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 9 sierpnia oficjalnie ruszyły 
prace związane z wybudowaniem 
zbiornika na nieczystości przy 
remizie OSP w Wyszomierzu. To 
kolejny etap prac rozpoczętych 
już kilka miesięcy temu, gdy do 
jednostki doprowadzone zosta-
ło przyłącze wodociągowe. Te-
raz, dzięki przekazaniu na ten cel 
z budżetu gminy około 4 tysięcy 
złotych, wykonana zostanie przez 
druhów z Wyszomierza właśnie 
instalacja ściekowa, a zwieńcze-
niem całego procesu ma być mon-
taż armatury sanitarnej, w tym 
toalety, umywalki, a także kabiny 
prysznicowej.
 Na rozpoczęciu niewielkiej, ale 
bardzo ważnej inwestycji obec-
ny był wiceburmistrz Jarosław 
Hołubowski.
 - Bardzo cieszy mnie to, że 
w imieniu burmistrza Roberta 
Czapli mogę przyczynić się do 
wykonania kolejnego etapu prac 

Krok bliżej do pomieszczenia
socjalnego w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wyszomierzu

 Z naszego rozeznania wynika, że dzierżawą dom-
ków na plaży zainteresowanych jest kilka osób co 
daje nam pewność, że teren ten będzie miał swoje-
go gospodarza, który sprawi, że teren ten od nowa 
ożyje. Dzięki temu do naszego miasta będzie przy-
jeżdżać więcej turystów i korzystać z uroków wypo-
czynku nad naszym pięknym jeziorem.
 W dniu 28 lipca 2022 r., Gmina Nowogard poda-
ła do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy przeznaczonych do 
dzierżawy, który musi być podany na 21 dni tzn, do 
18 sierpnia 2022 r.
 Po tym terminie Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla ogłosi przetarg na dzierżawę ośrodka rekre-
acyjnego w Nowogardzie.

Paulina Kosmala
Wydział GKMiOŚ

Zagospodarujemy domki na plaży

przy remizie. Wkrótce strażacy z Wyszomierza będą mieli znacznie lep-
sze warunki do pełnienia służby - mówił.
 W rozpoczęciu prac uczestniczyli także druhowie z OSP Wyszomierz, 
w tym Andrzej Kania.

Paweł Botarski
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 Burmistrz gminy Nowogard Robert Czapla i jego 
współpracownicy spotkali się 3 sierpnia z mieszkań-
cami Olchowa, by wysłuchać ich obaw związanych 
z planami inwestycyjnymi firmy Panattoni Europe. 
Chce ona wybudować w bezpośrednim sąsiedztwie 
wsi sporych rozmiarów centrum logistyczne, a nie-
dawno skierowała do gminy wniosek o wydanie de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego 
przedsięwzięcia. Mieszkańcy Olchowa boją się, że 
duży zakład pracy zakłóci ich życie i skierowali do 
burmistrza pismo w tej sprawie, podpisane przez 78 
osób.
 Podczas środowego spotkania w świetlicy wiej-
skiej była okazja, by na ten temat otwarcie porozma-
wiać i przedstawić swoje racje. Mieszkańcy Olchowa 
tłumaczyli więc, że z szacunków wynika, że każdego 
dnia przejedzie przez ich wieś około 200 cieżarówek 
i dodatkowych kilkaset samochodów osobowych, 
bezpośredni ich wyjazd na S6 nie będzie bowiem 

Burmistrz po stronie
mieszkańców Olchowa.

Nie chcą setek ciężarówek we wsi

możliwy. To zdaniem mieszkańców znacznie wpłynie 
na kwestie związane z bezpieczeństwem, stanem 
domostw i drogi, a także zanieczyszczeniem środo-
wiska. Dodawali, że zamierzają oprotestować każdą 
pozytywną dla Panattoni decyzję administracyjną.
 - Jestem z Wami. Trzeba jednak podejść do tema-
tu z głową i na właściwym etapie, żeby później de-
cyzje gminy nie były uchylane. Pamiętajmy o tym, że 
inwestor ma do dyspozycji sztab prawników, odwo-
łać może się do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
a ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. Jestem po Waszej stronie - spuentował spotka-
nie burmistrz Robert Czapla.
 Procedura związana z przygotowaniem planowa-
nej przez Panattoni Europe inwestycji może potrwać 
kilka lat. Na razie nie ma więc żadnych obaw o to, 
że pod Olchowem pojawić może się w każdej chwili 
ciężki sprzęt budowlany.

Paweł Botarski
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 29 lipca podpisana została umowa, na mocy której 
gmina Nowogard przekaże 40 tys. zł na kontynuację 
renowacji zabytkowego, wybudowanego w połowie 
XIX wieku kościoła w Karsku. Parafowali ją burmistrz 
Robert Czapla oraz proboszcz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie Grzegorz Legutko, dzięki cze-
mu już wkrótce pracom konserwatorskim poddana 
zostanie wschodnia ściana świątyni. Prace będą po-
legały na jej zabezpieczeniu, uzupełnieniu fugi oraz 
zrobieniu opaski i nowego gzymsu. Koszt całego za-

Burmistrz pomaga, będzie ciąg dalszy
renowacji kościoła w Karsku

dania to około 80 tys. zł, drugie 40 tys. zł na jego 
wydanie zebrali więc parafianie. Roboty mają być 
zakończone w grudniu, a wówczas do zakończenia 
całego procesu renowacji kamiennej budowli pozo-
stanie jedna ściana.
 W poprzednich latach gmina Nowogard na reno-
wację kościoła w Karsku przekazała 30 tys. zł.

Paweł Botarski
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 Zagospodarowanie odpadów pochodzących 
z rolnictwa to zadanie ich wytwórcy (rolnika, który 
ma obowiązek podpisania indywidualnej umowy na 
ten cel). Problem z tego typu odpadami wiąże się 
głównie z tym , że nie są on uznawane za odpady 
komunalne.
 Mimo tego, że samorząd lokalny nie ma obo-
wiązku organizowania zbiórek wszelkich odpadów 
z produkcji rolnej, Gmina Nowogard postanowiła 
pomóc rolnikom w tym zakresie.
 Urząd Miejski w Nowogardzie w sierpniu i wrze-
śniu 2021 r. przeprowadził nabór deklaracji od zain-
teresowanych tematem rolników, aby określić ilość 
odpadów znajdujących się na terenie gminy, które 
miałyby zostać objęte programem. W efekcie zebra-
no deklaracje na usunięcie blisko 40 ton odpadów 
z działalności rolniczej – folii rolniczych po nawo-
zach sztucznych, siatki i sznurka do owijania balo-
tów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 31 marca 
2022 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na dofinansowanie utylizacji odpadów po-
wstających z działalności rolniczej w ramach pro-
gramu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. Dzięki temu, 
uzyskano kwotę 20 000,00 zł (100% wartości pro-

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
pomaga rolnikom

jektu netto, Gmina Nowogard ze środków własnych 
pokrywa jedynie koszty podatku VAT) na realizację 
projektu usunięcia odpadów od rolników.
 W czerwcu br. dokonany został wybór podmio-
tu odpowiedzialnego za odbiór oraz poddanie od-
padów odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Zbiórkę 
przeprowadzono w gospodarstwach w Długołęce 
i Świerczewie.
 Wykonawcą zamówienia była firma Recykling 
Polska-UE Grigore Bełz z Żagania.
 Dzięki temu w dużym stopni udało się zagospo-
darować sporą część odpadów, co oczywiście sta-
nowi kolejny krok na przyszłość w celu rozwiązania 
problemu, gdyż praktycznie wszyscy rolnicy wyrażali 
chęć ponownego udziału w projekcie.
 Była to druga edycja  tego programu w której 
bierze udział Gmina Nowogard – w ubiegłym roku 
usunięto blisko 270 ton odpadów.
 Na pewno nie będzie to edycja ostatnia, gdyż 
NFOŚiGW planuje w tym roku kolejny konkurs, 
o czym poinformujemy rolników, którzy chcieliby 
pozbyć się swoich odpadów.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu.
UM w Nowogardzie.
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 Wymiany bramy garażowej 
doczekała się remiza Ochotni-
czej Straży Pożarnej w podnowo-
gardzkim Osowie. Kontynuowana 
jest w ten sposób modernizacja 
obiektu, który po pożarze w li-
stopadzie 2018 roku uległ znacz-
nym zniszczeniom. Uszkodzeniu 
uległa wówczas między innymi 
brama garażowa, której użytko-
wanie było przez to mocno utrud-
nione. Burmistrz Robert Czapla 
przeznaczył na ten cel 18,4 tys. zł. 
Nowa brama znacznie ułatwia 
pracę strażakom, jest podnoszo-
na i opuszczana automatycznie, 
skraca czas wyjazdu do akcji, 
a wbudowane w nią drzwi ograni-
czają utratę ciepła w budynku.
 Warto wspomnieć, że w ostat-
nich latach remiza przeszła gene-

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osowie z nową bramą

ralny remont, a na początku 2020 roku na jej wyposażenie trafił nowo-
czesny wóz gaśniczy marki Volvo, zakupiony za ponad 1 mln zł.

Paweł Botarski
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 17 lutego 2022 roku minęły 2 lata od uroczy-
stego otwarcia przez burmistrza Roberta Czaplę 
bezpłatnej wypożyczalni sprzętu dla osób niepeł-
nosprawnych. Wypożyczalnia cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Do połowy bieżącego roku 
sprzęt został wypożyczony 176 razy.
 Przy okazji przypominamy, że wypożyczalnia dys-
ponuje następującym sprzętem:
• rowery trójkołowe z koszem,
• kule,
• balkoniki kroczące,
• wózki inwalidzkie.

 Przypominamy również, że istnieje możliwość korzystania z wypożyczalni internetowej www.ecotextil.
pl , gdzie oprócz powyżej wymienionego sprzętu można wypożyczyć łóżko rehabilitacyjne w pełni sterowa-
ne elektrycznie. Łózko dodatkowo posiada dwa materace: piankowy i przeciwodleżynowy.
 Serdecznie zapraszamy do korzystania z wypożyczalni mieszczącej się na parterze w budynku RCP przy 
ulicy Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie.
 Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do wcześniejszego kon-
taktu z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych Justyną Wiącek tel. 91 39 26 238.

Justyna Wiącek
Wydział GKMiOŚ

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI

 Mając na względzie dobro 
mieszkańców gminy Nowogard, 
a równocześnie przychylając się 
do próśb rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych, burmistrz No-
wogardu Robert Czapla zwrócił 
się z prośbą do Starosty Powiatu 
Pana Tomasza Stanisławskiego, 
o zabezpieczenie środków z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na do-
finansowanie do zakupu tabletów 
typu „Mówik” dla dzieci w wieku 
przedszkolnym.
 Aplikacja „Mówik” to prosta 
w obsłudze aplikacja, która jest 
nieocenioną pomocą w pracy 
z osobami z poważnymi trudno-
ściami w porozumiewaniu się. 
Wspiera nie tylko rozwój mowy, 
ale również rozwija komunika-
cję alternatywną. Program prze-

ZMIANY W DOFINANSOWANIU
DO TABLETÓW MÓWIK

znaczony na smartfony i tablety 
z ekranami dotykowymi i syste-
mem Android pomaga w komu-
nikowaniu się osób dotkniętych 
min. przez: wylew, uraz głowy, 
guz mózgu, ale również dla dzie-
ci z autyzmem, zespołem Downa, 
z mózgowym porażeniem dziecię-
cym i innymi niepełnosprawno-
ściami. Zalecany jest jako wspar-
cie terapii logopedycznej.
 Informujemy, że kierując się 
prośbą burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, starostwo podję-
ło stosowne działania w dokona-
niu zmian w zapisach i o przed-
miotowe dofinansowanie mogą 
ubiegać się rodzice dzieci, które 
nie realizują obowiązku szkolne-
go oraz nie spełniają warunków 
uczestnictwa w programie „Ak-
tywny Samorząd”.

 Rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością kwalifikujących się 
do uzyskania w/w dofinanso-
wania zapraszamy do kontaktu 
z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie lub Peł-
nomocnikiem ds. Osób Niepeł-
nosprawnych – Justyną Wiącek, 
Urząd Miejski w Nowogardzie 
Plac Wolności 5 pok. nr 202.

Justyna Wiącek
Wydział GKMiOŚ
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Od 7 maja 2019 roku realizowany jest Programu Burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli pn. „Zdrowe Powietrze w Nowogardzie”. W ubiegłym 
roku w ramach programu podpisanych zostało 75 umów na wymianę 
tzw. „kopciuchów”. Łączna kwota dofinansowania w 2021 roku wyniosła 
164.106,06 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku podpisanych zostało 19 umów na do-
finansowanie. Przypominamy, że z dofinansowania mogą skorzystać 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będący najemcą, właścicielem lub 
współwłaścicielem domu czy mieszkania, posiadający tzw. „kopciucha”.

Krok 1. Skąd wziąć wniosek?
- z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pok. nr 5 (parter), budynek Urzędu (nad Bankiem) pok. nr 202,
- ze strony internetowej nowogard.pl/aktualnosci/zdrowe-powietrze-w-nowogardzie

Krok 2. Co dołączyć do wniosku?
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie, że jest się właścicielem nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę pozostałych 
współwłaścicieli (wzory dostępne na stronie w zakładce Zdrowe Powietrze w Nowogardzie),
- pozostałe dokumenty wskazane na formularzu wniosku.

Krok 3. Jak będą wyglądały formalności?
- złożenie wniosku (wniosek składamy w pok. nr 5 na parterze),
- sprawdzenie wniosku przez komisję do spraw dotacji,
- wizja lokalna pod wskazanym we wniosku adresem (pracownik Urzędu telefonicznie powiadomi o termi-
nie wizji),
- podpisanie umowy,
- wymiana pieca,
- złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami (faktura, rachunek),
- ponowna wizja lokalna,
- wypłata dotacji.UWAGA - nie rozpoczynaj wymiany pieca przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy

Kto może złożyć wniosek?
- właściciele lub współwłaściciele domów i mieszkań oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których 
członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Na co można otrzymać pieniądze?
- na zakup fabrycznie nowych kotłów gazowych, kotłów na olej opałowy, pieców zasilanych prądem elek-
trycznym, kotłów na biomasę lub paliwa stałe co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012,
- na zakup elementów związanych z owym systemem ogrzewania (np. pompy, rury, zawory).

Ile pieniędzy w ramach dotacji można otrzymać?
- 3 tys. dla domów jednorodzinnych i mieszkań,
- 5 tys. dla domów wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Nowogardzie,

Justyna Wiącek, Plac Wolności 5, pok. 202 tel. 91 39 26 238,
e-mail: jwiacek@nowogard.pl ,www.nowogard.pl/zdrowe-powietrze-w-nowogardzie 

Justyna Wiącek
Wydział GKMiOŚ

DBAMY O POWIETRZE, KTÓRYM
ODDYCHAMY
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 W związku z realizacją zainicjowanego przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę programu 
pn. „Akcja sterylizacja” informujemy, że do końca czerwca wysterylizowanych zostało 87 kotek i wykastro-
wano 40 kocurów. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, w związ-
ku z czym lista wniosków jest bardzo długa, tym bardziej, że działania dotyczą nie tylko kotów wolno żyją-
cych, ale również właścicielskich.
 Uprzejmie informujemy, że wnioski są rozpatrywane po kolei według daty wpływu do Urzędu Miejskiego 
w związku z czym prosimy o cierpliwość.
 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Panią Justyną Wiącek pod nume-
rem telefonu: 91 39 26 238.

Justyna Wiącek
Wydział GKMiOŚ

PROGRAM „AKCJA STERYLIZACJA”
NADAL TRWA



Wiadomości Samorządowe10

www.nowogard.pl

 30 lipca oficjalnie otwarty został plac zabaw 
w podnowogardzkim Żabowie. Odbył się tam z tej 
okazji festyn rodzinny, w którym uczestniczyli miesz-
kańcy wsi, a wraz z nimi reprezentujący burmistrza 
Roberta Czaplę jego zastępca - Jarosław Hołubow-
ski. Atrakcji, przede wszystkim dla najmłodszych, 
było sporo. Do aktywnego spędzania czasu zachę-
cała wszystkich animatorka z gryfickiej Sensorycznej 

Festyn rodzinny w Żabowie
pełen atrakcji

Krainy, w powietrze wystrzeliły kolorowe proszki 
Holi, odbywały się najróżniejsze gry, zabawy i kon-
kurencje, warsztaty plastyczne i taneczne, strażacy 
z OSP Błotno przeprowadzili pokaz akcji gaśniczej, 
a dzieci uczyli posługiwania się „sikawką”, były też 
ognisko, lody, bańki mydlane czy zamek dmuchany. 
Dla każdego coś miłego, a że pogoda też dopisała, 
warto było wybrać się na piknik.

Paweł Botarski
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, informuje mieszkańców Nowogardu, będących rodzicami dzieci 
urodzonych w 2016 i 2017 roku, że w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wznowiła działalność 
klasa „0”.
Zaprasza się wszystkich chętnych rodziców do zapisu swoich pociech. Wystarczy zadzwonić pod 
nr 913926274 ( Szkoła Podstawowa nr 2) lub pojawić się osobiście w sekretariacie szkoły.

Na wniosek rodziców, dzieci klasy zerowej będą mogły korzystać z opieki świetlicy szkolnej do godziny 
15.30.
Rodzicu! Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, pamiętaj:

Zapewniamy opiekę:
• doświadczonych, profesjonalnych nauczycieli,
• pedagoga szkolnego,
• psychologa szkolnego.

Wasze dzieci będą miały do dyspozycji:
• kolorową, przytulną salę,
• pracownię multimedialną,
• strefę relaksu,
• salę zabaw,
• plac zabaw,
• boiska szkolne.

Droga Mamo, Drogi Tato!
• pójście do szkoły daje dzieciom szansę na rozwijanie potencjału poznawczego,
• dzieci te szybciej odnajdują się w przyszłości w szkolnej rzeczywistości,
• wasze dziecko bezstresowo przystosuje się do trybu szkolnego,
• zerówka w szkole kładzie większy nacisk na naukę i dzięki temu dziecko nie będzie miało większych 
trudności w pierwszej klasie z przyswojeniem wiedzy szkolnej,
• pobyt w zerówce w szkole pomaga oswoić dziecko z nieuchronnie nadchodzącymi zmianami.
• pobyt w naszej placówce nie oznacza końca beztroskiego dzieciństwa, ponieważ nie rezygnujemy 
z zabawy, My uczymy przez zabawę.

Mamy nadzieję, że każdy odpowiedzialny Rodzic już zdecydował.
Do zobaczenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie!

Przyjdź, Zobacz i Zapisz
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 7 sierpnia dobiegły końca zorganizowane 
przez Klub Żeglarski Knaga Nowogard zajęcia 
JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży. Przez kolej-
nych 10 dni dwunastka dziewcząt i chłopców w wie-
ku od 9 do 12 lat poznawało teoretyczne, jak i prak-
tyczne podstawy żeglarstwa, w czym pomagał im 
sternik morski Jarosław Nowak, przy organizacyjnej 
pomocy członków Knagi. Zwieńczeniem całego cy-
klu szkoleniowego były rozegrane w niedzielę mini 
regaty na łódkach klasy opitimist. Pokazały one, że 
dzieci dobrze wykorzystały czas szkolenia i przyswo-
iły sobie podstawowe umiejętności żeglarskie.
 W finale najszybsza okazała się Jagoda Den-
dał, za nią uplasowały się Zosia Szerszunowicz 
i Amelia Szczęsna, a kolejne miejsca zajęli Woj-
tek Spór i Witalij Kuharskii. W regatach brali także 
udział Piotr Murawski, Paweł Macikowski, Szymon  
Kutrzeba i Paweł Kutrzeba.

Żeglarskie szkolenie
na Jeziorze Nowogardzkim zakończone

 Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy 
jego ukończenia, pamiątkowe medale oraz drobne 
upominki ufundowane przez burmistrza Nowogar-
du Roberta Czaplę.

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.

Oczyszczanie miejsca parkingowego przy ul. Kowalskiej

Koszenie pobocza między garażami - ul. 5 Marca

Plewienie trawy przy brzegu krawężników - ul. Zielona
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Porządki przy schodach - ul.Zielona i ul. Kowalska

Przycinka drzew wokół ścieżki nad jeziorem

TYMON TYMAŃSKI – SPOTKANIE AUTORSKIE & KONCERT
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 Co roku biblioteka przygotowuje zajęcia wakacyj-
ne dla dzieci z Nowogardu i okolic. W tym roku choć 
w zmienionej formie, wakacje cieszyły się dużym za-
interesowaniem. 
 Podczas wspólnych spotkań przeczytaliśmy sześć 
ksiażek, ćwiczyliśmy techniki relaksacyjne, dowie-
dzieliśmy się czym jest bajkoterapia, malowaliśmy 
kosmos, podjeliśmy wyzwanie “escaperoomowe”, 
stworzyliśmy kreatyne figurki z klocków LEGO, urzą-
dziliśmy robotyczny pokaz mody. Oczywiście wy-
starczyło również czasu na zabawę. 
 Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapra-
szamy za rok ! :)

Podsumowanie wakacyjnych zajęć
w bibliotece
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OGŁOSZENIE
Ze względu na duże zainteresowanie imprezą plenerową “Dożynki Gminne 2022” Organizator Gmina 
Nowogard uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zmiany dotychczasowej formuły unie-
ważnia postępowanie wszczęte zaproszeniem do zgłoszenia udziału w Dożynkach Gminnych 2022 
z dnia 20 lipca 2022 roku. Zaproszenie do udziału w nowej formule zostanie opublikowane niezwłocz-
nie po jej opracowaniu.
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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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