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 Sporo dzieje się ostatnio w położonym 
kilka kilometrów od Nowogardu sołectwie 
Karsk. Wieś ta zmienia się także dzięki in-
westycjom realizowanym na zlecenie bur-
mistrza Roberta Czapli, który pojawił się 
tam kilka dni temu, by przyjrzeć się z bli-
ska, jak wyglądają zamontowane przy dro-
dze w kierunku Dąbrowy Nowogardzkiej 
hybrydowe latarnie uliczne (jest ich 14), 
pływający pomost, a także wykonana przy 
wsparciu gminy przez mieszkańców Karska 
rabata. Pomost, warto dodać, został wyko-
nany w ramach programu „Granty Sołeckie”, 
a że ten ma pewne ograniczenia finansowe 
- w nieco późniejszym terminie zamontowa-
ne zostaną barierki.
 Mieszkańcy Karska mogą liczyć na to, 
że w ich miejscowości realizowane będą 
wkrótce kolejne inwestycje. Burmistrz 
Robert Czapla już w lutym spotkał się z nimi, 
by skonsultować plany związane z rozbudo-
wą świetlicy wiejskiej, zapowiedział też, że 
podejmie starania o to, by w porozumieniu 
z władzami powiatu goleniowskiego wybu-
dować chodnik wzdłuż drogi do Dąbrowy 
Nowogardzkiej.

Paweł Botarski

Karsk zmienia się na lepsze
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 Tuż przed majówką burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla zlecił przeprowadzenie z pozoru drobnych, 
ale niezbędnych napraw na skateparku, z którego 
chętnie korzystają miłośnicy deskorolek, hulajnóg 
czy bmx-ów. W pierwszej kolejności pracownicy Za-
rządu Budynków Komunalnych wyremontowali tzw. 
grindbox, wymieniając kosztem 2,5 tys. zł jego kon-

Skatepark odnowiony,
będzie bezpieczniej

strukcję na nową, wykonaną z solidnej sklejki anty-
poślizgowej.
 Na tym jednak nie koniec robót związanych z mo-
dernizacją nowogardzkiego skateparku. Burmistrz 
Robert Czapla już zapowiada, że remontu doczeka 
się także jedno z większych urządzeń do wykonywa-
nia akrobacji, czyli Minirampa H150. W tym przy-
padku trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu ok. 5,5 
tys. zł.

Paweł Botarski
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 27 kwietnia Burmistrz Robert Czapla odwiedził 
miejscowość Żabowo gdzie w ostatnim czasie zo-
stało wykonane ogrodzenie terenu sportowo-re-
kreacyjnego, na którym znajduje się plac zabaw 
oraz boisko sportowe. 350 metrów bieżących ogro-
dzenia zostało zakupionych z funduszu sołeckie-
go natomiast jego montaż zlecił burmistrz Nowo-
gardu. „Bardzo dziękuję burmistrzowi Robertowi 
Czapli za dotychczasową współprace, która przebie-
ga rewelacyjnie” - powiedział sołtys Żabowa Mariusz 
Głąbecki. „Jest to kolejna inwestycja w ostatnim 
czasie w naszej miejscowości - po remoncie drogi 
gminnej i wykonaniu placu zabaw dla dzieci - za co 
serdecznie w imieniu mieszkańców dziękuję”.

Andrzej Sawicki

Nowe ogrodzenie terenu rekreacyjnego 
w Żabowie
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 Od kilku tygodni trwa porządkowanie naszej 
gminy po zimie. Po uprzątnięciu chodników, ulic 
i terenów zielonych, obecnie w całym mieście - dla 
bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych - czysz-
czone i malowane są  barierki oddzielające chodniki 
od jezdni. Prace prowadzone są w wielu punktach 
Nowogardu, głównie tam gdzie starsze barier-
ki i słupki są zniszczone, skorodowane i mogą nie 
spełniać już swojej roli. Trzeba także zaznaczyć, że 
odnowione barierki to nie tylko aspekt bezpieczeń-
stwa, ale także poprawa estetyki miasta. Ze względu 
na prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni prosimy kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności.

Andrzej Sawicki

Trwa malowanie barierek
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 Ostatnia sesja ponownie potwierdziła fakt, że to 
co radni zwyczajowo „naprawiali” po swojemu - bo 
przecież po co ma być dobrze, jak oni zrobią to le-
piej - w efekcie końcowym ma podobne skutki, czyli 
opłakane.
 Zgoda radnych, która miała być udzielona 
Burmistrzowi Robertowi Czapli podczas ostatniej 
sesji (piątek, 22 kwietnia br.) odnośnie kierowania 
pozyskanych przez Burmistrza od Wojewody środ-
ków bezpośrednio na utworzony Fundusz Pomocy, 
znacznie skracała całą procedurę do zaledwie kilku-
nastu minut. Bo tyle czasu trzeba by było, aby od 
wpłynięcia od Wojewody środków finansowych dla 
uchodźców na konto gminne, Burmistrz swą decyzją 
przekierował je do Ośrodka Pomocy Społecznej na 
Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 Jednak przez decyzję radnych, pieniądze pozy-
skane przez burmistrza dla uchodźców od Wojewo-
dy, niestety będą im przekazywane z opóźnieniem 
od kilku do kilkunastu dni, w zależności od tego, jak 
szybko Przewodniczacej Rady uda sie zwołać sesję 
Rady Miejskiej.
 Kolejne więc pieniądze, które pozyska burmistrz 
Robert Czapla dla uchodźców, będą wymagały każ-
dorazowego wysłania pisma do Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, w celu zwołania 
sesji w trybie nadzwyczajnym. Ta następnie zwoła 
sesję na dany dzień i godzinę, o ile radni będą mieli 
czas na wzięcie udziału w sesji. Bo jak życie nam po-
kazuje, różnie z tą ich obecnością bywało.
 Propozycja burmistrza Roberta Czapli, przedsta-
wiona radnym, była jasna i klarowna - dziś pienią-
dze, dziś decyzja i dziś działanie. Bez niepotrzeb-
nego przedłużania wszelkich procedur. Jednak 
radni postanowili inaczej, działając wbrew logice 
i zdrowemu rozsądkowi. Tak naprawdę zaszkodzili 
uchodźcom i nikomu innemu.
 Zresztą nie po raz pierwszy. Problem w tym, że 
nie wyciągają oni ze swych błędnych decyzji żadnych 
wniosków. Za to tkwią w nieustannym przekonaniu, 
że to inni są winni, a nie oni.
 Burmistrz przygotował pakiet pomocowy dla 
przebywających na terenie gminy Nowogard oby-
wateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy 
z powodu wojny, wywołanej przez Rosję. Pozyskane 
przez burmistrza od Wojewody 222.600 zł, przezna-
czone zostały m.in.: na pokrycie kosztów zakwate-
rowania i wyżywienia całodobowego w domach 
prywatnych w kwocie 40 zł na dobę za jedną oso-
bę (wniosek składa wynajmujący pomieszczenia za 
darmo), na posiłki dla dzieci i młodzieży, jednorazo-
we świadczenia w wysokości 300 zł oraz na pomoc 

Pomoc uchodźcom
z opóźnieniami dzięki radnym

finansową dla rodzin i ich dzieci wypłacanych co 
miesiąc bezpośrednio przez Ośrodek Pomocy Spo-
łeczne (w tym 95,00 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku 
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
oraz 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 roku życia), wynagrodzenia 
osobowe dla pracowników (500 zł), a także na zakup 
materiałów i wyposażenia (300 zł).
 Pakiet pomocowy dla uchodźców, opisany powy-
żej, a zaproponowany przez burmistrza, radni au-
toryzowali, ale odrzucając uchwałę upoważniającą 
go do dysponowania wydzielonymi na odrębnym 
rachunku bankowym środkami Funduszu Pomocy - 
kwotami rzędu 10.000 zł - dedykowanymi pomocy 
uchodźcom z Ukrainy, znacznie utrudnili świadcze-
nie wspomnianej pomocy.
 Warto tu też wspomnieć, że środki rządowe, któ-
re burmistrz Robert Czapla pozyskuje od Wojewody, 
przeznaczone są tylko i wyłącznie na pomoc uchodź-
com z Ukrainy i nie mogą być przeznaczone na inne 
cele bo Gmina musiałaby je w takim przypadku 
zwrócić do Wojewody. Gdyby radni chcieli wysłu-
chać, jakich procedur obowiązany jest przestrzegać 
burmistrz nie mieli by wątpliwości co do przejżysto-
ści pozyskiwania i wydatkowania środków. Niestety 
zamknieto usta urzędnikom, i nie udzielono głosu 
sekretarzowi. Gdyby zechciano poświęcić minutę 
dowiedziano by się że środki gromadzone są na wy-
dzielonym rachunku bankowym, zasilanym jedynie 
przez służby wojewody, że są rozliczane w trybie 
sprawozdań tygodniowych – miesięcznych i kwar-
talnych. Oraz, że wydatkowanie poprzedza skrupu-
latna weryfikacja wnioskodawców i beneficjentów 
pommocy.
 Jak już wspominaliśmy, radnych to nie przeko-
nało i postanowili inaczej, tym samym działając na 
szkodę mieszkańców gminy pochodzenia ukraiń-
skiego, którzy schronili się u nas.

***
 Dodatkowo radny Marcin Wolny pod koniec sesji 
zwrócił się do Przewodniczącej z pytaniem o sesje 
w trybie stacjonarnym wkazując, że w chwili obec-
nej obostrzenia covidowe zostały całkowicie zniesio-
ne i nie ma już żadnych ku temu przeszkód. Zresztą, 
jak można to zobaczyć na YouTube, sesje w innych 
gminach odbywają się już od dawna w trybie stacjo-
narnym, tylko nie w Nowogardzie.
 Przewodnicząca obiecała że następne sesje pla-
nowane są już w trybie stacjonarnym, czyli tak, jak 
to było to przed pandemią bo nic nie stoi na prze-
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 Wydawać by się mogło, że 
ostatnie wydarzenia, które zbu-
rzyły naszą spokojną codzien-
ność - pandemia, wojna w środku 
Europy w XXI wieku czy tragedia 
w kopalni Zofiówka zmuszają do 
refleksji, jednoczą i prowadzą 
do wzrostu zachowań prospo-
łecznych. Jednak nie wszyscy 
potrafią uszanować wartość mie-
nia publicznego, szczególnie tą 
niematerialną.  Dla niektórych 
mieszkańców Nowogardu taką 
symboliczną wartość ma pomnik 
Kombatantów RP przy Placu Wol-
ności. Tymczasem w nocy z wtor-
ku na środę (26/27 kwietnia br.), 
nieznani jeszcze sprawcy dokonali 
aktu wandalizmu, ochlapując po-
mnik farbą.
 Władze Gminy Nowogard 
surowo i stanowczo potępia-

Informacja
ją ten chuligański wybryk. Takie 
zachowania ukierunkowane na 
zniszczenie mienia publicznego, 
podejmowane bez powodu, naj-
częściej wyłącznie w celu rozła-
dowania negatywnych emocji, są 
wyrazem rażącego lekceważenia 
obowiązujących zasad współżycia 
społecznego, jak i porządku praw-
nego.  Nie ma zgody na tego typu 
zachowania, niezależnie jakiego 
to by pomnika dotyczyło w na-
szym mieście. Wydaje nam się, 
że pieniądze, które Gmina będzie 
musiała przeznaczyć na przywró-
cenie dotychczasowego stanu 
pomnika, a także czas i energia 
pracowników, mogłyby być spo-
żytkowane w dużo bardziej zasad-
ny sposób.

Jolanta Tomczewska
Kierownik Wydziału GKMiOŚ

szkodzie, aby wszystkie sesje były już w trybie sta-
cjonarnym, jak to ma miejsce w całej Polsce.

***
 Ponadto burmistrz nowogardu Robert Czapla 
przedłożył Radzie poniższe uchwały które zostały 
przyjęte:
• uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomo-
ści tych mieszkańców, którzy pod swój dach przyjęli 
uchodźców,

• uchwałę odnośnie zmian w funduszach sołeckich 
kilku sołectw.
• uchwałę, w której burmistrz Robert Czapla zapro-
ponował podniesienie ekwiwalentu pieniężnego dla 
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestni-
czył w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu zor-
ganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę do kwoty 26 zł za godzinę.

Piotr Suchy
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 21 kwietnia br., z okazji 97 urodzin, burmistrz 
Robert Czapla odwiedził panią Małgorzatę Kubicką, 

Burmistrz Robert Czapla
z wizytą u 97 letniej Jubilatki

mieszkankę Karska. W imieniu lokalnych władz, na 
ręce szanownej Jubilatki burmistrz przekazał życze-
nia a także wręczył bukiet kwiatów, kosz słodyczy 
oraz odczytał list gratulacyjny. Pani Małgorzata ma 
5 dzieci, 17 wnucząt, 28 prawnucząt oraz 4 prapra-
wnucząt. Pomimo swego wieku jubilatka cieszy się 
dobrym stanem zdrowia.
 Jubilatka osiągnęła wiek, o którym większość z nas 
może jedynie marzyć. 97 lat życia to nie tylko piękny 
wiek, ale również historia życia na przestrzeni dwóch 
wieków. Sto lat to zdecydowanie za mało Pani Mał-
gorzato! Życzymy więc przynajmniej kolejnych 97 lat 
w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny!

Andrzej Sawicki
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 Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim 
jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było 
widać – mimo wielu lat nie wygasło.
 27 kwietnia br. w restauracji „Przystań” w Nowo-
gardzie odbyła się wyjątkowa uroczystość. 27 par 
małżeńskich świętowały jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z okazji tak zwanych Złotych Godów 
dostojni jubilaci otrzymali medale nadane przez 
Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
oraz listy gratulacyjne, które wręczył burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla z udziałem zastępcy 
Jarosława Hołubowskiego, a także zastępcy kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Marioli Tyrchy.
	 Medale	 „Za	 Długoletnie	 Pożycie	 Małżeńskie”	
otrzymali:
• Halina  i  Zdzisław  Ajs
• Elżbieta  i  Sławomir  Cieślakowscy
• Janina  i  Tadeusz  Czubowie
• Krystyna  i  Stefan  Doniakowie
• Danuta  i  Eugeniusz  Druciarkowie
• Wanda  i  Czesław  Ebertowie
• Bogumiła  i  Jerzy  Gnychowie
• Krystyna  i  Tadeusz  Grzesikowie
• Maria  i  Józef  Jóźwiakowie

50 lat minęło, czyli małżeńskie
Złote Gody...

• Irena  i  Henryk  Juszkiewiczowie
• Henryka  i  Leszek  Kłysowie      
• Elżbieta  i  Jan  Kowalscy
• Regina  i  Edward  Kwiatkowie
• Stanisława  i  Stanisław  Kulikowie
• Wanda  i  Jerzy  Lindnerowie
• Halina  i  Jerzy  Madalińscy
• Janina  i  Antoni  Mnichowie
• Halina  i  Zygmunt  Nawroccy
• Regina i  Jan  Pasiowie
• Krystyna  i  Jan  Sachryniowie
• Zenobia  i  Włodzimierz  Siwi
• Maria  i  Ryszard  Sokołowscy
• Wanda  i  Józef  Sosnowscy
• Kazimiera  i  Zdzisław  Strzałkowscy
• Marianna  i  Władysław  Szukalscy
• Krystyna  i  Zenon Turkowie
• Cecylia  i  Zbigniew  Wojciechowscy

 Podczas wręczania dyplomów i kwiatów bliscy 
jubilatów nie kryli wzruszenia. Następnie zaproszo-
no wszystkich wyróżnionych do wspólnego pamiąt-
kowego zdjęcia.

Andrzej Sawicki
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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, odchwasz-
czały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci 
lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach 

budynków. Ten czas, to również dobra współpra-
ca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, 
dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawie-
nia wolności, przyczyniały się do upiększania nasze-
go miasta 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.

Koszenie trawy - ścieżka Promenada

Malowanie - Skatepark

Naprawa ławek - Skatepark

Sprzątanie boiska do tenisa ziemnego
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Oczyszczanie palenisk na polanie

Sprzątanie chodników za pomnikiem

Sprzątanie ścieżki i brzegu trzcinowiska ul. Promenady

Malowanie poręczy na terenie miasta
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Sprzątanie boiska - pl. Szarych Szeregów

Sprzątanie Skateparku i zieleńców

Sprzątanie ścieżek przy murach obronnych
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 W przyjemny sposób można było 
spędzić 1 maja w Nowogardzie. Szcze-
gólnie wiele działo się tego dnia w Bi-
bliotece Miejskiej, gdzie obejrzeć 
można było kilka ciekawych wystaw, 
a w ogrodzie odbył się pchli targ. Moż-
na było na nim kupić różne starocie, 
ciekawe przedmioty użytkowe, w tym 
fantazyjne lampy, ubrania, gotowe 
wyroby kulinarne i wiele innych ar-
tykułów. Około godziny 14 burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla w asyście 

Majówka w Nowogardzie,
pchli targ w ogrodzie biblioteki

najmłodszych uczestniczek impre-
zy pokroił okolicznościowego torta, 
upamiętniającego wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej, zostali nim po-
częstowani wszyscy zebrani. A że po-
goda dopisała, to i humory wszyscy 
mieli dobre.
 Zajść można było tego dnia także 
do Nowogardzkiego Domu Kultury, 
gdzie otwarte zostały wystawy ma-
larastwa Dominiki Odrowąż i grafik 
Kazimiery Linkiewicz, a w kinie obej-
rzeć można było film „Człowiek z że-
laza” Andrzeja Wajdy.

Paweł Botarski
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 Podczas wystaw w bibliotece związanych 
z 1 Maja można było zobaczyć jak wyglądały po-
chody pierwszomajowe w latach osiemdziesiątych. 
Część z nich prezentujemy obok. Fotografie pocho-
dzą z archiwum Franciszka Karolewskiego. 

Wspomnienia
1 Maja...

Maj 1980 rok

Maj 1980 rok

Maj 1980 rok

Maj 1983 rok

Maj 1980 rok
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Szanowni Państwo,
 Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na dro-
gach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch 
kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojsko-
wymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tego-
rocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
 W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca mie-
siąca, po drogach województw: zachodnio-pomor-
skiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-po-
morskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego 
i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch 
kolumn pojazdów wojskowych.
 Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na au-
tostradach, drogach ekspresowych oraz drogach 
krajowych.
 Przybycie i przejazd kolumn będą również wyko-
rzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do prze-
trenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, 

Ruch kolumn pojazdów wojskowych
koordynacji działań transgranicznych oraz współ-
pracy z państwami gospodarzami.
 Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach naj czę-
ściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby 
ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodo-
wał utrudnienia w ruchu, Jednak niektóre przejazdy 
będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach 
szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane 
i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pod-
działy regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpra-
cy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane 
z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.
 Zwracamy się również z apelem do społeczeń-
stwa - chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytu-
acji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informa-
cji i zdjęć obrazujących  ruchy wojsk i ich lokalizację , 
dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych 
dotyczących wylotów i lądowań wojskowych stat-
ków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń. Każ-
de nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie 
zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, 
instalacje, urządzenia może mieć negatywne konse-
kwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Z poważaniem
ppłk Magdalena Busz

oficer prasowy
Wydział Działań Komunikacyjnych

Dowództwo Generalne Rodzajów Sil Zbrojnych
www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/

Maj 1988 rokMaj 1985 rok

Maj 1985 rokMaj 1984 rok
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 Pani Joanna i Pan Jarosław zaprezentowali 
i przedstawili uczniom filmy i zdjęcia z najciekaw-
szych projektów jakimi zajmuje NASA – Narodowa 
Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, agen-
cja rządu  Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za 
narodowy program lotów kosmicznych.
 Uczniowie mieli okazję posłuchać o miejscu, 
w którym produkuje się rakiety kosmiczne o ich ro-
dzajach, wielkościach, kształtach oraz obejrzeć lot 
rakiety w kosmos. Oprócz ogólnej wiedzy o przygo-
towaniach do lotów kosmicznych, uczniowie mogli 
dowiedzieć się, jak zostać astronautą oraz, że warto 
uczyć się i podążać za marzeniami, a także jak ważna 
jest znajomość języków obcych, by podbijać świat 
i nawiązywać kontakty z ludźmi na całym świecie. 
Po prezentacji uczniowie zadawali pytania dotyczą-

NASA w SP nr 3 Nowogard w ramach 
projektu „Astronomia w szkole”

ce najciekawszych fragmentów spotkania z astrono-
mią i kosmonautyką.
 Wizyta Państwa Tracz była wyjątkowym i kolej-
nym już bardzo ciekawym wydarzeniem związanym 
z kosmosem w naszej szkole. W maju 2021 gości-
liśmy absolwenta SP nr 3 w Nowogardzie, obecnie 
astronoma dr. Łukasza Tychońca.
 Uczniowie na pamiątkę szkolnego projektu 
„Astronomia w szkole” otrzymali drobne upominki 
z logo NASA. Serdecznie dziękujemy Pani Joannie 
i Panu Jarosławowi za piękną lekcje uczenia się po-
przez spełnianie marzeń i rozwijanie swoich pasji.

Piotr Kazuba
Dyrektor SP nr w Nowogardzie

W dniu 26 kwietnia 2022r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie 

w ramach szkolnego projektu „Astronomia w szkole” miała przyjemność gościć Państwa Joannę 

Gałecką-Tracz i Pana Jarosława Tracza, polskich pracowników Rządowej Agencji Kosmicznej NASA 

z Florydy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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Informacja
na temat uchodźców z Ukrainy

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy przebywających 

na terenie naszej gminy informujemy, że od  24 marca codziennie o godzinie 10.30 

na oficjalnych profilu Urzędu Miejskiego w  Nowogardzie:

facebook i youtube będziemy prezentowali raport z aktualnej sytuacji.

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat
Szanowni mieszkańcy Gminy Nowogard!! 
Informujemy, iż istnieje możliwość zgłaszania się osób chętnych 
przyjęciem szczepienia przeciw COVID-19. Zainteresowani mogą 
zapisać się osobiście w Przychodni Przyszpitalnej (rejestracja 
w budynku POZ - lekarz rodzinny) przy ulicy Wojska Polskiego 7 
w Nowogardzie lub telefonicznie pod nr tel. 913921356 wew. 2 
w godzinach od 8.00 do 18.00
Aby Przychodnia mogła otrzymać szczepienia przeciw COVID-19, powinno zgłosić się minimum 10 osób. 
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości osób, osoby zgłoszone zostaną poinformowane w formie sms 
o terminie szczepienia.

Magdalena Tkaczenko
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KOMUNIKAT
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi kwestii udostępniania boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Wojska Polskiego 41 w Nowogardzie, uprzejmie informujemy, iż Gmina Nowogard wraz z Lu-
dowym Klubem Sportowym „Pomorzanin” Nowogard rozpoczyna prace nad powstaniem regulaminu 
korzystania z przedmiotowego boiska wraz z przyległą infrastrukturą.
O postępach prac nad dokumentem będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, 

Funduszy, Kultury i Sportu. UM w Nowogardzie

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej
Zaproszenie	do	składania	ofert	do	Zachodniopomorskiego	OW	NFZ

na	zapewnienie	opieki	pielęgniarskiej
w	szkołach	Gminy	Nowogard.

Zapraszamy świadczeniodawców realizujących zakres medycyny szkolnej do składania ofert świad-
czenia usługi opieki pielęgniarskiej w następujących szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
2. II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

ul. Bohaterów Warszawy 78
72-200 Nowogard

 
W razie pytań proszę dzwonić: 091 39 26 291
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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
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