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Burmistrz przekazał zestaw komputerowy  
dla nowogardzkiego Koła Terenowego KZEiR SW 

Pamięci Olimpijczyka - Zbigniewa 
Szczepkowskiego

We wtorek, 5 lutego br., burmistrz Robert Czapla, 
na ręce Jerzego Tębłowskiego, Przewodniczącego Koła 
Terenowego Krajowego Związku Emery-
tów i Rencistów Służby Więziennej w No-
wogardzie (KZEiR SW), przekazał zestaw 
komputerowy wraz z drukarką.

Jakiś czas temu, przedstawiciele Koła 
ze swym Przewodniczącym, zwrócili się 

Urodził się 4 maja 1952 roku w Nowogar-
dzie i tu rozpoczął swoją karierę sportową. 
Jednym z pierwszych klubów, w których tre-
nował był LKS Pomorzanin Nowogard. Ten 
znakomity sportowiec był w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, wielokrot-
nym medalistą mistrzostw Polski oraz trene-
rem i działaczem kolarskim a także dyrekto-
rem sportowym zawodowych grup kolarskich: 
Servisco Koop Warszawa (2000-2003), DHL-Author 
Warszawa (2004-2010), Bank BGŻ Team (od 2011). Jako 
Zasłużony Mistrz Sportu został odznaczony m. in. Krzy-
żem Kawalerskim 00P (2000). Dla wszystkich miłośni-
ków sportu i mieszkańców Nowogardu pozostanie na 
zawsze przykładem niezłomnego, sportowego ducha.

Poniżej, prezentujemy najważniejsze dokonania 
Zbigniewa Szczepkowskiego:

3-krotny uczestnik torowych MŚ (1975 Liege, 1977 
San Cristobal, 1978 Monachium) w drużynie na 4000 
m (na dochodzenie), najlepsze miejsce 5. (Liege, 1975). 
3-krotny uczestnik szosowych MŚ: 1979 Valkenburg: 66. 

m (ind.), 1981 Praha: 14. m (druż.), 1982 Go-
odwood - 56. m (ind.).

Uczestnik Wyścigu Pokoju 1980 - 21. m. 
15-krotny mistrz Polski: 4 km druż. (1976, 
1978-1980, 1982), wyścig dług. 50 km 
(1976), szosa druż. (1977-1985). 9-krotny 

wicemistrz Polski: 4 km ind. (1978, 1980), 
wyścig dług. 50 km (1973, 19791 1980, 1983), 

dwójki (1980), szosa druż. (1974, 1975). 8-krotny 
brązowy medalista MP: 4 km ind. (1974, 1982), wy-

ścig dług. 50 km (1974, 1981), wyścig dwójkami (1975), 
szosa ind. (1987), ind. na czas (1980), szosa druż. (1986).

Ważniejsze starty w wyścigach zagranicznych: Aican-
tara - Meksyk: 1979 - 3., Dookoła Dolnej Saksonii: 1980 
- 3., Dookoła Anglii: 1981 - 3., Sealink International: 
1982 - 2., 1983 - 3., Dookoła Morza Marmara 1982 – 1.

Zawodnik klubów: LKS Pomorzanin Nowogard (1967), 
LZS Gryf Szczecin (1973), Legia Warszawa (1974-1988).

Trenerzy: Jacek Widzewicz, Marian Bednarek i An-
drzej Trochanowski. 

(źródło: „Nowogardzcy ambasadorzy”opr.ps/BS) 

do burmistrza z prośbą o pomoc w pozyskaniu kompu-
tera na potrzeby Związku.

Włodarz gminy obiecał wtenczas, 
że jeżeli będzie na stanie gminy kom-
puter, wycofany z któregoś Wydziału, 
to zostanie on przekazany na ich po-
trzeby.

Obietnica dziś została zrealizowa-
na. Zarząd Związku przyjął z nieukry-
waną radością ofiarowany komputer, 
który został zainstalowany w biurze 
przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Na zakończenie przewodniczący nowogardzkiego 
Koła Jerzy Tębłowski, w imieniu Przewodniczącego Za-
rządu Głównego KZEiR SW Janusza Kwietnia, wręczył 
burmistrzowi Robertowi Czapli okolicznościowy medal 
z okazji 20. lecia Związku, jako podziękowanie za do-
tychczasową współpracę.

- Jestem otwarty na potrzeby emerytów i rencistów 
z terenu naszej gminy – mówi burmistrz Robert Czapla. 
- Staram się na każdym kroku im pomagać. Cieszę się, 
że pomimo wieku i towarzyszących z tego powodu do-
legliwości, działają dalej, będąc na emeryturze. Dzię-
kuję, że integrują nasze lokalne społeczeństwo. (ps)

Dotarła do nas smutna wiadomość: w nocy z 3 na 4 lutego br. zmarł Zbigniew Szczep-
kowski Olimpijczyk z Montrealu z 1976 roku, czołowy przedstawiciel polskiego kolarstwa 
szosowego i torowego.
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Trwa remont sal lekcyjnych  
w Szkole Podstawowej w Błotnie 

W piątek, 1 lutego br. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wraz z odpowiedzialnym za nadzór nad praca-
mi remontowymi Jarosławem Hołubowskim odwie-
dzili Szkołę Podstawową w Błotnie, gdzie trwa obecnie 
gruntowny remont dwóch sal lekcyjnych. W pomiesz-
czeniach wyrównywane są ściany i sufity, naprawiany 
będzie również parkiet. 

– Systematycznie ulepszamy warunki nauczania w 
naszych szkołach. Jest to jeden z naszych priorytetów – 
powiedział burmistrz Robert Czapla. 

Zadowolenia z przeprowadzanych prac nie krył 
Tomasz Żelazowski – dyrektor szkoły w Błotnie, który 
przyznał, że tak kompleksowego remontu nie było w 
jego placówce od kilkunastu lat.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat w 
szkole wyremontowano już cztery sale lekcyjne, szkol-
ne korytarze, świetlicę i łazienki. Dodatkowo trwa do-
cieplanie obiektu szkoły, gdzie już wykonano termo-
modernizację i malowanie ściany frontowej. 

– Prace termomodernizacyjne szkoły zakończymy, 
gdy tylko pozwoli na to pogoda – powiedział Jarosław 
Hołubowski.

W Szkole Podstawowej w Błotnie uczy się 84 
uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym. (BS, fot.: 
BS)
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Burmistrz podpisał konkursy  
dla organizacji pozarządowych 

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Olchowskim – budowa pomostu 

Wspomnianych konkursów jest aż 8:
• Kultury fizycznej i sportu
• Zajęcia dla dzieci i młodzieży
• Rozwój wsi
• Ochrona zdrowia
• Opieka społeczna
• Ochrona środowiska
• Wsparcie Emerytów i Rencistów
• Wspieranie Inicjatyw Społecznych.
Nabór wniosków na dofinansowanie, które orga-

nizacje pozarządowe mogą składać do 
Urzędu Miejskiego upływa 25 lutego br., 
zaś podpisanie pierwszych umów plano-
wane jest na 8 marca br.

- Z roku na rok staramy się ze skarb-
nikiem przeznaczać dla organizacji po-
zarządowych coraz większe środki - po-
wiedział burmistrz Robert Czapla. - Za-
praszam wszystkie podmioty z tzw. III 
sektora, działające w gminie Nowogard, 
do udziału w konkursach. Powierzając 
zadania gminy organizacjom pozarządo-
wym, chcemy skupić się przede wszyst-
kim na beneficjentach z terenu naszej 
gminy.

Burmistrz podpisał również Zapro-
szenie dla organizacji pozarządowych do 
udziału w komisjach konkursowych oraz 

podziękował Nowogardzkiemu Forum: Podziękowania 
kieruję dla Forum (NFOP) za dotychczasową współpra-
cę i za wsparcie oraz za dopilnowanie, aby wszystkie 
organizacje na czas złożyły swe sprawozdania.

Przypominamy, że zgłaszanie członków do komisji 
konkursowych upływa 15 lutego br. Formularze można 
pobrać ze strony BIP lub w biurze NFOP.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do 
udziału w tegorocznych konkursach. (ps)

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w dniu 31 stycznia br., podpisał ponownie zapro-
szenie do składania ofert  na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchow-
skim – budowa pomostu”.

Zamówienie dotyczy budowy pomostu rekreacyj-
no-wędkarskiego w konstrukcji żelbetowo-drewnia-
nej. Nawierzchnia pomostu z desek oparta ma być na 
belkach drewnianych poprzecznych i podłużnych. Kon-
strukcja drewniana spoczywać będzie na palach żelbe-
towych wbijanych w dno jeziora.

W lipcu 2017 r., wniosek burmistrza Roberta Czaoli, 
uzyskał w Lokalnej grupie Działania „Szanse Bezdroży” 
ocenę 38 pkt. na 40 możliwych i został wybrany do do-
finansowania. 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(PROW). Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % po-
niesionych kosztów.

Termin składania ofert upływa 22.02.2019 r. o 
godz. 12:00.

Treść ogłoszenia do pobrania , szczegółowe infor-
macje dostępne pod adresem: http://bip.nowogard.
pl/unzip/10229.dhtml

We wtorek, 30 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, w obecności wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej w Nowogardzie Jacka Rafińskiego, wiceprzewodniczącego Nowogardz-
kiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP) Cezarego Komisarza i Urszuli Berezow-
skiej z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, podpisał konkursy dla 
organizacji pozarządowych.
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Będzie nowy plac zabaw w Żabówku  
i przy Przedszkolu Nr 1 

We wtorek, 5 lutego br. Burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenia do składania 
ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw 
w miejscowości Żabówko oraz przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie. Poza gruntownymi 
remontami jakie przechodzą gminne szkoły (przypomnijmy, aktualnie trwa kompleksowe 
docieplenie SP nr 2 w Nowogardzie oraz rewitalizacja szkoły w Błotnie), burmistrz Robert 
Czapla dba o rozwój edukacji w gminie na każdym jej poziomie.

- Dzieci w przedszkolach uczą się głównie przez za-
bawę dlatego ważne by korzystały z miejsc bezpiecz-
nych i estetycznych - powiedział burmistrz.

Plac zabaw przy nowogardzkim Przedszkolu nr 1 
był już mocno zdewastowany. Nowy, po demontażu 
starych urządzeń, ma być dostosowany do potrzeb 
dzieci w wieku 3-7 lat i ustawiony na bezpiecznej po-
wierzchni. Odpowiedni projekt to pierwszy, konieczny 
krok by najmłodsi nowogardzianie mogli bezpiecznie 
rozwijać się w edukacji.

Także w miejscowości Żabówko dzieci będą mieć 
nowy plac zabaw. Jak zapowiadał burmistrz Robert 
Czapla na spotkaniu z rodzicami dzieci w Żabówku, po 
przyjęciu budżetu na ten rok rozpoczną się prace pro-
jektowe – wówczas zarówno sołtys Izabela Gutowska 
jak rodzice oraz dzieci nie kryli radości z informacji o 
planie budowy nowego placu zabaw we wsi. – Bar-
dzo się cieszymy, że burmistrz nas wysłuchał. Dla nas 
i naszych dzieci to naprawdę ważne - mówiła sołtys 
Żabówka.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa placu za-
baw w Żabówku uwzględnia między innymi: montaż 
urządzeń zabawowych dla dzieci w kategorii wiekowej 
0-3 lat, 3-7 lat, 7-15 lat, montaż elementów małej ar-
chitektury jak ławki, kosze, tablica regulaminowa, wy-
konanie robót przygotowawczych terenu, nawierzchni 
bezpiecznej pod urządzenia oraz ogrodzenia placu za-
baw. (BS,fot.BS)

Oferty należy składać w terminie 2 tygodni w za-
mkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie (Plac Wolności 1). Szczegóły dotyczące ofert 
znajdą Państwo pod adresami:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztory-
sowej na budowę placu zabaw w miejscowości 

Żabówko: http://bip.nowogard.pl/unzip/10233.dhtml
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztory-

sowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 
w Nowogardzie: http://bip.nowogard.pl/unzip/10235.
dhtml
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Jest to odpowiedź burmistrza na prośby kierowane 
przez mieszkańców, którzy w rejonie ul. Górnej pracu-
ją i często w okresie jesienno-zimowym szli i wracali z 
pracy po ciemku.

- Inwestycje realizowane przez ze mnie, wynikają z 
potrzeb, jakie zgłaszają sami mieszkańcy – mówi bur-
mistrz Robert Czapla. - Kolejnym takim przykładem 
jest ul Górna, przy której umiejscowiły się nowogardz-
kie firmy, w których pracują właśnie nasi mieszkańcy i 
to oni zwracali się do mnie z prośbą, o zainstalowanie 
przy tej ulicy lamp drogowych, aby droga do pracy i z 
pracy była dla nich bezpieczna. Proszę naszych miesz-
kańców o dalsze sygnały, gdzie jeszcze lampy powinny 
być jeszcze zainstalowane. Gmina w miarę swych moż-
liwości będzie realizował wskazane inwestycje.

Zakres oferty to: wykonanie opracowania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświe-
tlenia w działce drogowej 6, 9 i 17 obręb nr 6 miasta 
Nowogard wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków 
technicznych przyłączenia do sieci, opracowaniem do-
kumentacji budowlanej, dokonaniem zgłoszenia robót 

Burmistrz podpisał ogłoszenie na wykonanie 
projektu oświetlenia ulicy Górnej

We wtorek, 5 lutego br., burmistrz Robert Czapla, podpisał zaproszenie do złożenia ofer-
ty cenowej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie 
– projekt”.

budowlanych. Opracowanie winno być podzielone na 
dwa etapy - etap I ma obejmować działkę nr 6 i 9 na 
odcinku od przejazdu kolejowego do posesji nr 11, 
etap II ma obejmować działkę nr 17 od skrzyżowania z 
działką nr 6 do bramy wjazdowej na posesję 4a.

***
Termin składania ofert do 20.02.2019 godz 12:00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20.02.2019 godz 

12:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Adam 
Aniuksztys – inspektor Wydziału GKMiOŚ tel. 91 39 26 
242. (przyg. ps)

Więcej informacji na stronie BIP.
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Burmistrz podpisał ponowne ogłoszenie  
w sprawie remontu ul. Racibora I 

Zakres prac obejmuje m.in. budowę drogi z kostki 
betonowej, budowę wjazdów do posesji i garaży oraz 
chodnika. Tę wyboistą drogę między osiedlem bloków 
a Szkołą Podstawową Nr 3 z trudem pokonują pojazdy 
i piesi. Burmistrz w trosce o mieszkańców już wcze-
śniej zabiegał o jej przebudowę.

W poprzednio ogłaszanych przetargach na to zada-
nie, wpływały oferty przewyższające wartość zabezpie-
czonych w budżecie gminy środków na jego realizację, 
dlatego przetarg musiał zostać ogłoszony ponownie z 
dłuższym terminem wykonania.

Termin składania ofert upływa 19.02.2019 r. o 
godz. 9:00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP.

W dniu 31 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał kolejne ogłoszenie o przetar-
gu na budowę drogi dojazdowej w okolicy garaży przy ul. Ks. Racibora I wraz z odcinkiem 
kanalizacji deszczowej – etap I. 
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 Ponieważ powstanie lodowisko w naszym mieście 
jest przede wszystkim inwestycją, która jest korzyścią 
dla mieszkańców, a to jest najważniejsze […]. Jak tylko 
mamy chwile to razem z dziećmi, najczęściej popołu-
dniami, przyjeżdżamy na lodowisko Orlika i spędzamy 
wolne chwile na łyżwach […]. Lodowisko na Orliku to 
trafna inwestycja, może brakuje tylko małej wypoży-
czalni łyżew, wtedy frekwencja byłaby jeszcze większa 
[…].

Już na etapie pomysłu, nowogardzkie lodowisko 
cieszyło się sporym zainteresowaniem. Przecież mia-
sto to nie tylko drogi. Trzeba pamiętać też o miejscach 
atrakcyjnych dla mieszkańców, gdzie będą mogli od-
począć lub aktywnie spędzić czas. I nowogardzianie 
lodowisko pokochali. Każdego dnia, o ile pogoda na to 
pozwala, korzysta z niego kilkadziesiąt osób.

W czasie trwania każdego z sezonów, mieszkańcy 
zgłaszali swoje uwagi i pomysły co do funkcjonowania 
obiektu. Najczęściej były one kierowane bezpośred-
nio do Burmistrza Nowogardu, poprzez jeden z portali 
społecznościowych,czy też osobiście przy okazji spo-
tkań.

- Jako burmistrz z uwagą wsłuchuję się w głos 
mieszkańców i biorę pod uwagę ich obserwacje i spo-
strzeżenia. Często bardzo słuszne. Stąd też pomysł, aby 
w tym roku uruchomić szkołę nauki jazdy na łyżwach 
– mówi burmistrz Robert Czapla. - Z tego co wiemy, 
kilka osób skorzystało ze szkółki i to cieszy. Mam na-
dzieję, że kolejne osoby też z niej skorzystają. Po za-

To siódmy sezon funkcjonowania  
miejskiego lodowiska

mknięciu sezonu zastanowimy się, czy są jeszcze inne 
elementy wymagające usprawnienia, dlatego proszę 
mieszkańców o zgłaszanie dalszych uwag i pomysłów, 
aby w kolejnym sezonie lodowisko było jeszcze bardziej 
atrakcyjne.

***
Tegoroczny sezon nie był najlepszy. Plusowe tem-

peratury i opady deszczu sprawiły, że lodowisko było 
często puste. Mamy nadzieję, że do 28 lutego br. po-
goda pozwoli na pełne wykorzystanie lodowiska oraz 
skorzystanie ze szkoły nauki jazdy na łyżwach przez 
tych, którzy chcą się jeszcze nauczyć na nich jeździć.

Za nami prawie siódmy sezon funkcjonowania miejskiego lodowiska. Najczęstszym ko-
mentarzem, jaki było słychać w latach ubiegłych, odnośnie jego funkcjonowania to: Była 
to w 100% trafna decyzja.

Przypominamy, że:
Czas otwarcia „Białego Orlika” 

(lodowisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie - Boh. Warszawy 78)) 

w Nowogardzie 
od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.:

• poniedziałek – piątek: 15.30 - 20.00
• weekendy, święta oraz ferie : 10.00- 20.00 (z 

przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)

Nauka jazdy na łyżwach:
• w każdą sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 

12.00 (własny sprzęt).
Zapraszamy na nowogardzkie lodowisko. (ps)
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Dąbrowszczacy zrehabilitowani 

Z wizytą w Izbie Pamięci 

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Olsz-
tynie odniósł się do historycznej oceny 13. Bry-
gady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrow-
skiego, uczestniczącej w latach 1936-1939 w 
wojnie domowej w Hiszpanii. Jak argumentował 
sąd: nie można nie zauważyć okoliczności, że Dą-
browszczacy to nie tylko komuniści, jak próbuje 
się wskazywać w opinii IPN. Komuniści stanowi-

li ok. 40 proc. Natomiast zdecydowana większość to 
byli ochotnicy o najróżniejszych poglądach politycz-
nych; socjaliści, związkowcy, robotnicy, nawet działa-
cze sanacyjni. Zatem nie można mówić, że ta formacja 
symbolizuje tylko i wyłącznie ustrój komunistyczny, 
totalitarny. Jednym słowem w ocenie sądu Dąbrowsz-
czacy, jako formacja złożona z ludzi o różnych poglą-
dach lewicowych, połączonych wspólną chęcią walki 
z faszyzmem, działająca w latach 30., a więc nijak nie-
powiązani z powstaniem PRL, w żadnym wypadku nie 
kwalifikowali się do dekomunizacji.

Wyrok NSA, oddalający skargę kasacyjną wojewo-
dy, ostatecznie przywrócił pierwotną nazwę ul. Dą-
browszczaków w Olsztynie.

W Nowogardzie radni poprzedniej kadencji nie 
słuchali nikogo – nawet mieszkańców. Podczas sesji w 
dniu 26 kwietnia 2017 r., podjęli oni uchwałę o zmia-
nie nazwy Dąbrowszczaków na ul. Rtm. E. Pileckiego.

Wybór nowej nazwy ulicy, spotkał się jednak ze 
sprzeciwem niektórych mieszkańców Nowogardu. 
Wyrazili oni swoje zdanie na jednym z portali społecz-

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w dniu 15 listopada 2018 r., oddalił we 
skargę kasacyjną wojewody warmińsko-mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, uchylającego jego zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy dawnej ul. 
Dąbrowszczaków w Olsztynie na ul. Erwina Kruka.

nościowych, pisząc wtenczas (9 maja 2017): Taka na-
zwa nas wszystkich dziwi, ponieważ nikt z nami tego 
nie ustalił, o całym bałaganie ze zmianą nazwy ulicy 
dowiedziałam się z prasy, jakiś leśny dziadek wymyślił 
sobie nową nazwę i chodził zbierał podpisy, jak kogoś 
nie było w domu to szedł dalej nie pytając ponownie o 
zdanie […]. Po fakcie dowiedziałem się że ma być ulica 
Europejska za którą bym się podpisał. Czy gmina zrobi-
ła to legalnie ? Ile mieszkańców mieszka na ulicy a ile 
podpisało się za? Czy ktoś to w ogóle weryfikował? [...]

Mieszkańcy skierowali ponadto w tej sprawie pismo 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej, w którym wska-
zali na dezaprobatę wobec nowej nazwy. W piśmie do 
przewodniczącego, mieszkańcy wskazali, że 289 osób 
jest za zmianą ulicy Dąbrowszczaków na ul. Kuźnierską, 
12 osób poparło zmianę nazwy na ul. Dolną, natomiast 
za pozostawieniem nazwy ulicy Rtm. W. Pileckiego opo-
wiedziała się jedna osoba (dosłownie 1).

Rada Miejska jednak zignorowała ten głos mieszkań-
ców, którzy swoją decyzję w sprawie zmiany nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków argumentowali faktem, że w związku 
z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej (Dz.U. z2016r. poz.744), w Nowogardzie zgod-
nie ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej zmia-
nie podlega nazwa ulicy Dąbrowszczaków.

***
Jako komentarz, do tej całej sytuacji z ulicą Dą-

browszczaków, cisną mi się na usta słowa polskiego 
przysłowia, Państwo radni, pośpiech wskazany jest tyl-
ko przy łapaniu pcheł. (ps)

We wtorek, 29 stycznia br. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla odwiedził nowogardzką Izbę Pamięci, 
powstającą w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. W trakcie spotkania z dyrektor placówki Anetą 
Wysoszyńską oraz Franciszkiem Karolewskim inicjatorem 
stworzenia Izby, omówiono możliwości jej wyposażenia. 

- Izba Pamięci stwarzać będzie duże możliwości eduka-
cyjne. Dzięki niej uczniowie będą mogli lepiej poznać histo-
rię naszego miasta – powiedział Burmistrz Robert Czapla. 

Obecnie trwa opisywanie eksponatów, które znaj-
da się w Izbie. Proces jest długotrwały, gdyż przedmio-
tów wartych pokazania jest kilka tysięcy. (BS, fot.: BS)
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Odbyło się szkolenie dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

Praktyczne i teoretyczne szkolenie z udzielania po-
mocy osobom potrzebującym zorganizowała Justyna 
Wiącek - Pełnomocnik Burmistrza Nowogardu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Udział w ponad 3 godzinnym szko-
leniu wzięło ponad 20 osób, w tym mieszkańcy - chcą-
cy poszerzyć swoją wiedzę, pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej i organizacji pozarządowych z terenu gminy 
opiekujący się osobami  niepełnosprawnymi.

- Uważam pomysł zorganizowania tego szkolenia 
za bardzo dobry bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się 
ta wiedza może przydać – powiedziała pani Lucyna z 
Sikorek, która opiekuje się w domu osobą niepełno-
sprawną.

Prowadzący szkolenie, zawodowy ratownik me-
dyczny Artur Pietrzycki w sposób przystępny przekazał 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa udzielania pomocy 
przedmedycznej, a także zasad wzywania fachowych 
służb ratowniczych. Podkreślił, że ważne jest aby pod-
czas wzywania służb ratowniczych podać swoją lokali-
zację, co często będący pod działaniem stresu dzwo-
niący pomijają oraz jak najdokładniej opisać, co dzieje 
się z osobą chorą czy poszkodowaną.

Jak samemu udzielać pomocy osobie poszkodowa-
nej, szkolący demonstrował na specjalnym manekinie. 
Podczas całego spotkania uczestnicy zadawali konkret-

ne pytania z zakresu udzielania pomocy, na które Artur 
Pietrzycki wyczerpująco odpowiadał.

Burmistrz Robert Czapla zaznaczył, że zgodnie z po-
trzebami mieszkańców planowane są podobne warsz-
taty dla zainteresowanych. O szczegółach będziemy 
Państwa informować za pośrednictwem naszej strony 
www.nowogard.pl.  

Przypomnijmy, że biuro Pełnomocnika Burmistrza 
Nowogardu ds. Osób Niepełnosprawnych mieści na 
parterze ratusza, Plac Wolności 1 (boczne wejście). 
(BS. fot. BS/UW)

We wtorek, 29 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w No-
wogardzie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy skierowane głów-
nie do opiekunów osób niepełnosprawnych. - Nasze zdrowie i życie jest bezcenne. Nie da 
się go kupić za żadne pieniądze. Dziękuję, że możemy się spotkać dziś na tym szkoleniu, 
które poprowadzi dla Państwa specjalista praktyk na co dzień ratujący ludzkie życie – po-
wiedział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
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Zebranie nowogardzkiego  
Koła Polskiego Związku Wędkarzy 

W niedzielę, 27 stycznia br. w SP 3 w Nowogardzie, odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Koła Miejsko - Gminnego Okręgu nr 36 Polskiego Związku Wędkarskie-
go. W zebraniu udział wziął Zastępca Burmistrza Nowogardu - Krzysztof Kolibski oraz 
m.in. prezes Okręgu Zachodniopomorskiego - Grzegorz Romanowicz i 40 członków Koła. 
Nad przebiegiem obrad czuwał wybrany na przewodniczącego zebrania prezes Kazimierz 
Ziemba. Sekretarzem obrad został wybrany Tadeusz Siembida. Prezes Okręgu Grzegorz 
Romanowicz podsumował ubiegły rok oraz aktualne projekty.

Zgodnie z porządkiem ustalono składy osobowe 
komisji skrutacyjnej oraz mandatowej a następnie se-
kretarz odczytał sprawozdanie z działalności Koła za 
rok ubiegły. Przewodniczący komisji rewizyjnej Zyg-
munt Lisowski zreferował protokoły komisji za 2018 
rok. Po ich przyjęciu rozpoczęła się dyskusja nad spra-
wozdaniami oraz przyjęcie planu pracy i budżetu Koła 
na kolejny rok.

W 2018 roku zarząd Koła odbył 11 posiedzeń z po-
nad 80 - procentową frekwencją. Z końcem 2018 roku 
w Kole zrzeszonych było 610 osób jednak w stosunku 
do roku 2017 odnotowano spadek o 28 osób. Dzięki ak-
tywności działaczy utworzono, zgodnie z planem – Mło-
dzieżowy Oddział Koła Wędkarskiego. Zorganizowano 
w roku ubiegłym szereg imprez w wędkarstwie spła-
wikowym i spinningowym, w tym o Puchar Burmistrza 
Nowogardu na Jeziorze Nowogardzkim oraz zawody z 
okazji Dnia Dziecka, w których rywalizowało łącznie kil-
kudziesięciu zawodników w II kat. wiekowych. W zawo-
dach na Jeziorze Nowogardzkim udział wzięło 9 senio-
rów. Następnie poruszono sprawy organizacyjne oraz 
odczytano sprawozdanie komisji uchwał I wniosków.

Do głosowania zgłoszono wnioski, m.in. dotyczące 
remontu pomostu w Olchowie. W tym miejscu głos za-
brał Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski, który po-
informował, że burmistrz Robert Czapla, który od lat 
wspiera nowogardzkich wędkarzy, kilkukrotnie zlecał 
ogłoszenie przetargu na wykonanie pomostu, gmina 
nadal czeka na wykonawcę. Jeden z członków Koła 
zgłosił zapotrzebowanie na utwardzenie tłuczniem 

fragmentu drogi prowadzącej nad jezioro w Olcho-
wie. Po przekazaniu przez gminę materiału zaintere-
sowany sam zadeklarował się naprawić ten fragment 
ścieżki. Kolejnymi potrzebami, o jakie zawnioskowali 
wędkarze było między innymi dofinansowanie do bu-
dowy slipu na Jeziorze Nowogardzkim czy dofinanso-
wanie do remontu stanicy wędkarskiej w Olchowie. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zastępcę 
– Krzysztofa Kolibskiego, burmistrz Robert Czapla jest 
otwarty na wsparcie wędkarzy w realizacji ich potrzeb 
i inwestycji co wielokrotnie udowadniał m.in. poprzez 
obejmowanie patronatem zawodów wędkarskich pro-
mujących wykorzystywanie naturalnego potencjału 
przyrodniczego gminy.

W dalszej części dyskusji omówiono współpracę z 
samorządami i wsparcie w zakresie realizowanych ce-
lów. Prezes Kazimierz Zięba złożył podziękowania za 
wieloletnią, dobrą współpracę z Burmistrzem Rober-
tem Czaplą, który w ubiegłym roku otrzymał odzna-
czenie za zasługi dla Zachodniopomorskiego Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego. (BS, fot.BS/UM)
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Roczne sprawozdanie z działalności 
Zarządu OSP Orzechowo (2018) 

W sobotę (26 stycznia br.), o godz. 17.00, zastęp-
ca burmistrza Krzysztof Kolibski, spotkał się z druhami 
z jednostki OSP w Orzechowie. Okazją do spotkania 
było roczne sprawozdanie z działalności Zarządu. Druh 
Jan Paś przedstawił zebranym sprawozdanie z działal-
ności OSP Orzechowo – strażacy aż 14 raz wyjeżdżali 
do pożaru, a 1 raz do usunięcia powalonego drzewa. 
To pokazuje, że jednostka ta jest potrzebna w tym re-
jonie, tym bardziej.

Druhowie zgłosili do zastępcy burmistrza zapotrze-
bowanie na pomoc od Gminy w sprawie zakupu nowe-
go wozu dla jednostki, ponieważ dotychczasowy jest 
już w takim stanie, że w każdej chwili może zostać on 
wycofany z eksploatacji. Obecny na zebraniu zastępca 
burmistrza poinformował, że w tym roku gmina podję-
ła starania na zakup nowego samochodu dla jednost-
ki OSP w Osowie, która straciła swój wóz w pożarze 
remizy. W kolejnym zaś roku (2020) gmina podjęłaby 
podobne działania, aby pozyskać nowy samochód dla 
jednostki OSP w Orzechowie.

W minionym roku udało się strażakom pozyskać 
środki zewnętrzne, dzięki którym przy dofinansowa-
niu z gminy, mogli wymienić bramę wjazdową do ga-
rażu. W tym roku gmina zleciła wymianę elektryki w 
pomieszczeniach OSP.

Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli rów-
nież: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie st. kpt. mgr inż. Marek 
Michalak, Komendant Gminny OSP dh Artur Konior, 
Prezes Gminny OSP dh Krzysztof Borowski, Sekretarz 
Gminny OSP druh Gracjan Razik praz Członek Zarządu 
Powiatowego OSP dh Zygmunt Nawrocki.

Goście również zabrali głos, przedstawiając sprawy, 
które były w kręgu zainteresowania druhów. Ponadto 
została podjęta decyzja przez druhów z Orzechowa, 
aby tegoroczne dofinansowanie z Funduszu Sprawie-
dliwości na remonty w 100% została przekazana do 
Osowa, na odbudowę spalonej remizy strażackiej. Jest 
to piękny gest, który świadczy o tym, że brać strażacka 
OSP jest jak jedna rodzina. (ps)

 30 stycznia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w No-
wogardzie odbyło się pierw-
sze w tym roku spotkanie z 
cyklu: ‚’Ocalić od zapomnie-
nia”. Bohaterem dwuna-
stego już spotkania był ks. 
Bronisław Pisarek. Wśród 
gości był także ks. Grzegorz 
Legutko – obecny proboszcz 
Parafii WNMP, były Poseł na 
Sejm – Pan Marian Jeż, któ-
ry bardzo ciekawie opowia-
dał historię budowy domu 
parafialnego przy kościele, a także związanych z tym 
relacji z nieżyjącym proboszczem oraz pan Jan Koza-
kowski – były mieszkaniec Nowogardu, który wzbo-

Ocalić od zapomnienia
gacił spotkanie o prezenta-
cję na temat ks. Stanisława 
Woronowicza. Wspomina-
no również innych księży, 
którzy pełnili posługę w tej 
parafii. Życiorys omawianej 
postaci przedstawiła mode-
ratorka spotkań - Pani Kazi-
miera Fecak. Następnie Pan 
Franciszek Karolewski zapre-
zentował obszerną galerię 
zdjęć. Następnie uczestnicy 
spotkania zabierali kolej-

no głos i dzielili się swoimi 
wspomnieniami o Bronisławie Pisarku. Jak zwykle dys-
kusji nie było końca. Dziękujemy wszystkim za udział i 
zapraszamy na kolejne spotkania.
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Informacja
Będzie sygnał dźwiękowy dla osób niewidomych 

 Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy w dniu 23 listopada 2018 roku Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla wystąpił z pisemnym pytaniem do Kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciecha Józwy o 
możliwość doposażenia sygnalizacji świetlnej w sygnał dźwiękowy dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej, Warszawskiej i Kościuszki.

W dniu 17 stycznia 2019 roku otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Star-
gardzie, że ujęto w propozycjach do planu budżetu na rok bieżący przebudowę przedmiotowej sygnalizacji. 
Podczas przebudowy zostanie uwzględnione zamontowanie na przejściu dla pieszych, sygnału dźwiękowego 
dla osób niewidomych.

Z poważaniem 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych 

Justyna Wiącek

 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw  
przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie”

Termin składania ofert upływa 20.02.2019 r. o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://bip.nowogard.pl/unzip/10235.dhtml

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
na budowę placu zabaw w miejscowości Żabówko

Termin składania ofert upływa 19.02.2019 r. o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://bip.nowogard.pl/unzip/10233.dhtml

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza  
do składania ofert na zadanie pn. 

„Przebudowa  drogi przy ul. Ks. Racibora I 
w Nowogardzie- Etap I”.

Termin składania ofert upływa  
19.02.2019 r. o godz. 9:00.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem 
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/471.dhtml

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza  
do składania ofert na zadanie pn. 

 „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Olchowskim – budowa pomostu”.

Termin składania ofert upływa  
22.02.2019 r. o godz. 12:00. 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: 
http://bip.nowogard.pl/unzip/10229.dhtml

Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na 

plakat „Sprzątnij po swoim psie”, 
który jest kolejnym etapem prowadzonej kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy.  Celem kampanii jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze czworonogi oraz 
edukacja utrzymania porządku i czystości po naszych pupilach. Uświadamianie o zagrożeniach dla zdrowia 

w wyniku pozostawiania nieczystości w miejscach publicznych, a także dbałość by podopieczni nie stanowili 
uciążliwości dla innych mieszkańców.

Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie.
                                                        Burmistrz Nowogardu

     Robert Czapla

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OgłoszenieOgłoszenie

Zaproszenie
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na

 bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowogard  w roku 2019
Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego bieżącego roku. 

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się  
na stronie http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/472.dhtml.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na
 Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej  

w mieście Nowogard w okresie 01.03.2019 r. do 28.02.2020 r.
Termin składania ofert do 12 lutego 2019 r. godz. 09:00.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na
 Dostawę i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard,  

jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki  
w Nowogardzie (usługa kompleksowa)

Termin składania ofert do 25 lutego 2019 r. godz. 10:00. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na

 Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery 
na terenie gminy Nowogard

Termin składania ofert upływa  19.02.2019 godz 12:00
Więcej informacji pod adresem http://bip.nowogard.pl/strony/10190.dhtml

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OFERTA PRACY: 
Burmistrz Nowogardu 

zaprasza do składania ofert na
Samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu  

środków Unii Europejskiej,  
w szczególności projektów „miękkich”.

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych 
między innymi z:
• Samodzielnym wyszukiwaniem możliwości pozyskiwa-

nia funduszy zewnętrznych dla Gminy Nowogard i ich 
analizowanie;

• Przygotowywaniem i terminowym składaniem wnio-
sków aplikacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji;

• Rozliczaniem rzeczowym i finansowym dofinansowa-
nych projektów.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara 
Zdun, nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10202.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce 
„wolne stanowiska”.
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OFERTA PRACY: 
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  

Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych 
między innymi z:
• zarządzaniem i utrzymaniem dróg;
• oświetleniem ulic i skwerów;
• komunikacją miejską;
• zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
• utrzymaniem zieleni.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara 
Zdun,  nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10193.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce 
„wolne stanowiska”.

 Weź ślub wyznaniowy

Od 1998 roku, kiedy Polska ratyfikowała Konkordat 
łączący ją ze Stolicą Apostolską, istnieje możliwość za-
wierania tzw. ślubów konkordatowych. 

Jaki skutki wywołuje zawarcie takiego ślubu? Ja-
kie formalności należy wypełnić?

Zdecydowaliście się Państwo na ślub wyznaniowy 
(tak zwany kościelny albo konkordatowy)? Jeśli chce-
cie, żeby małżeństwo było uznane przez prawo pol-
skie, musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu 
cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Ponieważ ślub wyznaniowy będzie miał skutki cy-
wilne (zostaniecie małżeństwem zgodnie z polskim 
prawem), wymogi są takie same, jak przy ślubie cywil-
nym. Ślub możecie wziąć jeśli:
• jesteście pełnoletni,
• nie jesteście w związku małżeńskim,
• nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej 

oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie 
może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),

• nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej 
(na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),

• nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba 
adoptująca i osoba adoptowana).
Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 

lat - może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone - mogą 

wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo 

niedorozwojem umysłowym - może wziąć ślub, jeżeli 
uzyska na to zgodę sądu.

Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą 
zawrzeć związku małżeńskiego. 

Udajcie się Państwo do dowolnego USC
Przed wizytą w USC przygotujcie:

• Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste 
lub paszporty) do okazania,

• dowód opłaty skarbowej - możecie zapłacić w 
kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu.                   
Opłata wynosi 84 zł.

• jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie 
małżeństwa, 

• jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a je-
steś obywatelem Polski), przygotuj:
- zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
- a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, 

przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa 
wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo 
unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który 
potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:
• ta osoba musi złożyć dokument, który potwier-

dzi, że może zawrzeć związek małżeński według 
prawa, które obowiązuje w kraju, z którego po-
chodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z 
właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). 
Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątko-
wo trudne, czyli istnieją trudne do przezwycięże-
nia przeszkody (na przykład: w kraju pochodze-
nia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku 
złożenia takiego dokumentu. Wówczas sąd usta-
li, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytu-
acji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej 
sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi 
złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania,
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• jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierow-
nik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi 
wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych oso-
by i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej 
osoby (cudzoziemca) aby przedłożyła:
1) odpis aktu urodzenia, 
2) a jeśli osoba ta była wcześniej w związku mał-

żeńskim:
- odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że 

osoba nie jest już w tym związku małżeńskim 
(to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu 
albo nieistnieniu małżeństwa) lub

- odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który 
potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeń-
stwa albo dokumentem, który potwierdzi nie-
istnienie małżeństwa,

• wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języ-
ku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłuma-
czenie może zostać przygotowane przez tłumacza 
przysięgłego lub polskiego konsula,

• jeśli chociaż jedno z Was nie potrafi porozumieć się 
z kierownikiem USC, nie mówi po polsku - musicie 
zapewnić tłumacza lub biegłego.

Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie zło-
żyć - zapytajcie o to kierownika USC. Oceni Waszą sy-
tuację i powie, co macie zrobić.

W czasie wizyty w USC:
• złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wie-

cie o istnieniu okoliczności wyłączających zawar-
cie małżeństwa. Zapewnienie przygotuje urzędnik 
podczas wizyty i da Wam do podpisu,

• złóżcie oświadczenie o Waszym przyszłym nazwi-
sku oraz nazwisku Waszych przyszłych 
dzieci.  Po ślubie możecie:
- zachować swoje dotychczasowe nazwi-

ska, 
- do swojego nazwiska dodać nazwisko 

współmałżonka. To nazwisko może mieć 
tylko dwa człony (nazwisko dwuczłono-
we) na przykład Nowak-Kowalska,

- zdecydować się na jedno z waszych na-
zwisk, które będzie Waszym wspólnym 
nazwiskiem.

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym 
nazwisku - zachowacie swoje dotychczasowe 
nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne na-
zwiska - musicie zdecydować, jakie nazwisko 
będą nosiły Wasze przyszłe dzieci. Możecie 
wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko 
jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połą-
czenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do 
niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie 
nazwiska dzieci - będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, 
które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (na-
zwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Kierownik USC da Wam zaświadczenie stwierdzają-
ce brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeń-
stwa. Przekażcie zaświadczenie duchownemu, który 

udzieli Wam ślubu. Duchowny poinformuje Was, jeśli 
musicie spełnić dodatkowe warunki niezbędne do za-
warcia małżeństwa.

Udajcie się Państwo do USC nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed planowaną datą ślubu (zaświadcze-
nie jest ważne 6 miesięcy). Aby uniknąć niespodzia-
nek, nie zostawiajcie wizyty w urzędzie na ostatnią 
chwilę.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymacie od 
kierownika USC, w większości przypadków podczas 
tej samej wizyty w urzędzie. Pamiętajcie, że takie za-
świadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy.

Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, 
dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na 
złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC 
o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierow-
nika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kie-
rownika USC wynika z orzeczenia sądu - nie możecie już 
złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

Ślub
W umówionym terminie duchowny udzieli Wam 

ślubu. Duchowny musi potwierdzić dane narzeczo-
nych i świadków, dlatego potrzebne będą:
• Wasze dokumenty tożsamości (np. dowody osobi-

ste lub paszporty),
• dokumenty tożsamości świadków (np. dowody 

osobiste lub paszporty).
Duchowny poprosi Was i Waszych świadków o 

podpisanie zaświadczenia, w którym potwierdzicie, że 
w jego obecności złożyliście oświadczenie o wstąpie-
niu w związek małżeński.

Po ślubie
W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny 

ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne 
dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podsta-
wie małżeństwo. Pójdźcie Państwo do USC - tam do-
staniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu mał-
żeństwa.

    Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

   mgr  Mariola Tyrcha
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ŚRODA  
Z BRYDŻEM  

W BIBLIOTECE

Zapraszamy na spotkanie brydżowe
Pierwsze spotkanie

20.02.2019 r.
god. 19.00.

instruktor Pan marian Siwy
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Dobra strona informacji

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

* *www.nowogard.pl
 

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
Łamanie tekstu i druk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów  
oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; So-
łectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogar-
dzie, 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. Polskie-
go 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. War-
szawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Bie-
dronka”, 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; Komisa-
riat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Mono-
polowy „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

Koncert charytatywny dla Kacpra
W tym roku, po raz kolejny, na deskach sali wido-

wiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, zaśpiewa-
ją Przyjaciele NDK. To wyjątkowe wydarzenie będzie 
miało miejsce podczas koncertu charytatywnego, z 
którego całkowity dochód zostanie przekazany w tym 
roku dla Kacpra Garlińskiego – 13 letniego mieszkań-
ca naszej gminy. Zebrane podczas koncertu pieniądze 
mają  umożliwić tacie i babci Kacpra m.in.: zakup dla 
niego nowego wózka, wyjazd na turnus rehabilitacyjny 
oraz codzienne potrzeby Kacpra. 

Tym razem znani nowogardzianie zaprezentują się 
w gorących rytmach LATINO. 

Wszyscy z niecierpliwością czekają na to wyjąt-
kowe wydarzenie. Jest to kolejny tego typu koncert 
w naszym mieście. Zapraszani są do niego wszyscy, 
którzy chcą się włączyć w to szczytne dzieło. Śpiewali 
nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz nowogardz-
kich szkół, członkowie organizacji pozarządowych, 
urzędnicy, policjanci, duchowni, radni, soliści oraz 
zespoły. 

I choć koncert był charytatywny to zdarzało się, 
że poszczególni radni, w czasie jego trwania, „polity-
kowali” ze sceny. Aby taka sytuacje nie miały jednak 
miejsca, by koncert był czysto koncertem charytatyw-

nym, wszyscy radni Rady Miejskiej 
zostali poinformowani, aby nie brali 
bezpośrednio udziału w samym kon-
cercie jako wykonawcy, ale by zasie-
dli na widowni i aktywnie włączyli 
się w aukcję charytatywną, która 
będzie przeprowadzona w ramach 
koncertu.

Aby nikt nikomu nie zarzucił, że 
wykorzystuje swój występ wyłącznie 
do promowania politycznego swojej 
osoby, a nie o to przecież chodzi w 
idei organizowania wszelkich kon-
certów charytatywnych. Pomagajmy 
mądrze. Spotkajmy się więc 22 lute-
go o godz. 18.00 w NDK.
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