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 13 grudnia br Burmistrz Robert Czapla podpi-
sał umowę na świadczenie Specjalistycznych Usług 
Opiekuńczych dla osób ze spektrum autyzmu i Ze-
społem Aspergera. Wykonawcą powyższych usług 
będzie Pani Paulina Ziemba - Ogiewa (neurologope-
da) prowadząca Centrum Rozwoju Dziecka w Nowo-
gardzie.
 Osoby z autyzmem bardzo często potrzebują 
wsparcia i terapii. Wsparcie powinno obejmować na-
ukę skutecznej komunikacji, także z wykorzystaniem 
metod alternatywnych w wypadku osób niemówią-
cych, naukę radzenia sobie w sytuacjach społecznych 
oraz opiekę sensoryczną. Wiele osób ze spektrum ma 
problem z mówieniem. Niemniej każda z nich może 
się skutecznie komunikować. Im szybciej pozwolimy 
dzieciom korzystać z alternatywnej i wspomagają-
cej komunikacji, tym większe damy mu szanse na 
rozwój mowy, inteligencji i zdrowej emocjonalności. 
Z kolei terapia zaczyna być niezbędna, gdy we wrażli-
wym umyśle osób ze spektrum powstanie zbyt dużo 
ran i traum. Terapia to pomoc w radzeniu sobie ze 
sobą i otoczeniem, budowanie relacji. Powinna mieć 
jasno wyznaczone cele, które muszą być zrozumiane 
i zaakceptowane.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi do-
stosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świad-

Burmistrz podpisał umowę
na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

czone przez osoby ze specjalistycznym przygotowa-
niem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, 
przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich okres i miej-
sce świadczenia. Serdecznie zapraszamy do kontak-
tu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej gdzie pracownicy 
pomogą Państwu w skompletowaniu niezbędnych 
dokumentów i przekażą informacje na temat SUO.

Justyna Wiącek

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ
CZY WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

1. Emilia Bas- pracownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej;
tel. 91 39 262 53,ebas@nowogard.pl.

2. Sylwia Rojko- pracownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej;
tel. 91 392 62 53,srojko@nowogard.pl.

3. Justyna Wiącek- Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych;
tel. 91 392 62 38,jwiacek@nowogard.pl.
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 12 nowoczesnych, ledowych lamp ulicznych 
oświetla już ul. Sikorskiego. Zostały one oficjalnie 
włączone 13 grudnia wieczorem w obecności bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czapli, a położona nie-
co na uboczu ulica, można powiedzieć, zmieniła się 
dzięki temu nie do poznania.
 - Widać to gołym okiem. W okresie letnim utwar-
dziliśmy gruntową do tej pory ulicę, a teraz na proś-
bę mieszkańców dokładamy oświetlenie, bo bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. Teraz w niektórych 
miejscach jest jak w dzień, ale to o to chodzi, bo na-
wet dzisiaj widzieliśmy sporo samochodów, sporo 

Na ul. Sikorskiego w Nowogardzie 
wreszcie jasno i bezpiecznie

pieszych, także ze zwierzętami, nawet rowerzystów. 
Widać też zresztą, że już teraz realizowane są tutaj 
kolejne inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, 
budowa oświetlenia była więc niezbędna - mówił 
burmistrz Robert Czapla.

 Za montaż 12 lamp gmina Nowogard zapłaciła 
blisko 69 tys. zł, wcześniej za wykonanie dokumen-
tacji projektowej - ponad 12 tys. zł. Inwestycję wy-
konała firma Elektroinstal P.H.U. - Jan Bagiński z Go-
leniowa.

Paweł Botarski
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 7 grudnia br. burmistrz Robert 
Czapla spotkał się z prezesem No-
wogardzkiego Forum Organizacji 
Pozarządowych Mieczysławem 
Cedro. Spotkanie, w którym 
uczestniczył również skarbnik 
Marcin Marchewka oraz pracow-
nicy Wydziału Rozwoju Lokalne-
go, Funduszy, Kultury i Sportu: 
Jarosław Soborski (kierownik) 
i Urszula Berezowska dotyczyło 
środków finansowych jakie zosta-
ną przekazane organizacjom w ra-
mach konkursów w roku 2022. 

Spotkanie z prezesem Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych

Burmistrz w budżecie na przyszły 
rok na otwarte konkursy ofert 
zabezpieczył ponad 700 tys. zł 
jednak Rada Miejska obcięła pro-
ponowane wydatki o 100 tys. zł. 
w związku z tym należało znaleźć 
wyjście z tej sytuacji. Propozycje 
były dwie: albo wszystkim orga-
nizacjom proporcjonalnie obniżyć 
proponowane kwoty albo tylko 
poszczególnym grupom. NFOP 
zaproponowało żeby przyjąć to 
drugie rozwiązanie i w związku 
z licznymi kontrowersjami doty-

UWAGA !!!
 W związku z pojawiającymi się doniesieniami od policji i mieszkańców Nowogardu, o tym, iż kobie-
ta podająca się za pracownika socjalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega, aby nie wpuszczać 
podejrzanych osób do domu bez okazania legitymacji służbowej. Ośrodek Pomocy Społecznej infor-
muje, że żaden pracownik socjalny nie dokonuje wizyt w środowisku bez wcześniejszego umówie-
nia się z osobą korzystającą z pomocy społecznej.
Prosimy rodziny o szczególny nadzór nad osobami starszymi.

czącymi funkcjonowania klubu 
Pomorzanin w ostatnim czasie 
zmniejszyć nakłady na organizacje 
sportowe. Burmistrz zadeklaro-
wał, iż omówi z radcą prawnym 
kwestie formalno-prawne tej pro-
pozycji, natomiast prezes NFOP 
zapowiedział, iż bedzie chciał się 
spotkać z zarządem Pomorzanina 
aby wyjaśnić sytuację, bowiem 
klub również należy do Nowo-
gardzkiego Forum Organizacji Po-
zarządowych.

Andrzej Sawicki
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Porządki w gminie Nowogard
Od ponad dziesięciu lat, z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej 
gminy. Prace wykonywane są przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz gminy - staży-
stów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Grabienie liści

Odśnieżanie przejść i schodów

Przycinanie żywopłotu
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 W trosce o organizacje poza-
rządowe Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla ogłasza otwar-
te konkursy ofert na 2022 rok. 
Zgodnie z potrzebami organizacji, 
konkursy ogłaszane są wcześniej. 
To dobra wiadomość bowiem 
w Gminie Nowogard jest blisko 
60 organizacji pozarządowych, 
które mogą starać się o wspar-
cie finansowe. Przypomnijmy, iż 
środki przewidziane w tym roku 
na organizacje pozarządowe zo-
stały zmniejszone przez Radę 
Miejską o 100 tys. zł. i w związku 
z tym prezes Nowogardzkiego Fo-
rum Organizacji Pozarzadowych 
Mieczysław Cedro zaproponował 

Burmistrz ogłosił konkursy
dla organizacji pozarządowych

żeby w tym roku - w związku z 
licznymi kontrowersjami doty-
czącymi funkcjonowania klubu 
Pomorzanin w ostatnim czasie, 
zmniejszyć nakłady na organiza-
cje sportowe. Radca prawny pod 
względem formalno-prawnym 
nie wniósł żadnych uwag do tego 
pomysłu a prezes NFOP zapowie-
dział, iż bedzie chciał się spotkać 
z zarządem Pomorzanina aby wy-
jaśnić sytuację.
 Serdecznie zapraszamy orga-
nizacje do współpracy i składania 
ofert na realizację zadań w zakre-
sie: wspierania inicjatyw społecz-
nych, kultury fizycznej i sportu, 
opieki społecznej, ochrony zdro-

wia, ochrony środowiska, rozwo-
ju obszarów wiejskich, wsparcia 
emerytów i rencistów oraz zajęć 
dla dzieci i młodzieży.
 Podpisane przez Burmistrza 
Roberta Czaplę otwarte kon-
kursy ofert opublikowane zo-
stały na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie w za-
kładce: Otwarte konkursy ofert.
 Zapraszamy również organi-
zacje pozarządowe do zgłaszania 
kandydatów na członków komisji 
konkursowej do oceny wniosków 
w ramach otwartych konkursów 
ofert na 2022 rok.

WRLFKiS
Urszula Berezowska

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie od 11 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
• poniedziałek – piątek: 15.30-20.00

• weekendy, święta oraz ferie: 10.00-20.00
 (przerwa techniczna w godzinach: 14.00-16.00)

Artur Gnych
Władysław Pilipczuk
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 Mandat za szybką jazdę ekspresówką i autostra-
dą to maksymalnie 500 zł? A właśnie, że nie. Bo są 
przypadki, w których kierowca otrzyma grzywnę 
5000 zł, a do tego... straci prawo jazdy.
 Obowiązujące w Polsce przepisy drogowe ja-
sno określają dozwoloną prędkość na drogach - na 
drodze krajowej poza terenem zabudowanym auto 
może poruszać się 90 km/h, na drodze ekspresowej 
dwujezdniowej limit to 120 km/h, a autostradzie na-
wet 140 km/h.

 Co więc czeka kierowcę, gdy przekroczy prędkość 
170 km/h na drodze ekspresowej?
 Nasza bohaterka, lokalny polityk, pełniąca 
w chwili obecnej funkcję Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Nowogardzie – mowa oczywiście o rad-
nej Jowicie Pawlak z klubu Nowa, o której mówi 
już cała Polska, pochwaliła się koledze z rady, jak 
to jechała ponad 170 km/h na drodze ekspresowej 
w kierunku Kołobrzegu i że pomimo zatrzymania 
przez policję nie otrzymała ani mandatu ani punk-
tów karnych, a jedynie pouczenie.

Informatycy winni?
 Radna Jowita Pawlak żali się portalowi o2, że film 
został „wykorzystany” przeciwko niej. Twierdzi, że 
rozmowa, jaką odbywała w przerwie w sesji rady 
miejskiej, nie powinna być rejestrowana. Powinna 
czy nie powinna, Pani przewodnicząca z własnej 
nieprzymuszonej woli opowiedziała do włączonego 
mikrofonu jak łamie prawo i unika konsekwencji.
 - Ostrzegałam kolegę, który mówił, że jedzie 
do Kołobrzegu, mówiłam mu, żeby uważał i jechał 
ostrożnie, bo nauczona zostałam tym doświadcze-
niem, że należy prędkość stosować taką, jaka jest 
obowiązująca. To było ostrzeżenie - mówi nam rad-
na.
 Dziwna linia obrony, bo każdy kto miał okazję 
posłuchać „rady” pani radnej ma raczej inne odczu-
cie, że chwali się ona swymi wyczynami, bo po co by 
opowiadała, że na drodze ze Stargardu również biła 
swoiste rekordy prędkości. Czyli chwalenie swymi 
wyczynami radna Jowita Pawlak nazywa ostrzeże-
niami. Ciekawe.
Dostałam tylko pouczenie, ponieważ ta prędkość 
170 km/h była tylko w pewnym momencie, podczas 
wyprzedzania - tłumaczy.
 Bardzo pokrętna ta logika myślenia i tłumacze-
nia pani przewodniczącej. Przekroczenie prędkości 
to przekroczenie prędkości i to nawet chwilowe jest 
złamaniem prawa. I w imię sprawiedliwości spo-
łecznej oraz praworządności należy się kierowcy 
mandat, punkty karne, a nie tylko pouczenie. Aby 
wyprzedzić inny samochód przy prędkości 170 km/h 
trzeba przekroczyć wcześniej 120 km/h – czyli pręd-

Piractwo drogowe bez konsekwencji?
kość dopuszczoną. Każdy obywatel za taki wyczyn 
nie otrzymałby ustnego upomnienia, lecz mandat 
i punkty karne.
 Nasuwa się oczywiste pytanie, jakie walory Pani 
Radnej sprawiły że odstąpiono od mandatu. Immu-
nitet??? Nie, tu zaważył fakt że Pani Jowita wiozła 
męża - byłego policjanta o czym również pochwaliła 
się bez zażenowania w przerwie sesji.
 Sprawdźmy więc, co powinno mieć miejsce w sy-
tuacji, w której kierowca przekroczy dozwoloną 
prędkość na ekspresówce lub autostradzie.
 Powinien liczyć się z mandatem. Kwoty manda-
tów za szybką jazdę zostały ujęte w taryfikatorze.
I tak w przypadku przekroczenia dozwolonej pręd-
kości:
• do 10 km/h - mandat to 50 zł,
• od 11 do 20 km/h - mandat to od 50 do 100 zł i 2 
punkty karne,
• od 21 do 30 km/h - mandat to od 100 do 200 zł i 4 
punkty karne,
• od 31 do 40 km/h - mandat to od 200 do 300 zł i 6 
punktów karnych,
• od 41 do 50 km/h - mandat to od 300 do 400 zł i 8 
punktów karnych,
• powyżej 51 km/h - mandat to od 400 do 500 zł i 10 
punktów karnych.
 Pani radna powinna więc otrzymać minimum 
mandat 500 zł i 10 punktów karnych.
Jednak policjant mógłby też postąpić inaczej. Po-
wód? Wykroczenie może zostać zakwalifikowane 
jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. W ten sposób możliwe konsekwen-
cje prawne są dużo większe. Gdy funkcjonariusze 
skierują sprawę do sądu, prowadzący może otrzy-
mać grzywnę wynoszącą od 20 do 5000 zł, a do tego 
otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 
6 miesięcy do 5 lat.
 Smutne w tym wszystkim jest to, że pani radna 
robi z siebie „bohaterkę” ze śmiechem opowiada 
o „wyczynie”. Można by oczekiwać że będzie świe-
ciła przykładem dla młodzieży, którą uczy w jednej 
z nowogardzkich szkół średnich, ale również dla nas 
mieszkańców, których reprezentuje jako radna. Nie-
stety, tak się nie dzieje.
 W ostatnich latach, nie tylko w Polsce, zdarzyły 
się sytuacje, że ludzie władzy łamali przepisy ruchu 
drogowego. Przyjmowali oni mandaty i bardzo czę-
sto poddawali się dymisji, gdy sprawa ujrzała świa-
tło dzienne, bo jak ma przeciętny Kowalski szano-
wać osobę publiczną, która łamie prawo i chodzi 
dumna, że nie otrzymała żadnej kary za to.
 Oliver Wittke z CDU, minister transportu, który 
jechał z prędkością 109 km/h w terenie zabudowa-
nym, podał się do dymisji. Donald Tusk – 107 km/h 
w terenie zabudowanym – ukarany mandatem, 
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 Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Nowogard Święta Bożego Na-

rodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2022 to magiczny czas, czas 

spokoju, harmonii, przebywania w rodzinnym gronie.

 W tym niezwykłym czasie zapraszam wszystkich mieszkańców 

miasta i gminy Nowogard do uczestnictwa w VIII Edycji Konkursu na 

Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2021 r. Konkurs ma na celu kultywowanie rodzinnych 

tradycji Bożonarodzeniowych, a także podniesienie atrakcyjności naszej gminy poprzez 

tworzenie oryginalnych i ciekawych aranżacji.

 Udekorujmy nasze domy, balkony, okna, witryny sklepowe i przystąpmy do konkursu!

 Niech świąteczne iluminacje ozdobią nasze najbliższe otoczenie a kolorowy błysk świa-

tełek pozwoli zatrzymać świąteczne chwile na dłuższy czas.

Najbardziej atrakcyjne aranżacje zostaną zauważone i nagrodzone.

Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2021 r.

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie

na Najładniejszą Aranżację Świąteczną 2021 r.

punktami karnymi i 3 miesięcznym zakazem kiero-
wania samochodem. Chris Huhne, brytyjski minister 
ds. Energii i zmian klimatycznych – przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości na autostradzie M11 – je-
chał powyżej 70 mph (mil) czyli powyżej 112 km/h 
- zdymisjonowany.
 Skoro tak ważne osobistości rezygnują ze swo-
ich stanowisk to czy sumienie i prawo nie nakazuje 
pani przewodniczącej zachować się podobnie i nie 
tylko przyjąć słuszną karę za „recydywę” jeżeli cho-
dzi o przekraczanie prędkości, ale również podać 
się do dymisji. Chyba, że uważa się za „elitę”, której 
wszystko wolno, tak jak np. Elżbiecie Witek (64 l.) 

to kolejny ważny polityk, którego Fakt przyłapał na 
ignorowaniu przepisów drogowych. Szofer powiózł 
marszałek Sejmu jak na Rajdzie Barbórki. Przeciął 
skrzyżowanie na czerwonym i o 40 km/h przekro-
czył dopuszczalną prędkość. Żadnych konsekwencji. 
Kolejny „nietykalny” - szef MSWiA Mariusz Kamiński 
komentował drogową wpadkę Tuska,  by kilka minut 
później jego kierowca w terenie zabudowanym na 
jednej z ulic Warszawy jechał ponad 90 km/h.
 Jaką decyzję podejmie radna Jowita Pawlak? Co 
z tym zrobi???
Ocenę pozostawiamy Państwu
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 Z zaproszenia na spotkanie 
opłatkowe, które otrzymał od 
członków goleniowskiego koła 
Polskiego Związku Niewidomych, 
skorzystał 9 grudnia burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Spo-
tkanie to odbyło się w restaura-
cji Olimp w Goleniowie, wzięło 
w nim udział kilkadziesiąt osób, a 
byli wśród nich także przedstawi-
ciele władz samorządowych. Był 
oczywiście wigilijny poczęstunek, 
życzenia wszelkiej pomyślności, a 
burmistrz Robert Czapla prócz ży-
czeń przekazał uczestnikom tego 
przesympatycznego wydarzenia 
nie tylko życzenia, ale także duże, 
ścienne kalendarze gminy Nowo-
gard.
 Polski Związek Niewidomych 
to organizacja osób niewidomych 
i tracących wzrok, dbająca o za-
spokojenie ich potrzeb. To nieza-
leżny finansowo rzecznik spraw 

Burmistrz Robert Czapla
na spotkaniu opłatkowym

z Polskim Związkiem Niewidomych

tego środowiska, pomagający w adaptacji do nowych warunków życia, 
udzielający porad i informacji, a także zapewniający wsparcie psycho-
logiczne w procesie rehabilitacji i integracji.

Paweł Botarski
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 5 grudnia włączone przez burmistrza Nowogar-
du Roberta Czaplę zostały świąteczne iluminacje na 
placu Wolności w centrum naszego miasta. Na miej-
scu przy tej okazji pojawiło się kilkuset mieszkańców 
gminy, przede wszystkim dzieci i właśnie najmłod-
szych najgoręcej witał burmistrz, rozdając przy tym 
słodycze, a towarzyszące mu „śnieżynki” wszystkim 

Plac Wolności już w świątecznej szacie
chętnym wręczały czapki św. Mikołaja. Wreszcie 
o godz. 17:30 dzieci pomogły burmistrzowi włączyć 
świąteczne ozdoby, w tym lampki na wielkiej choin-
ce i ogromne bombki, pojawił się także św. Mikołaj. 
Plac Wolności wygląda teraz bajecznie!

Paweł Botarski
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 6 grudnia burmistrz Robert Czapla wraz ze Świę-
tym MIkołajem odwiedził gminne przedszkola. Wi-
zyta gości w tym przedświątecznym czasie sprawiła 
dzieciom dużo radości bowiem dzieci od kilku dni 
z niecierpliwością czekały na tego niezwykłego go-
ścia.  Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci nie-
spodzianką mikołajową. Wizyta Świętego Mikołaja 
była również dobrą okazją, aby podziękować dyrek-
cji i pracownikom przedszkoli za cały rok wytężonej 
pracy.

Andrzej Sawicki

Mikołajki w przedszkolach



Wiadomości Samorządowe 13

www.nowogard.pl

Komunikat
Urząd Miejski w Nowogardzie jak co roku w sezonie zimowym pragnie przypomnieć, że zgodnie 
ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 późniejszymi zmianami) – to właściciel nieruchomości ma obowiązek usunięcia śniegu 
i zlodowaciałej warstwy z chodników, które przylegają bezpośrednio do ogrodzenia posesji, nawet 
gdy chodnik do nich nie należy.
Konieczne jest również usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, bu-
dynku gospodarczego znajdujących się na działce, a także strącanie zwisających sopli lodu.
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może narazić właściciela nieruchomości przyległej do chodnika 
na roszczenia odszkodowawcze osoby, która by uległa wypadkowi na  nieodśnieżonym  chodniku.

 Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOŚ Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie
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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

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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Konkurs plastyczny Baw się kolorami

Aby wygrać należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy plastycznej wraz z uzupełnio-
nymi załącznikami: kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które można znaleźć na stronie www.nowogard.pl. 
Następnie, prace publikowane są na profilu facebookowym. Nagrodę - maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac 
w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. Prace przesyłać można do 6 stycznia 2022 roku.

Zagadka:

Zobaczymy je w Noc Sylwestrową?


