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 W czwartek 5 maja 2022 r. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podpisał umowę na dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kolejnego 
etapu przebudowy świetlicy wiejskiej w Wołowcu. 
Umowa została podpisana z Członkiem Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego Panem Sta-
nisławem Wziątkiem i opiewa na kwotę blisko 160 
tysięcy złotych. Całkowita wartość kosztorysowa 
projektu  to ponad 251 tysięcy złotych.
 Przypomnijmy, że mimo doraźnych remontów 
i wymiany dachu, mieszkańcy Wołowca zgłasza-
li potrzebę gruntownej przebudowy świetlicy. Ich 
zdaniem, niefortunne rozmieszczenie sali głównej 
i pomieszczenia sanitarnego utrudniało właściwe 
użytkowanie tego powojennego budynku.  Miesz-
kańcy prosili o to, aby zgodnie z ich potrzebami za-
projektować i funkcjonalnie przebudować świetlicę.
 Istniejący budynek świetlicy jest parterowy, 
niepodpiwniczony o powierzchni 140 m2 i składa 
się z 3 pomieszczeń (wiatrołap, sala główna, wc). 
Ogrzewanie to piecyk wolnostojący.
 Zgodnie z wymaganiami wykonane mają być 
następujące prace: przebudowa ściany frontowej: 
nowe otwory drzwiowe i okienne, wymiana instala-
cji elektrycznej, zaprojektowanie ogrzewania i wen-
tylacji w budynku, remont pomieszczeń: obniżenie 
sufitów, remont ścian, wymiana posadzek, sanitaria-
tów, wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz, przebu-
dowa sceny, zaprojektowanie zaplecza kuchennego 
z instalacją elektryczną i sanitarną oraz zaprojekto-
wanie pomieszczenia magazynowego.
 Przebudowa obiektu to kolejny etap dofinanso-
wany ze źródeł unijnych – w 2018 r. udało się pozy-
skać z PROW  blisko 24 tysiące złotych na wymianę 
dachu. 

Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał umowę na przebudowę 

świetlicy w Wołowcu

 W ostatnim czasie, na 37 sołectw w Gminie No-
wogard wybudowano od podstaw, przebudowano 
lub wyremontowano 20 świetlic wiejskich, między 
innymi w: Wyszomierzu, Boguszycach, Orzechowie, 
Trzechlu, Żabówku, Krasnołęce, Długołęce czy Gra-
binie.
 Aktualnie trwają prace  przy świetlicach w Masz-
kowie i w Wierzbięcinie (również dofinansowane 
z PROW).
 Na swoją kolej czeka również Karsk – wniosek 
o przebudowę tej świetlicy Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla złożył w marcu br.

Jarosław Soborski
Kierownik

Wydziału Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu
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 16 maja reprezentujący burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę 
jego zastępca, Bogdan Jaroszewicz, 
spotkał się z mieszkańcami sołec-
twa Bieniczki, by skonsultować 
z nimi plany związane z wybudo-
waniem tam świetlicy wiejskiej. 
Przedstawiona została im kon-
cepcja, przygotowana na zlecenie 
gminy przez architekta, a co naj-
ważniejsze, wszystkim przypadła 
ona do gustu. Sołtys Bieniczek 

W Bieniczkach powstanie świetlica. 
Mieszkańcy wsi dali zielone światło

Rafał Żurek był wyraźnie z takiego 
obrotu sprawy zadowolony i teraz 
oczekiwał będzie na pełną doku-
mentację projektową budynku 
wraz z pozwoleniem na jego bu-
dowę. To zostanie wydane naj-
prawdopodobniej we wrześniu 
tego roku.
 Koszt inwestycji, mowa tu 
o tzw. stanie developerskim, sza-
cuje się obecnie na 340 tys. zł, 
jest jednak duża szansa na to, że 

uda się na jej realizację zdobyć 
dotacje ze źródeł zewnętrznych. 
Jeśli tak się stanie, budowa może 
ruszyć w przyszłym roku. Sam 
obiekt ma mieć blisko 118 m2 

powierzchni użytkowej, zadaszo-
ny taras, sporą salę główną oraz 
zaplecze kuchenno - sanitarne. 
Stanie w centralnej części wsi, na 
terenie należącym do gminy.

Paweł Botarski
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 4 maja 2022r. odbyło się spo-
tkanie dotyczące przebudowy 
chodników i ulicy Stefana Żerom-
skiego w Nowogardzie, na które 
Burmistrz Robert Czapla zapro-
sił przedstawicieli klubów Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Na 
spotkaniu obecny był radny Mar-
cin Wolny przedstawiciel klubu 
Nowej Lewicy. Radny Stanisław 
Saniuk przeprosił, że nie będzie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu 
(sprawy osobiste), radny Marcin 
Nieradka miał być ale nie przybył, 
radny Andrzej Kania tłumaczył 
się, że nie może być, ponieważ nie 
otrzymał upoważnienia do repre-
zentowania klubu Nowa na tym 
spotkaniu. Na spotkaniu z ramie-
nia Gminy Nowogard obecny był 
burmistrz Nowogardu Rober Cza-
pla, skarbnik Marcin Marchewka 
i zastępca kierownika wydziału 
GKMiOŚ Wojciech Szponar.
 Podczas spotkania burmistrz 
planował z przedstawicielami klu-
bów poruszyć kwestie przebudo-
wy ul. Stefana Żeromskiego i co za 
tym idzie zabezpieczenia środków 
finansowych na ten cel.
 Starostwo Powiatowe w 2021 
roku złożyło wniosek do Zachod-
niopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego o dofinansowanie 

Spotkanie dotyczące przebudowy
chodników i ulicy Stefana Żeromskiego

zadania polegającego na prze-
budowie drogi w ramach ustawy 
o Rządowym Funduszu Rozwoju 
Dróg. W 2022 roku Urząd Woje-
wódzki w Szczecinie ogłosił listę 
zadań rekomendowanych do do-
finansowania w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, na 
której dofinansowanie otrzymało 
zadanie „Przebudowa dróg i chod-
ników ulicy Żeromskiego w No-
wogardzie” w kwocie prawie 1,5 
miliona zł co stanowi 50% przewi-
dzianych kosztorysem wydatków 
na to zadanie w 2021 roku.
 Starosta Goleniowski Tomasz 
Stanisławski zwrócił się pismem 
w dniu 9 marca 2022 roku do 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli o przekazanie kompletu ak-
tualnej dokumentacji technicznej 
wraz z kopią zgłoszenia lub po-
zwolenia na budowę, przekazania 
aktualnych kosztorysów inwe-
storskich i opracowanie porozu-
mienia w którym zagwarantowa-
ne zostaną środki na realizację 
ww. zadania w wysokości pozwa-
lającej przeprowadzić roboty bu-
dowlane wraz z ew. robotami do-
datkowymi.
 16 marca 2022 roku Starostwo 
otrzymało komplet dokumentów 
wraz z deklaracją planowane-

go udziału finansowego gminy 
w realizacji niniejszego zadania 
w kwocie 25% całkowitej wartości 
inwestycji. Pozostałe 25% miał by 
pokryć Powiat Goleniowski oraz 
50% dofinansowania w kwocie 
1,5 miliona zł z Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.
 4 kwietnia 2022r. otrzymaliśmy 
pismo z Powiatu Goleniowskiego, 
że jednak Powiat po posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Goleniowskie-
go w dniu 24 marca wycofał się 
z możliwości by w jakikolwiek 
sposób dofinansować to zadanie 
ze względu na inne wydatki zo-
stawiając nam jednak możliwość 
realizowania zadania, jeśli zdecy-
dujemy się pokryć wszelkie koszty 
związane z realizacją tego zadania 
po uwzględnieniu dotacji 1,5 mi-
liona zł. Aktualna sytuacja na ryn-
ku budowlanych jasno wskazuje, 
iż gmina powinna się przygoto-
wać budżetowo na zdecydowane 
zwiększenie wartości zadania.
 Aktualnie oczekujemy stanowi-
ska Komisji Finansowo Gospodar-
czej Rady Miejskiej oraz Rady Miej-
skiej w Nowogardzie w sprawie 
dalszego działania zmierzającego 
do przebudowy ul. Żeromskiego.

opr. Wojciech Szponar
Tomasz Zadróżny
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 Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę pięć organizacji 
pozarządowych, działających na terenie naszej gmi-
ny, otrzymało dotacje na działania w zakresie po-
mocy uchodźcom z Ukrainy. Zawarcie umów z ich 
przedstawicielami nastąpiło 13 maja, a w imieniu 
burmistrza podpisywał je jego zastępca, Jarosław 
Hołubowski.

 Łączna kwota przeznaczona na realizację działań 
wyniosła 30 000 zł, a komisja konkursowa po oce-
nieniu ofert pod względem formalnym i meryto-
rycznym zaproponowała podzielenie je w następu-
jący sposób:
1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 
6.000,00 zł;
2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej - 
3.142,44 zł
3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowo-
gard - 5.751,20 zł
4) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie - 6.000,00 zł
5) Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 
- 9 106,36 zł.

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
zapewnione

 Pieniądze, jak można było usłyszeć w piątek, 
przeznaczone zostaną przede wszystkim na lekcje 
języka polskiego dla przebywających obecnie na te-
renie gminy Nowogard uchodźców, wsparcie mate-
rialne dla nich, zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla 
dzieci, a także zakup artykułów potrzebnych Ukraiń-
com chorującym na cukrzycę.

Paweł Botarski
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 Tylko dzięki determinacji radnych z Nowej Lewi-
cy, PSL i PO oraz urzędników broniących projektu 
uchwały, 5 milionów złotych, które burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla pozyskał w ramach programu 
rządowego POLSKI ŁAD, nie zostało zaprzepaszczo-
ne. Radni z koalicji PiS-Nowa zagłosowali przeciwko 
wkładowi własnemu gminy w inwestycję polegającą 
na termomodernizacji budynków szkoły nr 3 i II LO, 
szpitala miejskiego oraz urzędu miejskiego przy pla-
cu wolności 5. Gra radnych szła o wkład wysokości 
10%, bez którego pozyskane pieniądze nie mogłyby 
zostać wykorzystane, a w dalszej konsekwencji trze-
ba by je było oddać. To skrajna nieodpowiedzial-
ność.
 Samo wprowadzenie do budżetu gminy kwoty 
ponad 5 mln zł, nie sprawiło radnym żadnego pro-
blemu i przyjęli uchwałę tę jednomyślnie. Problem 
pojawił się przy kolejnej uchwale, która dotyczyła 
kwestii zabezpieczenia wkładu własnego. Przypo-
mnijmy, że 5 mln zł to fundusze pozyskane przez 
burmistrza Roberta Czaplę z programu POLSKI ŁAD 
i przeznaczone są one na ocieplenie budynku Szpita-
la Rejonowego (starej bryły i laboratorium), budyn-
ku największego kompleksu szkolnego (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i II Liceum ogólnokształcące) i Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie (budynek II, gdzie znaj-
duje się Urząd Stanu Cywilnego) - są to środki z bu-
dżetu państwa. 

Przez chore zagrania w radzie
gmina omal nie straciła 5 mln zł

 Kiedy doszło do uchwały zabezpieczającej wkład 
własny, Przewodnicząca Jowita Pawlak z Nowej ogło-
siła 5 minutową przerwę i zaprosiła radnych Nowej 
i PiS na konsultacje. Z tego, co się mówi, sprawa doty-
czyła sprzeciwu radnego Marcina Nieradki z PiS wo-
bec tej uchwały i podobno zagroził, że jeżeli uchwała 
przejdzie, to koalicja PiS-Nowa przejdzie do historii. 
Trochę dziwna by to była sytuacja, że radny PiS blo-
kując uchwałę zabezpieczającą wkład własny, bloku-
je realizację inwestycji, którą poparł i dofinansowu-
je w 90% Rząd PiSu. Kuriozalna sytuacja. Po krótkiej 
przerwie radni wrócili i zagłosowali. 10 (radni z Nowej 
Lewicy, PSL, PO) do 9 przy jednym wstrzymującym 
się głosie (Michał Bociarski) uchwała przeszła i in-
westycja za 5 mln zł będzie mogła być zrealizowana. 
Radni z PiS i Nowej głosowali przeciwko.
 Druga ważna w tym dniu uchwała dotyczyła pie-
niędzy z Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. 
I jak pisaliśmy, wcześniejsza decyzja radnych spo-
wodowała, że pieniądze pomocowe na: posiłki dla 
dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenia w wy-
sokości 300 zł oraz na pomoc finansową dla rodzin 
i ich dzieci wypłacanych co miesiąc bezpośrednio 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym 95,00 zł 
na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 
do ukończenia 18 roku życia oraz 135,00 zł na dziec-
ko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 
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roku życia), na bezpłatną pomoc psychologiczną tra-
fiły do beneficjentów z opóźnieniem 7 dni. Tylko po-
gratulować radnym tempa. Już nas ciekawi ile dni, 
w okresie wakacyjno-urlopowym, uchodźcy będą 
czekać na decyzję radnych.

***
 W środę, 11 maja, odbyły się aż dwie sesje Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Pierwszy raz radni zebrali 
się o godzinie 9.00, by przez blisko 4 godziny zajmo-
wać się m.in. uchwałami w sprawie zniesienia statu-
su pomnika przyrody, przyjęcia programu ochrony 
nad zwierzętami, w wysokości stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego, zmian wysokości diet sołtysów.
 O ile dwa pierwsze projekty uchwał nie wzbu-
dziły większego zainteresowania ze strony radnych 
i przyjęli te uchwały bez dyskusji i to jednogłośnie, 
to kolejne projekty uchwał zaczęły podgrzewać at-
mosferę na sali.
 Pierwsza z nich dotyczyła stawek za zajęcie 
pasa drogowego głównie przez komercyjne firmy 
zewnętrzne układające sieci telekomunikacyjne, 
gazowe czy elektryczne czyli na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg, za które pobiera się opłatę. Wyso-
kość opłaty, która pomogłaby w utrzymaniu należy-
tego stanu dróg w naszej gminie jest na poziomie 
stawek z roku 2004. Dla przykładu - pobieramy od 
firm rozkopujących pobocza 1,5 zł za m2 za dzień 
a maksymalnie moglibyśmy pobierać 10 zł. Radzie 
Miasta przedstawiono projekt uchwały podnoszący 
stawkę do 8 zł/m2/dzień. Radni PIS o raz NOWA za-
głosowali przeciw tej zmianie pozbawiając budżet 

naszej gminy blisko 200.000 złotych z zewnątrz. 
Ostatecznie radni z koalicji PiS - Nowa wykazali się 
dużym niezrozumieniem tematu i możliwości jakie 
rodziła ta zmiana stawek więc odrzucili wspomniany 
projekt uchwały.
 Goręcej zrobiło się przy omawianiu projektu 
uchwały dotyczącym stawek diet sołtysów.
 Sprawa podwyżki dotychczasowych diet sołty-
sów została poruszona na spotkaniu sołtysów z oka-
zji ich święta. Wszyscy obecni na tym spotkaniu 
sołtysi z aprobatą przyjęli propozycję burmistrza Ro-
berta Czapli. Ustalono wysokość tej podwyżki. Padły 
konkretne kwoty, które skarbnik gminy zabezpieczył 
w budżecie. Radnym została zaproponowana zgod-
na z wszystkimi ustaleniami uchwała o podwyżce 
dotychczasowej diety sołtysów do kwoty 450 zł 
ale..... Radni koalicji PIS - Nowa nie byliby sobą, gdy-
by nie bacząc na uzgodnienia i formalności nie zain-
gerowali w przedstawioną im uchwałę. Postanowili 
kwotę tę podwyższyć o 50 zł, bez wskazania źródła 
finansowania tej podwyżki. Skusili się na ten populi-
styczny gest nie bacząc na to, że właśnie rozbrajają 
budżet gminy. Na pytanie skarbnika o źródło finan-
sowania, radni nie omieszkali ponownie zrzucić to 
na “barki” urzędu. Radni uchwałę zwiększającą die-
ty sołtysów do 500 zł ostatecznie przyjęli.
 Kolejna sesja rozpoczęła się o godzinie 18.00. Do-
tyczyła ona m.in. zmian w funduszach sołeckich, do-
tacji gminy dla parafii w Żabowie na remont kościo-
ła filialnego w Maszkowie. Radni przyjęli te uchwały 
jednomyślnie.

Piotr Suchy
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 17 maja br.,  zastępca burmistrza Jarosław 
Hołubowski udał się z życzeniami do mieszkające-
go w Nowogardzie Pana Kazimierza Pabisiaka. Pan 
Kazimierz w gronie najbliższej rodziny świętował 
96. rocznicę swoich urodzin. Wiceburmistrz od-
czytał list gratulacyjny a także wręczył Szanowne-
mu Jubilatowi bukiet kwiatów i kosz słodyczy oraz 
złożył życzenia nieustającej pomyślności i zdrowia. 
Pan Kazimierz cieszy się dobrym stanem zdrowia 
i może pochwalić się doskonałą pamięcią. Osiągnął 
wiek, o którym większość z nas może jedynie ma-
rzyć. 96 lat życia to nie tylko piękny wiek, ale rów-
nież historia życia na przestrzeni dwóch wieków. 
Życzymy więc przynajmniej kolejnych 96 lat w zdro-
wiu i otoczeniu kochającej rodziny!

Andrzej Sawicki

Jubileusz 96 lat
pana Kazimierza Pabisiaka
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 8 maja obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Jest to święto podsumowujące pracę, osią-
gnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, 
a także samych bibliotekarzy.
 Z tej okazji wiceburmistrzowie Jarosław Hołubowski 
oraz Bogdan Jaroszewicz wraz z sekretarzem Pawłem 
Jurasem, podczas spotkania zorganizowanego w dniu 
9 maja w Bibliotece Publicznej, złożyli życzenia wszyst-
kim pracownikom biblioteki a także filii z terenu naszej 
gminy oraz podziękował za pracę, krzewienie kultury 
i promocję czytelnictwa wśród mieszkańców.  Oprócz 

Ogólnopolski
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

życzeń każda z pań otrzymała bukiet kwiatów. Była też 
m.in. słodka niespodzianka.

Andrzej Sawicki
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 Swoje 50. już urodziny świętował 13 maja Nowo-
gardzki Dom Kultury. Z tej okazji na placu Wolności 
odbyła się skromna (pełnowymiarowe obchody tej 
okrągłej rocznicy planowane są na październik) im-
preza, którą uczcił między innymi występ młodzie-
żowej orkiestry dętej, kilka słów z plenerowej sceny 
powiedzieli dyrektor Aneta Drążewska oraz repre-
zentujący burmistrza Roberta Czaplę jego zastępca 
Jarosław Hołubowski, za pracę podziękowano po-

Pół wieku
Nowogardzkiego Domu Kultury za nami, 

był tort na placu Wolności

przednim dyrektorom (Mirosławie Przybyłek i Ryszardowi 
Zagórskiemu) oraz kadrze NDK, a wszystkich obecnych - na 
placu zgromadziło się spore grono mieszkańców naszego 
miasta - częstowano okolicznościowym tortem.
 Przy okazji nagrodzono młodych plastyków, którzy wzięli 
udział w konkursie „NDK jak malowany”. Drobne upominki 
otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a główne nagrody, 
czyli waveboardy - Julianna Zielińska, Franciszek Giziński 
i Wojciech Kowalczyk.

Paweł Botarski



Wiadomości Samorządowe 11

www.nowogard.pl



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe12

 3 maja, w Święto Narodowe 
Trzeciego Maja, w NDK obejrzeć 
można było niezwykłe dzieło 
polskiej kinematografii - wypro-
dukowany w 1928 roku niemy 
film „Szaleńcy”. Wstępem do 
seansu była krótka prelekcja 
na temat niezwykłej historii 
pierwszej polskiej superpro-
dukcji, którą wygłosił Krzysztof 
Spór, później obejrzeć można 
było film wyreżyserowany przez 
Leonarda Buczkowskiego. Nie-
stety z okazji tej skorzystała 
jedynie garstka mieszkańców 
Nowogardu. A szkoda, bo „Sza-
leńcy” to dzieło w wielu wymia-
rach niezwykłe.
 Film „Szaleńcy” był debiutem fabularnym Le-
onarda Buczkowskiego. Akcja rozgrywa się na po-
czątku Pierwszej Wojny Światowej, główny bohater 
Filipek, pracownik krakowskiej winiarni, poznaje 
w legionowym biurze werbunkowym studenta z Zu-
rychu, Reckiego, który porzucił naukę i zgłosił się 
na ochotnika do walki przeciwko zaborcom. Filipek 

Niezwykły polski film w Nowogardzkim 
Domu Kultury

również zaciąga się na wojnę. Podczas 
walk ratuje życie studenta, znajdują 
schronienie w pobliskim dworze, gdzie 
córka dziedzica po kryjomu opiekuje się 
rannym żółnierzem. Gdy dwór zajmują 
Rosjanie, z kolei syn dziedzica ratuje 
rannego. Odtąd walczą wszyscy trzej 
razem, a Zofia, dziedzicówna, pracuje 
w szpitalu. Najmłodszy z trójki, Kazik, 
ginie. Koledzy żołnierską piosenką nad 
grobem żegnają poległego.

Paweł Botarski
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 13.05.2022 r., podczas plenerowych urodzin Nowo-
gardzkiego Domu Kultury poznaliśmy wyniki konkursu 
plastycznego pn. „NDK jak malowany”. Jury w składzie: 
Zofia Frydryk, Agnieszka Rek – Lipczyńska, Magdalena 
Sułkowska obejrzało 22 prace i postanowiło przyznać 
3 równorzędne wyróżnienia.
 Otrzymali je: Franciszek Giziński ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie, Wojciech Kowalczyk z pracowni 
plastycznej NDK oraz Julianna Zielińska z pracowni ma-
larskiej NDK. Wyróżniona trójka otrzymała waveboardy, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki, które wręczy-
li Zastępcy Burmistrza Jarosław Hołubowski i Bogdan 
Jaroszewicz oraz Sekretarz Gminy Paweł Juras. Serdecz-
nie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie! (ms)

„NDK JAK MALOWANY”
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
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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.

Taniec z elementami akrobatyki to nasza nowa propozycja dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku 
3 – 9 lat na zajęcia z Ałłą Kurko-Derjabiną! Wtorki, godzina 17:00, sala 24. (ms)

AKROBACJE – FAJNA SPRAWA!
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Mycie ławek nad jeziorem

Naprawa, malowanie tablic informacyjnych - ścieżka nad jeziorem, „Sarnilas”

Sprzątanie boiska

Czyszczenie i malowanie mola
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Sprzątanie ścieżki pod murami

Malowanie barierek

Malowanie budynku i pomieszczeń klubu żeglarskiego Knaga

Porządki za pomnikiem
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Szanowni Mieszkańcy,
piękna pogoda, którą obserwujemy w ostatnich 
dniach zachęca do spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. Wiele osób spaceruje na urokliwych 
terenach zielonych przy jeziorze Nowogardzkim, czę-
sto w towarzystwie czworonożnych przyjaciół.

Pieski na smyczy
 Korzystając z miejskiej przestrzeni publicznej pa-
miętajmy o obowiązku wynikającym z  art. 10a ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 572), zgodnie z którym „zabra-
nia się puszczania psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 
właściciela lub opiekuna”. W związku z powyższym  
prosimy, żeby w naszym mieście pieski zawsze pro-
wadzone były na smyczy, a psy rasy agresywnej 
w kagańcu. Daje to poczucie bezpieczeństwa pozo-
stałym mieszkańcom, szczególnie dzieciom, a także 
uniemożliwia ucieczkę zwierzęciu, np. w przypadku 
gdy się czegoś przestraszy. Jednocześnie przypomi-
namy o zakazie wejścia na plażę miejską z psem.
 Ważną kwestią, o której należy wspomnieć jest 
obowiązek zbierania odchodów zwierząt z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, wynikający 
z regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowogard. Posprzątajmy zawsze po 
swoim pupilu i zadbajmy wspólnie o komfort życia 
mieszkańców naszej gminy w schludnym i estetycz-
nym otoczeniu.
 Wszystkich posiadaczy piesków zachęcamy do 
korzystania z wybiegu, który zlokalizowany jest za 
targowiskiem miejskim. Tam zwierzaki mogą swo-
bodnie biegać, bawić się i trenować.

Magdalena Bednaek
Wydział GKMiOŚ
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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
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