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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:
- wycinki drzew,
- zaœmiecania powierzchni ziemi,
- wypuszczania œcieków do œrodowiska
- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy
i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.
Dzwoñ na ZIELONY TELEFON
pod nr 39-26-232.
Wspólny Nowogard przeciwko wsparciu bud¿etu i zarazem szpitala

IX Sesja Rady Miejskiej

Gmina emituje obligacje

Ostatni¹ przed wakacjami Sesjê Rady Miejskiej
zdominowa³y uchwa³y finansowe.
8 milionów na wsparcie bud¿etu.
Na pocz¹tku radni zajêli siê emisj¹ gminnych obligacji. W tej sprawie podjêto dwie uchwa³y – w pierwszej
(uchwa³a Nr IX/55/11) upowa¿niono burmistrza do emisji 8
tys. obligacji o wartoœci jednostkowej 1 000 z³ w czterech
seriach po 2 000 ka¿da. Termin emisji do 31 grudnia 2011
roku. Propozycja kupna skierowana jest do nabywców
indywidualnych w liczbie mniejszej ni¿ 100. Uzyskane
t¹ drog¹ 8 milionów z³otych przeznaczone bêd¹ g³ównie
na sfinansowanie remontu szpitala. Termin wykupu
poszczególnych serii to koniec roku 2916, 2917, 2018 i
2019. Przeciwko tej uchwale g³osowali tylko radni klubu
Wspólny Nowogard.
20 milionów na szpital!
Druga uchwa³a (Nr IX/56/11) upowa¿nia burmistrza
do emisji 20 000 obligacji po 1 000 z³ ka¿da w latach
2011 – 2013 w dziesiêciu seriach z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadania pod nazw¹ „Przebudowa i rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie”.
- w roku 2011 dwie serie po 1 milionie z³otych i dwie
serie po 1,5 miliona z³otych,
- w roku 2012 dwie serie po 1,5 miliona z³otych i dwie
serie po 3 miliony z³otych,
- w roku 2013 dwie serie po 3 miliony z³otych.
Wykup poszczególnych serii nastêpowa³ bêdzie sukcesywnie co roku w latach 2016 – 2023.
Tej uchwa³y tak¿e nie poparli radni klubu Wspólny
Nowogard.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami o obligacjach konieczna by³a zmiana wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowogard na lata 2011 – 2023. Podjêto stosown¹
uchwa³ê Nr IX /5711.

(Prognozê omówimy w nastêpnym wydaniu WS).
Pozosta³e uchwa³y przedstawiamy w osobnych
artyku³ach.
Sesjê koñczy³y odpowiedzi na interpelacje radnych i
oœwiadczenie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy, ¿e nastêpna Sesja bêdzie zwo³ana w razie
potrzeby dopiero w sierpniu.
Les³aw M. Marek

Dotacje dla parafii
rzymsko-katolickich

Koœció³ w Karsku

Wyj¹tkowo jednomyœlnie radni wyrazili zgodê na
propozycjê burmistrza udzielenia dotacji parafiom na
remonty koœcio³ów w nastêpuj¹cych miejscowoœciach:
Trzechel, Maszkowo, Wo³owiec, Karsk i D³ugo³êka.
(uchwa³y Nr IX/58, 59, 60, 61, 62/11).
LMM

PROGRAM
„LATA z MUZAMI”

szczegó³y na str. 4-5
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Pla¿a przygotowana
do sezonu
W zwi¹zku z otwarciem sezonu k¹pielowego na pla¿y,
w ostatnich dniach koñczono prace zwi¹zane z remontem
chodnika prowadz¹cego z jeziora do œlizgawki, wyczyszczono œlizgawkê, pomalowano filary j¹ podtrzymuj¹ce
i pobliskie „grzybki”. Wymieniono deski w molo nie
nadaj¹ce siê do u¿ytkowania, oraz wyremontowano
k³adkê odchodz¹c¹ od mola.
Ponadto remontowane s¹ alejki prowadz¹ce do pla¿y
na placu Szarych Szeregów.

K¹pielisko
jest bezp³atne?
Podczas ostatniej Sesji RM radni podjêli uchwa³ê
o przyznaniu dotacji celowej Zarz¹dowi Budynków

Komunalnych (uchwa³a Nr IX/65/11) w wysokoœci 40
000 z³otych. Wiêkszoœæ tej sumy to koszty utrzymania
k¹pieliska miejskiego (porz¹dek, czystoœæ, utrzymanie
i konserwacja zieleni). Kwotê wyliczono na podstawie
ceny jednostkowej 6 z³ za 1 metr kwadratowy powierzchni terenów pla¿y i k¹pieliska. Jednoczeœnie burmistrz
omawiaj¹c podjête miêdzy sesjami decyzje poinformowa³,
¿e na pla¿y naprawiono oœwietlenie (3 500 z³), wykonano
remont chodnika (4 400 z³), remont pomostu i siedzisk
(4 674 z³), podpisano umowê z WOPR Szczecin na
przygotowanie i zabezpieczenie k¹pieliska, oraz przeprowadzenie dwóch zawodów p³ywackich w lipcu i sierpniu
(40 841,53z³). Ponadto skazani dokonali czyszczenia i
malowania siedzisk i ogrodzenia oraz oczyœcili wodê z
wodorostów.
I pomyœleæ, ¿e 3 lata temu zerwano umowê z
dzier¿awc¹ bo 20 000 z³ za bezp³atne bilety by³o dla niektórych wybitnych znawców biznesu kwot¹ wygórowan¹!
LMM
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D³ugo³êka - przeznacz¹
na remont koœcio³a
6 tys. z³.
Z inicjatywy Rady So³eckiej D³ugo³êki we wtorek,
28 czerwca br., w Ratuszu, odby³o siê spotkanie z burmistrzem Nowogardu dotycz¹ce spraw remontowych
D³ugo³êki. W spotkaniu uczestniczyli: przewodnicz¹cy
rady so³eckiej Jacek Jankowski oraz cz³onek rady Iwona
Bowsz.
Strony ustali³y, i¿ na sesji Rady Miejskiej, gmina przeka¿e
na remont koœcio³a w D³ugo³êce 6 tys. z³.
Kolejnym punktem do omówienia by³ remont œwietlicy
i burmistrz zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami potwierdzi³, i¿ do œwietlicy przeka¿e okna, które zosta³y wymontowane z modernizowanego szpitala w Nowogardzie.
Trzecim punktem spotkania by³a praca osadzonych
w Zak³adzie Karnym w D³ugo³êce. Ustalono, ¿e grupa
rozpocznie wykonywanie dzia³añ na terenie D³ugo³êki
jeszcze w okresie wakacyjnym.
AS

Azbest bêdzie usuwany
Radni podjêli uchwa³ê (Nr IX/68/11) przyjmuj¹c „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraj¹cych
azbest na terenie miasta i gminy Nowogard”. Obszerny
program referowa³a Joanna Krêpa zastêpca kierownika
Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska.
Przyjêta uchwa³a jest niezbêdna do ubiegania siê
oœrodki z WFOŒiGW jeszcze na rok 2011 – termin
sk³adania wniosków up³ywa 29 wrzeœnia 2011. Dotacja
mo¿e wynieœæ nawet 100% wartoœci realizowanego
zadania. Program przybli¿ymy Pañstwu w kolejnych
wydaniach „WS”.
LMM
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Igrzyska Sportowo Rekreacyjne So³ectw - Karsk

Dlaczego niektórzy
nie chc¹ pieniêdzy?
W dniu 5 czerwca, zainaugurowano w Wojcieszynie
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne So³ectw. Burmistrz Robert Czapla przeznaczy³ na nagrody a¿ 21 tysiêcy z³otych.
Pieni¹dze otrzyma 6 czo³owych so³ectw, które w tej sportowo - rozrywkowej rywalizacji uzyskaj¹ najwiêksz¹ liczbê
punktów. Kolejne po Wojcieszynie imprezy, które siê juz
odby³y to: turniej szachowy i spartakiada w Karsku.
W niedzielê 26 czerwca do Karska przyjecha³y reprezentacje 13 so³ectw by rywalizowaæ w strzelaniu z
wiatrówki i biegu w workach. Rozegrano tak¿e turnieje
pi³ki no¿nej i siatkowej. Kolejne zawody ju¿ w sobotê
(turnieje pi³ki siatkowej od godz. 14.30 – sale SP4 i SP1),
a w niedzielê w S³ajsinie od godz. 10.30 konkurencje
znane so³tysom.
Aktualn¹ punktacjê i plan dalszych rozgrywek podamy w poniedzia³ek na stronach internetowych Urzêdu
Miejskiego.
Tytu³ publikacji informuje, ¿e niektóre so³ectwa bojkotuj¹ Igrzyska- mo¿na s¹dziæ, ¿e sympatycy WKS cierpi¹
na nadmiar finansów.
LMM

Pomagamy szpitalowi
Nasz szpital realizuje program pod nazw¹ „Poprawa
jakoœci i dostêpnoœci us³ug œwiadczonych przez SPSR
poprzez zakup wyposa¿enia medycznego”. Wspieraj¹c
program radni jednomyœlnie przeznaczyli na ten cel 218
000 z³otych z bud¿etu gminy Nowogard (uchwa³a Nr
IX/63/11 zmiany w bud¿ecie) oraz 33 000 z³otych dotacji
z gmin Osina i Maszewo (uchwa³a Nr IX/64/11 – zmiany
bud¿etu gminy).
LMM

UWAGA!
Ze wzglêdu na przerwê urlopow¹ w miesi¹cu lipcu
br. posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej
w Nowogardzie nie odbêdzie siê.
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SALA KINOWA – NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 11.30
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „GNOMEO I JULIA”, re¿. Kelly Asbury, 84’
godz. 13.30
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „RIO”, re¿. Carlos Saldanha, 96’
godz. 16.00
SPOTKANIE Z FILIPEM BAJONEM - gwiazd¹ tegorocznego festiwalu.
- FILM „Limuzyna Daimler Benz” + spotkanie z re¿yserem NDK
(spotkanie poprowadzi P. W. Mirowska wyk³adowca PWSFTViT
w £odzi).
- Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej gwiazdy festiwalu RE¯YSERA
PANA FILIPA BAJONA.
- Otwarcie wystawy pt.: „Struktura koloru”J. SZEWCZYK i U. SZCZYGIE£.
- Przejœcie na Plac Szarych Szeregów.
godz. 21.00
KINO DLA DOROS£YCH „MR. NICE”, re¿. Bard Rose, 121
godz. 23.30
KINO DLA DOROS£YCH „KOD NIEŒMIERTELNOŒCI” , Duncan
Jones, 93’
godz. 1.00
KINO DLA DOROS£YCH „LINCZ”, re¿. Krzysztof £ukaszewicz, 81’

SCENA PLENEROWA

PL. SZARYCH SZEREGÓW

9.07.2011

SALA KINOWA – NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 9.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „SAFARI”, re¿.Reinhard Klooss,Holger
Tappe, 93’
godz. 11.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „DELFIN PLUM”, re¿. Eduardo Schuldt,
86’
godz. 13.00
PREZENTACJE - „£ódzkie etiudy szczeciñskich studentów” prelekcjê prowadzi P. W. Mirowska.
- „Jak w raju”- Wie³awa Pieæko;
- „Nie jestem samotny”- Anna Zdanowicz;
- „Stoczniowiec w czarnym kasku”- Marek Mucha;
- „Kolekcjoner”- Marek Jurgiewicz;
- „Ukojenie”- Pawe³ Sudnik; „Sedina”- Wojciech Wysocki
godz. 15.00
KINO DLA DOROS£YCH „ODA DO RADOŒCI”, re¿. Anna Kazejak,
Jan Komasa, Maciej Migas, 118’
godz. 17.30
FILM GWIAZDY „Magnat” FILIP BAJON
godz. 21.00
KINO DLA DOROS£YCH „SALA SAMOBÓJCÓW”, re¿. Jan Komasa,
117’ Spotkanie z odtwórc¹ g³ównej roli Jakubem Giersza³em!!!
godz. 23.30
KINO DLA DOROS£YCH „MELANCHOLIA”, re¿. Lars von Trier, 130’

SCENA PLENEROWA

PL. SZARYCH SZEREGÓW
godz. 15.00
KONCERT DIVOSVIT UKRAINA (ludowy).
godz. 16.30
KONCERT CURATORIUM (rock)

godz. 18.00
KONCERT - Lecha Jurka NDK

godz. 18.00
KONCERT DEAD ON TIME (post hardcore)

ok. godz. 19.00
ROZPOCZÊCIE FESTIWALU
- Otwarcie wystawy plakatu filmowego L. ¯EBROWSKIEGO – NEPTUN
- Wrêczenie Honorowego Lauru Cisowego re¿yserowi P. FILIPOWI
BAJONOWI.

godz. 20.00
KONCERT THE CUTS (electro-rock)

godz. 21.00
KONCERT - MICHA£ GROBELNY BAND - Szczecin

godz. 23.00
DYSKOTEKA z DJ
- Potocki (chil.IN&OUT/ Poznañ)
- Le Reve (winylowi.pl / Nowogard)

godz. 23.00
KONCERT - ROAD TRIPS OVER (rock)
godz. 00.30
DYSKOTEKA z DJ
- DJ SOUHL (winylowi.pl/Szczecin)
- Le Septieme Reve (winylowi.pl / Nowogard)

SALA NR 4 - NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 14.00 – 16.00
PREZENTACJE ANIMACJI FILMOWYCH ORAZ WARSZTATY
ANIMACJI Pokaz najlepszych animacji PWSFTViT Efekty specjalne,
pokaz kreacji efektów specjalnych na podstawie filmów: „Piraci z Karaibów”, „Avatar” przeprowadzone przez P. Jaros³awa Nizla wyk³adowcê
PWSFTViT w £odzi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacj¹!

30.06.2011 r.

godz. 22.30
PREZENTACJE VIDEOCLIPÓW – Mateusza Winkla

SALA NR 4 - NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 14.00 – 16.00
WARSZTATY ANIMACJI „Warsztaty FX – naucz siê sam robiæ efekty
specjalne”, przeprowadzone przez wyk³. J. Nizla.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacj¹!

CAFE PIWNICA
PL. WOLNOŒCI

godz. 18.00 – 19.00
SLAJDOWISKO PODRÓ¯NICZE „Co mi zrobisz jak Ciê z³apiê?
Czyli autostopowa podró¿ z Nowogardu doDakaru” Maciej Tumulec,
Jaros³aw Rochowicz.
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godz. 20.00-21.30
SLAJDOWISKO PODRÓ¯NICZE „D³ugi Marsz do Wolnoœci –
œladami uciekinierów z sowieckiego ³agru. Jakuck-Kalkuta”. Bartosz
Malinowski, Tomasz Grzywaczewski.

10.07.2011

SALA KINOWA – NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 9.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „BIA£A I STRZA£A PODBIJAJ¥
KOSMOS”, re¿. I. Evlannikova, S. Ushakov, 85’
godz. 11.00
KINO DLA NAJM£ODSZYCH „ZAKOCHANY WILCZEK”, re¿.
Anthony Bell, Ben Gluck, 88’
godz. 13.00 – 15.30
PREZENTACJE „Nieznane filmy znanych twórców” – prelekcjê
prowadzi prof. Wanda Mirowska – wyk³adowca historii filmu pl..
- Kiedy ty œpisz- re¿. Andrzej Wajda (1953) 11’
- Lampa- re¿. Roman Polañski (1959) 5’
- Uwertura- re¿. Marek Piwowski (1965) 6’
- S³oñ- re¿. Agnieszka Osiecka (1959) 7’
- Urz¹d- re¿. Krzysztof Kieœlowski (1966) 5’
- Hamleœ- re¿. Jerzy Skolimowski (1960) 8’
- Przyczynek do teorii jêzykoznawstwa- re¿. Filip Bajon (1972) 8’
- Z miasta £odzi- re¿. Krzysztof Kieœlowski
- Wolna sobota- re¿. Juliusz Machulski (1977) 12’
- Take five- re¿. Zbigniew Rybczyñski ( 1972) 2’
godz. 15.30
KINO DLA DOROS£YCH „SKRZYDLATE ŒWINIE”, re¿. Anna
Kazejak, 99’ Spotkanie z Ann¹ Kazejak i Piotrem Roguckim!!!
godz. 23.00
FILM GWIAZDY „Aria dla atlety” FILIP BAJON

SCENA PLENEROWA

PL. SZARYCH SZEREGÓW
godz. 13.00 – 16.00
Próba PIOTR ROGUCKI z zespo³em
godz. 16.00
KONCERT LESIA I MUZYKY
godz. 18.30
ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
- otwarcie wystaw poplenerowych i powarsztatowych
- projekt powarsztatowy
ok. godz. 22.00
KONCERT PIOTR ROGUCKI z zespo³em

SALA NR 4 – NDK
PL. WOLNOŒCI 7

godz. 14.00 – 16.00
WARSZTATY ANIMACJI „Naucz siê tworzyæ film animowany”.
przeprowadzone przez wyk³. Jaros³awa Nizla
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacj¹!

CAFE PIWNICA
PL. WOLNOŒCI

godz. 13.00
FILM DOKUMENTALNY „D³ugi Marsz – 70 lat póŸniej”. B.
Malinowski, T. Grzywaczewski
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Œwiêto 3 Batalionu
Logistycznego Ziemi
Goleniowskiej

W dniu 17 czerwca 2006 roku spo³eczeñstwo ziemi
goleniowskiej wraz z jednostkami samorz¹dów terytorialnych gmin i powiatu ufundowali i przekazali dla
powsta³ego w lipcu 2004 roku 3 Batalionu Logistycznego
w Glewicach sztandar z herbem Powiatu Goleniowskiego
i nadano mu nazwê Ziemi Goleniowskiej. W rocznicê
tego wydarzenia tj. w dniu 17 czerwca obchodzone jest
œwiêto 3 Batalionu Logistycznego.
Œwiêto jest odpowiednim momentem na podsumowanie minionego roku, z³o¿enie gratulacji, podziêkowañ
i wyró¿nieñ ¿o³nierzom za wzorowe wykonywanie powierzonych zadañ i obowi¹zków tu w kraju i zagranic¹. W
dniu tym sk³ad osobowy jednostki pamiêta o ¿o³nierzach
batalionu wykonuj¹cych swoje trudne i niebezpieczne zadania w ramach misji w Afganistanie i ¿yczy im zwyczajnego ¿o³nierskiego szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Uroczyœcie by³o tak¿e w tym roku. Do Glewic przybyli
m. in. pos³anka na Sejm RP Magdalena Kochan, starosta
goleniowski Tomasz Stanis³awski, przedstawiciele w³adz
poszczególnych gmin powiatu, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, kombatantów, oraz nauczyciele i
uczniowie goleniowskich szkó³.
Po uroczystej zbiórce wrêczono wyró¿niaj¹cym
siê ¿o³nierzom i pracownikom cywilnym nagrody i
wyró¿nienia w tym najwy¿sze - Gwiazdy Afganistanu.
Przybyli na uroczyste œwiêto goœcie dziêkowali
¿o³nierzom za ich osi¹gniêcia, za wzorowe wykonywanie zadañ, za poœwiêcenie na misjach zagranicznych
oraz ¿yczyli dalszych sukcesów w ¿yciu zawodowym i
rodzinnym. W imieniu w³adz samorz¹dowych Nowogardu
podziêkowania i ¿yczenia z³o¿y³ zastêpca burmistrza
Damian Simiñski.
Pokazy nowoczesnego sprzêtu jakim dysponuje
batalion, pozorowany pokaz walki z zasadzk¹ terrorystów, obrona VIP – a przed atakiem oraz ¿o³nierski
poczêstunek uzupe³ni³y bogaty program œwi¹tecznych
uroczystoœci.
LMM
Nowogard, dnia 1 lipca 2011 r.

WYKAZ
Nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ.
zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 Nowogard, przy ul. 3 - Maja
8a.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - 14241.
Powierzchnia lokalu w m2 - 44,00 m2.
Opis nieruchomoœci - Lokal u¿ytkowy wyposa¿ony w instalacjê
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ oraz elektryczn¹.
Forma dzier¿awy - Przetarg nieograniczony.
Cena wywo³awcza stawki czynszu za 1 m2 - 4,00 z³.
Post¹pienie przetargowe - 0,50 z³.
Stan w³adania - najem.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 21 lipca 2011 r.
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puchary wyczytywanym przez Agnieszkê Warkalewicz
triumfatorom zawodów.
Koñcz¹c oficjalnie niedzielne zawody zastêpca burmistrza Damian Simiñski dziêkowa³ organizatorom, ekipom
przyjezdnym i kibicom oraz zaprosi³ wszystkich na kolejne
zawody ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê 26 czerwca – kolejna
runda Pucharu Polski to impreza znacz¹ca – bêdzie
wiêcej zawodników z krajowej czo³ówki i mamy nadziejê,
bêdzie wiêcej nas kibiców!
LMM

Na Smoczaku z sukcesami
W niedzielê 19 czerwca na nowogardzkim torze motocrossowym rozegrano III Rundê Mistrzostw Strefy Polski
Zachodniej. Na zawody przyjecha³o a¿ 142 zawodników
z 32 klubów, a w tej stawce 7 zawodników z naszego
Klubu Motorowego „Cisy”. Walczono w 7 kategoriach w
zale¿noœci od wieku zawodnika, posiadanej licencji oraz
pojemnoœci skokowej silnika.
Najwiêkszy sukces zanotowa³ Pawe³ Klewicz, który
by³ najlepszy w kategorii m³odzik licencja AiB.
W kategorii m³odzik z licencj¹ C i bez licencji
startowa³a debiutantka Julia Górniacka dla której start w
zawodach by³ wielkim prze¿yciem – sukces to przejazdy
bez wywrotek, ukoñczenie obu wyœcigów i zdobycie
pierwszych 28 punktów do klasyfikacji.
W klasie junior KM „Cisy” reprezentowa³ Patryk Komsa,
który zaj¹³ dobre 11 miejsce w stawce 26 zawodników.
W klasie quad dobrze pojechali Dariusz Pustelnik,
który odebra³ puchar za II miejsce, a Tomasz Jamro¿y
by³ siódmy.
Najwiêcej emocji widzowie prze¿ywali podczas dwóch
wyœcigów klasy otwarta plus licencja i weterani. Wszystko
za spraw¹ stawki – a¿ 42 zawodników na starcie – co
znaczy tak potê¿ny t³ok na pierwszym po starcie zakrêcie
wiedz¹ tylko doœwiadczeni kibice. Wielk¹ rolê odgrywaj¹
te¿ silniki, którym regulamin wyznacza tylko … doln¹
granicê pojemnoœci!
Tutaj start zaryzykowa³a po raz pierwszy w tej klasie
¯aneta Zacharewicz oraz bardziej doœwiadczony Micha³ Kozera. Przy takiej stawce zawodników 6 miejsce
Micha³a to naprawdê sukces – tylko pechowa ¯aneta
by³a niezadowolona, a przecie¿ 19 miejsce w tak licznej
stawce to zupe³nie przyzwoity wynik.
Równie¿ w klasyfikacji KLUBÓW 9 miejsce KM „Cisy”
przy obsadzie tylko czterech kategorii to znacz¹cy sukces!
Tak powa¿na impreza stawia ogromne wyzwania
przed organizatorami – trzeba przyznaæ, ¿e im sprostali
– Micha³ Warkalewicz, Wies³aw Œmietjuch, Arkadiusz
Lubczyñski, Roman Lubiñski, Jaros³aw Ho³ubowski oraz
liczna ekipa od lat niezawodnych wolontariuszy sprawili, ¿e po s³owach burmistrza Roberta Czapli „zawody
uwa¿am za otwarte”, które wypowiedzia³ o godz. 12.19
wszystko uk³ada³o siê zgodnie z harmonogramem –
nawet tradycyjny podczas nowogardzkiego motocrossu
deszcz nie zak³óci³ przebiegu imprezy. Chyba w nagrodê
aura uœmiechnê³a siê do organizatorów – przy s³onecznej
pogodzie burmistrz Robert Czapla, zastêpca burmistrza Damian Simiñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Antoni Bielida, wicestarosta Tomasz Kulinicz i dobry
duch crossowców Tadeusz Ho³ubowski mogli wrêczaæ

Œcigali siê dla tysiêcy widzów!

V Runda Pucharu Polski
Drugi w ci¹gu tygodnia zjazd najlepszych zawodników motocrossu do Nowogardu – klasowi zawodnicy,
tysi¹ce widzów i s³oneczna pogoda. Gdy dodamy do tego
wzorow¹ organizacjê o któr¹ postarali siê nowogardzcy
dzia³acze i wolontariusze to bêdziemy mieli bardzo udan¹
imprezê.
Od wczesnego rana s³ychaæ by³o charakterystyczny
ryk motorów – 62 zawodników z 18 klubów
przygotowywa³o siê do zawodów. Po treningach
dowolnym i z pomiarem czasu ustalono kolejnoœæ na
linii startowej we wszystkich 5 kategoriach w jakich
rozgrywano pucharowe zawody. Niestety tym razem na
starcie stanê³o tylko dwoje zawodników z naszego KM
„Cisy” – ¯aneta Zacharewicz w klasie MX2, oraz Pawe³
Klewicz w klasie MX 85. Nasz najbardziej doœwiadczony
zawodnik – Micha³ Kozera musia³ wystêpowaæ w roli
kibica bowiem w œrodê podczas treningu skrêci³ nogê i
za³o¿ono mu gips.
Nie dziwmy siê, ¿e obsada tej klasy zawodów jest
mniej liczna – startuj¹ tutaj zawodnicy prezentuj¹cy od-
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powiedni¹ klasê sportow¹, a ¿e motocross jest sportem
niezwykle kosztownym zawodnicy z góry planuj¹ starty
na ca³y sezon.
Nowogardzcy kibice nie powinni narzekaæ – startowali
u nas najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasach
i najczêœciej jako faworyci nie zawodzili. Prawdziwym
mi³oœnikom motocrossu nie muszê przypominaæ nazwisk
na które czekali – Karol Kruszyñski z Motosportu Toruñ,
Krystian Lonka z Automobilklubu G³ogów ( nazwisko
zapisane w anna³ach motocrossu), Karol Sado z Motocross Klubu Czerwonka, Jakub Barszczewski z Lipna i
co bardzo cieszy nasz Pawe³ Klewicz (w Nowogardzie
czwarty z tak¹ sam¹ iloœci¹ punktów co „br¹zowy” Jakub
Barszczewski) to krajowa czo³ówka klasy MX 85.
Wœród najm³odszych w klasie MX 65 na dobrej drodze
rozwojowej s¹ Filip Maleñczuk z Lublina,
Marek Œwierszcz z Osielca, Amadeusz Murawski z
G³ogowa i Mateusz Ko³odziejak z Sochaczewa – w Nowogardzie miêdzy sob¹ walczyli o pierwsze lokaty. Czy
Julia Górniacka ich dogoni?
W klasie MX2 ¯aneta Zacharewicz stara³a siê stawiæ
czo³a takim tuzom jak Jakub Majchrzak z G³ogowa (wygra³ oba biegi), Oskar Ajtner – Gollob (drugi na „pudle”),
czy Filip £ubisz ze Strykowa, który zaj¹³ 3 miejsce. W
zawodach nie ma kurtuazji – ¯aneta jako dziewczyna nie
ma wzglêdów – walczy jak mo¿e – zdoby³a 6 punktów
do klasyfikacji.
Wreszcie klasa weteran – to zawodnicy z wielkimi osi¹gniêciami w czasach czynnej kariery, a teraz
doœwiadczenie przekazuj¹ m³odym prezentuj¹c klasê
godn¹ pozazdroszczenia – Sebastian Ka³u¿ny z Dobromila, Mariusz Bukowski z Cz³uchowa i Wojciech Nowacki
z KM Szczecin w obu wyœcigach zajmowali 1, 2 i 3 miejsca. Swoich si³ próbowa³ w motocrossie znany ¿u¿lowiec
Jacek Gollob brat mistrza œwiata Tomasza – by³ szósty
po dwóch biegach.
Na naszym torze nie bêdzie ju¿ w tym sezonie zawodów rangi krajowej – ogl¹daæ bêdziemy treningi naszych
i licznej grupy przyjezdnych zawodników, którzy lubi¹
tutaj przygotowywaæ siê do zawodów. Tor czeka lekka
modernizacja i przygotowanie do homologacji.
Bêd¹ natomiast dwie imprezy dla „b³otnych” kierowców – kolejna edycja rajdu „daleko od szosy” oraz nowa
impreza po³¹czona z enduro – zawodnicy pokonuj¹ ciê¿k¹
trasê okrê¿n¹ przez okreœlony czas – kto zaliczy wiêcej
„kó³ek” wygrywa.
Tak wiêc na Smoczaka wracaæ bêdziemy – do zobaczenia!
Les³aw M. Marek
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Zawody STRONG MAN
o Puchar Burmistrza Nowogardu
W niedzielê, 26 czerwca br., o godzinie 16.00 na pla¿y
miejskiej w Nowogrdzie odby³y siê „Otwarte Zawody
STRONG MAN o Puchar Burmistrza Nowogrdu. Zawody
odby³y siê w dwóch kategoriach: zawodowcy oraz amatorzy. W zawodach amatorów wziêli udzia³ mieszkañcy
Nowogrdu i okolic, którzy zg³osili siê z licznie przyby³ej
na imprezê publicznoœci.
WYNIKI OTWARTYCH ZAWODÓW STRONGMAN O
PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU – KATEGORIA
ZAWODOWCY:
1.miejsce – Przemys³aw Karwañski.
2.miejsce – Rafa³ Gomu³a.
3.miejsce – Jan Kozakiewicz.
4.miejsce – Grzegorz Rompalski.
5.miejsce – Damian Sieradzki.
WYNIKI ZAWODÓW STRONGMAN O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU KATEGORIA AMATORZY
Mê¿czyŸni:
Panowie musieli m.in. przenieœ 2 walizki po 70 kg,
przetoczyæ w jak najkrótszym czasie oponê o wadze 360
kg, oraz jak podnieœæ sztangê o wadze 115 kg.
1.miejsce – Orpel Zbigniew.
2.miejsce – Grab Mariusz.
3.miejsce – Klek Pawe³.
4.miejsce – Tomczak S³awomir.
5.miejsce – Guœ Jaros³aw i Kubiœ Artur.
Kobiety:
Panie mia³y za zadanie trzymaæ jak najd³u¿ej 0,5 kg
talerz:
1.miejsce – Œwistak Dorota.
2.miejsce - Jura Agnieszka.
3.miejsce - Krystkiewicz Izabela.
4.miejsce – Tyszko Barbara.
5.miejsce – Pawlikowska Renata.
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Eko-Konkurs
2011

W dniu 14 czerwca 2011 r., w Ratuszu odby³o siê
uroczyste wrêczenie nagród dla laureatów Eko-Konkursu
2011 r. Nagrody wrêczy³ z-ca burmistrza Damian Simiñski
oraz Prezes Zarz¹du Okrêgu Ligii ochrony Przyrody w
Szczecinie W³adys³aw Krzempek.
Eko-Konkurs to konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej organizowany przez wydzia³ Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska od 2003 r.
Inicjatywa spotka³a siê z du¿¹ aprobat¹ zarówno wœród
uczestników jak i nauczycieli, dlatego te¿ w kolejnych
latach przeprowadzane by³y systematycznie jego kolejne
edycje. W Eko-Konkursie bior¹ udzia³ szko³y podstawowe i gimnazja z gminy Nowogard oraz goœcinnie Szko³a
Podstawowa z £osoœnicy i Zespó³ Szkó³ Publicznych z
Osiny, które s¹ zrzeszone w nowogardzkim oddziale Ligii
Ochrony przyrody; ³¹cznie 16 placówek dydaktycznych.
Konkurs przeprowadzany jest w II etapach: I etap – eliminacje szkolne, II etap – fina³.
W tegorocznej - IX edycji konkursu, w eliminacjach
wziê³o udzia³ 639 uczniów, z 13 szkó³ podstawowych i
4 gimnazjów:
- w poziomie I (szko³a podstawowa kl. I-III) - 231 osób,
- w poziomie II (szko³a podstawowa kl. IV-VI) - 251
osób
- w poziomie III (gimnazja, kl. I-III) - 157 osób
Do fina³u zakwalifikowa³y siê po 3 osoby z ka¿dego
poziomu z ka¿dej szko³y bior¹cej udzia³ w konkursie,
czyli ³¹cznie 87 finalistów. Regulamin zak³ada, ¿e trójka
najlepiej punktowanych uczestników testu eliminacyjnego przechodzi do œcis³ego fina³u. Takie rozwi¹zanie,
gwarantuje udzia³ w finale przedstawicielom wszystkich
szkó³. Analogicznie wy³aniani s¹ laureaci konkursu, po
3 z ka¿dego poziomu wiekowego z grupy 87 finalistów –
razem 9 osób. W tegorocznej edycji konkursu, wy³oniono
10 laureatów (dwa równorzêdne miejsca 2 w poziomie
II). Poni¿ej zamieszczamy listê laureatów:
Lista Laureatów- Eko Konkurs 2011 Poziom I.
1.Weronika Garguliñska, Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie, kl III,
2.Miko³aj Krêpa, Szko³a Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, kl I b,
3.Hanna Kosakiewicz, Zespó³ Szkó³ Publicznych w
Osinie, kl III b.
Poziom II.
1.Wojciech Kurszewski, Szko³a Podstawowa w
£osoœnicy, kl VI,
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2.Daria Urbaniak, Szko³a Podstawowa w B³otnie, kl V,
2.Justyna Smykla, Szko³a Podstawowa w £osoœnicy,
kl VI.
3.Greta Kowalczyk, Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie, kl VI A.
Poziom III
1. Katarzyna Zawadzka, Gimnazjum Publiczne nr 3,
kl II A,
2. Klaudia Husarz, Gimnazjum Publiczne nr 2, kl III E,
3. Iwo Duszyñski, Gimnazjum Publiczne nr 1, III B,
Nagrody w konkursie s¹ równowartoœci¹ okreœlonych
w regulaminie kwot pieniê¿nych:
I miejsce 450 z³,
II miejsce 350 z³,
III miejsce 250 z³.
Uczestnicy fina³u, w teœcie konkursowym udzielaj¹
informacji, jak¹ nagrodê chcieliby otrzymaæ w przypadku
wygrania konkursu. Najczêœciej jest to ró¿nego rodzaju
sprzêt elektroniczny: MP4, aparaty fotograficzne, telefony
oraz sportowy: rowery, hulajnogi, rolki itp.
Dodatkow¹ nagrod¹ dla wszystkich finalistów jest
wycieczka, sponsorowana w ca³oœci przez Urz¹d Miejski
w Nowogardzie. W tym roku uczniowie mieli okazjê do
zwiedzenia nieznanych zak¹tków Szczecina pod opiek¹
przewodników PTTK. Zwiedziliœmy Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, Wa³y Chrobrego i wystawy Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Katedrê œw. Jakuba. Wycieczka
po Szczecinie z przewodnikiem to nowe doœwiadczenie
dla wielu uczestników wycieczki. Na zakoñczenie wszyscy udali siê do kina na seans filmowy 3D, który szczególnie u m³odszych uczestników wzbudzi³ wielkie emocje.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ

AKCJA PROMOCYJNA
HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
ORAZ POBÓR KRWI
W NOWOGARDZIE
Polski Czerwony Krzy¿ Biuro Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku Okrêgowego w Szczecinie zaprasza w dniu 5
lipca 2011 r. mieszkañców Nowogardu oraz pobliskich
miejscowoœci na akcjê honorowego krwiodawstwa
pn.”Zbieramy krew dla Polski”, któr¹ PCK wraz z Grup¹
Muszkieterów organizuje w Polsce po raz czwarty.
Akcja promocyjna po³¹czona z poborem krwi odbêdzie
siê w Nowogardzie na parkingu przed sklepem Intermarche, ul. Rzeszowskiego 8 w godzinach 09.00 – 17.00
(pobór krwi w godz. 10.00 – 14.00). Oprócz poboru krwi
odbêdzie siê konkurs rysunkowy na plakat promuj¹cy
kampaniê ”Zbieramy krew dla Polski”, pokazy pierwszej
pomocy z mo¿liwoœci¹ æwiczeñ na fantomie, konkurs
wiedzy o PCK, rozdawnictwo materia³ów promocyjnych.
Krew mo¿e oddaæ ka¿dy zdrowy cz³owiek w wieku
od 18 do 65 lat. Aby pobranie krwi nie powodowa³o
uszczerbku zdrowa dawcy, a jej przetoczenie nie by³o
przyczyn¹ zaka¿eñ biorcy chorob¹ zakaŸn¹, wszyscy
krwiodawcy poddawani s¹ badaniom lekarskim i laboratoryjnym. Ka¿da osoba, która bêdzie chcia³a oddaæ
krew musi posiadaæ przy sobie dowód osobisty lub inny
dokument to¿samoœci z numerem PESEL.
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NIESAMOWITA
niedziela w ¯abowie

Dzieñ rozpoczê³a spartakiada organizowana przez
Stowarzyszenie WKS ¯abowo, pod przewodnictwem p.
Marka Kouhana. Licznie przyby³e zespo³y rywalizowa³y
a¿ do godziny 1600
Wyniki sportowej rywalizacji przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
• Pi³ka no¿na na 8 startuj¹cych zespo³ów
I miejsce WKS ¯abowo
II miejsce Boguszyce
III miejsce Tacza³y
• Pi³ka siatkowa 8 startuj¹cych zespo³ów
I miejsce ANPOL Krzywice
II miejsce MAX ¯abowo
III WKS ¯abowo
Równie¿ „maluchy” mog³y sprawdzaæ swoje
umiejêtnoœci w rozgrywkach sportowych prowadzonych
przez p. El¿bietê Popiñsk¹. Nagrody ufundowa³o Stowarzyszenie WKS, Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy
UM w Nowogardzie .
Ju¿ od godziny 1500 rozpocz¹³ siê festyn cyklicznej
(bo ju¿ po raz drugi) imprezy „Dnia ¯abowa”, któr¹
zainspirowa³o w 2010 roku Stowarzyszenie ¯abowiaki.
Do organizacji festynu w³¹czyli siê So³tys i Rada So³ecka
Wsi ¯abowo oraz WKS ¯abowo.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas goœcie: Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida, radni z gminy i powiatu oraz Doradca
Premiera Pawlaka Kazimierz Ziemba, przedstawiciele
Banku PeKaO SA. w Nowogardzie z dyrektor El¿biet¹
Goc na czele.
Festyn by³ punktem kulminacyjnym projektu „Od
inspiracji do integracji” realizowanego przez Stowarzyszenie „¯abowiaki”. Dzia³anie zosta³o dofinansowane ze
œrodków z Gminy Nowogard.
Projekt uwzglêdnia³ prowadzenie warsztatów:
• Œpiewu ( instruktor p. Piotr Kêdzia, udzia³ bra³o 31
osób)
• Tañca ( Szko³a Tañca Flesz, udzia³ bra³o 20 osób)
• RzeŸby (miejscowy twórca p. Bogdan Niemirski,
udzia³ bra³o 17 osób)
Efekty pracy twórczej grup warsztatowych wokalnych
i tanecznych prezentowane by³y na festynie poprzez
wystêpy. Dziêki Grzegorzowi Kouhanowi wystêpy mo¿na
by³o ogl¹daæ na „scenie” ( zasponsorowa³ wypo¿yczenie
naczepy). Grupa rzeŸbiarska przygotowa³a wystawê
swoich prac.
Mo¿na by³o tak¿e powróciæ wspomnieniami do I
edycji „Dnia ¯abowa” ogl¹daj¹c wystawê zdjêæ. Pan
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Józef Kouhan przygotowa³ równie¿ ciekaw¹ wystawê
przedmiotów „z dawnych czasów”. Program artystyczny
zaprezentowa³y równie¿ dzieci ze Szko³y Podstawowej
w ¯abowie przygotowany przez p. El¿bietê Popiñsk¹.
Na festynie mo¿na by³o zdegustowaæ przygotowane
przez mieszkañców potrawy regionalne.
W trakcie imprezy odby³ siê konkurs na „ Najsmaczniejsze pierogi”. Udzia³ wziê³o dziesiêciu uczestników,
którym za w³o¿ony trud wrêczono upominki ufundowane
przez Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie.
• Nagrodzeni zostali:
I miejsce Katarzyna Kolless (Lestkowo)
II miejsce Urszula Józefiak(¯abowo) i Janina
Denda³(Konarzewo)
III Danuta Kowalczyk(¯abowo)
• Wyró¿nieni: 		
Mieczys³awa Jêdrzejczak, Teresa Pietrzak, Honorata
Chor¹¿yczewska , Wioletta Telmanowska, PZC Sikorki,
Jolanta Banachomska.
Zarz¹d Stowarzyszenia „¯abowiaki” nagrodzi³ statuetk¹ „¯abki” osoby wspieraj¹ce organizacje ¿ycia
kulturalnego we wsi ¯abowo, któr¹ wrêczy³ Burmistrz
Nowogardu dla p. Adama Fedeñczaka i p. Tadeusza
Banachomskiego.
Ogromn¹ frajd¹ dla najm³odszych i „nie tylko” by³y
zawody sportowe, konie i dmuchany zamek, pokaz
sprzêtu policyjnego.
By³a mo¿liwoœæ badania ciœnienia , poziomu cukru i
cholesterolu, które przeprowadzili cz³onkowie Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o Nowogard.
Festyn by³ piêkn¹ straw¹ dla ducha i cia³a. Wykorzystany zosta³ miejscowy potencja³ twórczy i silne wsparcie
sympatyków niepowtarzalnych klimatów ¿abowskich- p.
Piotra Kêdzi i p. Miko³aja Kubiaka. Gdy gra³ zespó³
COMBO to nawet z³a pogoda nikomu nie przeszkadza³a.
Ta niedzielna „k¹piel” w strugach deszczu na d³ugo
pozostanie w pamiêci uczestników imprezy. Warsztaty
udowodni³y jak wielki potencja³ drzemie w naszej ma³ej
spo³ecznoœci wiejskiej. To czy nie zostanie on zmarnowany zale¿y od tego czy stworzy mu siê szansê dalszego rozwoju. Nie uda siê jednak wiele zdzia³aæ bez
przychylnoœci i wsparcia w³adz lokalnych.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom:
Oddzia³owi Banku PKO S.A. I o. w Nowogardzie. Bankowi Skok Stefczyka, Adamowi i Marcinowi Fedeñczak,
Jerzemu Furmañczykowi, Micha³owi Bociarskiemu,
Firmie Lodos, Masarni Wiejskiej „DYJAK i Wydzia³owi
Rozwoju Lokalnego i Funduszy UM w Nowogardzie,
oraz wszystkim którzy przyczynili siê do organizacji
spartakiady i festynu.
Zarz¹d Stowarzyszenia „¯abowiaki”
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Osoby skazane
porz¹dkuj¹ gminê
Trwaj¹ prace porz¹dkowe, wykonywane bezp³atnie
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie
Karnym. Grupa porz¹dkuj¹ca teren wiejski pracowa³a
w Boguszycach gdzie poszerzyli drogê z Boguszyc do
Wo³owca (droga nie by³a porz¹dkowana przez wiele lat
i do tej pory przeje¿dzaj¹ce samochody mia³y problem z
wymijaniem siê, bowiem przejezdne by³y tylko trzy pasy
p³yt Jombo. Po porz¹dkach przejezdnych jest 5 pasów),
wykonali skalniak, wyremontowali budynek, który bêdzie
s³u¿y³ mieszkañcom Boguszyc jako œwietlica oraz postawiono mur z kamieni przy koœciele.

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. Wolnoœci
1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji
i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska
Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO
BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh.
Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”,
ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp.
z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21.
Sklep „Biedronka”, ul. 700 Lecia 20.; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;
23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy,
ul. Armii Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat.
Ch³opskich 1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy

„KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 32. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20; 33. Sklep
Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak

Anna, ul. Gen Bema 40/a; 35; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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