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ZBLIŻAJĄ SIĘ
DOŻYNKI GMINNE 2014
DOŻYNKI – Święto Plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Największe
święto rolników. W dawnej Polsce zwane Wieńcowem, urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Była
to nagroda za dobrze wykonaną pracę przy żniwach.
Obchody dożynkowe rozpoczynały się, wiciem wieńca z
ostatnich pozostawionych na polu zbóż z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek.
Wieniec dożynkowy miał zwykle kształt wielkiej korony lub
koła. Niosła go najlepsza żniwiarka za nią postępował orszak
odświętnie ubranych żniwiarzy. Wieniec niesiono do kościoła
następnie ze śpiewem udawano się do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy przechowywano w stodole, aż do
następnego roku a wykruszone z niego ziarna wysiewano na
polach.
Dziś Dożynki choć nieco różnią się od tych w dawnej Polsce, nadal są świętem rolniczego stanu, dziękczynieniem za
szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.
W dniu 18 lipca br odbyło się spotkanie Konwentu sołtysów z burmistrzem Nowogardu. Spotkanie dotyczyło wyboru
miejsca tegorocznych dożynek gminnych.
Chęć zorganizowania tegorocznych dożynek gminnych zaoferowało sołectwo Wyszomierz oraz Rada Osiedla Bema. Konwent sołtysów oddał dwa głosy na Radę Osiedla, jeden głos
na sołectwo Wyszomierz przy jednym głosie wstrzymującym.
Tak więc zdecydowali sołtysi aby tegoroczne dożynki
gminne odbyły się na Osiedlu Bema w Nowogardzie.
Jak co roku burmistrz Nowogardu organizuje konkursy na
„Najładniejszą wieś gminy Nowogard”, konkurs pod nazwą
„Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko”, konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” a także konkurs adresowany

do mieszkańców Nowogardu pod nazwą: „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych”.
Po raz pierwszy w tym roku organizowany jest konkurs na
„Najładniejszą dekorację dożynkową”. Celem konkursu jest
upowszechnianie i kultywowanie tradycji wiejskiej związanej z
okresem żniw. W konkursie liczy się pomysłowość, oryginalność,
walory humorystyczne, związek z kulturą rolniczą i tradycją, estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny pracy. Udział w
konkursie należy zgłaszać pod numerem telefonu 913926225
do 4 września 2014r. Zachęcam do uczestnictwa w konkursie.
Wyniki wymienionych konkursów (oprócz konkursu na
„Najładniejszą elewację i najładniejsze otoczenie budynków
wielorodzinnych) ogłoszone będą na tegorocznych dożynkach gminnych, które odbędą się w dniu 6 września br. na
Osiedlu Bema w Nowogardzie, dowiemy się również o wynikach Igrzysk SPORTOWO REKREACYJNYCH SOŁECTW GMINY
NOWOGARD.
Przewidzianych jest wiele atrakcji, jako gwiazda wieczoru
wystąpi zespół „BRATHANKI”dużo humoru dostarczy nam kabaret CIACH.
Z pewnością wielu ucieszy fakt iż na tegorocznych dożynkach wystąpi zespół „MIG” z Pruszkowa, który jest znany z takich utworów jak „Dziewczyna z sąsiedniej ulicy” czy „Nie ma
mocnych na Mariolę”.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Beata Wojewoda

Kto i po co ubarwia rzeczywistość…
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Nowogardzkim
(wydanie z dnia 29 lipca 2014 r.) artykułu „Trawę pomalować,
kamienie pozabierać…” informuję, że zacytowana wypowiedź
jest nieprawdziwa. Prawdą, jest że redaktor Słomski telefonował do mnie z pytaniem na czyje polecenie wykonywane są
prace porządkowe przy jeziorze, lecz uzyskał informację, że
pracownicy urzędu nie są upoważnieni do udzielania informacji dla prasy. Jak widać, nie bez przyczyny. Niejednokrotnie
przytaczane w artykułach prasowych wypowiedzi urzędników
są zmieniane lub wręcz zmyślone. Aby zapobiegać sytuacjom,
które narażają na nieprzyjemności „rzekomych” autorów wy-

powiedzi, wszelkie treści przekazywane mediom do informacji
publicznej są autoryzowane. Należy także zauważyć, że tryb
udzielania informacji, jest redaktorom mediów lokalnych dobrze znany i zaakceptowany (jak widać nie przez wszystkich).
Ponadto, jak sam autor artykułu wspomina, na urzędowej
stronie www.nowogard.pl w dniu 28 lipca ukazała się notka o
pracach prowadzonych przy jeziorze, opracowana przez upoważniony do tego zespół prasowy gminy Nowogard.
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
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Nowy dyrektor Szkoły Podstawowej
w Żabowie
29 lipca br. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. Konkurs odbył się w Urzędzie Miejskim o godz. 10.00. W wyznaczonym
terminie, tj. do dnia 25 lipca br. wpłynęła jedna oferta kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie – oferta pani Alicji Starczewskiej.
W wyniku postępowania konkursowego
komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 362/2014 Burmistrza Nowogardu z
dnia 21 lipca 2014 roku, wyłoniła kandydata

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Żabowie w osobie pani Alicji Starczewskiej.
Wynik konkursu został przedstawiony do zatwierdzenia burmistrzowi Nowogardu.

Alicja Starczewska

Podziękowanie dla burmistrza
Nowogardu
Anna Narkiewicz

Na półce w gabinecie burmistrza obok srebrnej „Czapli”
stanie srebrna „ Ryba”. Srebrna ryba to statuetka, którą prezes Edward Paszkiewicz oraz Tadeusz Siembida, członkowie
Zarządu Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie, 28 lipca br. w ratuszu podarowali
burmistrzowi Robertowi Czapli. Jest to podziękowanie za dotychczasowe wsparcie jednego z bardziej atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu jakim jest wędkarstwo, za przekazanie dla koła nieodpłatnie płyt betonowych na posadzkę,
krawężników na parking oraz pokrycie przez gminę kosztów
związanych z wyrównaniem drogi i parkingu przy przystani
wędkarskiej w Olchowie.

PSZOK w Słajsinie
W Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Do PSZOK można dostarczyć m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów
osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie , zużyte lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), styropian i wiele
innych, często kłopotliwych odpadów.

Ważnym jest by odpady były posortowane i zgromadzone w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób
uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane.
Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę
papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie
zabezpieczone.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

ODBIÓR ODPADÓW
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, odbędzie się 8 sierpnia 2014 r. (piątek) na obszarze wiejskim gminy Nowogard, oraz 11 sierpnia 2014 r.
(poniedziałek) na terenie miasta Nowogard. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby pozbyć się skoszonej trawy, liści, przeciętych gałęzi i innych tego typu odpadów, powinni do dnia
6 sierpnia 2014 r. (środa) zgłosić potrzebę ich odbioru do Za-

kładu Usług Komunalnych w Nowogardzie tel. 91 39 21 322
i 91 39 21 582 lub do Zarządu Budynków Komunalnych w
Nowogardzie tel. 91 578 53 60 i 91 578 53 55.
W razie konieczności pracownicy ZUK Nowogard dostarczą worki na odpady zielone. Wypełnione worki w dniu odbioru należy przed godziną 7.00 wystawić przed posesję.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Prace nad projektem budżetu
Mieszkańcy Gminy Nowogard
W nawiązaniu do §1, §2 i §3 uchwały Nr XLIV / 365 / 10
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu – postanawiam rozpocząć prace nad projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2015.
Tworząc budżet gminy Nowogard na rok 2015, będący
finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty
samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy , zwracam się z uprzejmą prośbą
o przekazanie w terminie do dnia 30 września 2014 r. wniosków mieszkańców Gminy Nowogard oraz projektów planów

rzeczowo – finansowych dotyczących działalności określonej
szczegółowym zakresem działania wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, jednostek organizacyjnych gminy, sołectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 należy przyjąć wielkości przewidywanego wykonania na koniec
roku 2014, zwiększając co najwyżej o planowany wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług .
W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konsultowanie się ze Skarbnikiem Gminy.
Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2015
przedłożone po 30 września 2014 r. nie będą uwzględniane.
Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla

Nowy aparat na oddziale noworodkowym
Oddział Noworodkowy i Dziecięcego, który znajduje się w
naszym nowogardzkim szpitalu, w ostatnim tygodniu pozyskał,
dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka, Infant FlowSiPAP - aparat
do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków,
którego koszt wynosi ponad 170 tys. zł.
W tym miejscu należy wspomnieć, że nowogardzki szpital
jest jednym z pierwszych i prawdopodobnie nielicznym w Polsce szpitalem, posiadającym tego typu sprzęt. Do tej pory w w/w
aparaturę zaopatrywane były tylko i wyłącznie Kliniki oraz wybrane szpitale o II stopniu referencyjnym (nowogardzki szpital jest
podstawowym I stopniem referencyjnym). Najbliżej nas podobny
sprzęt posiada tylko szpital w Gryficach (takiego sprzętu jaki posiada nowogardzki oddział noworodkowy, nie ma nawet Szpital
Powiatowy w Goleniowie).
Wartość pozyskanego dotychczas sprzętu, dzięki działaniom
lekarzy z nowogardzkiego szpitala z oddziału Noworodkowego i
Dziecięcego oraz dyrektora w/w szpitala wynosi bagatela 1 mln zł
(1.000.000 zł). Wyposażeniem nowogardzkiego szpitala są zaskoczeni profesorowie, którzy kontrolują i odwiedzają nowogardzką
placówkę zdrowia. Nie dziwi też więc fakt, że coraz więcej kobiet
z terenu województwa Zachodniopomorskiego chce rodzić w na-

szym szpitalu. Wyrażamy słowa wdzięczności za dotychczasowe
działania, które lekarze i pracownicy oddziału Noworodkowego
i Dziecięcego podejmują, by w naszym szpitalu był najlepszy i
najnowocześniejszy sprzęt ratujący najmniejszych obywateli naszego miasta. W poniedziałek 11 sierpnia burmistrz Nowogardu
miał okazję, zobaczyć nowy sprzęt, który wzbogacił nowogardzki
szpital i oddział noworodkowy.
opr Piotr Suchy

Stypendium szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015
wydawane będą od 18 sierpnia 2014 r. (ul. 3 Maja 6 - I piętro) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.
nowogard.pl i www.ops.nowogard.pl
Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do
czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16
ust. 7. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z nioepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna .
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa
niż 456 złotych.
Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15 września
2014 r.
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Budowa parkingów
przy ul. 700-Lecia w Nowogardzie
„Jest to pierwsza taka inwestyna gminna od 50 lat na naszym Osiedlu” - tak wypowiadali się mieszkańcy bloków przy ulicy
700 Lecia i 3 Maja. Powstanie w tym miejscu parkingów i chodników jest owocem determinacji mieszkańców oraz właścicieli pobliskich sklepów. Dopiero za kadencji obecnego burmistrza inwestycja mogła dojść do skutku.
W lipcu br., burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na
wykonanie parkingu między blokami przy ul. 700-lecia (naprzeciwko Netto). W ramach budowanego parkingu wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe, o łącznej pojemności 14
stanowisk postojowych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej), przebudowana zostanie wewnętrzna droga
dojazdowa poprzez jej poszerzenie oraz wymianę konstrukcji
nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej. Ponadto do
gospodarczego wykorzystania ruchu pieszego, zostaną wybudowanie dwa place chodnikowe wraz regulacją wysokościową
istniejących chodników, rozwiązany zostanie problem istniejących studzienek. W czasie prac usunięte zostanie stare ozna-

kowanie pionowe i poziome a na jej miejsce wykonane nowe.
W środę 6 sierpnia br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla
wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Kolibskim, wykonawcą,
pracownikami UM i mieszkańcami dokonali symbolicznego
wbicia łopaty, zapoczątkowując prace, które mają być zakończone z początkiem pażdziernika br. Zwycięzcą przetargu jest
Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA – Jarosław Stacherzak.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w mieście realizowany jest od 2011 roku pogram zwiększania miejsc parkingowych. Dzięki niemu, wybudowano dotychczas 160 nowych
miejsc wkrótce dojdzie 14 kolejnych miejsc przy ul.700-lecia, a
w najbliższym czasie przybędą nowe (ul. Kowalska – 21 miejsc,
ul. 15 Lutego – 10 miejsc postojowych), co spowoduje że liczba ta wzrośnie do 205, nie wspominając o kolejnych planowanych i o remontach już istniejących miejsc parkingowych.
Anna Narkiewicz

Informacja - ZBK
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości niezamieszkałych
oraz mieszanych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr
XIX/160/12 z dnia 26 września 2012 r. gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca
2014 r. objęte zostały także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Termin
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych upłynął 15 czerwca 2014 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXV/340/14 z dnia 14
marca 2014 r.), w związku z czym przypominamy właścicielom
tych nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie złożyli sto-

sownej deklaracji, o obowiązku jej złożenia.
Deklaracje należy składać w Zarządzie Budynków Komunalnych ul. 700 Lecia 14, 72 – 200 Nowogard
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91 578 53 60, 91 578 53 55.
Uwaga. W ramach gminnego systemu będą odbierane
tylko i wyłącznie odpady komunalne. Odpadów z produkcji i
innych tego typu odpadów należy pozbywać się na dotychczasowych zasadach.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Nowy plac zabaw w Sąpolnicy
Kolejni najmłodsi mieszkańcy gminy Nowogard mogą cieszyć się nowym, kolorowym i bezpiecznym placem zabaw.
Otwarcie obiektu miało miejsce w sobotę 2 sierpnia br., podczas pikniku w Sąpolnicy. Otwarcia dokonał burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie swojego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego, sołtysa Jana Kozłowskiego, sołtysa
Długołęki Jacka Jankowskiego, wiceprzewodniczącego RM Mieczysława Laskowskiego, radnego Marcina Wolnego oraz
Czesława Kozieła. Świadkami tego wydarzenia byli licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy podziękowali gospodarzowi gminy i radnym za radość jaką dali najmłodszym mieszkańcom Sąpolnicy oraz za środki finansowe przeznaczone na
plac zabaw.
W swoim wystąpieniu podczas odbioru sołtys powiedział:
„Jestem bardzo zadowolony, że wspólnie z burmistrzem możemy
zrobić coś dla mieszkańców sołectwa, że dzięki tym staraniom
mamy trzy boiska (do koszykówki, do piłki nożnej, piłki siatkowej), a teraz piękny plac zabaw. Jeszcze bardziej cieszymy się z
tego, że będziemy mieli wybudowaną siłownie zewnętrzną. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspieracie ze strony władz gminy i
liczymy na dalszą współpracę ”.
Plac zabaw zajmuje powierzchnię 500 m2 i wyposażony
jest w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z różnego rodzaju drabinkami, poręczami i uchwytami służącymi do podciągania, huśtawkę wagową, bujaczek (dla najmłodszych dzieci),
huśtawkę podwójną i karuzelę, łącznie 7 urządzeń. Plac został
ogrodzony, zamontowano ławki, kosz na śmieci i tablice regulaminową. Wykonawcą placu zabaw była firma HYDRO-WIELKOPOLSKA Place Zabaw – Beata Przepióra, a zaprojektowała
Pracownia Projektowa VIOLET-ARCH.
Piknik w Sąpolnicy był wspaniałym sposobem na zintegrowanie lokalnej społeczności, która w rozegranym meczu piłki

nożnej, przeciwko pracownikom Urzędu Miejskiego doprowadził do zasłużonego remisu, a zabawa była przednia.

Anna Narkiewicz

Modernizacja parkingów przy ul. Bankowej
W lipcu zakończono prace modernizacyjne na parkingach i drodze dojazdowej do Banku PEKAO S.A. przy ul.
Bankowej w Nowogardzie. Ponieważ teren, na którym
usytuowane są miejsca postojowe i droga do banku należy w części do gminy i w części do banku – inwestycja wymagała ścisłej współpracy. Podczas prowadzonych spotkań z przedstawicielami nowogardzkiej placówki banku,
uzgodniono zakres niezbędnych do wykonania prac oraz
ustalono takie terminy remontu, które nie powodowałyby
uciążliwości dla klientów.
Roboty polegały na kompleksowej wymianie zniszczonej
nawierzchni betonowej na nową z kostki betonowej typu polbruk oraz ponownym wyznaczeniu miejsc postojowych. Remont wykonała nowogardzka firma AZBUD.
Jednoczenie informujemy, że był to pierwszy etap prac. W
kolejnych zmodernizowana zostanie droga dojazdowa wraz z
chodnikiem prowadzącym do bloku mieszkalnego nad bankiem oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto powstaną w tej lokalizacji nowe miejsca parkingowe.
wydział GKMiOŚ
zdjęcia w trakcie remontu
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Festyn Rodzinny w Błotnie
Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki które można było zauważyć
podczas Festynu Rodzinnego w Błotnie, zorganizowanego przez sołtys Danutę Nowak, radę sołecką oraz mieszkańców
wsi, który odbył się w sobotę (26 lipca br.,) na boisku sportowym.
Sobotnie, bardzo słoneczne popołudnie pozwoliło zrealizować cały program festynu, podczas którego bawiły się całe
rodziny. Nie zabrakło łakoci, którymi wszystkich obdarował
przybyły na zaproszenie burmistrz Nowogardu. Dla wszystkich dzieci było bardzo dużo atrakcji, nie zabrakło konkursów,
w których pociechy brały udział, rozegrano mecz w piłkę siatkową oraz przygotowano przepyszny poczęstunek w postaci
słodkości. Na festyn przyjechał również wóz strażacki z OSP
Błotno, którego dzieci mogły wsiąść i się przejechać.
W miłej atmosferze czas festynu szybko minął. Z tej imprezy pozostanie wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa
i niecodzienna atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników naszego pikniku.
Na koniec sołtys szczególne podziękowania złożyła burmi-

strzowi, pani Szymczak oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania festynu.

Anna Narkiewicz

W POLSKĘ IDZIEMY…
Z sentymentem wspominam czasy, gdy w TVP większość z nas – oczywiście, że mam na myśli pokolenie moich rówieśników (1947) tudzież roczniki przyległe zarówno z jednej, jak i z drugiej strony – z zachwytem oglądała prezentacje
artystów kabaretowych. Z wiadomych względów ograniczę się do wymienienia tylko kabaretu „Dudek”, no i oczywiście
„Kabaretu Starszych Panów”, ale…
Ale jeśli nawet zgodziłbym
się z opinią, że ówczesna telewizja siermiężną była, to tym
bardziej muszę nadmienić, że
popisy współczesnych kabareciarzy najczęściej (przynajmniej
moim zdaniem) „siermiężne” są.
Natomiast lepiej będzie, bym o
całokształcie współczesnej TVP
się nie wypowiadał, bo…
Tymczasem pierwsze słowa
słynnego refrenu, śpiewanego
przez jeszcze słynniejszego Wiesława Gołasa, wykorzystałem
- troszeczkę przewrotnie - do zatytułowania relacji z naszego
(wspólnie z żoną) tegorocznego wyjazdu „w Polskę”. Wyjechaliśmy autobusem, bo ma to swoje plusy i nawet wtedy, gdy
mieliśmy samochód, to podczas wakacyjnych wojaży często
zostawał w garażu. Jako kierowca zbyt dużo wrażeń z podróży
traciłem.
W wygodnym (klimatyzowanym) autobusie liniowym
zmierzającym do Jeleniej Góry można było jednocześnie obserwować mijane miejscowości i snuć wielorakie refleksje, a
tych przecież nie brakowało. Właśnie przedwczoraj zakończył
się osiemnasty już i wciąż największy, a jednak coraz skromniej
dopingowany przez nowogardzian, festiwal „Lato z Muzami”.
No cóż…
Kiedy dojeżdżaliśmy do Stargardu Szczecińskiego nastroje nam się poprawiły, bo przecież po drodze widać było coraz
ładniejsze wsie, a i miasto zaczęło prezentować się okazale. Aż
do wjazdu na dworzec autobusowy, a tam… kto nie widział
niech zajrzy, przestrzegam jednak, bo to traumatyczne doświadczenie!
Dalsza trasa wiodła przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną

Górę, Legnicę, a po drodze przez szereg pomniejszych miejscowości, aż do Jeleniej Góry. Sporo czasu do snucia wspomnień…
I tak w połowie lat siedemdziesiątych, z dwójką małych
dzieci, zdecydowaliśmy się na pierwszy daleki wyjazd do
niewielkiej wioski nad Dunajcem, nieopodal Tarnowa. Taką
podróż można było wówczas odbyć w miarę wygodnie tylko
pociągiem. Ale już autobus PKS-u (jelcz albo san) dowiózł nas
stamtąd do Krakowa.
W przedostatnim roku tej samej dekady pojechaliśmy, już
własną syrenką, na wczasy pracownicze do Sandomierza. Ta
pięknie usytuowana miejscowość, z bogatą przeszłością historyczną, posłużyła nam też jako baza wypadowa w Polskę południową. Odwiedziliśmy rodzinę żony, u której gościliśmy przed
dwoma laty. Właśnie wprowadzali się do nowego mieszkania
w Brzesku, w pobliżu browaru „Okocim”. Stamtąd dotarliśmy
do Popradu w okolicy Muszyny i Piwnicznej. Wracaliśmy do
domu przez Kraków, Częstochowę, Sieradz.
Teraz w trakcie prób porównywania stanu ówczesnych
polskich dróg i natężenia ruchu na nich - ze stanem współczesnym - dotarliśmy do Legnicy. Miasto to w PRL-u było pod
pewnymi względami wyjątkowe. W 1979 roku, wracając z
kolejnych wakacyjnych wczasów w Kalwarii Zebrzydowskiej,
przejeżdżaliśmy (tą samą syrenką) w pobliżu Legnicy po poniemieckiej autostradzie i niespodziewanie zostaliśmy zatrzymani przez opuszczony szlaban. Właśnie w poprzek autostrady przemieszczało się wojsko, ale w nie polskich mundurach.
Teraz jakiś czas po wyjeździe z Legnicy coraz częściej zaczęliśmy zwracać uwagę na mijane krajobrazy wskazujące coraz
wyraźniej, że zbliżamy się do gór. Minęliśmy Złotoryję, minęliśmy Świerzawę i dotarliśmy do celu pierwszego etapu naszych
tegorocznych wojaży.
Lech Jurek
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Budowa parkingów
przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie
Ruszają prace związane z budową parkingu usytuowanego przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie. Jest to kontynuacja
realizowanego od 2011 roku programu zwiększenia miejsc parkingowych na terenie naszego miasta.
W lipcu br., burmistrz podpisał z wykonawcą ze Szczecina
umowę na wykonanie parkingu prz ul. Kowalskiej. W ramach
budowanego parkingu wykonane zostanie 17 stanowisk postojowych równoległych do jezdni (w tym jedno miejsce dla
osoby niepełnosprawnej), 4 miejsca postojowe prostopadłe

Powstaną
nowe miejsca
parkingowe przy
ul. T. Kościuszki
Informujemy, że w tym roku planujemy przystąpić do sporządzenia dokumentacji projektowej na kolejny parking,
który usytuowany będzie przy ulicy Tadeusza Kościuszki
(koło Przedszkola nr 4 w Nowogardzie).
Planowany parking będzie budowany z myślą o rodzicach,
którzy przywożą lub odbierają swoje pociechy z przedszkola
oraz dla mieszkańców, którzy chcą dojechać do punktów handlowych przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Anna Narkiewicz

do jezdni. Ponadto zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni na nawierzchnię z płyty ażurowej oraz zostanie wykonane nowe oznakowanie.
W środę, 6 sierpnia, burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Kolibskim, pracownikami
UM oraz wykonawcą dokonali symbolicznego wbicia łopaty,
zapoczątkowując prace, które mają być zakończone z początkiem października br.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA – Jarosław Stacherzak.
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Wyremontowana świetlica w Orzechowie
Burmistrz zaprasza mieszkańców sołectwa Orzechowo na uroczyste przekazanie nowo wyremontowanej świetlicy
Orzechowo - niewielka wieś położona ok. 7 km na północ 14.00. Obecność wszystkich mieszkańców będzie mile widziaod Nowogardu. W centrum tej wsi, naprzeciw kościoła, jeszcze na, aby każdy mógł na własne oczy zobaczyć tę pięknie wyredo niedawna, stała ruina świetlicy wiejskiej, której czasy świet- montowaną świetlicę.
ności ze łzą w oku wspominało wielu mieszkańców Orzechowa
i przyjezdni. Dzięki jednak burmistrzowi Nowogardu, świetlica
w Orzechowie doczekała się kompleksowego remontu. Gmina
Nowogard na remont świetlicy w Orzechowie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 390 tysięcy złotych.
W poniedziałek, 11 sierpnia br., burmistrz Nowogardu wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie dokonał
wizji lokalnej oraz spotkał się z sołtysem, aby ustalić szczegóły
dotyczące oficjalnej uroczystości oddania świetlicy mieszkańcom sołectwa Orzechowo.
Już dziś, burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Orzechowo,
na uroczystość oddania nowo wyremontowanej świetlicy w
Orzechowie. Będzie ona miała miejsce 22 sierpnia br. o godz.

Porządkownie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym
Dudzikiem. W lipcu wykonano m. in.:
- budowa ogrodzenia stawku w Sąpolnicy
- oczyszczenie i wykoszenie terenu przy placu zabaw koło
plaży
- pielęgnacja drzew i krzewów nad jeziorem
- pielęgnacja drzew przy ul 3 go Maja
- przycinka drzew przy ulicy Kościuszki

- usuwanie glonów i oczyszczanie jeziora nowogardzikiego
- zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr
1 w Nowogardzie
- zakończenie remontu wewnątrz i rozpoczęcie remontu
schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Strzelewie.

Czyszczenie jeziora

Grodzenie stawku w Sąpolnicy

Pielegnacja terenu nad jeziorem

Remont w Szkole Podstawowej w Strzelewie.

12.08.2014 r.
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I Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Nowogardu
Po raz pierwszy na nowogardzkim „Orliku” przy ZSO w Nowogardzie amatorskie
drużyny zmierzyły się w Turnieju Piłki Nożnej
o puchar Burmistrza Nowogardu – Roberta
Czapli. Przy słonecznej pogodzie w dniu 9
sierpnia 2014 r. na orliku kibice mogli obserwować zmagania oraz emocje jakie towarzyszyły drużyną podczas turnieju. Do turnieju
zgłosiło się 11 drużyn: Wojcieszyn, Ponton
Osina, DPS Nowogard, Wybrzeże Kości Olchowskiej, Wczoraj i Jutro, Fc Rezerwa, Jafrica, Buba Team, Królewscy, Hooligans oraz
Wiesiek Team. Turniej odbył się w dwóch
fazach. W pierwszej fazie zespoły kolejno losowały przeciwników, z którymi grały mecz
w trybie pucharowym, gdzie przegrany odpadał z turnieju. Ze względu na to, że do
turnieju zgłosiło się nieparzysta liczba zespołów, jedna drużyna losowała „wolny los”
i bezpośrednio awansowała do drugiej fazy
turnieju. Tą drużyną okazał się Wiesiek Team.
Poniżej prezentujemy mecze i wyniki pierwszej fazy:
Jafrica – Ponton Osina 1:0
Wojcieszyn – Wczoraj i Jutro 1:1 (1:2 karne)
Wybrzeże Kości Olchowskiej – Buba
Team 0:1
DPS Nowogard – Hooligans 1:4
Królewscy – Fc Rezerwa 1:1 (2:0 k)
Wiesiek Team – wolny los
W drugiej fazie zespoły, które awansowały dalej zostały podzielone na dwie grupy. Wyniki oraz mecze grup prezentujemy
poniżej.
GRUPA A:
Hoolignas

Wczoraj i Jutro
Buba Team
Hooligans – Wczoraj i Jutro 1:0
Wczoraj I Jutro – Buba Team 1:1
Hoolignas – Buba Team 2:2
Tabela Grupy A:
1. Hooligans 4 pkt
2. Buba Team 2 pkt
3. Wczoraj i Jutro 1 pkt
4. Królewscy 6 pkt
5. Wiesiek Team 3 pkt
6. Jafrica 0 pkt.
GRUPA B:
Jafrica
Królewscy
Wiesiek Team
Jafrica – Królewcy 0:3
Królewscy – Wiesiek Team 1:0
Jafrica – Wiesiek Team 0:2
Tabela Grupy B:
W trzeciej finałowej fazie zwycięskie zespoły z grup A i B grały w finale zaś zespoły,
które zajęły drugie pozycje w grupach toczyły bój o III miejsce w Turnieju.
Mecz o III miejsce:

Wiesiek Team – Buba Team 1:1 (3:2 k)
Finał:
Królewscy – Hooligans 2:1
W regulaminowym czasie gry meczu o
III miejsce padł remis. Dopiero rzuty karne
rozstrzygnęły pojedynek między zespołami
Wiesiek Team i Buba Team. W tej rywalizacji
po wyrównanym pojedynku i emocjonujących rzutach karnych III miejsce wywalczyła
drużyna Wiesiek Team.
Po tak ekscytującym meczu nadszedł
czas na finał, w którym lepsi okazali się zawodnicy zespołu Królweskich pokonując
drużynę Hooligans 2:1.
Królem Strzelców turnieju został Damian
Adameczek ( Hooligans) z 6 trafieniami .
Nagrodę dla najlepszego bramkarza turniej
zdobył Eryk Machoń (Hooligans).
Nad sprawnym przebiegiem turnieju
czuwał sędzia zawodów p. Bogdan Sobolewski.
Gratulujemy zespołom i zawodnikom!!
Zapraszamy do udziały w następnych edycjach turnieju.
Opracował: Szymon Pilipczuk

Przygoda żeglarska nie jedno ma imię...
Nowogardzkie jezioro jest od kilku już lat świadkiem zdobywania przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta,
umiejętności samodzielnego żeglowania na łodziach typu Optimist.
Zajęcia prowadzone były w dniach 28 lipca - 3 sierpnia br.,
w Klubie Żeglarskim KNAGA na plaży miejskiej w Nowogardzie,
w ramach cyklu spotkań dopołudniowych i popołudniowych.
W niedzielę 3 sierpnia br., w zakończeniu kursu udział wzięli
m in. Przewodniczący Rady Miejskiej Antonii Bielida, zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski, Tadeusz Hołubowski – Komandor Klubu oraz rodzice najmłodszych uczestników tego kursu.
Realizacją programu zajmowała się Magdalena Kaczorowska (kpt. jacht., Instr. Żegl. PZŻ, Mariusz Zawiszewski (Instruktor Wykładowca PZŻ, kapitan jachtowy, wiceprezes Stowarzyszenia HALS). Podczas tych spotkań realizowany był program
Systemu Szkolenia Żeglarskiego JUNGA & KADET. Na koniec
każde dziecko wzieło udział w regatach żeglarskich, jednak
największą radością dla słuchaczy kursu i dla ich rodziców był
specjalny DYPLOM uczestnictwa w zajęciach żeglarskich.
Podziękowanie za sfinansowanie przez gminę programów
dla dzieci ” Bezpiecznie na wodzie”, „Szuwary 2014”, „Monito-

ring Jeziora Nowogardzkiego” na ręce zastępcy burmistrza
złożył Tadeusz Hołubowski – Komandor Klubu.

Anna Narkiewicz
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II Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału
w II Turnieju Koszykówki Ulicznej Streetball na Dolnym 2014 . Turniej odbędzie się
16 sierpnia 2014 o godz. 11.00 na boisku
asfaltowym na pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie. Do zawodów mogą zgłosić się
dowolne zespoły męskie. Zespoły 3-4 osobowe.
Uwaga - warunkiem przystąpienia zespołu do zawodów jest wiek. Zawodnicy muszą
mieć ukończone 16 lat (minimum). Zawodnicy do 18 roku życia muszą posiadać pisemną
zgodę pełnoprawnych opiekunów do wzięcia udziału w turnieju. Udział w turnieju jest
bezpłatny !!! Do wygrania puchar Burmistrza
Nowogardu i nagrody rzeczowe. Więcej informacji w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem tel. 91 39 26 237 lub
spilipczuk@nowogard.pl.
Szymon Pilipczuk

Przetarg, jakiego w historii naszej
gminy jeszcze nie było
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem była działka 135 ob. 3 miasta Nowogard o pow. 152 mkw, zabudowana
budynkiem handlowo-usługowym, odbył się w dniu 4 lipca
o godz. 10:00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
60.000 zł. W przetargu wzięło udział 13 osób. Najwyższa cena
uzyskana w przetargu to 150.000 zł.
Dlaczego o tym informujemy?
Ponieważ jest to pierwszy taki przypadek w naszej gminie,
by cena sprzedaży w czasie przetargu zakończyła się aż takim
przebiciem ceny wyjściowej (150%).

opr. Piotr Suchy

Gmina pozyskła środki na sprzęt pożarniczy
Gmina Nowogard pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych środki finansowe na zakup sprzętu pożarniczego, dla
jednostek OSP wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego tj. Błotna i Osowa.
1. OSP Błotno – kwota 15.000,00 zł., za którą zakupiony zostanie następujący sprzęt:
•
zestaw poduszek wysokociśnieniowych – 10.000,00 zł.,
•
zestaw uzupełniający do zestawu – 2.500,00 zł.,
•
dwie linki ratownicze na bębnie 80m – 500,00 zł.,
•
koło ratunkowe – 209,00 zł.,
•
megafon – 340,00 zł.,
•
sprzęt ABC – 432,00 zł.,
•
czujnik bezruchu – 836,00 zł.,
•
pas bojowy – 183,00 zł.
2. OSP Osowo – kwota 5.000,00 zł., za którą zakupiony zostanie:
•
zestaw uzupełniający do zestawu poduszek wysokociśnieniowych – 2.500,00 zł.,
•
radiotelefon przenośny GP 360 – 1.600,00 zł.,

•

kominiarki strażackie 11 szt –
900,00 zł.
Ponadto nieodpłatnie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Goleniowie jednostki OSP otrzymały:
1. Orzechowo – zestaw narzędzi hydraulicznych, ( wartość nowego sprzętu
63.000,00 zł. )
2. Wyszomierz – dwa aparaty oddechowe, ( wartość nowych aparatów ok.
9.000,00 zł. )
3. Osowo – wentylator oddymiający ( wartość nowego wentylatora 3.800,00 zł. ) i wytwornice i prądownice pianowe, po szt .2, (
Wartość nowych ok. 2.500,00 zł).

12.08.2014 r.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność
gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest najem ½ części stodoły o pow.
183 m² zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym
188/2 w obrębie Glicko gmina Nowogard.
Gmina Nowogard jest współwłaścicielem w ½ części nieruchomości nr 188/2 obręb Glicko gmina Nowogard. Działka
posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 38583 w Sądzie
Rejonowym w Goleniowie. Część działki będącej przedmiotem najmu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Nieruchomość zostanie wynajęta na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2014r. o godz. 1030
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 36,60 zł za miesięcznie plus podatek Vat.
Czynsz płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca za dany
miesiąc.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 0,45 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawnego, tj. 135,00 zł najpóźniej do dnia 09.09.2014r. na konto
Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na ww. konto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność
gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 112/30 o pow. 0,5933 ha (grunty rolne, symbol użytku
gruntowego – ŁV), położona w obrębie Maszkowo gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
42439 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2014r. o godz. 1015
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Za 1 rok dzierżawy czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 7 dniu od dnia podpisania umowy dzierżawy.
W
kolejnych latach do 28 lutego za dany rok kalendarzowy.
Postąpienie zostało ustalone na kwotę 1,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego, tj. 60,00 zł najpóźniej do dnia 09.09.2014r. na konto
Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61
1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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II Turniej Badmintona
Walka, pasja, emocje oraz silny wiatr, towarzyszący II Turniejowi Badmintona, który został rozegrany w niedzielę 3 sierpnia
br., na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, zgromadził 12
uczestników: Trafankowski Mateusz, Rabiejwski Jakub, Mikita
Maciek, Saja Mateusz, Saja Błażej, Szczubiał Wojciech, Kaczemba Emil, Konieczny Jakub, Saja Tomasz, Tretiak Weronika, Lewandowska Barbara, Pilipczuk Szymon. W turnieju udział mógł
wziąć każdy. Rozgrywki były prowadzone w kategorii indywidualnej systemem pucharowym. Zawody wygrał Wojciech
Szczubiał, który pokonał w finale Tomasza Saję 2:0

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, nowym sprzętem do badmintona oraz upominkami związanymi z miastem
Nowogard.
Sędzią turnieju był Jerzy Kusiak, zaś koordynatorem turnieju Szymon Pilipczuk z wydz. RLiF.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom II Turnieju Badmintona pod patronatem Burmistrza Nowogardu,
dziękujemy za dobrą zabawę i wspólnie spędzony czas oraz
zapraszamy na kolejne turnieje.
Anna Narkiewicz

Likwidacja kasy
w Urzędzie Skarbowym
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
|W GOLENIOWIE INFORMUJE,

że od dnia 1 sierpnia 2014 r.
LIKWIDUJE KASĘ W SIEDZIBIE URZĘDU
Obsługę kasową Urzędu prowadzi Bank Polska Kasa
Opieki SA, I Oddział w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 24
w godzinach funkcjonowania placówki od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Goleniowie pod adresem:
www.us-goleniow.is.szczecin.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; 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; Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; 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; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20;
Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 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 Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul.
Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, 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; ZBK
ul. 700 -lecia 14; „Wszystko Dla Domu” ul. Bankowa, Sklep Spożywczo-Monopolowy 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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Antoni Bielida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w
godz. 17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie
skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:
bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

