
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 9/2021   06.05.2021 r.ISSN 2544-0241

str. 14str. 15 str. 6

Rodzinne Ogrody Działkowe
z dofinansowaniem

Porządki i remonty
w gminie NowogardUlica Leśna jak nowa

Będziemy mieli
czystsze powietrze

Burmistrz złożył wniosek
o dofinansowanie remontu
nowogardzkiego szpitala  str. 2

czytaj str. 3

Kolejne umowy
z organizacjami pozarządowymi
podpisane str. 4-5



Wiadomości Samorządowe2

 Burmistrz Robert Czapla zło-
żył wniosek w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie o dofinansowanie remontu 
nowogardzkiego szpitala. Wnio-
sek obejmuje głęboką termomo-
dernizację 3 budynków - budynku 
głównego (część A), przychodni 
i administracji oraz diagnostyki. 
Rezultatem zaplanowanej inwe-
stycji będzie zmniejszona ener-
gochłonność budynków szpitala 
w Nowogardzie. 
Remont obejmie:
- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- ocieplenie ścian w gruncie, 
- ocieplenie stropodachu, 
- ocieplenie stropu nad przejaz-
dem, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- modernizacja instalacji 
c.o.+c.w.u. (bez ingerencji w 
technologię kotłowni).
 Wnioskowana kwota dofinan-
sowania to 1 milion 117 tysię-
cy złotych  Wkład własny gminy 
w tej samej wysokości.

 Andrzej Sawicki

Wniosek o dofinansowanie remontu
nowogardzkiego szpitala złożony

www.nowogard.pl
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 Kolejnych 27 rodzin, mieszkających w Nowogar-
dzie i okolicach, zdecydowało się skorzystać z gmin-
nego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne i, co za tym idzie, likwidację tak zwa-
nych „kopciuchów”. Umowy w tej sprawie podpi-

Kolejne umowy na wymianę
żródeł ciepła podpisane

Będziemy mieli czystsze powietrze

sane zostały w obecności burmistrza Roberta Czapli 
23 kwietnia, a osoby, które się na to zdecydowały 
mogą już rozpoczynać inwestycję.
 - Celem programu „Zdrowe powietrze w Nowo-
gardzie” jest pozytywna, proekologiczna zmiana 
w naszej gminie. Musimy dbać o nasze zdrowie i śro-
dowisko, dlatego już od 2019 roku dofinansowuje-
my wymianę źródeł ciepła. W trzy lata podpisaliśmy 
około 140 umów na blisko 300 tys. zł i to nie jest na-
sze ostatnie słowo. Zapraszamy tych, którzy zamie-
rzają wymienić piec na gazowy, olejowy, elektrycz-
ny, na biomasę czy paliwo stałe co najmniej 5 klasy, 
lub korzystać z innych proekologicznych technologii 
- mówił w ratuszu Robert Czapla.
 Program „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” 
będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Paweł Botarski

www.nowogard.pl
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 Nowogard ma sprawdzonych partnerów. Bur-
mistrz Robert Czapla podpisał kolejne umowy z or-
ganizacjami pozarządowymi.
 18 umów na łączną kwotę ponad 257 tysięcy 
złotych zawartych zostało 22 kwietnia pomiędzy 
burmistrzem Robertem Czaplą a działającymi na te-
renie naszej gminy organizacjami pozarządowymi. 
Dzięki temu zrealizowanych zostanie szereg działań 
na rzecz mieszkańców Nowogardu i okolic.
 To efekt ogłoszonego wcześniej konkursu na re-
alizację inicjatyw społecznych, a podczas podpisy-
wania umów w ratuszu burmistrz mówił, że z tak 
sprawdzonymi partnerami z radością współpracuje. 
Obecny na utoczystości Mieczysław Cedro, prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, 

dodawał, że nie ma tańszego sposobu na realizację 
zadań wzmacniających ludzki kapitał, niż powierze-
nie ich społecznikom.
 Złożone oferty pod wzgledem formalnym i mery-
torycznym oceniała specjalnie w tym celu powołana 
komisja, a burmistz przychylił się do jej propozycji 
i zaakceptował kwoty dotacji bez zmian.
Podmioty, które otrzymają dotacje, to:
1. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - 
Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla eme-
rytów i rencistów - 1.400 zł
2. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - 
działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organiza-
cji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności 
wiejskiej - 1.400 zł
3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” 
- działalność zakresie prowadzenia zajęć dla zieci 
i młodzieży - 1.400 zł
4. Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” - działal-
ność zakresie prowadzenia zajęć dla zieci i młodzie-
ży - 8.600 zł
5. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – działalność 
w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicz-
nej - 1.400 zł

Kolejne umowy z organizacjami
pozarządowymi podpisane

www.nowogard.pl
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 Od poniedziałku 19 kwietnia, zgodnie z decyzją 
rządu zostają zmniejszone obostrzenia dotyczące 
funkcjonowania żłobków i przedszkoli. W Nowogar-
dzie funkcjonują trzy gminne placówki, którymi są 
przedszkole nr 1, 3 i 4. Mając na uwadze bezpieczny 
powrót dzieci do tych właśnie placówek Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla polecił zwołać spotkanie 
sztabu kryzysowego z dyrektorami gminnych przed-
szkoli na temat stanu ich przygotowania do przyję-
cia najmłodszych.
 W dniu 15 kwietnia odbyła się wideokonferencja 
Zastępcy Burmistrza Jacka Rafińskiego i Sekretarza 
Gminy Nowogard Doroty Maślanej z dyrektorami 
gminnych przedszkoli. Podczas konferencji został 
przedstawiony stan przygotowań placówek do po-
wrotu dzieci zgodnie z zachowaniem obecnie obo-
wiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego
 Jak zapewnili dyrektorzy każdego z przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Nowogard, placówki są 

Przedszkola przygotowane
do przyjęcia dzieci

w pełni przygotowane. Każde przedszkole posiada 
niezbędne narzędzia do funkcjonowania w pełnym 
reżimie epidemiologicznym. Wszystkie pomieszcze-
nia zostały poddane dezynfekcji oraz ozonowaniu. 
Placówki wyposażone są w ozonatory, niezbędne 
płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki. Żadem 
z nauczycieli nie przebywa na kwarantannie a pra-
cownicy przeszli szczepienia. 

Marcin Gręda

6. Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” - działal-
ność w zakresie ochrony środowiska i edukacji eko-
logicznej - 5.000 zł
7. Na działalność w zakresie organizowania i upo-
wszechniania kultury fizycznej:
• LOK KSS Tarcza Goleniów Sekcja Strzelecka w No-
wogardzie - 10.000 zł
• Klub Sportowy Śnieżne Pantery - 3.000 zł
• Klub Motorowy Cisy Nowogard - 16.000 zł
• Klub Motorowy Cisy Nowogard - 53.000 zł
• VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin - 20.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Jedyneczka - 7.000 zł
• Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Nowogardzie - 45.000 zł
• Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard - 
225.000 zł
• Ludowy Kolarski Klub Sportowy Chrabąszcze No-
wogard - 46.000 zł
• Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Ręcznej No-
wogard - 5.000 zł

• Stowarzyszenie Klub Żeglarski Knaga - 10.000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siatkarz w No-
wogardzie - 7.000 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki 
Klub Tańca Sportowego FLESZ - 16.000 zł.
Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały roz-
dane po raz drugi w tym roku.

www.nowogard.pl
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 Dobiegły już końca prace związane z general-
nym remontem przebiegającej przez osiedle Bema 
ulicy Leśnej. Oficjalne zakończenie inwestycji mia-
ło miejsce 28 kwietnia, a brali w nim udział między 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, przedstawicie-
le wykonawcy (lokalnego PRD Nowogard, którego 
wiceprezes Krzysztof Czura otrzymał przy okazji po-
dziękowania i kwiaty z okazji Dnia Drogowca), projek-
tanta, a także miejscy radni Lewicy. Co najważniejsze, 
mieszkańcym tej części miasta mają już do dyspozycji 
zupełnie nową jezdnię na odcinku wzdłuż garaży z 
ponad 60 miejscami parkingowymi (w tym przezna-
czonymi dla osób niepełnosprawnych), chodnik oraz 
energooszczędne oświetlenie. Roboty wykonane zo-
stały kosztem blisko pol miliona złotych.

Ulica Leśna jak nowa. Burmistrz Robert 
Czapla dotrzymuje obietnic złożonym 

mieszkańcom osiedla Bema

 - Osiedle Bema przez lata było nieco pomijane 
w planach inwestycyjnych, za mojej kadencji się to 
zmienia i nadrabiamy zaległości. Chcemy poprawiać 
komfort życia mieszkańcom całej gminy - mówił bur-
mistrz Robert Czapla.
 Warto dodać, że to nie jedyna inwestycja, która 
w ostatnich latach jest realizowana na osiedlu Gene-
rała Józefa Bema. Wcześniej wyremontowano także 
inną część ul. Leśnej, przy SP 4 wybudowane zosta-
ło wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
sam budynek szkoły poddany został termomoder-
nizacji, wymienione zostały także wszystkie oprawy 
oświetleniowe. W tym roku wyremontowany zosta-
nie również fragment ul. Generała Józefa Bema.

Paweł Botarski

Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 29.04.2021 r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał umowę na komunikację miejską, na 
okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.. Wykonaw-
cą usług jest Firma Usługowo Handlowa Adam Fe-
deńczak z Nowogardu, która w przetargu złożyła 
najkorzystniejszą ofertę cenową. Rozkład jazdy ko-
munikacji miejskiej pozostał niezmieniony. Przypo-
minamy, że od roku 2014 komunikacja miejska dla 
mieszkańców gminy Nowogard jest bezpłatna. Za-
chęcamy do korzystania z takiej formy transportu.

Agnieszka Warkalewicz

Komunikacja miejska bez zmian

www.nowogard.pl
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 W dniu 16 kwietnia br. na zaproszenie Bur-
mistrza Nowogardu w ratuszu miejskim odbyło 
się spotkanie Członków Kapituły ,,LAURU CISO-
WEGO’’. W trakcie dyskusji, po przeanalizowaniu 
obecnej sytuacji pandemicznej Kapituła postano-
wiła o przesunięciu prac i wstrzymała ogłoszenie 

„LAUR CISOWY”
w późniejszym terminie

naboru wniosków o przyznanie honorowego wy-
różnienia ,,LAUR CISOWY’’. Po ustaniu pandemii 
Covid - 19 Kapituła wznowi prace i dokona wyboru 
kandydatów do honorowego wyróżnienia.
 Członkowie Kapituły podkreślali, że w ubiegłych 
latach wręczenie wyróżnień odbywało się w pod-
niosłej atmosferze, na gali podczas obchodów Świę-
ta Miasta Nowogard w dniu 30 kwietnia. Kapituła 
postanowiła utrzymać uroczystą formę rozdania 
nagród w Nowogardzkim Domu Kultury przy udzia-
le zaproszonych gości i mieszkańców miasta. Człon-
kowie jednogłośnie zdecydowali również o wydaniu 
opracowania promującego honorowe wyróżnienie 
,,LAUR CISOWY’’, w którym zostaną zamieszczone 
zdjęcia i opisy wszystkich laureatów od 2000 roku 
nagrodzonych tym wyróżnieniem.

Wydział Rozwoju Lokalnego
Funduszy, Kultury i Sportu

www.nowogard.pl
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Dlaczego dniem urodzin Nowo-
gardu jest dzień 30 kwietnia?
 Choć nasze miasto jest star-
sze niż 712 lat, ale to właśnie w 
1309 roku, w przeddzień Kalend 
Majowych (30 kwietnia), Otton, 
Herman i Albert, grafowie w Ever-
stein, w trosce o to, aby nasze 
miasto nie było pozbawione żad-
nej korzyści, co więcej nawet, sta-
rając się o rozwój naszej krainy… 
z zastosowaniem tych samych 
przywilejów i prawa, w oparciu o 
które, jak wiadomo, miasto Koło-
brzeg i inne miasta korzystające 
z prawodawstwa Lubeki (…). Akt 
lokalizacyjny, którego fragmenty 
powyżej są cytowane kończą się 
następująco: By zaś ta darowi-
zna nasza, wynikająca z dobrej 
woli, nie mogła zostać przez ja-
kichkolwiek naszych następców 
unieważniona, zgodnie przedkła-
damy wspomnianemu miastu to 
pism, potwierdzając je złożeniem 
naszych pieczęci. Świadkami tego 
są ksiądz Berhard de Trohen, nasz 
kapelan, starzec Jan de Daren i Jan 
Kregemest, jak też obecni miesz-
kańcy we wspomnianym mieście, 
a poza tym Gabelo, Henryk Cra-
melo i Mikołaj de Hubendorp, 
obywatele miasta, i wielu innych 
godnych wiary. Sporządzono na 
rynku miasta i dane tamże w roku 
od Wcielenia Pańskiego 1309, 
w przeddzień Kalend Majowych 
(30 kwietnia), za pośrednictwem 
Hermana, naszego obecnego no-
tariusza i proboszcza w mieście.

712 urodziny miasta Nowogard
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Ziemi Nowogardzkiej,
712. rocznica istnienia Nowogardu, która przypada na 30 kwietnia, to przede wszystkim Święto Wszystkich 
Mieszkańców. Bo to Państwo tworzycie historię Ziemi Nowogardzkiej podejmując swoje działania, to Wy – 
Drodzy Mieszkańcy sprawiacie, że miejsce w którym wspólnie żyjemy jest wyjątkowe. Z okazji urodzin nasze-
go miasta, w imieniu samorządu jak i własnym, pragnę przekazać Państwu serdeczne życzenia. Życzę Wam 
kolejnych pomyślnych lat rozwoju. Życzę, aby każda podejmowana decyzja, jak najlepiej służyła miastu 
i gminie, aby Wasze działanie promowało w sposób pozytywny Nowogard w regionie, w kraju, w Europie 
i świecie. Życzę państwu wyjątkowych dni, a urodziny Naszego Miasta niech będą inspiracją do kolejnych, 
wyjątkowych wyzwań i planów, które zrealizujemy wspólnie na Ziemi Nowogardzkiej!

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

 Jednym słowem ówcześni wła-
ściciele Nowogardu (Naugard) 
przekazali miastu i jej mieszkań-
ców część swoich dóbr, wprowa-
dzając równocześnie niemieckie 
prawo lokalizacyjne, wzorowane 
na prawie Lubeki, nadanym mia-
stu w 1226 r. przez cesarza Fryde-
ryka II Hohenstaufa. Od XIII wieku 
stanowiło ono wzór prawno-orga-
nizacyjny dla ponad 140 miast, od 
Hamburga po Rygę, położonych 
wzdłuż południowego wybrzeża 
Bałtyku i na przyległych terenach. 
Wśród nich były: Szczecinie (for-
malna lokacja tego miasta miała 
miejsce w 1243 roku), Kołobrzeg 
(1255), Tczew (1258-60),Gdańsk 
(1261-1263) oraz Elbląg, Branie-
wo, Stargard i Frombork. Do tych 
miast dołączył więc i Nowogard 

30 kwietnia 1309 roku. Dlatego 
dziś świętujemy urodziny miasta 
każdego roku 30 kwietnia.
 Warto jednak wspomnieć, że 
Nowogard jest jednak starszy, niż 
by wskazywał na to Akt Lokaliza-
cyjny Nowogardu. Bowiem w tym 
dokumencie braci Everstain wska-
zują oni, że wszystko to działo się 
za porozumieniem ówczesnych 
rajców (radnych). To potwierdza, 
że Nowogard był uważany już 
wcześniej za miasto. Wskazuje też 
na ten fakt pierwsza udokumen-
towana wzmianka z 1268 r., w 
którym dowiadujemy się o Nowo-
gardzie jako zamku i miasteczku 
na bursztynowym szlaku („Nogart 
Castrum et villa sive oppidum epi-
scopi Caminensis”) jako własności 
biskupa kamieńskiego. W 1274 r. 

www.nowogard.pl
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biskup Herman von Gleichen osa-
dził w grodzie nowogardzkim swe-
go krewnego, grafa Ottona von 
Everstein i przekazał we włada-
nie zamek, miasto oraz wszystkie 
grunty. Warto tu wspomnieć, że w 
zachowanych dokumentach poja-
wia się również rok 1279, kiedy to 
Otton von Everstein próbuje nadać 
pierwsze prawa miejskie osadzie i 
jego mieszkańcom. Jednak dopiero 
nadanie miastu praw lubeckich, za-
początkowało jego rozwój.
Prawa miejskie nadawane były 
przez władcę na wniosek pana i 
obejmowały między innymi pra-
wo targowe (pozwolenie na urzą-
dzanie targów), pozwolenie na 
swobodne uprawianie rzemiosła, 
prawo składu (zmuszające przejeż-
dżających kupców do wystawiania 
swoich towarów na sprzedaż) i pra-
wo mili (ograniczające konkurencję 
w handlu i rzemiośle), prawo sądo-
we (spory rozstrzygał sąd) i związa-
ne z nim prawo miecza, czyli prawo 
do zasądzania wyroków śmierci i 
określające jakie rodzaje kar za ja-
kie przestępstwa można wykony-
wać (wiązało się to między innymi 
z powołaniem instytucji kata), pra-
wo do wznoszenia fortyfikacji (któ-
re władca przekazywał miastu).
 Jedną z najważniejszych cech 
przywileju lokacyjnego miasta 
była zasada zbiorowego władania 
nadaną ziemią. Prowadziło to do 
ukształtowania specyficznego cha-
rakteru samorządu miejskiego.
 Od XIII wieku głównym orga-
nem samorządu miejskiego w mia-
stach niemieckich stała się rada 
miejska. Rada miejska składała się 
z rajców miejskich wybieranych 
przez pełnoprawnych obywateli 

miasta lub elity miejskie spośród 
najbogatszych rodów miejskich, 
głównie kupieckich. Rada wybie-
rała burmistrza lub kilku burmi-
strzów.
 Burmistrz był najwyższym sa-
morządowym urzędnikiem miej-
skim, stał na czele rady miejskiej 
i pełnił funkcję rady głowy miasta 
przez oznaczony okres czasu.

 Burmistrz lub burmistrzowie 
kierowali podporządkowanym im 
zespołom urzędników miejskich 
– magistratem. Do uprawnień rad 
miejskich należało ustawodaw-
stwo miejskie, zarząd bieżącymi 
sprawami miasta, troska o ład i 
porządek w mieście, nadzór nad 
życiem gospodarczym miasta, w 
tym także nad cechami i gildiami. 

www.nowogard.pl
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W miastach powstałych po XII 
wieku przywileje lokacyjne prze-
widywały istnienie rady miejskiej 
z jednoosobowym burmistrzem 
na czele jako najwyższej władzy 
ustawodawczej i administracyj-
no-policyjnej w mieście obok 
ławy sądowej. W Nowogardzie, 
jak wynika z zapisów historycz-
nych, na czele władzy stał jeden 
burmistrz. A oto wszyscy znani z 
dokumentów burmistrzowie oraz 
zarządzający miastem Naugard/
Nowogard:
Elardus Stanzt 1360, Marcin Kazike 
1378, Kone (Love) Hungherstorp 
1464, Hermann Wysse 1511, Jor-
gen Weise 1558, Valentin Wesen-
berg +1564, Johannes Pipenburg 
+1594,
Johannes Schenke +1601, Matheus 
Wegener +1601, Martin Schenke 
+1631, Peter Wiese 1657, Joachim 
Wiese 1704, Friedrich Schadewitz 
1708 / 1729, Schönich +1723, Frie-
drich Schadewitz 1729, Schröter 
1733 / 1760, P. Baumann 1734, C.F. 
Zimmerman 1740, E.F. Zimmer-
mann 1742 – 1746, G. Kühl 1742 
/ 1760, Ruhl 1752, Poltzius 1763, 
Martin Lange 1765 – 1775, Lin-
den 1784 – 1809, Ernst Carl Starck 
1809 – 1813, Kuß 1813 – 1815, E.F. 
Schwebes 01.05.1815 – 1828, J.D. 
Fr. Hartmann 1828 / 1835, Johann 
Carl Ludwig Lawrentz 1836 – 1852, 
Eduard Carl Wilhelm Witte 1852 – 
1869, Heinrich 1869 – 1884,
Bernhard von Bismarck 1884 – 
1892 (brat Ottona), Ziethen 1892 
– 1896, Carl Schwarz 1897 – 1916, 

Fritz Winkler 1917 – 1933, Fritz 
Christen i Gerhard von Gottberg 
Gemsberg kommissarisch 1933 – 
30.09.1934, Dr. Richard Blanken-
burg 01.10.1934– 04.03.1945.
Niedługo po II wojnie światowej w 
Polsce w 1950 roku, urząd burmi-
strza zniesiono i jego kompetencje 
przejęła Miejska Rada Narodowa, 
a później, po reformie w latach 
1973-1975, naczelnik miasta.
Przewodniczący PRN w Nowogar-
dzie od 1945 do 1971 roku:
Stanisław Kubik – starosta, Stani-
sław Zaręba – Przewod. PRN, Wik-
tor Mikulski - Przew. Prez. PRN.
Przewodniczący PRN i Naczelnicy 
do końca lat 70-tych:
Tadeusz Stefan Kielek - Przew. 
PRN, Tomasz Dworzecki - Przew. 
Gminnej RN, Waldemar Kowalczyk 
– Nacz. Powiatu, Zdzisław Sykucki – 
Nacz. Powiatu, Roman Szałkiewicz 
– Nacz. MiG.

Naczelnicy MiG Nowogard od roku 
1980 – 1989
Zbigniew Bortel – Nacz. MiG i Ta-
deusz Hołubowski – Nacz. MiG
 Urząd burmistrza ponownie 
ustanowiono po przywróceniu sa-
morządu terytorialnego w 1990 
roku. Obecnie burmistrz to jed-
noosobowy organ wykonawczy 
gminy miejskiej oraz gminy miej-
sko-wiejskiej. W miastach powyżej 
100 000 mieszkańców lub posiada-
jących historycznie przyjęte nazew-
nictwo, organem wykonawczym 
jest prezydent miasta. Burmistrz 
jest również kierownikiem urzędu 
miasta (lub miasta i gminy). Z mocy 
ustawy jest też kierownikiem urzę-
du stanu cywilnego, lecz może w 
swoje miejsce mianować odrębne-
go kierownika tego urzędu, co też z 

www.nowogard.pl
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reguły jest praktykowane.
Burmistrzowie Nowogardu po roku 
1989, wybierani spośród radnych 
(do reformy samorządowej w 2002 
roku):
Tadeusz L. Kubica 12.06.1990 
– 11.07.1991, Krzysztof Krauze 
11.07.1991 – 15.11.1993, Marian 
Golczyk 15.11.1993 – 24.03.1994, 
Agnieszka Biegańska-Sawicka 
24.03.1994 – 07.07.1994, Kazimierz 
Ziemba 07.07.1994 – 2002.
Wybierani w wyborach powszech-
nych (zgodnie z ustawa z roku 2002):
Kazimierz Ziemba 2002 – 
10.12.2010 i Robert Czapla od 
10.12.2010 (do chwili obecnej).
 Nie wiemy, czy mieszkańcy do 
1945 roku świętowali urodziny na-
szego miasta. W XX. dwa razy ob-
chodzono 700 lecia miasta – 1968 i 
w 2009. Od 2010 roku, gdy burmi-
strzem został Robert Czapla, to co 
roku, w dzień podpisania Aktu Lo-
kalizacyjnego przez grafów w Ever-
stein tj. 30 kwietnia, organizowane 
były obchody urodzin miasta No-
wogard. Pierwszą część stanowiła 
Gala Laura Cisowego, którym na-

gradzani byli zasłużeni mieszkańcy 
oraz osoby z zewnątrz, które za-
służyły się dla naszego miasta. Na-
stępnym punktem tego dnia, było 
rozpoczęcie Majówki z koncertem 
zaproszonej gwiazdy.
 Niestety pandemia Covid-19, 
która zaczęła się w ubiegłym roku 

(w marcu 2020) sprawiła, że jako 
miasto nie mogliśmy świętować 
naszych urodzin. Wszystko też 
wskazuje na to, że w tym roku, 
również nie odbędzie się Gala Cisu 
Laurowego oraz koncert na rozpo-
częcie Majówki.
 Niestety obostrzenia sprawiają, 
że choć chęci świętowania 712-to 
lecia urodzin Nowogardu są, to 
pozostaje nam zaproponować Pań-
stwu spacer czy to dookoła Jeziora 
Nowogardzkiego, czy to do miejsc, 
które prezentują dołączone do 
tego materiału stare, przedwojen-
ne zdjęcia Nowogardu.
 Zachęcamy Państwa do aktyw-
nego świętowania urodzin naszego 
pięknego miasta. Choć nasza sta-
ruszka ma 712 lat, to po dotych-
czasowym faceliftingu reprezentu-
je się bardzo dobrze i młodo. Sami 
sprawdźcie!

Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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 Takie od jakiegoś czasu mamy telefony do naszej 
redakcji. Dzwonią oburzeni mieszkańcy i pytają nas 
wprost: czy to znaczy, że nie będą te inwestycje zre-
alizowane. Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, 
które Państwo stawiacie naszej redakcji.
 Przypomnijmy więc o co idzie gra. Ostatnio pisa-
liśmy o liście sołtysów i ich stanowczym sprzeciwie 
odnośnie zachowania radnych koalicji PiS-Nowa. Dziś 
przedstawimy te inwestycje, które są zagrożone z po-
wodu wspomnianych radnych, a mają być zrealizowa-
ne w tym roku na terenie miasta, a mianowicie:
1. Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej 
na osiedlu Bema – 281.873 zł. - brak zabezpieczonej 
kwoty w tegorocznym budżecie decyzją radnych PiS 
i Nowa
2. Budowa budynku komunalnego mieszkalno socjal-
nego – projekt – 21.525 zł.
Projekt jest w przygotowaniu obecnie gmina oczekuje 
na dostarczenie dokumentacji i wystawienie faktury 
przez projektanta za wykonana swoją pracę.
3. Budowa ściany na urny na Cmentarzu Komunalnym 
w Nowogardzie – 303.344 zł.
Inwestycja jest już zakończona.
4. Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 – koncepcja – 17.097 zł. Efekt pracy 
był publikowany w jednym z naszych wydań.
5. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie szpi-
tala – Analiza i wytyczne – 35.000 zł.
W ubiegłym roku zostały zabezpieczone środki finan-
sowe na opracowanie koncepcji przez radnych pod-
czas sesji w dniu 20 listopada 2020, procedura została 
rozpoczęta w listopadzie 2020- termin ważności oferty 
upłynął 01-02-2021.
6. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie – 1.159.493 zł.
 Ta ważna dla mieszkańców Słajsina inwestycja zo-
stanie zrealizowana kosztem ponad 4,4 mln zł.
 Zabezpieczana kwota to wkład ze strony gminy, 
pozostałe kwoty pochodzą z dwóch różnych źródeł. 
Pierwszym z nich jest Urząd Marszałkowski w Szczeci-
nie (ponad 1,9 mln zł), a drugim Celowym Związkiem 
Gmin R-XXI, który do zadania dołoży prawie 669 tys. zł.
7. Przebudowa Nowogardzkiego Domu Kultury – do-
kumentacja – 24.600 zł.
8. Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie – 
koncepcja – 33.210 zł.

Radni PiS i Nowa pokazali plecy wszystkim 
mieszkańcom gminy Nowogard

Przejmujecie się tylko wsią, a my mieszkańcy miasta też jesteśmy poszkodowani decyzją rad-
nych z PiS i Nowej – dzwonią  do nas Mieszkańcy. - Czy my wszyscy nie potrzebujemy lądowi-
ska przy szpitalu? Co oni sobie myślą? Mają gdzieś zdrowie i życie nas mieszkańców.

 Dobiegają końca prace projektowe, których wyko-
nawcą jest firma Bernadeta Jastrzębska ARCH+.
 Najbardziej mieszkańców zbulwersowała sprawa 
lądowiska przy szpitalu, o czym pisał również Dziennik 
Nowogardzki.
 Przypomnijmy, że sprawa lądowiska dla helikop-
terów przy szpitalu to sprawa, o której pisaliśmy już 
w roku 2013. Wówczas to powstał projekt takiegoż 
lądowiska, jednak zmianie uległy przepisy i propono-
wane miejsce nie spełniało wymogów bezpieczeństwa 
i inwestycja ta przy szpitalu nie była wówczas możliwa 
do realizacji. - Jeżeli znajdzie się inna możliwość i inne 
miejsce, wówczas sprawa budowy lądowiska dla LPR 
powróci – mówił wtedy Dziennikowi Nowogardzkiemu 
dyrektor szpitala Kazimierz Lembas. Adam Czernikie-
wicz – ówczesny kierownik wydziału IiR potwierdził 
gazecie to, o czym mówił dyr. Lembas, że pierwotnie 
„wybrana lokalizacja pod budowę lądowiska, czyli plac 
przed szpitalem, nie spełnia wymagań określonych 
przez samo Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Sprawa 
ponownie powróciła w roku 2020. Dlaczego?
 Tak jak przewidywał dyrektor Kazimierz Lembas, 
przepisy odnośnie lądowiska dla helikopterów się zmie-
niły i można było powrócić do rozpoczętego tematu z 
roku 2013. Został przygotowany projekt uchwały przez 
burmistrza Roberta Czaplę i radnego Wojciecha Wło-
darczyka, który w ubiegłym roku, a dokładnie 20 listo-
pada 2020 roku (projekt budżetu został złożony do biu-
ra rady 16 listopada 2020) został przyjęty przez radnych 
i zostały na ten cel zabezpieczone środki finansowe, a 
dokładnie na opracowanie koncepcji. Procedura zosta-
ła rozpoczęta w listopadzie 2020 r. Jednak Rada Miej-
ska uchwalając budżet na 2021 rok, nie przewidziała 
na ten cel środków finansowych. 5 lutego br. doszło 
do spotkania burmistrza Roberta Czapli z radnym Woj-
ciechem Włodarczykiem, skarbnikiem Marcinem Mar-
chewką oraz kierownikiem Inwestycji i Remontów An-
drzejem Mazurczakiem w sprawie budowy lądowiska 
dla helikopterów przy nowogardzkim szpitalu. Podczas 
spotkania ustalono, że na najbliższej sesji przedstawio-
ny zostanie projekt uchwały, zabezpieczający środki na 
koncepcję lądowiska. Podczas marcowej sesji sprawa 
lądowiska znalazła się w projekcie uchwały o inwesty-
cjach przechodzących z roku ubiegłego. I choć pienią-
dze na ten cel były zabezpieczone w roku ubiegłym, to 
wyłonienie wykonawcy i prowadzone z nim rozmowy 
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trwały do lutego 2021. W tym momencie gmina miała 
związane ręce, bo brak inwestycji przechodzących w 
budżecie gminy na rok 2021, który przegłosowali rad-
ni, nie pozwalał na podpisanie umowy przez Gminę. 
Pomimo wyjaśniania radnym przez skarbnika, zaistnia-
łego problemu i związanych z tym konsekwencji, rad-
ni w czasie kwietniowej kontynuacji sesji rady z marca 
ostatecznie głosami radnych koalicji PiS-Nowa odrzucili 
wszystkie inwestycje przechodzące.
 Ta opieszałość radnych i niewprowadzenie inwe-
stycji przechodzących do tegorocznego budżetu do-
prowadził do tego, że oferta wykonawcy ostatecznie 
wygasła i cała procedura będzie musiał być teraz po-
wtórzona…. O ile środki finansowe znajdą się na ten 
cel w budżecie gminy.
 Wspomniany Adam Czernikiewicz, były kierownik 
Wydziału Remontów i Inwestycji, a obecnie radny No-
wej stwierdził, że od października (2020) pisał do urzę-
du z prośbą o informacje jakie zadania są realizowane 
i jakie środki z budżetu są zaangażowane, to wówczas 
by zostały wpisane do tegorocznego budżetu. Jeszcze 
raz przypominamy radnemu Czernikiewiczowi, że spra-
wa lądowiska pojawiła się na sesji w dniu 20 listopada, 
czyli 4 dni po złożeniu projektu budżetu przez skarb-
nika. Sama procedura wyboru wykonawcy rozpoczęta 
w listopadzie 2020, a ważność oferty do lutego 2021, 
czyli nie było fizyczną możliwością poinformować rad-
nego w tej sprawie, a w czasie sesji uchwalającej bu-
dżet nie chciano nawet słuchać skarbnika odnośnie tej 
kwestii.
 W związku z zachowaniem radnych i blokowaniem 
środków finansowych na inwestycje przechodzące, 
obecny kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji nie 
mógł zawrzeć umowy, co spowodowało, że w chwili 

obecnej umowy na to zadanie nie ma i oferta wyko-
nawcy wygasła.
 Realizacje tego zadania spowoduje podniesienie 
atrakcyjności funkcjonowania naszego szpitala na ryn-
ku zdrowotnym i o to najbardziej chodzi. Stanie się 
bardziej konkurencyjnym naszego szpitala i podniesie-
nie standardów pomoże uzyskać dzięki temu wyższy 
kontrakt, jak również, co jest najważniejsze, uchroni 
naszych mieszkańców od skutków wydłużonego trans-
portu do szpitala.
 Przelot do Szczecina to około 20 minut do któregoś 
ze szpitali szczecińskich. Jest to duża szansa dla nowo-
gardzkiego szpitala, jednak decyzją radnych może ona 
nie zostać zrealizowana. A jest szansa, żeby lądowisko 
u nas było.
 Zgodnie z tym, co przedstawił dr Włodarczyk, 
w związku ze zmianą przepisów w zakresie ratownic-
twa medycznego lotniczego, istnieje w chwili obecnej 
możliwość ustanowienia takiego lądowiska. Jak długo 
będzie taka możliwość, nikt nie jest w stanie tego prze-
widzieć. Dlatego gmina podjęła szybkie działania, żeby 
wykorzystać zmianę przepisów, które wcześniej taką 
inwestycję nam zablokowała w roku 2013.
 Wychodzi na to, że radni sami mają problem z okre-
śleniem, czy chcą tego lądowiska czy też nie chcą. Mó-
wią jedno, a robią drugie. Polskie przysłowie mówi, że 
po czynach ich poznacie.
 Ostatnie decyzje radnych pokazują, że najpierw 
mydlą oczy mieszkańcom, a gdy trzeba zabezpieczyć 
na konkretne inwestycje pieniądze głosują przeciwko.
O co tak naprawdę chodzi? - pytają mieszkańcy. Jak nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi tylko o jedno….odpo-
wiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie.

Redakcja

 Firma, która zatrudnia młodocianego pracow-
nika – ucznia szkoły zawodowej lub szkoły średniej 
(Technikum) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
może wnioskować o dofinansowanie kosztów kształ-
cenia młodocianego pracownika. W ostatnim czasie 
burmistrz Robert Czapla pozyskał na ten cel kwotę 
213 083,00 zł.  Pieniądze te w całości pochodzą z ze-
wnętrznego źródła dofinansowania mowa tu o Fun-
duszu Pracy. Aby otrzymać dofinansowanie przed-
siębiorca przygotowujący do zawodu młodocianego 
pracownika musi zgłosić się z odpowiednim wnio-
skiem o dofinansowanie kosztów przygotowania za-
wodowego i kształcenia młodocianego pracownika.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imie-
niu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodaw-

Zatrudniasz młodocianego pracownika? 
Zgłoś się po dofinansowanie

cy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych określo-
ne w przepisach dotyczących przygotowania zawo-
dowego młodocianych i ich wynagradzania
• młodociany pracownik, który ukończył naukę za-
wodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy i zdał egzamin zawodowy.
Jaka jest wysokość kwoty dofinansowania?
• w przypadku nauki zawodu pracodawca może otrzy-
mać 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 
miesięcy, a jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 
miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wyso-
kości proporcjonalnej do okresu kształcenia
• w przypadku przyuczenia do wykonywania okre-
ślonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształ-
cenia.

www.nowogard.pl
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 W ostatnim czasie burmistrz Robert Czapla wizytował osiedle Bema w Nowogardzie gdzie trwały prace 
porządkowe ulic i parkingów, terenów zieleni oraz przedszkole nr 4 w Nowogardzie przy ul. Tadeusza Ko-
ściuszki gdzie remontowane są pomieszczenia.

Porządki i remonty w gminie Nowogard

• jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych 
od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął na-
ukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego u innego pracodaw-
cy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się 
między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie 
do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki za-
wodu.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, 
z którym umowa o pracę w celu przygotowania za-
wodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Co należy dołączyć do wniosku?
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygoto-
wania zawodowego młodocianych,
• kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym 
pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia po-
twierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przy-
uczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie 
stosownego egzaminu,
• aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależ-
ności od formy prowadzonej działalności przez pra-
codawcę,

• zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane 
w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświad-
czenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mi-
nimis.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pra-
codawcy, wniosek złożony przez uprawnione przed-
siębiorstwa  składać można w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodocianego pracownika eg-
zaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodo-
we.
Gdzie należy złożyć dokumenty?
Nowogardzcy przedsiębiorcy kompletne wnioski 
składać mogą w Urzędzie Miejskim ul. Plac Wolno-
ści 1 w Nowogardzie lub w Referacie Edukacji ul 3-go 
Maja 6 pok. nr 1. Więcej informacji w tej sprawie 
uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30-15:30 u pani Jowity Kogut pod numerem 
telefonu 091 39 25 464 lub pisząc na adres e-mail: 
jkogut@nowogard.pl
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 Jest to bardzo dobra wiadomość dla działkowi-
czów. Podczas spotkania burmistrza Roberta Czapli 
z Rafałem Paśko, Prezesem Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Nowogardzie w dniu 16 kwietnia,   
burmistrz podpisał porozumienie dotyczące prze-
kazania dotacji. Podczas podpisania umowy obec-
ni byli również: radny Stanisław Saniuk, Skarbnik 
Gminy Marcin Marchewka oraz zastępca kierownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Wojciech Szponar. Udzielona 
dotacja przeznaczona jest na remont infrastruktury 
wodociągowej w dwóch alejkach ogrodów działko-
wych przy ulicy Zamkowej.
 Podczas czwartkowej sesji (12 kwietnia br.), radni 
jednogłośnie poparli wniosek burmistrza o przeka-
zaniu kwoty 10.000 zł Rodzinnym Ogrodom Dział-
kowym w Nowogardzie, z przeznaczeniem ich na 
remont wysłużonej już instalacji wodnej. Zanim 
jednak pieniądze mogły być przekazane na ten cel, 
rada miejska musiała zając stanowisko, w sprawie 
uchwały, o którą zabiegał radny Stanisław Saniuk.
 W Nowogardzie funkcjonują 4 ogrody działkowe, 
zlokalizowane w różnych częściach miasta. Preze-
sem nowogardzkich Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych jest Rafał Paśko.
 Kiedy w 2018 roku pojawił się problem z rurami 
wodociągowymi początkowo działkowcy wykony-

Rodzinne Ogrody Działkowe
z dofinansowaniem

wali remonty doraźne. W kolejnym roku z środków 
własnych przeznaczając kwotę 140 tys zł działkowcy 
rozpoczęli wymianę wodociągu. Teraz dzięki otrzy-
manej dotacji, będzie możliwa wyniana wadliwej 
sieci na kolejnych dwóch alejkach. Całkowita war-
tość inwestycji to 20 tys zł z czego 50 % jest to dota-
cja przekazana przez burmistrza Roberta Czapli.
 Działkowcy to duża grupa społeczna. Obec-
nie w Nowogardzie jest 1150 ogródków działko-
wych zrzeszonych w ramach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Wynika z tego, że co czwarta rodzina 
w mieście to działkowcy.
 Chciałbym serdecznie podziękować w szczegól-
ności burmistrzowi  Robertowi Czapli oraz radnemu 
Stanisławowi Saniukowi. Ta dotacja była nam bar-
dzo potrzebna, a dzięki staraniom tych dwóch osób, 
dziś została dopełniona formalność. Dziękuje też 
radnym, którzy zagłosowali za tą uchwałą, pozwala-
jącą przyznać tą dotacje. - mówi Rafał Paśko prezes 
ROD w Nowogardzie.
 Czasy w jakich się znaleźliśmy skłoniły ludzi do 
prowadzenia rodzinnych ogródków działkowych. 
Pandemia wymusiła na rodzinach taką właśnie for-
mę rekreacji- mówi radny i zarazem działkowiec Sta-
nisław Saniuk.

Marcin Gręda
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej 
gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe, 
w których na ostatniej stronie znajduję się koloro-
wanka, przedstawiająca znane miejsce w Nowo-
gardzie. Ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu 
konkurs na najładniej pokolorowaną kolorowankę 
cieszy się dużym zainteresowaniem.
 Dziś 20 kwietnia burmistrz Robert Czapla nagro-
dził autorkę zwycięskiej pracy - Julię Kosińską.
 Aby wygrać wystarczyło przesłać na adres 
e-mail sekretariat@nowogard.p zdjęcie pracy pla-
stycznej i wypełnić kartę zgłoszeniową. Następnie 
zdjęcie musiało zdobyć największą liczbę polubień/ 
reakcji na profilu facebookowym Urząd Miejski 
w Nowogardzie. Nagrodę otrzymała autorka zwy-
cięskiej pracy w  kategorii wiekowej: do 3 do 8 lat. 
 Dla wszystkich zainteresowanych wygraniem li-
mitowanej maskotki z napisem I LOVE Nowogard 
przypominamy że w tym wydaniu Wiadomości Sa-
morządowych, które można znaleźć w stałych punk-
tach w różnych częściach miasta i sołectwach jest 
już dostępny kolejny rysunek przedstawiający skate-
park.

Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami” 
Motocross [Rozstrzygnięcie]

 Zdjęcia prac będzie można wysłać pod adres 
mailowy:sekretariat@nowogard.pl. Do dnia 5 maja 
włącznie. Prace zostaną umieszczone na stronie 
Facebookowej naszego Urzędu Miejskiego. Z nade-
słanych prac, co dwa tygodnie, nagrodę otrzymają 
autorzy z największą liczbą polubień na Facebooku. 
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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
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www.nowogard.pl
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Odbiór nagród 
tyko do 7 maja

 Zwycięzcy nagród w konkursie na imię dla 
świątecznego zajączka, który stanął w okresie 
świąt wielkanocnych na Placu Wolności jeszcze 
przez najbliższy tydzień mogą odebrać upominki. 

Osoby, które wzięły udział w konkursie i zostały  
nagrodzone mogą zgłaszać się po nagrody/upo-
minki do sekretariatu w ratuszu miejskim na I pię-
trze po uprzednim telefonicznym umówieniu się 
(91-39-26-200). Ostateczny termin odbioru na-
gród jest 7 maja do godziny 15:00

Dziękujęmy za udział w zabawie i życzymy wszyst-
kiego dobrego. 
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Konkurs plastyczny

Zagadka:

Nowogardzki skatepark to miejsce w którym dzieci i młodzież spotykają się w celu sportowej rywalizacji. 
Spędzają tam wolne chwile i nawiązują nowe przyjaźnie. Skatepark wybudowany został w 2011 roku. Jest 
jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc cieszącym się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Z rolkami wiele wspólnego ma, jednak jej najważniejszym elementem jest deska. Co to jest ?

www.nowogard.pl


