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„Czyste powietrze” w Nowogardzie.
Burmistrz podpisał porozumienie

Turniej o puchar
burmistrza Roberta Czapli

Konkurs plastyczny dla dzieci str. 20

czytaj na str. 3

 Nowa firma w Nowogardzkiej
Strefie Inwestycyjnej.

Powstanie 400 nowych miejsc pracy

76 lat polskiej administracji
w Nowogardzie
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 W siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
zostało 25 lutego podpisane po-
rozumienie w sprawie przystąpie-
nia gminy Nowogard do rządowe-
go programu „Czyste Powietrze”. 
Ułatwi to mieszkańcom naszej 
gminy dostęp do niego oraz 
usprawni proces jego wdrażania.
 Sam program adresowany jest 
do właścicieli lub współwłaści-
cieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub wydzielonych 
lokali w takich budynkach. Dofi-
nansowanie w kwocie do 37 ty-
sięcy złotych uzyskać można na 
wymianę starych i nieefektyw-
nych pieców na paliwo stałe, tak 
zwanych kopciuchów, na nowo-
czesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, a także prze-
prowadzenie niezbędnych prac 

„Czyste powietrze” w Nowogardzie.
Burmistrz Robert Czapla
podpisał porozumienie

Szanowni mieszkańcy
 Sytuacja epidemiologiczna zmienia się z dnia na dzień.
 Niestety, pomimo przestrzegania pełnego reżimu sanitarnego koronawirus dotarł również do Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie. Część pracowników obecnie przebywa na  kwarantannie oraz w izola-
cji. W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Państwa sprawy 
rozpatrywać na bieżąco. Jednak pomimo naszych starań czas rozpatrzenia sprawy może się wydłużyć 
za co serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie zwracamy się z prośbą aby 
ograniczyć kontakt bezpośredni z naszymi pracownikami. Wszelkiego rodzaju korespondencje można 
pozostawić w skrzynce znajdującej się przed budynkiem urzędu lub przesłać elektronicznie za pomo-
cą platformy EPUAP.
 W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z poszczególnymi wydziałami. Pracownicy 
będą dostępni pod wskazanymi numerami telefonów.
• Urząd Stanu Cywilnego: tel. 91 39 26 230
• Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego: tel. 91 39 26 229 / 91 39 26 228
• Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: tel. 91 39 26 238 / 

91 3926 239 / 91 39 26 232 / 91 39 26 242
• Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: tel. 91 39 26 293 / 91 39 26 233
• Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych: tel. 91 39 26 238
• Biuro Podatków i Opłat: tel. 91 39 26 220 / 91 39 26 217
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa: tel. 91 39 26 227 / 91 39 26 225
• Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich: tel. 91 39 26 212 / 91 39 26 215

Dorota Maślana
Sekretarz Gminy

termomodernizacyjnych budyn-
ku.
 Porozumienie to ustala zasady 
promocji oraz realizacji programu 

na terenie gminy, w tym wspar-
cia i obsługi wnioskodawców w 
procesie składania wniosków o 
dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków jedno-
rodzinnych.
 Do zadań gminy w tym zakresie 
należało będzie między innymi: 
udzielanie informacji o programie 
osobom zainteresowanym złoże-
niem wniosku o dofinansowanie, 
wsparcie tych osób w procesie 
przygotowywania wniosków, a 
także ich późniejszego rozliczenia.
 Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z programu, abyśmy 
mogli konsekwentnie polepszać 
jakość powietrza w Nowogardzie 
i jego okolicach. Więcej informa-
cji na ten temat przedstawimy 
wkrótce.

 Marcin Gręda
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 Nawet 400 nowych miejsc pra-
cy utworzonych może być w zakła-
dzie firmy JMB Wind Engineering, 
która w porozumieniu z burmi-
strzem Robertem Czaplą zapo-
wiedziała dzisiaj kupienie ponad 
7-hektarowej działki, położonej 
na terenie Nowogardzkiej Strefy 
Inwestycyjnej. To efekt kilkumie-
sięcznych, ale prowadzonych w 
świetnej atmosferze rozmów, a 
dzisiaj już oficjalnie ogłosić mo-
żemy, że to polskie, mające swoją 
bazę w podgoleniowskim Budnie 
przedsiębiorstwo chce wybudo-
wać duży, nowoczesny zakład, 
w którym produkowana będzie 
pianka służąca do wypełniania 
łopat do elektrowni wiatrowych. 
Założyciel JMB Edward Jarlaczyń-

Rozwój Nowogardzkiej Strefy Inwestycyjnej.
Będzie 400 nowych miejsc pracy

ski mówił na dzisiejszej konferen-
cji prasowej, że w pierwszym eta-
pie powstanie hala o powierzchni 
ponad 11 tysięcy metrów kwadra-
towych, a zatrudnienie znajdzie w 
niej około 50 - 60 osób. Docelowo 

Tu powstanie
JMB Wind Engineering

w fabryce pracować może nawet 
400 osób.
 - Możecie Państwo sobie wy-
obrazić, jak utworzenie tylu miejsc 
pracy zmieni gminę Nowogard i 
poziom życia w niej. A gruntów na 
sprzedaż w Strefie jeszcze trochę 
mamy i zapewniam, że nie jest 
to ostatnia dobra informacja z 
nią związana. Myślę, że niedługo 
ogłosimy kolejną - mówił podczas 
konferencji prasowej burmistrz 
Robert Czapla.
 JMB Wind Engineering to dru-
ga firma, która wiąże się z Nowo-
gardzką Strefą Inwestycyjną, któa 
dzięki staraniom burmistrza Czapli 
powstała w 2013 roku. Pierwszą był 
Press-Glass, który rozpoczął pro-
dukcję w 2018 roku. Obecnie pracu-
je w tym zakładzie około 360 osób.

Paweł Botarski
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 Burmistrz Robert Czapla wraz z radnymi Pawłem 
Lembasem oraz Stanisławem Saniukiem odwiedził 
plac budowy w celu sprawdzenia przebiegających 
prac związanych z modernizacją sporego odcinka 
ul. Leśnej na osiedlu Bema. Inwestycja wykonywa-
na jest przez pracowników PRD Nowogard, trwa w 
najlepsze i już pod koniec marca zastanie zakończo-
na. W ramach inwestycji oddana będzie do użytku 
mieszkańcom nowa jezdnia na odcinku wzdłuż ga-
raży z ponad 60 miejscami parkingowymi, chodnik 
oraz energooszczędne oświetlenie
 - Remont był niezbędny ze względu na bezpie-
czeństwo i wygodę okolicznych mieszkańców, a jest 
tutaj wielu starszych ludzi, którzy chcą bezpiecznie 
dojść do kościoła czy na zakupy. Inwestycja jest w 
stu procentach udana, oby była pięknie skończona 
- mówił przyglądający się postępowi prac Ryszard 
Biały.

Za kilka tygodni ulica Leśna
będzie jak nowa

 Modernizacja ul. Leśnej jest prowadzona kosz-
tem blisko pół miliona złotych, ma się zakończyć 
pod koniec marca tego roku. Warto dodać, że to nie 
jedyna inwestycja, która w ostatnich latach jest re-
alizowana na osiedlu Generała Józefa Bema. Wcze-
śniej wyremontowano także inną część ul. Leśnej, 
przy SP 4 wybudowane zostało wielofunkcyjne bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią, sam budynek szko-
ły poddany został termomodernizacji, wymienio-
ne zostały także wszystkie oprawy oświetleniowe. 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zapowiedział 
również mieszkańcom, że w tym roku wyremonto-
wany zostanie również fragment ul. Generała Józefa 
Bema.

Paweł Botarski
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 W piątek 26 lutego br. w Ratuszu 
Miejskim odbyło się spotkanie bur-
mistrza Roberta Czapli z dyrekto-
rem szpitala Kazimierzem Lemba-
sem oraz skarbnikiem Marcinem 
Marchewką. Spotkanie dotyczyło 
poręczenia przez gminę kredytu w 
rachunku bieżącym dla szpitala w 
celu utrzymania płynności finanso-

Burmistrz wspiera nowogardzki szpital
wej w przypadku przedłużającego 
się terminu płatnośći za usługi z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.
 „W chwili obecnej mamy naj-
lepszego zarządzającego szpita-
lem, dobrego finansistę, który 
świetnie sobie radzi dlatego też 
wspomagamy szpital aby mógł 
nadal dobrze funkcjonować” - po-

wiedział burmistrz Robert Czapla.
 Również dyrektor nie szczędził 
ciepłych słów pod adresem bur-
mistrza podkreślając - „...z pełnym 
przekonaniem stwierdzam, że mamy 
bardzo dobrego włodarza, który dba 
o zdrowie naszych mieszkańców i na 
którego zawsze możemy liczyć...”.

Piotr Suchy
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 - To już kolejna inwestycja naszej gminy w po-
prawę infrastruktury oświetleniowej, ale też nie 
ostatnia – mówi Robert Czapla, Burmistrz Nowo-
gardu. - Przypomnę tylko, że w ostatnich latach wy-
budowaliśmy całkowicie nowe oświetlenie m.in. na 
ulicy Stolarskiej, 15 Lutego,Krótkiej, Zamkowej, na 
przejściach dla pieszych oraz na terenie wiejskim 
np. w Żabówku. Dodam jeszcze, że planowana jest 
budowa nowego oświetlenia wzdłuż ścieżki dookoła 
jeziora, na wielu ulicach w mieście: Generała Bema, 
Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii Krajowej, 
Roosevelta, Rataja, Grota Roweckiego, Głowackie-
go, Racławicka, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, 
Zamkowa, Kowalska, Warszawska, 5Marca, Plac 
Ofiar Katynia, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych 
Szeregów, Szkolna, Promenady, Teren nad Jeziorem 
Nowogardzkim, Wojska Polskiego, Smużyny, Plac 
Wolności, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, Pileckiego, 
Waryńskiego, Fabryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, 
Warszawska, 700 lecia, Bohaterów Warszawy, Ra-
dosława, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Racibora, 
Poniatowskiego, Cmentarna, Ogrodowa, a także 
w Karsku, Świerczewie, Wołowcu, Wierzbięcinie, Ku-
licach, Sąpolnicy itd.
 26 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał 
umowę z firmą ELEKTROINSTAL- P.H.U. JAN BAGIŃ-
SKI na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż 
ulicy Sikorskiego.
 Wspomniana inwestycja polegać będzie na wy-
budowaniu oświetlenia w ul. Sikorskiego w No-
wogardzie. W skład oświetlenia wchodzić ma 12 

Rusza kolejna inwestycja
w oświetlenie drogowe

słupów aluminiowych o wysokości 7m z oprawa-
mi oświetleniowymi LED o mocy 72W, wkopanych 
bezpośrednio do ziemi oraz szafka oświetleniowa. 
Koszt inwestycji to 68.880 zł. Zaś termin wykonania 
zamówienia to maksymalnie 8 miesięcy od dnia za-
warcia umowy. Choć termin zakończenia jest odle-
gły, to nie oznacza, że inwestycja nie może zostać 
zrealizowana w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy.
 Warto wspomnieć, że wykonawca oświetlenia na 
ulicy Sikorskiego jest znany w naszej gminie, ponie-
waż zrealizował m.in. budowę oświetlenia w Strze-
lewie w roku 2013.
 Mamy nadzieję, że mieszkańcy tej i kolejnych ulic, 
gdzie burmistrz Robert Czapla będzie w najbliższej 
przyszłości realizował budowę nowego oświetlenia, 
nie będą już rano i wieczorem wracać po ciemku do 
swoich domów.

Piotr Suchy
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 Szczególnie właściciele firm, które działają w bu-
downictwie czy w drogownictwie, mają do czynie-
nia z tym rodzajem inwestycji. Co to są te inwesty-
cje przechodzące? To taki rodzaj inwestycji, które 
zostały rozpoczęte w roku ubiegłym, a kończone są 
w roku kolejnym i wówczas też są rozliczane finan-
sowo. Z takimi inwestycjami mamy też do czynienia 
w naszej gminie. I nad tym rodzajem inwestycji po-
chylą się na piątkowej sesji radni Rady Miejskiej w 
Nowogardzie.
 Musimy wiedzieć, że projekt budżetu gminy na 
kolejny, który przygotowuje burmistrz wraz ze skarb-
nikiem i pracownikami urzędu, musi trafić do Biura 
Rady do dnia 15 listopada, bo wtedy to kierowany 
jest on do radnych Rady Miejskiej, którzy mają czas 
do końca danego roku kalendarzowego, aby go osta-
tecznie przyjąć wraz z ewentualnymi poprawkami. 
To jednak nie oznacza, że gmina zaprzestaje funk-
cjonowania. Realizacja bowiem budżetu na dany 
rok kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalen-
darzowego, czyli o północy 31 grudnia. I choć pro-
jekt budżetu na kolejny rok zostaje złożony, to na-
dal ogłaszane są przetargi na wykonanie kolejnych 
inwestycji na rzecz mieszkańców gminy Nowogard. 
To sprawia, że inwestycje, których przetargi zostały 
rozstrzygnięte w listopadzie czy w grudniu, nie mo-
gły być ujęte we wspomnianym projekcie budżetu. 
Środki finansowe zaangażowane w danym roku, 
przechodzą na kolejny rok budżetowy, jako wolne 

Radni na najbliższej sesji zajmą się
inwestycjami przechodzącymi

środki na realizację. Rolą radnych jest zabezpieczyć 
te wolne środki na inwestycje, które były rozpoczęte 
w ubiegłym roku, a ich finalizacja nastąpi w najbliż-
szym czasie i gmina, zgodnie z zawartymi umowami, 
będzie musiała zapłacić za wystawione faktury.

Inwestycje przechodzące z roku 2020,
za które gmina musi zapłacić w najbliższym czasie:

1. Przebudowa drogi na działce nr 97/8 w Świercze-
wie – projekt – 25.000 zł.
Aby inwestycja mogła być zrealizowana, musi być 
najpierw wykonany projekt. Została w ubiegłym 
roku wyłoniona firma, która to zadanie wykonała i 
teraz trzeba za wykonaną pracę zapłać należność, 
wynikającą z zawartej umowy.

2. Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Le-
śnej na osiedlu Bema – 281.873 zł.
Inwestycja zostanie zakończona w marcu br. W dniu 
2 grudnia 2020 r., podpisana została umowa z wyko-
nawcą - PRD Nowogard.

3. Budowa budynku komunalnego mieszkalno so-
cjalnego – projekt – 21.525 zł.
W związku z kolizją słupa energetycznego średnie-
go napięcia, w miejscu projektowanego budynku, 
ogłoszone zostało postępowanie, które miało wyło-
nić wykonawcę opracowania
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dokumentacji projektowej, by „zlikwidować koli-
zję istniejącej infrastruktury SN-15kV”. Wykonaw-
cą wspomnianej dokumentacji była firma Zakład 
Instalatorstwa Elektro-energetycznego Eugeniusz 
Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej, która swoją pracę 
wykonała i gmina musi zapłacić swoje zobowiązanie 
wobec niej.

4. Budowa ściany na urny na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowogardzie – 303.344 zł.
Z powodu warunków atmosferycznych realizacja in-
westycji przesunęła się w czasie. Jest to ważna inwe-
stycja zarówno dla zarządcy nowogardzkiego cmen-
tarza, jak i dla mieszkańców, którzy wnioskowali u 
burmistrza o tę inwestycję ze względu na ten rodzaj 
pochówku swoich bliskich, z powodu coraz większe-
go problemu z miejscami do tradycyjnego pochów-
ku zmarłych na naszym Cmentarzu Komunalnym.

5. Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 – koncepcja– 17.097 zł.
Wielkie zainteresowanie tą inwestycją wśród miesz-
kańców Nowogardu oraz rodziców i uczniów SP2 
sprawił, że przed przystąpieniem do tworzenia 
ostatecznego projektu obiektu, burmistrz Robert 
Czapla zlecił wykonanie najpierw koncepcji z pełną 
wizualizacją przyszłej sali widowiskowo-sportowej, 
który był publikowany również na stronie www.no-
wogard.pl oraz w papierowym wydaniu Nowogardz-
kich Wiadomości Samorządowych. Dzięki temu 
mogliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądała w efekcie 
końcowym nowogardzka hala widowiskowo-sporto-
wa.

6. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie 
szpitala – I etap – 35.000 zł.
Od dłuższego czasu radny, a także chirurg i lekarz 
z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Wojciech 
Włodarczyk wraz z burmistrzem zabiegają, aby 
opracować koncepcję lądowiska, która sprawdzi 
możliwości i koszty z tym związane. Lądowisko to 
ogromne ułatwienie. Czas dowozu w sposób trady-
cyjny dziś, w przypadku pacjenta z zawałem, wynosi 
ok. 40 minut. W przypadku helikoptera czas przygo-
towania pacjenta i przetransportowanie go wynie-
sie ok. 8 minut. O tyle zwiększą się szanse pacjenta 
na przeżycie. W ubiegłym roku zostały zabezpieczo-
ne środki finansowe na opracowanie koncepcji, pro-
cedura przetargowa rozpoczęła się w grudniu, a w 
styczniu został wyłoniony wykonawca.

7. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie – 1.159.493 zł.
Ta ważna dla mieszkańców Słajsina inwestycja zo-
stanie zrealizowana kosztem ponad 4,4 mln zł.
Zabezpieczana kwota to wkład ze strony gminy, po-
zostałe kwoty pochodzą z dwóch różnych
źródeł. Pierwszym z nich jest Urząd Marszałkowski 

w Szczecinie (ponad 1,9 mln zł), a drugim Celowym 
Związkiem Gmin R-XXI, który do zadania dołoży pra-
wie 669 tys. zł.

8. Wykonanie oświetlenia solarnego w gminie No-
wogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, 
Karsk) – dokumentacja – 18.733 zł.
Na realizację tej inwestycji złożone zostały przez 
burmistrza Roberta Czaplę wnioski o dofinanso-
wanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjonowały zli-
kwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Rolnej. Wnioskowana kwota na to zadanie to 
700.000 zł brutto.
Bez dokumentacji gmina nie będzie mogła skorzy-
stać z dofinansowania, więc jest to ważna sprawa.

9. Przebudowa Nowogardzkiego Domu Kultury – 
dokumentacja – 24.600 zł.
Umowa podpisana została z pracownią Bernadeta 
Jastrzębska Arch ze Szczecina, na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę No-
wogardzkiego Domu Kultury. Wartość podpisanej 
umowy opiewa na kwotę 24.600 zł i zakłada ona 
przygotowanie najpierw koncepcji, która zostanie 
zaakceptowana i będzie stanowić podstawę przy-
gotowywanego projektu. Koncepcja została przygo-
towana oraz zaakceptowana i w najbliższych dniach 
nastąpi finalizacja zamówionej dokumentacji.

10. Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 
– koncepcja – 33.210 zł.
Dobiegają końca prace projektowe, których wy-
konawcą jest firma Bernadeta Jastrzębska ARCH+. 
Uzyskana dokumentacja nie tylko pokaże nam kosz-
ty inwestycji, ale również będzie mogła posłużyć w 
uzyskaniu środków zewnętrznych na realizację tej 
inwestycji, jakże ważnej dla naszych mieszkańców.
Ponadto radni zabezpieczą w budżecie gminy kwotę 
10.000 zł, która będzie stanowić wkład Gminy No-
wogard w budowę infrastrukturę wodociągową w 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Juliusza Sło-
wackiego , obr. 3 miasta Nowogard. Planowana war-
tość inwestycji to około 20.000 zł. Pozostałą kwotę 
stanowi wkład działkowców. Jest to o tyle ważna in-
westycja, że wychodzi ku potrzebom mieszkańców, 
którzy czynnie korzystają z dobrodziejstwa, jakim są 
ogródki działkowe.

 Wszystkie wymienione inwestycje w ubiegłym 
roku były wspierane przez radnych Rady Miejskiej 
i mamy nadzieję, że przez głosowanie nad przygo-
towanymi projektami uchwał, radni zagłosują za ich 
dokończeniem i rozliczeniem.

Piotr Suchy
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Porządki w gminie 
Nowogard

 Od ponad dziewięciu lat, na polecenie Burmi-
strza Roberta Czapli, trwa systematyczne porząd-
kowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez 
stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników inter-
wencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wy-
konano:

Ul. 700 lecia - usuwanie piachu po zimie

Droga wowjewódzka - sprzątanie

Mycie ławek miejskich

Ul. Poniatowskiego - porządki po zimie

Remont pomieszczeń gminnych

Sprzątanie azyli drogowych

Usuwanie błota i sniegu z przejść dla pieszych
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 Zagospodarowanie odpadów pochodzących z 
rolnictwa to zadanie ich wytwórcy (rolnika), który 
ma obowiązek podpisania indywidualnej umowy 
na ten cel. Problem z tego typu odpadami wiąże się 
głównie z tym, że nie są on uznawane za odpady ko-
munalne.
 Mimo tego, że samorząd lokalny nie ma obo-
wiązku organizowania zbiórek wszelkich odpadów 
z produkcji rolnej, Gmina Nowogard postanowiła 
pomóc rolnikom w tym zakresie. Pod koniec 2019 r. 
Urząd Miejski w Nowogardzie przeprowadził nabór 
deklaracji od zainteresowanych tematem rolników, 
aby określić ilość odpadów znajdujących się na tere-
nie gminy, które miałyby zostać objęte programem. 
W efekcie zebrano deklaracje na usunięcie blisko 
270 ton odpadów z działalności rolniczej - folii rol-
niczych po nawozach sztucznych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 
Bag.

W trosce o rolników

 12 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał umowę z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na dofinansowanie utylizacji odpadów 
powstających z działalności rolniczej w ramach pi-
lotażowego programu „Usuwanie folii rolniczych i 
innych odpadów pochodzących z działalności rol-
niczej”.Dzięki temu, uzyskano kwotę 135 000,00 zł 
(100% wartości projektu, bez udziału środków wła-
snych gminy) na realizację projektu usunięcia odpa-
dów od rolników.
 W styczniu i lutym br. został dokonany wybór 
podmiotu odpowiedzialnego za odbiór oraz pod-
danie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu 
oraz wyznaczenie miejsca i terminów ich zbiórki.W 
dniach 23-24 lutego 2021 r. odebrano zadeklarowa-
ne 270 ton odpadów z 43 gospodarstw rolnych z te-
renu Gminy Nowogard oraz sąsiedniej gminy Osina 
(Redło). Dzięki temu w dużym stopniu udało się za-
gospodarować sporą część odpadów, co oczywiście 
stanowi pierwszy krok na przyszłość w celu rozwią-
zania problemu, gdyż praktycznie wszyscy rolnicy 
wyrażali chęć ponownego udziału w projekcie.Wy-
konawcą zamówienia była firma Recykling Polska-
-UE Grigore Bełz z Żagania.

Jarosław Soborski
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 Z okazji Święta Zakochanych, 
burmistrz  Robert Czapla wraz z 
Nowogardzkim Domem Kultury, 
zapraszał do wspólnej zabawy 
wWalentynkowym Konkursie Fo-
tograficznym. Tematem zdjęć było 
wszystko, co kojarzy się z miłością 
i nawiązuje do tematu konkursu. 
Mieszkańcy mogli do 15 lutego br. 
przesyłać wykonane przez siebie 
zdjęcia pozostające w tematyce 
konkursu. Przesłane fotografie 
oceniała komisja konkursowa.
 Laureatami Walentynkowego 
Konkursu Fotograficznego zostali: 
Magdalena Perek oraz pan Karol 
Adameczek.
 We wtorek, 2 marca br., bur-
mistrz Robert Czapla wraz z Ka-
millą Ratajczak- przedstawicielem 
Nowogardzkiego Domu Kultury, 
wręczyli główną nagrodę tj. kar-
net do Kina Orzeł na seanse w 
wybranym miesiącu dla dwóch 
osób. Nagrodę za zwycięskie 
zdjęcie, przedstawiające zakocha-

Walentynkowy konkurs fotograficzny 
rozstrzygnięty

nych, pani Magdalena odebrała w 
towarzystwie swojego meża.
 Zapytalismy przy tej okazji 
panią Magdalenę - jaki jest jej 
przepis na prawdziwą miłość?  W 
odpowiedzi usłuszeliśmy, że wza-
jemne słuchanie siebie, a  przede 
wszystkim szacunek każdego dnia 
do siebie nawzajem - to najlepsza 
recepta na miłość.
 Gratulujemy autorom zwy-
cięzkiej fotografii i równocześnie 

zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do udziału w 
kolejnych konkursach oglaszanych 
przez Burmistrza Nowogardu oraz 
do odwiedzania kina Orzeł znaj-
dującego się w Nowogardzkim 
Domu Kultury.
 Poniżej prezentujemy zwycię-
skie fotografie w Konkursie Wa-
lentynkowym pn. “W Nowogar-
dzie Miłość jest na każdym rogu”.

Marcin Gręda
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 W czasie II wojny światowej w 
Nowogardzie normalnie toczyło się 
życie. Dopiero w lutym 1945 roku 
powoli rozpoczęła się ewakuacja 
ludności niemieckiej.
 Do walki o Nowogard doszło 
w nocy z 4 na 5 marca 1945 roku. 
Front niemiecki przełamały: 22 
Gwardyjski Korpus Pancerny pod 
dowództwem generała poruczni-
ka Nikołaja Tielakowa, 79 Korpus 
Strzelecki pod dowództwem gene-
rała majora Siemiona Pieriewiortki-
na oraz oddziały Ludowego Wojska 
Polskiego, I Dywizja im. T. Kościusz-
ki, 3 Berliński Pułk Piechoty pod do-
wództwem pułkownika Aleksandra 
Archipowicza. 5 marca wojska ra-
dziecko-polskie ostatecznie zajęły 
Nowogard. Do niewoli trafiło 800 
żołnierzy i oficerów niemieckich. 
Na nowogardzkim cmentarzu spo-
częły prochy 64 polskich żołnierzy 
poległych w walce o Nowogard i 
jego okolice. Miasto poddało się 
faktycznie bez walki, po czym na-
stąpiły grabieże i palenie domów 
przez wojska sowieckie, w wyniku 
czego miasto zostało zniszczone w 
70%. Powoli zaczęli napływać osad-
nicy polskiego pochodzenia.
 5 maja 1945 roku do Nowogar-
du przyjechała również 31 osobo-
wa grupa operacyjna, której za-
daniem było utworzenie struktur 
gospodarczych i politycznych. Ko-
misarycznym burmistrzem Nowo-

76 lat polskiej administracji
w Nowogardzie

gardu został mianowany Roman 
Tyboroski.
 Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego zajął budynek 
przy ulicy Stalina 9 (dziś 3 Maja). 
Znajdujący się obok skwer idealnie 
nadawał się na obchody 1-maja, 22 
lipca i inne tego typu święta oraz na 
postawienie pomnika „Bohaterom 
...”. W pracach przy budowie po-
mnika uczestniczyli niemieccy jeń-
cy wojenni. Pomnik wygląda tak jak 
przed ponad 70 laty.
 Dziś mija dokładnie 76 lat od 
tamtych wydarzeń - początków pol-
skiej administracji w Nowogardzie.
 W maju 1945 roku mieszkało tu 
600 obywateli polskiego pochodze-
nia, rok później już 2446 i liczba ta 

rosła z każdym rokiem. W mieście 
utrzymana została siedziba powiatu, 
która funkcjonowała do 1975 roku. 
Rozpoczęto organizację urzędów, 
szkół i uruchamiania kolei, fabryk i 
zakładów. Napływowa ludność osie-
dlała się w ocalałych domostwach, a 
w rejonie Starego Miasta funkcjono-
wać zaczął kościół i ratusz. Odgruzo-
wywanie tej części miasta rozpoczę-
to jednak dopiero w 1954 roku. 
 Oddajemy hołd i cześć 5 marca 
wszystkim polskim żołnierzom, któ-
rzy zginęli na tej zachodniopomor-
skiej ziemi oraz polskim pionierom, 
którzy podnieśli to miasto z gruzów 
i sprawili, że dziś możemy być dum-
ni z naszego miasta.

Piotr Suchy
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 W dniu 27.02.2021 odbył się 
halowy turniej piłki nożnej rocz-
nika 2008 i młodszych o Puchar 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli. Organizatorem turnieju 
był klub Pomorzanin Nowogard. 
Do rywalizacji w wydarzeniu przy-
stapiło 8 zespołów. Mecze były 
rozgrywane w dwóch grupach, 
następnie odbyły się półfinały 
między 4 najlepszymi zespołami. 
Ostatecznie najlepszym zespołem 
okazał się LZS PRZYBIERNÓW, 2 
miejsce zajęła UKS AP Szczeci-
nek I, 3 miejsce zajęła PSFS Zalew 
Stepnica, 4 miejsce Iskra Golcze-
wo, 5 miejsce LKS Pomorzanin 
Nowogard I, 6 miejsce LKS Po-
morzanin Nowogard II, 7 miejsce 
UKS AP Szczecinek II, 8 miejsce 
PSFS Zalew Stepnica II. Turniej 
odbywał się w sali sportowej II Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie. W imieniu burmistrza 
Roberta Czapli, który ufundował 
puchary i medale dekoracji zwy-
cięzców dokonał Jarosław Sobor-
ski Kierownik Wydziału Funduszy 
Kultury i Sportu Urzędu Miejsiego 
w Nowogardzie. Turniej cieszył się 
dużą popularnością a uczestnicy 
doskonale się bawili rywalizując o 
zaszczytne miejsca na podium.

Marcin Gręda

Turniej o Puchar
Burmistrza Nowogardu
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 W dniach 4 lutego – 29 marca 2021 r. odbę-
dzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.
 Odbiór wymienionych wyżej odpadów odby-
wać się będzie w formie wystawki . Mieszkańcy 
budynków wielolokalowych powinni wystawiać 
je przy pojemnikach na odpady komunalne, na-
tomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych 
przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne 
by odpady były wystawione przed godziną 7.00 
w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór. 
Niespełnienie tego warunku może skutkować  
nieodebraniem odpadów.
 Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble 
(stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, 
elementy drewniane, materace, pierzyny, dy-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
wany, domowe suszarki na pranie, wózki dzie-
cięce, duże zabawki dziecięce i inne tego typu 
odpady.
 UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady 
jak części samochodowe, odpady budowlane, 
wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, 
rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane 
w worki, wiadra lub kartony odpady domowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powi-
nien być wystawiany kompletny!

• 15.03.2021 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 
5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Kowalska, 
Pustać, Warszawska, Zamkowa.
• 18.03.2021 (czwartek) Nowogard ulice: 15 
Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów 
Chłopskich, Bohaterów Warszawy 77, Dworco-
wa, Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, 
Kilińskiego, Kulice 33-60, Magazynowa, Młynar-
ska, Nadtorowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocz-
towa, Rzeszowskiego, Wartcka, Waryńskiego, 
Zielona,
• 22.03.2021 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 
Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-23, Mon-
te Cassino, Okulickiego, Piłsudskiego, Prome-
nada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Smuży-
ny, Stolarska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, 
Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
• 29.03.2021 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 
Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybic-
kiego, Zbyszewice.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
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NOWOGARD
W OBIEKTYWIE
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 W dniu 1 marca br., nowej Pani 
Sołtys sołectwa Boguszyce, Pani 
Monice Perek, oficjalnie prze-
kazana została przez burmistrza 
Roberta Czaplę świetlica wiejska. 
Dopełnienie tych formalności 
było niezbędne, bo M. Perek na 
stanowisko sołtysa wybrana zo-
stała pod koniec ubiegłego roku, 
a nadzorowanie tego, co dziać 
będzie się w obiekcie, należeć 

Świetlica w Boguszycach formalnie 
przekazana nowej pani sołtys

będzie do jej obowiązków. Naj-
ważniejsze, że wokół świetlicy 
gromadzić może się lokalna spo-
łeczność, organizując tam różne-
go rodzaju spotkania.
 - Mam nadzieję, że dziać bę-
dzie się tam pięknie. Przede 
wszystkim chcę, by dostęp do gier 
i zabaw miały tam dzieci, mam 
też nadzieję, że w przyszłości przy 
budynku powstanie plac zabaw - 

mówi sołtys M. Perek.
 Najpilniejszą obecnie dla 
mieszkańców Boguszyc kwestią 
jest remont zarwanego mostku 
w pobliżu tej miejscowości. Bur-
mistrz Robert Czapla podczas 
spotkania z Panią Sołtys zapowie-
dział, że będzie to zrobione w tym 
roku. Procedury przetargowe już 
ruszyły.

Paweł Botarski

Urząd Miejski w Nowogardzie
zaprasza do składania ofert na:
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Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gminie „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”.
Na ostatniej stronie drukowany jest obrazek do pokolorowania, przedstawiający znane miejsca 
w Nowogardzie.
W związku z tym ogłoszony zostaje przez Burmistrza Nowogardu konkurs na najładniej pokoloro-
wany rysunek z ostatniej strony NWS. Zdjęcia prac będzie można wysłać pod adres mailowy: pro-
mocja@nowogard.pl. Prace zostaną umieszczone na stronie Facebook naszego Urzędu Miejskiego. 
Z nadesłanych prac, co dwa tygodnie, nagrodę otrzyma autor z największą liczbą polubień na Fb. 
Nagrodą dla zwycięzców jest maskotka gminy Nowogard.

Konkurs plastyczny dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy

Urząd Miejski w Nowogardzie
zaprasza do składania ofert na:



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

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

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.
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Nasze jezioro to perełka miasta Nowogard. W minionym roku 2020 
wybudowane zostały dla mieszkańców 2 pomosty znajdujące się 
(przy restauracji Neptun, oraz stanicy żeglarskiej Knaga). Obie te in-
westycje zostały pozytywnie przyjęte. Przy okazji naszego konkursu 
plastycznego pod nazwą „Baw się Kolorami” zachęcamy was do po-
kolorowania właśnie tego pomostu i rozwiązania zagadki a następ-
nie przesłania własnoręcznie pokolorowanej pracy na adres e-mail: 
promocja@nowogard.pl 

Konkurs plastyczny
Lubi wodę i zielone, nóżki bardzo krzywe ma.
Gdy się zgubi, szuka mamy, krzycząc głośno „kwa, kwa, kwa” 

Zagadka:



Psy do adopcji czekają w schronisku w Sosnowicach 

SUNNY

LESI

MAJKA

MINIO NILA

MURZYN

TALES MAURYCY

ZUMA

ZOI

WENA

LULU WERA

RENE

LEJDI
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Psy do adopcji
czekają

w schronisku
w Sosnowicach

WYJDŹ
Z PIESKIEM

ZE SCHRONISKA 
NA SPACER

Nie kupuj 
ADOPTUJ!



Psy do adopcji czekają w schronisku w Sosnowicach 

ADEL

FIL

JESSI

ANFI

GABI

CELT

DORA

ARI

AXEL

ZIBI

BABI 1

KNIEJA

JOHN

JOKER

BOLO


