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 9 czerwca zakończyły się na dobre prace związa-
ne z podziałem sieci ogólnospławnej na sieć kana-
lizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kiliń-
skiego w Nowogardzie. Prace trwały w kilku etapach 
od 2011 roku. Naprawiane były błędy popełnione 
w czasach PRL, gdy inwestycje kanalizacyjne realizo-
wane były w ten sposób, że zarówno deszczówka, jak 
i ścieki trafiały do tego samego kanału. Przypomniał 

Sieci kanalizacyjne w ul. Kilińskiego już 
całkiem rozdzielone. Burmistrz Robert 

Czapla odebrał inwestycję

o tym w czwartek burmistrz Robert Czapla, zwra-
cając uwagę na to, jak uciążliwy podczas opadów 
deszczu był tego efekt, także zapachowy. Podkreślał 
też proekologiczny wymiar zamkniętej wreszcie in-
westycji, zaznaczając, że do Jeziora Nowogardzkiego 
spływać będą teraz tylko wody opadowe. Zapewnił 
też, że w najbliższych latach na ul. Kilińskiego pojawi 
się nowa nawierzchnia, a prace związane z rozdzie-
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laniem sieci kanalizacyjnych przesunięte zostaną 
w kierunku centrum miasta - przede wszystkim ul. 
Zieloną.
 Ostatni etap prac w ul. Kilińskiego wykonała fir-
ma Tauber Polska Sp. z o.o. z Gryfic, której gmina 
zapłaciła za to 982.382,90 zł. Warto dodać jednak, 
że burmistrz pozyskał na ten cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie pożyczkę na okres 5 lat w kwocie 
899.338,68 zł. Dzięki temu przebudowana została 
sieć wodociągowa o długości 323,10 m wraz z przy-
łączami, na sieci wodociągowej wykonano 4 hydran-

 Gmina Nowogard zajęła piąte w województwie 
miejsce w konkursie prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego na najbardziej cyfrową gminę Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021. O nagrodzie decydowała sprawność realizacji 
spisu, a także to, na ile chętnie mieszkańcy poszcze-
gólnych gmin spisywali się przez sieć internetową.
 Aktywność nowogardzkiego samorządu dała po-
zytywny efekt - zajął on piąte miejsce w wojewódz-
twie i znalazł się jednocześnie wśród nagrodzonych 
96 gmin z całej Polski. W nagrodę za to sekretarz 
gminy Paweł Juras odebrał 1 czerwca w Szczecinie 
sześć laptopów. Wkrótce zapadnie decyzja, jak zo-
staną one wykorzystane.

Paweł Botarski

Laptopy w nagrodę. Gmina Nowogard 
doceniona przez GUS

ty przeciwpożarowe, wybudowano też sieć kanali-
zacji deszczowej o łącznej długości 354,3 m, która 
jest zakończona wylotem kolektora na brzegu jezio-
ra, a przed wylotem jest zlokalizowany separator 
substancji ropopochodnych zintegrowany z osadni-
kiem.
 W odbiorze uczestniczyli także między innymi 
radni miejscy Paweł Lembas i Stanisław Saniuk, in-
spektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska Agnieszka Warkale-
wicz oraz przedstawiciele wykonawcy.

Paweł Botarski

 W dniu 8 czerwca 2022  na wniosek Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli została zwołana sesja 
rady Miejskiej w Nowogardzie. Radni przegłoso-
wali dwie uchwały dotyczące zmian budzetu gminy 
Nowogard na rok 2022. Pierwsza z nich dotyczyła 
pozyskanych przez burmistrza środków z fundu-
szu pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 
268 446,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków 
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i dziennego 
wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy oraz ob-

Kolejne pozyskane środki
dla gminy Nowogard

sługi z tytułu nadawania numeru pesel oraz pomoc 
w zakresie edukacji dzieci z terenu Ukrainy objęte-
go działaniami zbrojnymi. Druga z uchwał dotyczyła 
pozyskanych przez burmistrza Roberta Czaplę środ-
ków w łącznej kwocie 2 535 450 zł w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem 
na doposażenie gminy w ramach projektu Cyfrowa 
Gmina oraz środki przeznaczone na realizację pro-
jektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin peegereowskich 
w rozwoju cyfrowym”.
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 W środę, 8 czerwca br., burmistrz Robert Czapla, 
podpisał zaproszenie do złożenia oferty cenowej na 
rozbudowę oświetlenia drogowego w ulicy Prome-
nada w Nowogardzie. Jest to kolejne zadanie, któ-
re ma rozświetlić „ciemne” zaułki naszego miasta, 
a przez to zwiększyć bezpieczeństwo mieszkających 
przy tej ulicy mieszkańców, którzy wraz z radnym 
SLD Jackiem Wiernym zabiegali o rozbudowę oświe-
tlenia.
Termin składania ofert: 23.06.2022 r.
Planowany termin wykonania zadania: do 9.12.2022 r.

Więcej informacji na stronie
http://bip.nowogard.pl/unzip/13442.dhtml

Kolejna „ciemna” ulica
będzie oświetlona
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Nowogardzka akcja oddawania krwi
 W czwartek, 9 czerwca br. od 
godz. 10.00 w mobilnym punk-
cie Centrum Krwiodawstwa ze 
Szczecina, który stanął przed no-
wogardzkim ratuszem, przepro-
wadzono cykliczną akcję poboru 
krwi zorganizowaną przez miejski 
Klub HDK – PCK.
 „Akcji poboru krwi od wielu 
lat patronuje burmistrz Robert 
Czapla. Zawsze możemy liczyć na 
jego pomoc i zawszę chętnie pyta 
czy nam czegoś nie nie braluje 
i czy w jakiś sposób nie może nam 
pomóc” - mówił Zdzisław Szmit, 
Prezes Klubu HDK - PCK w Nowo-
gardzie. „Oczywiście pomaga nam 
wiele innych osób m.in.: Adam 
Fedeńczak - Radny Województwa 
Zachodniopomorskiego, Dyrektor 
NDK Aneta Drążewska a także 
liczni nowogardzccy przedsiębior-
cy, których nie sposób wszystkich 
wymienić”.
 „Krew jest najcenniejszym da-
rem, jaki można ofiarować innym 
ludziom. Darujecie Państwo cząst-
kę siebie. Dajecie nie tylko życie, 
zdrowie, ale często nadzieję, tym 
chorującym lub poszkodowanym 
w wypadkach” - powiedział Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla. 
 Kolejny pobór krwi odbędzie 
się 7. lipca

Andrzej Sawicki
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 Kilkadziesiąt młodych osób, niosących pomoc 
innym ludziom, spotkało się 2 czerwca w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowo-
gardzie na II Nowogardzkim Forum Wolontariatu. 
Wydarzenie, którego honorowym patronem był 
burmistrz Robert Czapla, odbyło się pod hasłem 
„Wolontariat w czasie pandemii, 
jak i po…”, co świetnie oddaje to, 
co było osią uwagi podczas tego-
rocznej edycji imprezy.
 Jak podkreślają jej organizato-
rzy, celem Forum było między inny-
mi stworzenie miejsca do wymiany 
doświadczeń, prezentacji zreali-
zowanych działań, doskonalenia 
umiejętności, poszerzania wiedzy, 
inspirowania się nawzajem i popu-
laryzacja idei wolontariatu w środowisku szkolnym. 
A o tym, jak to wszystko jest ważne szczególnie 
w dobie pandemii i wojny na Ukrainie, mówił między 
innymi reprezentujący burmistrza Roberta Czaplę 
sekretarz Paweł Juras, dziękując wszystkim za pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. Młodym wolontariu-
szom dziękowały też dyrektor Szkoły Podstawowej 

II Nowogardzkie Forum Wolontariatu pod 
patronatem burmistrza Roberta Czapli

Nr 2 w Nowogardzie Ewa Żylak oraz Marta Stachura 
ze Stowarzyszenia Polites i Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Szczecinie.
 W Forum udział wzięły reprezentacje kółek wo-
lontariackich ze Szkół Podstawowych z Długołęki, 
Orzechowa, Żabowa, Strzelewa, nr 2 i nr 3 w Nowo-

gardzie oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 1 i Zespołu Szkół Nr 1 
w Nowogardzie. Wszystkie z nich 
przedstawiły efekty swoich dzia-
łań, a oceniające wystąpienia jury 
ostatecznie wyróżniło... wszystkie 
wystąpienia, doceniając różnorod-
ność podejmowanych inicjatyw 
wolontariackich. Uczestnicy wy-
darzenia mieli także okazję wziąć 
udział w warsztacie szkoleniowym 

pod nazwą „Wartości w Korpusie Solidarności”, po-
prowadzonym przez panią Martę Stachurę ze Sto-
warzyszenia Polites, a na zakończenie Forum do 
Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawo-
wej nr 2 przyjęto nowych wolontariuszy - uczniów 
klasy 4b.

Paweł Botarski
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 Znaczna ilość zaawansowane-
go technologicznie sprzętu trafi 
w najbliższych tygodniach do pu-
blicznych szkół podstawowych, 
działających na terenie gminy 
Nowogard. To efekt wsparcia no-
woczesnej edukacji z realizowa-
nego ze środków Funduszu Prze-
ciwdziałania Covid-19 programu 
Laboratoria Przyszłości w łącznej 
kwocie ponad 672 tys. zł.
 7 czerwca burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla w towarzystwie 
dyrektorów wszystkich szkół ode-
brał pierwszą transzę zamówio-
nych urządzeń. Były to między 
innymi drukarki 3D, aparaty foto-
graficzne wraz z gimbalami, gogle 
do zadań wykonywanych w rze-
czywistości wirtualnej, roboty, 
laptopy, stacje lutownicze i inne 
nowoczesne sprzęty edukacyjne. 
Kolejne dostawy docierać będą 
do Nowogardu w okresie letnim, 
a do szkół trafią między innymi 

Roboty, drukarki 3D, laptopy i gogle VR 
dla nowogardzkich szkół

wirtualne laboratoria Empiriusz, sprzęt AGD, nawet nici do szycia i wie-
le innych artykułów, które wykorzystane zostaną w procesie edukacyj-
nym uczniów nowogardzkich szkół.
 Sprzęt trafi do Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 w Nowogardzie 
oraz szkół w Błotnie, Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbię-
cinie i Żabowie. Wartość przekazanych urządzeń zależy od wielkości 
szkoły i waha się od 30 tys. zł (najmniejsze szkoły wiejskie) do ponad 
157 tys. zł w przypadku SP 3 w Nowogardzie.

Paweł Botarski
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 W prawdziwe miasteczko motocyklowo - qu-
adowe zamienił się w miniony weekend (11 - 12 
czerwca) nowogardzki tor motocrossowy Smoczak. 
Odbyły się tam Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie oraz druga runda Mistrzostw Polski 
w Quadrocrossie, a bardzo ważnym i miłym dla na-
szego miasta wydarzeniem związanym z tymi zawo-
dami było uhonorowannie burmistrza Nowogardu 
Robert Czapla wyjątkowym wyróżnieniem przez 
zarząd główny Polskiego Związku Motorowego. 
W uznaniu za wkład w rozwój sportów motorowych 
i wsparcie, jakiego udziela od lat organizatorom im-
prezy, odebrał on srebrną honorową odznakę za za-
sługi dla PZM.
 Emocji sportowych też oczywiście nie zabrakło, 
na starcie stanęło bowiem wielu zawodników z całej 
Polski, a o najlepsze miejsce na mecie rywalizowali 
zarówno najmłodsi adepci motocrossu w wieku od 
8 do 12 lat, jak i ich całkiem dorośli koledzy i kole-
żanki. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, po-

Kolejne mistrzostwa motocrossowe
na Smoczaku za nami. Burmistrz Robert Czapla 

z honorową odznaką za zasługi
do Polskiego Związku Motorowego

ziom nowogardzkiej imprezy bardzo wysoko ocenił 
zresztą sędzia główny - Andrzej Gaszewski, podkre-
ślając wysoki profesjonalizm organizatorów i świet-
ne przygotowanie toru.
 Zawody motocrossowe w Nowogardzie to już 
tradycja, a że przy okazji są bardzo efektownym wi-
dowiskiem i w akcji obejrzeć można zarówno mo-
tocykle motocrossowe, jak i quady, na Smoczaku 
pojawiło się też wielu mieszkańców naszego mia-
sta. Nic w tym dziwnego, bo dopingować mogli oni 
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zawodników Klubu Motorowego Cisy Nowogard, 
a wśród nich swoich kolegów i znajomych, czyli po 
prostu mieszkańców gminy Nowogard, takich jak 
Mikołaj Artym, Konrad Felski, Adam Wojciechowski 
czy Krystian Karpiniak. Warto dodać, że z zawodni-
ków reprezentujących barwy Cisów najlepszy wynik 
odnotował Tomasz Jamroży, który w klasie MX Quad 
Open zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z uty-

tułowanym Romanem Gwiazdą. W motocrossowej 
klasie MX Kobiet 3. miejsce zajęła Alicja Biegańska.

Inni zawodnicy KM Cisy Nowogard sklasyfikowani 
zostali na następujących pozycjach:

* klasa MX Junior
9. miejsce - Florian Bockler,
15. miejsce - Mikołaj Artym (kontuzja).

* klasa MX 2
7. miejsce - Bartłomiej Kotlarz,
10. miejsce - Konrad Felski,
19. miejsce - Dominik Majewski,
20. miejsce - Michał Jabłoński.

* klasa MX Amator
7. miejsce - Mikołaj Kowalik,
13. miejsce - Krystian Karpiniak,
14. miejsce - Adam Wojciechowski,
15. miejsce - Jakub Ziółkowski.

Paweł Botarski
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 „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” to jak 
każdego roku okazja do świętowania w bibliotece.
Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem wśród przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych. Podczas zajęć dzieci wysłuchały 

Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom

książek autorstwa Barbary Kosmowskiej, Martyny 
Brody, Ireny Landau oraz Richarda Edwardsa. Wzię-
ły także udział w kreatywnych zajęciach escapero-
om, ćwiczyły techniki relaksacyjne oraz wykonały 
zakładki do książek.
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 4 czerwca w podnowogardzkich Boguszycach 
odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi 
mieszkańcy tej miejscowości i ich rodzice spotkali 
się na terenie przy otwartej w 2020 roku świetlicy, 
a czekały na nich animatorki, organizujące różne gry 
i zabawy, a także malujące wszystkim chętnym twa-
rze w kolorowe wzory. Obejrzeć można też było wóz 
strażacki, pozjeżdżać z dmuchanego zamku, a i po-
częstunku nie zabrakło. Burmistrza Roberta Czaplę 
reprezentował na imprezie skarbnik gminy Marcin 
Marchewka.

Paweł Botarski

Dzień Dziecka w Boguszycach

 Dzień Dziecka w bibliotece za nami - to był bardzo 
intensywny czas pełen atrakcji. Od rana mieliśmy przy-
jemność gościć sekretarza gminy Pawła Jurasa, który 
w imieniu Burmistrza Roberta Czapli przekazał dzieciom 
słodkie upominki, a także uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie, którzy wysłuchali książ-
ki, a następnie zmierzyli się z escaperoomową 
zagadką. Oczywiście nie zabrakło waty cukro-
wej i zabawy na “dmuchańcach”. Po południu 
mieszkańcy miasta również mogli korzystać 
z przygotowanych atrakcji. Zwieńczeniem dnia 
był występ klaunów Andzi i Dziczka oraz słod-
kości w postaci pączków i drożdżówek. Dzięku-
jemy wszystkim za aktywne uczestnictwo.

Dzień Dziecka w bibliotece
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 Kilkuset młodych i całkiem dorosłych mieszkań-
ców Nowogardu wzięło udział w pikniku rodzinnym, 
zorganizowanym 3 czerwca na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Impreza roz-
poczęła się o godz. 16:30, a jej uczestników witał 
między innymi reprezentujący burmistrza Roberta 
Czaplę sekretarz gminy Paweł Juras. Potem przystą-
piono do rywalizacji w tak różnorodnych dyscypli-
nach jak przeciąganie liny czy wyścigi na „nartach”, 
odbywały się także pokazy karate i zumby, wziąć 

Sportowy piknik rodzinny
przy SP 4 - super zabawa!

można było udział w kursie pierwszej pomocy, dzia-
łała foto-budka, była część artystyczna i wystawa 
prac talentów rodzinnych, a na wszystkich czeka-
ły stoiska z napojami czy czymś do przekąszenia. 
W skrócie - dla każdego coś miłego. Pogoda także 
dopisała, było bardzo ciepło i słonecznie, humory 
więc wszystkim dopisywały.

Paweł Botarski
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Porządkowanie obrzeży krawężników

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 (naj-
częściej zalegający z płatnością alimentów i osoby 
skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), 
które na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, 
odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysy-
piska 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 
pozbawienia wolności, przyczyniały się do upięk-
szania naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej 
mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracują na 
naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno na-
szego miasta i gminy.

Koszenie rowów - droga do Olchowa
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Porządki na placu zabaw przy Neptunie

Przygotowania do sezonu na plaży miejskiej

Przygotowanie do motocrossu

Porządki wzdłuż jeziora i koło fontanny
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 26 200

Redaktor wydania: Andrzej Sawicki

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

Koszenie trawników - ul. M. Reja

Malowanie ławek i koszy - placyk przy Neptunie
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