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 15 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Goleniowie podpisano List intencyjny 
w sprawie stworzenia strategii terytorialnej pomię-
dzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierdem Geblewiczem, a gminami powiatu 
goleniowskiego.
 Podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, Burmistrz Maszewa Paweł 
Piesio, Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka oraz 
Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo a także go-
spodarze - Starosta Goleniowski Tomasz Stanisław-
ski wraz z Wicestarostą Goleniowskim Tomaszem 
Kuliniczem.
 Jak wynika z treści listu, Województwo Zachod-
niopomorskie będzie pełniło rolę koordynatora 
działań prowadzących do powstania strategii tery-
torialnej oraz podejmie działania mające na celu za-
pewnienie wsparcia eksperckiego przy powstawaniu 
dokumentu. Samorządy lokalne naszego  powiatu 
zadeklarowały współdziałanie z Województwem. 
 Opracowanie Strategii w opinii Samorządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego powinno zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku.
 Strategia po jej opracowaniu pomoże wspólnie 
ubiegać się o fundusze unijne z perspektywy finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 w ra-

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
podpisał List intencyjny

w sprawie strategii terytorialnej

mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
w skrócie ZIT. Maksymalną kwotą, o którą wniosko-
wać będą gminy z powiatu goleniowskiego będzie 
ok. 6.300.000 euro.
 Gmina Nowogard wnioskować będzie o przebu-
dowę Placu Wolności w Nowogardzie w celu nada-
nia mu nowych funkcji przestrzennych i estetycz-
nych. Obecne funkcjonowanie placu w tym kształcie 
nie spełnia swojej roli z powodu utrudnień komuni-
kacyjnych oraz niskich walorów estetycznych.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu
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 W nocy ze środy na czwartek 
przez nasz region przetoczyła się 
nawałnica, której skutki są wi-
doczne na terenie całej gminy. 
Niszczycielskie uderzenia wiatru 
łamią i wyrywają drzewa, uszka-
dzają samochody, zrywają dachy, 
niszczą linie energetyczne. Straża-
cy i inne służby mają pełne ręce 
roboty. Trwa szacowanie strat 
spowodowanych przez żywioł. 
A tych ciągle przybywa...
 Pod wpływem gwałtownych i 
porywistych podmuchów wiatru 
drzewa łamią się jak zapałki. Wi-
chura nie oszczędza nawet tych 
okazałych. Czasochłonne proce-
dury usuwania wiatrołomów  po-
wodują opóźnienia w usuwaniu 
drzew zniszczonych przez orkan 
Nadia, który na miejskich tere-
nach zielonych zniszczył 70 drzew. 
Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, mając na uwadze odtwo-
rzenie „zielonych płuc” Nowogar-
du, już dziś planuje realizację wio-
sennych nasadzeń. Przewidywany 
termin rozpoczęcia prac to kwie-
cień lub maj, gdy nie jest jeszcze 
bardzo ciepło, a ziemia jest odpo-
wiednio wilgotna.
 W związku z powyższym zachę-
camy mieszkańców do czynnego 

Kolejny orkan pustoszy gminę Nowogard

udziału w akcji „Sadzimy drzewa”. 
Przypominamy, że cały czas mo-
żecie Państwo zgłaszać propozy-
cje miejsc w Nowogardzie, gdzie 
Waszym zdaniem warto posadzić 
drzewo lub krzew. Wszystkie na-
desłane zgłoszenia zostaną prze-
analizowane. Eksperci w zakresie 
ochrony środowiska i zagospoda-
rowania terenu oraz leśnicy oce-
nią czy możliwe jest posadzenie 
drzewa właśnie w tym, wskaza-
nym przez Państwa miejscu. Jeże-
li tak, wówczas „Wasze” drzewo 
będzie rosło wraz z naszym mia-
stem. Ankietę zgłoszeniową mo-
żecie Państwo osobiście pobrać, 
wypełnić i pozostawić w Urzędzie 
Miejskim, Pl. Wolności 1, pok. nr 

5 lub pobrać ze strony www.no-
wogard.pl i wysłać pocztą elek-
troniczną na: sadzimydrzewa@
nowogard.pl, albo tradycyjną na 
adres: Urząd Miejski w Nowogar-
dzie ul. Plac Wolności 1, p. 5, 72-
200 Nowogard.
 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla prosi o zachowanie bez-
pieczeństwa, unikanie miejsc w 
których występują drzewa oraz 
informowanie o wszelkich zdarze-
niach powodujących zagrożenie. 
Zadbajmy razem o nasze wspólne 
bezpieczeństwo oraz o tworzenie 
przestrzeni miejskiej „na zielo-
no”! 

Jolanta Tomczewska
Kierownik Wydziału GKMiOŚ
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Ferie, ferie i po feriach.
 Zakończyły się zorganizowa-
ne przez Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czaplę fantastyczne ferie 
w Świetlicy Środowiskowej ,,Pro-
myk’’. Dzieci skupione w Świetlicy 
Promyk dzięki Burmistrzowi miały 
możliwość skorzystania z szeregu 
atrakcji w czasie ferii zimowych. 
Harmonogram był bardzo napię-
ty i atrakcyjny. Odbył się wyjazd 
do Parku Trampolin w Szczeci-
nie, odwiedziliśmy również na-
szą Bibliotekę gdzie dzieci mogły 
uczestniczyć w zajęciach z AS Har-
mony dźwiękoterapia. Było też 
bajkowo, dzieci skorzystały z se-
ansów bajkowych w Nowogardz-
kim Domu Kultury, odwiedziła 
nas Pani z Sensorycznej Krainy, 

Ferie zimowe w świetlicy promyk
gdzie dzieci wykonywały samo-
dzielnie kule do kąpieli, i gniotki 
- gumowe stworki... było wesoło. 
Ferie kulinarne - nasze dzieciaki 
mogły same wykonać swoją ulu-
bioną pizze w pizzerii Okrąglak. 
Po kulinarnym dniu odwiedzili-
śmy nowo otwartą siłownię ,,El 
Toro” gdzie dzieci mogły poznać 
jak z niej korzystać, oraz zrobić 
sobie wspólnie zdjęcie z Wice-
mistrzem Świata w Kulturystyce 
Krzysztofem Skryplonkiem. Na 
zakończenie odbył się bal karna-
wałowy gdzie dzieci mogły się 
przebrać w swoje ulubione posta-
cie z Animatorką dla dzieci Panią 
Weroniką Nowacką. Dzieci wraz 

z rodzicami, i wychowawczynia-
mi dziękują Panu Burmistrzowi 
Robertowi Czapli za zorganizowa-
nie tegorocznych ferii zimowych, 
które pomimo trudnych czasów 
pandemicznych dzieci mogły spę-
dzić na wspólnej zabawie.

Monika Tandecka
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Porządki w gminie Nowogard

Grabienie liści przy ulicy Bema

Sprzątanie pod murami

Sprzątanie ulicy Bema - tereny zielone przy działkach

Sprzątanie parkingów przy ulicy Bema

Sprzątanie alejki i ścieżki wkoło jeziora

Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, 
trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas prze-
winęło 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, odchwaszczały chodniki, likwidowa-
ły dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące 
napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również 

dobra współpraca burmistrza z Zakładem Karnym w No-
wogardzie, dzięki któremu osoby odbywające karę po-
zbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania na-
szego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
 Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach 
i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy. 
W ostatnim tygodniu wykonano:
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Usuwanie zwalonego drzewa na ścieżce

Usuwanie zwalonych drzew - ścieżka na Olchowo

Grabienie liści - ul. 5 Marca

Sprzątanie - Wołowiec

Sprzątanie scieżek
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Sprzątanie po zwalonym drzewie - ul. Topolowa

Sprzątanie - ul. Zamkowa (garaże)

Sprzątanie zieleńców - ul. Bema

Sprzątanie ścieżki i trawnika nad jeziorem

Usuwanie drzew ze ścieżki do Olchowa
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W związku z szalejącymi, w szczególności w naszym regionie orkanami informuję, że odpowiednie 
służby postawione zostały w stan gotowości. W miarę posiadanych możliwości na bieżąco zabez-
pieczane są miejsca dotknięte szkodami, natomiast ze względu na warunki pogodowe uniemożli-
wiające ich szybkie usunięcie zwracamy się z prośbą o unikanie wyłączonych z użytkowania miejsc 
do czasu ich ostatecznego uprzątnięcia. Mając również na względzie zapowiadane na ten tydzień 
kolejne huraganowe porywy wiatru zwracam się z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa, zabezpie-
czenie ruchomych elementów wyposażenia gospodarstw domowych i nie pozostawianie pojazdów 
pod drzewami.  Proszę też o wzajemną pomoc i zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów, w szczegól-
ności osób starszych.

Wszelkie uszkodzenia i awarie proszę zgłaszać odpowiednim służbom pod nr tel.
112 - NUMER ALARMOWY
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe
993 – pogotowie ciepłownicze
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne.
oraz służbom miejskim pod nr tel. 913926239
lub nr tel. kom. 570830336
lub na adres email sekretarz@nowogard.pl

Szanowni 
mieszkańcy!!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
w związku z nadal obowiązującymi obo-
strzeniami wprowadzonymi przez Rząd 
RP, związanymi z epidemią wirusa 
COVID-19, przeprowadzi akcję dystrybu-
cji maseczek wśród mieszkańców naszej 
gminy. Maski przeznaczone są dla osób, 
które mają problem z ich nabyciem np. 
ze względów finansowych, jak również 
dla grupy osób starszych. Maseczki do-
stępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ulicy 3 Maja 6 oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie. Część z nich zostanie przekazana 
również do wszystkich sołectw na terenie 
naszej gminy.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
zwraca się z apelem do Mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi

na nadsyłane alerty pogodowe.

Uwaga!
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PLAC WOLNOŚCI 
Godz. 10:00 do 14:00

10 marca
21 kwietnia
5 maja
9 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
8 września
6 października
10 listopada
8 grudnia

ZAPRASZAMY
W GODZINACH 10:00-14:00 

Rejestracja do godz 13:15

Prezes Klubu HDK - PCK
w Nowogardzie 
Zdzisław Szmit

Daty poboru krwi 
2022r.












Przekaż
1% podatku

Informujemy, iż uruchomiliśmy zakładkę „Po-
móżmy, przekazując 1% podatku potrzebuja-
cym mieszkańcom gminy Nowogard”, w której 
będziemy umieszczać informacje dotyczące 
osób potrzebujących naszego wsparcia, osób 
okrutnie doświadczonych przez los, zmagają-
cych się z chorobami i niepełnosprawnością, 
osób potrzebujących pomocnej dłoni, gestu 
dobrej woli, który nas podatników nic nie 
kosztuje a potrzebującym daje tak wiele.

Osoby zainteresowane umieszczeniem
danych w wykazie prosimy o kontakt:

www@nowogard.pl 

KONKURS | WYDŹWIĘKI LAT 70

Przegląd odbędzie się w środę, 23.03.2022 r. 
o godz. 10:00 w sali widowiskowej
i będzie preludium do uroczystych
obchodów jubileuszu 50 lecia NDK.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie 
historii polskiej piosenki estradowej,

a motywem przewodnim pierwszej edycji 
będą polskie utwory z lat 70. 

Spróbujcie swoich sił!

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w I Regionalnym 
Konkursie Piosenki „Wydźwięki NDK”.
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 Warsztaty rysunku i malarstwa wystartowały! Przypominamy, że zajęcia z instruktor Agnieszką Rek przy-
gotowują również wstępnie do egzaminów na akademickie kierunki artystyczne oraz do liceów plastycz-
nych. Wszystkich chętnych (młodzież 13+, dorośli) zapraszamy we wtorki, godzina 16:30. Zapisy bezpośred-
nio u instruktora pod numerem: 609 157 104.

„TWÓRCZE OKO”
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 Niby większość z widzów znała 
historię Olgi Jackowskiej – trauma-
tyczne dzieciństwo i młodość, 
wielki sukces Maanamu, zmaga-
nia z systemem politycznym, życie 
prywatne, przegrana walka z cho-
robą…  Ale dzięki połączeniu opo-
wieści o tej fascynującej, a jedno-
cześnie kontrowersyjnej kobiecie 
z utworami, do których napisała 
liryki otrzymujemy zupełnie nowy 
obraz Kory i jej życia, brawuro-
wo przedstawiony przez aktorów 
BTD! Nowogardzka publiczność 
faktycznie falowała emocjonalnie 

,,A PLANETY SZALEJĄ...”

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej

w Wierzbięcinie 
zatrudni

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 
zatrudni na zastępstwo

na czas zwolnienia lekarskiego nauczyciela 
oddziału przedszkolnego

w wymiarze 24 godzin tygodniowo,
oraz nauczyciela doradztwa zawodowego

w wymiarze 0,61 godzin tygodniowo.

– wzruszona, nostalgiczna, rozba-
wiona, a finałowy chichot planet 
(„Szał niebieskich ciał”) pozwolił 
nabrać dystansu do otaczającej 
nas rzeczywistości i samych sie-
bie. Owacje na stojąco w pełni 
zasłużone! 

(ms)

 To było niezapomniane wydarzenie artystyczne! Bo Kora. Falowa-
nie i spadanie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego „zwykłym” spekta-
klem na pewno nie jest.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Żabowie zatrudni nauczyciela

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni na czas zwolnienia lekar-
skiego nauczyciela matematyki w wymiarze 16 godzin tygodniowo.
Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Wymagane dokumenty:
• Podanie
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
• CV
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
lub pocztą elektroniczną na adres

spzabowo1@wp.pl ,  telefon kontaktowy 91 39 10 694
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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
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