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 29 listopada burmistrz Robert Cza-
pla w towarzystwie dyrektorów: Leszka 
Beceli (LO nr2), Piotra Kazuby (SP nr 3) 
oraz Kaziemierza Lembasa (Szpital) pod-
pisał zapytanie ofertowe na Opracowanie 
Programów Funkcjonalno-Użytkowych 
w ramach realizacji zadania „Zwiększe-
nie efektywności energetycznej budynku 
Szpitala Rejonowego, placówek eduka-
cyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie”. Opracowanie tych programów jest 
konieczne do wykonania inwestycji zwią-
zanych z dofinansowaniem z programu 
Polski Ład. Projekt obejmuje głęboką 
termomodernizację 3 budynków szpita-
la: budynku głównego, przychodni i ad-
ministracji oraz diagnostyki, szkół: SP 3 
i LO 2 w Nowogardzie, a także budynku 
UM w Nowogardzie przy placu Wolności 
5. Rezultatem zaplanowanej inwestycji 
będzie zmniejszona energochłonność 
budynków oraz likwidacja najbardziej 
szkodliwych źródeł zanieczyszczeń. Prze-
widywana wartość inwestycji to ok. 
5,5 mln złotych. Treść ogłoszenia na stronie 
bip.nowogard.pl

Andrzej Sawicki

Burmistrz Robert Czapla podpisał
zapytanie na opracowanie Programów 

Funkcjonalno-Użytkowych
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 26 listopada br., burmistrz Robert Czapla pod-
pisał przetarg nieograniczony na przebudowę 
i rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Wierzbięci-
nie. W ramach remontu 
kilka małych pomieszczeń 
zostanie przekształcone 
w jedno większe z m.in. 
aneksem kuchennym, co 
pozwoli na organizowanie 
spotkań w dużo bardziej 
niż obecnie komforto-
wych warunkach. Nowa 
świetlica powinna być 
gotowa za kilka miesięcy. 
Świetlica ma zostać wyre-
montowana kosztem ponad 345 tys. zł. z czego po-
nad 100 tysięcy złotych dotacji na ww. inwestycję 
pozyskał burmistrz z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Umowa w tej sprawie została podpisana 

Burmistrz podpisał przetarg na remont 
świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie

 Nie doszło do skutku zwołane na wczoraj przez burmistrza Roberta 
Czaplę spotkanie w sprawie problemów, z którymi boryka się od ja-
kiegoś czasu piłkarska sekcja Pomorzanina Nowogard. Miało się ono 

Nie było chętnych do rozmów
o przyszłości Pomorzanina Nowogard

odbyć w ratuszu, burmistrz zapro-
sił na nie zarząd klubu, piłkarzy 
i kibiców, niestety o wyznaczonej 
godzinie gotowi do rozmówi byli 
jedynie przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego i kilku radnych, prócz 
nich na sali obrad Rady Miejskiej 
nie pojawił się dosłownie nikt.
 Co ciekawe, nieco przed spo-
tkaniem na facebookowym pro-
filu klubu pojawił się komunikat, 
z którego wynika, że w związ-
ku z gwałtownie rosnącą liczbą 
przypadków zakażenia korona-
wirusem zarząd LKS Pomorzanin 
Nowogard w najbliższym czasie 
nie będzie brał udziału w spotka-
niach, zgromadzeniach itp. Nikt 
jednak nie przekazał tej wiado-
mości bezpośrednio organizato-
rom spotkania, a w szczególności 
- burmistrzowi Robertowi Czapli.

Paweł Botarski

10 listopada, parafaowali ją nie tylko burmistrz Ro-
bert Czapla, ale także dwaj wicemarszałkowie woje-

wództwa zachodniopomor-
skiego - Stanisław Wziątek 
oraz Olgierd Kustosz.
„Z przyjemnością wsparłem 
tę inwestycję. Dzięki owoc-
nej współpracy z p. sołtys 
oraz mieszkańcami Wierz-
bięcina lada moment ru-
szy przebudowa świetlicy, 
według potrzeb mieszkań-
ców” - powiedział burmistrz 
Robert Czapla. Również soł-
tys chwali współprace z bur-
mistrzem podkreślając, że 

...”obecna współpraca z burmistrzem układa się bar-
dzo dobrze i liczę, iż nadal będzie to tak owocna praca 
na rzecz naszej małej społeczności”.

Andrzej Sawicki
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 W miniony czwartek, 25 li-
stopada, burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla brał udział w oficjal-
nym otwarciu nowogardzkiego 
biura poselskiego posła Polskie-
go Stronnictwa Ludowego oraz 
byłego wicemarszałka naszego 
województwa Jarosława Rzepy. 
Biuro to mieści się na pierwszym 
piętrze budynku po hotelu Cisy 
przy placu Wolności, a wstęgę 
w jego drzwiach przecinali między 
innymi wiceprezes PSL Dariusz 
Klimczak, starosta Tomasz 
Stanisławski, wicestarosta Tomasz 
Kulinicz i inni zaproszeni goście, 
w tym burmistrz Robert Czapla.
 - „Dziękuję, że otwiera Pan tu-
taj swoje biuro, bo kontakt przed-
stawicieli władzy ustawodawczej 
z mieszkańcami, obywatelami 
jest niezwykle ważny, a przycho-
dzą oni w takie miejsca z najróż-
niejszymi problemami. Życzę jak 
najmniej tych problemów, za to 
jak najwięcej sukcesów w ich roz-
wiązywaniu” - mówił do J. Rzepy 
burmistrz Czapla.

Nowogard z biurem poselskim
Jarosława Rzepy

 Społecznym dyrektorem biura będzie przewodniczący lokalnych 
struktur PSL, Damian Simiński. Biuro otwarte będzie w środy w godzi-
nach 15 - 18.

Paweł Botarski
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Burmistrz Robert Czapla
podpisał zlecenie na wyrównanie drogi 

w „nowych Kulicach”
 Burmistrz Robert Czapla podpisał zlecenie na 
wyrównanie drogi w “nowych Kulicach”. Podpisane 
zlecenie jest odpowiedzią na zgłaszany przez miesz-
kańców problem ze stanem grutowej drogi prowa-
dzącej do ich domostw. Prace mają zakończyć się 
do 10 grudnia br. i mają polegać na wyrównaniu 
i utwardzeniu kruszywem drogi stanowiącej dojazd 
do posesji w obrębie Kulice usytuowanych za zespo-
łem boisk „Orlik” przy ul. Boh. Warszawy w Nowo-
gardzie. 

Andrzej Sawicki

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ 
zaprasza na bezpłatne

badania mammograficzne
Poniżej wykaz postojów mammobusów w Nowo-
gardzie w grudniu:

09.12, Nowogard, Plac Szarych Szeregów, przy SP 
Nr1, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
15.12, Nowogard, ul. Woj. Polskiego 6, przy sali gim-
nastycznej LO, godz. 9-12, Largo, tel. 61 222 37 00

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 
69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania 
mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii, badanie wyko-
nuje się po upływie 12 miesięcy.
UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest 
potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja
Przed badaniem należy zarejestrować się telefo-
nicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na 
stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji 
uprawnień do badania niezbędny będzie dowód 
osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz per-

sonelu medycznego badania są wykonywane z za-
chowaniem wszelkich przewidzianych prawem i we-
wnętrznymi procedurami operatora mammobusu, 
środków ostrożności w zakresie zarówno wyposa-
żenia techników w niezbędne środki ochrony osobi-
stej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury 
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozu-
mienie dla podjętych środków ochrony oraz o sta-
wienie się na badanie w maseczce ochronnej w wy-
znaczonym podczas rejestracji czasie.
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 Od ponad dziesięciu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie 
naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych 
z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie porządkowano:

Porządki w gminie Nowogard

Ul. 5 Marca i 700 Lecia

Ul. Czarneckiego Parking, zieleniec przy ul. Bankowej

Przystanki

Pl. Szarych Szeregów - „Boisko dolne”
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Ścieżka za działkami

Alejki pod murami

Teren przy garażach na ul. Gen. Bema

Przystanki

Skarpa i chodnik przy ul. 3 Maja

Ścieżka rowerowa

Zieleńce i parkingi przy ul. Gen. Bema

Zieleńce przy Ośrodku Pomocy Społecznej
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 20 listopada, czyli w minioną sobotę, w restaura-
cji Neptun nowogardzki klub Honorowych Dawców 
Krwi (HDK) w Nowogardzie świętował 47. rocznicę 
rozpoczęcia swojej działalności. Uroczystość, pod-
czas której nagrodzono zasłużonych dla tej szczytnej 
instytucji, prowadził prezes Klubu HDK i Polskiego 
Czerwonego Krzyża, a prócz krwiodawców gościli 
na niej między innymi burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz 
przedstawiciele wojewódzkiego zarządu PCK - pre-
zes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego 

Burmistrz Robert Czapla podziękował 
honorowym krwiodawcom

PCK Grzegorz Szymański oraz dyrektor tej instytucji 
Joanna Łaskarzewska.
 Wszystkim obecnym na sali za bezcenny dar, 
przekazywany osobom go potrzebującym, podzię-
kował burmistrz Robert Czapla. Najpierw odczytał 
zgromadzonym list, przekazany przez radnego woje-
wództwa zachodniopomorskiego Adama Fedeńcza-
ka, później mówił wprost, że w jego opinii honorowi 
krwiodawcy są bohaterami dnia codziennego.
 - Oddawana przez Was krew wielu osobom ra-
tuje zdrowie i życie, to jest fantastyczne. Robicie to 
spontanicznie, z głębi serca i bezinteresownie, w pę-
dzącym, zdominowanym przez pieniądz świecie wi-
dzicie drugiego człowieka i za to właśnie chciałbym 
Państwu podziękować - mówił R. Czapla.
 Burmistrz zwrócił się też otwarcie i oficjalnie do 
władz regionalnego oddziału PCK o to, by podjąć 
działania mające na celu utworzenie w nowogardz-
kim szpitalu stałego punktu poboru krwi, bo jest 
taka możliwość. Niestety, jak się okazuje, nie będzie 
to proste. Prezes Grzegorz Szymański wyjaśniał, że 
takich rozwiązań się obecnie nie praktykuje i trud-
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no będzie uzyskać wsparcie finansowe dla tego po-
mysłu. Dodał jednak, że postara się o to, by w No-
wogardzie częściej pojawiał się wojskowy mobilny 
punkt krwiodawstwa.

Nagrodzeni zostali:
Odznaką honorową PCK III stopnia 
Tomasz Sobiech - Gryfica
Odznaką honorową PCK IV stopnia 
Barbara Kożybska - Leszczyńska - Nowogard
Medalem HDK Zasłużony dla zdrowia narodu: 
Marian Załuski 
Krzysztof Nowak 
Henryk Nowak 
Andrzej Grzegolec 
Zbigniew Komorowski (pośmiertnie) 
Janusz Zdunkiewicz 
Grzegorz Fedorczuk 
Marcin Bartosiak
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Joanna Świderska

 Ponadto podziękowania w formie pamiątkowych 
plakiet otrzymali burmistrz Robert Czapla, przed-
stawicielka Nadleśnictwa Nowogard Zofia Przyby-
szewska, Krzysztof Szwedo, Jan Bąk, Adam Fedeń-
czak, Leszek Cedro, Józef Szymczak, Danuta Nowak 
i Elżbieta Kurkowska, a okolicznościowe kubki - 
Grzegorz Szymański oraz Joanna Łaskarzewska.

Paweł Botarski
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 Wojewoda Zachodniopomorski rozporządze-
niem nr 27/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zakazał 
czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów 
i konkursów z udziałem ptaków oraz utrzymywania 
kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu. Zakaz obo-
wiązuje na terenie powiatu pileckiego,goleniow-
skiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego 
oraz m. Świnoujście.
 Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 oraz § 3 
rozporządzenia, obowiązują wszystkich mieszkańców 
oraz osoby czasowo przebywające na obszarach wy-
mienionych w § 1, do momentu jego odwołania.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków !!!

 W dniu 25 listopada br. burmistrz Robert Czapla 
spotkał się wraz z liderami PSL – Posłem na Sejm 
Jarosławem Rzepą, Prezesem powiatu tomaszow-
skiego Marcinem Skorupińskim, wiceprezesem Da-
riuszem Klimczakiem oraz radnym Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Stanisławem Saniukiem. Celem 
spotkania było omówienie z przedstawicielami PSL 
między innymi kwesti związanych z samorządem 
oraz jej problematyką. Mając na względzie dobro 
wszystkich mieszkańców gminy Nowogard wspólnie 
zadeklarowano pomoc i wsparcie w ogólnych inicja-
tywach rozwojowych naszej społeczności.

Magda Tkaczenko

Burmistrz Robert Czapla rozmawia
z liderami Polskiego Stronnictwa

Ludowego o problemach Samorządu

KOMUNIKAT
Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 25 listopada 2021 została podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2022 rok.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania propozycji 
członków do komisji konkursowej oraz przygotowywania ofert na rok 2022.
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert zostanie wkrótce  podane do publicznej wiadomości na stro-
nie www.nowogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
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KONKURS PLASTYCZNY
– ROZSTRZYGNIĘCIE

 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w na-
szej gminie Nowogardzkie Wiadomości Sa-
morządowe w których na ostatniej stronie 
znajduje się kolorowanka, przedstawiająca 
znane w Nowogardzie miejsce. 

 Aby wygrać, należy przesłać na adres 
e-mail:sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/
skan pracy plastycznej wraz z uzupełniony-
mi załącznikami: kartą zgłoszeniową oraz 
oświadczeniami rodziców, które znaleźć 
można poniżej. Następnie, prace publiko-
wane są na profilu facebookowym. Zdjęcie 
musi zdobyć największą liczbę polubień/re-
akcji. Nagrodę-maskotkę, otrzymują autorzy 
zwycięskich prac w dwóch kategoriach wie-
kowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku 
życia.

 23 listopada br. burmistrz Robert Czapla 
nagrodził autorkę zwycięskiej pracy Nadie 
Grende w kategorii wiekowej od 9 do 15 lat,
 Serdecznie gratulujemy!

Komunikat
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z przeprowadzoną w dniu 17 listopada br. aktualizacją warunków naboru programu Gran-
ty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków 
programu Polska Cyfrowa, informujemy, że zarządzający Programem wprowadzili zapis o posiadaniu 
dokumentów potwierdzających akt zatrudnienia w PPGR członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. 
rodzica, dziadków, pradziadków/opiekuna prawnego)
Uwaga! 
Przedłożenie tych dokumentów jako załączników było dotychczas dobrowolne i nie stanowiło wymo-
gu koniecznego do złożenia oświadczenia.
W związku z powyższym, osoby które złożyły oświadczenia bez dokumentów poświadczających za-
trudnienie, prosimy o dostarczenie ich do Biura Obsługi Interesanta UM w Nowogardzie, pok. Nr 5 
w godzinach 7:30-15:30.
Termin składania dokumentów upływa 13 grudnia 2021 r., do godz: 15:00.
Powyższa zmiana warunków konkursu jest niezależna od UM w Nowogardzie i wynika z odgórnych 
ustaleń, nie konsultowanych z Gminą Nowogard.
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 913926293 lub 
913926233, pok. 209 i 210, e-mail: promocja@nowogard.pl.

Jarosław Soborski
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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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Konkurs plastyczny Baw się kolorami

Aby wygrać należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy plastycznej wraz z uzupełnionymi 
załącznikami: kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które można znaleźć na stronie www.nowogard.pl. Na-
stępnie, prace publikowane są na profilu facebookowym. Nagrodę - maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac w dwóch 
kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia. Prace przesyłać można do 22 grudnia.

Zagadka:

Stoi na Placu Wolności


