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Nowogard wsparł
wielką strażacką imprezę

Remont sali sportowej w SP 1
na ostatniej prostej
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 Dobiega już końca prowadzony w czasie waka-
cji remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie. Rozpoczął się on kilka tygodni 
temu od wymiany poszycia dachu, następnie siatką 
zostały wzmocnione ściany, wykonano tynkowanie, 
szpachlowanie oraz malowanie ścian, sufitów i ka-
loryferów. 19 sierpnia z postępem prowadzonych 
tam prac zapoznał się burmistrz Nowogardu Robert 

Remont sali sportowej w SP 1
na ostatniej prostej

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.08.2022 roku jest możliwość składania wniosków o rządo-
we wsparcie w wysokości 3 tys. złotych, przez gospodarstwa domowe, których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wnioski do pobrania (można również pobrać w OPS) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie.

Szczegółowych informacji dotyczących procedur udzielimy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu 
wytycznych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Jarosław Hołubowski
Zastępca Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy !!

Czapla i mógł być jedynie zadowolony z tego, co zo-
baczył. Sala po prostu wygląda, jak nowa, a jeszcze 
lepiej będzie się prezentowała po odnowieniu par-
kietu i montażu potrzebnego do prowadzenia lekcji 
wychowania fizycznego wyposażenia. Na uczniów 
SP 1 po powrocie do szkoły czekać będzie miła nie-
spodzianka.

Paweł Botarski
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 Kilkuset druhów i druhen Ochotniczej Straży 
Pożarnej z całego powiatu goleniowskiego, w tym 
oczywiście z terenu gminy Nowogard, wzięło udział 
w pierwszej edycji ekstremalnego biegu strażackie-
go Crossfirefighter. Zawody te odbyły się 13 sierpnia 

Nowogard wsparł wielką strażacką
imprezę, druhowie i druhny z OSP

wystartowali w biegu Crossfirefighter
w Goleniowie. Impreza wsparta została między in-
nymi przez burmistrza Roberta Czaplę, a naszą gmi-
nę reprezentowały ekipy z Osowa i Wyszomierza. 
Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości oko-
ło 4 km, na której poustawiane były różnego rodza-
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Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na 
teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej 
i materialnej, a także ich planów na przyszłość.
Poniżej linki do ankiet w języku polskim i ukraińskim:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3En-
h5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJI-
VSQlQCN0PWcu
oraz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3En-
h5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdF-
NyQlQCN0PWcu&lang=uk
Dla ułatwienia publikujemy wygenerowane kody QR do wykorzystania, pierwszy 
w języku polskim, drugi w języku ukraińskim.
Osobą do kontaktu w tej sprawie w MSWiA jest Pani Magdalena Kubis
tel. +48 22 601 52 56,magdalena.kubis@mswia.gov.pl

Anonimowa ankieta
dla obywateli Ukrainy

ju przeszkody, mające imitować trudności, na które 
napotykają strażacy podczas akcji. Trzeba było więc 
czołgać się przez błoto, pokonać plątaninę strażac-
kich węży gaśniczych, wskoczyć do basenu wypeł-
nionego wodą czy przecisnąć się przez ciasny tunel. 
Zabawa dla wszystkich była dobra, ale rywalizowa-
no całkiem na poważnie. Indywidualnie najlepszy 
okazał się Jakub Zakrzewski z OSP Przemocze, który 
wraz z kolegami z jednostki wygrał też rywalizację 
drużynową. Reprezentanci naszej gminy tym razem 
zajmowali nieco dalsze pozycje (najwyższe, 10. miej-
sce zajął Damian Kłys z OSP Przemocze), okazja do 
poprawy wyników będzie jednak już za rok.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za 
drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i od-
śnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały 
dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpe-
cące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to 

również dobra współpraca burmistrza z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby od-
bywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały 
się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na 
rzecz jej mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracu-
ją na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno 
naszego miasta i gminy.

Hakanie i sprzątanie wjazdów do garaży - Plac Wolności 5

Koszenie pobocza drogi - ul. Ogrodowa

Koszenie terenów zielonych i trawników wzdłuż chodnika - ul. G. Bema
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Naprawa kładki drewnianej wzdłuż murka jeziora

Prace porządkowe, hakanie obrzeży krawężnika, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Zielonej

Sprzątanie - boisko dolne

Koszenie poboczy wzdłuż drogi Nowogard - Olchowo
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W nawiązaniu do stanowiska władz Gminy Nowogard w sprawie dalszego funkcjonowania LKS Pomo-
rzanin, podzielam zdanie, iż wobec rozkładu organizacyjnego jedynie drastyczne zmiany personalne 
mogłyby uzdrowić tę chorą sytuację. 
Oczywiście jestem zgodny, co do tego że „Pomorzanin” powinien dalej istnieć. Musimy zrobić, co 
możliwe by nie zaprzepaścić dorobku kilku pokoleń nowogardzkich sportowców, przerwać pasmo 
piłkarskich klęsk. Ważne jest również by znaczny majątek gminy miał rzetelnego gospodarza. W mo-
jej ocenie wykorzystano wszelkie narzędzia do uzdrowienia klubu, przy braku racjonalnych działań 
organów statutowych Stowarzyszenia LKS Pomorzanin jedynym rozwiązaniem jakie pozostało będzie 
stworzenie nowego stowarzyszenia, stowarzyszenia specjalistów, które stworzy warunki do godnego 
reprezentowania Gminy Nowogard na niwie sportowej. 
W związku z powyższym, podejmę próby w celu stworzenia klubu, którego działania będą oparte  o do-
świadczenie i wielopokoleniową tradycję Pomorzanina i dobrze będzie służyć społeczności lokalnej.
Wierzę, że przy współpracy wszystkich zainteresowanych krzewieniem sportu i kultury fizycznej  
w Gminie Nowogard uda nam się przekuć tę piękną ideę w rzeczywistość. Jestem przekonany, iż nowy 
klub będąc kontynuatorem idei dobrych tradycji Pomorzanina wniesie nową jakość i przyczyni się do 
tego, że sport w Gminie Nowogard nie będzie kojarzony z piłkarskim wynikiem 53:0.

 Mieczysław Cedro

Oświadczenie
Szanowni Państwo.
W związku z informacją prasową w sprawie zatrzymania I zastępcy burmistrza proszę o zapoznanie się 
z oficjalnym oświadczeniem Gminy Nowogard.
Niespodziewane zajście zaskoczyło wszystkich współpracowników ratusza.
O fakcie zatrzymania I zastępcy dowiedzieliśmy się poprzez media. Dotychczasowa, co warto zazna-
czyć dobra współpraca z I zastępcą w żaden sposób nie wskazywała na jakiekolwiek uchybienia w peł-
nieniu obowiązków osoby publicznej. Z medialnych doniesień wynika, że sprawa nie dotyczy obowiąz-
ków I zastępcy, a związana może być z poprzednim miejscem pracy.
Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani pełnym wyjaśnieniem sprawy. Podjęliśmy i deklarujemy dal-
szą współpracę z instytucjami zaangażowanymi w jej wyjaśnianie. Podejmujemy również działania 
mające na celu sprawne przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności.
Dla dobra sprawy podjąłem również decyzję o zawieszeniu czasowym wydanych I zastępcy pełnomoc-
nictw, w tym do reprezentowania Gminy Nowogard.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Naprawa kładki na murku przy jeziorze
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Pomoc w ramach kampanii to m.in.:
Wsparcie finansowe:
• płatności obszarowe
• ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich
• dopłaty do nawozów
• dopłaty do paliwa rolniczego
Bezpieczeństwo socjalne:
• 13. i 14. emerytura dla rolników
• emerytura bez konieczności zbywania gospo-
darstwa

Ruszyła Ogólnopolska kampania
społeczna „Silna Wieś, Silna Polska”

• turnusy rehabilitacyjne
Wsparcie społeczne i rozwój:
* Rolniczy handel Detaliczny
* rozszerzenie działalności KGW
* budowanie patriotyzmu konsumenckiego

Szczegółowe informacje na temat kampanii na 
stronie: polskawies.gov.pl 
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„Sercem pisane” to tytuł koncertu, na który zaprosi Państwa nowogardzka wokalistka SYLWIA 
MILIŃSKA. Już 8 września br. będziemy mogli posłuchać Jej autorskich utworów, a także kilka 
coverów.
Ostatnia piosenka pt.: „Wszystko dzięki Tobie” jest chętnie grana przez rozgłośnie radiowe, a tak-
że znajduje się na kilku listach przebojów. Pani Sylwia o swojej twórczości pisze m.in.: „...nie 
robię muzyki do tańca, przekazuję słowa prosto z serca, starając się aby moje odczucia dodawały 
otuchy, sprawiały że odbiorca nie będzie samotny. Muzyka powinna nieść radość i ja staram się 
to czynić”.
Bilety: 30 zł będą do nabycia (od 22.08.2022 r.) w kasie NDK. (kr)

KONCERT SERCEM PISANY
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 W wieku 81 lat zmarł w ponie-
działek Rajmund Zieliński, jeden 
z najwszechstronniejszych kolarzy 
polskich lat 60. XX wieku. olim-
pijczyk z Tokio i Meksyku. Karierę 
rozpoczynał w LKS Gryf Szczecin 
.Urodzony w Toruniu
 Zieliński karierę rozpoczynał 
w LKS Gryf Szczecin. Potrafił wy-
grać Tour de Pologne (1964) i być 
rewelacją torowych mistrzostw 
świata w Brnie (1969), gdzie w in-
dywidualnym wyścigu na 4 km za-
jął miejsce tuż za podium
 Startował z powodzeniem na 
szosie i na torze. Olimpijczyk z To-
kio również w 1964 roku i Mek-
syku 1968. Trzykrotny uczestnik 
MŚ na szosie (1963,1965,1966). 
W MŚ na torze startował cztero-
krotnie (1965,1966,1967,1969) 
zajmując w 1969 4 miejsce.
 Reprezentował m.in. barwy 
LZS Nowogard, LZS Gryf Szczecin 
i Arkonia Szczecin.

Zmarł Rajmund Zieliński, olimpijczyk
i wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie

 Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem w Gryfie Szczecin 
i Nasienniku Gryfice.
 Odznaczony Medalem za Wybitne Zasługi Sportowe i Krzyżem Ka-
walarskim Orderu Odrodzenia Polski.
 Środowisko sportowe, szczególnie kolarskie ma wspaniałego olim-
pijczyka, kolarza i trenera jako wzór godny do naśladowania.
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PLAC WOLNOŚCI

8 września
6 października
10 listopada
8 grudnia

Daty poboru krwi 2022 r.
ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit
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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
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