
SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA NOWOGARDU ROBERTA CZAPLI 

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 1.01.2018 R DO 21.02.2018 R
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Podjąłem następujące rozstrzygnięcia i decyzje:

I. W zakresie inwestycji i remontów:
1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno
24 października 2017 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
MAZUR Henryk Mazur z Goleniowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie 
inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno. Wartość umowy 2.643.000,00 zł. 24 stycznia 2018 r. 
Wykonawca zakończył roboty budowlane i dokonano odbioru technicznego. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 2.652.733,97 zł. Nawierzchnia dróg została odtworzona przez wykonawcę 
inwestycji

2. Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego –  etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 
0+400,00)
15 listopada 2017 r. zaprosiłem wykonawców do złożenia ofert na rozbudowę ścieżki wokół Jeziora 
Nowogardzkiego – etap VII. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy Dro-Most z Nowogardu. 
Wartość oferty 235.141,50 zł. 10 stycznia 2018 r. podpisałem umowę na realizacje inwestycji 
z firmą Dro-Most z Nowogardu, termin wykonania 10 lipca 2018 r.
3. Budowa siłowni na os. Radosława w Nowogardzie
12 stycznia 2018 r podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy siłowni na os. Radosław w Nowogardzie z Pracownią Architektury Krajobrazu „Trzy Małe 
Drzewka” ze Szczecina. Wartość umowy 3.936,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 4 miesiące 
od daty podpisania umowy.
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4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie
8 lutego 2018 r. podpisałem umowę na aktualizację dokumentacji modernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie z Pracownią Projektową ‘MIMO”  z Nowogardu. Wartość 
umowy 7.380,00 zł. Termin wykonania aktualizacji 2 miesiące. Po otrzymaniu zaktualizowanej 
dokumentacji niezwłocznie ogłoszę przetarg na wykonanie modernizacji szkoły.

5. Budowa placu zabaw w Grabinie
26 stycznia 2018 r. zaprosiłem Wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. 
o godz. 13:00.
6. Budowa placu zabaw w Wojcieszynie
26 stycznia 2018 r. zaprosiłem Wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. 
o godz. 13:00.
7. Budowa siłowni  w Karsku
26 stycznia 2018 r. zaprosiłem Wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. 
o godz. 13:00.
8. 10 stycznia br podpisałem umowę o dofinansowaniu wykonania ciągu pieszo-rowerowego w 
miejscowości Kulice w wysokości 500.000 zł. Umowę przekazano do Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie celem jej podpisania.
9. Budowa placu zabaw w Bieńczycach
26 stycznia 2018 r. zaprosiłem Wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. 
o godz. 13:00.
10. Budowa placu zabaw w Konarzewie
11 grudnia 2017 r. zaprosiłem wykonawców do złożenia oferty na budowę placu zabaw 
w Konarzewie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Astrus na wartość  48 957,27 zł. Umowa na 
realizację zadania zostanie podpisana w 23 lutego 2018 r. Termin realizacji zamówienia 25 maja 
2018 r.
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11.Przebudowa ulicy Topolowej w Nowogardzie
29 stycznia 2018 r. zaprosiłem wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Topolowej w Nowogardzie. Termin składania ofert 
upływa 27 lutego  o godz. 12:30.

12. Remont świetlicy w Lestkowie
10 lutego 2018 r. zaprosiłem wykonawców do złożenia oferty na wykonanie posadzek w świetlicy 
w Lestkowie. Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 12:00.
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13. Szkoła Podstawowa w Strzelewie – wymiana dachu
8 lutego 2018 r. ogłosiłem  przetarg na wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie. 
Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00

II. W zakresie spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska
1. Ogłosiłem  przetarg nieograniczony na zadanie  pod nazwą "Bieżące utrzymanie dróg na terenie 
miasta i gminy Nowogard". W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma BUDMEX Mieczysław, Paweł Jurczak na kwotę 1.483 957,18 zł brutto.
2. 11 stycznia br., dokonałem uroczystego uruchomienia oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedlowej. 
Nowe oświetlenie uliczne składa się z 4 lamp ulicznych na słupach aluminiowych, z wysięgnikami 
firmy Rosa i z oprawami Rosa o mocy 70 W o zmiennej mocy światła. Projekt i realizację  zadania 
wykonała  firma JASTAR za kwotę 27.675 zł.

3. Ogłosiłem  przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych transportu 
zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie  od 01.03.2018 r. do 
28.02.2019 r.” W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez FUH Adam Fedeńczak na kwotę 
259.520,00 zł brutto. Oferta spełniała wszystkie wymogi określone w przetargu. Umowa
z Wykonawcą zostanie zawarta do końca lutego br.
4. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Eksploatacja i konserwacja sieci 
urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej  w mieście i na terenie gminy Nowogard” 
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy PUH JASTAR na kwotę 395.631,80 zł brutto. str. 5



5. 31 stycznia 2018 r. - nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszą Aranżację Świąteczną 
2017" r. Wyłoniono 2 laureatów, którzy otrzymali nagrody:
- 3000. zł za zajęcie I miejsca - Państwo Ewa i Sebastian Źróbek z Warnkowa
- 1000 zł - wyróżnienie dla Pana Wiesława Pietruszewskiego zamieszkałego w Nowogardzie

6. 8 stycznia 2018 r. zaprosiłem do złożenia oferty cenowej na  obsługę i konserwację pojemników 
do gromadzenia psich nieczystości. Otwarcie ofert nastąpiło 26.01.2018 r. Wpłynęły 2 oferty. 
Postępowanie  unieważniono  z  powodu  niekompletnych  ofert.  Niebawem  zostanie  ogłoszony 
ponowny przetarg.
7. 6 lutego 2018 r. zaprosiłem do złożenia oferty cenowej na II postępowanie  pn: Obsługa 
pojemników do zbiórki przeterminowanych leków. W poprzednim postępowaniu nie wpłynęła 
żadna oferta. Termin otwarcia ofert upływa 23.02.2018 r.
8. 29 stycznia 2018 r. zaprosiłem do złożenia oferty cenowej na  „Transport ziemi do wyrównania 
terenów zieleni w Nowogardzie. Termin składania ofert upływał 14.02.2018 r. Nie wpłynęła żadna 
oferta. Niebawem zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
9. 6 lutego 2018 r. ogłosiłem przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia na dostawę 
kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm i frezu asfaltowego. Termin składania ofert 
upływa 21.02.2018 r.
10.Trwają prace porządkowe naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone
w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pracowników 
interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim  okresie wykonywano m.in. remont świetlicy 
w Lestkowie,  remont pomieszczeń szatni sportowych w SP w Błotnie, odśnieżanie przejść dla 
pieszych na terenie całego miasta, podkrzesanie drzew i uprzątnięcie liści oraz sprzątanie terenów 
zielonych miasta Nowogard.
11. Trwają prace  (projektowe)  na zadaniu pod nazwą  „przebudowa dróg i chodników ulicy 
Żeromskiego” Wykonawcą robót w systemie  zaprojektuj i wybuduj jest PRD SA z Nowogardu za 
kwotę 314.952,57 zł. W ramach tej kwoty  wykonany zostanie również Program Funkcjonalno-
Użytkowy na część II i III. Ulicy Żeromskiego Termin  zakończenia robót  mija 30 kwietnia  br.
12. Do końca marca br. bieżącego roku  zostanie wykonane ogrodzenie cmentarza w Olchowie  za 
kwotę 27.600 zł Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego jest firma KUGA
z Nowogardu. W postępowaniu wzięło  udział dwóch oferentów –  wybrano najtańszą ofertę.
13. W styczniu bieżącego roku inwestor PKP PLK wykonał remont przejazdu w ulicy Zamkowej 
(za oczyszczalnią ścieków). W ramach robót wymieniono  na nowe płyty amortyzujące przez co 
przejazd jest równy i bezpieczny. 
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III.W zakresie spraw rozwoju lokalnego i promocji:,
1.Zorganizowałem wspólnie z firmą Press Glass i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatowym Urzędem 
Pracy giełdę pracy. Press Glass to lider w branży produkcji szyb zespolonych, z kilkoma fabrykami 
w Polsce, która powstaje teraz w Nowogardzie – jako pierwszy inwestor w nowogardzkiej strefie 
inwestycyjnej. W giełdzie uczestniczyło ponad 200 osób. Inwestor docelowo zatrudni 320 osób.

2. Pozyskałem dla Nowogardu nowego inwestora, którego przedstawiłem na konferencji prasowej 
która odbyła się 9 lutego br., w nowogardzkim ratuszu. Nowy inwestor od lokalnego przedsiębiorcy 
wydzierżawił niewykorzystywane hale produkcyjne przy ul. Cmentarnej. Duńska firma Graphic 
West w chwili obecnej przeprowadza generalny remont oraz prowadzi rekrutację pracowników, aby 
już w marcu br., zacząć wytwarzać tekturowe opakowania do m.in. lekarstw, urządzeń medycznych 
i niewielkiej elektroniki. Docelowo powstanie 70 nowych iejsc pracy. 
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3. Złożyłem wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
„Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025”.
4. Przygotowałem przetarg na wyłonienie doradców zawodowych w ramach projektu „Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe dla uczniów”  w ramach dofinansowania ze środków RPO WZ, działanie 
Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
5. Zrealizowałem projekt Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok.
Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych wynosiła 613 200 zł.
W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 32 oferty. Uroczyste podpisywanie umów z pierwszą 
grupą organizacji odbyło się w dniu 16 lutego 2018 r. 
6. Uroczyście wręczyłem stypendia dla sześciu sportowców z gminy Nowogard, którzy na arenie 
sportowej ogólnopolskiej, jak i na ogólnoświatowej, osiągnęli w swych dyscyplinach najlepsze 
wyniki. Wysokość stypendium sportowego w Nowogardzie waha się od 200 zł do 500 zł 
miesięcznie, a o kwocie przyznanego świadczenia decydowały przede wszystkim osiągnięte 
wyniki. Stypendiami Burmistrza nagrodzono: Nikolę Wielowską, Mateusza Mikołajczyka, 
Wojciecha Ziółkowskiego, Norberta Jarochowicza, Ewę Durską oraz Wiktorię Gruda.
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7. 15 lutego br., złożyłem wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa kompleksowych Otwartych 
Stref Aktywności w Gminie Nowogard”. Dzięki temu, Gmina Nowogard ma szanse na 
wybudowanie zewnętrznych miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku
w miejscowościach: Nowogard (Osiedle Bema i Radosław) oraz w sołectwach Osowo, Karsk
i Wojcieszyn.

8. 26 stycznia br., na zaproszenie Burmistrz Kävlinge Pii Almström, przedstawiciele Gminy 
Nowogard - z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, 
Funduszy i Sportu –  Jarosław Soborski, wzięli udział w dorocznej ceremonii przyznania nagród
w kategorii „Przedsiębiorca Roku 2017”.
Gala przyciągnęła blisko 200 przedstawicieli szwedzkiego biznesu oraz samorządowców. 
Spotkanie było okazją do odświeżenia współpracy między gminami Nowogard i Kavlinge oraz 
rozmów biznesowych, służących zacieśnieniu współpracy między Partnerami. 

IV. W zakresie spraw gospodarki nieruchomościami 
1. W przetargu nieograniczonym, zbyto:
1) działkę nr 327/11 o pow. 479 m2 położoną w obrębie 3 m. N-d za cenę 35.350,-zł
2) nieruchomość zabudowaną budyniem mieszkalnym Żabowo 18 – działka nr 267/1 o pow. 2554 
m2, za cenę 46.500,- 
3) lokal użytkowy w budynku Wierzbięcin 19c – udział 20/100 części w działce nr 233/3 o pow. 
3104 ha za cenę 31.310,- zł.
2. W postępowaniu bezprzetargowym zbyto działkę nr 444/14 o pow. 140 m2 położoną w obrębie 
nr 3 m. N-d za cenę 10.100,- zł, Działkę zbyto na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.
3.  W zapytaniu ofertowym wyłoniłem firmę w zakresie zbierania i wywozu do utylizacji zwłok 
dzikich padłych zwierząt z terenu gminy Nowogard.  Umowa współpracy w tym zakresie została 
podpisana do 31 grudnia 2018r.
4. W zapytaniu ofertowym z trybie zamówień publicznych na wykonawstwo usług geodezyjnych   
w 2018r wpłynęły dwie oferty cenowe. Komisja przetargowa jest w trakcie badania ofert.
5. W zapytaniu ofertowym z trybie zamówień publicznych na sporządzenie operatów  
szacunkowych dla gminy N-d w 2018 roku wpłynęły trzy oferty cenowe. Komisja przetargowa jest 
w trakcie badania ofert.

                               
IV. W zakresie spraw edukacji:
Podpisałem umowę w sprawie przystąpienia gminy Nowogard, do współpracy w zakresie edukacji 
ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. 
Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - 
współpraca sektora finansowego z samorządami", razem z gminą Nowogard są Związek Banków str. 9



Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości. 

V. W zakresie spraw finansowych:
1.10 stycznia 2018 roku wydalem zarządzenie w sprawie ukladu wykonawczego budżetu gminy na 
rok 2018.
2. 31 stycznia 2018 r. wydałem zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 
2018 i układu wykonawczego w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji celowej na realizację 
zadań zleconych ow kwocie 4.241,69 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i świadczenia 
rodzinne.

VI. W zakresie spraw innych:
1. 5 stycznia 2018 r. wydalem zarządzenie w sprawie Programu Profilaktyki i promocji Zdrowia 
i Młodzieży Szkolnej z gminy Nowogard na rok 2018. Na sfinansowanie usługi przeznaczono 
kwotę 65.950 zł
2. 8 stycznia 2018 roku wydałem zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą 
elewację i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wukonanych w roku 2017. Na 
nagrody przeznaczono kwotę 12.000 zł
3. 9 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym „Neujahrsempfang„  organizowanym 
przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa 
Wojskowego i miasto Heide.

4. 11 stycznia br., brałem udział w spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków Oddział Nowogard.
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5. 13 stycznia br. wziąłem udział spotkaniu organizowanym  w świetlicy wiejskiej w Grabinie, 
Sołtys Agnieszka Paradowska wraz z Radą Sołecką zorganizowała zabawę dla dzieci oraz 
dziadków.

6. 13 stycznia br. uczestniczyłem w uroczystości  jubileuszu 25. lecia pożycia małżeńskiego. 
Jubileusz świętowały 34 pary z terenu naszej gminy. Jubilatom zostały wręczone  pamiątkowe 
medale.
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7. 14 stycznia 2018 roku po raz 26. „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki 
tegorocznego finału WOŚP było wsparcie dla podstawowych oddziałów neonatologicznych.
W Nowogardzie zebrano ok. 44.634,50 zł. 

8. 19 stycznia br., wziąłem udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP w Osowie. Podczas spotkania 
postanowiono o wykonaniu remontu remizy systemem gospodarczym. Na materiały budowlane 
wyasygnowałem 7500 zł.
9. 29 stycznia 2018 roku wydałem zarządzenie w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro.
10. 1 lutego br. uczestniczyłem w uroczystym otwarciu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego  pracowni Orange.  Nowogardzka biblioteka zajęła I miejsce w województwie 
zachodniopomorskim, w internetowym plebiscycie prowadzonym przez Fundację Orange.
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11. 2 lutego br.  w świetlicy wiejskiej w Wierzchach uczestniczyłem w zebraniu z sołtysami gminy 
Nowogard. W trakcie zebrania  omówiono sprawy bieżące gminy, a przede wszystkim sprawy 
remontu dróg gminnych na terenach sołectw. Zebrani sołtysi jednogłośnie wyrazili potrzebę 
dalszego kontynuowania przez Gminę dostarczania materiału do naprawy dróg.

12. Otrzymałem informację, że 15 lutego 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Goleniowie wszczęła 
śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez radną Rady Miejskiej w Nowogardzie panią 
Lidię Bogus, polegającego na doprowadzeniu do uchwalenia przez RM zmiany w budżecie gminy 
Nowogard na rok 2017 w postaci wprowadzenia nowej inwestycji pn.: Przebudowa drogi nr 44
w Czermnicy" czym dzialano na szkodę interesu publicznego

13. W związku z podjętą decyzją o przystąpieniu do programu Mieszkanie+, wytypowano działkę, 
która ma największe szanse przyjęcia jej do programu. Wybrano działkę nr 141/2 obrębu 6 miasta 
Nowogard. Ma ona powierzchnię 7116 m2 i położona jest przy ul. Ks. J. Poniatowskiego
w Nowogardzie. Skompletowałem i złożyłem w BGKN wymagane dokumenty i dane. Na działce, 
którą zgłoszono do programu, można wybudować maksymalnie 60 mieszkań.

14. 13 lutego uczestniczyłem w oficjalnym odbiorze wyremontowanej filii  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie w Strzelewie W czasie remontu wymieniono okna, drzwi wejściowe do 
budynku, drzwi do pomieszczenia filii na I piętrze oraz wymieniono i poddano renowacji podłogi
z desek.Koszt przeprowadzonych prac to 19.540 zł, z czego 12.709 zł stanowiło dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej.

15. 11 lutego br. w hali przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie rozegrano kolejny 
już Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogardu. Rozgrywki połączone były ze zbiórką 
pieniędzy na leczenie małej Natalii Wawryczuk z Nowogardu, którą wcześniej, w piątek 9 lutego, 
nowogardzianie solidarnie wspierali uczestnicząc w koncercie charytatywnym w Nowogardzkim 
Domu Kultury.
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16. 14 lutego nbr. zaprosiłem  wszystkich mieszkańców Nowogardu, miłośników przyrody
i ekologii do wspólnej akcji – sadzimy drzewa.

17. W dniu 14.02.2018r. po otrzymaniu sygnału o niepokojącej sytuacji mieszkanki Wyszomierza 
podjąłem działania wspierające. Podczas wizyty u p. Józefy zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby i 
w tym samym dniu dostarczono opał w postaci drzewa, zakupiono plandekę zabezpieczającą opał 
przed  zimowymi  warunkami  atmosferycznymi,  została  zorganizowana  wizyta  domowa  lekarza 
rodzinnego. Z przedstawicielami Enea w Goleniowie oraz PUWIS-u z Nowogardu przeprowadzono 
rozmowy o możliwości podłączenia wody i  energii  elektrycznej  dla  do mieszkania.  W dniu 16 
lutego 2018r.  podłączono dopływ wody do mieszkania.  Ponadto  opróżniono szambo na posesji 
w/W. oraz skierowano na miejsce elektryka w celu oszacowania kosztów i sposobu  podłączenia 
energii w lokalu oraz konieczność zorganizowania usług Zduna z uwagi na niedrożność jednego 
pieca. Uporządkowano również teren posesji, dzięki temu wyznaczono miejsce na skład.
Biorąc  pod uwagę sytuację zadłużenia, wysokość emerytury oraz stan zdrowia p. Józefy  tut. OPS 
w  Nowogardzie  wsparł  klientkę  w  postaci  zasiłków  finansowych  oraz  przyznania  usług 
opiekuńczych dwie godzinny dziennie.  Do akcji  pomocowych włączyły się również organizacje 
pozarządowe oraz osoby prywatne. Pan Cezary Komisarz  wsparł w/W w postaci zoorganizowania 
usług kominiarskich, pozyskania osób chętnych do zakupu sprzętu niezbędnego do codziennego 
użytku, farb do odnowienia mieszkania, wymiany okien,  opału, kołder, pościeli oraz żywności.

18. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych na terenie gminy Nowogard, 
mających na celu likwidację skupisk barszczu Sosnowskiego. W związku z powyższym, 
poprosiłemosoby, które zaobserwowały występowanie tej niebezpiecznej rośliny w nowych 
miejscach, o których nie posiadamy jeszcze informacji, aby zgłosiły ten powyższy fakt w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie.

19. W trakcie ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Nowogardzkim Domu Kultury 
zorganizowano szereg zajęć dla wszystkich chętnych. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach 
tanecznych, wokalnych, filmowo –  fotograficznych, nauki gry na gitarze, bębnach afrykańskich 
zabawach plastyczno –  technicznych, literackich, głośnym czytaniu, zabawach ruchowych
i integracyjnych, warsztatach i pogadankach z ciekawymi ludźmi.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla
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