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 Docelowo nawet 400 no-
wych miejsc pracy utworzonych 
będzie w zakładzie firmy JMB 
Wind Engineering, która rozpo-
częła prace przygotowawcze te-
renu w nowogardzkiej strefie in-
westycyjnej pod budowę swojego 
zakładu produkcyjnego. W ponie-
działek 25 października br. odby-
ło się uroczyste wbicie szpadla, 
w którym uczestniczyli właści-
ciel firmy Edward Jarlaczyński, 
burmistrz Robert Czapla, za-
stępca burmistrza Bogdan 
Jaroszewicz, radni z klubu Nowa 
Lewica Paweł Lembas, Jerzy 
Kubicki oraz Jacek Jankowski. 
Przy rozpoczęciu pierwszych prac 
obecni również byli kierownicy 
z wydziałów Inwestycji i Remon-
tów Andrzej Mazurczak i Fun-
duszy Kultury i Sportu Jarosław 
Soborski.
 „(...)Plan jest taki, że do po-
łowy lipca prace budowlane 
będą skończone. W tym samym 
czasie zostanie zamontowana 
linia produkcyjna, wówczas bę-
dziemy uruchamiać produkcję. 

Nowy zakład zaczyna budowę
na nowogardzkiej strefie

Planujemy tutaj jedną z najbar-
dziej nowoczesnych fabryk na 
świecie zajmującą się produkcją 
pianki do wypełniania łopat wia-
trowych.  Firm zajmujących się 
produkcją tego rodzaju jest nie-
wiele na całym świecie co ozna-
cza, że nasza fabryka biorąc pod 
uwagę najnowszy sprzęt, będzie 
rozpoznawalnym zakładem na 
rynku krajowym i zagranicznym 
- mówił prezes firmy JMB Wind 
Engineering Edward Jarlaczynski.
 Jest to ogromny sukces i bar-
dzo ważny dzień dla mieszkań-
ców Gminy Nowogard. Dzięki 

staraniom burmistrza Roberta 
Czapli kilka miesięcy temu padły 
deklaracje, które przedstawiono 
mieszkańcom podczas konferen-
cji prasowej w sprawie rozwoju 
strefy inwestycyjnej. Teraz dane 
słowo jest realizowane. Inwestor 
wybrał właśnie Nowogard jako 
miejsce do prowadzenia swojej 
działalności za względu na długo-
trwałe i efektowne rozmowy biz-
nesowe, które jak  podkreśla za-
równo właściciel firmy i burmistrz 
Robert Czapla były prowadzone 
w świetnej atmosferze na najwyż-
szym poziomie. Zanim budowa 
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kolejnego zakładu produkcyjne-
go stała się możliwa trzeba było 
przygotować w pierwszej kolejno-
ści odpowiednią dokumentacje 
i pozwolenia na budowę. Teraz 
prace idą pełną parą. Rozpoczę-
ło się przygotowanie terenu pod 
inwestycję. Następnie cały teren 
został ogrodzony. Rozpoczęto 
prace ziemne. Teraz nadszedł czas 
na ciężki sprzęt. W najbliższym 
czasie rozpocznie się budowa hali 
produkcyjnej wraz z infrastruktu-
rą.
 „(...)Tak jak obiecywaliśmy 
będą kolejne miejsca pracy. Dziś 
jesteśmy na działce budowla-
nej, która za chwile przerodzi się 
w plac budowy, a potem nowe 
miejsca pracy. Współpraca z pa-
nem Edwardem Jarlaczyńskim od 
początku była bardzo konstruk-
tywna. Jeszcze kilka miesięcy 
wcześniej rozmawialiśmy jak 
w Nowogardzie ulokować biz-
nes JMB Wind Engineering, dziś 
stajemy tutaj wspólnie, aby wbić 
uroczyście szpadel i zapoczątko-
wać budowę. Jestem szczęśliwy, 
że nasza strefa to nie zwykły teren 
zielony, a miejsce przyjazne dla 
inwestorów” – mówił burmistrz 
Robert Czapla podczas oficjalne-
go wbicie szpadla.

 Wbicie szpadla jest początkiem budowy dużego, nowoczesnego za-
kładu, w którym produkowana będzie pianka służąca do wypełniania 
łopat elektrowni wiatrowych. Rozpoczęcie produkcji nastąpi w hali 
o powierzchni 11 tys. metrów. W kolejnych etapach zakład będzie się 
rozrastał, a docelowo zatrudnienie znajdzie blisko 400 osób.
 Nowogardzka Strefa Inwestycyjna powstała w 2013 roku dzięki sta-
raniom burmistrza Roberta Czapli. JMB Wind Engineering to druga fir-
ma, która wiąże się z Nowogardzką Strefą Inwestycyjną.  

Marcin Gręda
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 Na przestrzeni kilku lat pro-
wadzone były inwestycje, które 
doprowadziły do bezpiecznego 
i sprawnego poruszania się po 
cmentarzu. W ramach wykona-
nych prac poprowadzono alejkę 
pomiędzy ulicą Mickiewicza a Ka-
plicą. Aleja łącząca obie części 
cmentarza po remoncie jest jed-
ną z głównych dróg komunikacyj-
nych. Najważniejszą inwestycją 
oddaną do użytku w tym roku 
jest nowa ściana urnowa. Obec-
nie prowadzone są również prace 
mające na celu utwardzenie te-
renu przy nowej ścianie urnowej 
oraz rozmieszczeniu ławek. 
 Z kolei na cmentarzach znajdu-
jących się na terenach wiejskich 
cyklicznie prowadzone są pra-
ce porządkowe. Koszenie trawy 
i wywóz śmieci odbywa się zgod-
nie z utrzymaniem czystości na 
cmentarzach wiejskich.

Inwestycje na Cmentarzu Komunalnym

 Takie działania burmistrza sprawiają, że na cmentarzu komunal-
nym z roku na rok infrastruktura techniczna rozrasta się. A wszystko to 
w trosce o osoby starsze, którym chodzenie po wyrastających korze-
niach sprawiało wiele trudności .

Marcin Gręda
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Red: Kilka miesięcy temu odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której zapadły pierwsze deklara-
cje. Teraz spotykamy się na Nowogardzkiej Strefie 
Inwestycyjnej, gdzie rozpoczął pracę ciężki sprzęt. 
To może cofając się do samego początku i tej pierw-
szej konferencji prasowej, która odbyła się wiosną 
tego roku. Padły tam zapewnienia i deklaracje. Co 
od tego czasu według Pana zmieniło się w tej spra-
wie?

Owszem spotkaliśmy się kilka miesięcy temu na kon-
ferencji prasowej myślę że danego słowa dotrzyma-
łem. Być może było kilku niedowiarków, że ta inwe-
stycja może nie dojść do skutku a szczególnie w tak 
szybkim czasie. Teraz widzimy tego dowód. Budowa 
ruszyła oficjalnie. Plan jest taki, że do połowy lipca 
następnego roku prace budowlane będą zakończo-
ne. Praktycznie też linia produkcyjna równolegle 
będzie zamontowana. Tak sądzę, że w sierpniu lub 
wrześniu będziemy już uruchamiać produkcję.

Red. To, że budowana jest fabryka widzimy gołym 
okiem prace postępują każdego dnia ale może 
zdradzi Pan szczegóły co będziecie produkować.

Planujemy tutaj i myślę, że to będzie jedna z najno-
wocześniejszych fabryk na świecie zajmujących się 
produkcją pianki PET, która jest używana między in-
nymi w przemyśle energetyki wiatrowej, w przemy-
śle stoczniowym i jachtowym. Myślę, że Nowogard 
zyska jedną z najnowocześniejszych fabryk na świe-
cie i technologi, jaka jest w tej branży.

Red. Pana firma od wielu lat działa już i bardzo do-
brze prosperuje w sąsiedniej gminie. Jak to będzie 
z Nowogardem czy tu będzie filia pańskiej firmy, 
jakie są plany w tej kwestii.

Moja firma działa już od 2000 roku przez ten czas 
współpracowaliśmy z firmą IKEA. Udało nam się 
w roku 2009/2010 przebranżowić. Dostaliśmy 
pierwsze kontrakty od naszych klientów, którzy pro-
dukują łopaty do elektrowni wiatrowych. Od kilku 

Rozmowa z właścicielem
firmy budowanej

w Nowogardzkiej Strefie Inwestycyjnej
Będąc na konferencji prasowej, podczas której dokonano oficjalnego wbicia szpadla na budowie 
fabryki zajmującej się produkcją pianki do wypełniania turbin wiatrowych poprosiliśmy o krótką 
rozmowę właściciela firmy JMB Wind Engineering. O tym, jakie plany na przyszłość i co będzie 
się działo w najbliższym czasie opowiadał Pan Edward Jarlaczyński. 

lat jest to jedyny rodzaj naszej działalności. Naszymi 
klientami są największe wiodące firmy na świecie, 
które produkują łopaty wiatrowe. Są również pro-
ducentami kompletnych elektrowni wiatrowych. 
Jak zaczynaliśmy produkcję to średnia długość łopa-
ty była około 40 metrów, aktualnie średnia długość 
łopaty to jest ponad 80 metrów i dłuższe.

Red. Co zdecydowało o tym, że wybrał pan akurat 
Gminę Nowogard jako lokalizację kolejnej swojej 
firmy?
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Po pierwsze doskonała lokalizacja terenu, który na-
byliśmy tj. niespełna 7 hektarów. Teren leży prak-
tycznie przy samym węźle drogowym. Ukończona 
inwestycja w postaci drogi ekspresowej daje do-
skonałą komunikację dla transportu do naszych 
klientów. A co najważniejsze tutaj przy pierwszym 
telefonie do burmistrza nie było chwili zawahania 
ze strony burmistrza Roberta Czapli, żeby się ze mną 
spotkać. Nie było czegoś takiego, że musiał spraw-
dzić w swojej rozpisce, kiedy ma wolny czas itd. Kie-
dy był wykonany pierwszy telefon to zaproszenie 
praktycznie było od ręki. Cały czas jak wiadomo przy 
tak wielkiej inwestycji wynika wiele różnych drob-
nych potrzeb. Tutaj nie ma żadnego problemu w ko-
munikacji z burmistrzem i jego współpracownikami. 
Za każdym razem starają się mi pomóc jak mogą.

Red. Teraz w sumie nadszedł czas zapytać o najważ-
niejszą sprawę. Jak będzie wyglądało zatrudnienie 
w pańskiej firmie ile osób znajdzie prace i od kiedy 
będą mogli ją rozpocząć?

W ciągu 2- 3 lat zatrudnimy tutaj do 400 osób. Na 
razie po wybudowaniu pierwszej hali pracę rozpocz-
nie około 50-60 osób. Tę inwestycję traktujemy tak, 
bo mamy też partnera zagranicznego, który stał 
się udziałowcem w naszej spółce. Teren, który tutaj 
mamy trzeba powiedzieć szczerze przykro by było nie 
wykorzystać całego jego potencjału. My traktujemy 
to miejsce w którym teraz stoimy razem ze wspólni-
kami jako pierwszy etap inwestycji. Produkcja pianki 
PET następuje w procesie wykorzystania materiału 
dziewiczego. W tym przypadku jest niewiele takich 
firm. Np. jeden z producentów chwali się, że miliard 
butelek PET, które wylądowały by na wysypisku zo-

stały przetworzone. Ta technologia daje nam możli-
wości myśleć, żeby też docelowo wykorzystywać ten 
materiał w produkcji.

Red. Proszę powiedzieć kto będzie mógł u Pana 
pracować. Jakie zawody będą u pana najbardziej 
poszukiwane do pracy ?

Na pewno tak jak wspomniałem linia jest mocno 
zautomatyzowana i skomputeryzowana, będą po-
trzebni inżynierowie, informatycy, laboranci, bo prze-
cież każda seria pianki musi być badana. Każda seria 
produkcyjna musi przejść stosowne badania. Poszuki-
wać będziemy również pracowników magazynowych 
i operatorów maszyn. To właśnie pracowników o spe-
cjalizacjach tego typu będziemy poszukiwać.

Red. Na koniec pytanie oczywiste czego można ży-
czyć Panu podczas wykonywania budowy tej fabry-
ki w Nowogardzkiej Strefie Inwestycyjnej?

Suchej i lekkiej zimy, żeby nie spowodowała nam 
opóźnień w budowie. Dlatego, że maszyny zostały 
już zamówione kilka miesięcy temu. To nie są ma-
szyny z półki sklepowej to jest wszystko produkowa-
ne pod poszczególne rozwiązanie dla nas, Dlatego 
wszystko musi się uszczelnić, zgrać i zsynchronizo-
wać, aby zmieścić się w terminie prac.

Red. Dziękuje za poświęcony czas. W takim razie 
życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście tej su-
chej i lekkiej zimy, aby produkcja mogła wystarto-
wać w zaplanowanym przez was czasie. 
 

Marcin Gręda
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Nowy zarząd miejsko-gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych wybrany

 30 października w nowogardzkim ra-
tuszu, w obecności burmistrza Roberta 
Czapli, odbyło się zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze Zarządu Miejsko - Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie 
na terenie naszej gminy działa pięć jedno-
stek OSP - w Błotnie, Osowie, Orzechowie, 
Wyszomierzu i Ostrzycy. A jak ważna jest to 
służba pokazują statystyki, bo tylko w mi-
nionym roku druhowie i druhny wyruszali 
do akcji blisko 600 razy.
 - Bardzo dziękuję Wam za tak duże 
zaangażowanie i za to, jak wielu ludzion, 
rolnikom i firmom pomogliście. To jest 
dla mnie najważniejsze. Byliście z nami, 
jesteście i proszę Was, bądźcie dalej. 
Dziękuję za trud, poświęcenie, pasję, 
wyrzeczenia i ponoszone ryzyko. Lu-
dzie pytają mnie czasem, kto w gminie 
Nowogard jest bohaterem. A ja odpo-
wiadam, że to właśnie strażacy - mówił 
burmistrz Robert Czapla.
 Nowym prezesem lokalnych struktur 
Związku OSP RP w Nowogardzie wybra-
ny został Krzysztof Borowski. Wicepre-
zesem jest Piotr Bińczak, komendantem 
gminnym Artur Konior, sekretarzem 
Andrzej Kania, skarbnikiem Patrycja 
Pietrzyk, a członkiem zarządu Michał 
Pluta. Życzymy powodzenia w prowa-
dzonej działalności!

Paweł Botarski
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 Zbór w Łobzie, to jeden z najstarszych zborów 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, z którego 
to właśnie, za sprawą Cezarego i Andrei Komi-
sarz, otworzył nowe miejsce działalności na niwie 
Pańskiej w Nowogardzie. W dniu 17 marca 1996 
roku nastąpiło uroczyste otwarcie domu modlitwy. 

25. lecie Zboru „Górna Izba”
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

w Nowogardzie
Słowem wówczas posługiwali: brat Kowaliński z Ło-
bza, goście z Niemiec, którzy wsparli powstanie no-
wogardzkiej placówki oraz Jan Tomczyk, pełniący 
w tym czasie funkcję Prezbitera Naczelnego.
 Tyle z bardzo krótkiej historii nowogardzkiej spo-
łeczności KECh. Od tamtych uroczystości minęło 25 
lat.
 W niedzielę, 31 października br., gdy Protestanci 
obchodzą Święto Reformacji, w sali kinowej Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, zgromadziło się bardzo 
wiele osób, które podczas dziękczynnego nabożeń-
stwa świętowało ten wyjątkowy jubileusz. Na uro-
czystości przybyli goście z Nowego Tomyśla, Gryfic, 
Łobza, Gryfina, Szczecina, Świnoujścia, w tym rów-
nież z Niemiec i Anglii. Wśród zaproszonych gości 
był obecny burmistrz Robert Czapla, który podzię-
kował pastorowi Cezaremu Komisarzowi, jego żonie 
Andrei, dzieciom oraz całemu Zborowi za to wszystko, 
co dotąd robili dla lokalnej społeczności. W podzię-
kowaniach burmistrza nie zabrakło istotnego pod-
kreślenia roli społecznej Zboru, który od początku 
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swej działalności prowadzi  Chrześcijańskie Centrum 
Pomocy, które od swego powstania rozdało pomoc 
w postaci żywności i ubrań za kwotę 5 milionów zło-
tych, Kids Club, organizujący zajęcia dla dzieci przez 
cały rok, English Camp oraz  świadczoną wszelką 
pomoc społeczną i zaangażowanie. „Choć Zbór nie 
jest duży, to  odcisnął swój ślad w życiu codziennym 
miasta. I bez tej społeczności miasto byłoby ubogie. 
– jak zauważył burmistrz Robert Czapla wręczając 
jednocześnie na  ręce pastora symboliczny prezent 
dla zboru, aby służył on całej społeczności.



Wiadomości Samorządowe 11

www.nowogard.pl

 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gmi-
nie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe w któ-
rych na ostatniej stronie znajduje się kolorowanka, 
przedstawiająca znane w Nowogardzie miejsce. 
 Aby wygrać, należy przesłać na adres e-mail:-
sekretariat@nowogard.pl zdjęcie / skan pracy pla-
stycznej wraz z uzupełnionymi załącznikami: kartą 
zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które 
znaleźć można poniżej. Następnie, prace publiko-
wane są na profilu facebookowym. Zdjęcie musi 
zdobyć największą liczbę polubień/ reakcji. Nagro-
dę-maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac 
w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz 
od 9 do 15 roku życia.

KONKURS PLASTYCZNY
– ROZSTRZYGNIĘCIE

27 października br. Burmistrz Robert Czapla nagro-
dził autorkę zwycięskiej pracy: 
- Alicję Śledzińską w kategorii wiekowej od 3 do 8 
lat,
Serdecznie gratulujemy! 
 Wszystkim zainteresowanym wygraniem limito-
wanej maskotki z napisem „I Love Nowogard” przy-
pominamy, że w aktualnym wydaniu Wiadomości 
Samorządowych z dnia 28.10.2021, jest dostępny 
kolejny rysunek przedstawiający wóz strażacki.
Zdjęcia prac należy wysyłać na adres mailowy: se-
kretariat@nowogard.pl do dnia 10 listopada włącz-
nie.
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 27 października okrągłą, dziesiątą już rocznicę 
rozpoczęcia działalności świętowali nowogardzcy 
seniorzy, zrzeszeni w Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku.
 Celem działalności „uczelni” jest aktywizacja 
osób w wieku senioralnym, a także wykorzystanie 
ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego 
dla rozwoju lokalnych społeczności. W ramach UTW 
w Nowogardzie prowadzone są dla nich wykłady, 
seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, warszta-
ty, nauka języków obcych czy wyprawy turystyczno 
- krajoznawcze, a związani z nim ludzie są widocz-
ni przy niemal każdej możliwej okazji. Po dziesięciu 

10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie

latach od inauguracji Uniwersytetu okazja do świę-
towania była więc znakomita, a na sali koncertowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury spotkało się ponad 
sto osób.
 Wszystkich przywitała prezes Barbara Mucha 
oraz burmistrz Robert Czapla. Później o rozpoczęciu 
działalności przez UTW w Nowogardzie opowiadał 
jeden z jego założycieli Ryszard Zagórski, na scenie 
pojawiły się między innymi zespoły Ad Hoc i Ute-
wianki, wykład o potrzebie zaufania do innych osób 
wygłosiła dr Beata Bugajska, a po części oficjalnej 
i artystycznej impreza przeniosła się do „Okrąglaka”.
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 - Pięknie macie wszystko zorganizowa-
ne i gratuluję tego serdecznie. I przede 
wszystkim dziękuję za to, że jesteście ma-
gnesem, który przyciąga dobrych, pozy-
tywnie nastawionych ludzi oraz Waszych 
kolegów i koleżanki z innych nowogardz-
kich organizacji. Fajnie gromadzicie wokół 
siebie ludzi dobrej woli, którzy chcą zrobić 
coś dla siebie, ale też innych, jesteście dla 
siebie po prostu przyjaciółmi. Gratulu-
ję! - mówił burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla.
 Wszystkim osobom, które są związane 
z Nowogardzkim Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku, życzymy kolejnych lat w formie 
takiej, jak obecnie!

Paweł Botarski
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 Kilka tygodni minęło od kontroli jaką przeprowa-
dził  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Szczecinie na terenie Gminy Nowogard. W pokon-
trolnych zaleceniach nakazano utwardzenie terenu 
pod śmietnikami znajdującymi się w miejscach prze-
znaczonych do segregacji odpadów. Bezzwłocznie  
na polecenie burmistrza Roberta Czapli osoby wy-

Pokontrolne zalecenia w realizacji
konujące prace społeczne użyteczne na rzecz gminy 
przystąpiły do prac mających na celu utwardzenie 
terenu pod śmietnikami. Dotychczas wykonano 8 
utwardzeń terenów z kostki betonowej.
 Takie działanie ma na celu łatwiejsze utrzymanie 
czystości bezpośrednio przy pojemnikach oraz wy-
eliminowanie przedostawania się nieczystości wy-
ciekających z pojemników bezpośrednio do ziemi.
 Zalecenia pokontrolne dotyczą również gniazd 
do segregacji śmieci znajdujących się na terenach 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dlatego też 
zalecenia pokontrolne WIOŚ w Szczecinie zostały 
przekazane  do tych podmiotów.
 Ochrona środowiska to jedno z priorytetowych 
zadań realizowanych przez burmistrza Roberta 
Czaplę. Watro tu przypomnieć że na terenie Gminy 
Nowogard realizowanych jest kilka projektów ma-
jących na celu dbanie przez mieszkańców o środo-
wisko. Takimi programami są „Zdrowe powietrze 
w Nowogardzie” oraz „Przydomowe oczyszczalnie”.

Marcin Gręda
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 Jesienny okres to czas, w któ-
rym szybko zapada zmrok. Nie-
jednokrotnie warunki panujące 
na dworze deszcz i słaba widocz-
ność powodują że stajemy się 
mniej widoczni dla użytkowników 
dróg. Lepiej zapobiegać trage-
dii  dlatego od najmłodszych lat 
działania prewencyjne są bardzo 
ważne.  Dzielnicowy i specjalista 
ds. nieletnich i patologii z nowo-
gardzkiego komisariatu Policji, 
odwiedzili dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie. 
 Spotkanie, w którym uczestni-
czyli uczniowie klas I-III odbyło się 
w szkole i na pobliskim przejściu 
dla pieszych. Podczas zajęć z po-
licjantem najmłodsi  rozmawiali 
o bezpieczeństwie i poznawali 
zasady  jak bezpiecznie dotrzeć 
do szkoły oraz na co zwracać 
szczególną uwagę podczas prze-
chodzenia  przez jezdnię. Jednym 

Policjanci z wizytą
u dzieci w SP Żabowo

z tematów spotkania z uczniami 
klas I-III była bezpieczna droga 
do i ze szkoły oraz propagowanie 
właściwych zachowań, które mają 
wpływ na bezpieczeństwo dzieci 
w życiu codziennym. Uczniowie 
dowiedzieli się również, jak waż-
ne jest noszenie elementów od-
blaskowych.

 Policjanci omówili zasady ko-
rzystania z numeru telefonu alar-
mowego 112. Milusińscy otrzy-
mali także wskazówki na temat 
bezpiecznych zachowań w kon-
taktach z osobą obcą oraz w przy-
padku ataku groźnego psa.

foto KPP Goleniów
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Porządki w gminie Nowogard
Od ponad dziesięciu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej 
gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu 
Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Grabienie liści - Promenada

Obkaszanie stawu przy Osiedlu Radosława

Zamiatanie liści pod murami.
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 Na goleniowskiej Hali Sportowej odbyła się spartakiada 
seniorów. Wydarzenie, które miało miejsce 23 październi-
ka jest historycznym momentem dla całej drużyny Bosma-
na Nowogard. Organizatorem tych zmagań sportowych był 
Goleniowski Uniwersytet III wieku. Do rywalizacji przystąpiło 
osiem zespołów z różnych miasta województwa zachodnio-
pomorskiego. Przy pięknej pogodzie nowogardzcy seniorzy 
wystartowali w 7 konkurencjach. Już sam trening pokazał, 
że nowogardzianie mogą walczyć o wysokie miejsce na po-
dium.
 Pierwszą konkurencją był bieg na 20 metrów do tarczy 
z lotkami gdzie trzeba było oddać 3 rzuty. Tu liczył się naj-

Seniorzy Bosmana zwycięzcami
na spartakiadzie w Goleniowie

Komunikat
Szanowni Jubilaci Srebrnych Godów,
 Corocznie wolą Burmistrza Roberta 
Czapli jest zorganizowanie Srebrnych 
Godów - specjalnej uroczystości dla 
mieszkańców naszej Gminy, świętują-
cych 25- lecie pożycia małżeńskiego.
 W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców z powodu narzu-
conych przez rząd polski obostrzeń 
w związku z epidemią wirusa COVID19 
świętowanie tego dnia po konsultacji 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną zostało przeniesione na 
rok przyszły. Jeśli sytuacja w kraju po-
lepszy się, niezwłocznie zostanie poda-
na konkretna data.
 Corocznie wydarzenie to odbywało 
się w „Willa Zbyszko” w Warnkowie, 
czemu towarzyszyła wyjątkowa i nieby-
wała atmosfera.
 Wszystkim tegorocznym Jubilatom, 
składamy serdeczne gratulacje za do-
trzymanie złożonej przysięgi małżeń-
skiej i życzymy długich lat życia w zdro-
wiu, zadowoleniu oraz doczekania 
kolejnych pięknych Jubileuszy.

Karolina Pieczywek
Urząd Stanu Cywilnego

lepszy czas całej grupy. Potem następne 
konkurencje w których najlepszymi okaza-
li się Seniorzy Bosmana. I tak trwała walka 
przez całą spartakiadę. Ostatecznie sparta-
kiadę wygrali Seniorzy Bosmana Nowogard 
zajmując miejsce przed UTW Goleniów. Na 
trzecim miejscu podium znalazła się UTW 
Police.
 Nowogardzką drużynę reprezento-
wali Krystyna Pasik, Jadwiga Chlebicka, 
Elżbieta Poziemska, Bożena Dworak, Maria 
Bornowska, Anna Szafran, Janusz Rzechuła, 
Jerzy Ostrówka, Grzegorz Fecak i Andrzej 
Szafran. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale, a kapitan drużyny 
Bożena Dworak odebrała puchar i dyplom.

Marcin Gręda



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe18

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje mieszkańców Gminy Nowogard,
że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu

pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełno-
sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stop-
niu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienio-
nych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
573).

Link do programu:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-

niepelnosprawnej-edycja-2022

Ważne terminy!
Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach programu

do właściwego Wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r.
Informacje pod numerem telefonu: (91) 39 26 253

Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej

– edycja 2022



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?
* Bo uratujesz komuś życie.
* Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,dobrowolne i skuteczne.
* Pomożesz zwalczyć pandemię.
* Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.
* Bo szczepionki są bezpieczne – zbadane przez polskie i unijne instytucje.
* Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia.
* Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności.
* Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin, teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.
* Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, która chroni przed zakażeniem.

OD KIEDY MOGĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ?
* 10 maja ruszyła rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla wszystkich chętnych pełnoletnich osób. 
Od 17 maja dołączyli 16 i 17 latkowie, a od 7 czerwca szczepionkę mogą przyjąć dzieci od 12 roku życia.
* wszelkie informacje znajdują się na stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kie-
dy-moge-sie-zaszczepic

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?
1. Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie przez stronę www.gov.pl/szczepimysie , Internetowe Konto Pa-
cjenta, dedykowaną infolinię: 989 lub u lekarza rodzinnego
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz 
numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie 
się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Przejdź kwalifikację z lekarzem dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz zbadany przez lekarza
3. Zaszczep się skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj stan swojego zdrowia wszystkich informacji 
udzieli Ci Twój punkt szczepień.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Punkt szczepień – Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard
Punkt szczepień – Marzena Drobińska ul, Bankowa 3a, Nowogard
Punkt szczepień – Krzysztof Kosiński ul. Dworcowa 2, Nowogard

UWAGA!!!
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacz-
nym z oznaczeniem R i N lub I grupę inwalidzką lub jesteś osobą starszą z utrudnionym dostępem do punktu 
szczepień skontaktuj się z wyznaczonym koordynatorem ds. szczepień, który zapewni Ci bezpłatny trans-
port. 
Lokalny koordynator - Agnieszka Zamara tel. kontaktowy (091) 39 25 867, od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 do 14:30.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zachęca
i informuje, mieszkańców gminy Nowogard

o szczepieniach przeciw COVID-19
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Harmonogram zbiórki

 W dniach 28 października  – 1 grudnia 2021 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie wystawki . Mieszkańcy bu-

dynków wielolokalowych powinni wystawiać je przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast 

mieszkańcy domów jednorodzinnych przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne by odpady były 

wystawione przed godziną 6.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór. Niespełnienie tego wa-

runku może skutkować  nieodebraniem odpadów.

 Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy 

drewniane, materace, pierzyny, dywany, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki 

dziecięce i inne tego typu odpady. 

 UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, 

umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wia-

dra lub kartony odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny!

17.11.2021 r. (środa) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzy-

ca, Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

18.11.2021 r. (czwartek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabo-

wo, Żabówko.

19.11.2021 r. (piątek)  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, 

Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.

22.11.2021 r (poniedziałek) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, 

Warnkowo, Wierzchęcino, Suchy Las.

29.11.2021 r. (poniedziałek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.

01.12.2021 r. (środa) Wierzbięcin. 
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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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www.nowogard.pl

Konkurs plastyczny Baw się kolorami

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 można znaleźć na stronie www.nowogard.pl. Na-
stępnie, 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 24 listopada.

Zagadka:
Nowogardzka strefa ...


