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 22 marca br. w nowogardzkim ratuszu odbyła się 
druga tura podpisywania umów, gwarantujących 
wsparcie finansowe dla działających na terenie gmi-
ny Nowogard organizacji pozarządowych. To efekt 
ogłoszonych wcześniej przez burmistrza Roberta 

Burmistrz Robert Czapla gwarantuje
kolejne dotacje dla pozarządowców

Czaplę otwartych konkursów ofert na realizację za-
dań publicznych, w różny sposób wspierających lo-
kalną społeczność. W tym roku ze wsparcia gminy 
skorzystają 24 formalne grupy, a przedstawiciele 
części z nich podpisali umowy w drugiej turze. Tym 
razem lista beneficjentów wygląda następująco:

1. W zakresie zadania „Działalność w zakresie ochro-
ny środowiska i edukacji ekologicznej na terenie 
Gminy Nowogard:
* Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” - 8 600 zł,
2. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie pro-
wadzenia zajęć dla zieci i młodzieży na terenie Gmi-
ny Nowogard”:
* Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” - 7 000 zł,
3. W zakresie zadania „Działalność w zakresie or-
ganizowania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu na terenie Gminy Nowogard:
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 25 marca br. burmistrz Nowogardu dokonał wi-
zji lokalnej w Ostrzycy, gdzie na zlecenie gminy 
modernizowana jest remiza tamtejszej jednostki 

Remiza w Ostrzycy (prawie) gotowa
Ochotniczej Straży Pożarnej. W listopadzie ruszyła 
termomodernizacja tego obiektu, a także wymiana 
jego poszycia dachowego, łączny koszt inwestycji 
wyniósł ponad 100 tys. zł, z czego ponad 28 tys. zł 
pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Do wykonania jest jeszcze co prawda nieco po-
prawek, wykonawca, czyli właściciel nowogardzkiej 
firmy Demgrad Adam Dembiński zapewnił jednak 
burmistrza Roberta Czaplę, że wkrótce wszystko 
będzie gotowe. Strażacy z Ostrzycy dodali, że upo-
rządkują teren i odmalują stojący przed remizą słup 
z syreną, a sam burmistrz obiecał im, że naprawiony 
zostanie w najbliższej przyszłości dach nad częścią 
socjalną, który został częściowo zerwany podczas 
niedawnych wichur.

Paweł Botarski

* LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sekcja Strzelecka 
w Nowogardzie - 10 000 zł,
* Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” - 10 000 zł,
* Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Chrabąszcze” No-
wogard - 46 000 zł,
* Klub Motorowy „Cisy” Nowogard - 53 000 zł,
* Klub Motorowy „Cisy” Nowogard - 16 000 zł,

* Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Ręcznej No-
wogard - 8 000 zł,
* Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” - 8 000 zł,
* Visonex LUKS Top Wierzbięcin - 25 000 zł,
* Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Nowogardzie - 45 000 zł.

Paweł Botarski
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 W środę 30.03.2022 o godzinie 15:55 w lokalu 
użyczonym przez Państwa Łukasza i Wiolettę Bon-
da przy ul. Młynarskiej 7g w ramach prowadzonej 
działalności charytatywnej Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan Zbór w Nowogardzie wraz z grupą wo-
lontariuszy polskich i ukraińskich otworzył punkt 
wsparcia dla osób z Ukrainy. Z powodów organi-
zacyjnych chcieliśmy wyłączyć działalność na rzecz 
uchodźców z naszej dotychczasowej działalności 
w siedzibie Zboru na rzecz mieszkańców Gminy 
Nowogard. W nowym punkcie potrzebujący znajdą 
odzież, artykuły higieniczne, żywność długotermi-
nową , pieluchy itp.
 Jedynym kryterium pomocy jest data wjazdu do 
Polski po 24.02.2022 i jakikolwiek dokument jed-
nego z członków rodziny ze zdjęciem. Osoby są re-
jestrowane z zaznaczeniem ilości osób w rodzinie 
i otrzymują numer, którym będą posługiwały się 
każdorazowo korzystając z naszej pomocy. Centrum 

Otwarcie Chrześcijańskiego Centrum
Pomocy Ukraińcom w Nowogardzie

jest czynne w poniedziałki , środy i piątki w godzi-
nach od 16:00-19:00. Odzież i pieczywo jest dostęp-
ne bez ograniczeń , natomiast inne artykuły wyda-
wane są każdej rodzinie raz w tygodniu. Pragnę 
podziękować wolontariuszom, którzy do tej pory 
pracowali pod kierownictwem Pani Edyty Wencel 
w Neptunie, a którzy nadal włączają się w pracę na-
szego Centrum.
 Z Ramienia Zboru KECh w Nowogardzie pracę 
w Centrum Pomocy Ukraińcom koordynuje Pani Na-
talya Zahvoiska.
 Nasi wolontariusze biegle posługują się językiem 
ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.
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 W trosce o mieszkańców Ukra-
iny dotkniętych konfliktem zbroj-
nym z Federacją Rosyjską, którzy 
przebywają na terenie Gminy 
Nowogard, Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla w dniu 25 marca 
br. w towarzystwie prezesa No-
wogardzkiego Forum Organizacji 

Konkurs dla organizacji
pozarządowych z przeznaczeniem
na pomoc obywatelom Ukrainy

opieki społecznej dla uchodźców 
z Ukrainy poprzez aktywizację 
społeczności, spotkania, imprezy 
itp. działania.
 Organizacje zainteresowane 
wzięciem udziału w konkursie 
zapraszamy do kontaktu z Urszu-
lą Berezowską z Wydziału RLFKiS 
UM w Nowogardzie pod nume-
rem telefonu 91 39 26 233.
 Wysokość środków przezna-
czonych na realizację zadania wy-
nosi 30 000,00 zł.
 Nieprzekraczalny termin składa-
nia ofert upływa dnia 19.04.2022 r. 
o godz. 15.30
 Burmistrz Robert Czapla ser-
decznie zaprasza wszystkie organi-
zacje pozarządowe z terenu Gminy 
Nowogard do udziału w konkur-
sie. Liczy się każda pomoc!
 Szczegóły konkursu pod adre-
sem http://bip.nowogard.pl/un-
zip/13191.dhtml

 Potrzebujemy głównie żywności i artykułów hi-
gienicznych. Mamy bardzo dużo odzieży. Poszuku-
jemy osób chętnych do przyjęcia rodzin z Ukrainy, 
jesteśmy w stanie pomóc w doposażeniu mieszkań 
dla naszych podopiecznych.
 Zapraszamy do współpracy lokalnych przedsię-
biorców, sklepy, hurtownie spożywcze i osoby do-
brej woli.

 Żywność można przekazywać osobiście po 
uprzednim umówieniu. Większe partie w promieniu 
25 km jesteśmy w stanie odebrać własnym trans-
portem. Kontakt Pastor Cezary Komisarz 509207702
 Równolegle prowadzimy naszą dotychczasową 
działalność dla mieszkańców Gminy w siedzibie przy 
700-lecia 14.
 Koordynatorem tej działalności jest Andrea Ko-
misarz RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Pastor Cezary Komisarz Dyrektor Chrześcijańskiego 
Centrum Pomocy

Agendy Zboru KECh w Nowogardzie

Pozarządowych Mieczysław Ce-
dro ogłosił otwarty konkurs dla 
organizacji pozarządowych z prze-
znaczeniem na pomoc obywate-
lom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Konkurs ma na celu 
zabezpieczenie szeroko pojętej 
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 22 marca br. w obecności 
burmistrza Nowogardu Rober-
ta Czapli przedstawicielom 
parafialnego zespołu Caritas 
z kościoła p.w. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny 
przekazane zostały klucze do 
niedawno wyremontowane-
go pomieszczenia, w którym 
będzie wydawana żywność 
dla osób potrzebujących po-
mocy. Lokal ten mieści się 
przy ul. 3 Maja w sąsiedztwie 
zakładu wulkanizacyjnego 
Gumka.
 Pomieszczenie to znaj-
duje się w gminnym zasobie 
i zostało Caritasowi użyczone 
na działalność charytatyw-
ną. Klucze do niego księdzu 
Grzegorzowi Legutce i Stani-
sławowi Pietrzykowskiemu 
przekazał burmistrz Robert 
Czapla, któremu towarzy-
szli jego zastępca Jarosław 
Hołubowski oraz kierownik 
Zarządu Budynków Komunal-
nych Joanna Frasońska. 

Paweł Botarski

Nowy lokal dla nowogardzkiego Caritasu

Wolontariusze
do nauki języka polskiego

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
zwraca się z prośbą do kadry pedagogicznej
o zgłaszanie się w charakterze wolontariuszy

do organizowanych na terenie Gminy Nowogard
zajęć z podstaw języka polskiego dla dzieci

dorosłych i seniorów przybyłych
z terenu Ukrainy.

Chętnych nauczycieli prosimy o kontakt
z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół

w Nowogardzie ul. 3 Maja 6,
mailowo na adres zeas@nowogard.pl

lub telefonicznie pod numery telefonów:
913925947 lub 913926255.

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!
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 Podczas obrad Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Nowogardzie 
(30 marca br.), jej przewodniczący 
Dariusz Kielan, po raz kolejny pró-
bował, wbrew obowiązującym 
przepisom, pozyskać informacje, 
do których wgląd jest ściśle ure-
gulowany przepisami prawa. Przy 
wsparciu pozostałych radnych 
z klubu Nowa, nawet tych, którzy 
nie są członkami komisji, urządził 
„popisówkę”, która koliduje z po-
wagą urzędu. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, dopuszczając 
się manipulacji, że ma wszelkie 
prawo do wejścia w posiadanie 
wszystkich informacji wbrew ja-
kimkolwiek procedurom zażądał, 
aby natychmiast przedłożyć mu 
dokumenty, o których informacje 
wcześniej zostały przedstawione 
bezpośrednio zainteresowanym 
sprawą  radnym.
 Żądania komisji budzą o tyleż 
przerażenie, że prowadzą one 
wprost do zaglądania do portfeli 
pracowników urzędu i wszystkich 
szkół, w szczególności dyrekcji i ich 
nauczycieli. Jeżeli na to pozwoli-
my, to za moment zaczną również 
zaglądać do portfeli innych pra-
cowników, m.in.: poszczególnych 
nauczycieli, pracowników Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, Biblio-
teki Miejskiej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Szpitala czy do człon-
ków organizacji pozarządowych. 
To jest jawna bezprawna inwigi-
lacja – wypisz wymaluj anarchia 
i wiara w państwo policyjne, 
które chce wiedzieć o obywatelu 
wszystko. I to w czasach gdy pra-
wo do prywatności chronią prze-
pisy ingerujące nawet w spis loka-
torów domu na domofonach.
 Tych działań Nowej nie popar-
li, jak widać, radni z PiS. Co do-
piero by się działo, gdyby Nowa 
rządziła w Gminie Nowogard? 
Jeżeli dzisiaj są gotowi na łamanie 
prawa, aby osiągnąć swój zamie-
rzony cel, to do czego będą w sta-

Wszystko ma odbywać się w majestacie 
obowiązującego prawa

nie się posunąć, gdy ich nikt nie 
będzie kontrolował? W tej chwili 
nie doszło do złamania prawa tyl-
ko dlatego, że w urzędzie pracu-
ją profesjonalni urzędnicy, którzy 
nie dali się zastraszyć ostrzeżenia-
mi o wezwaniu policji.
 Prawo jest prawem i nawet 
Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej powinien go przestrzegać, 
a nie z obrad komisji robić sobie 
hucpę polityczną, którą radni 
z Nowej nagrywają i puszczają 
w mediach społecznościowych.
 Dla przypomnienia: prawo do-
puszcza udzielenie informacji od-
nośnie zarobków burmistrza, jego 
zastępców oraz dyrektorów szkół 
i kierowników jednostek podle-
głych gminie. Inaczej rzecz się ma 
w przypadku pracowników tychże 
instytucji, którzy nie pełnią funk-
cji publicznych – ich zarobki nie są 
jawne z uwagi na konstytucyjne 
prawo do prywatności wyrażone 
w art. 47 Konstytucji RP. Niestety 
problem z tym mają radni klubu 
Nowa, którzy uważają, że mogą 
mieć wgląd we wszystko.
 I choć radni otrzymywali od-
powiedzi, najaktualniejszą tuż 
przed posiedzeniem komisji, któ-
re zaopiniował prawnik, uznali 
oni, że na prawie znają się lepiej 
i próbowali wręcz wymusić, a na-
wet żądać od urzędnika wstępu 
do każdego z pomieszczeń urzę-
du, informacji, które nie były ob-
jęte zatwierdzonym przez Radę 
Miejską planem prac komisji, ani 
porządkiem obrad posiedzenia 
komisji. Zgodnie z prawem pra-
cownik urzędu nawet nie może 
udzielić w takim przypadku od-
powiedzi bez stosownej analizy 
wniosku pod kątem zgodności 
udostępnienia informacji z obo-
wiązującym porządkiem praw-
nym oraz dobrami osobistymi 
osób fizycznych, których żądane 
informacje dotyczą. Radni z No-
wej sprawiają wrażenie, że uważa-

ją Gminę za swój folwark i myślą, 
że im wszystko wolno bez ogra-
niczeń. Na wspomnianą komisję 
przybyli nie tylko jej członkowie, 
ale również wszyscy pozostali 
radni z Nowej. Tak bardzo chcie-
li poznać zarobki pracowników 
urzędu oraz podległych instytucji, 
że zjawili się wszyscy. Nigdy dotąd 
Gmina Nowogard nie spotkała się 
z takim parciem, by ujawnić za-
robki osób niepublicznych, tzw. 
pracowników. O co tu chodzi???  
W jakim kierunku to zmierza??? 
Czego radni zażądają jutro??? I to 
wszystko za poparciem większości 
w Radzie Miejskiej??? Czy to bę-
dzie na Facebooku???
 Mało tego, że przybyli wszy-
scy na komisję, to jeszcze wezwali 
policję, gdy uznali, że otrzymana 
odpowiedź ich nie satysfakcjonu-
je. Zażądali ponownie dostępu do 
bliżej nie określonych pomiesz-
czeń biurowych i wydania nie-
sprecyzowanych dokumentów.  
Przybyli funkcjonariusze Policji 
zachowali się bardzo profesjonal-
nie. Zdecydowanie zareagowali 
i zapędy radnych powstrzymali, 
zwracając wręcz uwagę na ich 
niestosowne zachowanie. Wobec 
następnie zwrócenia przez Sekre-
tarza do Przewodniczącego obrad 
o uwagi na włączone w trybie on 
Line kamery smart fonów i nagry-
wanie „na żywo” transmisji do 
mediów społecznościowych, tzw. 
lifeów dla lajków na facebooku 
wydarzenia przyspieszyły zmie-
rzając ku zakończeniu komisji. 
Tyle, że do wszystkich komercyj-
nych i publicznych mediów prze-
bijają się, stając się sensacją dnia 
zaangażowane w tle służby mun-
durowe i dla jednych wykpione 
dla innych dżentelmeńskie pyta-
nie Sekretarza, o której ma od-
powiedzieć serwisowi sprzątają-
cemu, że może wchodzić. Pełne 
obelg na urzędników wpisy rad-
nych nadal dostępne są pod ko-
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mentarzami radnych komisji pod 
oświadczeniem wydanym w spra-
wie incydentów na komisji opu-
blikowanym na oficjalnym profilu 
społecznościowych urzędu. Bar-
dzo szkoda, że tak potraktowano 
pracę wielu ludzi zaangażowanie 
pracy urzędu i służb.
 Drodzy Mieszkańcy Gminy No-
wogard, zarobki urzędników wyż-
szego szczebla są publicznie znane 

i nikt ich nie ukrywa. Na bip.no-
wogard.pl są one jawnie publiko-
wane i dostępne do wglądu przez 
każdego mieszkańca. Co roku bur-
mistrz, jego zastępcy, kierownicy 
wydziałów, dyrektorzy szkół oraz 
pozostałych jednostek samorzą-
dowych przedstawiają opinii pu-
blicznej oświadczenia majątkowe, 
gdzie jest wszystko czarno na bia-
łym wypisane. To sprawozdanie 

kontrolują urzędy zewnętrzne tj. 
Wojewoda czy Urząd Skarbowy – 
każdą 1 złotówkę sprawdzają.
 Czyżby radni z Nowej uważali, 
że te instytucje źle działają i tylko 
oni zrobią to najlepiej, nawet przy 
naruszeniu prawa? Czyżby ich 
sposobem na rządzenie inwigila-
cja społeczeństwa poprzez „grze-
banie” w cudzych portfelach?

Piotr Suchy

 Osiem drużyn z Nowogardu i nie tylko wzięło 
udział w Spartakiadzie Seniorów, która odbyła się 
26 marca br. w hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3. Rywalizowały one w takich konkurencjach 
jak bieg z jajkiem, rzut do tarczy, sztafeta z piłką do 
koszykówki czy toczenie piłki lekarskiej, a choć naj-
ważniejsza w tym wszystkim była zabawa, to i walka 
o zwycięstwo była całkiem poważna.
 Ostatecznie wygrała drużyna Uiwersytetu Trze-
ciego Wieku w Nowogardzie, drugie miejsce zajął 
UTW Goleniów, a trzecie Bosman I Nowogard.
Wyniki Spartakiady
1. UTW Nowogard 
2. UTW Goleniów
3. Bosman I 
4. Bosman II 
5. UTW Kamień Pomorski
6. Emeryci Nowogard
7. Emeryci Mosty
8. Nordic Wolking Goleniów

Paweł Botarski

UTW Nowogard z pucharem burmistrza
Roberta Czapla na Spartakiadzie Seniorów
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 27 młodzieżowych ekip wzięło udział w Turnie-
ju Zespołów Tańca Towarzyskiego, któy odbył się 
w minioną niedzielę w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Była to konty-
nuacja tanecznego weekendu, który rozpoczął się 
już w sobotę 17. edycją Nowogardzkich Spotkań 
Tanecznych. Zawody trwały od rana do późnego po-
południa, prezentowane były w icch trakcie bardzo 
efektowne układy taneczne, a ostatecznie jury zde-
cysowało, że główne nagrody otrzymały:
Kids Grand Prix kat. 6-8 lat - Feeling Hit Barlinek
Mini Grand Prix kat. 9-11 lat - Kids Kamień Pomorski
Grand Prix kat 12-14 i pow. 14 lat - Sukces Hit Szczecin

Paweł Botarski

Puchary burmistrza Roberta Czapli
rozdane, tanczny weekend za nami
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pow. 15 „D” ST 
1. Marciniak Szymon & Gołębiowska Laura JANTAR 
- Międzyzdroje 
2. Walczak Wojciech & Kaup Zofia MDANCE - Szcze-
cin 
3. Lichowski Jakub & Zwierzchowska Julia JANTAR - 
Wolin 
4. Machocki Norbert & Ambroziak Julia FLESZ - 
Nowogard 
5. Czaplicki Jan & Jagusztyn Sara PASJA - Koszalin
pow. 15 „D” LA 

XVII Nowogardzkie Spotkanie Taneczne 
- piękna impreza

 2 kwietnia rozpoczęła się 17. edycja Nowogardz-
kich Spotkań Tanecznych. Odbywają się one w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, a wzię-
li w nich udział młodzi tancerze z całego regionu, 
ale też bardziej odległych miejsc. Jurorzy oceniali 
wykonane przez prezentujące się pary tańce stan-
dardowe (ST), a także latynoamerykańskie (LA), 
a najlepsze z nich otrzymały efektowne puchary, 
ufundowane przez burmistrza Nowogardu Roberta 
Czaplę. Kolejnego dnia odbył się Turniej Zespołów 
Tańca Towarzyskiego, a poniżej podajemy wyniki fi-
nałów, w których świetne wyniki osiągali także tan-
cerze z Nowogardu. Gratulujemy!

1. Machocki Norbert & Ambroziak Julia FLESZ - 
Nowogard 
2. Lichowski Jakub & Zwierzchowska Julia JANTAR - 
Wolin 
3. Czaplicki Jan & Jagusztyn Sara PASJA - Koszalin
14-15 „E” 
1. Witkowski Filip & Przybyłek Alicja AMBER - Koło-
brzeg 
2. Krzemieniecki Juliusz & Nji Foy Nirel PASJA - Ko-
szalin 
3. Kuźmiński Aleksander & Żurowska Klara KTT 
AIDA - Szczecinek 
4. Wawrzonek Stanisław & Klasa Dominika Julia 
MDANCE - Szczecin 
5. Styś Marek & Przysła Hanna AKTT - Szczecin 
6. Jaz Maciej & Brzostowska Alicja FUZJA - Myśli-
bórz
14-15 „C” ST 
1. Jankowski Martin & Ananicz Nina FOCUS - Ka-
mień Pomorski 
2. Przybyłek Kornel & Brzezicka Martyna JANTAR - 
Wolin 
3. Zadorozhnii Arseniy & Czuryszkiewicz Martyna 
MDANCE - Szczecin 
4. Pilichowski Eryk & Wilk Zofia FOCUS - Kamień 
Pomorski 
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5. Borzęcki Jakub & Kwiatkowska Tamara PASJA - 
Koszalin 
6. Waruszewski Tymon & Włoch Marta AT SMOOTH 
- Pruszcz Gdański
pow. 15 „C” ST 
1. Szafran Brajan Mariusz & Zielińska Hanna FLESZ 
- Nowogard 
2. Napieralski Mikołaj & Sobiereiska Julia TEMPO - 
Bydgoszcz 
3. Jarmoszka Natan & Markowska Anna AKTT - 
Szczecin 
4. Franczak Piotr & Mikielska Martyna TEMPO - 
Bydgoszcz 
5. Kustosz Miłosz & Lipińska Julia AKTT - Szczecin 
6. Drzażdżewski Igor & Wrębiak Oliwia FUZJA - My-
ślibórz
pow. 15 „C” LA 
1. Kulski Jędrzej & Prochera Brygida CORDEX - Wał-
brzych 
2. Franczak Piotr & Mikielska Martyna TEMPO - 
Bydgoszcz 
3. Dębicki Piotr & Kowalewska Agata JANTAR - Mię-
dzyzdroje 
4. Drzażdżewski Igor & Wrębiak Oliwia FUZJA - My-
ślibórz 
5. Napieralski Mikołaj & Sobiereiska Julia TEMPO - 
Bydgoszcz 
6. Choina Cezary & Michalak Zuzanna Michalina 
PASJA - Koszalin
12-13 „E” 

1. Stachewicz Kamil & Rozpłoch Maria JANTAR - 
Międzyzdroje 
2. Orzechowski Alan & Kazimierczak Hanna AKTT - 
Szczecin 
3. Osial Jakub Krzysztof & Grygowska Lena Krystyna 
FLESZ - Nowogard 
4. Andruszkiewicz Roman & Staszko Hanna KTT 
AIDA - Szczecinek 
5. Igliński Kacper & Kołatka Alicja PAKTAN - Słupsk 
6. Bernat Piotr & Czekaj Natalia PAKTAN - Słupsk
14-15 „D” ST 
1. Sienkowski Antoni Michał & Borzymowska Alicja 
FLESZ - Nowogard 
2. Zadorozhnii Arseniy & Czuryszkiewicz Martyna 
MDANCE - Szczecin 
3. Pietrzak Maciej & Gała Julia Anna FLESZ - Nowo-
gard 
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej 
zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na 
poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszcza-
ły chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub 
zamalowywały szpecące napisy na elewacjach bu-
dynków. Ten czas, to również dobra współpraca bur-
mistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki 
któremu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego mia-
sta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
 Każdego dnia te osoby pracują na naszych uli-
cach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta 
i gminy.

Grabienie skarpy przy ul. KowalskiejPrace na plaży miejskiej

4. Zając Maurycy & Kędzia Zuzanna FLESZ - Nowo-
gard 
5. Cacaj Marcel & Olszewska Hanna AKTT - Szczecin 
6. Czechowski Aleksander & Czak Anastazja AKTT - 
Szczecin
14-15 „D” LA 
1. Pietrzak Maciej & Gała Julia Anna FLESZ - Nowo-
gard 

2. Waruszewski Tymon & Włoch Marta AT SMOOTH 
- Pruszcz Gdański 
3. Jankowski Martin & Ananicz Nina FOCUS - Ka-
mień Pomorski 
4. Zając Maurycy & Kędzia Zuzanna FLESZ - Nowo-
gard 
5. Jaczewski Jakub & Rozmarynowicz Marcelina KTS 
JANTAR - Świnoujście 
6. Sienkowski Antoni Michał & Borzymowska Alicja 
FLESZ - Nowogard
pow.15 „B” LA 
1. Przybyłek Michał & Kwinta Paula AMBER - Koło-
brzeg 
2. Szramowski Marcin & Żydlewska Wiktoria TEM-
PO - Bydgoszcz 
3. Szafran Brajan Mariusz & Zielińska Hanna FLESZ 
- Nowogard 
4. Wargin Kamil & Cygan Wiktoria ISKRA - Piła 
5. Szymczyk Mikołaj & Sobczyk Aleksandra AMBER 
- Kołobrzeg 
6. Jedynak Paweł & Zeuge Nell FUZJA - Myślibórz
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Sprzątanie parkingów

Sprzątanie przy ul. 5 Marca

Cięcie gałęzi drzew - ul. Kościuszki

 Naprawa daszku przy przystanku piknikowym - trasa ścieżki jeziora

Sprzątanie plaży miejskiej
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Oświadczenie
Odnosząc się do wydarzeń, które miały miejsce na środowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Nowogardzie pragnę ze swej strony zapewnić mieszkańców Gminy Nowogard oraz pracow-
ników Urzędu Miejskiego, że ich dokumenty oraz dane podlegają właściwej ochronie i będą mogły być 
udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich procedur i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

Sekretarz Gminy Nowogard
Paweł Juras

Czyszczenie studni deszczówki - osiedle Radosław

Prace porządkowe przy toalecie miejskiej

 Sprzątanie zieleńców za garażami - ul. 5Marca
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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: Andrzej Sawicki

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.


