
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 9/2022   28.04.2022 r.ISSN 2544-0241

str. 8 str. 14 str. 12-13

Sołtys Olchowa na spotkaniu
u burmistrza Nowogardu

Wielkanocne życzenia
od Przedszkolaków Porządki w gminie Nowogard

Wygodniejszy dojazd do garaży
przy ul. Zamkowej - str.2

Pomorzanin Nowogard
- co dalej z przyszłością Klubu? - str.10

Nowy sprzęt dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Orzechowie - str.7



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla odebrał 
5 kwietnia prace związane z realizacją kolejnego, 
przedostatniego już etapu odwodnienia i dróg do-
jazdowych do garażowiska przy ul. Zamkowej. Do 

Wygodniejszy dojazd do garaży
przy ul. Zamkowej

niedawna były tutaj jedynie drogi gruntowe, to się 
jednak sukcesywnie zmienia, a gotowy już jest także 
fragment położony tuż przy samej ul. Zamkowej. Zo-
stał on odwodniony, utwardzony kostką polbrukową, 
pojawiły się także miejsca parkingowe, właściciele 
kolejnych kilku garaży mogą więc wreszcie wygodnie 
do nich dojechać. Do zrobienia został jeszcze jeden 
odcinek, a pieniądze na jego wykonanie, jak zapowie-
dział burmistrz po konsultacji z obecnym na miejscu 
radnym Stanisławem Saniukiem, zostaną wpisane 
do budżetu gminy Nowogard na przyszły rok. W pla-
nach jest także utwardzenie wjazdu na teren ogrodów 
działkowych, a także samej ul. Zamkowej, a dokładnie 
jej odcinka prowadzącego do osiedla zwanego popu-
larnie Pekinem.

Paweł Botarski
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 8 kwietnia, br., Burmistrz Robert Czpla podpisał 
umowę na realizację projektu grantowego pn. PO-
MORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO 
- PEDAGOGICZNE. Grant w wysokości ponad 150 tys. 
złotych został przyznany przez Regionalny Program 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-
go w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na rok szkolny 2021/2022.
 Program dotyczy pomocy we wczesnym wy-
krywaniu wad rozwojowych i rehabilitacji uczniów 
z niepełnosprawnością oraz walkę z następstwami 
pandemii COVID – 19. Organizowane będą między 
innymi zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 
zajęcie dydaktyczno – wyrównawcze, logopedycz-
ne, korekcyjno – kompensacyjne.
 Termin realizacji projektu od 2 listopada 2021 do 
23 czerwca 2022 roku.

Podpisanie umowy na wsparcie
psychologiczno - pedagogiczne

 Do programu przystąpiły  cztery szkoły w Gminie 
Nowogard.
• Szkoła Podstawowa nr 1 objętych wsparciem bę-
dzie 50 uczniów.
• Szkoła Podstawowa nr 2 objętych wsparciem bę-
dzie 150 uczniów.
• Szkoła Podstawowa nr 3 objętych wsparciem bę-
dzie 30 uczniów.
• Szkoła Podstawowa nr 4 objętych wsparciem bę-
dzie 41 uczniów.
Łączna liczba dzieci objętych wsparciem 271.
 Kwota przyznanego Grantu 150 746,40 zł., z cze-
go z Budżetu Państwa 23 802,86 zł i z Unii Euro-
pejskiej 126 943,54 zł plus wkład własny Gminy 
8 773,60 zł . Łączna ilość godzin realizowanych przez 
nauczycieli 1994 w tym:
• prowadzenie porad i zajęć indywidualnych 254
• prowadzenie porad i zajęć grupowych 1740

Andrzej Sawicki
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 W związku z koniecz-
nością podjęcia pilnych 
działań zmierzających 
do przebudowy i roz-
budowy oczyszczalni 
ścieków w Nowogar-
dzie, wynikającej z jej 
obecnego stanu eksplo-
atacyjno-technicznego 
Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla ogłosił 
przetarg na wykona-
nie pełnobranżowej 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, 
budowlanej i wyko-
nawczej wraz z uzyska-
niem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie”. 
Realizacja zadania na etapie wykonawczym podzie-
lona zostanie na części, ze względu na jego olbrzymi 
koszt. W chwili obecnej szacowany całkowity koszt 
przyszłej inwestycji to kwota rzędu 40-60 mln zło-

Burmistrz ogłosił przetarg
na opracowanie dokumentacji projektowej 

oczyszczalni ścieków w Nowogardzie

 W dniu 8 kwietnia 2022r. Burmistrz 
Nowogardu podpisał umowę o przyznanie 
dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł, 
na wypłatę stypendiów i zasiłków szkol-
nych zawartą pomiędzy Wojewodą Za-
chodniopomorskim a Gminą Nowogard. 
Pomoc dla uczniów jest przeznaczona na 
pokrycie wydatków związanych z proce-
sem edukacyjnym, z którego skorzysta ok. 
115 dzieci.

Sylwia Buriak 
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Burmistrz Robert Czapla
podpisał umowę na wypłatę stypendiów 

i zasiłków szkolnych

tych. Planowane jest 
maksymalne wyko-
rzystanie obecnej in-
frastruktury oczysz-
czalni, ponieważ  
pozwoli to znacznie 
zredukować koszty 
przedsięwzięcia. Bu-
dowa całkiem nowej 
oczyszczali koszto-
wałaby bowiem gmi-
nę około 100-120 
mln złotych. Prze-
budowa obiektów 
oczyszczalni zosta-
nie zaprojektowana 
w taki sposób, żeby 

oczyszczanie ścieków w trakcie prac budowlanych 
mogło odbywać się w sposób ciągły i niezakłócony. 
Szczegóły ogłoszenia dostepne na stronie bip.nowo-
gard.pl

Jolanta Tomczewska
Kierownik Wydziału GKMiOŚ
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 19 kwietnia br., Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla pozyskał dofinansowanie od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na program „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dofinansowanie 
w wysokości 16 000 zł. przeznaczone zostanie na za-
kup nowości wydawniczych do placówek wychowa-
nia przedszkolnego w Nowogardzie: Przedszkole Pu-
bliczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole 
Publiczne nr 4 oraz zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie i Szkole Podstawowej 
w Orzechowie. 

Andrzej Sawicki

Burmistrz pozyskał kolejne środki
na nowogardzką oświatę

 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 
obowiązku organizowania zbiórek wszelkich odpa-
dów z produkcji rolnej, Gmina Nowogard postano-
wiła pomóc rolnikom w tym zakresie.

Burmistrz Nowogardu
w trosce o rolników

rolniczej – folii rolniczych po nawozach sztucznych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag.
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał 
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie utylizacji odpadów powstających 
z działalności rolniczej w ramach pilotażowego pro-
gramu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. Dzięki temu, 
uzyskano kwotę 20 000,00 zł (100% wartości pro-
jektu netto, Gmina Nowogard ze środków własnych 
pokrywa jedynie koszty podatku VAT) na realizację 
projektu usunięcia odpadów od rolników.
 Wkrótce zostanie dokonany wybór podmiotu od-
powiedzialnego za odbiór oraz poddanie odpadów 
odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz wyznaczenie 
miejsca i terminów ich zbiórki. Dzięki temu w du-
żym stopni uda się zagospodarować sporą część 
odpadów, co oczywiście stanowi kolejny krok na 
przyszłość w celu rozwiązania problemu, gdyż prak-
tycznie wszyscy rolnicy wyrażali chęć ponownego 
udziału w projekcie.
 Jest to druga edycja  tego programu w której bie-
rze udział Gmina Nowogard – w ubiegłym roku usu-
nięto blisko 270 ton odpadów.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu. UM w Nowogardzie.

 Urząd Miejski w Nowogardzie w 2021 r. prze-
prowadził nabór deklaracji od zainteresowanych 
tematem rolników, aby określić ilość odpadów znaj-
dujących się na terenie gminy, które miałyby zostać 
objęte programem. W efekcie zebrano deklaracje 
na usunięcie blisko 40 ton odpadów z działalności 
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 Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy Nowo-
gard – Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą 
Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu 
„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022. W związ-
ku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 39.168 zł.
 Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, których członkowie 
rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią 
opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 
krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Usłu-
gi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku 
zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we 
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą nie-
pełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad 
osobą niepełnosprawną.
 W 2022 r. Program będzie realizowany w formie 
świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach 
pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 
z niepełnosprawnością.
 Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
• osobami ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności lub orzeczeniami równoważnymi
• poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki 
wytchnieniowej na podstawie aktualnego orzecze-
nia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia 
równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia 
do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 
(stanowiącej załącznik nr 8 do Programu).

Opieka Wytchnieniowa

 Na 2022 rok został ustalony limit po 240 godzin 
nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej dla 
2 osób dorosłych i 2 dzieci.

Sylwia Rojko
OPS w Nowogardzie
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 7 kwietnia br. Burmistrz Robert Czapla przekazał 
na ręce komendanta gminnego OSP Artura Koniora 
oraz strażaków Piotra i Jarosława Białczak dwa kom-
plety aparatów Ochrony Dróg Oddechowych prze-
znaczonych do akcji ratowniczo-gaśniczych. W skład 
jednego zestawu wchodzi: noszak z manometrem 
i reduktorem płucnym, szelki i pas biodrowy, butla 
tlenowa stalowa o pojemności 6 l., maska na twarz, 
sygnalizator bezruchu. Sprzęt o wartości 10.742,00 
złotych brutto wspomoże strażaków z OSP Orze- 
chowo.

Andrzej Sawicki

Nowy sprzęt dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Orzechowie
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 11 kwietnia br. odbyło się spotka-
nie Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli z Sołtysem Sołectwa Olcho-
wo Arkadiuszem Lubczyńskim. Na 
spotkaniu poruszona została kwestia 
obowiązku utrzymywania czysto-
ści drogi powiatowej nr 6 oraz nie-
zwłoczne jej uprzątnięcie wraz z od-
chwaszczeniem pasa drogowego. 
Droga i chodniki od dłuższego czasu 
są zarośnięte co mocno utrudnia 
spacerowanie po nich. Mając zatem 
na uwadze komfort życia mieszkań-
ców naszej gminy w schludnym i es-
tetycznym otoczeniu burmistrz No-
wogardu wraz z sołtysem Olchowa 
zwrócili się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu Goleniowskiego który jest 
zarządcą tej drogi o pilne podjecie 
działań w ramach posiadanych kom-
petencji.
 Na spotkaniu sołtys Olchowa pod-
kreślił że współpraca z burmistrzem 
Nowogardu układa się wyśmienicie. 
W ramach dobrej współpracy kil-
ka tygodni temu na prośbę sołtysa, 
burmistrz wysłał  ekipy porządku-
jące do Olchowa które odchwaściły 
znaczną część chodników, doprowa-
dzając je do porządku i możliwości 
przejścia. Jednak jak podkreślamy 
takie zadania należą do zarządców 
dróg a w tym przypadku do Powiatu 
Goleniowskiego.

opr. Tomasz Zadróżny

Sołtys Olchowa na spotkaniu
u burmistrza Nowogardu
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 Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla podpisał 
umowę z Wojewodą Zachodniopo-
morskim dotyczącą realizacji programu 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” - edycja 2022. W związku 
z powyższym Gmina otrzymała dofi-
nansowanie z Funduszu Solidarnościo-
wego w kwocie 149 022,00 zł. 
 Głównym celem Programu jest wpro-
wadzenie usług asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia w wykony-
waniu codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami 
są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacz-
nym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowanym 
na równi ze znacznym i umiarkowanym.
 Głównym celem programu jest poprawa jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególno-
ści poprzez umożliwienie im jak największej nieza-
leżności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwat-
nej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania 

Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej

osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia spo-
łeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. 
 Gmina kwalifikuje do przyznania usługi asysten-
cji osobistej na podstawie aktualnego orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia 
równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia do 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – edycja 2022. 
 Limit godzin przysługujących na jednego uczest-
nika Programu
1. 840 godzin dla osób niepełnosprawnych posia-
dających orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności
3. 360 godzin rocznie dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających orzecze-
nie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-
sprawności
 Głównym celem Programu jest wprowadze-
nie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Przyznając usługi asystencji osobistej Ośrodek 
bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepeł-
nosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności uczestnika Programu.
 Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu So-
lidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu 
wsparciem zostało objętych 6 osób niepełnospraw-
nych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności oraz dzieci, mieszkających na tere-
nie Gminy Nowogard.

OPS w Nowogardzie
Emilia Bas
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 12 kwietnia w nowogardzkim ratuszu odbyło się 
kolejne spotkanie przedstawicieli władz miasta, No-
wogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz 
komisji konkursowej z zarządem klubu LKS Pomorza-
nin Nowogard. Witając gości, burmistrz Robert Czapla 
powiedział, że przede wszystkim cieszy się, że znowu 
może o narastającym od kilku miesięcy problemie roz-
mawiać, bo wcześniej przedstawiciele klubu z zapro-
szeń na podobne spotkania nie korzystali.
 W trakcie dyskusji reprezentacji Pomorzanina, 
a przede wszystkim prezesowi Marcinowi Skórniew-
skiemu, zwracano uwagę na to, że pomimo próśb 
gminne organy nie mogą zapoznać się z planem fi-
nansowo - rzeczowym klubu, a plan naprawczy jest 
źle przygotowany i zbyt ogólnikowy.
 Burmistrz Robert Czapla przypomniał, że niedaw-
no Rada Miejska, niezadowolona z sytuacji w klubie, 
która skutkowała głośną porażką 0:53 z Wybrzeżem 
Rewalskim Rewal, wstrzymała jego finansowanie, 
„mrożąc” 100 tys. zł z puli przeznaczonej dla organi-
zacji pozarządowych. Zapowiedział też, że jeśli uda 
się radnych namówić na zmianę tej decyzji, to rozpi-
sze dodatkowy konkurs na organizację życia sporto-
wego na stadionie.

Pomorzanin Nowogard
- co dalej z przyszłością Klubu?

 - Chcę być adwokatem wszystkich organizacji 
pozarządowych, także Pomorzanina, ale musicie mi 
dać szansę. Bądźcie transparentni, otwarci na uwa-
gi i pytania innych, przedstawcie czarno na białym, 
jak wyglądają finanse klubu - mówił. Wtórowali mu 
w tym między innymi Mieczysław Cedro i Cezary Ko-
misarz z zarządu Nowogardzkiego Forum Organiza-
cji Pozarządowych.
 Piłka, używając terminologii futbolowej, jest te-
raz po stronie działaczy Pomorzanina Nowogard. 
To oni przekonać będą musieli do swojej wizji funk-
cjonowania klubu najpierw Radę Miejską, a później 
członków komisji, która oceniać będzie wnioski zło-
żone w konkursie na dofinansowania zadań związa-
nych ze sportową aktywnością mieszkańców gminy 
Nowogard.
 Warto dodać, że na spotkanie zaproszeni zostali 
także przewodniczący klubów Rady Miejskiej: Mar-
cin Nieradka, Marcin Wolny i Andrzej Kania oraz 
radny PSL Stanisław Saniuk. Żaden z nich, z różnych 
powodów, na miejsce nie dotarł.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej 
zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na 
poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszcza-
ły chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub 
zamalowywały szpecące napisy na elewacjach bu-
dynków. Ten czas, to również dobra współpraca bur-
mistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki 
któremu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego mia-
sta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców. Każdego 
dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą 
swój wkład w piękno naszego miasta i gminy. Grabienie zieleńców

Mycie barierek

Oczyszczanie brzegu fosy, czyszczenie rowów
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Sprzątanie zieleńców za garażami

Oczyszczanie brzegu jeziora i zieleńców z trzcin
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 W dniach 13 i 14 kwietnia br. grupa Przedszkola-
ków wraz z wychowawczyniami z Przedszkola nr 3 
i Przedszkola nr 4 odwiedziły Nowogardzki Ratusz. 
Dzieci złożyły życzenia Świąteczne oraz przekazały 
śliczne samodzielnie wykonane koszyczki Wielka-
nocne. W imieniu Burmistrza Roberta Czapli oraz 
wszystkich Pracowników Urzędu Miejskiego malu-
chów przywitał Zastępca Burmistrza Jarosław Hołu-
bowski dziękując za wizytę i życzył dzieciom oraz ich 
rodzinom zdrowych, spokojnych i pełnych radości 
Świąt Wielkanocnych.

Magdalena Tkaczenko

Wielkanocne
życzenia

od Przedszkolaków

Zapraszamy na cykliczne kreatywne 
spotkania ze Stowarzyszeniem na 
Poddaszu. W każdy piątek o godzinie 
17:00 miłośnicy rękodzieła spotyka-
ją się, by wspólnie tworzyć i wzajem-
nie się inspirować.
Jeśli macie ochotę zdobyć nowe 
umiejętności, stworzyć własnoręcz-
nie piękne ozdoby, odstresować się, 
a także poczuć wyjątkowy klimat 
pracy wśród miłośników rękodzieła 
– zapraszamy do Nowogardzkiego 
Domu Kultury! 
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Już 25 maja br. Nowogardzki Dom Kultury odwiedzi znany i lubiany zespół GANG MARCELA, którego 
przeboje kojarzą się przede wszystkim z okresem lat 80, kiedy to piosenki: „Tyle złamanych serc”, 
„Zaświeciła moja gwiazda”, „Znajdziemy pośród trosk”, „Ojciec żył tak jak chciał”, „Kto jeśli nie ty”, 
„Mężczyzna i łzy” były stałymi gośćmi list przebojów, a także wielu telewizyjnych i radiowych progra-
mów oraz koncertów życzeń.
Zespół swój skład zmieniał kilkakrotnie. Obecnie Gang Marcela to: Marcel Trojan (szef gangu), a tak-
że Barbara Trojan i Jan „Johny” Maliński.
Wszechstronność i bogaty repertuar zespołu powodują, że Gang Marcela, mając niezmiennie swoich 
wiernych fanów z dawnych lat, zdobywa także nowych zwolenników spośród następnego, młod-
szego pokolenia, dla których ta różnorodna w nastrojach i pełna pozytywnych treści muzyka Gangu 
Marcela wydaje się być także atrakcyjna i godna posłuchania.

Koncert odbędzie się w sali widowiskowej NDK w dn. 25.05.2022 r., o godz. 18:00.
Bilety w cenie: 50 zł do nabycia w kasie NDK lub online. 

Bądź z nami, bo KTO JEŚLI NIE TY

KTO JEŚLI NIE TY
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Informacja
na temat uchodźców z Ukrainy

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy przebywających 
na terenie naszej gminy informujemy, że od  24 marca codziennie o godzinie 10.30 

na oficjalnych profilu Urzędu Miejskiego w  Nowogardzie:
facebook i youtube będziemy prezentowali raport z aktualnej sytuacji.

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

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