
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 17/2020   17.09.2020 r.ISSN 2544-0241

str. 14-15str. 2 str. 13

Żabowo najlepsze w igrzyskach 
sołectw! Świetna impreza w ZSP 1

Burmistrz Robert Czapla 
wręczył awanse na stopień 
nauczyciela mianowanego

Przebudowa ulicy
Kazimierza Wielkiego

Świetlica w Boguszycach otwarta

Przekazano uczniom laptopy
teraz nauka będzie łatwiejsza                str. 8-9

Nowogardzkie szkoły gotowe do prowadzenia lekcji
w reżimie sanitarnym                                    str. 10-11

str. 5



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

 Na polecenie burmistrza Ro-
berta Czapli trwają prace przebu-
dowy ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Obecnie wymieniana jest stara 
sieć wodno kanalizacyjna. Prace 
związane z wymianą starej sieci, 
ulegającej częstym awariom, mu-
szą być wykonane zanim zostaną 
podjęte kolejne etapy przebudo-
wy. Po wymianie sieci wodno ka-
nalizacyjnej, która ma potrwać do 
końca września, zostaną podjęte 
prace drogowe polegające na po-
łożeniu nowej nawierzchni z kost-
ki „polbruk” na całej szerokości 
drogi z wyznaczonym ciągiem ru-
chu pieszego.
 Jak wynika z rozmowy z miesz-
kańcami ulicy Kazimierza Wielkie-
go, są oni zadowoleni z tego,  że 
niedługo będą mogli korzystać 
z nowej drogi, chociaż na chwi-

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego

lę obecną istnieją utrudnienia w codziennej komunikacji. Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych zapewniają, że dokła-
dają wszelkich starań aby utrudnienia te minimalizować.

Ewa Brzykcy
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 Szpitalowi miejskiemu w Nowogardzie w miniony 
poniedziałek oficjalnie przekazany został przez bur-
mistrza Roberta Czaplę kupiony na prośbę dyrekto-
ra Kazimierza Lembasa zamgławiacz. Urządzenie to 
służy do dezynfekcji pomieszczeń, po jego urucho-
mieniu rozpylana jest drobna, niewidoczna gołym 
okiem mgiełka, która dociera praktycznie wszędzie, 
jest więc bardzo skuteczna w „odkażaniu” wszelkich 
powierzchni.
 Zakupione kosztem około 17 tysięcy złotych 
urządzenie ma przede wszystkim zapewnić szpita-
lowi bezpieczeństwo na wypadek, gdyby pojawił 
się w nim pacjent zakażony koronawirusem. Szpital 
w Nowogardzie jest do takiego zdarzenia przygoto-
wany, jest w nim wydzielone pomieszczenie z czte-
rema łóżkami dla takich osób. W razie potrzeby 

mogą być jednak z zamgławiacza rozpylane środki 
zwalczające inne wirusy czy bakterie. Pozostaje mieć 
nadzieję, że w praktyce będzie on wykorzystywany 
niezwykle rzadko.

Paweł Botarski

Wsparcie dla nowogardzkiej
służby zdrowia
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 Z troski o bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców odwie-
dzających cmentarz w Nowogar-
dzie, burmistrz Robert Czapla wy-
stąpił z zapytaniem ofertowym na 
remont kolejnego odcinka alejki 
cmentarnej.
 Biorąc pod uwagę, iż licznie od-
wiedzający cmentarz mieszkańcy 
z rodzinami będą chcieli uroczy-
ście zapalić znicze i złożyć kwiaty 
na grobach najbliższych w Dzień 
Wszystkich Świętych 1. listopada, 
burmistrz zdecydował przygoto-
wać nawierzchnię alejki tak, aby 
umożliwić swobodne przejście do 
nowej części cmentarza.
 Obecnie ta część alejki ma na-
wierzchnię gruntową, łatwo ulega-
jącą zabłoceniu. Na jej powierzchni 
tworzą się wgłębienia wypełniane 
wodą deszczową, co przy jesien-
nej pogodzie będzie powodowało 
znaczne utrudnienia w ruchu na 
terenie cmentarza.

 Remont nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym ma być za-
kończony do 30 października.
 Warto zauważyć, że w zeszłym roku burmistrz wyremontował aleję 
cmentarną łaczącą furtkę cmentarza od strony ul. A. Mickiewicza pro-
wadzącą do kaplicy cmentarnej, co w dużej mierze ułatwiło funkcjono-
wanie i odwiedzanie cmentarza.

Ewa Brzykcy

Trwają przygotowania cmentarza
 na listopadowe uroczystości
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 W piątek 28 sierpnia br., od-
było się uroczyste otwarcie świe-
tlicy wiejskiej w Boguszycach. Był 
to długo wyczekiwany moment 
przez  wszystkich mieszkańców. 
Oficjalnego otwarcia dokonał bur-
mistrz Robert Czapla wraz z sotys 
Boguszyc Krystyną Maciejewską.
 W uroczystości udział wzię-
li również: zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, sekretarz Gmi-
ny Grzegorz Wasilewicz, radni na 
czele z Jackiem Rafińskim, Paw-
łem Lembasem,  Jackiem Jan-
kowskim i Jerzym Kubickim oraz 
Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Remontów Andrzej Mazurczak 
wraz z Dominiką Jagiełą z wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego.
 - Dziękuję burmistrzowi, 
skarbnikowi, radnym oraz wszyst-
kim związanym z realizacją tej 
inwestycji. Cieszę się bardzo, 
że doczekaliśmy się świetlicy, 
która była długo wyczekiwana 
przez nas mieszkańców. W końcu 
mamy miejsce, w którym może-
my się spotykać, integrować, roz-

Świetlica w Boguszycach otwarta

mawiać i wspólnie spędzać wolny 
czas. Dziękujemy burmistrzowi 
za tę świetlicę – mówi sołtys Kry-
styna.

Historia budowy świetlicy
 Budowa świetlicy w Boguszy-
cach to efekt dobrej współpracy 
sołtys z burmistrzem. Mieszkań-
cy praktycznie na każdym kroku 
dzwoniąc pytali, kiedy w końcu 
burmistrz wybuduje nam świetli-
cę. Dotychczasowy budynek słu-
żący za świetlicę po starej remizie 

to mała salka, do której nie zmie-
ściłby się nawet wóz strażacki, a co 
dopiero mowa o świetlicy. Nowa 
świetlica została wybudowana 
i oddana do użytku mieszkańcom. 
Posiada ona dużą salę, zaplecze 
kuchenne oraz sanitariaty, a tak-
że pomieszczenie gospodarcze. 
Koszt budowy to 660 tys. złotych. 
Inwestycja ta z pewnością pozwo-
li mieszkańcom rozwinąć skrzydła 
i będzie służyła przez długie lata, 
jako miejsce integracji społeczno-
ści lokalnej.
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 W dniu 3.09.2020 burmistrz Robert Czapla do-
konał odbioru stojaków na wiejskich cmentarzach 
komunalnych, odbierając podziękowania od miesz-
kańców i sołtysów. 
 Jak wynika z wypowiedzi mieszkańców odwie-
dzających cmentarze oraz sołtysów, sprzęt do po-
rządkowania grobów i terenu cmentarza bardzo się 
przydaje i świetnie się sprawdza. 
 Na podstawie zlecenia Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
zostały wykonane i zamontowane stojaki z narzę-

Odbiór stojaków z narzędziam
na cmentarzach komunalnych

dziami do prac porządkowych na cmentarzach ko-
munalnych w Strzelewie, Trzechlu, Błotnie, Sikor-
kach, Żabowie i Ostrzycy. Łączny koszt wykonania 
zadania wynosi 17.400 zł. 
 W poprzednich miesiącach takie same stojaki 
zostały zamontowane na cmentarzu Komunalnym 
w Nowogardzie. 
 Zwracamy się z prośbą do użytkowników aby sza-
nować nasze wspólne mienie i korzystać ze sprzętu 
zgodnie z celem jego przeznaczenia, niech posłuży 
przez kolejne lata.

Ewa Brzykcy
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 Na prośbę mieszkańców No-
wogardu z osiedla Bema, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego wraz 
z burmistrzem Robertem Czaplą 
podjęli rolę mediatora w sprawie 
planów Nadleśnictwa Nowogard, 
dotyczących sprzedaży działki 
pod garażami, graniczącej z dział-
ką, na której stoją budynki miesz-
kalne. Mieszkańcy wspólnoty 
mieszkaniowej obawiają się utra-

Wątpliwe losy działki
na osiedlu Bema

ty możliwości korzystania z drogi 
prowadzącej bezpośrednio do ich 
mieszkań w sytuacji, gdyby garaże 
wraz z działką, przy której obec-
nie prowadzi droga, trafiły w ręce 
prywatnych inwestorów. 
 Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Geodezji i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego wystosował 
pismo do Nadleśnictwa Nowo-
gard z prośbą o ustanowienie słu-

 W dniu 27 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla podpisał aneks z Wojewodą Za-
chodniopomorskim reprezentowanym przez Magda-
lenę Zarębską - Kuleszę Kuratora Oświaty, na wypłatę 
zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Nowogard. W ten sposób 
pozyskał na ten cel około 140 tysięcy złotych. Termin 
wykorzystania środków jest ustalony na dany rok 
kalendarzowy.. Dzięki takim działaniom dzieci i mło-
dzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe 
szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i umożli-
wienie im lepszego startu w dorosłe życie. Pozyskane 
pieniądze umożliwią dostęp do bezpłatnych podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 
Skorzysta ok. 186 dzieci.

Red

Burmistrz Robert Czapla
pozyskał fundusze na pomoc uczniom

żebności przejazdu i przechodu na 
rzecz właścicieli i współwłaścicieli 
sąsiednich nieruchomości, jedno-
cześnie informując Nadleśnictwo, 
iż Gmina nie ma możliwości naby-
cia działki, o którą walczą miesz-
kańcy.
 W dniu 02.09. 2020 r. odbyło 
się spotkanie przedstawicielki za-
rządu zainteresowanej wspólnoty 
mieszkaniowej z burmistrzem Ro-
bertem Czaplą, zastępcą kierow-
nika Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony  
Środowiska Wojciechem Szpona-
rem , mecenasem Przemysławem 
Ślozowskim i Marcinem Wolnym - 
jednym z radnych klubu SLD Lewi-
ca Razem w celu ustalenia najko-
rzystniejszej drogi postępowania 
w tej sprawie. 
 Liczymy na to, iż Nadleśnic-
two Nowogard podejmie decyzję 
w sprawie dalszych losów działki 
uwzględniając dobro mieszkań-
ców.

Ewa Brzykcy
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 105 laptopów przekazał w miniony poniedziałek 
uczniom szkół działających na terenie gminy Nowo-
gard burmistrz Robert Czapla. Uroczystość, na której 
sprzęt trafił we właściwe ręce, odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ul. Bohaterów Warszawy, 
pojawiły się tam jednak dzieci z wszystkich dziesię-
ciu placówek, prowadzonych przez gminę. Kompu-
tery, które ułatwić mają proces edukacyjny, w ra-
zie potrzeby także w trybie zdalnym, trafiły przede 
wszystkim do rodzin wielodzietnych, a co ważne, ich 
zakup został w 100 procentach sfinansowany z pro-
jektu „Zdalna Szkoła Plus”, realizowanego przez Mi-
nisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach 
programu Polska Cyfrowa. To bardzo cenne wspar-
cie, tym bardziej, że kilka miesięcy temu na takich 
samych zasadach przekazano młodym nowogar-
dzianom 80 laptopów.
 Beneficjenci projektu z przekazanego sprzętu 
będą mogli korzystać do końca rozpoczętego wła-
śnie roku szkolnego. Wtedy laptopy trafią na wypo-
sażenie szkół, do których uczęszczają.

Paweł Botarski

Przekazano uczniom laptopy
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla rozstrzygnął 
dwa przetargi. Pierwszy dotyczył dowozu uczniów 
do szkół z terenu wiejskiego na bilet miesięczny 
(Błotno, Długołęka, Strzelewo, Orzechowo, Żabo-
wo, Wierzbięcin). Drugi przetarg dotyczył dzieci 
niepełnosprawnych,  mieszkających na terenie na-
szej gminy, które będą wożone do specjalistycznych 
ośrodków w Radowie Wielkim oraz w Goleniowie. 
Do Radowa Wielkiego dzieci będzie woził PKS, a do 
Goleniowa nowogardzka firma pana Serockiego, 
zaś firmy Fedeńczak Adam, Marcin Fedeńczak i PKS 
będą świadczyły usługi dla uczniów korzystających 
z biletów miesięcznych.
 Koszt obu przetargów to kwota ponad 1 miliona 
złotych, z czego na dowóz uczniów do szkół wiejskich 
wydana zostanie kwota ponad 846 tys zł, a w przy-
padku Radowa i Goleniowa to mowa o 104 tys zł 
i ponad 142 tys zł.
 Przypomnijmy, że gmina zapewniła również 
w okresie wakacyjnym dojazd dzieci niepełnospraw-

Od 1 września uczniowie
mają zapewniony dojazd do szkół

nych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy w Radowie Wielkim oraz do Szkoły Przy-
sposabiającej do Pracy w Siedlicach.
 Wszystkie te działania pokazują, że sprawa edu-
kacji jest bardzo ważna dla burmistrza Roberta Cza-
pli. Gmina nie szczędzi na edukację i na nauczycieli, 
lecz stara się wychodzić każdym potrzebom oświa-
towym naprzeciw oraz uczniów i ich rodziców.

ps
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 W nietypowych okoliczno-
ściach rozpoczął się, także w na 
terenie gminy Nowogard, rok 
szkolny 2020/2021. Jak wiado-
mo we wszystkich placówkach 
edukacyjnych obowiązuje reżim 
sanitarny, trzeba je więc było od-
powiednio na najbliższe miesiące 
wyposażyć. Z lekcjami zdalnymi 
jednak póki co koniec, a 1 wrze-
śnia do normalnego trybu nauki 
powrócili uczniowie trzech gmin-
nych przedszkoli, dziesięciu szkół 
podstawowych oraz II Liceum 
Ogólnokształcącego.

Nowogardzkie szkoły gotowe
do prowadzenia lekcji w reżimie sanitarnym

 - Rozpoczęcie roku było bardzo 
nietypowe, bo tylko szkoła w Dłu-
gołęce zdecydowała się na apel 
dla wszystkich uczniów, pozostałe 
podzieliły dzieci na mniejsze gru-
py, z którymi nauczyciele spotyka-
li się o różnych godzinach - mówi 

burmistrz Robert Czapla. - Ale do 
nowego roku szkolnego jesteśmy 
dobrze przygotowani. Co prawda 
nie do końca jesteśmy zadowole-
ni z pomocy państwa i Kuratorium 
Oświaty, bo przekazanych przez 
nie maseczek i płynów dezynfek-
cyjnych starczy na ledwie kilka 
dni, ale podjąłem decyzję o zaku-
pie odpowiedniej liczby przyłbic 
dla nauczycieli, lamp bakterio- 
i wirusobójczych, laptopów dla 
nauczycieli do pracy, a także środ-
ków ochrony osobistej. Wszyscy 
mogą więc spokojnie wrócić do 
pracy i do nauki, choć wszyscy 
musimy się nauczyć zachowywa-
nia ostrożności.
 Wszystkie przedszkola i szko-
ły z terenu gminy Nowogard 
rozpoczęły rok szkolny w trybie 
stacjonarnym. Oczywiście w ra-
zie potrzeby będą mogły także 
prowadzić zajęcia zdalnie, bądź 
w trybie „hybrydowym”.

Paweł Botarski
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 We wtorek, 1 września br., 
burmistrz Robert Czapla podpisał 
umowę z firmą Magic Garden na 

Już niebawem nowe place zabaw
w Grabinie i Bieńczycach

budowę placów zabaw w miej-
scowości Grabin i Bieńczyce.
 W Bieńczycach za kwotę 
27.577 zł powstanie plac zabaw, 
który będzie się składał z naste-
pujących elementów: tablica in-
formacyjna, sprężynowiec, zjeż-
dżalnia, huśtawka pojedyncza, 
zestaw sprawnościowy, ławka 
z oparciem, pojemnik na śmieci, 
ogrodzenie 43,17 mb, furtka.
 W Grabinie powstanie zaś 
plac zabaw za kwotę 56.592 zł, 
a w jego wyposażenie stanowić 

będą: tablica informacyjna, ka-
ruzela, zjeżdżalnia, huśtawka po-
dwójna składająca się z segmen-
tów: bocianie gniazdo, huśtawka 
kubełkowa, sprężynowiec, zestaw 
sprawnościowy, ławka z opar-
ciem,  pojemnik na śmieci, ogro-
dzenie 78 mb, furtka.
 To kolejne sołectwa, które 
dzięki dobrej współpracy z bur-
mistrzem Robertem Czaplą, będą 
posiadały place zabaw.

ps
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 1 września przedstawiciele władz Nowogardu, na 
czele z burmistrzem Robertem Czaplą, złożyli wią-
zanki kwiatów pod Pomnikiem Kombatantom Rze-
czypospolitej Polskiej. Upamiętniono w ten sposób 
kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, uro-
czystość tym razem miała jednak bardzo skromny 
charakter.
 - Oddajemy dzisiaj cześć tym, którzy uczestniczy-
li w tej wojnie po stronie polskiej, bronili naszych 
ziem, naszych domostw, naszych rodzin, bronili 
Polski i polegli na tej wojnie. Zazwyczaj 1 września 
spotykamy się pod pomnikiem z kombatantami, 
delegacjami szkół, organizacji pozarządowych, par-
tii politycznych i zakładów pracy, ale tym razem ze 
względu na pandemię koronawirusa ustaliliśmy ze 
wszystkimi, że nie będziemy robić dużej uroczysto-
ści. Jako przedstawiciele władz samorządowych 
upamiętniliśmy więc ten dzień w imieniu wszystkich 
mieszkańców gminy, mamy nadzieję, że historia ni-
gdy się nie powtórzy - mówi burmistrz R. Czapla.
 Oprócz burmistrza kwiaty pod pomnikiem skła-
dali jego zastępca Krzysztof Kolibski, sekretarz Grze-
gorz Wasilewicz, a także radni Jacek Rafiński i Paweł 
Lembas.

Paweł Botarski

Pamiętali o rocznicy
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 W gminie Nowogard przybyło dziewięć nauczy-
cielek nominowanych. Awanse zostały im oficjalnie 
wręczone 27 sierpnia. 
 Panie zostały z tej okazji zaproszone przez bur-
mistrza Roberta Czaplę do ratusza i tam, przy kawie 
i cieście, odebrały awanse. Trzeci z czterech stopni, 
jakie nauczyciel w swojej karierze zawodowej może 
osiągnąć, osiągnęły: Ewelina Gałęska (SP 3 w No-
wogardzie), Dagmara Jurczyk-Rokita (SP 2 w Nowo-
gardzie), Sylwia Piwko (SP Długołęka), Wioletta Ko-
walczyk (SP 4 w Nowogardzie), Katarzyna Rogowska 
(Przedszkole nr 4 w Nowogardzie), Monika Huget 
(SP Długołęka), Karolina Ogiewa (Przedszkole nr 3 
w Nowogardzie), Beata Bernecka (Przedszkole nr 3 
w Nowogardzie) oraz Agnieszka Zając (Przedszkole 
nr 3 w Nowogardzie).
 Dla wszystkich awansowanych była to bardzo 
wzniosła chwila, ale panie musiały na kolejny sto-
pień solidnie zapracować. Staż na stopień nauczycie-

Burmistrz Robert Czapla wręczył awanse 
na stopień nauczyciela mianowanego

la mianowanego można rozpocząć po przepracowa-
niu dwóch lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego, trwa on minimum 2 lata i 9 miesię-
cy. Finałem jest egzamin, w czasie którego trzeba 
dokonać prezentacji dorobku zawodowego oraz od-
powiedzieć na pytania członków komisji. 

Paweł Botarski
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 Reprezentacja Żabowa zwyciężyła w zorganizo-
wanych pod patronatem burmistrza Roberta Cza-
pli IX Igrzyskach Sportowo - Rekreacyjnych Sołectw 
Gminy Nowogard, które odbyły się w 5 września 
w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Nowogardzie.

Żabowo najlepsze w igrzyskach sołectw! 
Świetna impreza w ZSP 1

 Hala sportowa tej szkoły wypełniła się tego 
dnia wyjątkowo, do rywalizacji przystąpiło bowiem 
osiem ekip - z Ostrzycy, Kulic, Osowa, Wierzbięcina, 
Wojcieszyna, Lestkowa, Żabowa i Bieniczek. Konku-
rencji było sporo, w jednych trzeba było wykazać się 
sprytem i szybkością, w innych siłą, a każdy z zawod-
ników dawał z siebie wszystko. Rzucano piłką lekar-
ską, do kosza, lotkami, przeciągano linę, skakano 
w dal z miejsca, biegano, wyciskano ciężary i choć 
zabawa była przy tym świetna, to nikt nie odpusz-
czał i wkładał w swą próbę maksimum wysiłku.
 Ostatecznie okazało się, że zwyciężyła reprezen-
tacja Żabowa, miejsca na podium uzupełniły Ostrzy-
ca i Lestkowo, a dalej uplasowały się kolejno Wojcie-
szyn, Osowo, Kulice, Bieniczki i Wierzbięcin.

Paweł Botarski
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 Trzy nowe, dobrej jakości 
łódki klasy optimist prze-
kazane zostały w minioną 
sobotę adeptom żeglarstwa 
z nowogardzkiego klubu 
„Knaga”. Dzięki inicjatywie 
burmistrza Roberta Cza-
pli zostały one zakupione 
kosztem ponad 10 tysięcy 
złotych i bardzo pomogą 
młodym pasjonatom w uzy-
skaniu pierwszych patentów. 
Łącznie gmina przekazała już 
kubowi pięć takich jedno-
stek, czyli połowę tego, co 
wodniacy posiadają.

 - Między innymi dzięki temu 
widać w Nowogardzie żagle, je-
zioro żyje i o to nam wszystkim 
chodzi. Założony przez pasjona-
tów klub więc chętnie wspomaga-
my sprzętem, wykorzystywanym 
do szkolenia dzieci i młodzieży - 
mówi burmistrz Robert Czapla.
 To nie koniec gminnych inwe-
stycji w bazę „Knagi”. Wkrótce 
ma zostać wyremontowany stary, 
mocno już podniszczony pomost 
na jej terenie. W sobotę ustalono 
także, że burmistrz zapeni środki 
na materiały potrzebne do bu-
dowy betonowego slipu, a ludzie 
z „Knagą” związani prace z tym 
związane sami wykonają.

Paweł Botarski

Wsparcie dla młodych żeglarzy
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 Jeśli nie radzisz sobie z problemami życiowymi twojego dziecka, kryzysami rodzinnymi i pracujesz do późnych 
godzin popołudniowych ta pomoc jest dla Ciebie!!!!!
 Ogłaszamy  nabór dzieci na zajęcia w świetlicy środowiskowej „ Promyk” przy Placu Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie.
 Przypomnijmy, że w związku z COVID –19 od  12 marca 2020r. w całej Polsce w szkołach i przedszkolach  zawieszo-
ne zostały zajęcia stacjonarne. Okres pandemii przekonał nas wszystkich, że co prawda są bardzo skuteczne techno-
logie które umożliwiają kontakt na odległość, kontakt wirtualny  ale bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem 
nie zastąpi nawet najnowsza technologia. Dlatego, w trosce o najmłodszych i młodzież, ogłaszamy nabór uczestników 
do korzystania z zajęć w świetlicy środowiskowej „ Promyk”.

Kto może uczęszczać na zajęcia w świetlicy?
- Dzieci i młodzież od 7 do 15 rż. z problemami rodzinnymi , szkolnymi, rówieśniczymi.

Co oferuje świetlica?
• Pomoc w odrabianiu lekcji.
• Organizację dzieciom czasu wolnego.
• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych.
• Rozwijanie kultury osobistej.
• Zapewnienie posiłku.
• Prowadzenie profilaktyki przeciw przemocy i uzależnieniom,

Gdzie załatwić formalności?
 Wszelkie formalności załatwisz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przy ul. 3 Maja 6, w pokoju nr 10 
u pracownika socjalnego. Tel kontaktowy 091-39-26-290 w godzinach od 7,30 – 15,30.

Wyznaczeni pracownicy socjalni:
1. Barbara Pakulska, Żaneta Sidor, Jadwiga Olszowa, Grażyna Harnack.

Jakie dokumenty należy złożyć aby twoje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach?
W Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymasz do wypełnienia i podpisania Kartę zgłoszenia dziecka,  po weryfikacji twojej 
sytuacji przez pracownika socjalnego otrzymasz skierowanie dla dziecka do świetlicy środowiskowej,

W jakich godzinach jest czynna świetlica?
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 16.00 

Pobyt dziecka w świetlicy środowiskowej jest nieodpłatny.

Nabór dzieci na zajęcia
do świetlicy środowiskowej!!!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuje-
my, że po przerwie spowodowanej obostrzeniami 
związanymi z epidemią wirusa COVID-19, w dniu 
18 września br. wznawiamy działalność naszego kina!
Na początek zaprosimy Was na najnowszy film Pa-
tryka Vegi – „Pętla”.
W związku z obostrzeniami liczba miejsc na widowni 
zostaje ograniczona.
Bilety do nabycia godzinę przed seansem w kasie 
NDK lub online.

KINO | SPOTKAJMY SIĘ w KINIE

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem kina obowiązującym w czasie epidemii. (rs)
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W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

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.

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
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