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 Od kilku dni mieszkańcy ulicy Ki-
lińskiego są świadkami prac, które 
są wykonywane na ich ulicy. Długo 
czekali na tę inwestycję, a miano-
wicie na przebudowę sieci wodo-
ciągowej z przyłączami i budowę 
sieci kanalizacji deszczowej. To 
ostatnia ulica w tej części miasta, 
która prowadzi od głównej drogi 
wyjazdowej na Szczecin ku Jezio-
ru Nowogardzkiemu. Wcześniej 
takiego rozdzielenia doczekały się 
ul. Kazimierza Wielkiego, Zielona 
i Waryńskiego.
 W chwili obecnej w ulicy Jana 
Kilińskiego przebiega sieć wo-
dociągowa oraz sieć kanalizacji 
ogólnospławnej. Wykonawca, 
a mianowicie firma Tauber Polska 
Sp. z o.o. z Gryfic, która została 
wyłoniona na drodze przetar-
gu publicznego, zrealizuje prace 
wg. projektu, który uwzględnia 
przebudowę sieci wodociągowej 
wraz z odgałęzieniami do granic 
działek w ulicy Jana Kilińskiego 
w Nowogardzie. Przebudowa zo-
stanie wykonana od skrzyżowania 
ulicy Jana Kilińskiego z ulicą 3-go 
Maja, a zakończona przy jeziorze. 
Przebudowa sieci będzie prowa-

Kolejne pieniądze pozyskane
przez burmistrza na kanalizację

dzona metodą wykopu otwarte-
go. Istniejącą sieć wodociągową  
i przyłącza przeznaczone do prze-
budowy przewidziano do trwałej 
likwidacji i zastąpienia nowymi 
rurociągami. Koszt całej inwesty-
cji to kwota blisko 900 tys. zł.
 Kwotę tę burmistrz Robert 
Czapla wraz z pracownikami pozy-
skał z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, jako pożycz-
kę na okres 5 lat. Z czego 20% z tej 
kwoty zostaje umożone.
 Jest to kolejny etap rozwiązy-
wania problemu tzw. „gejzerów”, 
które wybijają podczas każdej 
ulewy nad jeziorem, w okolicach 
„Okrąglaka”. Kiedyś wybijały 33, 
dziś to już problem zaledwie 3 ta-
kich miejsc, a to dlatego, że suk-
cesywnie od 11 lat, burmistrz Ro-
bert Czapla, stara się ten problem 
ostatecznie rozwiązać.
 Być może nie każdy pamię-
ta, ale warto to przypomnieć, 
jak jeszcze 10 lat temu wyglą-
dały zalane tereny przy jeziorze, 
a w szczególności teren na któ-
rym znajduje się skatepark. Starsi 
z nas pamiętają ten zapach szam-

ba po deszczu, który towarzyszył 
nam w drodze na katechezę do 
Domu Katechetycznego, czy gdy 
szliśmy na seans filmowy do no-
wogardzkiego kina. Gdy teren 
ogórdka jordanowskiego przy 
„dolnym” boisku był kompletnie 
pod „śmiedzącą” wodą, a me-
talowa łódka przy drodze, tóż za 
ogrodzeniem boiska od strony 
straży pożarnej, była bardzo su-
gestywną podpowiedzia, jak się 
przedostać przez to morze....na 
drugi brzeg. Tak było dawniej. To 
był efekt długoletnich zaniedbań 
w tym zakresie. Warto pamię-
tać, że sieć kanalizacyjna Nowo-
gardu w większości pochodziła 
sprzed II wojny światowej i była to 
przede wszystkim kanalizacja bu-
rzowa, która w żaden sposób nie 
była przystosowana do pełnienia 
obecnej roli sieci deszczowo-ka-
nalizacyjnej. Zbudowana z cegieł 
o małym przekroju sprawiała, że 
przy dużych i nagłych opadach 
deszczu, nie była ona w stanie od-
bierać gromadzącej się wody.
 Nie da się jednak wszystkiego 
zrobić od razu. Koszt skanalizo-
wania miasta z rozdziałem na sieć 
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deszczową i sanitarną - zdaniem 
ekspertów - to ponad 60 mln zł.
 To, że dzisiaj nie wybija nic nad 
jeziorem, we wspomnianej okoli-
cy, to za sprawą zrealizowanych, 
będących w trakcie i na etapie 
przygotowania inwestycji kanali-
zacyjnych miasta.
 Cofnijmy się do roku 2010, 
kiedy to burmistrz Robert Czapla, 
zaraz po objęciu swojej funkcji, 
w pierwszej kadencji, już w tym 
samym roku, zapoznał się z opi-
nią ekspertów w tym temacie, 
aby ten problem wyeliminować. 
Z fachowej analizy wynikało, że 
w pierwszej kolejności należy 
uporządkować kanalizację w ob-
rębie nowogardzkiego jeziora 
i alejki przy murach obronnych. 
Wtedy to gmina Nowogard pod-
jęła niezwłoczne działania, które 
miały wyeliminować tę uciążliwą 
niesprawność kanalizacji. W su-
mie w latach 2011 – 2020 zreali-
zowano 7 etapów inwestycji pn. 
„Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej umożliwiająca rozdział sieci 
ogólnospławnej na sieć kanali-
zacji sanitarnej i sieć kanalizacji 
deszczowej”: Niewątpliwie jest 
to również zasługa tych radnych, 
którzy zasiadając w radzie przez 
ostatnie trzy kadencje, głosowa-
li za przeznaczeniem pieniędzy 
na inwestycje związane z nowo-
gardzką kanalizacją. Dzięki tej 
współpracy udało się zrealizować 
7 etapów, a kolejne przed nami:
1. 2011 – (I) wykonano kanał sani-
tarny w ul. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego, kanał deszczowy na placu 
Szarych Szeregów oraz zamonto-
wano separator przy restauracji 
Neptun za kwotę 436.650 zł.
2. 2012 – (II) wykonano odcinek 
kanalizacji deszczowej wzdłuż 
murów obronnych, przebudo-
wano istniejący kanał deszczowy 
zamieniając go na kanał o więk-
szej średnicy z ø 200 na ø 400, 
wykonano nowy kanał deszczowy 
na placu Szarych Szeregów oraz 
zamontowano 5 separatorów na 
terenach zielonych nad jeziorem 
za łączną kwotę 480.000 zł.
3. 2013 – (III) wybudowano od-
cinek kanału deszczowego w ul. 

miasta. Po jej wykonaniu pozosta-
nie jeszcze ostatni etap, składają-
cy się z dwóch studni przy „Okrą-
glaku” i jednej przy restauracji 
„Przystań”.
 Tak więc dotychczas Gmina 
przeprowadziła prace na obsza-
rze od kąpieliska miejskiego do 
parkingu przy restauracji Przystań 
oraz w ul. Kazimierza Wielkiego, 
ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. 
Pozostanie jeszcze do uporząd-
kowania problem z kanalizacją na 
terenie z budynkami należącymi 
do dawniej krochmalni. Inwesty-
cji tych nie widać, tak jak nowych 
dróg czy wybudowanych świetlic, 
bo są one prowadzone pod zie-
mią, ale efekt ich jest już w czę-
ści widoczny. Problem co prawda 
znacznie się zmniejszył, ale nie 
został całkowicie rozwiązany. Aby 
móc w pełni problem rozwiązać, 
potrzebne są kolejne kosztowne 
inwestycje. Nie da się wszystkiego 
zrobić w kilka lat, co powinno być 
zrobione przez 70 lat.

opr. PS

 Zakończyła się akcja mobilnych szczepień mająca na celu do-
tarcie do mieszkańców terenów wiejskich. Niejednokrotnie osoby 
zamieszkujące tereny wiejskie mają problem z dotarciem do więk-
szych miast gdzie znajdują się punkty szczepień. Mając taki stan 
na uwadze pracownicy nowogardzkiego szpitala wyjechali w teren. 
Akcję koordynował i przeprowadzał nowogardzki szpital. Szczepie-
nie odbywa się jedno dawkową szczepionką Jonson&Jonson. Bur-
mistrz Robert Czapla wraz z zastępcą burmistrza Jackiem Rafińskim 
zachęcali mieszkańców  poszczególnych sołectw  do wzięcia udzia-
łu w akcji szczepień. W sumie udało się zaszczepić blisko 300 osób 
z terenu całej gminy Nowogard.

Nowogard się szczepi

Zielonej przy restauracji Przystań 
oraz separator na zieleńcu przy 
jeziorze za kwotę 119.407 zł.
4. 2014 – (IV) wykonano odcinek 
kanalizacji deszczowej wraz z se-
paratorem w ul. Zielonej (dojazd 
do posesji 6-6b) oraz w parkingu 
tej ulicy za kwotę 210.330 zł.
5. 2015 – (V) wybudowano ka-
nalizację deszczową w ul. Kazi-
mierza Wielkiego wraz z separa-
torem zlokalizowanym przy linii 
brzegowej jeziora za łączną kwotę 
239.333 zł.
6. 2016 – (VI) wybudowano kana-
lizację deszczową w ul. Ludwika 
Waryńskiego wraz z podczyszczal-
nią wód opadowych (separato-
rem) za kwotę 238.620 zł.
7. 2017 – (VII) wybudowano ka-
nalizację deszczową w ul. Zielonej 
oraz zamontowano 2 separatory 
za łączną kwotę 664.802 zł.
Dzięki wykonaniu tych inwestycji 
problem kanalizacyjny udało się 
częściowo rozwiązać.
 Inwestycja na ul. Kilińskiego to 
ostatnia z inwestycji w tej części 
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 Piknik z okazji oddania do 
użytkowania Nowogardzkiej stre-
fy sportu i rekreacji z Bosmanem 
odbył się w sobotę 21 sierpnia na 
plaży przy jeziorze. 
 Inicjatywa, nad której powsta-
niem pracowali  wszyscy miesz-
kańcy oddający każdego dnia gło-
sy powstała dzięki stowarzyszeniu 
Aktywna Rodzina. Stowarzyszenie 
złożyło projekt, mieszkańcy gło-
sowali i ostatecznie to właśnie na 
plaży w Nowogardzie powstała 
Nowogardzka strefa sportu skła-
dająca się z trzech konstrukcji do 
aktywnego uprawiania sportu.
 „Chcielibyśmy  bardzo serdecz-
nie podziękować marce Bosman 
Szczeciński za aktywne wsparcie 
naszej organizacji na każdym eta-
pie realizacji tego projektu. Za 
zgodę na zmianę miejsca realiza-
cji inwestycji. Dziękujemy  wszyst-
kim mieszkańcom głosującym na 
nasz projekt w konkursie granto-
wym, to dzięki Wam uzyskaliśmy 
ponad 4000 głosów i zwycięży-
liśmy. Podziękowania kierujemy 
również do wszystkich wolonta-
riuszy zaangażowanych w organi-
zację pikniku, za przygotowanie 

Nowogardzka strefa sportu i rekreacji 
otwarta

poczęstunku i dokumentację fotograficzną. Bez Was nie udałoby się 
to wszystko. Szczególne podziękowania  kierujemy do burmistrza  za 
udostępnienie terenu gminnego pod realizację inwestycji”  - mówią 
Dawid i Paulina Jurczyk.
 Podczas otwarcia Nowogardzkiej strefy sportu obecni byli bur-
mistrz Robert Czapla, radni Marcin Wolny, Paweł Lembas oraz Jacek 
Jankowski. Każde działania oddolne z inicjatywy samych mieszkańców, 
stowarzyszeń i innych podmiotów pokazują jak niewielka lokalna ini-
cjatywa samych mieszkańców, stowarzyszeń i innych podmiotów może 
wzbogacać infrastrukturę publiczną, z której może skorzystać każdy od 
najmłodszego do najstarszego. 



Wiadomości Samorządowe 5

www.nowogard.pl

 Kwestią najbliższych miesięcy 
jest wybudowanie brakującego 
odcinka chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej pomiędzy wsiami 
Karsk a Warnkowo.
 Chodnik pomiędzy Nowogar-
dem a Karskiem został wybudo-
wany kilka lat temu na zlecenie 
Zachodniopomorskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, na krót-
kim odcinku go jednak brakuje, 
a mieszkańcy Karska i Warnko-
wa na dokończenie prac czekają. 
Dzięki prowadzonej przez gminę 
współpracy z ZZDW inwestycja 
ta zostanie wkrótce wykonana. 
Przetarg jest już rozstrzygnięty, 
wiadomo, że zadanie to kosztem 
blisko 400 tys. zł zrealizuje firma 
PRD Nowogard, a chodnik powi-
nien być gotowy przed końcem 
listopada.
 To nie jedyny ciąg komunika-
cyjny, który w ostatnim czasie po-

Chodnik pomiędzy Karskiem
a Warnkowem będzie gotowy jesienią

prawia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na terenach wiejskich 
gminy Nowogard. Podobne inwestycje realizowane były m.in. w Błot-
nie, Karsku i Warnkowie.

Paweł Botarski
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 Konferencja prasowa, która odbyła się w ratuszu po-
święcona była w całości programowi Polski Ład. W konfe-
rencji udział wzięli burmistrz Robert Czapla, zastępca bur-
mistrza Jacek Rafiński, skarbnik gminy Marcin Marchewka 
oraz kierownik wydziału Funduszy, Kultury i Sportu Ja-
rosłąw Soborski. Podczas konferencji zostały omówione 
wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Polski 
Ład, które zostały złożone przez burmistrza Roberta Cza-
plę. Warto tu dodać, że zgłoszone projekty były uwzględ-
niane bez względu na opcję polityczną wsłuchując się 
w głos radnych i mieszkańców.

Konferencja prasowa Polski Ład

	 Wszystkim	nam	 zależy	 na	 tym	 aby	 pozyskiwać	
jak	najwięcej	 zewnętrznych	pieniędzy,	 dzięki	 któ-
rym	można	wykonywać	 inwestycje.	 Inwestycje	 to	
rozwój	 gminy	 i	 poprawa	 infrastruktury.	Dzięki	 in-
westowaniu	 w	 remonty	 i	 modernizacje	 poszcze-
gólnych	dróg,	placów	oraz	budynków	instytucji	pu-
blicznych,	miasto	otwiera	się	na	nowe	horyzonty.	
Przybywa	 turystów,	 otwierają	 się	 kolejne	 sklepy	
i	 firmy	 a	 samo	 poruszanie	 się	 po	wyremontowa-
nych	ulicach	staje	się	wygodniejsze.	Realizując	in-
westycje	wspiera	 się	 również	 lokalnych	 przedsię-
biorców.	 Bo	 przecież	 ktoś	 drogę	 wyremontować	
musi.	 Rozwój	 przedsiębiorstw	 to	 kolejne	 nowe	
miejsca	pracy	a	co	za	tym	idzie	podwyższenie	stan-
dardów	życiowych	samych	mieszkańców.
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Poniżej	 prezentujemy	 szczegółową	 listę	 inwestycji,	 któ-
re	mogą	 zostać	wykonane	 po	 przyznaniu	 dofinansowania	
przez	rząd.

1. Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury dro-
gowej w Gminie Nowogard.
Łącznie: 187 000 000,00 zł
1.1 Budowa obwodnicy Nowogardu.
Szacunkowy koszt: 170 000,000 00 zł.
Projekt dotyczy znaczącej poprawy stanu infrastruktury dro-
gowej w Gminie Nowogard poprzez budowę drogi gmin-
nej stanowiącej objazd Nowogardu od strony południowej 
i wschodniej.
 
1.2. Przebudowa ulicy Żeromskiego.
Szacunkowy koszt: 3 000 000,00 zł
II etap obejmuje w swym zakresie przebudowę odcinka 
ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą 15 lutego do skrzyżo-
wania z ulicą Sienkiewicza (przy tym fragmencie ulokowane 
jest przedszkole). Długość odcinka do przebudowy wynosi ok 
170 m. 
Pierwszy, wykonany w 2018 roku, odcinek ul. Żeromskiego 
stanowił łącznik dwóch dróg wojewódzkich - ul. Poniatow-
skiego z ul. Bohaterów Warszawy.
 
1.3. Przebudowa ulicy Zielonej.
Szacunkowy koszt: 2 158 000,00 zł
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Nowogar-
du, po południowej stronie J. Nowogardzkiego.
Zakres niniejszego projektu obejmuje: rozebranie istnieją-
cej nawierzchni, roboty ziemne, odwodnienie, budowę na-
wierzchni drogi wraz z chodnikami, wykonanie parkingów 
(17 miejsc).
Długość drogi: 430 m.
 
1.4. Przebudowa ulicy Zamkowej.
Szacunkowy koszt: 325 000,00 zł
Projekt obejmuje wykonanie ok. 200 m odcinka drogi od Za-
kładu Karnego do ogródków działkowych. Gmina Nowogard 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno” przepro-
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wadziła w ubiegłym roku remont dróg i chodników na osiedlu 
przy ulicy Zamkowej. Dzięki temu, dziurawe drogi i zniszczone 
chodniki zniknęły z krajobrazu ulicy.
 
1.5. Budowa ulicy Dworcowej.
Szacunkowy koszt: 4 200 000,00 zł
Budowa łącznika pozwoli na rozładowanie ruchu z ulicy Ban-
kowej oraz 3 Maja. Przebudowany łącznik stanowić będzie 
również ułatwienie dla mieszkańców korzystających ze stacji 
kolejowej PKP, dworca PKS i busów.
 
1.6. Budowa drogi w obrębie wiejskim Kulice.
Szacunkowy koszt: 5 772 000,00 zł
Droga stanowić będzie dojazd do nowego osiedla domków 
jednorodzinnych, co z pewnością przyczyni się do poprawy 
dostępności i bezpieczeństwa mieszkańców.
Długość drogi: ok. 2 km.
 
1.7. Budowa drogi na odcinku Długołęka-Starogoszcz.
Szacunkowy koszt: 1 545 000,00 zł
Zaproponowany projekt umożliwi przebudowę drogi polega-
jącą na ułożeniu nawierzchni mineralno - asfaltowej wraz ze 
zjazdami do nieruchomości oraz zagospodarowaniem wód 
opadowych.
Konstrukcja drogi musi zapewnić przeniesienie ruchu samo-
chodów osobowych, ciężarowych oraz sprzętu i maszyn rol-
niczych.
 
2. Rewitalizacja placu Wolności jako centrum kulturalno-spo-
łecznego w Nowogardzie.
Łącznie: 20 000 000,00 zł
 
2.1. Przebudowa placu Wolności.
Szacunkowy koszt: 13 520 000,00 zł.
Niniejszy projekt dotyczy zagospodarowania i rewitalizacji pla-
cu Wolności w Nowogardzie w celu nadania mu nowych funk-
cji przestrzennych.
W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzenie 
prac w dwóch etapach:
Etap I – przebudowa chodnika w granicach pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej 106 oraz przebudowę północnego wlotu 
placu wolności z jednoczesnym zamknięciem wlotu drugiego.
Etap II – obejmuje całościową zmianę zagospodarowania tere-
nu w rejonie placu.
Nowe elementy zagospodarowania, w tym: budowę na-
wierzchni placu, chodników i dróg, budowę fontanny, budowę 
murków oporowych, budowę schodów, budowę podjazdów 
dla niepełnosprawnych, budowę pergoli, montaż elementów 
małej architektury, wykonanie nasadzeń z drzew, krzewów 
i pnączy ozdobnych.
 
2.2. Modernizacja Biblioteki Miejskiej.
Szacunkowy koszt: 1 920 000,00 zł
W myśl założeń projektowych zostanie wykonany remont 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a poszczególne sale, 
w tym czytelnia i wypożyczalnia zostaną powiększone. Przebu-
dowa uwzględnia też m.in. termomodernizację i remont wnę-
trza biblioteki, przebudowę i remont instalacji sanitarnych, 

kotłowni i instalacji c.o.,instalacji wen-
tylacyjnej grawitacyjnej, odgromowej 
a także m.in. remont dachu 
 
2.3. Modernizacja Nowogardzkiego 
Domu Kultury.
Szacunkowy koszt: 4 560 000,00 zł
Celem rozbudowy NDK jest plan, aby 
powstało więcej pomieszczeń. Coraz 
więcej młodych osób, ale i nie tylko, re-
alizuje swoje zainteresowania w kołach 
działających na terenie Nowogardzkie-
go Domu Kultury. Jednak brak pomiesz-
czeń utrudnia swobodne planowanie 
zajęć. Dlatego też powstał pomysł jego 
rozbudowy. Opracowanie koncepcji, 
a następnie przygotowanie dokumenta-
cji projektowej pozwolą zobaczyć, jakie 
są możliwości techniczne np. dobudo-
wania kolejnego piętra.
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3. Zwiększenie efektywności energetycznej budyn-
ków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych 
i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 
Łącznie: 5 550 000,00 zł
 
3.1. Szpital:
Szacunkowy koszt: 2 235 000,00 zł
Termomodernizacja szpitala obejmuje:
1. Budynek Główny, część A. : wymiana instalacji 
c.o. (komplet) (system grzewczy), stolarka okienna, 
stolarka drzwiowa. Wymiana instalacji c.w.u. (kom-
plet) (ciepła woda), docieplenie - ściana zewnętrzna 
i stropodach oraz ściana w gruncie.
 
2. Przychodnia i administracja: kocioł gazowy kon-
densacyjny + wymiana instalacji c.o. (komplet) 
(system grzewczy).,stolarka okienna, kocioł gazowy 
kondensacyjny + wymiana instalacji c.w.u. (komplet) 
docieplenie - ściana zewnętrzna stolarka drzwiowa, 
(drzwi zewnętrzne (frontowe i tylne), docieplenie - 
ściana w gruncie i stropodach.

Wnioski do projektu budżetu gminy 
Nowogard na rok 2022

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 
października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć prace nad 
projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2022.
Tworząc budżet gminy Nowogard na rok 2022, 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 2021 r. wniosków 
mieszkańców Gminy Nowogard oraz projektów planów rzeczowo – finansowych  dotyczących dzia-
łalności określonej szczegółowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
jednostek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 należy przyjąć wielkości przewidywanego wy-
konania na koniec roku 2021, 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 2022 przedłożone po 30 września 2021 r.
nie będą uwzględniane.

3. Diagnostyka: wymiana instalacji c.o. (komplet) 
(system grzewczy), wyłaz dachowy, brama gara-
żowa, stolarka drzwiowa i okienna, docieplenie - 
ściana w gruncie, wymiana instalacji c.w.u. (ciepła 
woda) docieplenie - stropodach ściana zewnętrzna 
oraz strop nad przejazdem.
 
3.2 Szkoły:
Szacunkowy koszt: 2 815 000,00 zł
Niniejszy projekt dotyczy termomodernizacji placó-
wek edukacyjnych w Nowogardzie: SP 3 i LO II:
Zakres projektu:
- modernizacja systemu grzewczego,
- montaż pompy ciepła i modernizacja cwu,
- docieplenie ścian,
- wymiana stolarki i drzwi,
- docieplenie stropodachu,
- montaż nowej centrali nawiewno-wywiewnej z re-
kuperacją.
 
3.3. Budynek UM.
Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł.
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 W sobotę, 21 sierpnia, grupa seniorów z Bosma-
na Nowogard wyruszyła na rowerach w trzeci etap 
swojego proekologicznego projektu „Przesiadamy 
się na rowery”. Za pierwszym razem pojechali do Ża-
bowa, kolejna wycieczka rowerowa swój finał mia-
ła w Strzelewie. Tym razem seniorzy pojechali do 
miejscowości Trzechel. A chodzi w tym wszystkim 
nie tylko o przyjemność z jazdy, po drodze zbierane 

Seniorzy z Bosmana
kolejny raz w drodze. Jadą i sprzątają

są bowiem śmieci znalezione przy leśnych duktach. 
W wyprawie seniorom towarzyszył burmistrz Robert 
Czapla, ktory na  plaży przy jeziorze życzył uczestni-
kom bezpiecznej drogi i dziękował za podjęcie się 
tej inicjatywy. Wyjazdy takie zostaną powtórzone 
jeszcze trzy razy - do Słajsina, Węgorzy,  oraz Błotna. 
Projekt jest finansowany z programu Społecznik.
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gminie Nowogardzkie 
Wiadomości Samorządowe w których na ostatniej stronie znajduje się 
kolorowanka, przedstawiająca znane w Nowogardzie miejsce. Ogło-
szony przez Burmistrza Nowogardu konkurs na najładniej pokolorowa-
ny rysunek cieszy się dużym zainteresowaniem. 
 Aby wygrać należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.
pl zdjęcie/ skan pracy plastycznej wraz z uzupełnionymi załącznikami: 
kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które znaleźć moż-
na poniżej. Następnie, prace publikowane są na profilufacebookowym. 
Zdjęcie musi zdobyć największą liczbę polubień/ reakcji. Nagrodę- ma-
skotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac w dwóch kategoriach wie-
kowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. 

17 sierpnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla nagrodził autorów 
zwycięskich prac: 
- Wiktoria Znyk, kategoria wiekowa 3-8 lat, 
- Emilia Bazyl, kategoria wiekowa 9-15 lat 
Serdecznie gratulujemy! 

 Wszystkim zainteresowanym wygraniem limitowanej maskotki 
z napisem „I Love Nowogard” przypominamy, że w aktualnym wydaniu 
Wiadomości Samorządowych z dnia 02.09.2021, jest dostępny kolejny 
rysunek przedstawiający nowogardzkie cisy. Zdjęcia prac należy wysy-
łać na adres mailowy: sekretariat@nowogard.pl do dnia 8 września 
włącznie.

Konkurs plastyczny laureaci
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KĄCIK
KULINARNY

Pierogi	 leniwe	to	świetny	pomysł	na	obiad	
dla	całej	rodziny.	Są	szybkie	i	proste	w	przy-
gotowaniu.	Jak	je	zrobić?	
Pierogi leniwe bardzo często mylone są z ko-
pytkami. Mimo, że wyglądają tak samo, róż-
nią się składnikami, z których się je przygoto-
wuje. Podstawowa różnica polega na tym, że 
do przygotowania pierogów leniwych wyko-
rzystuje się ser, do kopytek - nie. Można po-
wiedzieć, że pierogi leniwe podawane są na 
słodko, ponieważ zazwyczaj serwuje się je np. 
z bitą śmietaną. To prawdziwy przysmak i tra-
dycyjne polskie danie. Jak ja przygotować? 
A może zamiast pierogów leniwych wolisz 
jednak kopytka, które podaje się z cebulką? 
Podpowiadamy, jak zrobić oba dania. 

Przepis na pierogi leniwe
Pierogi to tradycyjne danie przygotowywa-
ne w Polsce od pokoleń. Nasze babcie robiły 
nie tylko pierogi ruskie czy pierogi z kapustą 
i grzybami, ale równie często na polskich sto-
łach pojawiały się pierogi leniwe.
Składniki:
    300 g tłustego twarogu
    1 jajko
    sól
    1 łyżka mąki ziemniaczanej
    około 1/3 szklanki mąki pszennej

Jak zrobić pierogi leniwe?
1. Twaróg włożyć do miski razem z jajkiem 
oraz szczyptą soli i dokładnie rozgnieść praską 
do ziemniaków, tak aby nie pozostało grudek. 
Ser można też zmielić (bez jajka) w maszynce 
do mięsa. Gładkiego sera śmietankowego nie 
trzeba mielić, wystarczy wymieszać z jajkiem.
2. Stolnicę podsypać mąką pszenną (około 
1 - 2 łyżki), wyłożyć ser z jajkiem, na wierzch 
przesiać mąkę ziemniaczaną i resztę mąki 
pszennej (rzadsze sery mogą potrzebować 
troszkę więcej mąki).
3. Zagnieść szybko składniki łącząc je w kulę. 
Podzielić na 2 części i z każdej uformować 
wałek, w razie potrzeby podsypując mąką, 
następnie rozpłaszczyć go szerokim nożem 
i pokroić ukośnie na kawałki.
4. Zagotować osoloną wodę w dużym garn-

Jak je przygotować? Oto 3 sposoby 
ku, dodać kluski i gotować 
przez kilkanaście sekund 
od wypłynięcia na po-
wierzchnię. Wyłowić 
łyżką cedzakową 
i podawać np. z buł-
ką tartą smażoną 
z masłem. 

Kopytka
Jeśli nie jesteś fanem 
sera, kopytka będą świet-
ną alternatywą dla pierogów 
leniwych. Wyglądają dokładnie tak, 
jak leniwe, różnią się jednak produktami, 
z których się je przygotowuje. Podczas, gdy 
pierogi leniwe robione są z wykorzystaniem 
sera, głównym składnikiem kopytek są ziem-
niaki. Podaje się je z podsmażoną cebulką lub 
boczkiem.
Składniki:
    500 g ziemniaków (400 g po ugotowaniu)
    100 g mąki
    1 jajko
    sól

Jak zrobić kopytka?
1. Ziemniaki umyć, obrać, większe przekroić, 
zalać wodą, posolić i zagotować. Gotować 
pod przykryciem przez ok. 30 minut lub do 
miękkości (wbity nóż ma gładko w nie wcho-
dzić). Odcedzić i od razu rozgnieść praską na 
idealnie gładkie puree. Całkowicie ostudzić.
2. Na stolnicę przesiać mąkę, dodać ziemniaki, 
zrobić w środku wgłębienie i wbić w nie jajko. 
Całość posolić i zagnieść gładkie ciasto, w razie 
potrzeby podsypać delikatnie mąką. Można 
użyć miksera planetarnego. Im mniej dodamy 
mąki, tym kopytka będą delikatniejsze.
3. Zagotować duży garnek z osoloną wodą. 
Ciasto podzielić na 4 części, z każdej ufor-
mować wałeczek o grubości kciuka. Nożem 
odkrajać kawałki tzw. „kopytka” o szerokości 
ok. 1,5 - 2 cm.
4. Wrzucać na gotującą się wodę i gotować 
przez ok. 4 minuty licząc od czasu wypły-
nięcia na powierzchnię lub do miękkości. 
W trakcie gotowania delikatnie przemieszać 

wodę drewnianą łyżką 
sprawdzając czy kopyt-

ka nie przykleiły się 
do dna. Wyławiać 
łyżką cedzakową 
i wykładać na ta-
lerze.

Wegańskie	 pierogi	
leniwe:

Jeśli preferujesz potra-
wy wegańskie, przepisy 

na pierogi leniwe poszły z du-
chem czasu i powstały także w tej 

wersji. Koniecznie musisz je przetestować.
Składniki:
    1 duży banan (ok. 150g po obraniu)
    50g mąki z ciecierzycy
    50g mąki owsianej (bezglutenowej)
    10g mielonego siemienia lnianego
    10g oliwy z oliwek
    1 łyżka soku z cytryny
    szczypta soli

Jak zrobić pierogi?
1. Wszystkie składniki umieść w misie blen-
dera i zblenduj, aż uzyskasz jednolitą, gęstą 
i bardzo klejącą masę.
2. Tak zblendowane ciasto odstaw na 10 mi-
nut. Ciasto na tym etapie będzie bardzo kle-
jące i dość rzadkie. Nie dodawaj jednak mąki, 
ponieważ to sprawi, że kluski będą twarde 
i nie tak dobre.
3. W tym czasie zagotuj wodę i ją dobrze 
posól. Po 10 minutach leżakowania ciasta, 
przełóż je na deskę do krojenia. Następnie 
formuj małe kluseczki i wrzucaj je bezpo-
średnio do wody. Działaj sprawnie i szybko, 
aż wykorzystasz całe ciasto.
4. Następnie przemieszaj kluseczki łyżką, aby 
się nie posklejały i gotuj je przez około 3 mi-
nuty. Po wypłynięciu klusek na wierzch gotuj 
je jeszcze przez kolejne 2 minuty.
5. Kluski powinny być już gotowe.
6. Gotowe kluski zlej z wody i przepłucz jed-
nym chlustem zimną wodą, tylko tak by się 
nie posklejały. Możesz ja podawać z cynamo-
nem i syropem klonowym. 

Pierogi leniwe to 
prawdziwy przysmak.
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Opieka Wytchnieniowa”
- edycja 2021

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza

do składania ofert na zadanie pn „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

Termin składania ofert upływa dnia 3 września 2021 r. o godz. 12.

Więcej informacji na stronie www.ops.nowogard.pl/bip

Oferta pracy - nauczyciel języka polskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie

zatrudni nauczyciela języka polskiego
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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
Zagadka:Na	kartach	historii	zapisane	dwa	drzewa	

W ogłoszonym przez Burmistrza Nowogardu konkursie plastycznym „Baw się kolorami” można wygrać limitowaną maskotkę z napi-
sem I love Nowogard, gdzie wystarczy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.pl zdjęcie pracy plastycznej, wypełnić kartę 
zgłoszeniową oraz oświadczenia rodziców, które znaleźć można na stronie internetowej www.nowogard.pl Następnie zdjęcie musi 
zdobyć największą liczbę polubień/reakcji na profilu facebookowym: Urząd Miejski w Nowogardzie. Nagrodę otrzymują autorzy zwy-
cięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. Prace należy przesyłać do dnia 08.09.2021 r.


