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 We wtorek 10 sierpnia w Go-
leniowie odbyło się uroczyste 
podpisanie umów w ramach kon-
kursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Granty 
Sołeckie 2021”.
 Nagroda w konkursie to moż-
liwość otrzymania 10.000 zł na 
sfinansowanie zgłoszonego do re-
alizacji projektu.
 W konkursie wyłonionych zo-
stało 180 gmin, przy czym z danej 
gminy wyłonionych mogło być 
maksymalnie 2 laureatów (sołec-
twa). Z naszej gminy są to Sołec-
twa Karsk i Olchowo.
 W Karsku wybudowany zosta-
nie nowy pomost na jeziorze, zaś 
w Olchowie powstanie świetlica 
plenerowa.
 We wtorkowej uroczystości, w 
imieniu przebywającego na urlo-
pie Burmistrza Roberta Czapli, 
umowy podpisał Zastępca Jacek 
Rafiński, z kontrasygnatą Skarb-
nika Marcina Marchewki. Swoje 
podpisy złożyli także sołtysi – Kar-
ska (Jerzy Kubicki) oraz Olchowa 
(Arkadiusz Lubczyński).
 Obecny na spotkaniu Marsza-
łek Województwa Zachodnio-
pomorskiego Olgierd Geblewicz 
serdecznie pogratulował tego-
rocznym laureatom oraz życzył 
im dalszych sukcesów w realizacji 
projektów służących społeczno-
ściom wiejskim.

Burmistrz pozyskał 20 tys. złotych
na granty sołeckie

 Pozyskane przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę środki to 
kolejny przykład na to, jak nowogardzki samorząd skutecznie pomaga 
mieszkańcom wsi w naszej gminie, przyczyniając się do wzrostu jakości 
życia i komfortu na terenach wiejskich.
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 Jak pisaliśmy wcześniej podczas wizyty burmi-
strza Roberta Czapli na spartakiadzie, która odbyła 
się w Żabowie rozmowy podjęte przez sołtysa za-
równo tego obecnego jak i jego poprzednika z wło-
darzem miasta przechodzą w ostatni etap.
 Kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli bur-
mistrz Robert Czapla, skarbnik gminy Marcin Mar-
chewka, zastępca kierownika wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
Wojciech Szponar, kierownik wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji, i Rolnictwa Dominika 
Jagieła oraz sołtys Mariusz Głąbecki wraz z byłym 
sołtysem tej miejscowości Januszem Koziełem od-
było się w ratuszu, gdzie zapadły również wiążące 
decyzje.
 Jednym z głównych tematów spotkania była 
sprawa nawiezienia ziemi i dokończenie wyrów-
nania terenu pod boisko piłkarskie z prawdziwego 
zdarzenia, na które mieszkańcy czekają z niecier-
pliwością. Mając na uwadze dotychczasowe zaan-
gażowanie sołectwa w powstanie tego boiska i ich 
starania burmistrz wraz ze skarbnikiem zdecydowali 
się wspomóc powstającą inwestycję. Aby teren był 
równy brakuje jeszcze 2 tysięcy ton ziemi. Ze strony 
mieszkańców zapadła deklaracja, że jeśli burmistrz 
pomoże w dostarczeniu ziemi sami we własnym 
zakresie podejmą się wyrównania tego terenu. Ko-
lejną sprawą poruszaną przez sołtysa było ogrodze-
nie tego terenu. Tu z kolei sołtys prosił o wsparcie 
pracowników z ekipy remontowej i osadzonych z za-

Inwestycje w Żabowie

kładu karnego aby dotychczasowe materiały, które 
zostały zakupione z funduszu sołeckiego wbudować 
i zakończyć w całości inwestycję. W tym przypadku 
również zapadła deklaracja współpracy. W trakcie 
spotkania poruszony był też temat nowego placu 
zabaw. Niestety pomimo ogłoszonego postępowa-
nia koszt wykonania placu zabaw przekracza zabez-
pieczone pieniądze na ten cel. Jak widać obustronna 
współpraca się opłaca bo i sołtys dołoży wszelkich 
starań aby brakującą kwotę na plac zabaw zabez-
pieczyć. To nie jedyne inwestycje jakie realizowa-
ne będą w samym Żabowie. Decyzją mieszkańców 
w najbliższym czasie zostanie zakupiony sprzęt do 
utrzymania czystości w miejscowości w postaci za-
miatarki dzięki czemu sołectwo będzie jeszcze bar-
dziej zadbane.
 Współpraca z burmistrzem układa się bardzo do-
brze. Teraz dzięki wspólnym inwestycją będziemy 
mieli duże zaplecze sportowe i rekreacyjne w któ-
rym wszyscy wspólnie będziemy się integrować. 
Dziękujemy panu burmistrzowi za podjęte działania 
i dotychczasową współprace - mówi sołtys Żabowa 
Mariusz Głąbecki.
 Takie działania sołtysa i mieszkańców powodują 
budowę w swoich miejscowościach miejsc, które 
będą tętniły życiem. W pobliżu planowanych inwe-
stycji jest już zaplecze w postaci wiaty, miejsca na 
grilla i siłowni plenerowej. Po wykonaniu boiska, 
ogrodzenia, i placu zabaw będzie to centrum inte-
gracji mieszkańców.
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 Okres wakacyjny w oświacie nowogardzkiej to 
przede wszystkim czas remontów.
 Burmistrz Robert Czapla każdego roku wspiera 
dyrektorów nowogardzkich placówek, wysyłając 
do nich ekipę pod kierunkiem Jarosława Hołubow-
skiego, która remontuje sale i korytarze, aby już we 
wrześniu z odnowionych pomieszczeń mogli korzy-
stać nauczyciele oraz ich podopieczni.
 W ostatnim czasie zakończono między innymi re-
mont pomieszczeń adminitracyjnych w Przedszkolu 
nr 4 przy ul. Kościuszki. Dzięki temu, remont wszyst-
kich pomieszczeń wewnątrz budynku, został zreali-
zowany. Zakończono również remont w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie korytarzy, w dawnej 
części gimnazjalnej.
 W chwili obecnej ekipa Jarosława Hołubowskie-
go rozpoczyna remont pomieszczeń w Szkole Pod-
stawowehj nr 3. Pomimo, że uczniów w szkole nie 
ma, to szkoła żyje życiem remontowym w okresie 
wakacji.

Piotr Suchy

Pracowite wakacje
w nowogardzkiej oświacie
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 Drobna kosmetyka i prace po-
rządkowe pozostały do wykona-
nia firmie realizującej  inwestycje 
ostatniego etapu ścieżki dookoła 
jeziora. 
 W piątek 6 sierpnia odbył 
się odbiór techniczny inwestycji 
przez pracowników Urzędu Miej-
skiego z wydziału Inwestycji i Re-
montów. Podczas odbioru obecny 
był również zastępca burmistrza 
Jacek Rafiński. Taki odbiór jest 
doskonałym czasem, aby wyłapać 
wszystkie najdrobniejsze szczegó-
ły, które wykonawca zobowiąza-
ny jest poprawić. Do końca tego 
tygodnia wszystkie poprawki zo-
staną wykonane, a sama ścieżka 
w najbliższym czasie zostanie ofi-
cjalnie otwarta. 

Ścieżka na ostatniej prostej
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 Działająca od ponad półtora roku bezpłatna 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, którą po-
wstała z myślą o osobach niepełnosprawnych zo-
stała wyposażona w dodatkowy sprzęt. Nowe dwa 
rowery trójkołowe, kilka balkoników, wózki inwa-
lidzkie i kilkanaście kul do chodzenia to sprzęt, który 
można już wypożyczać.

Wypożyczalnia sprzętu dla
niepełnosprawnych została doposażona

 Prezydent Sieradza Pa-
weł Osiewała wraz z zastępcą 
Rafałem Matysiakiem odwiedzili 
Nowogard, aby spotkać się z wła-
dzami gminy. W spotkaniu udział 
wzięli burmistrz Robert Czapla, 
zastępca burmistrza Jacek Rafiń-
ski, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Jowita Pawlak. Wizy-
ta miała charakter kurtuazyjny. 
Podczas spotkania obecni byli 
również ks. infuat oraz ks. Grze-
gorz Legutko. Spotkanie było do-
brą okazją do rozmów i spaceru 
ulicami naszego miasta. Goście 
odwiedzili również ratusz, w któ-
rym spędzili dłuższą chwilę.

Z wizytą w Nowogardzie

 Wypożyczalnia powstała przy współpracy Gminy 
Nowogard z Fundacją Eco Textil. To właśnie ta fun-
dacja dostarcza sprzęt do wypożyczalni, która znaj-
duję się na parterze budynku RCP przy ulicy Wojska 
Polskiego 3 w Nowogardzie. Podczas uroczystego 
otwarcia burmistrz Robert Czapla zadeklarował, że 
w miarę możliwości wypożyczalnia będzie wzboga-
cana o kolejne sprzęty. Zainteresowanie bezpłatnym 
wypożyczeniem było tak duże, że konieczne było 
powiększenie ilości dysponowanego sprzętu.
 Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym wypo-
życzeniem sprzętu zapraszamy do wcześniejszego 
kontaktu z biurem pełnomocnika do spraw osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie (p. Justyna Wiącek, tel. 91 392 72 38). Sprzęt 
będzie wydawany we wtorki i czwartki w godzinach 
od 12.00 do 14.00.

Marcin Gręda
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 W minioną niedzielę, 25 lipca, grupa seniorów z 
Bosmana Nowogard wyruszyła na rowerach w drugi 
etap swojego proekologicznego projektu „Przesia-
damy się na rowery”. Na pierwszą wyprawę poje-
chali do Żabowa, tym razem - do Strzelewa. A chodzi 
w tym wszystkim nie tylko o przyjemność z jazdy, po 
drodze zbierane są bowiem śmieci znalezione przy 

Seniorzy z Bosmana Nowogard
znów w drodze. Jadą i sprzątają

leśnych duktach. W wyprawie seniorom towarzyszył 
wiceburmistrz Jacek Rafiński, a wyjazdy takie zo-
staną powtórzone jeszcze cztery razy - do Słajsina, 
Węgorzy, Trzechla oraz Błotna. Projekt jest finanso-
wany z programu Społecznik.

Paweł Botarski
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Nasadzenia w Trzechlu
 W ramach zagospodarowa-
nia terenu placu zabaw położo-
nego w miejscowości Trzechel 
dokonano nasadzeń ozdobnych 
4 szt. drzew gat. wiśnia piłkowa-
na ‘Amanogawa’ i 4 szt. krzewów 
gat.  irga cotoneaster „szczepiona 
na pniu. 
 Wkopania drzewek dokonał 
zastępca burmistrza Jacek Rafiń-
ski, sołtys Trzechla Krzysztof Fe-
liksiak wraz z pracownikiem Urzę-
du Miejskiego odpowiedzialnym 
za nasadzenia Arturem Bajerskim. 
Posadzenie drzewek z pewnością 
upiększy teren placu zabaw, z któ-
rego na codzień korzystają dzieci.
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gminie No-
wogardzkie Wiadomości Samorządowe w których na ostatniej 
stronie znajduję się kolorowanka, przedstawiająca znane w 
Nowogardzie miejsce. Ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu 
konkurs na najładniej pokolorowany rysunek cieszy się dużym 
zainteresowaniem.
 Aby wygrać wystarczy przesłać na adres e-mail: sekreta-
riat@nowogard.pl zdjęcie pracy plastycznej, wypełnić kartę 
zgłoszeniową oraz oświadczenia rodziców, które znaleźć  moż-
na poniżej. Następnie zdjęcie musi zdobyć największą liczbę 
polubień/ reakcji na profilu facebookowym: Urząd Miejski w 
Nowogardzie. Nagrodę otrzymują autorzy zwycięskich prac w 
dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 
roku życia.
 20 lipca br. zastępca burmistrza Jacek Rafiński nagrodził au-
torów zwycięskich prac:
Nadia Grenda - kategoria wiekowa 3-8 lat,
Martyna Kokoszka - kategoria wiekowa 9-15 lat
Wszystkim zainteresowanym wygraniem limitowanej maskotki 
z napisem „I Love Nowogard” przypominamy, że w najbliższym 
wydaniu Wiadomości Samorządowych 19.08.2021, będzie do-
stępny kolejny rysunek przedstawiający plac Wolności.

Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami” 
Biblioteka [rozstrzygnięcie]

Zdjęcia prac będzie można wysyłać na 
adres mailowy: sekretariat@nowo-
gard.pl do dnia 31 lipca włącznie. Prace 
zostaną umieszczone na stronie Face-
bookowej naszego Urzędu Miejskiego. 
Z nadesłanych prac, co dwa tygodnie, 
nagrodę otrzymają autorzy z najwięk-
szą liczbą polubień na Facebooku. Na-
groda dla zwycięzców jest maskotka 
gminy Nowogard.
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30 lipca br. zastępca burmistrza Jacek Rafiński na-
grodził autorów zwycięskich prac:
Aurelia Jankowska, kategoria wiekowa 3-8 lat

Kolejni zwycięzcy „Baw się kolorami”
Nikodem Smogulecki, kategoria wiekowa 3-8 lat,
Zuzanna Piórko, kategoria wiekowa 9-15 lat
Zwycięzcom gratulujemy!
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DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

DOFINANSOWANIE 80 000 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 111 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na 
rok 2021/2022 będą dostępne od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie ul. 3 Maja 6.
Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r.  - pokój nr 11.
Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu (528 zł/os).
Przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania.
Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in.:
• podręczników i przyborów szkolnych,
• stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
• sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów 
opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę, np. opłaty czesne-
go oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.
Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/
faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

Dyrektor OPS
Dorota Maślana

 W miesiącach czerwiec i lipiec odbyły się spartakiady w Wojcieszy-
nie, Trzechlu, Błotnie, Szczytnikach, Słajsinie i Żabowie. Uczestnikami 
spartakiad byli sportowcy zrzeszeni w kołach LZS. Zawodnicy rywalizo-
wali w dwóch dyscyplinach, którymi były piłka nożna oraz piłka siat-
kowa. Podczas uroczystego zakończenia i podsumowania wszystkich 
spartakiad organizowanych przez LZS Nowogard obecny był burmistrz 
Robert Czapla. Obecność burmistrza była okazją do wspólnych roz-
mów i gratulacji zwycięzcom.

Spartakiady zakończone

Dekoracja zwycięzców nastąpi 
podczas Dożynek Gminnych, któ-
re w tym roku odbędą się z koń-
cem sierpnia w Słajsinie.

Wyniki Piłka Nożna
1. Wojcieszyn - 47 pkt
2. Szczytniki – 45 pkt
3. Żabowo – 44 pkt
Wyniki Piłka Siatkowa
1. Wojcieszyn - 57 pkt
2. Sikorki – 36 pkt
4. Żabowo – 33 pkt
Klasyfikacja końcowa
1. Wojcieszyn - 104 pkt
2. Żabowo - 77 pkt
3. Szczytniki - 45 pkt
4. Słajsino - 44 pkt
5. Sikorki - 36 pkt
6. Wierzchy - 21 pkt
7. Trzechel - 4 pkt
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KONKURS
Twoja ulubiona trasa rowerowa
w woj. zachodniopomorskim

II edycja

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do 
pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą 
rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wy-
niki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej 
okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą 
rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

NAGRODY
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.
Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. zachodniopomorskim”, dołącz do niej 
zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.
Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. zachodniopomorskim. 
Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej zna-
nych zakątków województwa ;)
Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: 
konkurs@clicktrans.pl.
Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.
FORMA PRACY
mapa + tekst - maks. 2 strony A4, format .doc/.docx/.pdf
zdjęcia lub wideo (Twojego autorstwa) - format .jpg/.png/.pdf; maks. łączna wielkość plików graficz-
nych - 9 MB

Na zgłoszenia czekamy do 25.08.2021!
Wyniki ogłosimy 30 sierpnia na stronie konkursu.

Zwycięskie prace opublikujemy na naszym blogu transportowym.

Serdecznie zapraszamy!
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-zachodniopomorskie-2-edycja
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Szkoła Podstawowa nr 2 
    Marii Konopnickiej w Nowogardzie 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Stefana Żeromskiego 5;  72-200 Nowogard;      www.sp2.nowogard.pl 
                              email sekretariat: spnr2nowogard@vp.pl; dyrektor: spnowogard2@gmail.com   tel. 91 3926274  

 

Nowogard, 21.07.2021r. 
 

 
 
 
 
 

OFERTA PRACY NAUCZYCIELA 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni od 01.09.2021r do 31.08.2022r. 
nauczyciela na stanowisku tyflopedagoga oraz posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji 
wczesnoszkolnej w wymiarze 8/22 etatu.  

 
Wymagane dokumenty:  
 Podanie; 
 CV; 
 Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 

2017r.); 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową    

nr 2 w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Żeromskiego 5,  w celu prowadzenia rekrutacji na ww. 
stanowisko.  

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 
do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10.00 dopiskiem na zamkniętej kopercie  
„Oferta pracy – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie lub przesłać na adres email:  
spnowogard2@gmail.com 
 
 
 
                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły 

Ewa Żylak 
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    Marii Konopnickiej w Nowogardzie 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Stefana Żeromskiego 5;  72-200 Nowogard;      www.sp2.nowogard.pl 
                              email sekretariat: spnr2nowogard@vp.pl; dyrektor: spnowogard2@gmail.com   tel. 91 3926274  

 

Nowogard, 21.07.2021r. 
 

 
 
 
 
 

OFERTA PRACY NAUCZYCIELA 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni od 01.09.2021r do 31.08.2022r. 
nauczyciela na stanowisku tyflopedagoga oraz posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji 
wczesnoszkolnej w wymiarze 8/22 etatu.  

 
Wymagane dokumenty:  
 Podanie; 
 CV; 
 Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 

2017r.); 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową    

nr 2 w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Żeromskiego 5,  w celu prowadzenia rekrutacji na ww. 
stanowisko.  

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 
do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10.00 dopiskiem na zamkniętej kopercie  
„Oferta pracy – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie lub przesłać na adres email:  
spnowogard2@gmail.com 
 
 
 
                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły 

Ewa Żylak 
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 Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: 
MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w 
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-
2023
 Projekt współfinansowany jest przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 
2021 – 2030
Alokacja środków na rok 2021 wynosi dla:
• organizacji i dla grup nieformalnych składających 
wniosek wraz z Patronem (w tym o charakterze sa-
mopomocowym) – 400.000 zł; po 100.000 zł w każ-
dym regionie
• grup nieformalnych składających wniosek samo-
dzielnie (bez Patrona) – 80.000 zł; po 20.000 zł w 
każdym regionie.
Nabór trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godzi-
ny 20:00
Wnioski można składać wyłącznie za pomocą gene-
ratora znajdującego się na stronie:
Generator wniosków
Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie za-
angażowania obywateli i organizacji pozarządowych 
województwa zachodniopomorskiego w życie pu-
bliczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, 
wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu 
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sek-
tora obywatelskiego w województwie zachodniopo-
morskim, który zrealizowany będzie poprzez:
• Poprawę samoorganizacji społecznej.
• Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu 
publicznym.
• Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatel-
skiego w Polsce.
Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywa-
niu problemów społeczności lokalnych oraz wzmoc-
nienie potencjału młodych organizacji pozarządo-
wych poprzez realizację ww. celów.
Wysokość i warunki wykorzystania dotacji:
1. Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo prze-
kraczać 5000 zł.
2. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu 
realizacji działań skierowanych do mieszkańców wo-
jewództwa zachodniopomorskiego lub rozwoju or-
ganizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.
3. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założo-
nym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji 
projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków 
z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.

Informacja o naborze na mikrodotacje
w ramach Programu NOWEFIO

4. Realizator może jednokrotnie aplikować o środki 
w ciągu jednego naboru.
5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finanso-
wanie działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione 
do ubiegania się o dotację.
6. W przypadku projektów składanych przez grupę 
nieformalną z Patronem – Patron ponosi koszty za-
kupu towarów i usług związane z realizacją lokalne-
go przedsięwzięcia przez grupę nieformalną.
7. Patron nie przekazuje środków grupie nieformal-
nej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek 
lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usłu-
gi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia 
przez grupę nieformalną musi być wystawiony na 
Patrona.
8. W przypadku realizacji projektu przez grupę sa-
modzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na 
właściwego operatora (w województwie zachodnio-
pomorskim jest czterech operatorów). Powiaty: go-
leniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, 
M. Świnoujście - obsługuje Fundacja Inicjatyw Spo-
łeczno-Gospodarczych KOMES.
9. Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na do-
finansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. do-
tyczących wszystkich sfer działalności pożytku pu-
blicznego w ramach inicjatywy oddolnej (każdy 
wnioskodawca może składać projekty na ten rodzaj 
działań) oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji 
(projekty składać mogą tylko młode organizacje).
Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:
1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja 
pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 
ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub 
właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponad-
to, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni 
zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie 
może przekraczać 30 tys. zł. lub inny podmiot wy-
mieniony w art. 3 ust 3 „Ustawy o pożytku publicz-
nym i wolontariacie”.
2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samo-
pomocowym –w jej skład muszą wchodzić nie mniej 
niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdol-
ność do czynności prawnych, zamieszkujące na te-
renie jednego z powiatów województwa zachod-
niopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące 
realizować działania w sferze pożytku publicznego, 
a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka 
może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na 
realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku pu-
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blicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW. Żadna z 
osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie 
może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy 
składającej wniosek o mikrodotacje. Wnioski skła-
dać należy do operatora, który obsługuje powiaty 
na których posiadają adres zamieszkania członko-
wie grupy.
3. Grupa nieformalna (sposoby ubiegania się o do-
tację):
samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące 
do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę 
na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy 
w postaci weksla, z organizacją pozarządową lub in-
nym podmiotem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 
ust 3 „Ustawy”, zwanej dalej Patronem. W tym przy-
padku wniosek, umowę na realizację projektu oraz 
zabezpieczenie umowy w postaci weksla, podpisu-
ją zarówno minimum trzy osoby należące do grupy 
nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację 
pozarządową lub wskazany podmiot.
Udział środków własnych:
W ramach Projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHOD-
NIOPOMORSKIM 2021-2023 wkład własny finanso-
wy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinan-
sowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy 
(wolontariat lub praca społeczna członków organi-
zacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie 
oceny merytorycznej wniosków.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z 
tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków 
organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu oso-
bowego w wysokości minimum 20% wartości do-
tacji tj.: w przypadku prac administracyjnych i po-
mocniczych godzina pracy wyceniona jest na 35 zł; 
w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina 
pracy wyceniona jest na 120 zł. Niedopuszczalne 
jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych 
zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia 
wolontariackiego w tym samym czasie.
Harmonogram działań:
01.07.2021 - 06.08.2021 r. - Spotkania informacyjno
-edukacyjno-animacyjne w środowiskach lokalnych
19.07.2021 - 06.08.2021 r. (do godz. 20.00) – Nabór 
wniosków na mikrodotacje
09.08.2021 - 20.08.2021 r. – Oceny wniosków
01.09.2021 - 30.11.2021 r. – Termin realizacji mikro-
dotacji
01.09.2021 - 31.01.2021 r. – Wsparcie w ramach 
mentoringu

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
e-mail: fundacjakomes2010@gmail.com

tel: 575 730 910, 517 35 76 77
https://www.facebook.com/fundacjakomes/

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Fundacji Inicjatyw

Społeczno-Gospodarczych KOMES
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla uprzejmie informuje, że Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny 
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej”, do którego Gmina Nowogard zamierza ponownie przystąpić.
 W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu oraz 
koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i 
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 Mamy szansę pozyskać dofinansowanie w wysokości 500 zł do 1 tony 
odpadów. W związku z tym prowadzący gospodarstwo rolne na terenie 
Gminy Nowogard ,zainteresowani przystąpieniem do programu winni zło-
żyć deklarację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na druku zamiesz-
czonym w załączniku.
 Realizacja programu uzależniona będzie od ilości zebranych informacji dotyczących odpadów obję-
tych programem.
Sposób składania informacji:  osobiście do Urzędu Miasta Nowogard Plac Wolności 1 72-200 Nowo-
gard pokój nr 5 lub na adres e-mail: ikosinska@nowogard.pl
 Więcej informacji do uzyskania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa 
(GNGiR) pod nr tel. 913926 226 i 227.
Termin składania deklaracji: do dnia 03.09.2021r.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione do składanego przez Gminę wniosku.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej
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 1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł 
ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel 
lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło 
ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest 
obowiązkowe.
 Wszelkie informacje dostępne są na stronie 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod 
adresem: https://www.gunb.gov.pl Obowiązek zło-
żenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego 
niewypełnienie w terminie grozi grzywna! Ostatecz-
ny termin złożenia deklaracji mija 1 lipca 2022 roku. 
Mieszkańców zachęcamy do złożenia deklaracji on
-line  Możliwość złożenia deklaracji stacjonarnie po-
jawi się już w najbliższym czasie o czym niezwłocz-
nie poinformujemy.

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarząd-
cy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszka-
nia lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploato-
wane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonal-
nie);
• adres e-mail (opcjonalnie).

Powszechny spis źródeł ciepła

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub loka-
lu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie 
wynosił 14 dni.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub za-
rządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracj

Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej – preferowany sposób, 
którego funkcjonalność umożliwi proste i szyb-
kie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy 
składać za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdra-
żane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, 
korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego 
(bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Kra-
jowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego 
jako sposób uwierzytelniania jest obecnie syste-
mem w pełni działającym i wykorzystywanym przez 
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu 
Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie 
z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
W formie papierowej – wypełniony dokument moż-
na będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie.
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KĄCIK
KULINARNY

Smalec z mięsem na “trudne czasy”
Pachnący domowy smalec z 
mięsem na “trudne czasy” 
to pyszny i bardzo ekono-
miczny dodatek do pieczy-
wa. Dobry, swojski smalec 
ze skwareczkami to dosko-
nała alternatywa dla nie-
jednej sklepowej wędliny. 
Poza tym takie wykonane 
w domu smarowidło z pew-
nością jest o wiele bardziej 
naturalne, niż w/w produk-
ty. Do naszego smalczyku nie dodaliśmy świeżej cebuli, która 
skróciła by czas przechowywania. Więc możesz go trzymać w 
lodówce nawet przez miesiąc. 
Dobiegają też końca czasy negatywnych opinii na temat smal-
cu. I dobrze, ponieważ dobrej jakości smalec to jeden z niewie-
lu tłuszczy, który zawiera sporą ilość kwasu stearynowego, ob-
niżającego poziom tzw. złego cholesterolu. Oczywiście mowa 
tu o czystym smalcu bez skwarek i mięsa, ale zawsze to jakieś 
pocieszenie.
Nie ma już co przedłużać, zapraszamy na nasz przepis na pysz-
ny domowy smalec. Pokazujemy na zdjęciach dwie możliwości 
jego przechowania. W jednym dużym słoiku, lub w kilku mniej-
szych, czyli takich na jedno otwarcie

Składniki:
• słonina: ok. 1 kg
• mięso mielone: 300 g
• cebula prażona: 3 łyżki
• sól i pieprz

Wykonanie:
1. Słoninę kroimy w drobną kostkę. Wytapiamy na średnim 
ogniu niedużymi partiami, tak aby skwarki stały się chrupiące, 
a nie “gotowały” się w tłuszczu. Zlewamy po kolei do jednego 
naczynia. 
2. Mięso mielone przesmażamy na 2 – 3 łyżkach smalcu, aby 
się lekko zrumieniło. Mięso ma być po tym przesmażeniu syp-
kie, bez żadnych zbryleń. Doprawiamy solą i pieprzem. 
3. Do dużego słoika i kilku mniejszych wkładamy najpierw mię-
so, potem niewielką ilość skwarek i prażoną cebulkę. Uzupeł-
niamy stopionym tłuszczem. 
4. Zostawiamy do stężenia, a po wystygnięciu wstawiamy do 
lodówki. 
Smacznego!

Chleb domowego wypieku, posmarowany 
świeżym masłem, domowym smalcem, powi-
dłami lub miodem, 
jest prawdziwym 
polskim przysma-
kiem. Nic więc dziw-
nego, że ma wielu 
amatorów, zwłaszcza 
wśród mieszkańców 
większych miast, go-
ści gospodarstw agroturystycznych. Budzi też za-
chwyt zagranicznych turystów, jest nagradzany 
na konkursach i pokazach polskich produktów.
Chleb wiejski (składniki na 1 duży bochenek)

Składniki:
Biga (zakwas z mąki pszennej): 85 g mąki pszen-
nej (typ 550), 20 g mąki pszennej razowej, 60 g 
wody, 0,2 g świeżych drożdży (lub połowę mniej 
suszonych), 0,2 g soli.
Zaczyn Poolish: 105 g mąki pszennej (typ 550), 
115 g wody, 0,2 g świeżych drożdży (lub połowę 
mniej suszonych), 0,2 g soli.
Mieszanina z zakwasem: 170 g mąki pszennej 
(typ 550), 40 g mąki pszennej razowej, 115 g 
wody, 105 g aktywnego zakwasu.
Ciasto właściwe: 540 g mąki pszennej chlebo-
wej, 40 g mąki pszennej razowej, 320 g wody, 
5 g świeżych drożdży (lub połowę mniej, suszo-
nych), 22 g soli, biga, poolish i mieszanina z za-
kwasem.

Wykonanie:
Wieczorem dnia poprzedniego przygotować 
bigę, poolish i mieszaninę z zakwasem (wszyst-
kie składniki wymieszać i wyrobić w 3 osobnych 
naczyniach), odstawić na 10-12 godzin w tem-
peraturze pokojowej (przykryte folią spożywczą, 
by nie wyschły).
• Kolejnego dnia drożdże rozpuścić w 20 g wody. 
Mąki, rozpuszczone drożdże, 230 g wody i po-
olish dać do miski i zagniatać, aż składniki się 
połączą. Przykryć i odstawić na 30 min. Po tym 
czasie, dodać bigę, mieszaninę z zakwasem, sól 
i pozostałą wodę; zagniatać 5 minut. Ciasto po-
winno być miękkie i lekko klejące. Przykryć i od-
stawić na 1 i 1/2 godziny. Po 20 i 40 minutach 
odgazować (zagnieść).
• Ciasto uformować w kulę i przełożyć do omą-
czonego koszyka, przykryć i odstawić w tempe-
raturze pokojowej na 1 i 1/2 godziny. Piekarnik 
z blachą (lub kamień) rozgrzać do temperatury 

240ºC. Ciasto ostrożnie przełożyć na blachę, naciąć i natychmiast wło-
żyć do piekarnika. Piec 20 minut i zmniejszyć temperaturę do 200ºC. 
Otworzyć na chwilę drzwiczki z piekarnika, żeby wypuścić parę i piec 
następne 10 minut.
• Chleb wyciągnąć z piekarnika. Podwyższyć temperaturę na 230ºC 
i po 5 minutach (gdy piekarnik jest już rozgrzany do tej temperatury) 
jeszcze raz włożyć chleb i dopiekać 10 min. Wyjąć, ostudzić na kratce.
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 W dniu 09 sierpnia 2021r. zostały podpisane umowy 
pomiędzy Gminą Nowogard a Przewoźnikami, którzy przy-
stępując do przetargu nieograniczonego zaoferowali naj-
korzystniejsze stawki za przejechany kilometr i tym samym 
będą dowozili dzieci niepełnosprawne do ośrodków w Ra-
dowie Wielkim, Siedlic oraz do placówek oświatowych gmi-
ny Goleniów.
 Tak jak w ubiegłym roku szkolnym tak i w tym, dzieci z 
Gminy Nowogard do Radowa Wielkiego i Siedlic będą do-
wożone przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice, natomiast do 
gminy Goleniów uczniowie będą korzystali z transportu fir-
my Przewozy Osobowe Krajowe Międzynarodowe Jerzy Se-
rocki.
 Firmy przewozowe zobowiązane są do wykonania czyn-
ności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami , a przede wszyst-
kim zapewnia w czasie przewozów należytej opieki  dla  39 
uczniów.
Gmina przeznaczyła na ten cel łącznie 268 328,40 zł.
Umowy będą realizowane w okresie od 01 września 2021r 
do 30 czerwca 2022r.

Kierownik ZEAS
Lilla Kaźmierowska

Przetarg
na dowozy dzieci

niepełnosprawnych
rozstrzygnięty

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 
roku życia otrzyma jednorazowy do-
stęp do bezpłatnego pakietu badań 
diagnostycznych.
Głównym celem programu „Profilak-
tyka 40 PLUS” jest ocena organizacji 
i efektywności objęcia świadczenio-
biorców od 40. roku życia profilak-
tyczną diagnostyką w zakresie naj-
częściej występujących problemów 
zdrowotnych.
Trzeba zauważyć, że w związku z 
pandemią koronawirusa profilakty-
ka chorób znacznie spadła z powodu 
m.in. obniżonej zgłaszalności do le-
karzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłasz-
cza w swoim początkowym stadium 
rozwoju, nie daje niepokojących 
objawów. Dzięki właśnie badaniom 
profilaktycznym można wykryć cho-
robę bardzo wcześnie i uniknąć dłu-
gotrwałego, a czasem nieskuteczne-
go leczenia, które jest konsekwencją 
zbyt późnej diagnozy.

Program będzie realizowany
od 1 lipca 2021 r.

Zostaną nim objęte wszystkie osoby 
powyżej 40. roku życia.

Profilaktyka 40 Plus



Wiadomości Samorządowe 25

www.nowogard.pl

Wnioski do projektu budżetu gminy 
Nowogard na rok 2022

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, 

Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych, 
Mieszkańcy Gminy Nowogard

W nawiązaniu do §1, §2 i §3 uchwały  Nr XLIV / 365 / 10  Rady Miejskiej w  Nowogardzie z dnia 20 
października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć prace nad 
projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2022.
Tworząc budżet gminy Nowogard na rok 2022, będący finansowym planem funkcjonowania i rozwo-
ju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w terminie do dnia 30 września 2021 r. wniosków 
mieszkańców Gminy Nowogard oraz projektów planów rzeczowo – finansowych  dotyczących dzia-
łalności określonej szczegółowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
jednostek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 należy przyjąć wielkości przewidywanego wy-
konania na koniec roku 2021, zwiększając co najwyżej o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług .
W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konsultowanie się ze Skarbnikiem Gmi-
ny.
Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2022 przedłożone po 30 września 2021 r. nie 
będą uwzględniane.
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Zapewnienie opieki pielęgniarskiej
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ 

na zapewnienie opieki pielęgniarskiej 
w 2 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
2. II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

przy ulicy Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard.
Termin rozpoczęcia usługi: od 1 września 2021.
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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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