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 Pełnym powodzeniem zakończyły się starania 
burmistrza Nowogardu Roberta Czapli o dofinan-
sowanie budowy od dawna wyczekiwanego przez 
mieszkańców Słajsina systemu kanalizacji sanitar-
nej oraz oczyszczalni ścieków, do której zostanie 
on przyłączony. Chodzi o ponad 1,93 mln zł, które 
trafią na konto gminy z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, co gwarantuje podpisana 8 czerwca 
umowa, pod którą podpisy złożyli R. Czapla oraz wi-
cemarszałek województwa Stanisław Wziątek. W 
uroczystości, podczas której to nastąpiło, uczestni-
czyli także między innymi sołtys Słajsina Marcin Ołu-
biec, gminni urzędnicy, a także kilku nowogardzkich 
radnych miejskich.
 - “Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to dla 
Nowogardu stałe źródło dotacji, wiele razy z niego 
korzystaliśmy i zapewne jeszcze nie raz skorzystamy. 
Liczę więc na dalszą dobrą współpracę z całym zarzą-
dem województwa, bo dzięki niej wsie po prostu się 
zmieniają na lepsze i pięknieją. Myślę, że mieszkańcy 
Słajsina będą bardzo zadowoleni z efektów podpisa-
nej dzisiaj umowy” - mówił burmistrz Robert Czapla.

Burmistrz Robert Czapla pozyskał prawie 
2 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków 

oraz sieci kanalizacyjnej w Słajsinie

 Całkowity koszt inwestycji szacuje się na około 
3,2 mln zł, brakującą kwotę w teorii dołożyć będzie 
musiała gmina. Prawdopodobnie i tutaj jednak uda 
się ograniczyć wydatki, bo zarząd Celowego Związ-
ku Gmin R-XXI, do którego należy regionalny zakład 
gospodarowania odpadami w Słajsinie, gotowy jest 
wyasygnować na ten cel ze swojego budżetu około 
600 tys. zł. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, koszt po 
stronie gminy wyniesie jedynie 600 tys. zł.
 Ile dokładnie za wybudowanie nowej infrastruk-
tury trzeba będzie zapłacić? Tego dowiemy się 
wkrótce. Potrzebna do ogłoszenia przetargu doku-
mentacja jest już gotowa, wkrótce będzie można 
wszcząć postępowanie. Rozstrzygnięte zostanie ono 
zapewne jeszcze tego lata, a jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, mieszkańcy Słajsina zostaną przy-
łączeni do sieci kanalizacyjnej wiosną przyszłego 
roku. Poprawi się wtedy nie tylko komfort ich życia, 
ale też niższe będą rachunki za pozbywanie się nie-
czystości.

Paweł Botarski
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Niepłodność
– jak zaradzić i jak pomóc?

Specjaliści alarmują: przyrost naturalny w Polsce jest coraz niższy. Jesteśmy jednym z najszyb-
ciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych 35 lat liczba miesz-
kańców naszego kraju spadnie o ponad 4,5 miliona czyli o 12%. Ze zjawiskiem niepłodności 
mamy również do czynienia na terenie naszej Gminy. Co więc możemy zrobić, aby Nowogard 
się nie wyludnił?

 Obecnie aż 3/4 młodych Polaków do 30. roku 
życia deklaruje, że planuje stworzyć tradycyjny mo-
del rodziny z dziećmi. Większość z nich marzy o po-
siadaniu malucha, który będzie rósł na ich oczach. 
Prawie każdy mężczyzna chciałby mieć córeczkę, 
którą mógłby traktować, jak księżniczkę czy synka, 
którego nauczyłby grać w piłkę. Co zrobić, jeżeli po 
dłuższym okresie starań o dziecko okazuje się, że ten 
scenariusz jest trudny do zrealizowania? Statystyki 
podają, że coraz częściej problem z powiększeniem 
rodziny leży właśnie po stronie mężczyzny. Nie jest 
to jednak sytuacja bez wyjścia...
 Niepłodność staje się niemałym dziś problemem. 
W Polsce dotyka ona już niemal co piątej pary sta-
rającej się o dziecko. Co roku blisko 1,5 mln par w 
Polsce zmaga się z tym problemem. 
 W 40 proc. problem z płodnością zależny jest od 
kobiety, a w 40 proc. od mężczyzny – mówią leka-
rze ginekolodzy i seksuolodzy. 20 procent stanowią 
problemy wspólne. Jednak to kobiety najczęściej 
zgłaszają się, gdy nie mogą zajść w ciążę, a nie męż-
czyźni. 
 Nadmierny stres, zanieczyszczenia środowiska, 
nieprawidłowa dieta, stosowanie leków sterydo-
wych, używki, przegrzewanie jąder, choroby np. 
cukrzyca, schorzenia tarczycy, anemia – to główne 
przyczyny powodujące dziś problem z płodnością.

 Prowadzone badania i analizy wskazują, że spa-
dek dzietności w naszym kraju nie jest jeszcze pro-
cesem zakończonym. 
 Statystyki wręcz nie napawają optymizmem, a 
pokazują, że z roku na rok problem bezpłodności w 
naszym kraju będzie się pogłębiał. Według prognoz 
demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, 
pod koniec 2050 roku populacja Polski osiągnie za-
ledwie 34 mln osób (obecnie jest 37,97 mln osób). 
Jak więc temu problemowi zaradzić?

Niepłodność i bezpłodność – jaka jest różnica?
 Łatwiej dziś medycyna radzi sobie z niepłod-
nością niż bezpłodnością, choć obie choroby mają 
ogromny wpływ na dzietność w naszym kraju, a tak-
że w naszej gminie. Oba określenia dotyczą sytuacji, 
w której para nie może począć biologicznego dziec-
ka. Różnią się one jednak znacznie.

 Według naukowców niepłodność to stan, w 
którym kobieta i mężczyzna przez rok regularnego 
współżycia (3-4 razy w tygodniu) i niestosowania ja-
kiejkolwiek antykoncepcji nie doczekają się ciąży. Co 
ważne, sytuacja ta jest zazwyczaj czasowa i uleczal-
na. Może być spowodowana różnymi zaburzeniami 
czy chorobami, ale ich skutki są najczęściej odwra-
calne. Wraz z rozwojem medycyny poznajemy kolej-
ne przyczyny problemów z płodnością. 
 Bezpłodność jest trwałą niezdolnością poczęcia 
biologicznego dziecka. Jest to nieuleczalny stan spo-
wodowany najczęściej niewykształceniem się czę-
ści układu rozrodczego, trwałym urazem narządów 
płciowych albo ich operacyjnym usunięciem. Są to 
zdecydowanie rzadsze przypadki niż par borykają-
cych się z niepłodnością.

Leczenie niepłodności daje nadzieję
– również w Nowogardzie
 W większości starającym się długo parom (do 
80%) udaje się w końcu zajść w naturalną ciążę. I 
chociaż czas, po jakim się to udaje jest bardzo róż-
ny i ciężko oszacować, komu się uda, a komu nie, to 
jednak jest zawsze jakaś szansa. Jest nadzieja. Nie 
ślepa i naiwna, ale poparta badaniami par, którym 
się udało. W tym jest nadzieja również  dla nowo-
gardzkich par, które stykają się z problemem nie-
płodności na co dzień.
 Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zwracają 
się również sami mieszkańcy, którzy informują, że 
także i w naszej gminie są pary, które chciałyby a nie 
mogą mieć dzieci, bo cierpią na chorobę niepłod-
ności. Również nowogardzcy lekarze potwierdzają 
fakt powiększającej się liczby par na terenie Gminy 
Nowogard, które mają problem z zajściem w ciążę. 



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe4

Samorządowa pomoc
 Szczecin, Szczecinek, Kołobrzeg i Koszalin – to 
gminy w naszym regionie, w których mieszkańcy 
mogą już skorzystać z zachodniopomorskiego pro-
gramu zapobiegania niepłodności. Nowogard też 
może z tego programu skorzystać. Leży to jednak 
w gestii radnych, którzy będą decydować o tym, 
czy pomóc nowogardzkim parom borykającym się 
z problemem niepłodności, czy też odrzucić szansę 
na wzrost dzietności w naszej gminie i na radość w 
małżeństwach, które tak bardzo wyczekują na swoje 
dziecko. 
 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie  
pochylili się nad wspomnianym tematem i napisali 
program leczenia niepłodności, z którego będą mo-
gli skorzystać mieszkańcy. Program ten wpisuje się 
w Zachodniopomorski Program Leczenia Niepłod-
ności 
 Możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej dla 
jednostki samorządu terytorialnego z obszaru woje-
wództwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 
w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego (in vitro) – maksymalna wnio-
skowana kwota dofinansowania to 50% wartości 
programu

 Nowogardzki program leczenia niepłodności za-
kładałby między innymi wsparcie finansowe w wy-
sokości 50% jednak nie więcej niż 10000 zł kosztów 
leczenia zdiagnozowanej niepłodności ponoszonych 
przez mieszkańców Gminy Nowogard. Program zo-
stał już pozytywnie zaopiniowany przez prezesa 
Agencji Oceny Technologi Medycznej i Taryfikacji. 
Nowogardzki szpital również pozytywnie opiniuje 
projekt programu z uwagi na coraz większy problem 
społeczny związany z niepłodnością.
 — Program ten stanowi znaczny postęp w lecze-
niu dość ścisłej populacji mieszkańców gminy Nowo-
gard i jest podstawą do konkretnych działań w tym 
kierunku przez zespół lekarsko-pielęgniarski SPRS w 
Nowogardzie – mówi dr. n. med. Wojciech Kałużyń-
ski, zarządzający oddziałem położniczo-ginekolo-
gicznym SPSR w Nowogardzie.
 Jednak, aby program mógł być wprowadzony w 
życie, nad projektem muszą pochylić się radni i to od 
nich zależy czy  projekt zostanie przyjęty. 
Będziemy Państwa o tej sprawie informować na bie-
żąco w związku z bardzo dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców wspomnianym programem 
pomocy w leczeniu niepłodności na terenie naszej 
gminy.

Marcin Gręda

 W dniach 1-31 lipca 2020 r. odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. 

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

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
ków wielolokalowych powinni wystawiać je przy 
pojemnikach na odpady komunalne, natomiast 
mieszkańcy domów jednorodzinnych przed pose-
sją, przy drodze dojazdowej. Istotne by odpady były 
wystawione przed godziną 7.00 w dniu, w którym 
zaplanowany jest ich odbiór. Niespełnienie tego wa-
runku może skutkować nieodebraniem odpadów.

 Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (sto-
ły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elemen-
ty drewniane, materace, pierzyny, dywany, domowe 
suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki 
dziecięce i inne tego typu odpady. 

UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady jak 
części samochodowe, odpady budowlane, wan-
ny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, 
płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, 
wiadra lub kartony odpady domowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien 
być wystawiany kompletny!
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1.07.2020 r. (środa) Nowogard ulice: Cmentarna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kochanowskiego,  

Kwietniowa, Księcia Racibora I,  Mickiewicza, Ogrodowa,  Polna, Poniatowskiego, Reja, Reymonta, Sienkie-

wicza, Słowackiego, Światowida, Zaciszna, Żeromskiego.

2.07.2020 (czwartek) Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Boha-

terów Warszawy 77, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kulice 33-60, Maga-

zynowa, Młynarska, Nadtorowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocztowa, Rzeszowskiego, Wartcka, Waryńskiego, 

Zielona, 

3.07.2020 r. (piątek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy (bez nr 77), Krótka, Łąkowa, Radosława.

9.07.2020 r. (czwartek) Nowogard ulice: Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesiono-

wa, Jodłowa, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Świerkowa, Wiejska, Wyszyńskiego. 

10.07.2020 r. (piątek) Nowogard ulice: Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-23, Monte Cassino, Okulickie-

go, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Słoneczna, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych 

Szeregów, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.

14.07.2020 r. (wtorek) Nowogard ulice: Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Rataja, Roosevelta, Słonecz-

na, Topolowa. 

15.07.2020 r. (środa) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej,Kowalska, Pustać, Warszawska, 

Zamkowa.

17.07.2020 r. (piątek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.

20.07.2020 r. (poniedziałek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, 

Świerczewo, Trzechel, Zakłodzie.

24.07.2020 r. (piątek) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzyca, 

Radłowo, Sąpolnica, Sieciechowo, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

27.07.2020 r. (poniedziałek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabo-

wo, Żabówko.

28.07.2020 r. (wtorek)  Glicko, Lestkowo, Miętno (bez nr 20-23), Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, 

Sikorki, Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.

29.07.2020 r (środa) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warnkowo, 

Wierzchęcino, Suchy Las.

31.07.2020 r. (piątek) Bieniczki, Bieńczyce, Wojcieszyn, Wierzbięcin, Słajsino, Osowo.

Harmonogram zbiórki
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Łąka zamiast pustyni
 Jak podają media, coraz bardziej realna jest groź-
ba braku wody i suszy na naszym globie. Dlatego też 
światowe organizacje ekologiczne nawołują do po-
dejmowania wszelkich działań mających na celu za-
trzymanie wody na naszej ziemi. Szczególny nacisk 
na podejmowanie takich działań ma miejsce w roku 
bieżącym. W związku z tym zarówno Rząd RP jak i 
poszczególne samorządy na terenie naszego kraju 
wdrażają różne inicjatywy w tym zakresie.
 Jednym z takich sposobów jest odstąpienie od 
wiosennego koszenia traw. Takie decyzje podjęło 
wiele miast w Polce, między innymi: Wrocław, Szcze-
cin, Tychy, Jarocin, Warszawa, Gdańsk itd. Nawet w 
dzisiejszej Gazecie Wyborczej został zamieszczony 
art. pt. „Koniec z koszeniem trawników na potęgę 
i cięciem traw tuż przy drzewach. Łódź wprowadzi 
standardy”. Również Instytut Metrologi i Gospodar-
ki Wodnej zaleca, żeby powstrzymać się z koszeniem 
trawników.

 Trawnik to nie tylko zieleń ponieważ pełni on 
inne, znacznie ważniejsze funkcje, takie jak:
- utrzymanie wilgoci i zapobieganie erozji ziemi – im 
wyższa trawa tym więcej wilgoci i mniejsze parowa-
nie ziemi. Szczególnie w okresach suszy widoczne 
jest jak woda jest bezcenna i powinniśmy ją oszczę-
dzać;
- obniżanie temperatury powietrza – z pomiarów 
przeprowadzonych przez ekologów wynika, że teren 
porośnięty wysoką trawą może być o 30o chłodniej-
szy od asfaltu i o 20o od ziemi bez roślinności;

- produkcja tlenu i pochłaniania dwutlenku węgla – 
im wyższe trawy tym więcej produkują one tlenu, 
jednocześnie pochłaniając szkodliwe pyły i cząstecz-
ki z powietrza odpowiadające za jego zanieczyszcze-
nie;
- zwiększenie bioróżnorodności – z punktu widzenia 
ochrony środowiska, wysoka trawa zwiększa różno-
rodność biologiczną, dając schronienie wielu gatun-
kom owadów, a także innym zwierzętom np. żabom, 
jaszczurkom i jeżom.
- Odłożenie pierwszego koszenia na okres letni, daje 
szanse trawom i polnym kwiatom zakwitnąć.

 Dlatego też Gmina Nowogard wzorem innych 
miast odstąpiła od wiosennego koszenia trawy na 
terenach zielonych.
 Wsłuchując się w Państwa głosy rozważamy 
również możliwość utworzenia na terenie naszego 
miasta tzw. „kwietnych łąk”. Jeżeli macie Państwo 
propozycje miejsc, na których chcielibyście urządzić 
takie łąki prosimy o kontakt telefoniczny z p. Artu-
rem Bajerskim.- tel. 91 39 26 239 lub e-mail: abajer-
ski@nowogard.pl
 Ponadto informuję, że najbliższe koszenie traw-
ników zaplanowano w połowie czerwca br.
 W pierwszej kolejności koszona będzie trawa 
przy drogach i skrzyżowaniach w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu na drogach.

Inspektor w Wydz. GKMiOŚ Artur Bajerski
Z-ca Kierownika Wydz. GKMiOŚ Wojciech Szponar

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
„DOBRY START”

Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swo-
jego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS

Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, zaś   wnioski papierowe można składać w urzędzie 
od 1 sierpnia.
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Mieszkańcy znów mają wodę
w swych kranach

 Jak informowaliśmy Państwa, w dniu 3 czerwca 
br., PUWiS odciął dostawy wody dla części mieszkań-
ców nowego osiedla przy ul. Bema w Nowogardzie. 
Związane to było z wygaśnięciem w lutym br. umo-
wy pomiędzy Spółką Keramzyt – właścicielem wodo-
ciągu, a PUWiSem – dostarczającym wodę. Dziś po 
15.00 ponownie popłynęła w kranach woda.

 Mieszkańcy znów mogą ponownie cieszyć się 
wodą w swych kranach. Jest to możliwe dzięki wy-
pracowanemu porozumienu, pomiędzy trzema 
stronami – mieszkańcami osiedla, Spółką Keramzyt i 
PUWiSem, w której udział miała również Gmina.

 Przypomnijmy, że cała sytuacja jest wynikiem 
sporu trwającego już od wielu lat pomiędzy miesz-
kańcami osiedla, a właścicielem wodociągu Spółką 
Keramzyt.

 Spółka sprzedała mieszkańcom działki pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem 
w drodze. Wybudowała też wodociąg i kanalizację, 
której jest własnościcielem.

 Za pośrednictwem wspomnianej sieci, spółka 
dostarczała wodę mieszkańcom, która była kupo-
wana od PUWiSu. Wszystkie zaś koszty pokrywał 
Keramzyt.

 W lutym tego roku wygasła umowa pomiędzy 
Keramzytem a PUWiSem. Keramzyt nie był jednak 
zainteresowany przedłużeniem umowy, ponieważ 
nie porozumiał się z mieszkańcami, celem uregulo-
wania stanu obecnego.

Gmina pomaga swym mieszkańcom
 Gmina Nowogard, która nie jest stroną w tym 
sporze, ponieważ - jak wspomnieliśmy wyżej - sieć 
wodociągowo - kanalizacyjna stanowi własność pry-
watną Keramzytu i znajduje się w prywatnej drodze 
należącej do mieszkańców, włączyła się na prośbę 
mieszkańców w mediacje pomiędzy Spółką Ke-
ramzyt, a nimi.

 Gminę w mediacjach reprezentowali: zastępca 
Burmistrza Krzysztof Kolibski i zastępca Kierownika 
Wydziału GKMiOŚ Wojciech Szponar. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele PUWiSu.

 Jednak pomimo wstępnie wypracowanego kom-
promisu pomiędzy trzema stronami (mieszkańcy/
Keramzyt/PUWiS), nie doszło do ostatecznego za-

kończenia sporu i w dniu 3 czerwca br., PUWiS za-
przestał dostarczania wody do kranów mieszkań-
ców.

Rozwiązanie sporu
 Mieszkacy się nie poddali i ponownie rozpoczęli 
rozmowy ze Spółką i z PUWiSem, w efekcie czego 
wypracowano porozumienie, dzieki któremu, w pią-
tek (5 czerwca br., o godz. 15.00), woda ponownie 
popłynęła w kranach mieszkańców nowego osiedla 
przy ulicy Bema.

 Warto czasami, jak to sugerowali przedstawicie-
le Gminy, zrobić jeden krok w tył, aby „jutro zrobić 
dwa kroki do przodu” i mieć wodę w kranach.

 To jednak nie koniec rozmów. Czekają jeszcze 
mieszkańców negocjacje ze Spółką Keramzyt od-
nośnie spłaty zadłużenia oraz rozmowy w sprawie 
przejęcia przez PUWiS sieci wodno-kanalizacyjnej.

 Gmina Nowogard jednak nie pozostawi miesz-
kańców samych sobie i zadeklarowała, że udostęp-
ni miejsce na spotkania oraz deklaruje ewentualną 
pomoc przy rozmowach, o ile mieszkańcy będą o to 
prosili.

 Cieszy nas fakt, że mieszkańcy mają wodę i że 
sprawa zostanie rozwiązana z korzyścią dla wszyst-
kich stron.

Redakcja
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 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka

- dzierżawy:
39 26 220 – Monika Wochna;

- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych
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Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczewo,
Grabin i miejscowości Bieńczyce 

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie 
pn.: “Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczewo, Grabin i miejscowości Bieńczyce” 

 
Termin składania ofert upływa 25.06.2020 r o godz. 12.00 

 
Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 91 39 26 240

Paulina Golacik
Wydział Inwestycji i Remontów

Wywóz nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych

w miejscowości Konarzewo i Osowo

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składnia ofert cenowych na zadanie

pn „Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo”.

Termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2020r do godz. 09:00.

Więcej informacji tel. 91 39 26 200

Zagospodarowanie terenu zielonego

położonego przy ul. 3 Maja i Bankowej w Nowogardzie

Gmina Nowogard zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą

„Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. 3 Maja i Bankowej w Nowogardzie”. 

Termin składania ofert upływa 2 lipca 2020 r. o godzi 11:00 

Szczegóły dotyczące niniejszego zadania można uzyskać pod adresemwww.bip.nowogard.pl

lub telefonicznie pod nr 91 39 26 239

Wiadomości Samorządowe 9
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Zapraszamy do kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni Państwo, sytuacja związana z epide-

mią koronawirusa jest dynamiczna.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną i nie wiesz 

gdzie i jaką pomoc możesz uzyskać, jeśli intere-

sują Cię działania gminy w okresie epidemii, jeśli 

masz opinię lub inne uwagi – napisz. Wszelkie 

pytania oraz opinie prosimy kierować na adres: 

zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo niezwłocznie odpowiedzi na swoje pytania.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie ogłasza nabór na stanowisko kucharz

I. Przedmiot naboru:
 1. stanowisko: kucharz 
 2. miejsce wykonywania pracy:  Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie, ul. Ks.J.Poniatowskiego 2a. 
 3. podstawa zatrudnienia : umowa o pracę 
 4. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo- 1 etat 
II. Wymagania podstawowe:
 1. Wykształcenie : zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe 
 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku 
 3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w kuchni 
III. wymagane dokumenty:
 1. CV 
 2. List motywacyjny 
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie) 
 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w gabinecie dyrektora Przedszkola  od 
dnia 16.06.2020 do 29.06 2020r.

Dyr. Ewa Wróbel

Nabór na stanowisko kucharz
w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 11

Godziny otwarcia Orlika od 4 maja 2020

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 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

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

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 

Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 

Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 

pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 

3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 

S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. 

Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. 

Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 

44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 

„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. 

Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 

20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. 

Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, 

ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. 

Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 

„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep 

KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” 

Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD 

(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-

Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji 

Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy 

„Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 

Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 

„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 

„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 

700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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