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Porządki w gminie Nowogard Konkurs plastyczny – Rozstrzygnięcie Usuwanie azbestu w 2022 roku
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 Dzięki pozyskaniu przez burmistrza Roberta Czaplę 
dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
podpisana została już umowa na remont i roz-
budowę świetlicy wiejskiej w podnowogardzkim 
Wierzbięcinie. Obiekt ten przeznaczony będzie do 
spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci i mło-
dzież, jak i osoby dorosłe, a jednocześnie korzystać 
będzie mogło z niej 18 osób. Prace budowlane, które 
wykona lokalna firma ZPUH Demgrad Maria i Adam 
Dembińscy, przewidują m.in. przebudowę wnętrz 
obiektu, zamurowanie części otworów okiennych 
i drzwiowych oraz wykonanie nowych, ocieplenie da-
chu, a także położenie nowych instalacji.
 - Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji to 
zwieńczenie długiego procesu pozyskiwania środ-

Rusza budowa świetlicy wiejskiej
w Wierzbięcinie

Szanowni mieszkańcy!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami wprowa-
dzonymi przez Rząd RP, związanymi z epidemią wirusa COVID-19, przeprowadzi akcję dystrybucji 
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 Nowogardzie. Część z nich zostanie przekazana również do wszystkich so-
łectw na terenie naszej gminy.

ków na ten cel przez burmistrza Roberta Czaplę, 
począwszy od zdobycia pieniędzy na projekt, po 
dotację na wykonanie prac budowlanych. Burmistrz 
wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami Wierzbię-
cina, składał deklaracje dotyczące realizacji tego za-
dania, a dzisiaj jest mi niezmiernie miło, że w jego 
imieniu mogę podpisać umowę z generalnym wyko-
nawcą - komentuje wiceburmistrz Bogdan Jarosze-
wicz.
 Za wykonanie inwestycji gmina zapłaci firmie 
Demgrad blisko 487 tys. zł (brutto). Prace mają się 
zakończyć za niespełna rok.

Paweł Botarski
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 420 kilogramów suchej karmy dla kotów trafiło 
10 lutego w ręce nowogardzkich Zwierzolubów. To 
nieformalna grupa miłośników zwierząt, która zaj-
muje się przede wszystkim opieką nad bezpańskimi 
kotami, żyjącymi na terenie naszej gminy. Działają 
oni z potrzeby serca i najczęściej na własny koszt, 
dlatego burmistrz Robert Czapla postanowił wes-
przeć społeczników, a w miniony czwartek jego za-
stępca Bogdan Jaroszewicz przekazał karmę, która, 
jak zapewniały Panie Marcela Szmyt - Lechowicz 
i Katarzyna Trzeciak, zostanie dobrze wykorzystana.
 - Karma przekazana zostanie przede wszyst-
kim ludziom, których nie zawsze stać na jej zakup, 
a mimo to dokarmiają koty chociażby przebywające 
na terenie ogrodów działkowych czy osiedli miesz-
kaniowych. To po prostu jest kosztowne, a mimo to 
wiele osób nie przechodzi obojętnie obok głodnego 
zwierzaka. Jest takich ludzi wiele, więc choć karmy 
dostajemy naprawdę bardzo dużo, to nie starczy jej 
na bardzo długo. Dlatego bardzo się cieszę, że z bur-
mistrzem Robertem Czaplą ustaliliśmy już, że takie 
zakupy będą robione co pół roku - mówiła Marcela 
Szmyt - Lechowicz.
 Wiceburmistrz B. Jaroszewicz zapewnił, że współ-
praca ze zwierzolubami będzie kontynuowana, a na-
wet rozwijana. Ruszył już zresztą finansowany przez 
gminę program kastracji i sterylizacji wolno żyjących 
kotów.

Paweł Botarski

Burmistrz przekazał 
Zwierzolubom

karmę, koty nie 
będą głodne

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.
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że 
w imieniu mieszkańców Gminy Nowogard zamierza 
złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

 W przypadku otrzymania środków finansowych 
przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła po-
kryć do 100% kosztów związanych z demontażem, 
transportem i utylizacją odpadów azbestowych. 
Istnieje również możliwość finansowania transpor-
tu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany 
indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w la-
tach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?
 O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się 
właściciele lub współwłaściciele nieruchomości 
położonych na terenie gminy Nowogard, a także 
fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne 
Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?
 Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów 
azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 
pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski 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 w za-
kładce UWAGA! AZBEST

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wy-
łącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki fi-
nansowe do odbioru, transportu
3. Właściciele nieruchomości mogą ponieść ewen-

USUWANIE AZBESTU W 2022 ROKU
– rusza nabór wniosków!!!

tualnie koszty wynika-
jące z różnicy stawki 
WFOŚiGW a wyłonio-
nej firmy.
4. Koszty zakupu 
i montażu nowego po-
krycia dachowego po-
nosi właściciel budyn-
ku, gmina nie udziela 
dofinansowania w tym zakresie.
5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się 
z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania od-
padów niebezpiecznych zawierających azbest z nie-
ruchomości położonych na terenie miasta i gminy 
Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w za-
kładce UWAGA! AZBEST oraz w Biurze Obsługi Inte-
resanta.
6. Demontaż pokryć dachowych z istniejących 
obiektów budowlanych zgodnie z prawem bu-
dowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych 
w Starostwie Powiatowym
7. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofi-
nansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do 
WFOŚiGW w Szczecinie - www.wfos.szczecin.pl
8. W Goleniowie - kopię zgłoszenia z zaświadcze-
niem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Sta-
rostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
9. Przekazania do utylizacji wyrobów zawierających 
azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza 
Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

UWAGA! Dotychczas wnioski złożone do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją waż-
ność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Szczegółowych informacji i pomocy przy popraw-
nym złożeniu wniosku udziela:
Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, 
Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, 
mail:astoklos@nowogard.pl

Wnioski 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

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ
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Porządki w gminie Nowogard
Od ponad dziesięciu lat, z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej 
gminy. W ostatnim czasie wykonano:

Grabienie liści z alejek i trawników - ul. Promenady

Porządki po wichurze - ścieżka rowerowa

Sprzątanie alejek wzdłuż jeziora
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Sprzątanie schodów i chodników

Sprzątanie ścieżek - alejki

Grabienie liści (zieleńce)

Grabienie ścieżek
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Grabienie liści (ulica Promenady)

Porządki na boisku dolnym

Udrażnianie kratki (ul. Rzeszowskiego)

Porządki po wichurze przy murach i na ścieżkach
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W NOWOGARDZKIM

DOMU KULTURY

FERIE 

– FOTORELACJA
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gmi-
nie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe w któ-
rych na ostatniej stronie znajdowała się kolorowanka, 
przedstawiająca znane w Nowogardzie miejsce. 
 Aby wygrać, należało przesłać na adres e-mail:se-
kretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy plastycz-
nej wraz z uzupełnionymi załącznikami: kartą zgło-
szeniową oraz oświadczeniami rodziców. Następnie, 
prace publikowane były na profilu facebookowym. 
Zdjęcie musiało zdobyć największą liczbę polubień/
reakcji. Nagrodę-maskotkę, otrzymują autorzy zwy-
cięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 
do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia.
 28 stycznia br. zastępca burmistrza Jarosław 
Hołubowski nagrodził autorów zwycięskich prac pla-
stycznych.
Natalie Stasiewicz w kategorii wiekowej od 3 do 8 lat,
Martynę Kokoszke w kategorii wiekowej od 9-15 lat.
Serdecznie gratulujemy!

KONKURS PLASTYCZNY
– ROZSTRZYGNIĘCIE
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Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska)

w Nowogardzie  

od 11 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

poniedziałek – piątek: 15.30-20.00 

weekendy, święta oraz ferie: 10.00-20.00 

(przerwa techniczna w godzinach: 14.00-16.00)
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KONKURS | WYDŹWIĘKI LAT 70

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału
w I Regionalnym Konkursie Piosenki „Wydźwięki NDK”.

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!



Wiadomości Samorządowe16

www.nowogard.pl

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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