowska, Wy-
szomierza - Andrzej Kania. Założeniem inwestycji 
jest poprawa zasilania gmin w energię i zapobiega-
nie awariom prądu.
 Przebudowa linii podyktowana jest też doświad-
czeniem związanym z awarią zasilania, która miała 
miejsce w kwietniu 2008 roku i na wiele godzin po-
zbawiła stolicę województwa zachodniopomorskie-
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 W czwartek, 28 marca br. 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie odbyło się spotkanie Burmi-
strza Roberta Czapli oraz Sekretarz 
Edyty Biernat z dyrektorami gmin-
nych szkół i przedszkoli. Przedmio-
tem zebrania, była dyskusja nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa 
dzieciom podczas ogólnopolskiego 
protestu nauczycieli, który wedle 
zapowiedzi Związku Nauczycielstwa 
Polskiego ma się rozpocząć 8 kwiet-
nia i potrwać do odwołania. Z da-
nych ZNP wynika, że do strajku chce 
się przyłączyć w województwie za-
chodniopomorskim ponad 70 pro-
cent nauczycieli, którzy domagają 
się podwyżek pensji zasadniczych. 
Pod znakiem zapytania mogą więc 
również stanąć egzaminy gimnazjal-
ne, rozpoczynające się 10 kwietnia 
oraz egzaminy ósmoklasistów.
 Sekretarz Edyta Biernat roz-
mawiała telefonicznie z Magda-
leną Zarębską – Kuleszą, Zachod-
niopomorską Kurator Oświaty. 
- Kurator, po rozmowie z minister-
stwem zapewniła, że egzaminy 
się odbędą a niebawem pojawią 
się wytyczne, co do ich przebiegu 
- powiedziała sekretarz. Przypo-
mnijmy jednak, że groźba straj-
ku jest wynikiem nieskutecznych 

Bezpieczeństwo uczniów
jest najważniejsze 

negocjacji ZNP z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej o podwyżki 
wynagrodzenia dla nauczycieli.
 Jak powiedział Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, w trosce 
o możliwość niezakłóconej edu-
kacji dzieci i młodzieży a także 
ich bezpieczeństwo w szkołach 
i przedszkolach na terenie Gminy, 
najważniejsze jest przede wszyst-
kim to, aby dzieci miały w tym 
czasie zapewnioną opiekę. Bur-
mistrz Robert Czapla przyznał, że 
w pełni rozumie potrzeby nauczy-
cieli, którzy domagają się wyż-

szych pensji, jednak dobro dzieci 
jest zawsze priorytetem. Rozma-
wiano więc głównie o sposobie 
zapewnienia opieki nad ucznia-
mi podczas akcji protestacyjnej, 
w trakcie której nauczyciele przyj-
dą do pracy jednak nie będą po-
dejmować zajęć wychowawczych 
ani prowadzić lekcji z dziećmi.
 Obecni na zebraniu dyrekto-
rzy gminnych placówek eduka-
cyjnych zapewniali, że o ile część 
nauczycieli a także pracowników 
niepedagogicznych przystąpi do 
strajku, to inni będą sprawować 
nadzór nad bezpieczeństwem 
uczniów. Ponieważ zgodnie z za-
sadą jeden nauczyciel, w tym dy-
rektor placówki edukacyjnej lub 
wychowawczej, może opiekować 
się nie więcej niż 25 uczniami, 
planowane są też zebrania z ro-
dzicami aby wspólnie wypraco-
wać najlepszy dla dzieci, sposób 
opieki podczas akcji strajkowej.
 Dzieci nie powinny odczuwać 
negatywnych konsekwencji ak-
tualnej sytuacji w szkolnictwie, 
ani w kontekście dydaktycznym 
(egzaminy) ani wychowawczo – 
opiekuńczym. Czy tak będzie i na 
ile trafne okażą się zapewnienia 
Kuratorium, okaże się już 8 kwiet-
nia. (BS, fot. BS)
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 W środę, 20 marca br. odbyło się posiedzenie Ka-
pituły honorowego wyróżnienia ,,Laur Cisowy’’ za 
rok 2018. „Laury Cisowe”, to przyznawane decyzją 
powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły, 
honorowe wyróżnienia za szczególne osiągnięcia 
w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej dla osób in-
dywidualnych, organizacji, firm i instytucji z terenu 
miasta i gminy Nowogard.

„Laurów Cisowych”
w tym roku nie będzie 

ły kontrowersje. Podczas obrad członkowie Kapituły 
zaczęli zgłaszać też różne propozycje, co do formuły 
głosowania: jedni uważali, że być może należy zwięk-
szyć wpływ mieszkańców gminy przy podejmowani 
decyzji, komu przyznać nagrodę? Inni uważali, że na-
leży ustalić aby spośród kilku osób nominowanych na-
groda przypadła tylko jednej z nich. Były też głosy, że 
to sami mieszkańcy powinni typować nominowanych. 

 W skład tegorocznej Kapituły weszli jak co roku, 
przedstawiciele samorządu gminy i osoby związane 
zawodowo z kulturą, sportem i biznesem. W Ka-
pitule zasiedli: zastępca Burmistrza Nowogardu - 
Krzysztof Kolibski, przewodniczący Rady Miejskiej 
- Stanisław Saniuk, prezes Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych - Mieczysław Cedro, 
dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury - Aneta 
Drążewska, znany miłośnik Ziemi Nowogardzkiej, 
fotograf - Franciszek Karolewski, prezes Ludowych 
Zespołów Sportowych - Jan Tandecki oraz znani lo-
kalni przedsiębiorcy: Adam Fedeńczak, Waldemar 
Pędziszczak.
 Nagrody w 3 kategoriach: „Laur Cisowy”, „Laur 
Specjalny” oraz najwyższe wyróżnienie „Złoty Laur 
Cisowy” przyznawane były przez lata na podstawie 
decyzji Kapituły za osiągnięcia, które w sposób szcze-
gólny promują gminę zarówno w kraju jak i za granicą. 
Szczególnych i wyróżniających się firm, instytucji, or-
ganizacji oraz osób indywidualnych jest w gminie No-
wogard wiele. Decyzje Kapituły o przyznaniu nagrody, 
nie były więc łatwe ani jednoznaczne, niektóre budzi-

W związku z tym, że 
brak było w tym roku 
zgodności, odnośnie 
sposobu nominowa-
nia do nagrody, padła 
propozycja o zawiesze-
niu tegorocznej gali, do czasu wypracowaniu nowej 
formuły głosowania.
 Jak pamiętamy gala, zaczynająca się 30 kwietnia, 
rozpoczynała ciąg imprez majówkowych. Pragniemy 
Państwa uspokoić, bowiem imprezy majówkowe 
będą odbywały się, jak zawsze. Niebawem poinfor-
mujemy Państwa o szczegółach wydarzeń związa-
nych z majówką. Zapraszamy też Państwa do przesy-
łania swoich sugestii i propozycji na temat formuły 
głosowania nad honorową nagrodą „Laur Cisowy”. 
Czekamy na Wasze opinie.
 Państwa propozycje przyjmuje p. Urszula Be-
rezowska z Wydziału Rozwoju Lokalnego Fundu-
szy Kultury i Sportu, Plac Wolności 5, pok nr 210, 
tel. 91 39 26 233, mail: uberezowska@nowogard.pl

(BS, fot.: archiwum/www.nowogard.pl)
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 W sobotę, 23 marca br., stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Nowogardzie oraz w Golenio-
wie wraz z burmistrzem Robertem 
Czaplą i jego najbliższymi, spotkali 
się przy nowogardzkiej fontannie, 
aby z kijkami przespacerować się 
nową ścieżką dokoła jeziora do po-
lany w Sarnim Lesie. Tam też, przy 
rozpalonym ognisku, we wspania-
lej atmosferze, spędzono następ-
nie wspólnie miło czas.
 Goście z Goleniowa nie ukrywa-
li w rozmowie z nami, że zazdrosz-
czą nam jeziora w centrum miasta 
i takiej ścieżki dookoła niego.
 - Ta ścieżka to trafiony pomysł 
i my wam jej zazdrościmy – mó-
wili.- Spacer po niej to sama przy-
jemność, szczególnie dla nas star-
szych, żyjących aktywnie.
 Wszyscy też zgodnie twierdzili, 
że całkowitym dopełnieniem tej 
ścieżki, będzie jej wykonanie na 
odcinku po terenie DPS, która nie 
została zrealizowana dzięki decy-
zji radnych poprzedniej kadencji.

Studenci UTW w Nowogardzie i z Goleniowa 
na spacerze dookoła jeziora 

 Burmistrzowi Robert Czapla 
udało się w 2018 pozyskać z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego niemal 1 mln 325 tys. zł 
za wykonanie i rozliczenie projektu 
dotyczącego budowy sieci wodno – 
kanalizacyjnej w rejonie Wojcieszyn 
– Miętno. Słowem – pieniądze wró-
ciły do budżetu Gminy. W związku 
z tym pojawiła się możliwość wy-
korzystania tych środków ponow-
nie. Burmistrz zaproponował więc 
radnym, aby przeznaczyć ok. 1 mln 
200 tys. zł, na budowę ostatniego 
odcinka ścieżki okalającej jezioro.

 Radni z ówczesnej koalicji 
sprzeciwili się przeznaczeniu 
wnioskowanej przez burmistrza 
kwoty na ukończenie ścieżki. 
Zabezpieczyli tylko na ten cel 
364 tys. zł, a ta kwota nie dała 
możliwości ukończenia całej bu-
dowy. I choć ścieżka w dużym 
procencie jest utwardzona, to 
pozostał ten jeden – leśny – od-
cinek, który miejmy nadzieję bę-
dzie również zrealizowany dzięki 
determinacji burmistrza Roberta 
Czapli. (ps)
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 We wtorek, 2 kwietnia br., z okazji 96 urodzin, 
burmistrz Robert Czapla odwiedził Irenę Wojdyło, 
mieszkankę Kolonii Wierzbięcin. Jubilatka otrzymała 
mnóstwo życzeń wszelkiej pomyślności oraz długich 
lat w zdrowiu. Pomimo swego wieku Jubilatka cie-
szy się dobrym stanem zdrowia i może pochwalić się 
również doskonałą pamięcią.
 Podczas rozmowy ze czcigodnym gościem, pani 
Irena wspominała swoje strony rodzinne – pochodzi 
ona z miejscowości Winnica, która znajduje się oko-
ło 200 kilometrów na południowy-zachód od Kijowa 
(Ukraina). Jest to miejsce pełne zabytków architek-
tonicznych, posiadające niezwykłą historię oraz wie-
le atrakcji kulturalnych. Miasto to stanowiło miejsce 
spotkań dla osobistości ważnych dla historii Polski 
i Ukrainy, przez co na zawsze zapisało się w dzieje 
tych dwóch państw. Stąd wywieziona przez hitle-

Z wizytą u 96 letniej Jubilatki 

 W minionym tygodniu, jak już o tym wcześniej 
pisaliśmy, doszło do spotkania burmistrza Roberta 
Czapli z przedstawicielami i wolontariuszami Funda-
cji Psia Kość, która działa przy Schronisku w Sosno-
wicach.
 Podczas tego spotkania poruszano dwa najważ-
niejsze problemy, z którymi mamy dziś do czynienia 
na terenie naszej gminy: problem „bezpańskich” 
psów i dziko żyjących kotów oraz odpowiedzialność 
właścicieli za swoich pupilów i sprzątanie po nich. 
Poruszano również sprawę opieki weterynaryjnej. 
 W odpowiedzi na zgłaszane postulaty i wnioski 
podczas wspomnianego spotkania, burmistrz Ro-
bert Czapla sogłosił przetarg na realizację w naszej 
gminie zadania pn. „Świadczenie usług weteryna-
ryjnych polegających na zapewnieniu całodobo-

Świadczenie usług weterynaryjnych 

wej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem 
zwierząt bezdomnych”. (ps)

rowców na roboty przymusowe do fabryki amunicji 
w Lipsku, gdzie poznała swojego męża (zmarłego 
38 lat temu). Próbują wrócić w swoje strony rodzin-
ne, jednak powojenna zawierucha, przywiodła ich 
do Kulic.
 Pani Irena miała 8 dzieci, ma ponad 40 wnucząt 
i jak sama zauważa, bez notatek nie jest już w stanie 
powiedzieć ilu ma prawnuków i praprawnuków.
 W imieniu lokalnych władz, na ręce szanownej 
Jubilatki życzenia przekazał burmistrz Robert Cza-
pla. Wręczył on też Pani Irenie bukiet kwiatów, kosz 
słodyczy oraz odczytał list gratulacyjny.
 Jubilatka osiągnęła wiek, o którym większość 
z nas może jedynie marzyć. 96 lat życia to nie tylko 
piękny wiek, ale również historia życia na przestrze-
ni dwóch wieków. Sto lat to zdecydowanie za mało 
Pani Jadwigo! Życzymy więc przynajmniej kolejnych 
96 lat w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny! (ps)
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 W minionym tygodniu, doszło do spotkania burmi-
strza Roberta Czapli z przedstawicielami i wolontariu-
szami Fundacji Psia Kość, która działa przy Schronisku 
w Sosnowicach. Obecni byli również: skarbnik gminy 
Marcin Marchewka oraz Wojciech Szponar i Monika 
Kukiełka z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska.
 Podczas tego spotkania poruszano dwa najważniej-
sze problemy, z którymi mamy dziś do czynienia na te-
renie naszej gminy: problem „bezpańskich” psów i dzi-
ko żyjących kotów oraz odpowiedzialność właścicieli 
za swoich pupilów i sprzątanie po nich.
Nie było to typowe spotkanie informacyjne, ale odbyła 
się swoista „burza mózgów” nad propozycjami działań 
i akcji, które mają zwiększyć świadomość wśród nowo-
gardzkiego społeczeństwa.
 Stwierdzono, że aby zapobiegać bezdomności psów 
i kotów, niezbędne jest podjęcie wielu różnych działań, 
takich m.in. jak sterylizacja i kastracja, zakup zwierząt 
z odpowiedniego źródła, popularyzacja adopcji ze 
schronisk i fundacji oraz powszechne znakowanie i re-
jestracja. To również promowanie akcji „Sprzątnij po 
swoim psie”, aby uwrażliwić właścicieli czworonogów 
na troskę o naszą wspólną własność – tereny rekre-
acyjne itd.
 Padła też propozycja wybudowania w Nowogardzie 
dwóch specjalnych miejsc tzw. wybiegów dla psów.

W trosce o czworonogich przyjaciół 

 Pierwszy wybieg dla psów powstał prawdopodobnie 
w 1990 roku w Nowym Jorku. Okazał się strzałem w dzie-
siątkę – w następnym roku w mieście powstało kilkana-
ście kolejnych tego typu miejsc, a obecnie można je liczyć 
w setkach. W Polsce takich miejsc też jest coraz więcej. 
Również w Nowogardzie będzie takie miejsce. Burmistrz 
Robert Czapla zlecił już wcześniej pracownikom Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska, aby wstępnie zorientowali się w kwestii budo-
wy takiego wybiegu.
 W czasie spotkania podzielono się uwagami do ewen-
tualnego wybiegu dla psów na terenie Nowogardu.
 - Powinien to być teren ogrodzony, w znacznym od-
daleniu od domów mieszkalnych, wyposażony w kilka 
elementów uatrakcyjniających zabawę z psem - jak np. 
tunel, slalom ułożony z pni, terenowa przeszkoda do 
przeskakiwania. Na terenie psiego parku powinny być 
także ławki dla właścicieli psów i kosze na odchody. Oczy-
wiście psy powinny mieć tam możliwość swobodnego 
biegania bez smyczy i kagańców – mówili obecni na spo-
tkaniu Wolontariusze, działający na terenie naszej gminy. 
- Ponadto powinna być tam informacja, że na teren wy-
biegu nie powinny być wprowadzane psy agresywne.
 Poruszono ponadto sprawę Komunalnego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, gdzie zawożo-
ne są „bezdomne” psy z naszej gminy.
 - Musimy pamiętać, że zwierzęta w większości przy-
padków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bez-
domne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopil-
nowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez 
bezdusznych opiekunów – mówił m.in. burmistrz Robert 
Czapla. - Co więc możemy zrobić jako gmina wspólnie 
z wami Wolontariuszami?
 Ustalono wstępnie podjęcie wspólnych działań, które 
mają zwiększyć świadomość w tej kwestii wśród naszych 
mieszkańców. Mają to być działania długoterminowe. 
Jest duża szansa, aby problem bezdomnych psów i ko-
tów rozwiązać ostatecznie w ciągu 3-4 lat, ale do tego 
potrzebne są wspólne działania. (ps)
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 Zwracamy	się	do	Państwa	z	wielką	prośbą,	aby	pa-
miętać,	że	posiadanie	psa	wiąże	się	z	obowiązkami,	do	
których	należy	sprzątanie	po	nich.	Warto	pamiętać,	że	
niesprzątane	odchody	nie	tylko	źle	wpływają	na	wize-
runek	miasta,	ale	także	na	nasze	zdrowie.
 Tymi słowy, w petycji złożonej na ręce burmistrza 
Roberta Czapli, zwrócili się do mieszkańców gmi-
ny Nowogard uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie, uczestnicy happeningu „Nowogard 
miejscem wolnym od psich niespodzianek”, w dniu 
22 marca br. (piątek).
 Happening był uzupełnieniem prowadzonej na 
terenie gminy kampanii edukacyjnej „Posprzątaj po 
swoim psie”. Akcja obejmowała swoim zasięgiem 
zielone tereny i alejki spacerowe przy jeziorze, a jej 
celem było zwrócenie uwagi mieszkańców Nowogar-
du na potrzebę dbałości o estetykę naszego środo-
wiska oraz rozwijanie świadomości o zagrożeniach 
dla zdrowia powstających w wyniku pozostawiania 
zwierzęcych nieczystości w przestrzeni publicznej. 
Uczniowie maszerowali z kolorowymi transparenta-
mi zachęcającymi do zwrócenia uwagi na „psi pro-
blem”, wysłuchali prelekcji pracownika Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, rozmawiali 
z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Wetery-
narii oraz wręczyli list Panu Burmistrzowi, apelujący 
o właściwe zachowanie właścicieli czworonogów.

Nowogard miejscem wolnym
od psich niespodzianek

 Happening miał miejsce na tyłach Pomnika Kom-
batantów, gdzie uczniowie przeszli. Zanim ucznio-
wie dotarli na wspomniane miejsce, na terenie 
parkowym nad jeziorem umieścili, przez siebie wy-
konanie tabliczki informujące właścicieli czworono-
gów o obowiązku sprzątnięcia po swoim psie.
 - Kontakt z psimi lub kocimi odchodami niesie 
ryzyko zakażenia patogennymi bakteriami oraz pa-
sożytami przewodu pokarmowego m.in. tasiemca 
psiego, tasiemca bąblowca oraz glisty psiej – mówiła 
m.in. przedstawicielka Sanepidu w Goleniowie.
 Wśród uczestników happeningu byli obecni: bur-
mistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysz-
tof Kolibski, Aneta Wysoszyńska radna powiatowa 
i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowo-
gardzie, Aneta Drążewska dyrektor Nowogardzkie-
go Domu Kultury, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Nowogardzie oraz Powiatowego Inspektora We-
terynarii w Goleniowie, lekarz weterynarii, a także 
przedstawiciele Klubów Wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej nr2 oraz nr 3.
 Młodzież nie tylko zaprezentowała wykonane 
przez siebie transparenty, ale również przedstawiła 
krótki program artystyczny.
Współorganizatorem happeningu było Koło Wo-
lontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie. (ps)
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 W ramach kampanii „Sprzątaj 
po swoim psie”, burmistrz Robert 
Czapla, ogłosił konkurs dla dzie-
ci na najładniejszy plakat pod tą 
samą nazwą ”Sprzątaj po swoim 
psie”. Do konkursu przystąpiło 
100 młodych plastyków w różnym 
wieku z siedmiu szkół. Młodzież 
z terenu naszej gminy złożyła pra-
ce plastyczne do Urzędu Miasta, 
gdzie Komisja Konkursowa doko-
nała szczegółowej oceny wszyst-
kich prac.
 Wyłoniono zwycięzcę w oso-
bie Moniki Brodzkiej uczennicę 
Szkoły Podstawowej nr 3, która 
otrzymuje nagrodę główną – bon 
pieniężny o wartości 200 zł. oraz 
przyznano drugie i trzecie miejsce 
dla Mai Radeckiej ze szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz Martyny Gu-
razdowskiej – Szkoła Podstawowa 
w Orzechowie, które otrzymują 
bony pieniężne o wartości 100 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat 
„Sprzątnij po swoim psie” 

 Dyplomy oraz nagrody wręczył w sali wystawowej nowogardzkiej 
biblioteki burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektor MBP Anetą Wyso-
szyńską – radną powiatową. Wszystkie prace zasłużyły na uznanie – 
poziom był bardzo wysoki.

Info. Monika Kukiełka (GKMiOŚ)
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 22 marca (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 
mieliśmy przyjemność gościć Panią Krystynę Podleską, która zaprezen-
towała monodram pt: „Mój Boski Rozwód”. Aktorka jest wszystkim do-
skonale znana z roli Oli w kultowym filmie MIŚ Stanisława Barei, cieszy 
się dużą popularnością i wielkim sentymentem wśród widzów. Dzięki 
werwie, temperamentowi i talentowi komicznemu Krystyny Podleskiej, 
znakomitej reżyserii Jerzego Gruzy oraz mądrej, dowcipnej treści sztuki 
Geraldine Aron, spektakl ten wywołał wśród widzów żywą reakcję.
 To wzruszająca, pełna optymizmu historia kobiety w średnim wieku, 
którą porzuca mąż, a córka wyprowadza się do narzeczonego. Do wypeł-
nienia pustki Angela ma tylko psa i telefon. Teraz na nowo musi znaleźć 
swoje miejsce na ziemi, odnaleźć sens życia i szczęście. Czy jej się udało ? 
Nowogardzka publiczność już wie ! Po spektaklu widzowie podziękowali 
za wystąp gromkim brawami. Zebrani goście mieli okazję porozmawiać 
z aktorką, zrobić wspólną fotografię, wziąć autograf. Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w Bibliotece !

Monodram pt: „Mój Boski Rozwód” 

XVII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ
„USPORTOWIONE DWA OGNIE”

o PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU

 27 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie spotkały się drużyny klas drugich 
i trzecich z nowogardzkich podstawówek na Mię-
dzyszkolnym Turnieju w Usportowione Dwa Ognie 
o Puchar Burmistrza Nowogardu. Była to już sie-
demnasta edycja tej popularnej zabawy drużyno-
wej. Tym razem wzięło w niej udział 6 reprezenta-
cji szkolnych z miejskich szkół podstawowych z klas 
drugich i trzecich. Drużyny grały w systemie każdy 
z każdym w obrębie poszczególnych klas. Rozgrywki 
stały na wysokim poziomie sportowym z zachowa-
niem zasad fair play.
 A oto wyniki poszczególnych spotkań i miejsca 
turnieju :
KATEGORIA KLAS III
MECZE I WYNIKI
SP nr 2 Nowogard – SP nr 3 Nowogard (klasy trzecie) 
- 29 : 29
SP nr 2 Nowogard – SP nr 1 Nowogard (klasy trzecie) 
- 23 : 23
SP nr 3 Nowogard – SP nr 1 Nowogard (klasy trzecie) 
- 23 : 19
MIEJSCA
SP nr 3 Nowogard (3 pkt ) – I miejsce opiekun Edyta 
Kucal
SP nr 2 Nowogard (2 pkt ) – II miejsce opiekun Mag-
da Kozioł
SP nr 1 Nowogard (2 pkt ) – III miejsce opiekun Anna 
Tracz

USPORTOWIONE DWA OGNIE 

KATEGORIA KLAS II
MECZE I WYNIKI
SP nr 1 Nowogard – SP nr 2 Nowogard (klasy drugie) 
- 53 : 16
SP nr 1 Nowogard – SP nr 3 Nowogard (klasy drugie) 
- 47 : 24
SP nr 2 Nowogard – SP nr 3 Nowogard (klasy drugie) 
- 16 : 31
MIEJSCA
SP nr 1 Nowogard (4 pkt ) – I miejsce opiekun Bog-
dan Wawryczuk
SP nr 3 Nowogard (2 pkt ) – II miejsce opiekun Anna 
Lisiecka
SP nr 2 Nowogard (0 pkt ) – III miejsce opiekun Ur-
szula Zajda
Organizatorzy serdecznie dziękują zawodnikom 
i opiekunom wszystkich drużyn za wzięcie udziału 
w turnieju oraz Burmistrzowi Nowogardu p. Ro-
bertowi Czapli za ufundowanie pucharów turniejo-
wych. Zapraszamy już za rok !



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe14

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
z terenu Gminy Nowogard

 
Gmina Nowogard w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na wykonanie zabiegów usuwania barszczu So-
snowskiego z terenu Gminy Nowogard.
Zamówienie obejmuje: wykonanie usługi na rzecz gminy 
Nowogard w roku 2019.
Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 
72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie 
do dnia 17 kwietnia 2019r. do godz. 1400.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1415 w sali obrad Rady 
Miejskiej.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 
do dnia 31 lipca 2019 r.
Ogłoszenie wraz z formularzem cenowym, można pobrać 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206 bądź ze 
strony internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

BURMISTRZ NOWOGARDU
SERDECZNIE ZAPRASZA

do składania ofert  na zadanie
pn. „ Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 
polegającej na rozbudowie oświetlenia

drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, 
gmina Nowogard - II postępowanie” 

Termin składania ofert
upływa 12.04.2019 r. o godz. 13:00.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: 
http://bip.nowogard.pl/unzip/10392.dhtml

 We wtorek, 2 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie przeprowadzono Miej-
sko – Gminny Konkurs Literacki, który honorowym 
patronatem objął Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla. Organizatorami konkursu pn. „Pies to nie tylko 
maskotka, ale też obowiązek…” są nowogardzkie 
placówki: Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego.
 Konkurs jest uzupełnieniem kampanii społecznej 
skierowanej do mieszkańców miasta i gminy, uświa-

Miejsko-Gminny Konkurs Literacki pod
honorowym patronatem Burmistrza Nowogardu 

damiającej obowiązki spoczywające na właścicie-
lach psów. W dwóch etapach prace pisali wybrani 
reprezentanci klas III-IV ,V-VI oraz VII-VIII. W konkur-
sie wzięli udział uczniowie z nowogardzkich podsta-
wówek: SP2, SP3 oraz ze Szkoły w Błotnie, Długołę-
ce, Strzelewie i Wierzbięcinie.
 Nad przebiegiem konkursu czuwało jury. Ogłosze-
nie wyników i uroczyste zakończenie konkursu wraz 
z nagrodzeniem zwycięzców odbędzie się 21 maja 
br. podczas I Nowogardzkiego Forum Wolontariatu, 
który będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. (BS, fot. 
BS)
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1 

piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski. 

Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
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
Kontakt: psuchy@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

URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE 
INFORMUJE

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie 
Miejskimw Nowogardzie wykazy nr 10-16, 

19, 20, 22 i 23 nieruchomości stanowiących 
własność gminy Nowogard  przeznaczonych 

do dzierżawy w drodze bezprzetragowej.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości 

można uzyskać w Wydziale 
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
– pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE INFORMUJE
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

wykazu nr 24 z dnia 1.04.2019r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetragowej.

 Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.


