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 18 czerwca br., burmistrz Ro-
bert Czapla podpisał z wykonaw-
cą, nowogardzką firmą ZPUH 
DEMGRAD S.C., umowę na bu-
dowę świetlicy w Wyszomierzu. 
Koszt inwestycji to 793.777,51 zł. 
W sumie gmina zmuszona była 
ogłosić aż 4 postępowania prze-
targowe, na które wpłynęło łącz-
nie 12 ofert. Tylko jednak z tych 
ofert, złożona przez nowogardzką 
firmę, nie przewyższała  zabezpie-
czonej kwoty w budżecie gminy.
 Na etapie konstruowania 
przez burmistrza Roberta Czaplę 
i skarbnika budżetu na rok 2019, 
radni z klubu SLD zaproponowa-
li, aby zwiększyć dotychczasową 
kwotę o kolejne tysiące zł. Tak się 
też stało. To umożliwiło podpisa-
nie wspomnianej umowy.
 Warto też wspomnieć, że Gmi-
na staraniem burmistrza Roberta 
Czapli pozyskała na ten cel dofi-
nansowanie ze środków unijnych.
 Jest to najważniejsza inwesty-
cja w sołectwie Wyszomierz, na 
którą czekają mieszkańcy. 
 - Chciałbym serdecznie po-
dziękować panu burmistrzowi za 
podpisanie dziś umowy – powie-
dział sołtys Wyszomierza Andrzej 
Kania. - Mieszkańcy niecierpliwie 
czekali na tę inwestycję. (ps)

Rusza budowa świetlicy w Wyszomierzu
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 Już niedługo rozpocznie się 
realizacja inwestycji, polegającej 
na remoncie uliczek osiedlowych 
przy ul. Zamkowej (od sklepu 
“U Natalii”).

 Burmistrz Robert Czapla roz-
począł na ten temat rozmowy 
z Prezesem Spółdzielni Gardno 
już w ubiegłym roku. Spółdziel-
nia zabezpieczyła pieniądze na 
ten cel, podobnie uczyniła Gmi-
na, zabezpieczając pieniądze, 
które pochodziły z oszczędności 
poprzetargowych. Jednak radni 
poprzedniej kadencji, na wniosek 
radnej Jowity Pawlak, zadanie to 
wykreślili z uchwały burmistrza. 
Tym samym, pomimo podjętych 
działań zarówno Prezesa SM 
Gardno, jak i burmistrza Roberta 
Czapli, remont nie mógł być prze-
prowadzony.
 Pomimo, że remont ten jednak 
zostanie przez burmistrza zreali-
zowany, to pojawił się problem. 
Otóż jeden z odcinków uliczki 
osiedlowej, znajduje się na te-
renie, którego właścicielem jest 
Powiat. Burmistrz Robert Czapla 
zwrócił się z prośbą do starosty 
Tomasza Stanisławskiego, aby 

Nie wszystkie uliczki osiedlowe
przy ul. Zamkowej będą wyremontowane

Powiat dołączył się do remontu, 
zabezpieczając na tę inwestycję 
w swoim budżecie kwotę 100 tys zł.
 Odpowiedź, która przyszła ze 
starostwa, nie pozostawia złudzeń 
– Powiat nie zamierza dołączyć 
się do realizacji wspomnianego 
remontu, a ponadto nie planuje 
współfinansowania tego zadania.
 Gmina ze Spółdzielnią zreali-
zują inwestycję na swoim terenie, 
zaś teren należący do powiatu po-
zostanie w takim stanie, w jakim 
znajduje się obecnie, tzn. opłaka-
nym. Teren nieobjęty remontem 
został oznakowany zieloną far-
bą. Miejmy nadzieję, że starosta 
w najbliższym czasie również wy-
kona podobne prace na terenie, 
za który odpowiada. (ps)

Kolorem czerwonym oznaczono teren, którego właścicielem jest Powiat Goleniowski
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 17 czerwca br., burmistrz Robert Czapla, podpi-
sał umowę z firmą Arch+ na wykonanie koncepcji 
projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Jest to realizacja obietnicy wyborczej bur-
mistrza, który zapowiadał, że będzie dążył do roz-
budowy NDK, aby powstało więcej pomieszczeń. 

Burmistrz podpisał umowę na wykonanie 
koncepcji przebudowy NDK 

 Można już składać oferty na pro-
jekt przebudowy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami bur-
mistrza, dotyczącymi najważniejszych 
w gminie obiektów kultury, w ponie-
działek, 10 czerwca br. burmistrz Ro-
bert Czapla podpisał zaproszenie do 
składania ofert na projekt przebudo-
wy biblioteki. 
 Modernizacja budynku powinna 
uwzględniać między innymi: remont 
wnętrza (w tym instalacji), remont da-
chu i kotłowni oraz docieplenie i do-
stosowanie dla osób niepełnospraw-
nych.
 Termin składania ofert wraz z wizu-
alizacjami zadania pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej na przebudowę Biblioteki Miejskiej 
w Nowogardzie” upływa 25.06.2019 r., 

Będzie przebudowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

o godz. 12:00. Oferty należy składać w podanym terminie, w za-
mkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju Nr 5. (BS)

Coraz więcej młodych osób, ale i nie tylko, realizuje 
swoje zainteresowania w kołach działających na te-
renie Nowogardzkiego Domu Kultury. Jednak brak 
pomieszczeń utrudnia swobodne planowanie zajęć. 
Stąd pomysł rozbudowy. Koszt wykonania koncepcji 
to 24.600 zł. (ps)
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Porządki
w gminie:

wiaty
przystankowe 

 Na ogólny wygląd gminy składają się nie 
tylko duże inwestycje, jak ścieżka dookoła 
jeziora i związana z nią infrastruktura. Rów-
nie ważne są prace związane z utrzymaniem 
czystości i porządku wykonywane od ponad 
8 lat na polecenie Burmistrza Roberta Czapli. 
 W ostatnim czasie, poza remontami 
w ramach bieżącego utrzymania dróg, m.in. 
pomalowano przejścia dla pieszych i odno-
wiono wiele oznakowań na jezdniach. Prace 
porządkowe wykonywane są również w ob-
rębie wiat przystankowych. 
 Na terenie Nowogardu jest ich 15: wszyst-
kie zostały wyczyszczone z pozostałości po 
plakatach itp. Ponadto, uzupełniono szyby 
tam, gdzie ich brakowało tj. na przystanku 
przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu SP nr 1), 
ul. Tadeusza Kościuszki (obok SANUS), przy 
ul. 15 Lutego, ul. Bohaterów Warszawy (obok 
SP nr 3), ul. Bema (obok SP nr 4). 
 Wymieniono zniszczone siedziska: przy 
ul. 15 Lutego, ul. Kościuszki, ul. Bohaterów 
Warszawy (przy SP nr 3), ul. 700 Lecia (przy 
SP nr 4), ul. Warszawska, ul. 5 Marca.
 Podobne prace naprawcze wykonywane 
są na terenach wiejskich gdzie wiat przystan-
kowych jest ok. 50.
 Brakujące szyby wstawiono lub wymie-
niono popękane w: Jarchlinie, Bieniczkach, 
Maszkowie (zatoka), Wierzchach i Wojcie-
szynie. Odmalowano wiaty w: Jarchlinie, 
Osowie (tu także wymieniono na nowe sie-
dzisko), Żabowie, Konarzewie, Wierzchach, 
Trzechelu oraz Kolonii Czermnica. 
 Również w Łęgnie wykonano wymianę 
siedziska wiaty a w Zakłodziu wykonano re-
mont jej fundamentów. Wiata w Wojcieszy-
nie wymagała większych prac. Wykonano 
tam wymianę poszycia dachowego, montaż 
szyby, malowanie i naprawę elementów sta-
lowych wiaty.
 Wszystkie wymienione prace zostały 
wykonane na zlecenie burmistrza Roberta 
Czapli, by mieszkańcy gminy mogli korzy-
stać z estetycznych przystanków. Pamiętaj-
my o tym i szanujmy nasze wspólne dobro, 
utrzymując je w porządku i czystości. (BS., 
fot. w. GKMiOŚ)
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 W środę, 12 czerwca br., 23 właścicieli gruntów 
leżących za Orlikiem, w obrębie Kulice, będących 
równocześnie inwestorami, podpisało w obecności 
skarbnika Marcina Marchewki i Agnieszki Warkale-
wicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska umowę przekazania 
sieci wodociągowo kanalizacyjnej na rzecz gminy 
Nowogard. W imieniu gminy umowę tę podpisał 
burmistrz Robert Czapla.
 Sieć wybudowano na odcinku około 1 kilometra 
(wodociągowa - 1106 m, sanitarna - 984 m.) rurami 
o przekroju fi 90 wodociąg oraz fi 200 oraz 300 ka-
nalizacja sanitarna. Wykonawcą prac była firma SAN-
TECH SC Jarosław Golec, Krzysztof Zakrzewski z No-
wogardu. Wartość inwestycji określona kosztorysem 
powykonawczym wyniosła 673 418,09 brutto. 
 Gmina przejęła niniejszą sieć za kwotę 
336.709,05 zł brutto.
 Wnioskodawcy przekazali na rzecz Gminy całą 
dokumentacją związaną z wybudowaniem przed-
miotowej sieci tj:
- projekt budowlany
- pozwolenie na budowę
- dziennik budowy
- sprawozdania z badań jakości wody
- protokoły z próby szczelności sieci
- inwentaryzację powykonawczą sieci wod-kan
- atesty na użyte materiały

CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

20.02.2017 r – wniosek właścicieli działek o przeję-
cie za 50% wartości kosztorysowej planowanej do 
wybudowania w obrębi Kulice sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej. Do wniosku załączono koncepcję 
przebiegu sieci oraz kosztorys szacunkowy określa-
jący przybliżoną wartość inwestycji tj. 690.573,27 zł. 

29.03.2017 r – Burmistrz przygotował projekt 
uchwały intencyjnej, dzięki której można było za-

Gmina przejęła sieć wodną
i kanalizacyjną za Orlikiem 

bezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe na 
wypłatę na rzecz prywatnych inwestorów wynagro-
dzenia, za przeniesienie na rzecz Gminy sieci wod-
-kan. W budżecie zabezpieczono w ten sposób kwo-
tę 345.000,00 zł.

17.05.2017 r – spotkanie w sprawie omówienia wa-
runków odpłatnego przekazania na rzecz gminy sieci 
wod-kan. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

06.12.2017 r – spotkanie z inwestorami w celu 
przedstawienia projektu porozumienia stanowiące-
go o warunkach przejęcia sieci i formie rozliczenia 
inwestycji. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

14.12.2017 r. - podpisanie porozumienia w sprawie 
odpłatnego przejęcia sieci. Porozumienie podpisa-
ne przez 26 Inwestorów. W porozumieniu określo-
no warunki rozliczenie inwestycji w taki sposób, że 
wypłata należności nastąpi jednorazowo na rzecz 
Wnioskodawców w częściach równych - wyliczonych 
poprzez podzielenie należnej kwoty poprzez liczbę 
wnioskodawców. Każdy z wnioskodawców miał pra-
wo odstąpienia od porozumienia bez podania przy-
czyny. Wnioskodawcy oświadczyli, że w przypadku 
odstąpienia przez jednego lub kilku wnioskodaw-
ców będą partycypować w kosztach w równych czę-
ściach proporcjonalnie do całej inwestycji.

W 2018 r – 6 inwestorów zrezygnowało z uczestnic-
twa w inwestycji. W miejsce tych co zrezygnowali do 
porozumienia przystąpiło 3 kolejnych inwestorów 
jednocześnie oświadczając, że akceptują warunki 
porozumienia z dnia 14.12.2017r. .

02.04.2019 r – zawiadomienie o zakończeniu inwe-
stycji

10.04.2019 r – Nadzór Budowlany zawiadamia 
o braku sprzeciwu odnoście przystąpienia do użyt-
kowania przedmiotowej sieci. (ps/AW)
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 We wtorek, 4 czerwca br., bur-
mistrz Robert Czapla, podpisał 
ogłoszenie o przetargu na wyko-
nanie remontu chodnika przy uli-
cy Wojska Polskiego.
 Planowany remont dotyczy 
ostatniego odcinka wspomnia-
nej ulicy, od posesji 44 do posesji 
nr 38 wraz ze zjazdami do posesji 
(strona prawa).

Burmistrz kontynuuje remont chodnika 
przy ulicy Wojska Polskiego 

 Zakres robót obejmuje rów-
nież wycinkę drzew wraz z karczo-
waniem pni, rozebranie starych 
elementów chodnika i zjazdów 
oraz ułożenie nowej nawierzchni 
chodnika i zjazdów.
 Gmina dotychczas wykonała 
chodnik przy tej drodze powiato-
wej po lewej od policji do ośrod-
ka na tzw. harcówce oraz prawą 
stronę od Placu Ofiar Katynia do 
posesji 44. Ponadto w ubiegłym 
roku, burmistrz zlecił naprawę 
nawierzchni ulicy Wojska Polskie-
go na odcinku od posesji nr 1 do 
nr 3. Długość całej ulicy to blisko 
1,5 km.
 Posiada ona charakter histo-
ryczny – przetrwała wojnę cała 
zabudowa przedwojenna dawnej 
ulicy Ogrodowej. Ponadto prowa-
dzi ona do miejsc szczególnych – 
dawnego cmentarza żydowskiego 
i ewangelickiego, które umiejsco-
wione są w Sarnim Lesie, naprze-
ciwko Stadionu Miejskiego.

 Trwają w tej chwili rozmowy 
Gminy z Starostwem, aby rów-
nież Powiat włączył się w remont 
najdłuższej swej ulicy w Nowogar-
dzie, która aż się prosi o nową na-
wierzchnię.
 Termin składania ofert do dnia 
24.06.2019 godz. 9:00.
 Więcej informacji na stronie-
http://bip.nowogard.pl/zamo-
wienia/pokaz/481.dhtml (ps)
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Możliwość pozyskania dofinansowania 
do termomodernizacji domu

jednorodzinnego i wymiany źródła ciepła 
 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla informuje, że w imieniu 
mieszkańców zamierza przystąpić 
do projektu realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego dotyczącego wymiany 
źródeł ciepła oraz termomoderniza-
cji domów jednorodzinnych. Wszyst-
kich zainteresowanych przeprowa-
dzeniem termomodernizacji lub 
wymianą pieca węglowego prosimy 
o wypełnienie ankiety. Na ich pod-
stawie zostanie przygotowany wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego o 
przyznanie naszej gminie dofinanso-
wania. Jeśli zostanie on rozpatrzony 
pozytywnie, to wszystkie osoby, któ-
re złożyły ankietę i spełniają kryteria 
będą mogły uczestniczyć w progra-
mie oraz otrzymać dotację. Infor-
macja z Urzędu Marszałkowskiego o rozstrzygnięciu 
naboru pojawi się jesienią.

I. Program dofinansowania do wymiany kotłów 
węglowych

Dofinansowanie będą mogli otrzymać:
• właściciele domów jednorodzinnych,
• właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych,
• najemcy mieszkań (posiadający tytuł do lokalu 
mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem 
na cele projektu w okresie realizacji i trwałości pro-
jektu, tj. 5 lat).

 W przypadku otrzymania przez Gminę dofinanso-
wania osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
będą mogły otrzymać 7 500 zł - na wymianę starego 
źródła ciepła opartego o spalanie węgla (kwota ry-
czałtowa określona na jedno gospodarstwo domo-
we) na nowe, niskoemisyjne źródło.

II. Program dofinansowania do termomodernizacji 
domów jednorodzinnych

 W przypadku otrzymania przez Gminę dofinan-
sowania właściciele domów jednorodzinnych po-
łożonych na terenie Gminy Nowogard będą mogli 
otrzymać:
• 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomo-

dernizacji budynku jednorodzinne-
go wraz z likwidacją istniejącego 
źródła ciepła opartego o spalanie 
węgla i zastąpienie likwidowanego 
źródła ciepła nową jednostką wy-
twarzania energii cieplnej.
Zakres częściowej modernizacji: 
izolacja cieplna ścian (w tym m.in. 
stolarki okiennej i drzwiowej) oraz 
modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania.
• 50 000 zł - na wykonanie pełnej 
termomodernizacji budynku jed-
norodzinnego wraz z likwidacją 
istniejącego źródła ciepła opartego 
o spalanie węgla i zastąpienie likwi-
dowanego źródła ciepła nową jed-
nostką wytwarzania energii cieplnej.
Zakres pełnej termomodernizacji: 
izolacja cieplna ścian (w tym m.in. 
wymiana stolarki okiennej i drzwio-

wej), stropodachu, podłogi (w tym również dachu) 
oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewa-
nia.

 O tym czy modernizacja energetyczna budynku 
będzie pełna lub częściowa przesądzi audyt energe-
tyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę 
w ramach przyznanego dofinansowania.

Ważne informacje:
1. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia 
na działanie objęte projektem.
2. Przeprowadzenie wymiany pieca będzie możliwe 
wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne 
wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 
150 kWh/(m2x rok). W tym celu w zgłoszonym do 
projektu indywidualnym gospodarstwie domowym 
Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zle-
ci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa 
charakterystyki energetycznej.
3. Okres realizacji projektu – 2020 r.
4. Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użyt-
kowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły 
węglowe).
5. Wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Pro-
gramu Antysmogowego nie można łączyć z innymi 
formami pomocy, tzn. z programem ,,Czyste powie-
trze” oraz gminnym programem ,,Zdrowe powietrze 
w Nowogardzie”.
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 30 października 2018 r., burmistrz Robert Cza-
pla, w towarzystwie pracowników Urzędu Miej-
skiego, dokonał oficjalnego odebrania wykona-
nych etapów nowo wybudowanej ścieżki dookoła 
nowogardzkiego jeziora.
 - Budowa ścieżki dookoła jeziora była jedną z naj-
istotniejszych inwestycji pod względem turystycz-
nym i rekreacyjnym. W sprawie o potrzebie budowy 
ścieżki wpłynęło do nas około 3000 podpisów miesz-
kańców. To była najliczniejsza petycja, jaka kiedykol-
wiek wpłynęła do naszego urzędu – mówił wówczas 
do zebranych burmistrz Robert Czapla.
Jednak nie wszystkie odcinku udało się wtenczas 
zrealizować.
 - Kiedy zostanie wykonany ostatni odcinek ścieżki 
dookoła jeziora, który znajduje się na terenie DPS? - 
to częste pytanie, jakie kierujecie Państwo do naszej 
redakcji.

Czy zostanie wykonany ostatni odcinek 
ścieżki dookoła jeziora? 

 Zapytaliśmy o to burmistrza Roberta Czapli, któ-
ry nam odpowiedział: radni poprzedniej kadencji 
sprzeciwili się przeznaczeniu wnioskowanej przez 
mnie kwoty na wykonanie ostatniego etapu ścież-
ki, który znajduje się na terenie DPS. W chwili obec-
nej podejmujemy starania, aby pozyskać na ten cel 
środki zewnętrzne. Jeżeli się to nam nie uda, będzie 
trzeba poszukać brakującej kwoty w budżecie gmi-
ny. Szkoda, bo mieliśmy szansę wykonać brakujący 
odcinek i odzyskać dodatkowo 80% poniesionych na 
tę inwestycję kosztów.
 Przypomnijmy, że 31 lipca 2018 r., odbyła się 
nadzwyczajna sesja rady miejskiej, którą zwołano na 
wniosek burmistrza Roberta Czapli. W trakcie obrad 
radni zajęli się m.in. projektami uchwał przygoto-
wanymi przez burmistrza: sfinansowania budowy 
ostatniego odcinka ścieżki dookoła jeziora w okolicy 

6. Nie ma możliwości przeprowadzenia samej ter-
momodernizacji budynku bez likwidacji węglowego 
źródła ciepła.
7. W pierwszej kolejności piec węglowy należy wy-
mienić na jednostkę wytwarzającą energię ze spa-
lania gazu (dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, 
tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasad-
nione ekonomicznie), a w drugiej kolejności inne 
źródła ciepła spełniające normy.
 
Ankiety dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, 
Plac Wolności 1, pok. 5,
• w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, 
pok. 207,
• na stronie internetowej: www.nowogard.pl.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 
pok. 5 lub drogą mailową na adres: mbednarek@
nowogard.pl w terminie do 28 czerwca 2019 r.

UWAGA! Ankiety złożone w terminie do końca 
kwietnia dotyczące wymiany źródła ciepła zacho-
wują swoją ważność, nie ma potrzeby składania 
deklaracji ponownie.

Więcej informacji udziela Pani Magdalena Bedna-
rek, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, 
pok. 207, tel. 91 39 26 239, mail: mbednarek@no-
wogard.pl w godzinach 7:30-15:30.
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DPS oraz modernizacji budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 2.
 Burmistrz pozyskał z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego niemal 1 mln 325 tys. zł 
z wykonanego i rozliczonego projektu dotyczącego 
budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie Woj-
cieszyn – Miętno. Słowem – pieniądze wróciły do 
budżetu Gminy. W związku z tym pojawiła się moż-
liwość wykorzystania tych środków ponownie. Bur-
mistrz zaproponował więc radnym, aby przeznaczyć 
ok. 1 mln 200 tys. zł, na budowę ostatniego odcinka 
ścieżki dookołą jeziora.
 Na 6 etapów burmistrz pozyskał dofinansowanie 
w wysokości niemal 3 mln złotych, natomiast ostat-
ni etap pozostał bez dofinansowania.
 Na spotkaniu burmistrza i jego współpracowni-
ków z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą, wice-
marszałek zachęcał do wykonania tego ostatnie-
go odcinak ścieżki, bo jak podkreślił, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że już w październiku poja-
wią się środki, z których Gmina będzie mogła odzy-
skać niemal 80 proc. wkładu własnego (czyli prawie 
milion złotych). Pozostałe środki burmistrz wniosko-
wał przeznaczyć na modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. O ile radni wyrazili aprobatę dla 
wniosku burmistrza w sprawie przeznaczenia braku-
jącej kwoty na SP 2 – tak w przypadku przeznaczenia 
brakujących środków na budowę ostatniego etapu 
ścieżki – zgody nie dali.
 Była szansa zakończyć całkowicie inwestycję tym 
bardziej, że na ostatni etap ścieżki, na który Gmina 
ogłosiła przetarg, wpłynęła oferta. Możliwe zatem 
było wykonanie tego odcinak ale potrzebna był kwo-
ta około 1 mln 200 tys złotych, o które wnioskował 
burmistrz. Radni zaś, głosem radnej Jowity Pawlak, 
zabezpieczyli tylko 364 tys. zł. Ta kwota jednak nie 
dała żadnej możliwości na ukończenie całej budowy. 
Gmina musiała unieważnić przetarg na wykonanie 
ostatniego etapu ścieżki. Stracony został czas i pie-
niądze na wykonywanie prac projektowych. I takim 
sposobem, przez niekonsekwencję radnych, którzy 
przecież występując w imieniu mieszkańców chcieli 
wykonania ścieżki – na „ostatniej prostej”, nagle się 

wycofali, a inwestycja pozostaje nadal niedokończo-
na.
 Decyzją radnych nie wykonaliśmy inwestycji do 
końca i straciliśmy też szansę na zwrot z Urzędu 
Marszałkowskiego niemal milona złotych. Gdyby 
radni zgodzili się na propozycje burmistrza ścieżka 
byłaby ukończona w całości do października ubie-
głego roku i temat tej inwestycji byłyby wreszcie 
zamknięty. Do gminy zaś wróciłby dodatkowo nie-
mal milion złotych, za który można wyremontować 
dziurawe ulice, postawić pewnie ze dwie świetlice 
wiejskie lub wesprzeć szkoły czy przedszkola albo 
dołożyć do planowanego remontu domu kultury.
 Mamy nadzieję, że uda się burmistrzowi Rober-
towi Czapli zrealizować do końca ścieżkę dookołą 
jeziora i będziemy mogli się nią cieszyć.
 - Ta ścieżka to trafiony pomysł i my wam jej za-
zdrościmy – mówią studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Goleniowa. - Spacer po niej to sama przy-
jemność, szczególnie dla nas starszych oraz tych ży-
jących aktywnie. (ps)
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 W środę, 12 czerwca 
br., zebrały się komisje, 
powołane w celu prze-
prowadzenia konkursów 
na stanowiska dyrekto-
rów szkół i przedszko-
la. Po przeprowadzeniu 
procedury wyboru, wy-
maganą bezwzględną 
większością głosów, na 
dyrektorów poszczegól-
nych placówek na kolej-
ne 5 lat zostali w wyniku 
konkursu wybrani:
Szkoły Podstawowej nr 2 
– pani Ewa Żylak, 
Szkoły Podstawowej nr 4 
– pan Bogdan Sobolew-
ski,
Przedszkole nr 4 - pani 
Elżbieta Majchrzak.
 W komisji z ramienia 
organu prowadzącego 
zasiedli: Zastępca Burmi-
strza Krzysztof Kolibski, 
Skarbnik Marcin Mar-
chewka, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej 
Marcin Wolny oraz z Ze-
społu Ekonomicznego 
Szkoł i Przedszkoli - Li-
liana Kazimierczak. Wy-
branym dyrektorom ży-
czymy sukcesów w pracy 
pedagogicznej.

(BS, fot. MM)

Dyrektorzy wybrani 

Szkoła Podstawowa nr 2
– Ewa Żylak

Przedszkole nr 4
- Elżbieta Majchrzak

Szkoły Podstawowej nr 4
– Bogdan Sobolewski
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 17 czerwca br., została wyda-
na pozytywna decyzja o lokali-
zacji zjazdu z drogi powiatowej, 
który umożliwi dojazd klientom 
do sklepu DINO na osiedlu Bema 
w Nowogardzie.
 W 2013 roku, do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, wpłynął 
wniosek inwestora o wydanie wa-
runków zabudowy dla planowa-
nej inwestycji budowy pawilonu 
handlowego (marketu) na ul. Ge-
nerała Bema. Pierwotnie plano-
wana była w tym miejscu budowa 
przez portugalską firmę Jeronimo 
Martins, trzeciego już w Nowo-
gardzie, dyskontu Biedronka. 
 Budowa takich wielkopo-
wierzchniowych sklepów w mie-
ście zawsze jest kontrowersyjna, 
czy to z uwagi na lokalne małe 
sklepy, czy też na wygląd same-
go miasta. W związku z tym bur-
mistrz Robert Czapla, postano-
wił zwrócić się bezpośrednio do 
mieszkańców z pytaniem, czy taki 
market w tym miejscu powinien 
powstać.
 24 sierpnia 2016 r., burmistrz 
zarządził konsultacje społeczne, 

Na osiedlu Bema będzie sklep DINO 

które odbyły się w dniach od 29 
sierpnia do 3 września 2016 roku. 
Mieszkańcy mieli odpowiedzieć 
wtedy na jedno pytanie: „Czy 
jesteś za/czy jesteś przeciw – lo-
kalizacji pawilonu handlowego 
(marketu) na terenie osiedla nr 3 
w Nowogardzie?”. Uprawionych 
do głosowania było 1485 osób. 
Swoje głosy oddało 922 miesz-
kańców Osiedla Bema. „Za” loka-
lizacją pawilonu opowiedziało się 
830 mieszkańców (co daje 90%), 

„przeciw” opowiedziały się 92 
osoby (10%).
 Dzięki przeprowadzonym 
w roku 2016 konsultacjom, po-
znaliśmy opinię mieszkańców oraz 
dowiedzieliśmy się w ten sposób, 
że jest duża grupa zwolenników 
lokalizacji pawilonu handlowego 
właśnie na Osiedlu Bema. 
 Warto też wspomnieć, że wła-
ścicielem sklepu, który ma po-
wstać na osiedlu Bema, jest pol-
ska firma DINO POLSKA S.A. (ps)

 W środę, 5 czerwca br. Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi “Lila-róż” w Nowo-
gardzie, obchodziło 10-lecie istnienia. W uroczysto-
ści, zorganizowanej w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry, wzięli udział m.in.: Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek 
Rafiński, członkinie oraz grono przyjaciół Stowarzy-
szenia. Wydarzenie prowadził Cezary Komisarz z No-
wogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
 Jubileusz rozpoczął się odśpiewaniem hymnu 
Amazonek, po którym bukiet w liliowo - różowej 
tonacji wręczył Prezes Stowarzyszenia - Marii Gó-
reckiej Burmistrz Robert Czapla, zaś Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Jacek Rafiński – prezent 
w postaci 1000 złotych z przeznaczeniem na dzia-
łalność. - Dziękujemy za to, co robicie. Życie i zdro-
wie to najcenniejsze, co mamy. Zdrowie to dar, który 

Burmistrz Robert Czapla
na 10-leciu „Lila-róż” 

dostaliśmy i należy o nie dbać. Jesteście przykładem 
jak, należy to robić. U was człowiek jest na pierw-
szym miejscu. To bardzo szlachetne. Za to wszyst-
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ko serdecznie dziękuję w imieniu 
całej Rady Miejskiej, pracowni-
ków i współpracowników Urządu 
Miejskiego oraz całego społeczeń-
stwa Nowogardu. Gratuluję tego 
pięknego Jubileuszu – mówił bur-
mistrz. Po tych słowach, nagro-
dzonych brawami Maria Górecka 
przekazała burmistrzowi pamiąt-
kowe podziękowania.
 W kolejnej odsłonie wydarze-
nia, prelekcję o wpływie psychiki 
na zdrowie fizyczne pn. „Z tej per-
spektywy więcej widać” wygłosiła 
psycholog Marta Żetecka – Kru-
gła. W czasie Jubileuszu przed-
stawiono również prezentację 
fotograficzną z dziesięcioletniego 
życia Stowarzyszenia mającego 
obecnie swoją siedzibę przy no-
wogardzkim szpitalu (ul. Wojska 
Polskiego 7). 
Ostatnim punktem uroczystości 
było wręczenie wyjątkowych po-
dziękowań dla pozostałych przy-
jaciół “Lila-róż”, wśród nich m.in. 
piosenkarce Justynie Sawickiej 
z Nowogardu, która uwieńczyła 
Jubileusz Amazonek wykonaniem 
„The Power Of Love” Jennifer 
Rush. 
 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, od lat wspiera organiza-
cje pozarządowe działające na 
terenie gminy, przyznając w co-

rocznych konkursach, dotacje na 
ich działalność. Chętnie także an-
gażuje się w życie poszczególnych 
organizacji. Działalnością zarów-
no profilaktyczną jak i wsparciem 
rehabilitacyjnym kobiet z proble-
mami onkologicznymi zajmuje się 
- jako jedyne w gminie Nowogard 
- Stowarzyszenie „Lila-róż”.  (BS, 
fot.: BS)
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 W środę, 19 czerwca br., od-
była się ostatnia przed wakacjami 
sesja Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie. Radni w czasie tej sesji po-
chylili się nad „Raportem o stanie 
Gminy Nowogard za rok 2018”, 
który jest swoistym spojrzeniem 
na aktualną, wewnętrzną i ze-
wnętrzną sytuację gminy. Jest to 
swoiste novum, które od tego 
roku obowiązuje. Jak powiedział 
przedstawiciel firmy, która przy-
gotowała wspomniany raport, 
współpraca z Urzędem Miejskim 
układała się wzorowo, materiały 
były dostarczane błyskawicznie 
(najszybciej z gmin, które firma 
obsługiwała), zaś sam raport 

Sesja absolutoryjna 
absolutorium, oddając na niego 
najwięcej głosów (pobił w ten 
sposób swój wcześniejszy wynik, 
a także zdobył największą liczbę 
na burmistrza z dotychczasowych 
kandydatów w historii gminy No-
wogard), RIO wydało pozytyw-
ną opinię, to jednak dla radnych 
było to za mała. I choć przyjęli 
samo sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu, to już sama 
uchwała absolutoryjna nie zosta-
ła przez nich uchwalona (10/10). 
Dziwne to, bo absolutorium jest 
konsekwencją sprawozdania fi-
nansowego. Ale kto jest w stanie 
zrozumieć naszych radnych?
 Radni zabezpieczyli też na 

kusja momentami zaskakiwała, jak 
wypowiedź radnego Marcina Nie-
radki z PiS, że Rząd PiS nie będzie. 
 Radni wprowadzili do budżetu 
gminy ponad 518 tys złotych, któ-
re burmistrz pozyskał na odwod-
nienie terenu przy ul. Kowalskiej, 
Warszawskiej, Zamkowej, gdzie 
w przyszłości powstanie teren 
rekreacyjny. Radni Nieradka (PiS) 
i Wiatr (Nowa) pogratulowali bur-
mistrzowi i jego współpracowni-
kom pozyskania funduszy unij-
nych na ten cel. Słowa miłe, choć 
dziwne, ponieważ kilkadziesiąt 
minut wcześniej za brak tej inwe-
stycji padła ze strony radnych kry-
tyka. Lepiej późno niż wcale.

przekracza znacznie wymagane 
minimum (nowogardzki raport 
ma blisko 300 stron, gdy inne 
gminy mają znacznie mniej). Jed-
nak dla radnych z Nowej to wciąż 
za mało. Tak jakby nie chcieli 
przyjąć informacji ile jest dróg w 
gminie, budynków, mieszkańców 
itd. Co wyrazili również w dyskusji 
przed głosowaniem nad sprawoz-
daniem finansowym z wykonania 
budżetu gminy za rok 2018 oraz 
nad udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Nowogardu za re-
alizację tegoż budżetu.
 I choć mieszkańcy gminy No-
wogard wypowiedzieli swoje zda-
nie i w ostatnich wyborach udzie-
lili burmistrzowi Robertowi Czapli 

wniosek burmistrza Roberta 
Czapli 75 tys zł w budżecie gmi-
ny (z rezerwy celowej), na zada-
nie „Zdrowe powietrze w No-
wogardzie. Jest to kwota, która 
ma pokryć dotychczas złożone 
i rozpatrywane przez komisję 
wnioski (19) o wymianę pieców 
centralnego ogrzewania. Rad-
ni podziękowali burmistrzowi za 
jego inicjatywę i przekazali, że 
mieszkańcy są bardzo zadowoleni 
z tej inicjatywy. Dokonano, zgod-
nie z sugestią RIO, zmiany w przy-
jętym programie, uwzględniając 
w akcji wymiany pieców również 
przedsiębiorców.
 Odbyła się też dyskusja nad 
stanem finansowym. Ciekawa dys-

 Odbyła się również dysku-
sja w sprawie wyborów sołtysa 
w Słajsinie. W maju br., odbyły się 
wybory, z którchwynikiem nie po-
godził się już były sołtys Słajsina, 
którego mieszkańcy nie wybrali 
na kolejną kadencję. Wygląda na 
to, że były sołtys nie pogodził się 
w decyzją mieszkańców i próbuje 
na wszelkie sposoby podważyć 
ważność wspomnianych wybo-
rów. Jednak to co uważał za nie-
prawidłowości, okazało się w toku 
dyskusji, że nie do końca było tak, 
jak to przedstawił Radzie. Głos za-
brał obecny sołtys Słajsina, który 
powiedział, że jest zniesmaczo-
ny słowami swego poprzednika 
i choć prowadził rozmowy oraz 
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podejmował próbę podjęcia 
z nim współpracy, jednak podana 
dłoń została odrzucona. Widać, że 
nie każdy potrafi pogodzić się ze 
swoją porażką. 
 Taka jest widać ludzka natu-
ra, która nie potrafi pogodzić się 
z decyzją większości.
 W czasie wyborów, prowadzo-
ne były też konsultacje społeczne, 
aby wydłużyć do 5 lat kadencję soł-
tysów, tak jak trwa kadencja burmi-

strza. Odbyły się one dotychczas w 
15 z 37 sołectwa. Lecz radni głoso-
waniem wycofali z porządku obrad 
ten projekt uchwał argumentując, 
że chcą głosować nad 37 projekta-
mi uchwał odnośnie zmian w sta-
tucie sołectw gminy Nowogard. 
Dziwna argumentacja, jakby radni 
mieli za mało pracy. Jednak dlacze-
go tego kryterium zbiorowości nie 
stosują np. w prawie zmian w fun-
duszach sołeckich. Przecież można 

również poczekać, aż więcej bę-
dzie takich wniosków i wówczas 
zbiorowo je zatwierdzić. Ale nie. 
Dlaczego? Bo uchwała dotyczyła 
radnego Andrzeja Kani i jego sołec-
twa, gdzie jest sołtysem. Jak widać 
raz stosuję się zasadę zbiorowości, 
a inny razem nie. Totalna wybiór-
czość i tak było za poprzedniej ka-
dencji i ci sami radni dalej to robią. 
Kali brać to dobrze, jak Kali czekać, 
to źle. (ps)

Spotkanie
z Tanyą Valko

 17 czerwca w MBP mieliśmy przyjemność go-
ścić Tanyę Valko - autorkę Arabskiej Sagi, arabistkę 
i znawczynie Bliskiego Wschodu. Podczas spotka-
nia autorka promowała swoją najnowszą książkę 
pt. „ Arabski raj”, która jest kontynuacją losów bo-
haterki cyklu: Doroty oraz jej córek - Marysi i Darii.  
 Arabistka opowiedziała o swoich początkach 
w Libii, o silnej Polonii, o tamtejszych zwyczajach 
i tradycjach. Ponadto mogliśmy usłyszeć o tym jak 
wygląda życie kobiet w krajach muzułmańskich. Na 
koniec spotkania chętni mogli zakupić książki, uzy-
skać autograf autorki i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.  
 Dla wszystkich, którzy nie mogli być z nami 
tego dnia mamy dobre wieści - Pani Tanya odwie-
dzi nas jeszcze przy okazji promocji kolejnej książ-
ki. A tymczasem zapraszamy do wypożyczania! 
Wszystkie pozycje autorki dostępne są w naszej 
Bibliotece.

Zostały złożone wnioski o pomoc 
finansową dla rodzin

poszkodowanych w pożarze
 W związku ze zdarzeniami 
losowymi (pożarów budynków 
mieszkalnych), które dotykają 
mieszkańców naszej gminy Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
złożył cztery wnioski do Urzędu 
Wojewódzkiego w zakresie do-
datkowego wsparcia finansowego 
dla rodzin poszkodowanych w po-
żarze. Pomoc jaką mogą uzyskać 

jest niezbędna biorąc pod uwa-
gę wysokie koszty remontowe. 
W dniu 05.06.2019r Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla pod-
pisał już pierwszą z umów z Wo-
jewodą Zachodniopomorskim p. 
Tomaszem Hinc w sprawie przy-
znania dotacji celowej na rzecz ro-
dziny poszkodowanej w pożarze. 
Wszystkie rodziny ponadto zosta-

ły objęte wsparciem finansowym 
oraz socjalnym zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej. Należy nad-
mienić iż, Urząd Miejski w Nowo-
gardzie z podległą mu jednostką 
organizacyjną tj. Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej jako jeden z nie-
licznych w kraju realizuje wparcie 
w sytuacjach kryzysowych przez 
24 godziny na dobę.
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 W sobotnie popołudnie (8 czerwca br.), sołtys 
sołectwa Bieniczki i Bieńczyce, zorganizował Dzień 
Dziecka. Licznie zebrały się dzieci, rodzice i goście, 
aby świętować ten wyjątkowy dzień. Wszystkich 
przybyłych na początku, w tym burmistrza Rober-
ta Czaplę, przywitał sołtys Rafał Żurek. Głos zabrał 
również włodarz naszej gminy, który życzył wszyst-
kim dobrej zabawy. Wśród osób zaproszonych przez 
mieszkańców sołectwa była również była sołtys 
z Osowa i radna Mirosława Cwajda.

Sołectwo Bieniczki
świętowało Dzień Dziecka 

 Dla najmłodszych przygotowano masę atrakcji, 
w tym m.in. zamki dmuchane.
 Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim tym, 
dzięki którym impreza mogła zostać zorganizowana. 
(ps)

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza 

do składania ofert na zadanie pn:
 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej

w Nowogardzie”
 

 Termin składania ofert upływa 25.06.2019 o godz. 12:00.
 Szczegółowe  informacje dostępne pod adresem:

 
 http://bip.nowogard.pl/unzip/10687.dhtml
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Oferta pracy w szkole podstawowej w Długołęce 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni nauczyciela surdopedagoga
od 2 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, w wymiarze 2/22 tygodniowo.

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu surdopedagogiki .

Dokumenty wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy składać w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną na adres:

spdlugoleka15@wp.pl do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu : 91 39 104 92.
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni socjoterapeutę
od 2 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, w wymiarze 2 /22 tygodniowo.

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu: studia wyższe w zakresie resocjalizacji
lub socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub  studiów podyplomowych

i kursów kwalifikacyjnych w zakresie socjoterapii.

Dokumenty wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy składać w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną na adres:

spdlugoleka15@wp.pl do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu : 91 39 104 92.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni:

Nauczyciela historii w wymiarze 7 godzin tygodniowo,
Nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
Nauczyciela techniki w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
Nauczyciela fizyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
Nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
Nauczyciela logopedy w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
Nauczyciela doradcy zawodowego w wymiarze 0,52 tygodniowo,
Nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
Okres zatrudnienia od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020r.
WYMAGANIA:
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017r.),
Podanie,
CV,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o niekaralności.

Mile widziani są kandydaci, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. – godz. 12.00
do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – ZEAS, ul. 3 – go Maja 6, 72-200 Nowogard

z dopiskiem na kopercie:
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE.
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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

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. 

Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
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
Kontakt: psuchy@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

OPS informuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuję, iż od dnia 07.06.2019r. 
będzie można pobrać druki wniosków na nowe świadczenie wychowawcze 
500 + na okres 2019/2020. Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej , ul. 3 Maja 6 w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyj-
nego oraz w Urzędzie Miejskim pok. nr 5 (sekretariat - wydział kancelarii), w godz. od 7,30 do 15,30. 
Jednocześnie przypominam, iż wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można 
składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE 
ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wnioski papierowe w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w No-
wogardzie , p. nr 12, tel. 91/3920200, 91/3925268 lub listownie pocztą). Serdecznie zapraszam

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana
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