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 We wtorek 18 maja 2021 r. zastępca burmi-
strza Jacek Rafiński wraz z radnymi: Jolantą Bed-
narek i Stanisławem Saniukiem oficjalnie odebrali 
ulicę Kazimierza Wielkiego, przebudowaną przez fir-
mę FHU „PAWTER” Paweł Woźniak z Golczewa. No-
wopowstały ciąg pieszo–jezdny z kostki betonowej 
posiada początek na wysokości włączenia do ulicy 
3–Maja. Jego całkowita długość wynosi 148,25 m, 
natomiast szerokość 6 m. Dla ruchu pojazdów prze-
znaczono 3,5 m szerokości, a dla ruchu pieszych 
2,5 m (po 1,25 m z każdej strony). Część ciągu pie-
szo–jezdnego po której mogą poruszać się piesi 
ma kolor grafitowy. Ta przeznaczona dla ruchu sa-
mochodowego jest szara. Koszt inwestycji wyniósł 
279 210 zł.
 Nowowybudowany ciąg pieszo-jezdny ze zjaz-
dami do posesji stanowi praktyczne rozwiązanie 
w przypadku wąskich ulic, a prezentuje się bardzo 
ciekawie i nowocześnie. To pierwsza taka ulica w No-
wogardzie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyć 
mieszkańcom. Kierowców prosimy o nieblokowanie 
możliwości ruchu pieszego oraz o ostrożność.

Andrzej Sawicki

Remont ulicy
Kazimierza Wielkiego zakończony
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 Nowy, okazały i wyjątkowo 
kolorowy plac zabaw mają do 
dyspozycji dzieci mieszkające 
w podnowogardzkim Wojcieszy-
nie. W jego oficjanym otwarciu 
uczestniczyła spora grupa ma-
łych mieszkańców tej miejsco-
wości, którzy przecinali wstęgę 
wraz z burmistrzem Nowogar-
du Robertem Czaplą oraz sołtys 
Agnieszką Teodorczyk (w spo-
tkaniu uczestniczyli także mię-
dzy innymi wiceburmistrz Jacek 
Rafiński, radni Marcin Wolny 
i Stanisław Saniuk oraz były 
radny Antoni Bielida), a chwilę 
później mogli bawić się do woli. 
„Plac jest piękny i bardzo za nie-
go burmistrzowi dziękujemy. Od 
razu widać, że to strzał w dzie-
siątkę” - mówiła, wyraźnie za-
dowolona, sołtys Agnieszka Teo-
dorczyk.
 Nowy plac zabaw w Wojcie-
szynie zostałł wybudowany kosz-
tem blisko 60 tys. zł. Składa się 
on z zestawu sprawnościowego, 
dwóch huśtawek, karuzeli, zjeż-
dżalni i sprężynowca, oczywiście 
całość została ogrodzona, jest 
też ławeczka i kosz na śmieci, 
a podłoże pokryte została grubą 
warstwą piasku.

Paweł Botarski

Plac zabaw w Wojcieszynie.
To strzał w dziesiątkę
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 20 maja burmistrz Robert Czapla wraz z zastęp-
cą burmistrza Jackiem Rafińskim oraz radnymi: Sta-
nislawem Saniukiem, Marcinem Wolnym i przed-
stawicielami klubu Żeglarskiego Knaga m. in. Janem 
Smolirą, Marianem Szpilkowskim oraz Krzysztofem 
Tomickim dokonali odbioru pomostu drewnianego 
przy stanicy żeglarskiej KNAGA. Remont polegał na 
wymianie niektórych pali, legarów oraz drewniane-
go poszycia pomostu. Prace wykanała Polska Stocz-
nia Jachtowa PAW lewków z Ostrowa Wielkopolskie-
go za kwotę 34 440 zł. Podczas odbioru burmistrz 
przekazał na rzecz klubu Knaga odbojnik oraz złozył 
życzenia samych sukcesów oraz podziękowania za 
krzewienie kultury, wiedzy i umiejętności żeglar-
skich zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców 
Nowogardu.

Odbiór pomostu
przy stanicy żeglarskiej KNAGA
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 W dniu 17 maja burmistrza Nowogardu Rober-
ta Czaplę odwiedzili: Pastor prezb. Kościoła Ewan-
gelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej 
Cezary Komisarz wraz z sekretarzem Rady Zboru 
Marek Kudła. Podczas spotkania goście wręczy-
li burmistrzowi prezent wraz życzeniami z okazji 
25-lecia pracy zawodowej.

Z wizytą
w Ratuszu...
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 Mieszkańcy Grabina od poniedziałku cieszą się 
nowym placem zabaw. Uroczyste oddanie do użyt-
ku nastąpiło 24 maja. Otwarcia dokonał zastępca 
burmistrza Jacek Rafiński, wraz z radnym Jerzym 
Kubickim sołtysem Agnieszką Paradowską w obec-
ności mieszkańców i dzieci, które na co dzień będą 
korzystały z tego placu zabaw.
 - To bardzo potrzebna inwestycja. Chciałbym po-
dziękować wszystkim którzy przyczynili się aby ten 
plac zabaw powstał - mówiła Agnieszka Paradowska 
sołtys Grabina.
 Na plac zabaw z prawdziwego zdarzenia miesz-
kańcy Grabina czekali od wielu lat. Tutaj będzie 
można przyjść z dziećmi, odpocząć. Koszt budowy 
placu zabaw w Grabinie to 56.592,30zł, Budowa 
Placu Zabaw w Grabinie była dofinansowana z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

Nowy plac zabaw w Grabinie

2020, Kwota dofinansowania to ok. 30 % (kwota 
15.392.00 zł).

Marcin Gręda
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 W miesiącu kwietniu na zle-
cenie Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli przeprowadzono 
czyszczenie i konserwację separa-
torów odprowadzających oczysz-
czone wody deszczowe i roztopo-
we do jeziora nowogardzkiego. 
Prace wykonane zostały przez Za-
kład Usług Komunalnych UNIKOM 
Piotr Orłowicz z Bydgoszczy - fir-
mę wyłonioną w drodze zapyta-
nia ofertowego. Czym właściwie 
są separatory? Często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, ile im za-
wdzięczamy!
 Separatory to urządzenia, 
których konstrukcja umożliwia 
oddzielanie i zatrzymywanie sub- 
stancji ropopochodnych i zawiesin 
mineralnych czyli piasków i szla-
mów, znajdujących się w wodach 
opadowych i roztopowych. Sepa-
ratory substancji ropopochodnych 

Separatory wyczyszczone...

są stosowane do oczyszczania 
wód deszczowych i roztopowych 
spływających z tych terenów, 
gdzie istnieje niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia ropą. Jak wiado-
mo deszczówka i wody z roztopów 
przenikają do wód gruntowych 

– dlatego tak ważne jest, by były 
właściwie oczyszczone. W obrębie 
naszego jeziora znajduje się 14 se-
paratorów. Wybudowano je w la-
tach 2011-2017 w ramach 7 eta-
pów inwestycji pn. „Przebudowa 
kanalizacji deszczowej i kanalizacji 
sanitarnej, umożliwiająca rozdział 
sieci ogólnospławnej na sieć ka-
nalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej”. Rozdział sieci ogól-
nospławnej wpłynął na popra-
wę warunków środowiskowych 
w jeziorze Nowogardzkim oraz na 
terenach przyległych. Dzięki obec-
ności separatorów jezioro z roku 
na rok staje się coraz czystsze. 
Jeszcze w tym rozpoczną się prace 
nad rozdziałem ostatniego odcin-
ka sieci ogólnospławnej w ul. Jana 
Kilińskiego.

Jolanta Tomczewska
Agnieszka Warkalewicz
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 Dokładnie 30 maja 1996 roku w Nowogardzie, 
przewodniczący Rad Miejskich oraz burmistrzowie 
Nowogardu – Kazimierz Ziemba i Heide - Ulf Stecher, 
podpisali dokument o Przyjaźni między miastami, 
na mocy którego do dziś oba miasta współpracują 
w takich dziedzinach jak: działalność samorządowa, 
kultura i oświata, sport, ochrona zdrowia i opieka 
społeczna, działalność gospodarcza, ochrona środo-
wiska oraz wymiana młodzieży.
 Podczas uroczystości 10.lecia podpisania dekla-
racji o współpracy (2006 rok), burmistrzowie obu 
miast Kazimierz Ziemba i Ulf Stecher, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Nowogardu Stanisław Kazu-
ba i Heide Olaf Paulsen, obywatel honorowy He-
ide (były Przewodniczący Rady Miejskiej) Reinhard 
Woelk oraz prezes Związku Ojczyźnianego Margrit 
Schlegel podsumowali okres tych 10 lat współpra-
cy. Mówili oni o stworzeniu pozytywnych relacji 

25 lat niezwykłej przyjaźni 
Nowogardu z Heide

między obecnymi i byłymi mieszkańcami Nowo-
gardu, o kruszeniu barier i zahamowań, o zmianie 
krzywdzących stereotypów, współpracy kulturalnej 
i sportowej, wymianie młodzieży oraz wymianie do-
świadczeń z różnych dziedzin życia społecznego. Po 
podsumowaniu 10.letniej partnerskiej współpracy 
burmistrzowie podpisali deklarację dalszej współ-
pracy między obu miastami, a uczestnicy uroczysto-
ści otrzymali pamiątkowe medale wybite specjalnie 
z okazji dziesiątej rocznicy współpracy.
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 29 czerwca 2016 roku, w czasie obchodów Jubi-
leuszu 20. lecia współpracy między Nowogardem 
a Heide, miało miejsce uroczyste podpisanie aktu, 
przedłużającego partnerstwo pomiędzy gminami 
Heide (Niemcy), a Nowogard (Polska), który podpi-
sali ze strony Nowogardu: Robert Czapla (Burmistrz 
Nowogardu) i Stanisław Saniuk (Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowogardzie), a ze strony Heide: 
Ulf Stecher (Burmistrz Heide) i Franz Helmut Pohl-
mann (Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide).
 Wielokrotnie, podczas partnerskich spotkań 
powtarzano (z obu stron), że zawarte w 1996 roku 
partnerstwo przyniosło i nadal przynosi korzyści 
obu miastom.
Jakie korzyści płyną z tej przyjaźni?
 Oprócz relacji przyjaźni z kontaktów z miastem 
Heide to również:
- wymiana uczniowska prowadzona od 25 lat pomię-
dzy Gymnasium Heide OST a II Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nowogardzie. Początkowo koordynowali ją 
pan Kuhlmann z Niemiec i pani Saja z Polski. Od cza-
su ich przejścia na emeryturę wymianę koordynują 
pan Vorpahl (którego w roku 2018 zastąpiła Ninje 
Grewe) i Pani Stelmaszak;
- mieszkańcy Heide w październiku 1997 roku prze-
kazali na rzecz szpitala dary rzeczowe, a 25 sierpnia 
1998 roku dar pieniężny w wysokości 15.000 zł;

- przez te lata prowadzona była wymiana książek 
polskich i niemieckich między bibliotekami z Heide 
i Nowogardu;
- co roku młodzież z Heide przyjeżdża na wiosnę do 
Nowogardu, a młodzież z Nowogardu składa rewizy-
tę jesienią. Te kontakty pomagają młodym ludziom 
poznać sąsiadów, ich kulturę i język.
 Za zapoczątkowanie tej przyjaźni, 15 październi-
ka 2013 r. w Nowogardzie, Kazimierz Ziemba, były 
burmistrz Nowogardu otrzymał Krzyż Zasługi Repu-
bliki Federalnej Niemiec na Wstędze Orderu Zasługi 
za wkład w rozwój przyjaźni polsko-niemieckiej.
 Warto tu jednak wspomnieć, że podwaliny pod 
partnerstwo obu miast położyli dawni mieszkańcy 
Naugard, a dziś Nowogardu, którzy prawie co roku 
przyjeżdżają do swego dawnego rodzinnego miasta. 
Zrzeszeni są oni w Związku Ojczyźnianym Heimatve-
rein Naugard e.V, na czele którego stoi od kilku lat, 
dawna mieszkanka Nowogardu, Margrit Schlegel. To 
dzięki członkom Związku trafiły do Nowogardu sta-
re zdjęcia przedwojennego naszego miasta. To też 
dzięki nim, w Heide, najważniejsza ulica nosi nazwę 
Naugardstrasse (ul. Nowogardzka), na której, przy 
poszczególnych domostwach, powiewa flaga z her-
bem Nowogard.
 Dziękuję Wam wszystkim, którzy tworzyliście 
i nadal tworzycie historię współpracy pomiędzy na-
szymi miastami – Heide i Nowogard. Zrobię wszyst-
ko, aby ta współpraca, której 25 lat właśnie mija, 
była nadal kontynuowana dla dobra naszych miast, 
jej mieszkańców, a zwłaszcza naszej młodzieży – za-
pewnił Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu. - Gra-
tuluję również naszym niemieckim przyjaciołom 
z Heide 25.lecia naszej współpracy i życzymy Wam 
tego, aby nasza przyjaźń i wspomniana współpraca 
były trwałe, bez względu na zmieniającą się rzeczy-
wistość i otoczenie. (Ich möchte auch unseren deut-
schen Freunden aus Heide zum 25-jährigen Beste-
hen unserer Zusammenarbeit gratulieren und wir 
wünschen Ihnen, dass unsere Freundschaft und Zu-
sammenarbeit ungeachtet der sich verändernden 
Realität und Umwelt bestehen bleibt.).

opr. Piotr Suchy
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 To inwestycja może niezbyt 
przyjemnie się kojarząca, ale 
bardzo w Nowogardzie potrzeb-
na - 13 maja oficjalnie oddana 
została do użytkowania druga 
już na nowogardzkim cemntarzu 
komunalnym ściana urnowa. Jej 
budowa była niezbędna, bo ni-
sze pierwszej takiej ściany zostały 
już w komplecie zapełnione przez 
urny z prochami zmarłych miesz-
kańców naszej gminy. A że nowo-

Nowa ściana urnowa
na cmentarzu komunalnym

gardzianie coraz częściej decydują 
się na kremację, burmistrz Robert 
Czapla już w 2019 roku rozpoczął 
proces inwestycyjny, zmierzający 
do jej wybudowania.
 Nowa, wybudowana kosztem 
ponad 300 tysięcy złotych ściana 
ma ponad 44 metry szerokości, 
wyposażona jest w 120 nisz ur-
nowych, po 60 po każdej ze stron, 
a w każdej z nich bez problemu 
zmieścić powinno się 6 urn. Nisze 

jednorazowo dzierżawić można 
na okres 40 lat, a z biegiem czasu 
wybudować będzie można obok 
dwa bliźniacze obiekty, łącznie 
do dyspozycji będzie więc 360 
nisz. To bardzo ważne, biorąc 
pod uwagę, że na nowogardzkiej 
nekropolii coraz bardziej brakuje 
miejsca na tradycyjne pochówki, 
a i nowa ściana została już po czę-
ści „wypełniona”.

Paweł Botarski
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 Nowogardzka Gra Miejska, która odbywała się 
w dniach od 30 kwietnia do 3 maja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem wśród mieszkańców i osób 
przyjezdnych. Wydarzenie organizowane przez bur-
mistrza Roberta Czaple przy współpracy pracowni-
ków Urzędu Miejskiego oraz Nowogardzkiego Domu 
Kultury miało na celu popularyzację aktywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez rozwiązywanie 
zagadek i poznanie ciekawych miejsc znajdujących 
się w Nowogardzie. Zasady gry były proste wystar-
czyło odnaleźć 10 miejsc zlokalizowanych na terenie 
miasta,wykonać zdjęcia w poszczególnych punk-
tach, zebrać literki i utworzyć hasło którym było 
I♥ NOWOGARD.
 Z chęcią wyszliśmy na spacer aby zagrać w tą 
gre. Było to coś innego, takiego ciekawego. Czasem 
trzeba było kilka razy się zastanowić, aby odgad-
nąć gdzie dalej iść - mówi uczestniczka gry Wiktoria 
Przedaszek i dodaje  - W innych miastach nie było 
wydarzeń dlatego postanowiliśmy przyjechać do 
Nowogardu. Dla osób z zewnątrz trasa wcale nie 
była łatwa ale dalismy radę całą rodziną.
 W dniu 25 maja na sali widowiskowej Nowo-
gardzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste 

Aktywna Majówka w Nowogardzie
Rozstrzygnięta

wręczenie nagród zwycięzcom gry. Z pośród uczest-
ników, którzy wpisali poprawne hasło na karcie 
startowej (łącznie 46 podmiotów) wylosowano 
15 szczęśliwców. Pozostałe osoby również otrzyma-
ły niespodziankę w postaci bonu na pizzę. Nagrody 
zostały wręczone przez zastępcę Burmistrza Nowo-
gardu Jacka Rafińskiego, a całą uroczystość popro-
wadziła Dyrektor NDK Aneta Drążewska.
Wszystkim uczestnikom dziękujęmy za udział i  duże 
zainteresowanie.

Marcin Gręda
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Porządki w gminie Nowogard
 Od ponad dziesięciu lat trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez 
stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz osadzonych z zakładu 
karnego.
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 Urząd Miejski w Nowogardzie wraca do standar-
dowego trybu pracy i zostaje otwarty dla wszystkich 
petentów. Od 1 czerwca możliwe będzie już oso-
biste stawiennictwo oraz załatwianie spraw w po-
szczególnych wydziałach.
 W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców na-
szej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego 
prosimy, aby każda osoba wchodząca do Urzędu 
dostosowywała się do obowiązujących przepisów 
reżimu sanitarnego tj. zachowania dystansu, dezyn-
fekcji rąk oraz zakładania maseczek.
 Prosimy też o zachowanie bezpiecznego dystan-
su od innych osób. Ponadto informujemy, że przed 
wejściem w dalszym ciągu znajduje się wykaz nu-
merów telefonów do pracowników merytorycz-

Urząd otwarty dla petentów
nych – jeżeli nie chcesz wchodzić na teren urzędu, 
zadzwoń, a pracownik podejdzie do Ciebie.
 Niezmiennie, istnieje również możliwość złoże-
nia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej 
skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stro-
nie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Moż-
na do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o do-
wód osobisty składamy OSOBIŚCIE) pisma, podania 
i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestro-
wana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, na-
leży umieścić w kopercie.
 Wszelkie informacje związane z funkcjonowa-
niem urzędu uzyskać można pod numerem telefo-
nu: 913926200 (sekretariat urzędu).

 Marcin Gręda

Informacja - zakup aparatu słuchowego
Mikołaj jest 8 letnim, pogodnym mieszkańcem Nowogardu. Nie-
stety cierpi z powodu upośledzenia słuchu czuciowo- nerwowe-
go obustronnego. Chłopiec potrzebuje aparatu słuchowego, któ-
rego koszt sięga wysokości 10 600 złotych. Zakup  aparatu jest 
częściowo dotowany ze środków PFRON i NFZ jednak część kosz-
tów musi pokryć rodzina. Dodatkowo co jakiś czas trzeba wy-
mieniać wkładki uszne co generuje kolejne koszta. Pomóżmy Mi-
kołajowi usłyszeć świat, nie zamykajmy się na potrzeby innych.  
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/syc769
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 13 maja w bibliotece zostały przeprowadzo-
ne zajęcia w ramach programu Pracownie Orange 
- „Programowanie - ekologia na co dzień”. W trak-
cie warsztatów dzieci zapoznały się z terminem 
„ekologia”, „recykling”, czy „środowisko naturalne”. 
Następnie uczestnicy stworzyli własne kosze na od-
pady, gdzie wrzucali śmieci zgodnie z zasadami se-
gregacji. W poszukiwaniu odpadów młodym ekolo-
gom pomagał robocik Photon. Dzieci sterowały nim 
za pomocą tabletów. Na zakończenie uczestnicy mo-
gli namalować dowolny kształt na specjalnej macie, 
oczywiście Photonem.

Robocik Photon
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 Osoby, które nie wypełniły 
jeszcze obowiązku udziału w Na-
rodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021), powinny spodziewać się 
telefonu od rachmistrza. Jego toż-
samość będzie można sprawdzić 
na kilka sposobów.
 W kwietniu, pierwszym mie-
siącu NSP 2021, funkcjonowa-
ły tylko dwie metody spisowe: 
samospis internetowy oraz spis 
przez telefon za pośrednictwem 
infolinii dostępnej pod numerem 
22 279 99 99. Od 13 maja akcję 
spisową wzmocnią rachmistrzo-
wie telefoniczni – będą się oni 
kontaktować z osobami, które 
jeszcze nie wypełniły formularza 
spisowego. 
 Ze względu na sytuację epide-
miczną wstrzymano do odwoła-
nia pracę rachmistrzów w terenie. 
Nie będą oni odwiedzać mieszkań 
i prowadzić spisu w formie bezpo-
średniej rozmowy. 

Od czego rozpocznie się rozmowa? 
 Każdy respondent, do które-
go zadzwoni rachmistrz spisowy, 
zobaczy na ekranie swojego te-
lefonu numer 22 828 88 88. Jest 
to gwarancja dla respondenta, że 
dzwoni do niego rachmistrz spiso-
wy, a nie osoba podszywająca się 
pod niego. Po każdym połączeniu 
( odebranym lub nieodebranym) 
otrzymamy wiadomość sms o tre-
ści: „Weź udział w Narodowym 
spisie Powszechnym….Skontaktuj 
się ze swoim rachmistrzem, nu-
mer Tel: ………….. (kod do kontak-
tu:…..)”

Ostrzeżenie
przed fałszywymi rachmistrzami

 Rachmistrz rozpocznie rozmo-
wę od przedstawienia się oraz 
podania instytucji, z której dzwo-
ni. Na życzenie respondenta rach-
mistrz poda numer identyfikatora 
służbowego. 

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy 
rachmistrz?
 W czasie rozmowy rachmistrz 
ma obowiązek poinformować o 
dostępnych metodach weryfikacji 
swojej tożsamości. Można to zro-
bić: 
– na stronie internetowej
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
formularz/, 
– poprzez infolinię spisową
22 279 99 99.

 Dodatkowo każdy z nas może 
zapytać rachmistrza o jedną z pię-
ciu ostatnich cyfr swojego nume-
ru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr 
PESEL i powinien wskazać prawi-
dłową odpowiedź, wtedy można 

uznać go za prawidłowo uwierzy-
telnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
 Jeśli sprawdzony przez nas 
rachmistrz okazał się oszustem, 
należy powiadomić o tym fakcie 
konsultanta na infolinii spisowej 
lub skontaktować się z Gminnym 
Biurem Spisowym. Można też za-
wiadomić policję – na taką oko-
liczność warto zanotować numer 
telefonu, z którego do nas dzwo-
niono (jeśli nie był zastrzeżony). 

 Pamiętajmy - w żadnym wy-
padku nie należy podawać infor-
macji dotyczących dochodów, 
stanu konta czy nazwy banku. 
Rachmistrz nie będzie też pytał 
o numer dowodu osobistego!
 W razie podejrzeń należy jak 
najszybciej skontaktować się z ofi-
cerem dyżurnym policji dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112

 W związku z napływającymi sygnałami przestrzegamy przed osobami podszywającymi się pod rachmi-
strzów, którzy mogą nielegalnie pozyskać i wykorzystać dane do swoich celów.  Rachmistrz terenowy wypo-
sażony będzie w identyfikator i urządzenie mobilne. W razie wątpliwości, jego tożsamość będzie można po-
twierdzić na infolinii spisowej Głównego Urzędu Statystycznego pod numerem 222799999 lub w Gminnym 
Biurze Spisowym w Nowogardzie pod numerem 913926225, 913926226 , 913626227 w godzinach pracy 
Urzędu ( od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30) lub pod numerem Gminnego Koordynatora Spi-
sowego w Nowogardzie w pozostałych godzinach tel. 781496740 p. Dominika Jagieła.
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 11 maja br. do Urzędu wplynęły podziekowania dla włodarza gminy od Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców, w którym dziękują za wsparcie jakiego udziela burmistrz na ich rzecz oraz za okazy-
waną życzliwość. Prezentujemy treść podziękowań.

Podziękowania od działkowców



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe18

 Co dwa tygodnie rozprowa-
dzane są w naszej gminie No-
wogardzkie Wiadomości Samo-
rządowe, w których na ostatniej 
stronie znajduję się kolorowanka, 
przedstawiająca znane miejsce 
w Nowogardzie. Ogłoszony przez 
Burmistrza Nowogardu konkurs 
na najładniej pokolorowaną kolo-
rowankę cieszy się dużym zainte-
resowaniem.
 W czwartek 20 maja br. za-
stępca burmistrza Jacek Rafiński 
nagrodził autorów zwycięskich 
prac:
Lena Sawicka - kategoria wieko-
wa 3-8 lat (na zdjęciu po lewej 
stronie)
Sara Michalska - kategoria wieko-
wa 9-15 lat (na zdjęciu przed za-
stępcą burmistrza)
 Aby wygrać wystarczyło prze-
słać na adres e-mail:sekretariat@
nowogard.pl zdjęcie pracy pla-
stycznej i wypełnić kartę zgło-

Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami” 
Mury obronne [Rozstrzygnięcie]

szeniową. Następnie zdjęcie mu-
siało zdobyć największą liczbę 
polubień/ reakcji na profilu face-
bookowym Urząd Miejski w No-
wogardzie. Nagrodę otrzymali au-
torzy zwycięskich prac w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 3 do 
8 lat oraz od 9 do 15 roku życia.
 Dla wszystkich zaintereso-
wanych wygraniem limitowanej 
maskotki z napisem I LOVE Nowo-
gard przypominamy że w najbliż-
szym wydaniu Wiadomości Samo-
rządowych, które można znaleźć 
w stałych punktach w różnych 
częściach miasta i sołectwach 
jest już dostępny kolejny rysunek 
przedstawiający fontannę nad je-
ziorem. 
 Zdjęcia prac będzie można 
wysłać pod adres mailowy:se-
kretariat@nowogard.pl. Do dnia 
2 czerwca włącznie. Prace zosta-
ną umieszczone na stronie Face-
bookowej naszego Urzędu Miej-

skiego. Z nadesłanych prac, co 
dwa tygodnie, nagrodę otrzymają 
autorzy z największą liczbą polu-
bień na Facebooku. Nagrodą dla 
zwycięzców jest maskotka gminy 
Nowogard.
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KOMUNIKAT
 

Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2021 roku 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących

„Budowyzakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6,
jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn”.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniach od 27 maja 2021 roku do 
7 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie 

planowanej budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. 
ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn”. 

Pytania i uwagi można kierować na adres Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej

i Ochrony Środowiska, za pośrednictwem strony internetowej www.nowogard.pl
Szanowni Państwo, wypełniając misję służenia społeczności naszej gminy, 

w trosce o jak najlepsze spełnianie oczekiwań mieszkańców,
zachęcam do udziału w konsultacjach.

Państwa zdanie w tej sprawie będzie podstawą mojego działania w tej kwestii.
Burmistrz Nowogardu 

Robert Czapla
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Burmistrza Nowogardu z dnia 24 maja 2021 roku 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy farmy fotowoltaicznej

w miejscowości Świerczewo.
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniach od 26 maja 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku 

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, obręb Świerczewo, gmina Nowogard. 

W Świerczewie ma powstać farma fotowoltaiczna do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 
energii (OZE) o mocy do 100 MW. 

Pytania i uwagi można kierować na adres Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, osobiście w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, za pośrednictwem

strony internetowej www.nowogard.pl oraz u sołtysa Świerczewa.
Szanowni Państwo, wypełniając misję służenia społeczności naszej gminy, w trosce o jak najlepsze 

spełnianie oczekiwań mieszkańców, zachęcam do udziału w konsultacjach.
Państwa zdanie w tej sprawie będzie podstawą mojego działania w tej kwestii.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla
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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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Zagadka:
Latem chłodzi i wodą tryska. Krople spadają lecz nie odpływają a z powrotem do obiegu wracają?   

Nowogardzka fontanna znajduję się nad jeziorem obok alejki spacerowej. Rokrocznie miejsce to jest 
odwiedzane latem przez mieszkańców i turystów zwłaszcza w okresie upalnych dni. 

Fontanna
nad jeziorem


