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 Już za kilka tygodni działalność rozpocznie budo-
wana w Nowogardzkiej Strefie Inwestycyjnej fabry-
ka firmy JMB Engineering. 25 sierpnia z jej właścicie-
lem, Edwardem Jarlaczyńskim, spotkał się burmistrz 
Robert Czapla, a biznesmen przekazał mu, że prace 
budowlane dobiegają już końca, wkrótce w hali za-
montowane zostaną nowoczesne ciągi technolo-
giczne szwajcarskiej firmy 3A, produkującej piankę 
PET marki Airex, a produkcja ruszyć powinna z po-
czątkiem przyszłego roku. Dodał również, że już te-

Fabryka prawie gotowa,
będzie dużo nowych miejsc pracy

 10 sierpnia 2022 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie umowę na dofinansowanie za-
dania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Nowogard” na kwotę 54 586,60 zł.
 W tym roku wpłynęły 23 wnioski od mieszkańców Gminy Nowogard na demontaż, odbiór i utylizację 
wyrobów zwierzających azbest o łącznej masie 99,382 Mg w tym: 8 wniosków na demontaż, transport 
i unieszkodliwienie (49,446 Mg) oraz 15 wniosków na odbiór i utylizację (49,936 Mg).
 W dniu 24 sierpnia 2022 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert dla firm zajmujących się utylizacją 
azbestu, które zdemontują i zutylizują wyroby zawierające azbest z terenu naszej gminy. Szczegóły dostęp-
ne na bip.nowogard.pl

Anna Stokłos 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Burmistrz Nowogardu 
pozyskał dotację

na usuwanie azbestu

raz poważnie myśli o realizacji drugiego etapu inwe-
stycji, czyli budowie drugiego, bliźniaczego obiektu. 
Oznaczać może to, że już wkrótce w podnowogardz-
kiej fabryce JMB pracować będzie kilkaset osób.
 W ubiegłym roku firma kupiła ponad 7 hektarów 
gruntu w Nowogardzkiej Strefie Inwestycyjnej. Go-
towa już praktycznie hala ma powierzchnię ponad 
11 tys. m2.

Paweł Botarski
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Komunikat
Kierownicy Wydziałów 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Dyrektorzy i Kierownicy 

Jednostek Organizacyjnych Gminy, 
Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych,

Mieszkańcy Gminy Nowogard
W nawiązaniu do §1, §2 i §3 uchwały Nr XLIV / 365 / 10  Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości mate-
riałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć prace nad pro-
jektem budżetu gminy Nowogard na rok 2023.
Tworząc budżet gminy Nowogard na rok 2023, będący finansowym planem funkcjonowania i rozwo-
ju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w terminie do dnia 30 września 2022 r. wniosków miesz-
kańców Gminy Nowogard oraz projektów planów rzeczowo – finansowych  dotyczących działalności 
określonej szczegółowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, jedno-
stek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 należy przyjąć wielkości przewidywanego wy-
konania na koniec roku 2022, zwiększając co najwyżej o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług .
W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konsultowanie się ze Skarbnikiem Gminy.
Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2023 przedłożone po 30 września 2022 r. nie 
będą uwzględniane.

Burmistrz Nowogardu 
Robert  Czapla

 8 września 2022 r. została podpisana przez bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czaplę umowa z firmą 
Logistyka Odpadów - Realizacje Sp. z o.o., która usu-
nie zgłoszony przez mieszkańców Gminy Nowogard 
azbest. Wyroby azbestowe zostaną zdemontowane 
i odebrane do dnia 1 października 2022 r. z 16 nieru-
chomości na terenie naszej Gminy.
 Osiągnięty efekt ekologiczny znacznie zmniejszy 
ilość szkodliwego azbestu, który musi być zdemon-
towany i usunięty do 2032 r.
 Przypomnijmy, że na powyższe zadanie burmistrz 
pozyskał dofinansowanie na kwotę 54 586,60 zł. 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Anna Stokłos
Wydział Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Burmistrz Nowogardu podpisał umowę 
na usuwanie azbestu
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 8 września burmistrz Robert Czapla podpisał 
umowę na budowę parkingów przy ul. 700-lecia 
27 w Nowogardzie.  Prace wykona firma KRESTON 
Krzysztof Jędrzejewski za kwotę 544.599,67 zł. War-
to przypomnieć, iż na niniejsze zadanie przeprowa-
dzono 7 postępowań co dowodzi, iż nie tylko duże 
inwestycje są konsekwentnie realizowane w naszej 
gminie ale też te mniejsze mające wpływ na co-
dzienne życie mieszkańców naszej gminy. 
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 
polegające na budowie parkingów wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu przy ul. 700 Lecia 27 w Nowogardzie.
 Zakres prac zakłada min.:
• budowę 11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby 
niepełnosprawnej,
• wykonanie utwardzonej powierzchni pod syste-
mową wiatę na odpady oraz na pojemniki na sól i 
piach,
• wykonanie powierzchni utwardzonej o funkcji roz-
ładunkowej dla małych samochodów dostawczych,
• wprowadzenie elementów małej architektury w 

Budowa parkingów
przy ul. 700-lecia 27 w Nowogardzie

tym: stołu betonowego wraz z 4 siedziskami, 4 koszy 
na odpady oraz 2 ławek parkowych,
• wycinkę drzewa oraz krzewów, a w ich miejsce na-
sadzenie tuj,
• budowę kanalizacji deszczowej
Termin realizacji zamówienia to 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy.
Wykonawca na wykonane zadanie udzieli gwarancji 
na okres 60 miesięcy.

Tak dziś wygląda miejsce gdzie zostanie wykoanany parking
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 6 września burmistrz Nowogardu, Robert Czapla, 
wręczył akty nominowania na stopień nauczycie-
la mianowanego ośmiu pedagożkom, pracującym 
w szkołach i przedszkolach działających na terenie 
naszej gminy, które pod odbyciu odpowiedniego 
stażu zdały wcześniej branżowy egzamin. Skrom-
na uroczystość z tej okazji odbyła się w ratuszu, 
burmistrz serdecznie podziękował wszystkim pa-
niom za wykonywaną przez nie pracę, dodając, że 
jest dumny zarówno z ich osiągnięć, jak i poziomu 
edukacji w Nowogardzie i okolicach. Był też czas na 
słodki poczęstunek i rozmowę o tym, jak wygląda 
nauczycielska codzienność.

Paweł Botarski

Coraz więcej nauczycielek mianowanych 
w Nowogardzie
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• Marlena Kulczyk  - zatrudniona na stano-
wisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
w SP 1 w Nowogardzie. Ukończyła studia licen-
cjackie- kierunek Pedagogika Specjalna, Spe-
cjalność Logopedia i Terapia Pedagogiczna oraz 
Glottodydaktyczna. Ukończyła studia magister-
skie o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna 
i przedszkolna. Ogólny staż pedagogiczny - 5 lat

• Izabela Gnych  - nauczyciel języka niemiec-
kiego, chemii oraz doradcy zawodowego w SP 2 
w Nowogardzie. Ukończyła studia licencjackie 
wydział humanistyczny, kierunek filologia ger-
mańska oraz studia magistra – inżyniera na Poli-
technice Szczecińskiej, Wydział Technologii i Inży-
nierii Chemicznej - kierunek ochrona środowiska. 
Posiada również dyplom ukończenia Nauczyciel-
skiego Kolegium Języków obcych o specjalności 
język niemiecki. Ogólny staż w oświacie - 16 lat.

• Justyna Zawal – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego w SP w Długołęce, ukończyła studia 
licencjackie, kierunek edukacja wczesnoszkol-
na oraz studia magisterskie kierunek diagnoza 
i terapia pedagogiczna a także studia podyplo-
mowe o specjalności rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Ogólny staż peda-
gogiczny – 10 lat.

• Maria Lipczyńska – nauczyciel języka angiel-
skiego w SP3 w Nowogardzie, ukończyła studia 
licencjackie specjalność filologia angielska. Staż 
pedagogiczny – 7 lat.

• Anna Owczarek – nauczyciel wychowania 
przedszkolnego w publicznym przedszkolu nr 4 

Nominacje na stopień
nauczyciela mianowanego uzyskały:

w Nowogardzie. Ukończyła studia magisterskie, 
specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnosz-
kolna a także studia podyplomowe, specjalność 
wczesne nauczanie języka angielskiego w wycho-
waniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Staż 
pedagogiczny – 10 lat.

• Kinga Soroczyńska  – nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego w Publicznym przedszkolu 
nr 4 w Nowogardzie. Ukończyła studia licencjac-
kie kierunek pedagogika , specjalność edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia pody-
plomowe o specjalności wczesne nauczanie ję-
zyka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Staż pedagogiczny – 6 lat.

• Paulina Górska-Elwart – nauczyciel języka an-
gielskiego w SP1 w Nowogardzie, ukończyła stu-
dia licencjackie na wydziale nauk przyrodniczych, 
studia magisterskie na wydziale nauk humani-
stycznych, społecznych i technicznych, kierunek 
pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie 
psychologiczno- pedagogicznym i dydaktycznym 
przygotowaniem do zawodu nauczyciela. Posiada 
również dyplom ukończenia nauczycielskiego ko-
legium języków obcych w zakresie języka angiel-
skiego. Staż pedagogiczny – 6 lat.

• siostra  Agnieszka Winiarska – była zatrud-
niona na stanowisku nauczyciela religii w SP 3 
w Nowogardzie, ukończyła studia magisterskie na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krako-
wie, wydział teologiczny, kierunek: Teologia, spe-
cjalność: katechetyczno - pastoralna. Staż pracy 
pedagogicznej – 10 lat.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
 1 września, odświętnie ubrani uczniowie nowo-
gardzkich szkół wraz z towarzyszącymi im rodzicami 
i opiekunami zgromadzili się na uroczystościach roz-
poczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 W uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego w II LO w Nowogardzie uczestniczył Burmistrz 
Robert Czapla. Podczas uroczystego apelu wręczył 
nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w nauce 
Karolowi Kosakiewiczowi uczniowi kl. III a. Z racji 
nowego roku szkolnego życzył wszystkim uczniom 
sukcesu w zdobywania wiedzy a nauczycielom oraz 
pracownikom obsługi zadowolenia z owoców ich 
pedagogicznej pracy.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie pani Ewa Żylak powitała na uroczystym apelu 
zastępcę burmistrza pana Bogdan Jaroszewicza.

 Było to szczególne rozpoczęcie roku szkolnego 
dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Błot-
nie, ponieważ nowym dyrektorem placówki została 
pani Agnieszka Dziekanowska. Dotychczasowy dy-
rektor pan Tomasz Żelazowski po wieloletniej i owo-
cującej w sukcesy kadencji dyrektora, zasilił swoją 
osobą kadrę pedagogiczną tejże szkoły.
 Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym 
momentem w życiu całej społeczności szkolnej. 
Każdy wiąże z nowym rokiem szkolnym zarówno 
nadzieje jak i obawy co ten rok przyniesie. Z racji 
nowego roku szkolnego życzymy uczniom sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności, zaś na-
uczycielom i dyrektorom szkół zadowolenia z pracy 
pedagogicznej.

 Około 780 puszek karmy otrzymały 30 sierpnia 
od burmistrza Roberta Czapli panie zajmujące się 
pomocą bezpańskim zwierzętom. Kilka palet zo-
stało im przekazane w ratuszu, cała reszta zostanie 
„Zwierzolubom” przekazana w najbliższych dniach, 
a następnie trafi wszędzie tam, gdzie po prostu jest 
potrzebna. Marcela Szmyt - Lechowicz powiedziała 
nam, że karma przekazana zostanie osobom, które 
mają trudną sytuację finansową, a mają dobre serca 
i starają się dokarmiać bezpańskie koty. Są to przede 
wszystkim ludzie mieszkający na terenach wiejskich, 

Burmistrz Robert Czapla znów przekazał 
karmę dla bezpańskich kotów

a dla nich to ogromna pomoc. - „Akcja działa, je-
stem bardzo zadowolona” - powiedziała M. Szmyt 
- Lechowicz.
 Gmina Nowogard już po raz drugi zakupiła karmę 
dla bezpańskich kotów. W pierwszym rozdaniu było 
jej ponad pół tony, tym razem - około 400 kilogra-
mów.
 Gmina Nowogard od kilku miesięcy realizuje tak-
że program sterylizacji kotów. Zabiegowi poddano 
już około 150 zwierzaków.

Paweł Botarski
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Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa w Długołęce
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Liceum Ogólnokształcące nr 2
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Szkoła Podstawowa nr 2
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 Kilkuset mieszkańców gminy Nowogard spotkało 
się 3 września w Żabowie, gdzie odbyły się tegorocz-
ne dożynki. Święto Plonów rozpoczęło się oczywiście 
od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Różańcowej, a jej uczestnicy wraz 
z wieńcami przeszli później korowodem na główną 
część imprezy. Tam uczestników dożynek, a przede 
wszystkim rolników, przywitał burmistrz Robert 
Czapla, po nim głos zabrał poseł Dariusz Wieczorek, 
a na scenę zostali zaproszeni również starostowie 
dożynek, czyli Maciej i Izabela Toboła, prowadzący 
rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 120 
hektarów, specjalizujący się w uprawie zbóż, łąk 
oraz hodowli bydła mięsnego. Wśród uczestników 
imprezy rozdzielony został przyniesiony przez nich 
chleb, odbyła się także tradycyjna część wieńcowa, 
podczas której efekty swojej pracy przedstawiły so-
łectwa Ostrzyca, Wyszomierz, Orzechowo, Żabowo, 
Osowo, Konarzewo, Słajsino, Kulice oraz Wierzbię-
cin. Uczestnicy wydarzenia mogli przy tym korzystać 
z przebogatej oferty stoisk okolicznych sołectw i sto-
warzyszeń, których stoły uginały się od najróżniej-
szych przysmaków, obejrzeć można było sprzęt rol-

Piękne dożynki w Żabowie.
Rolnicy podziękowali za plony

niczy, nie zabrakło bogatej części artystycznej z m.in. 
grupami z Nowogardzkiego Domu Kultury, kabare-
tem Koń Poslki i zespołem Mega Dance, a że pogoda 
dopisała, zabawa była świetna.

Paweł Botarski
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 5 września burmistrz Robert Czapla został zapro-
szony na spotkanie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. Po powita-
niu gości pani Przewodnicząca PZERiI, Renata Sta-
siak odebrała z rąk burmistrza słodki poczęstunek 
a następnie oddała mu głos, dzięki czemu burmistrz 
mógł odpowiadać na nurtujące uczestników pyta-
nia. Seniorzy podzielieli się z burmistrzem swoimi 
wrażeniami z sobotnich Dożynek, pytali o długo 
oczekiwany remont Placu Wolności oraz remont 
ulicy Żeromskiego, pochwalili za zakończenie prac 
związanych ze ścieżką na około jeziora, z której co-
dziennie korzysta wielu mieszkańców. Ponadto roz-
mowy dotyczyły porządków oraz remontów w po-
szczególnych miejscach naszej gminy. Na koniec 

Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie

spotkania burmistrz, w ramch podziękowań za do-
brą współpracę, otrzymał z rąk pani przewodniczą-
cej kwiat doniczkowy. 
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 W dniu 1 września 
o godz. 12.00, przedstawi-
ciele środowisk kombatanc-
kich, władz miasta w oso-
bach: burmistrza Roberta 
Czapli, zastępcy burmistrza 
Bogdana Jaroszewicza oraz 
sekretarza Pawła Jurasa, 
dyrektorów instytucji oraz 
uczniowie nowogardzkich 
szkół i przedszkoli, przy 
licznie zebranych miesz-
kańcach Nowogadu, złożyli 
przed Pomnikiem Komba-
tantów Rzeczypospolitej 
Polskiej wieńce i kwiaty dla 
uczczenia 83. rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej.

1 września - 83. rocznica wybuchu
II wojny światowej

 W  tym szczególnym dniu czci-
my pamięć polskich bohaterów, 
żeby pamiętać o najstraszliwszym 
kataklizmie XX wieku, jaka była 
II wojna światowa.
 Niestety doszło do zakłóca-
nia uroczystości składania kwia-
tów. Podczas, gdy oddawany był 
hołd polskim bohaterom, grupa 
osób stojąca z banerem i przy-
niesionym własnym głośnikiem 
wznosiła okrzyki - w ten sposób 
próbowała zakłócić godne upa-
miętnienie tych, którzy zginęli za 
naszą wolność. Jedyny efekt jaki 
osiągnęli to zażenowanie osób 
patrzących na ten „spektakl”.
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 Maszko - takie imię nosi od 2 września potężny 
i bardzo już wiekowy dąb, rosnący na skraju pod-
nowogardzkiego Maszkowa. To efekt ogłoszonego 
przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę konkur-
su, w którym swoje propozycje imienia dla drzewa 
przedstawili mieszkańcy gminy. Konkurs ów został 
oficjalnie rozstrzygnięty w miniony piątek, a komi-
sja konkursowa wybrała właśnie imię Maszko. Był to 
pomysł dwóch osób: Ireny Rydzewskiej i Jacka Jan-
kowskiego. W nagrodę osoby te otrzymały sadzonkę 
dębu szypułkowego oraz „bon” w wysokości 200 zł. 
Dodać należy, że J. Jankowski, jako radny miejski, ze 
swojej nagrody pieniężnej zrezygnował i przekazał 
ją Pani Irenie.
 Maszko to jeden z największych dębów w Polsce. 
Jego pień ma w obwodzie prawie 8 metrów, wyso-
kość drzewa to blisko 30 metrów, a jego wiek szacu-
je się na 650 - 700 lat.
 Skąd Maszko? Jak podaje prowadzona przez go-
leniowianina Wojciecha Jandę strona historia-za-
chodniopomorskie.pl, według legendy Maszkowo 

Imię dla wielkiego dębu z Maszkowa 
wybrane

zostało założone przez rycerza Maszka, zakochane-
go w Jarogniewie, córce bartnika. Wydarzenie to 
upamiętniać ma właśnie dąb, zasadzony przez le-
gendarnego rycerza w czasach Bolesława Krzywo-
ustego.

Paweł Botarski
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 Ogólnomiejskie sprzątanie 
świata zaplanowane jest na pią-
tek 16 września,  w którym we-
zmą udział Szkoły, Przedszkola, 
Nowogardzki Dom Kultury, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Świetlica 
Środowiskowa Promyk, Stowarzy-
szenia pozarządowe, Wspólnoty 
mieszkaniowe, Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz Sołectwa.
 Natomiast w sobotę 17 wrze-
śnia serdecznie zapraszam do 
wspólnego, sprzątania otoczenia 
w sąsiedztwie naszym domów, 
skwerków, placów zabaw bo wła-
śnie takim postępowaniem da-
jemy dobry przykład a zarazem 
przyczyniamy się do dbania o na-
sze środowisko.
 Odpady zebrane zostawia-
my przy boxach i „gniazdach” do 
zbiórki selektywnych odpadów 
rozmieszczonych na terenie gmi-
ny Nowogard. 

 Zachęcam do selektywnego 
zbioru odpadów w sposób nastę-
pujący:
• worki żółte- plastik,
• worki zielone- szkło,
• worki niebieskie- papier,
• worki brązowe – biodegrado-

walne,
• worki czarny- odpady zmiesza-

ne.

 Osoby, które chcą odebrać 
worki i rękawice jednorazowe 
mogą zgłaszać się do Pauliny Ko-
smala  Plac Wolności 5 pokój 108, 
w godzinach 7.30- 15.30, nato-
miast w godzinach 15.30 - 20.00 
worki oraz rękawice będzie moż-
na odebrać u dozorcy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolności 1.
 Jeżeli nie mają Państwo moż-
liwości odbioru osobistego, 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

proszę o kontakt e-mail:pkosmala@nowogard.pl lub telefonicznie 
91-39-26-242 przywieziemy worki oraz rękawice pod wskazany adres.
 W tym miejscu pragnę podziękować Pani Elżbiecie Smolińskiej pre-
zes ZUK Sp. z o .o. za bezpłatne przekazanie worków do selektywnej 
zbiórki i odbiór selektywnych odpadów oraz Celowemu Związkowi 
Gmin R-XXI za bezpłatne przyjęcie odpadów na składowisko.
 W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z  Pauliną Ko-
smala nr tel 91-39-26-242.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

 Zapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii Sprzątanie 
Świata Polska- 2022 r. pod hasłem: „Wszystkie Śmieci są NASZE”  która odbędzie się w dniach 16- 
18 września 2022 r.
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za 
drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i od-
śnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały 
dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpe-
cące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to 

również dobra współpraca burmistrza z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby od-
bywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały 
się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na 
rzecz jej mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracu-
ją na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno 
naszego miasta i gminy.

Porządkowanie chodników i krawężników przy ścieżce - ul. Promenady

Porządkowanie krawężników na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora

Naprawa desek na siedziskach usytułowanych w parku przy ul. Bankowej
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Porządki - schody za pomnikiem

Porządki - ul. Promenada

Sprzątanie parkingu

Prace porządkowe na boisku dolnym - pl. Szarych Szeregów
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Wypłaty świadczeń
 – ob. Ukrainy

Przepraszając za utrudnienia uprzejmie infor-
mujemy, że ze względu na przekazanie przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego środków 
w wysokości niepokrywającej zaangażowania 
Gminy Nowogard mogą nastąpić opóźnienia 
w wypłatach świadczenia pieniężnego za za-
kwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
Z chwilą otrzymania od Wojewody Zachodnio-
pomorskiego zaangażowanych środków, reali-
zacja wypłat zostanie niezwłocznie wznowiona.

Sekretarz Gminy Nowogard
Paweł Juras

PLAC WOLNOŚCI

6 października
10 listopada
8 grudnia

Daty poboru krwi 2022 r.
ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit
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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

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl
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