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 Z udziałem burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli odbyło się 
24 lutego spotkanie mieszkań-
ców sołectwa Karsk. Głównym 
tematem rozmów było to, jak ma 
wyglądać po planowanej rozbu-
dowie świetlica wiejska, w której 
się oni spotykają. Na miejscu był 
obecny architekt, który wykonał 
wstępną koncepcję projekto-
wą tej od dawna wyczekiwanej 
inwestycji, a każda z obecnych 
osób mogła wyrazić swoje zda-
nie na jej temat. Warto dodać, że 
większych kontrowersji nie było 
i mieszkańcy Karska zgodzili się 
z wizją, zgodnie z którą obiekt zo-
stanie rozbudowany o dodatkowe 
skrzydło, w którym będzie można 
urządzać różnego rodzaju impre-
zy. Obecnie wykorzystywane na 
ten cel pomieszczenie przezna-
czone zostanie wówczas na częśc 
socjalno - kuchenną.

Mieszkańcy Karska zdecydowali o tym, 
jak ma wyglądać ich świetlica

 Burmistrz Robert Czapla z za-
dowoleniem przyjął aprobatę i za-
powiedział, że jeszcze w tym roku 
gotowy będzie projekt rozbudo-
wy świetlicy, a później rozpocznie 
starania o pozyskanie funduszy na 
wykonanie inwestycji. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, prace 
ruszą w przyszłym roku.

 Na zebraniu poruszane były 
też inne tematy, takie jak budowa 
kanalizacji we wsi oraz remont lo-
kalnych dróg i chodników. Tu rów-
nież gmina będzie czyniła starania 
o relizację oczekiwań mieszkań-
ców Karska.

Paweł Botarski
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 7 marca br., odbył się konwent sołtysów z Burmi-
strzem Nowogardu Robertem Czaplą. Przedmiotem 
spotkania były problemy wsi, podsumowanie ubie-
głego roku dotyczącego wydatkowania środków 
w ramach funduszy sołeckich mających na celu po-
prawę warunków bytowych mieszkańców wsi. Jed-
nocześnie poruszono kwestię inwestycji tegorocz-
nego budżetu. Omówiono najważniejsze zadania do 
realizacji w sołectwach oraz bieżące problemy na 
terenach wiejskich.

opr. Tomasz Zadróżny

Konwent Sołtysów

 W dniu 4 marca br. odbyło się 
spotkanie Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli z przedstawicie-
lami służb mundurowych z tere-
nu Gminy Nowogard. Z ramienia 
Komisariatu Policji obecny był 
komendant Andrzej Artemiuk, 
zastępca komendanta powiato-
wego PSP w Goleniowie Marek 
Michalak, komendant gminnego 
OSP Artur Konior, dyrektor Szpi-
tala w Nowogardzie Kazimierz 
Lembas oraz Pani Barbara Pakul-
ska i Żaneta Sidor z OPS w Nowo-
gardzie. Na spotkaniu omawiano 
sytuację Gminy Nowogard po 24 
lutego w kontekście agresji wojsk 
rosyjskich na Ukrainę. Sytuację 
bieżącą dotyczącą prewencji, ru-
chu drogowego i kolejowego jak 

Spotkanie z przedstawicielami służb 
mundurowych

również ilości uchodźców, cudzoziemców oraz przedsięwzięcia doty-
czące przeciwdziałania przemocy na tle narodowościowym.

opr. Tomasz Zadróżny
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 W dniu 3 marca br. odbyło się spotkanie 
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i przedsta-
wicieli gminy z dyrektorami placówek oświatowych 
z Gminy Nowogard. Na spotkaniu poruszono temat 
projektu zmian w prawie oświatowym oraz kwestie 
związane z arkuszem organizacyjnym na 2022r. Roz-
mawiano również o sytuacji placówek oświatowych 
w kontekście agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Na 
spotkaniu omawiano:
• Regulacje dot. obowiązku szkolnego dzieci nie-

posiadających obywatelstwa polskiego

Spotkanie z dyrektorami placówek 
oświatowych

• Aktualną sytuację w placówkach oświatowych, 
ilość dzieci nieposiadających obywatelstwa pol-
skiego w placówkach oświatowych na terenie No-
wogardu

• Założenia dot. zwiększonej ilości dzieci nieposia-
dających obywatelstwa polskiego

• Wsparcie psychologiczne dla dzieci nieposiadają-
cych obywatelstwa polskiego

• Wsparcie psychologiczne dla przedszkolaków 
i uczniów w związku z aktem agresji na Ukrainę.

opr. Tomasz Zadróżny
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w ponie-
działek 28 lutego br. podpisał wniosek o pomoc 
finansową  na zadanie pn „Kompleksowa moderni-
zacja parkietu sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie.” Wysokość ocze-
kiwanego dofinansowania to 30.000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego, środki własne to 70.000 zł. Koszt całkowity 
zadania to 100.000 zł.
 Projekt polega na kompleksowej modernizacji 
parkietu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie – ul. Wojska Polskiego 67. 
Obecny stan parkietu w budynku jest niezadowa-
lający, pozbawiając ćwiczące tam dzieci i młodzież 
komfortu i wygody użytkowania.
 Niniejszy projekt obejmować będzie cyklino-
wanie bezpyłowe, polerowanie i lakierowanie. Na-
stępnie malowanie linii na boiskach do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej, piłki halowej, badmintona 
i tenisa. Łączna powierzchnia zmodernizowanej hali 
to 820 m2.
 Poza w/w projektem planowany jest również re-
mont dachu sali gimnastycznej który obecnie jest 

Kompleksowa modernizacja
sali gimnastycznej przy SP nr 1

w złej kondycji oraz malowanie ścian sali gimna-
stycznej. Kompleksowym remont sali gimnastycznej 
przy Szkole  Podstawowej nr 1 w Nowogardzie pla-
nowany jest w tym roku.

Jarosław Soborski Wydział RLiF
opr: Tomasz Zadróżny

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wobec zbrojnej agresji wojsk rosyjskich  tuż przy 
wschodniej granicy Polski wyraża zdecydowane poparcie dla wszelkich działań zmierzają-
cych do jak najszybszego zakończenia konfliktu i natychmiastowego zaprzestania działań 
naruszających integralność niepodległej Ukrainy.
 W tych dniach szczególną troską otoczmy wszystkich obywateli Ukrainy, udzielmy 
wsparcia dla ich rodzin zmagających się z niepewnością jutra i obawą przed eskalacją dzia-
łań militarnych.
 Gmina Nowogard jest w stanie udzielić pomocy dla potrzebujących wsparcia obywateli 
Ukrainy przebywających na terytorium naszej gminy oraz podjęła działania przygotowują-
ce miejskie jednostki do zapewnienia pomocy uchodźcom w razie natężenia działań wo-
jennych. 

Apel w sprawie konfliktu
na Ukrainie
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 Informacje o objęciu pomocą przybywających 
na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy przed-
stawił na poświęconej między innymi tej tematyce 
konferencji prasowej burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla. Konferencja odbyła się 28 lutego, a punktem 
wyjścia do niej było uruchomienie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej infolinii dla osób zarówno po-
mocy potrzebujących, jak i chcących jej udzielić.
 Jak wyjaśniał burmistrz, dla uchodźców z Ukrainy 
ważne jest przede wszystkim to, żeby pierwsze swo-
je kroki kierowali do utworzonego przez wojewo-
dę punktu recepcyjnego, który działa w Szczecinie 
przy alei Piastów 40a (ma to związek między innymi 
z możliwością uzyskania ubezpieczenia zdrowotne-
go). Kolejne kroki, o ile będą mieli taką chęć, mogą 
skierować na przykład do gminy Nowogard, gdzie 
bez problemu uzyskają wsparcie.
 - „Mamy obecnie zabezpieczoną bazę lokalową 
na około 100 osób, trwają rozmowy z kolejnymi 
przedsiębiorcami, którzy wolne miejsca posiadają, 
a mam nadzieję, że będą pojawiać się kolejne sy-
gnały z tym związane. Ważne jest także to, że na 
bazie Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem 
606 539 844 uruchomiliśmy całodobową linię tele-
foniczną, gdzie można zasięgnąć informacji na te-
mat tego, jakiej pomocy może udzielić Nowogard. 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Widzimy wielkie poruszenie społeczne z tym zwią-
zane, sami chcemy pomagać drugiemu człowiekowi 
i tę pomoc koordynować. Jeśli znajdą się więc oso-
by, które też chcą pomóc, choćby przez przekazanie 
artykułów pierwszej potrzeby czy zapewnienie noc-
legu, także mogą na ten numer dzwonić” - mówił 
R. Czapla.
 Na terenie gminy Nowogard mają być także kol-
portowane dwujęzyczne ulotki z informacjami na 
temat tego, gdzie pomoc można uzyskać i w jaki 
sposób można ją udzielić. Więcej wiadomości na 
ten temat uzyskać można po zadzwonieniu na info-
linię, bądź stacjonarne numery OPS Nowogard.

Paweł Botarski

Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie 
oraz mieszkańcom gminy Nowogard o wielkich sercach, którzy chcą pomóc, 

zorganizowałem infolinię pod którą 24 h/dobę można zgłaszać chęć wszelkiego rodzaju pomocy
w formie:

odzieży, kołder, śpiworów, darmowych miejsc noclegowych, środków higieny osobistej itp.
606 539 844 

(czynny całą dobę) 
91 39 26 290 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) 
91 39 26 254 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)

Osoby obsługujące infolinię skoordynują informacje od darczyńców z ewentualnymi zapytaniami
osób potrzebujących i zorganizują przekazanie niezbędnych przedmiotów.

Zachęcam do przekazywania darów dla uchodźców z Ukrainy 
i żywię nadzieję, że okazana pomoc pomoże nam wszystkim przetrwać ten ciężki czas.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Infolinia dla darczyńców oraz osób
potrzebujących z Ukrainy
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 Burmistrz Nowogardu zapo-
wiedział 28 lutego, że do dzieci 
z rodzin „popegeerowskich” trafi 
wkrótce 600 nowych laptopów 
wraz z abonamentem na internet. 
Pieniądze na ten cel, 1,8 mln zł, 
pozyskane zostały z rządowego 
programu „Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”, któ-
rego celem jest wsparcie rodzin 
z dziećmi w zakresie dostępu do 
sprzętu komputerowego, wy-
eliminowanie ograniczeń zwią-
zanych z nauką zdalną, a także 
zniwelowanie nierówności mię-
dzy gminami popegeerowskimi, 
a resztą gmin.

Setki laptopów
dla dzieci z terenu gminy Nowogard

Pomoc dla uchodźców
Informuję, iż uchodźcy przybywający z Ukrainy  

nie posiadający miejsca pobytu (noclegu) są proszeni o niezwłoczne zgłoszenie się 

do Punktu rejestrowego znajdującego się w Szczecinie przy Alei Piastów 40a 

gdzie znajdą wytchnienie oraz precyzyjne informacje (skierowanie) dotyczące 

ich dalszego pobytu na terenie Polski. 

Zarejestrowanie się w wyżej wymienionym miejscu jest warunkiem koniecznym!

Burmistrz Nowogardu 

Robert Czapla

 „Zainteresowanie programem 
było ogromne, a wszystkie wnio-
ski musiały być zweryfikowane 
pod kątem formalnym. Bardzo 
się jednak cieszę, że będziemy cy-

frowe bariery likwidować i mam 
nadzieję, że skoro nie pierwszy 
raz będziemy mieszkańcom gminy 
przekazywać sprzęt komputerowy, 
to nie będzie już w okolicach No-
wogardu nikogo, kto mógłby czuć 
się w tym zakresie wykluczony” - 
mówi burmistrz Robert Czapla.
 Do spełnienia są jeszcze for-
malności. Podpisana przez Gminę 
Nowogard umowa o sfinansowa-
nie zakupu laptopów ma teraz 
trafić do Operatora Programu, 
a następnie po odesłaniu podpisa-
nej umowy uchwałę w tej sprawie 
będzie musiała podjąć Rada Miej-
ska. Ostatni etap to przetarg na 
dostarczenie sprzętu, jego zakup 
i przekazanie dla mieszkańców.

Paweł Botarski
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Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
W punkcie recepcyjnym: 
- otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
- zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
- otrzymasz ciepły posiłęk, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW DLA MIESZKAŃCÓW
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przekazuje informacje dla zainteresowanych wsparciem pomocy 
dla obywateli Ukrainy.

Wszelką deklarowaną uchodźcom z Ukrainy pomoc proszę zgłaszać poprzez Punkt Koordynacyjny Po-
mocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie pod adresem:
pocztowym : ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
Dyrektor Marzena Olechowska - Jurczak
mailowym ops@nowogard.pl
internetowym www.ops.nowogard.pl
telefonicznym +48 606539844
Biuro Obsługi Interesanta, tel / fax: 91 39 26 251

ВАЖЛИВІ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Мер Новогарда Роберт Чапла терміново надає інформацію 
для бажаючих допомогти громадянам України. Про будь-яку заяву про допомогу біженцям 
з України слід повідомляти через Координаційний пункт допомоги при Центрі соціальної 
допомоги в Новогарді за адресою: вул. 3 Мая 6, 72-200 Новогард Режисер Маржена Олеховська 
- Юрчак електронною поштою ops@nowogard.pl веб-сайт www.ops.nowogard.pl за телефоном 
+48 606539844 Офіс обслуговування клієнтів, тел/факс: 91 39 26 251
ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Мэр Новогарда Роберт Чапла срочно предоставляет 
информацию для тех, кто заинтересован в помощи гражданам Украины. О любой помощи, 
заявленной беженцам из Украины, следует сообщать через Координационный пункт помощи 
при Центре социальной помощи в Новогарде по адресу: ул. 3 Мая 6, 72-200 Новогард Режиссер 
Маржена Олеховска - Юрчак по электронной почте ops@nowogard.plсайт www.ops.nowogard.pl 
по телефону +48 606539844 Офис обслуживания клиентов, тел/факс: 91 39 26 251
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS FOR RESIDENTS The mayor of Nowogard, Robert Czapla, urgen-
tly provides information for those interested in helping the citizens of Ukraine. Any aid declared to 
refugees from Ukraine should be reported through the Aid Coordination Point at the Social Assistan-
ce Center in Nowogard at the following address: ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard Director Marze-
na Olechowska - Jurczak by e-mail ops@nowogard.pl the website www.ops.nowogard.pl by phone 
+48 606539844 Customer Service Office, tel / fax: 91 39 26 251
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 5 marca 1945 roku, za wkraczającymi wojska-
mi rosyjskimi i polskimi do Nowogardu, przybyła 
31-osobowa grupa operacyjna, której zadaniem 
było utworzenie polskich struktur gospodarczych 
i politycznych. Komisarycznym burmistrzem Nowo-
gardu został mianowany Roman Tyboroski.
 Miasto zostało zdobyte, pozostały ruiny oraz lu-
dzie, którzy tu już byli. Trzeba było jakoś żyć.
 W maju 1945 roku mieszkało tu 600 obywateli 
polskiego pochodzenia, rok później już 2446 i licz-
ba ta rosła z każdym rokiem. W mieście utrzymana 
została siedziba powiatu, która funkcjonowała do 
1975 roku. Rozpoczęto organizację urzędów, szkół 
i uruchamiania kolei, fabryk i zakładów. Napływo-
wa ludność osiedlała się w ocalałych domostwach, 
a w rejonie Starego Miasta funkcjonować zaczął 
kościół i ratusz. Odgruzowywanie tej części miasta 
rozpoczęto jednak dopiero w 1954 roku.
 5 marca oddajemy hołd i cześć wszystkim pol-
skim żołnierzom, którzy zginęli na tej zachodniopo-
morskiej ziemi oraz polskim pionierom, którzy 77 lat 
temu postanowili tu się osiedlić i podnieśli to miasto 
z gruzów i sprawili, że dziś możemy być dumni z na-
szego miasta. Jest to data symboliczna, ale jedno-
cząca nas z wdzięcznością tym, którzy tę rzeczywi-
stość wówczas zapoczątkowali.

77. rocznica polskiej administracji
w Nowogardzie

 5 marca br., o godz. 12.00, pod Pomnikiem Kom-
batantów RP, rozpoczęły się obchody 77 roczni-
cy  początków polskiej administracji.
 Z tej też okazji, wieńce pod Pomnikiem Kom-
batantów RP złożyli: kombatanci, przedstawicie-
le władz samorządowych z zastępcą burmistrza 
Jarosławem Hołubowskim na czele, przedstawicie-
le nowogardzkich stowarzyszeń oraz przedszkolaki 
i delegacje nowogardzkich szkół.
 „Stoimy dziś na placu, który był świadkiem 77 
lat powstawania tego miasta z gruzów po II wojnie 
światowej” – mówił Zastępca Burmistrza Jarosław 
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, 
iż w związku z wystąpieniem niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych na terenie  gminy Nowogard 
udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie pomoc w formie zasiłku celowego 
przyznawanego (na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz 
art. 40 ust.  2 i 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej) na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Pomoc skierowana jest do ro-
dzin lub osób samotnie gospodarujących, poszko-
dowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 
klęsk żywiołowych.
 Zasiłki celowe przysługują osobom i rodzinom, 
które w wyniku strat poniesionych wskutek klęski 
żywiołowej w prowadzonym przez siebie gospodar-
stwie domowym, znalazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji, w której nie są w stanie zaspokoić swoich 
niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posia-
dane środki własne. Zasiłek celowy może zatem zo-
stać przeznaczony remont czy odbudowę takiego 
budynku, który służy realizacji niezbędnej potrzeby 

Zasiłek na pokrycie strat
spowodowanych klęską żywiołową

bytowej poszkodowanej rodziny czy osoby samot-
nie gospodarującej, czyli takiej bez zaspokojenia, 
której osoba nie może egzystować.
 Przypominam, że oceny zasadności przyznania 
zasiłku celowego dokonuje się po przeprowadze-
niu przez pracowników ośrodka pomocy społecznej 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, w wyniku 
którego ustalany jest w szczególności zakres szkód 
wyrządzonych zdarzeniem klęskowym oraz zakres 
niezbędnej pomocy. Celem wywiadu jest bowiem 
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej wnioskodawcy oraz jego potrzeb. Pod-
kreślić należy, że zasiłki nie stanową odszkodowania 
za utracone mienie.
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
udziela informacji w sprawie zasiłku celowego na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w siedzibie OPS, pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, 
lub pod nr tel. 91 39 26 289.

Hołubowski. „Na tym placu gromadzili się ludzie, 
których historia doświadczała w różny sposób. Pola-
cy, a wśród nich pionierzy tego miasta, którzy prze-
żywszy traumę okupacji niemieckiej, znaleźli w sobie 
dość siły, by podjąć się budowania od podstaw jego 
polskiej historii […]. To co dziś dookoła nas widzimy, 
to owoc 77 lat wizji i nadziei na lepsze jutro. Dziś 
śladów wojny nie zobaczymy w Nowogardzie. To zu-
pełnie inne miasto niż to, które zobaczyli nasi dziad-
kowie i rodzice w 1945 roku. To miasto, w którym 
tętni życie. Miasto pełne ludzi, którzy mają otwarte 
serca, szczególnie dla tych, których dziś dotyka tra-
gedia wojny. Stojąc na tym miejscu, pod Pomnikiem 
Kombatantom RP, w obliczu tragedii, która dzieje się 
na Ukrainie, widząc to miasto powstałe ze zgliszczy 
powojennych, wołam: Nigdy więcej wojny! Nigdy!

 Wszystkim polskim żołnierzom, poległym w tej 
walce składamy hołd pamięci, chylimy czoła za to, że 
zostawili na polach walki swoją krew i życie. Cześć 
ich pamięci!”

PS
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 We wtorek, 8 marca br., obradowała Komisja Go-
spodarczo-Finansowa Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie. Radni, będący członkami tejże Komisji, pochy-
lili się nad projektami uchwał budżetowych, które 
mają być głosowane podczas najbliższej sesji Rady 
Miejskiej.
 Przedstawiony projekt uchwały budżetowej 
przez skarbnika Marcina Marchewkę, dotyczy zmian 
w budżecie gminy na rok 2022, a w szczególności: na 
remont biblioteki (jest to tylko zmiana techniczna) - 
przeniesienie kwoty 276 tys. zł z jednego paragrafu 
na drugi.
 Następnie zdjęcie środków z rezerw celowych 
z przeznaczeniem ich na wykonanie I etapu prac 
przy Placu Wolności, polegających na wymianie sieci 
kanalizacji deszczowej na odcinku za pomnikiem do 
murów oraz na wykonaniu nowego przyłącza ener-
getycznego pod droga przy Ratuszu, aby wyprowa-
dzić go na plac – 250 tys. zł i 10 tys. zł na sterylizację 
zwierząt.
 O ile dwie zmiany budżetowe dla radnych nie 
były problemowe, to propozycja zabezpieczenia 
pieniędzy na prace związane z Placem Wolności rad-
ni odrzucili.
 I pomimo wyjaśnień ze strony urzędników, że 
remont nie dotyczy przebudowy samego Placu 
Wolności, bo na to potrzeba blisko 5 milionów zło-
tych, radni nie dali się przekonać. Zresztą 15 lutego 
2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gole-
niowie, podpisano List intencyjny w sprawie stwo-
rzenia strategii terytorialnej pomiędzy Marszałkiem 
Województwa Olgierdem Geblewiczem a gminami 
powiatu goleniowskiego, którego jednym ze sy-
gnatariuszy był m.in. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla. I to w ramach tej strategii, gmina Nowogard 
będzie wnioskowała o przebudowę Placu Wolności 
w Nowogardzie w celu nadaniu mu nowych funkcji 
przestrzennych i estetycznych.
 Zaproponowana uchwała dotyczy dwóch istot-
nych rzeczy:
1. budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej za po-

mnikiem;
2. poprowadzenie nowego łącza energetycznego 

w obrębie Placu Wolności.
 Są to bardzo ważne działania, które gmina jest 
zmuszona wykonać. Zawalenie się starej kanalizacji 
deszczowej sprawia, że w obecnym czasie deszczów-
ka spływa z dużego obszaru w okolice „Okrąglaka” 
i w znacznym stopniu przyczynia się do wybijania 
studzienek w jego okolicach. Słuszność tego dzia-
łania pokazują dotychczasowe decyzje, które bur-
mistrz Robert Czapla podejmował. Wymiana starej 

Plac Wolności
– kością w gardle radnych

sieci w obrębie murów, Placu Szarych Szeregów, ul. 
Blacharskiej, Stolarskiej i Wyszyńskiego sprawiło, 
że dziś problemu wybijania studzienek, nawet przy 
obfitych opadach, w tych regionach nie doświad-
czamy. Wymieniono również sieć deszczową w uli-
cach: Zielonej, Kazimierza Wielkiego, Wyszyńskiego 
i Kilińskiego. Pozostał w sumie jeszcze jeden odcinek 
nieuregulowany – a mowa o Placu Wolności i odpły-
wie za pomnikiem w kierunku murów obronnych. 
Te prace pozwoliłyby ostatecznie rozwiązać problem 
z deszczówką wokół Jeziora Nowogardzkiego.
 Ponadto zniszczona dotychczasowa sieć energe-
tyczna, która biegnie pod Placem Wolności, wyma-
ga natychmiastowej wymiany. Uszkodzenia jej już 
są tak dalekie, że w sumie co drugi dzień w obrębie 
placu dochodzi do awarii oświetlenia, a to także sta-
nowi dużą trudność podczas nowogardzkiego festi-
walu w okresie letnim.
 I choć są to naglące sprawy, to radni mają inny 
pomysł na zagospodarowanie tych 250 tys. zł.
 Otóż padła propozycja, aby wspomniane pienią-
dze przeznaczyć na Fundusz Pomocy Uchodźcom. 
Dziwne, że radni wcześniej nie wpadli na taki po-
mysł, gdy zorganizowali sesję nadzwyczajną w spra-
wie uchodźców a dopiero, gdy burmistrz złożył 
projekt uchwały dotyczący pilnego remontu w oko-
licach Placu Wolności, wyskoczyli jak „filip z konopi” 
z takim pomysłem. Tym bardziej jest to dziwne, bo 
Rząd właśnie przesyła do Sejmu i Senatu specusta-
wę, która zabezpiecza również ze strony finansowej 
pomoc uchodźcom z Ukrainy na wszelkie możliwe 
sposoby.
 Widać, że komuś cały czas remont Placu Wolno-
ści stoi kością w gardle i nie potrafi tego przełknąć. 

Opr. PS
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 Data 5 marca jest szczególnie ważna dla mieszkań-
ców Nowogardu. To właśnie tego dnia 77 lat temu za-
częła się polska historia na tych ziemiach. W Nowo-
gardzie zainstalowana została „polska” władza.
 Co roku mieszkańcy Nowogardu gromadzą się 
pod Pomnikiem Kombatantom RP, by oddać cześć 
tym, którzy jako pionierzy zasiedlali te ziemie. Pra-
cownicy, rolnicy, polscy żołnierze i przesiedleńcy 
– wszyscy oni przelewali pot i krew na tej ziemi, 
abyśmy my dzisiaj mogli powiedzieć, że to jest nasz 
dom.
 Jednak nie wszystkim to pasuje. Jakiś pan z PiS 
ze Szczecina, znany lokalny oszołom, próbował 
przeszkodzić dzisiejszej uroczystości, wmawiając lu-
dziom, że obchodzą święto kogoś lub coś gloryfiku-
jące. Najważniejsi członkowie naszej społeczności, 
którzy tworzyli historię i świat, w którym żyjemy, 
z ogromnym niesmakiem oglądali spektakl, który 
dał pan z PISu. Widocznie trudno mu zrozumieć, 
że gdyby nie wszystkie zbiegi okoliczności i zawiro-
wania historii, które się od tamtej pory wydarzyły, 
nie mógłby stać dziś na nowogardzkim placu i prze-
szkadzać, bo rzeczywistość byłaby całkiem inna. Tak 
to już jest, gdy na lekcji historii się spało i umknęło 

Pan z PiSu przeciwko polskiej
administracji w Nowogardzie?

uwadze najważniejsze, że to nie politycy budowa-
li tę „małą ojczyznę”, ale prości ludzie, którym my 
— współcześnie żyjący chcemy powiedzieć — dzię-
kujemy. Od wielu lat nowogardzianie obchodzą 
„Rocznicę polskiej administracji w Nowogardzie”, 
a nie rocznicę „wyzwolenia”, jak to wmawiają nam 
panowie z PiS. Jeżeli być ścisłym historyczne, to 
powinniśmy mówić o rocznicy „zdobycia”. Historia 
jednak tak się potoczyła, a nie inaczej i dziś czcimy 
pierwszą administrację polską, która 5 marca dała 
początek polskości tych ziem.  
 I za to chcemy podziękować tym wszystkim, któ-
rzy wtedy „pokochali” tę ziemię i tu się osiedlili.
 W naszym imieniu godnie to zrobił Zastępca 
Burmistrza Jarosław Hołubowski, który „gościa” ze 
Szczecina przywitał i zaprosił do udziału w lokalnych 
uroczystościach.
 Naród, który wymazuje swoją historię, wymazu-
je siebie. My czcimy tych, którzy tę ziemię pokochali 
i ją budowali, zaś panowie z PiS mentalnie nadal zo-
stali w tamtych czasach i walczą z upiorami, których 
już dawno nie ma. Zamiast łączyć, oni nadal wszyst-
ko i wszystkich dzielą.

Piotr Suchy

Zapraszam do obserwowania nowego profilu na Instagramie 
instagram.com/burmistrz.robert.czapla.
Oficjalny profil Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Aktu-
alne informacje z Gminy Nowogard. Zawsze najważniejsze 
i aktualne wiadomości i wydarzenia dnia.

Obserwuj profil na Instagramie

Daty poboru krwi 2022r.

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10:00-14:00 

Rejestracja do godz 13:15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie 
Zdzisław Szmit

PLAC WOLNOŚCI 
Godz. 10:00 do 14:00

21 kwietnia
5 maja
9 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
8 września
6 października
10 listopada
8 grudnia
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pn. „Piękna Zachod-
niopomorska Wieś 2022” organizowanego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. 
Termin przyjmowane zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022 r.

 Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz 
podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez 
promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego 

wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze 

gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw 

społecznych na wsi;
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

 W konkursie biorą udział gminy z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego na terenie których położone są so-
łectwa. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie 
przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
– stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia 
w tym służących lokalnej społeczności.
– ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego .
– funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
– ład przestrzenny na terenach prywatnych
– aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej 
społeczności.
 
 Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołec-
twie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowi-
ska.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:
1. oceny formalnej,
2. oceny merytorycznej,
3. wizji w terenie.

 Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zaję-
cie odpowiednio:
– I miejsca – 40 000 zł
– II miejsca – 30 000 zł
– III miejsca – 20 000 zł
– Wyróżnienia – 10 000 zł

 Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, 
są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa 
biorące udział w Konkursie.
 Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie i składania zgłoszeń w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, więcej infor-
macji udziela Kierownik Wydziału Jagieła Dominika, Tel 91 39 26 226

Konkurs
pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2022”
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej 
zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na 
poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszcza-
ły chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub 
zamalowywały szpecące napisy na elewacjach bu-
dynków. Ten czas, to również dobra współpraca bur-

mistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie,dzięki 
któremu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego mia-
sta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
 Każdego dnia te osoby pracują na naszych uli-
cach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta 
i gminy.
 W ostatnim tygodniu:wykonano:

Sprzątanie ul. Gen. Bema

Sprzątanie przy fontannie oraz ścieżki nad jeziorem

Sprzątanie ścieżki Nowogard - Olchowo

Sprzątanie ul. Piłsudskiego

Sprzątanie ul. Woj.Polskiego



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe16

Sprzątanie chodników - ul. Jana Pawła

Grabienie liści - ul.Woj. Polskiego

Oczyszczanie studzienek

Sprzątanie ścieżki, zieleńców - ul. Zielona

Sprzątanie zieleńców i parkingów przy ulicach: Bema i Leśnej
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Szanowni Państwo,
cykliczne staramy się o utrzymanie porządku na terenie 
całej gminy. Codziennie pracownicy usuwają duże ilo-
ści potłuczonego szkła, butelek, puszek po piwie, nie-
dopałków papierosów, a także odchodów zwierzęcych. 
Nie mamy wpływu na zachowanie osób korzystających 
z obiektów znajdujących na otwartym terenie jednak 
za stan terenu bezpośrednio przy bloku najczęściej od-
powiedzialni są mieszkańcy tych bloków. Taka sytuacja 
jest przy ulicy Warszawskiej 10 i 11 w Nowogardzie. Na 
zdjęciach prezentujemy jak wygląda skrawek zieleni 
znajdujący się przy powyższym adresie. Jest to miej-
sce dość reprezentacyjne - przy głównej ulicy - dlatego 
zwracamy się z prośbą o utrzymanie go w czystości. Je-
żeli mieszkańcy tego bloku palą to prosimy o używanie 
popielniczek i nie wyrzucanie niedopałków przez bal-
kon bo efekt jest obrzydliwy!

Andrzej Sawicki

Usuwanie zwalonych drzew na ścieżkach 

Sprzątanie - ul. Zamkowa
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 W dniach 8 marca – 9 maja 2022 r. odbędzie się zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie 
wystawki .Mieszkańcy budynków wielolokalowych powinni wystawiać je 
przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast mieszkańcy domów 
jednorodzinnych przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne by od-
pady były wystawione przed godziną 6.00 w dniu, w którym zaplanowany 
jest ich odbiór. Niespełnienie tego warunku 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 dzie-
cięce i inne tego typu odpady.
UWAGA!  Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywal-
ki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony 
odpady domowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny!

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
• 8.03.2022 r. (wtorek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, Świerczewo, 
Trzechel, Zakłodzie.
• 9.03.2022 r. (środa) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warnkowo, Wierz-
chęcino, Suchy Las.
• 11.03.2022 (piątek) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzyca, Radło-
wo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.
• 22.03.2022 r. (wtorek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.
• 24.03.2022 r. (czwartek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabowo, Ża-
bówko.
• 25.03.2022 r. (piątek)  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, Struga, 
Szczytniki, Zagórz, Zatocze.
• 31.03.2022 r. (czwartek) Wierzbięcin.
 • 5.04.2022 r. (wtorek)  Nowogard ulice: Cmentarna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kochanowskiego,  
Kwietniowa, Księcia Racibora I,  Mickiewicza, Ogrodowa,  Polna, Poniatowskiego, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Światowida, Zaciszna, Żeromskiego.
• 6.04.2022 r. (środa) Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, 
Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Magazynowa, Młynarska, Nadtorowa, Osiedlowa, Pilec-
kiego, Pocztowa, Rzeszowskiego, Sieciechowo, Wartcka, Waryńskiego, Zielona,
• 6.04.2022 r. (środa) Sieciechowo.
• 7.04.2022 r. (czwartek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Krótka, Kulice (miasto), Łąkowa, Radosława.
• 11.04.2022 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesio-
nowa, Jodłowa, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Świerkowa, Wiejska, Wyszyńskiego.
• 20.04.2022 r. (środa) Nowogard ulice: Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Rataja, Roosevelta, Słoneczna, 
Topolowa.
• 21.04.2022 r. (czwartek) Nowogard ulice: Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-27, Monte Cassino, Okulic-
kiego, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych Szeregów, 
Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
• 4.05.2022 r. (środa) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Kowalska, Pustać, Warszawska, Zam-
kowa.
• 9.05.2022 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.

RGO Andrzej Garguliński

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
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Szanowni mieszkańcy,
 Okres wiosenny to czas wzmożonych opadów deszczu. Zda-
rzają się wówczas sytuacje, że kanalizacja burzowa nie radzi sobie 
z tak dużą ilością wody. W czasie bardzo intensywnych opadów 
atmosferycznych następuje zalewanie studzienek kanalizacyj-
nych, ponieważ nie mają one możliwości odbioru nadmiernej 
ilości deszczówki. Do tego dochodzi często słaba chłonność tere-
nu na wybetonowanych osiedlach i rezultat jest oczywisty – cho-
dzimy po zalanych wodą chodnikach oraz  jeździmy po zmienio-
nych w strumienie ulicach.
 W trakcie normalnej eksploatacji kanalizacji deszczowej ulega 
ona stopniowemu zamulaniu przez spływające z dachów i pla-
ców osady w postaci np. piasku. Zwłaszcza po zimie, gdzie cały 
piach z posypywanych ulic zalega w kanałach, sieć nie jest wy-
starczająco drożna, aby przyjąć dużą ilość napływającej wody. 
Nieoczyszczone osadniki wpustów deszczowych i kratek oraz same rurociągi stają się wtedy częściowo 
lub całkowicie niedrożne. Często przyczyną uszkodzeń i niedrożności rur są również chętnie wrastające 
tam korzenie.
 Wiosna za pasem, zatem pracownicy Urzędu Miejskiego na polecenie Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli przeprowadzili wizję w terenie, celem oceny stanu wpustów ulicznych dróg gminnych. 
Zanieczyszczone wpusty są już sukcesywnie przywracane do pełnej sprawności.
 Jeżeli zaobserwujecie Państwo po opadach (lub w trakcie) deszczu powstające rozlewiska lub wi-
dzicie zarośnięte, zapchane czy niedrożne wpusty uliczne na terenie miasta prosimy o zgłaszanie tego 
problemu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska do Agnieszki 
Warkalewicz tel. 913926242, e-mail: awarkalewicz@nowogard.pl.

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

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