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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard.
 Podczas niedawnego Zgromadzenia Delegatów 
Celowego Związku Gmin R-XXI zatwierdzono wyższe 
stawki za przyjęcie odpadów dostarczanych z terenu 
gmin zrzeszonych w Związku. Nowogardzcy delegaci 
wstrzymali się od głosu.
 Zgromadzenie Delegatów CZG R-XXI odbyło się 
w środę 14 grudnia 2022 r. na terenie Regionalne-
go Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. 
Najważniejszym, z punktu widzenia mieszkańców, 
punktem porządku obrad było głosowanie nad 
podwyżkami stawek za przyjmowanie przez Zakład 
odpadów komunalnych pochodzących od miesz-
kańców gmin zrzeszonych w CZG R-XXI. Delegaci 
większością głosów przyjęli proponowane podwyż-
ki. Reprezentujący naszą gminę radny Marcin Wolny 

R-XXI podwyższa stawkę za przyjęcie odpadów
i zastępca burmistrza Bogdan Jaroszewicz wstrzy-
mali się od głosu.
 Konsekwencją podwyżek będzie konieczność 
przyjęcia przez Radę Miejską w Nowogardzie no-
wych, wyższych stawek za zagospodarowanie odpa-
dów uiszczanych co miesiąc przez mieszkańców.
 Wpływ na ich wysokość z pewnością będzie mia-
ła również oferta przedsiębiorcy odbierającego od-
pady złożona podczas trwającego właśnie przetargu 
na świadczenie tych usług. Jak łatwo się domyślić 
wzrost cen m.in. paliwa, energii elektrycznej ma 
wpływ na wysokość wspomnianej oferty.

Małgorzata Białczak
Referat Gospodarki Odpadami

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

 Do około 60 seniorów, mieszkających na terenie 
Gminy Nowogard, trafiły przed świętami Bożego Na-
rodzenia paczki z prezentami. Zebrali je członkowie 
miejscowego zboru Kościoła Ewangelicznych Chrze-
ścijan, którzy część środków na ten cel pozyskali 
dzięki współpracy z burmistrzem Robertem Czaplą. 

Świąteczne paczki dla seniorów

 Zbliża się powoli do końca generalny remont 
świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie. Rozpoczął się on 
kilka miesięcy temu, a prace z nim związane są już 
mocno zaawansowane. W głównej sali obiektu uło-
żone są już płytki podłogowe, odmalowane zostały 
też ściany, zamontowano oświetlenie, a równolegle 
trwa urządzanie aneksu kuchennego oraz łazienki, 
które będą wydzielone z przedsionka. W najbliż-
szym czasie wykonane zostanie przyłącze wodno
-kanalizacyjne, kupiony będzie również klimatyzator 
z funkcją ogrzewania.

Paweł Botarski

Świetlica w Wojcieszynie jak nowa

On sam zaangażował się w dostarczanie paczek jako 
wolontariusz. Prezenty, co oczywiste, przyjmowane 
były przez seniorów z radością i wdzięcznością.

Paweł Botarski
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 600 dobrej klasy laptopów trafi w najbliższych 
dniach do mieszkańców gminy Nowogard, którzy 
wychowali się w rodzinach związanych przed laty 
z lokalnymi Państwowymi Gospodarstwami Rolny-
mi. Pierwsze kilkadziesiąt komputerów marki Le-
novo o rynkowej wartości ok. 3 tys. zł wydawał 16 
grudnia beneficjentom rządowego programu bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, dodając, że łącz-

600 laptopów trafi
w najbliższych dniach do mieszkańców 

gminy Nowogard
nie gmina zakupiła 600 laptopów, ich dystrybucję 
trzeba więc rozłożyć na kilka tur.
 Sprzętu komputerowy zakupiony został w ra-
mach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cy-
frowym. Przyznane gminie Nowogard dofinansowa-
nie wyniosło ok. 1,3 mln zł.

Paweł Botarski
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Wniosek do Budżetu Państwa na 2023 rok
 W dniu 16 listopada 2022 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wystąpił do Posła na Sejm RP Pana 
Dariusza Wieczorka z prośbą o podjęcie działań zmierzających do ujęcia w Budżecie Państwa na rok 2023 
dofinansowanie najważniejszych zadań inwestycyjnych Gminy Nowogard.
 W odpowiedzi na prośbę Pana Burmistrza w  miesiącu grudniu Poseł na Sejm województwa zachodnio-
pomorskiego Pan Dariusz Wieczorek złożył do projektu budżetu Państwa na rok 2023 wnioski o dofinanso-
wanie nw inwestycji Gminy Nowogard:

 Szacowany koszt: 23 000 000,00 zł. W założeniu 
plac, jako przestrzeń miejska, ma spełniać funkcje 
reprezentacyjne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Opracowana została dokumentacja kompleksowej 
przebudowy Placu Wolności, która przewiduje stwo-
rzenie miejsca wypoczynku w centrum miasta oraz 
dzielenie miejsc parkingowych od części rekreacyj-
nej. Projekt zakłada wybudowanie fontanny, siedzisk, 
i co najważniejsze, nasadzenie zieleni. W ramach in-
westycji powstać ma przy Miejskiej Bibliotece czytel-
nia pod chmurką , a dotychczasowe zejście do jeziora 
miało być zastąpione kaskadowymi schodami, stano-
wiącymi jednocześnie siedziska do sceny plenerowej. 
Całość ma być efektownie podświetlona.

• Budowa hali widowiskowo sportowej
   przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
Szacowany koszt: 30 000 000,00zł. Przedmiotem 
inwestycji jest budowa hali widowiskowo-sporto-
wej przy szkole podstawowej. Budynek będzie do-
budowany do istniejącej części szkoły. Obiekt ma 
spełniać kilka funkcji: jako obiekt na organizowanie 
zewnętrznych imprez: planuje się wykonanie peł-
nowymiarowego boiska do piłki ręcznej oraz w ist-
niejącej części budynku szkoły, w której znajduje się 
sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym 

zostanie zaadaptowana na jeden pełnowymiarowy 
kort do squasha spełniające wymogi Światowej Fe-
deracji Squasha.
Zarys koncepcji: 
Zestawienie powierzchni: 
Powierzchnia ogólna działki – 14074 m2 
Powierzchnia zabudowy – 1802,0 m2 

Powierzchnia projektowanej zabudowy – 
2901,45 m2 

• Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie

Założenia projektowe:
• wprowadzenie nowej jakości zorganizowanej, es-
tetycznej przestrzeni miejskiej;
• nawiązanie do historycznego charakteru miejsca 
– otwarty plac;
• zapewnienie bezpieczeństwa (wprowadzanie 
oświetlenia, zastosowanie bezpiecznych nawierzch-
ni, zaprojektowanie pochylni dla niepełnospraw-
nych);
• poprawa komunikacji;
• wykorzystanie urozmaiconego ukształtowania te-
renu;
• integracja społeczności lokalnej;
• możliwość ustawienia sceny plenerowej.



Wiadomości Samorządowe 5

www.nowogard.pl

• Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogardzie
Szacunkowy koszt:
wykonanie projektu: 620.000,00 zł
roboty budowlane: 60.000.000,00 zł
 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbu-
dowy i modernizacji istniejącej mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków.
 
Koncepcja jest przedstawiona w dwóch warian-
tach.

a) W wariancie I zaproponowano piaskowniki wiro-
we.
b) W wariancie II zaproponowano piaskowniki po-
ziome napowietrzane.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje obiekty 
położone na terenie oczyszczalni, bez istniejącego 
wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Położenie oczyszczalni. Stan istniejący.
Lokalizacja oczyszczalni:

Powierzchnia placów utwardzonych,dojść i dojaz-
dów – 5142,0 m2 + 1420,9 m2=6562,9 m2 
Powierzchnia zieleni – 2185,15 m2 
Kubatura budynku – 14 114,0 m3 
Długość budynku – 66,5 m 
Szerokość budynku – 44,0 m 
Wysokość budynku – 11,93 m
Przewidywany program użytkowy:  
Parter: 
- hol wejściowy wraz z szatnią i windą, 
- pełnowymiarowa  sala sportowa, 
- przedsionek, 
- szatnia okryć 
- szatnie i sanitariaty (w tym natryski) dla sportow-
ców, 
- pokój trenerów, 
- magazyn na sprzęt sportowy, 
- sala gimnastyczna, 
- toalety ogólnodostępnej 
- toalety dla osób niepełnosprawnych, 

- pomieszczenia gospodarczo porządkowe, 
- widownia, 
- trybuny teleskopowe, 
- dwie klatki schodowe.
Piętro: 
- widownia, 
- odnowa biologiczna z zapleczem, 
- sala aerobiku lub fitnessu, 
- siłownia, 
- salka do sportów walki, 
- toalety ogólnodostępnej, 
- szatnie i sanitariaty dla sportowców.
Dach: 
- taras wypoczynkowy dostępny z pomieszczeń 
odnowy biologicznej.
Budynek B
W istniejącej części budynku szkoły, w której znaj-
duje się sala gimnastyczna wraz z zapleczem szat-
niowym zostanie zaadaptowana na jeden korty do 
squasha o wymiarach 9,75 x 6,40 m.
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 Teren oczyszczalni ścieków jest położony w po-
łudniowo-zachodniej części aglomeracji miasta No-
wogard przy ulicy Zamkowej 14 w Nowogardzie, 
w województwie Zachodniopomorskim.

Opis stanu istniejącego
 Oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie jest 
oczyszczalnią komunalną mechaniczno – biologicz-
ną. Do oczyszczalni ścieków odprowadzane są ścieki 
będące mieszaniną ścieków bytowych, przemysło-
wych i wód opadowych z terenu miasta Nowogard 
oraz ścieki dowożone z pozostałych miejscowości 
gminy Nowogard. Ścieki dowożone kierowane są na 
terenie oczyszczalni do punktu zlewnego.

 W skład oczyszczalni wchodzą następujące 
obiekty:
• komora rozdziału ścieków 
• budynek krat wyposażony w kratę mechaniczną 
schodkową wraz z prasą do skratek oraz ręczną, 
• piaskownik z komorą odtłuszczania z separato-
rem piasku, 
• rezerwowy piaskownik dwukomorowy 
• kanał przepływowy ze zwężką Venturiego do 
ścieków surowych 
• przepompownia ścieków, 
• osadniki Imhoffa, 
• reaktor biologiczny osadu czynnego, 
• dwa radialne osadniki wtórne, 
• przepompownia osadu recyrkulowanego i nad-
miernego, 
• komora rozdziału 
• koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych 
• stacja dmuchaw, 
• zagęszczacz grawitacyjny osadu, 
• stacja odwadniania osadu, 
• punkt zlewny ścieków dowożonych

Obiektami wyłączonymi z eksploatacji są: 
• złoża biologiczne zraszane – 2 szt. 
• osadniki wtórne pionowe po złożach biologicz-
nych– 2 szt.
 
Potrzeba wykonania przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni: 
Decyzję przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Za-
mawiający podjął z poniższych powodów: 
• niewystarczająca przepustowość hydrauliczna 
oczyszczalni w stosunku do wzrastającego dopływu 
ścieków, 
• brak drugiego ciągu technologicznego, 
• brak rozwiązań chroniących oczyszczalnię przed 
gwałtownymi dopływami wód opadowych, 
• zły stan konstrukcji betonowych niektórych 
obiektów (piaskownik napowietrzany, jeden z osad-
ników wtórnych), 
• zużycie niektórych urządzeń technologicznych.
 
Opis rozwiązań modernizacji oczyszczalni: 
Spis obiektów technologicznych 
1. Komora rozdziału ścieków surowych 
2. Budynek krat 
3. Piaskowniki poziome 
4. Koryto pomiarowe ścieków surowych 
5. Komora przelewu burzowego 
6. Pompownia ścieków surowych 
7. Pompownia wód opadowych 
8. Komory osadu czynnego 
9. Stanowisko dozowania PIX 
10. Stacja dmuchaw 
11. Zbiornik wód opadowych 
12. Komora zasuw 
13. Komora rozdzielcza 
14. Osadniki wtórne 
15. Pompownia osadu 
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 W ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Na-
rodzenia (21.12.2022) odbyła się LXVII Sesja Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.
 W pierwszej części sesji radni pochylili się nad 
projektem uchwały dotyczącym zmian w planie za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru Słajsi-
no, a w szczególności terenu, na którym usytuowany 
jest Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami 
należący do Celowego Związku Gmin R-XXI.
 Dyskusja przed głosowaniem była ożywiona wśród 
radnych, ale ostatecznie radni uchwałę przyjęli. Po 
tym głosowaniu nastąpiła przerwa, po której, w 16 mi-
nucie trwania sesji, głos zabrał radny Marcin Nieradka 
z PiS (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie), który odczytał poniższe oświadczenie: 
Oświadczam, że w związku z tym, co się stało w po-
przednim głosowaniu oraz na poprzedniej sesji, czyli 
decyzją umożliwiającą budowę biogazowni w Słaj-
sinie, z dniem dzisiejszym rezygnuję z funkcji Wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej. Chciałem podzię-
kować wszystkim za współpracę. Niestety ta decyzja 
o biogazowni, jak i kilka innych decyzji, nie pozwala 
mi pełnić tej funkcji i nie pozwala mi też firmować 
pewnych działań prowadzonych przez ten Urząd 
i przez tę Radę Miejską, które zmierzają w złym 
kierunku. Bardzo dziękuję. Oświadczenie stosowne 
składam na ręce Pani Przewodniczącej. Chciałem 
podziękować też radnym Klubu NOWA za dotychcza-
sową współpracę i też poinformować mieszkańców 
Nowogardu, że ta współpraca w związku, przede 
wszystkim z decyzją o biogazowni, w dalszym ciągu 
nie może być kontynuowana.

Rozpadła się koalicja PiS – Nowa?

 Zgodnie ze statutem Gminy Nowogard radny 
Nieradka jeszcze przez najbliższy miesiąc będzie peł-
nił swoją rolę w Radzie Miejskiej. Rozpad też koali-
cji w obecnej radzie sprawił, że teraz największym 
klubem jest klub Nowej Lewicy – 9 radnych (Jolanta 
Bednarek, Krzysztof Bosiacki, Jacek Jankowski, Jerzy 
Kubicki, Paweł Lembas, Jacek Wierny, Wojciech Wło-
darczyk i Marcin Wolny), następnie jest klub Nowa – 
7 radnych (Krzysztof Ceranka, Adam Czernikiewicz, 
Andrzej Kania, Dariusz Kielan, Michał Krata, Jowita 
Pawlak i Michał Wiatr), PiS – 3 radnych (Marcin Nie-
radka, Dariusz Olejnik i Stanisław Wiśniewski). PSL 
reprezentuje w Radzie Stanisław Saniuk, zaś dwoje 
radnych jest tzw. radnymi niezależnymi – Michał Bo-
ciarski i Karolina Jaklińska – Czyżak.
 Najbliższe miesiące pokażą nam Mieszkańcom, 
jak ta rada w „nowej” konfiguracji będzie teraz pro-
sperowała. 

ps

16. Pompownia części pływających 
17. Zbiornik osadu 
18. Stacja odwadniania osadu 
19. Składowisko osadu 
20. Waga samochodowa 
21. Stacja zlewna 
22. Zbiornik ścieków dowożonych 
23. Koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych 
24. Wylot ścieków do odbiornika 
30. Składowisko skratek i piasku 
31. Stacja transformatowa 
32. Bud. Socjalna – technicza 
33. Agregat prądotwórcz
 
Oddziaływanie oczyszczalni na środowisko:
 W przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni 
ścieków w Nowogardzie pozostaną te same proce-
sy tlenowego oczyszczania ścieków, które są pro-
wadzone obecnie. Stopień biologiczny zostanie 

rozbudowany o drugi ciąg technologiczny. Zostanie 
zachowane napowietrzanie drobnopęcherzyko-
we. Zamknięty zbiornik ścieków dowożonych oraz 
piaskowniki, przykryte dachami systemowymi, wy-
posażone będą w neutralizatory aktywne odorów. 
Składowany w piasek, oraz składowane tam skrat-
ki zawierać będą nie więcej niż 3% substancji orga-
nicznych i nie będą źródłem odorów. Skratki będą 
także higienizowane wapnem. Odwodniony i usta-
bilizowany wapnem osad nadmierny będzie groma-
dzony w zadaszonym składowisku osadu. Osad nie 
będzie źródłem emisji odorów. Powyższe pozwala 
stwierdzić, że wpływ przebudowanej i rozbudowa-
nej oczyszczalni na otoczenie nie ulegnie zasadniczej 
zmianie, a jej oddziaływanie nie przekroczy granic 
terenu zajmowanego obecnie przez oczyszczalnię. 

Kierownik wydziału inwestycji 
Ewa Pieńkowska
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Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців

Про медицину
Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу написати про 
важливу тему, адже на дворі вже мінусова температура 
і все більше людей хворіють. Як Ви вже, мабуть, знаєте 

усі українці, що приїхали до Польщі 
після початку війни мають право на 
безкоштовну медицину.
Найперше, що Вам треба зробити це 
— підписати декларацію з сімейним 
лікарем. Для цього Вам необхідно 
вибрати поліклініку, лікаря, взяти на 
рецепії бланки і вписати свої дані 
(можливе таке, що в обраного лікаря 
або в поліклініці вже не буде вільних 
місць, тоді потрібно буде знайти іншу 
поліклініку).
Далі можна записатися на прийом 
до сімейного лікаря і отримати 
в нього скерування до лікарів 
вузьких спеціалізацій. Одразу спішу 
попередити, якщо Ви зовсім не 
розумієте і не розмовляєте польською 
мовою, то Вас можуть попросити 
прийти з перекладачем. Українцям, 
що мешкають в Новогарді дуже 

пощастило, адже я можу піти з Вами на такий прийом 
або перекладати розмову в телефонному режимі :-)

Наступне, про що Ви могли чути це NFZ – 
національний фонд здоров’я, який 
відповідає за страхування у сфері охорони 
здоров’я. Страхівка NFZ в Польщі дає змогу 
безкоштовно отримати медичну допомогу 
на наступні послуги: виклик екстреної 
допомоги, діагностика захворювань, збір 
аналізів, спостереження під час вагітності 
та пологи, догляд за новонародженими 
малюками, надання психологічної 
підтримки, стоматологічні послуги та ін. Усі 
біженці з України мють право користуватися 
послугами NFZ.
Отже, в Новогарді є чотири 
поліклініки POZ (podstawowa opieka zdro-
wotna/,базова медична опіка) і одна 
лікарня.
Лікарня в Новогарді називається Samodziel-
ny Publiczny Rejonowy Szpital - Незалежна 
державна районна лікарня. Знаходиться 

вона за адресою вул. Войска Польскєґо, 7. В лікарні 
є шість відділів, в тому числі пологове відділення.
В екстренному випадку подрібно задзвонити на швидку 

Opieka zdrowotna
Dzień dobry, drodzy przyjaciele! Dzisiaj chcę napisać o waż-
nym temacie, bo temperatura na ulicy jest już poniżej zera 
i coraz więcej osób choruje. Jak wiadomo, wszyscy Ukraińcy, 
którzy przybyli do Polski po rozpo-
częciu wojny, mają prawo do bez-
płatnej opieki zdrowotnej.
Pierwszą rzeczą, którą potrzebno 
zrobić, jest podpisanie deklaracji 
z lekarzem rodzinnym. Aby to zro-
bić, należy wybrać przychodnię, 
lekarza, dostac formularze dekla-
racji na recepcji i wpisać swoje 
dane (możliwe, że u wybranego 
lekarza lub przychodni nie będzie 
wolnych miejsc, wtedy potrzebno 
będzie znaleźć inną przychodnię).
Jak już została podpisana dekla-
racja, to można umówić się na 
wizytę do lekarza rodzinnego 
i uzyskać skierowanie do specja-
listy (nefrologa, endokrynologa 
itd). Uprzedzam od razu, że jezeli 
nie mówicie Państwo po polsku, 
to mogą Was poprosić o przyjscie 
na wizytę z tłumaczem. Ukraińcy mieszkający w Gminie No-
wogard mają szczęście, bo mogę pojechać z Wami na taką 
wizyte lub przetłumaczyć roz-
mowę przez telefon :-)
Następną rzeczą, o której być 
może słyszeliście, jest NFZ – 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 
który odpowiada za ubezpie-
czenie zdrowotne. Ubezpie-
czenie NFZ w Polsce umożliwia 
otrzymanie bezpłatnej pomocy 
medycznej w zakresie usług: 
wezwania pogotowia ratunko-
wego, diagnozowania chorób, 
pobierania badań, monitoro-
wania ciąży i porodu, opieki 
nad noworodkiem, udzielania 
pomocy psychologicznej, usług 
dentystycznych itp. Wszyscy 
uchodźcy z Ukrainy mają prawo 
do korzystania z usług NFZ.
W Nowogardzie mamy czte-
ry przychodnie POZ (podstawowa opieka zdrowotna) i je-
den szpital. Przychodnia Praxis pod adresem ul. Dwocowa 2, 
przychodnia Praxis-2 pod adresem ul. Bankowa, 3A, przy-

поліклініка Praxis-2 за адресою вул. 
Банкова, 3А,

Поліклініка Praxis за адресою вул. 
Дворцова, 2,



Wiadomości Samorządowe 9

www.nowogard.pl

допомогу. Номер телефону швидкої допомоги в Польщі 
– 999. Також в Польщі існує загальний номер чергово
-диспетчерської допомоги - 112, що діє на території ЄС. 
На цей номер можна телефонувати з причин дорожніх 

випадків, кровотеч, втрати свідомості, 
пожежі, крадіжки, пограбування, 
насилля та ін нещаних випадків.
Спеціально для українців в Польщі 
діє телеплатформа першого контакту 
(ТПК) за номером800 137 200. Ця лінія 
працює цілодобово, навіть у вихідні 
і святкові дні. За цим номером можна 
отримати: медичну консультацію, 
електронний рецепт, електронне 
направлення в поліклініку/лікарню, 
направлення на тест на коронавірус.
Також у Польщі існує система 
реімбурсації ліків, аналог українськиї 
«Доступних ліків». Йе означає, 
що пацієнти можуть отримати 
в аптеках лікі бозоплатно або 
з доплатою. Польський перелік ліків, 
які реімбурсуються, дещо ширший 
за український, тому перевіряйти 

потрібні Вам ліки у цьому списку в інтернеті.
Важлива інформація для людей з інвалідністю. 
Українські посвідчення в Польщі вимагають перевірку 
комісією. Мешканці ґміни Новогард можуть пройти 

процедуру визнання 
інвалідності в Голеньові 
в Повітовій спілці 
з питань інвалідності (Po-
wiatowy Zespół ds. Orze-
kania oNiepełnospraw-
ności) за адресою вул. 
Нєподлеґлощі, 1. Вже троє 
біженців з нашої ґміни 
отримали підтвердження 
своїх посвідчень.
У попередній статті, де 
йшлося про допомогу для 
українців, я розповідала 
про товариства для 
людей з інвалідністю, 
для онкохворих і для 
людей з цукровим 
діабетом. Там є детальна 
інформація про ці 
товариства (усі статті 

з нашої рубрики можна прочитати на сайтіwww.nowo-
gard.pl).
Як на мене, це вся необхідна інформація щодо медицину, 
але, звичайно, якщо у Вас є якісь запитання, то сміло 
телефонуйте до мене (606 539 844). Бажаю Вам міцного 
здоров’я і до нових зустрічей у наступних виданнях.

Христина Радковська,
уповноважена особа мера міста до справ польсько

-українських

chodnia na Kościuszki 36 i przychodnia przyszpitalna pod 
adresem ul. Wojska Polskiego 7. Szpital w Nowogardzie ma 
nazwę Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy i znajdu-
je się pod adresem ul. Wojska Polskiego 7. Szpital posiada 
sześć oddziałów, w tym oddział po-
łożniczy.
W nagłych wypadkach mozecie 
Państwo zadzwonić na pogotowie. 
Numer alarmowy pogotowia w Pol-
sce to 999. Rownież istnieje jedno-
lity numer alarmowy - 112, który 
obowiązuje na terenie UE. Na ten 
numer należy dzwonić w wypad-
kach drogowych, w razie silnego 
krwawienia, utraty swiadomności, 
pożaru, kradzieży, włamania, prze-
mocy i td.
Specjalnie dla Ukraińców w Polsce 
działa teleplatforma pierwszego 
kontaktu (TPK) pod numerem800 
137 200. Linia ta działa przez całą 
dobę, także w weekendy i święta. 
Pod tym numerem można uzyskać: 
poradę lekarską, elektroniczną re-
ceptę, elektroniczne skierowanie do przychodni/szpitala, 
skierowanie na badanie na obecność koronawirusa.
W Polsce istnieje również system refundacji leków, analo-
giczny do ukraińskich „Leki w przystępnej cenie”. Oznacza 
to, że pacjenci mogą otrzymać leki w aptekach 
bezpłatnie lub za dopłatą. Polska lista leków re-
fundowanych jest nieco szersza niż ukraińska, 
więc możecie Państwo sprawdzić obecność Wa-
szych leków na tej liście w internecie.
Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych. 
Ukraińskie orzeczenia w Polsce wymagają we-
ryfikacji przez komisję. Mieszkańcy Gminy No-
wogard mogą skorzystać z procedury orzekania 
o niepełnosprawności w Goleńowie w Powiato-
wym Zespole ds. Orzekania o Niepełnospraw-
nościprzy ul. Niepodległości 1. Troje uchodźców 
z Ukrainmy w naszej gminie otrzymało już po-
twierdzenie swojich orzeczeń o niepełnospraw-
ności.
W poprzednim artykule, pod tytułem „Rodza-
je pomocy dla Ukraińców”, pisałam o stowa-
rzyszeniach dla osób niepełnosprawnych, dla 
osób z chorobami onkologicznymi i dla osób 
chorujących na cukrzyce. Tam są szczegółowe 
informacje o tych stowarzyszeniach (wszystkie 
artykuły z naszej rubryki można przeczytać na stronie www.
nowogard.pl).
Wydaje mi się że to są wszystkie niezbędne informacje doty-
czące medycyny, ale oczywiście w razie jakichkolwiek pytań 
zapraszam do kontaktu telefonicznego (606 539 844). Życzę 
dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych edycjach.
 

Krystyna Radkovska,
pelnomocniczka Burmistrza ds. Polsko-ukrainskich

і прилікарняна поліклініка за адресою 
вул. Войска Польскєґо, 7.

поліклініка на Костюки 36
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 W środę, 23 listopada poznaliśmy zdobywców tytułu Nauczyciel 
Roku oraz Przedszkole Roku i Szkoła Roku w miastach i powiatach na-
szego regionu w plebiscycie organizowanym przez Głos Szczeciński 
i Koszaliński.
 W kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku pani Małgorzata Bienias 
z przedszkola nr 4 zajęła pierwsze miejsce.
 Natomiast w kategorii Przedszkole Roku pierwsze miejsce zajęło 
Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie.
 Jednoznacznie Pani Małgorzata i Przedszkole Miejskie nr 4, przeszło 
do kolejnego etapu wojewódzkiego.
 12 grudnia poznaliśmy wyniki na szczeblu wojewódzkim, miło nam 
poinformować, iż w kolejnym etapie wojewódzkim Przedszkole zajęło 
pierwsze miejsce z ilością 582 głosy, jak również Pani Małgorzata Bie-
nias otrzymała tytuł Nauczyciela Przedszkola Roku 2022 w wojewódz-
twie otrzymując 1027 głosy.
 Nagrody z ramienia organizatora za zajęcie pierwszego miejsca 
w powiecie zostaną wręczone na wojewódzkiej gali na przełomie stycz-
nia – lutego 2023, natomiast  za zwycięstwo w województwie nagrody 
zostaną wręczone 4 marca na ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warsza-
wie na Zamku Królewskim.
 Gratulujemy pani Małgorzacie Bienias zajęcia pierwszego miejsca 
na szczeblu wojewódzkim oraz Pani dyrektor za efektywne kierowanie 
placówką.

Pani Małgorzata Bienias - Nauczyciel 
Przedszkola Roku

 Wnioski o zakup węgla w cenie 2000 zł. proszę składać
w siedzibie OPS. ul. 3 maja 6b w Nowogardzie 

w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje udzielane są pod nr tel. 913925268.
 Na miejscu, po zweryfikowaniu wniosku z Ewidencją Emisyjności Budynków otrzymacie Państwo 
potwierdzenie złożenia wniosku. Wówczas należy dokonać wpłaty za węgiel na nr rachunku banko-
wego 48 1240 6292 1111 0011 2114 6008 i kontaktować się z jednym z wybranych składów węgla 
realizujących wraz z gminą sprzedaż, są to:
• PPHU ”Elas” Elżbieta Krukowska, NIP 8561230948 (ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie);
• PPUH „EDBA” Edward Gwiazdowski w spadku, NIP 8561376184 (ul Nadtorowa 12 w Nowogardzie);
• COALTEAM Sebastian Fasuła, NIP 8571902556 (Orzechowo).
 Jednocześnie uprzejmie informuję, że przysługująca do zakupu na warunkach preferencyjnych ilość 
węgla na jedno uprawnione gospodarstwo domowe wynosi:
1. w okresie do 31 grudnia 2022 r. - 1 500 kg;
2. w okresie od 1 stycznia 2023 - 30 kwietnia 2023 r. - 1 500 kg;
w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego 
niezakupionego w ramach limitu powiększa limit z 2022 r.
Wypełniając wniosek prosimy o zaznaczenie preferowanego rodzaju węgla:
• Groszek
• Orzech
oraz wybranego składu węgla.

Gmina Nowogard przystąpiła do programu: 
PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY WĘGLA
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 Tradycją Szkoły Podstawowej w Strzelewie są wy-
stawiane przez uczniów jasełka. Nie inaczej było 20 
grudnia w tym roku, gdy wszystkich w świąteczny na-
strój wprowadziła piękna dekoracja, a dzięki zdolnym 
aktorom z klas 4 i 5 publiczność po raz kolejny mogła 
przeżyć historię Marii i Józefa oraz narodzin Jezusa. 
Przestawienie oglądali między innymi reprezentują-
cy burmistrza Roberta Czaplę jego zastępca Bogdan 
Jaroszewicz, sekretarz gminy Paweł Juras, dyrektor 
Agnieszka Forgiel, przedstawiciele Rady Rodziców, 
rodzice, nauczyciele i inni zaproszeni goście, a na 
wszystkich czekał też świąteczny poczęstunek.

Paweł Botarski

Jasełka w Strzelewie

 19 grudnia w restauracji „Okrąglak” na wiecze-
rzy wigilijnej spotkali się uczestnicy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie, a ich gośćmi byli 
między innymi wiceburmistrz Nowogardu Bogdan 
Jaroszewicz, sekretarz gminy Paweł Juras, proboszcz 
parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny Grzegorz Legutko.

Spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie

 Po przywitaniu i krótkich przemówieniach na sto-
ły podano tradycyjne wigilijne potrawy, a uczestnicy 
spotkania, łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie 
życzenia zdrowia, spokoju i wielu lat życia. Wszyscy 
obiecali sobie, że spotkają się za rok.

Paweł Botarski
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 Przed świętami Bożego Narodzenia w świetlicy 
wiejskiej w Boguszycach odbyło się spotkanie opłat-
kowe sołtysów z terenu gminy Nowogard. Uczest-
niczyło w nim kilkadziesiąt osób, w tym burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, jego zastępca Bogdan 
Jaroszewicz, skarbnik gminy Marcin Marchewka, se-
kretarz Paweł Juras i inni gminni urzędnicy. Spotka-
nie było okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń, 
ale także wymiany doświadczeń, omówienia planów 
na przyszły rok, a także działań związanych choćby 
z prowadzoną przez gminę dystrybucją węgla w pre-
ferencyjnych cenach. Na pewno coroczne spotkania 
sołtysów będą kontynuowane, są bowiem po prostu 
potrzebne.

Paweł Botarski

Spotkanie opłatkowe sołtysów
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 11 grudnia w sali gimna-
stycznej w Żabowie odbyła się 
impreza mikołajkowa. Najważ-
niejszymi jej uczestnikami byli 
najmłodsi mieszkańcy podnowo-
gardzkiej wsi, a także ich rodzice, 
a do aktywnego włączenia się 
w zabawę zachęcali mali i duzi 
muzycy z Muzycznej Szkoły Mu-
zycznej Live. Pojawił się także sam 
Święty Mikołaj z prezentami, słod-

Mikołajkowa zabawa w Żabowie

ki poczęstunek przekazał rów-
nież reprezentujący burmistrza 
Roberta Czaplę jego zastępca 
- Bogdan Jaroszewicz. Humory, 
jak widać na zdjęciach, dopisy-
wały.

Paweł Botarski
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 15 grudnia po raz kolejny odbyło się spotkanie 
opłatkowe nowogardzkich emerytów i rencistów. 
Tym razem miało ono miejsce w sali bankietowej 
hotelu „Przystań”, a udział w nim wzięło kilkadzie-
siąt osób, w tym burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko, któ-
rzy złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne oraz noworoczne.
 W trakcie uroczystego spotkania na stołach nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnych wigilijnych po-
traw, dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego kolę-
dowania. Spotkanie, co najważniejsze, przebiegło 
jak zwykle w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosfe-
rze.

Paweł Botarski

Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów
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 18 grudnia w dworku w Kulicach odbyła się im-
preza mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców 
tej miejscowości, zorganizowana przez sołtys Moni-
kę Turek, Radę Sołecką, a także pracowników MOBI 
Kulice.
 W programie imprezy znalazły się zaprezentowa-
ne przez najmłodszych kuliczan muzyczne jasełka 
i śpiewanie kolęd przy akompaniamencie zespo-
łu Mobilnej Szkoły Muzycznej Live. Nie zabrakło 
też paczek wręczanych przez Mikołaja, dzielenia 
się opłatkiem i bogatego poczęstunku. Burmistrza 
Roberta Czaplę reprezentowali w Kulicach jego za-
stępca Bogdan Jaroszewicz oraz sekretarz Paweł 
Juras, którzy rozdawali dzieciom słodycze. Atmosfe-
ra była fantastyczna.

Paweł Botarski

Mikołajki w Kulicach
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 W niedzielę 11 grudnia br. 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Nowogardzie odbył się 
Jarmark Bożonarodzeniowy Kół 
Gospodyń Wiejskich. Celem 
tego wydarzenia była promocja 
i prezentacja oferty Kół Gospo-
dyń Wiejskich wśród nowo-
gardzkiej społeczności, okazją 
do poznania się i integracji.
 W Jarmarku wzięły udział 
koła z: Jarchlina, Karska. Ostrzy-
cy, Słajsina Wierzbięcina, Woj-
cieszyna i Wyszomierza.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Kół Gospodyń Wiejskich

KGW w Wierzbięcinie KGW Ostrzyca

 W trakcie jarmarku odbył się konkurs, w którym 
można było wygrać bony o wartości 500 zł, ufundo-
wane przez Gminę Nowogard za:
1. Nagroda za najładniejszą prezentację stoiska – 
zwyciężyło Koło z Ostrzycy.
2. Nagroda za najładniejszą ozdobę świąteczną – 
zwyciężyło Koło z Ostrzycy.
3. Nagroda za najładniej podaną potrawę świątecz-
ną - zwyciężyło Koło z Wierzbięcina.
 Organizatorem wydarzenia było Nowogardzie 
Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną.
 Partnerami imprezy byli Gmina Nowogard oraz 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczeci-
nie.

Jarosław Soborski 
Kierownik

Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy,
Kultury i Sportu
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 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grud-
nia, w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie wigilijne dla osób ubigich, samotnych i po-
trzebujących pomocy. Zorganizowane zostało ono 
przez burmistrza Roberta Czaplę i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a na wszystkich jego uczestników cze-
kał ciepły posiłek, złożony z tradycyjnych wigilijnych 
dań, takich jak barszczyk z uszkami, pierogi, krokie-
ty czy ryba. Zdrowia, spokoju i dotrzymywania no-

Wigilia dla potrzebujących pomocy

worocznych zobowiązań życzyli obecnym burmistrz 
oraz pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
Cezary Komisarz, nade wszystko nie zabrakło przede 
wszystkim uśmiechu i wzajemnej życzliwości.
 Spotkania wigilijne dla osób potrzebujących po-
mocy na stałe wpisały się już do nowogardzkiego ka-
lendarza wydarzeń. Uzmysławiają one, że w pobliżu 
nas żyją ludzie, których los nie oszczędził.

Paweł Botarski
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Komunikat
Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard
 Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  został nałożony 
na gminę  obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%. Na podstawie przeprowadzo-
nej ankiety  na stronie Urzędu  Miejskiego, zgodnie z wolą mieszkańców zdecydowano o wyłączeniu 
co drugiej lampy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy.
 Wyłączeniu będzie podlegać  co druga oprawa oświetleniowa za wyjątkiem  punktów świetlnych 
bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego zlokalizowanych w obrębie przejść 
dla pieszych oraz skrzyżowań.
 Wyłączenie oświetlenia nastąpi  na następujących ulicach:  Bohaterów Warszawy droga do Orlika, 
Radosława, Światowida, Krótka i Łąkowa, Jana Pawła II, Ks J. Poniatowskiego, Nadtorowa, 15 go Lute-
go, 3–go Maja, Waryńskiego, Dworcowa, łącznik ul. Dworcowej i 700 Lecia, 700- Lecia, Warszawska, 
Generała J. Bema, Zamkowa, Kosynierów, Kowalska, 5-go Marca, Plac Wolności, Zielona, Osiedlowa,  
aleje nad jeziorem, Kościuszki, Głowackiego, Rataja, Racławicka, Grota  Roweckiego, Norwida, Staszi-
ca, Topolowa, Sikorskiego, Promenady, Wybickiego, droga w kierunku Smużyn.
 Wyłączenie obejmie  również oświetlenie gminne zlokalizowane na terenie następujących wsi: 
Błotno, Bieniczki, Kulice, Słajsino, Wierzbięcin, Trzechel, Olchowo,  Piaski, Bochlin, Błotny Młyn, Ogo-
rzele, Strzelewo.
 Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Adam Aniuksztys inspektor
Wydziału GKMiOŚ  

 14 grudnia w świetlicy parafii p.w. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie odbyło się spotka-
nie opłatkowe lokalnych kolekcjonerów monet, 
banknotów i starodruków. Zebrało się tam około 20 
członków działającego od ponad 40 lat Koła Numi-
zmatycznego, a wśród z zaproszonych gości znaleźli 
się burmistrz Robert Czapla oraz ksiądz kanonik Ka-
zimierz Łukjaniuk.

Miłośnicy numizmatyki
przy wigilijnym stole

 Spotkanie to było okazją nie tylko do przełama-
nia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń na zbliżają-
ce się święta Bożego Narodzenia, ale także wyróż-
nienia najbardziej aktywnych w kończącym się roku 
członków Koła. Złote odznaki odebrali więc Janusz 
Łyjak i Marek Wilczewski, do koła oficjalnie przyję-
to nowego członka, a prezes Klubu Kolekcjonerów 
Tadeusz Łukaszewicz zapowiedział, że w przyszłym 
roku odbędzi się kilka zorganizowanych przez nowo-
gardzkich pasjonatów wystaw.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. 
W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najem-
com lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, 
spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. 
Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wy-

konują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. 
Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały 
chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz 
zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. 
Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia 
widać grupy osób pracujących na naszych ulicach 
przyczyniających się do podnoszenia estetyki nasze-
go miasta i gminy.

Odśnieżanie ścieżek wokół jeziora

Zamiatanie ścieżek pod murami

Odśnieżanie skateparku
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 20 grudnia br. Zachodniopo-
morska Kurator Oświaty Kata-
rzyna Koszewska podsumowała 
konkursy tematyczne. W Sali Ry-
cerskiej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wręczyła, 
wspólnie z wicekuratorem Jerzym 
Sołtysiakiem, nagrody laureatom 
zorganizowanych przedsięwzięć. 
W jednym z nich „Między dwo-
ma brzegami” uczestniczyli nasi 
uczniowie. Nagrodzone zdjęcia 
zostały wydane w formie kalen-

Uczniowie SP nr 3 Nowogard
nagrodzeni przez Zachodniopomorską 

Kurator Oświaty

Odśnieżanie placów, chodników, schodów i przejść dla pieszych

darza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 
2023. Laureaci z naszej szkoły to Julia Owcza-
rek i Bartosz Wachowiak, którym serdecznie 
gratulujemy (opiekun p. Agnieszka Białczak). 
W poprzednich edycjach tematami przewod-
nimi były między innymi zabytki województwa 
zachodniopomorskiego, czy nieodkryte za-
kątki regionu. W tym roku są to łączące dwa 
brzegi mosty i wiadukty, ujęte na fotografii 
o różnych porach dnia i roku. Celem konkursu 
była popularyzacja wśród uczniów edukacji re-
gionalnej oraz artystycznej.

art.SP 3
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 19 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczysta 
gala podsumowująca projekt edukacyjny #Niepo-
kornySzczecin 300 słów o wolności. Gośćmi specjal-
nymi wydarzenia byli Zbigniew Bogucki - Wojewoda 
Zachodniopomorski, Prezes Fundacji Towarzystwo 
Projektów Edukacyjnych  pan Paweł Zarzycki,  Czło-
nek Zarządu Fundacji Enea pani Joanna Mularczyk, 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie  reprezentował 
p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pan 
Jerzy Sołtysiak.  W podsumowaniu wzięli także 
udział autorzy materiałów dydaktycznych – dr hab. 
Sebastian Ligarski Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Szczecinie oraz Wiktoria Knap, nauczyciel 
historii w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
 Zwieńczeniem projektu był konkurs „300 słów 
o wolności”, którego idea opierała się na założeniu, że 
na szczególną uwagę zasługują ci, którzy wpłynęli na 
losy kolejnych pokoleń Pomorza Zachodniego. W trzy-
minutowym filmie lub pracy literackiej liczącej 300 
słów należało przedstawić swojego bohatera, miejsca, 
wydarzenia związane z  powojenną historią Szczecina.
 Do konkursu, w naszej szkole przystąpiło 11 
uczniów. Cztery osoby przygotowały filmy a osiem 
osób napisało pracę literacką. Prace były oceniane 
przez niezależne jury, jak i przez głosy oddane przez 
internautów.Opiekę merytoryczną i wychowaw-
czą nad nasza grupą pełniła nauczycielka historii 
p.E.Bosiacka.

Sukces uczniów SP3

Jury przyznało nagrody: 
w kategorii PRACA LITERACKA: 
I miejsce : Borys Kokoszka 
w kategorii FILM: 
II miejsce: Barbara Grzelak
Głosowanie internautów: 
w kategorii FILM: 
I miejsce: Michał Grzywacz 
III miejsce: Blanka Borzeszkowska
w kategorii PRACA LITERACKA: 
I miejsce: Julia Kotowicz

Jury konkursu postanowiło przyznać  wyróżnienia 
w kategorii film oraz wyróżnienia   
w kategorii praca literacka. 
Wyróżniony w kategorii film: 
Antoni Sienkowski
Wyróżnienia w kategorii praca literacka: 
Kalina Niedośmiałek 
Martyna Wąsik

 Laureaci otrzymali cenne nagrody w postaci ta-
bletów, aparatu fotograficznego i słuchawek bez-
przewodowych. Wyróżnieni otrzymali książki i gry. 
Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich uczestni-
ków za zaangażowanie i przygotowanie rewelacyj-
nych prac.

art.E.Bosiacka

„Niepokorny Szczecin” – „300 słów o wolności”
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 17 grudnia w hali sportowej szkoły Podstawo-
wej nr 3 rozegrany został turniej piłkarski jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Nowo-
gard. Wzięło w nim udział 5 drużyn, a w rywalizacji 
sportowej uczestniczyli strażacy ochotnicy z Osowa, 
Orzechowa, Błotna, Wyszomierza oraz z Ostrzycy. 
Cel, jaki przyświecał turniejowi to integracja śro-
dowiska strażackiego, popularyzacja sportu wśród 
strażaków, wyłonienie najlepszej drużyny, a przede 
wszystkim dobra zabawa.
 W rolę prowadzącego wcielił się sam komendant 
gminny OSP Artur Konior, który mobilizował i moty-
wował zawodników do walki, zmaganiom przyglądał 
się także burmistrz Robert Czapla, który najlepszym 

Turniej piłkarski jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej

ekipom wręczał puchary. Najlepsi tym razem okazali 
się druhowie z Ostrzycy, podium uzupełniły Wyszo-
mierz i Orzechowo, a dalsze miejsca zajęły Osowo 
i Błotno.

Paweł Botarski

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

Adam Aniuksztys 
Wydział GKMiOŚ Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie
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Uwaga – Komunikat!
W związku z procesem wydawania laptopów w ramach Programu „Granty PPGR”, szanując Państwa 
czas, prosimy o nie pojawianie się w miejscu wydawania sprzętu bez wcześniejszego zaproszenia – do 
każdego z Państwa dotrzemy drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zamieszania i zapewni Państwu komfort i bezpieczeństwo.
Każda osoba która zakwalifikowała się do projektu laptop otrzyma.

Jarosław Soborski
Kierownik WRLFKiS w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.



Wiadomości Samorządowe24

www.nowogard.pl

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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