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Radny z PiR-u walczy o wzrost
czytelnictwa wśród mieszkańców
Monitoring jednego z punktów handlowych w Nowogardzie zarejestrował niecodzienną sytuację, która miała prawdopodobnie miejsce nie po raz pierwszy.
Otóż w piątkowe popołudnie pewien radny Rady Miejskiej zgłosi zapotrzebowanie w Urzędzie Miejskim, a dostarczona mu
w Nowogardzie, który słynny jest już z powiedzeń, że „kultura to zostanie odpowiednia ilość egzemplarzy do rozdawania.
tylko w operze” lub że „rozmawiam tylko z tymi, którzy na mnie
Pozostaje nam tylko wierzyć w zapewnienia radnego, że
głosowali”, w trosce o swych wyborców/sąsiadów zabrał cały wziął egzemplarze Wiadomości Samorządowych i rozdał je
nakład Wiadomości Samorządowych, który się tam znajdował. wśród swoich sąsiadów, a nie najzwyczajniej w świecie wyrzucił
Na zapytanie osoby sprzedającej, dlaczego zabiera wszystkie do śmietnika.
gazety, pan radny odpowiedział, że rozda je swoim sąsiadom.
Mamy nadzieję, że sąsiedzi potwierdzą tę troskę ich radneCieszy nas ta troska radnego o wzrost czytelnictwa wśród go, i że egzemplarz Wiadomości z dnia 27 lutego br. trafił pod
jego sąsiadów, ale jeżeli chce kolportować „WS” to nie musi ich ich strzechy.
Piotr Suchy
zabierać z poszczególnych punktów handlowych. Wystarczy jak

Uwaga! Pieszy na drodze

Najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodzi
jesienią i zimą, kiedy wcześniej zapada zmrok, zmniejsza
się widoczność, jest ślisko. Często pieszy idący poboczem
w ciemnym ubraniu jest dla kierowcy praktycznie niewidoczny. W takich warunkach kierowca dostrzega go w ostatniej chwili i najczęściej jest już za późno na reakcję i uniknięcie potrącenia, a w starciu z autem pieszy nie ma szans.
dokończenie na str. 10

Będzie Laur Cisowy oraz „Majówka”
Jak pisaliśmy wcześniej, podczas spotkania członków Kapituły Lauru Cisowego w dniu 17 lutego br., burmistrz poinformował zebranych, że tegoroczna Gala jak i „Majówka” stoją pod znakiem zapytania, ponieważ radni, uchwalając budżet
na rok 2015, przenieśli fundusze przeznaczone na ten cel z „Promocji” na inne zadania.
Członkowie Kapituły zwrócili się do burmistrza z prośbą, dokładnie 0 zł. Choć skarbnik i burmistrz tłumaczyli radnym co
aby ten poprzez odpowiedni wniosek wniósł do Rady Miejskiej i jak, ci jednak uchwalili budżet po swojemu, a co za tym idzie,
uchwałę o zabezpieczenie odpowiednich środków na majowe pozostawili mieszkańcom „kwiatki” typu brak pieniędzy na Laur
imprezy. Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, w dniu sesji Cisowy, Majówkę, Festiwal Filmowy czy na promocję strefy eko(27 lutego br.), trafił wykaz kosztów związany z organizacją Gali nomicznej i ściąganie nowych inwestorów do Nowogardu.
i „Majówki”. W czasie ponad godzinnej dyskusji wyszło, że choć
Po wznowieniu sesji, radni uznali rację przedstawioną przez
radni w materiałach posiadają ów wykaz, to nie zdążyli się z nim burmistrza wspieranego przez skarbnika i przyjęli uchwałę dojeszcze zapoznać, dlatego poprosili o krótką przerwę, aby pod- tyczącą zmiany w budżecie na rok 2015 i zabezpieczyli kwotę
jąć decyzję.
103 500 zł na organizację Gali Lauru Cisowego i na „Majówkę”.
Dodajmy, że w pierwotnym projekcie budżetu były wyszczeCieszy fakt, że radni uświadomili sobie swój błąd. Jednak nagólnione te kwoty, jednak radni w swych pochopnych decyzjach leży zauważyć, że nadal nie ma pieniędzy na promocję strefy eko„wycięli” z działu „Promocja” pieniądze na festiwale i imprezy nomicznej, co stanowi bardzo duże utrudnienie w skutecznym
współorganizowane przez gminę Nowogard.
pozyskiwaniu inwestorów dla gminy Nowogard. Miejmy nadzieję,
W podobny sposób, zabierając wszystkie fundusze z «Pro- że radni szybko się zreflektują i także ten błąd naprawią.
Piotr Suchy
mocji», radni pozbawili Gminę pieniędzy na promocję strefy
ekonomicznej. W chwili obecnej fundusz na ten cel wynosi
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Radni zagłosowali w sprawie dwóch
nowych parkingów
Przypomnijmy, że wg propozycji burmistrza pierwszy parking miał powstać przy ul. Zielonej, w okolicy nowych alejek
nad jeziorem i nowo wyremontowanej fontanny, na rozjeżdżonym przez samochody zieleńcu. W tym miejscu od dawna
parkowane są samochody osób przyjeżdżających do Ośrodka
Pomocy Społecznej (OPS), Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (ZEAS) czy do Referatu Edukacji, a także do okolicznych punktów handlowych i do Spółdzielni Mieszkaniowej
„GARDNO”. Jednak radni z koalicji PiR-PiS/PSL i niezależni zadecydowali, że ten parking nie powstanie, bo w pobliżu jest duży
parking przy „Przystani” i nie ma potrzeby budowania kolejnego w tym regionie. A mieszkańcy mogą te kilkanaście metrów

przejść sobie pieszo. Za drugą propozycją umiejscowienia nowego parkingu wszyscy radni opowiedzieli się pozytywnie,
głosując za przyjęciem uchwały przeznaczającej 12 tys zł na dokumentację związaną z jego powstaniem. Mowa tu o nowych
miejscach parkingowych przy przy ul. Nadtorowej, przy wejściu
bocznym na teren cmentarza, w pobliżu zakładu kamieniarskiego.
W obecnym budżecie gminy Nowogard na rok 2015 burmistrz zabezpieczył również środki na budowę parkingów przy
ul. Cmentarnej oraz ul. Mickiewicza.
Piotr Suchy

Dodatkowe pieniądze unijne dla Gminy
Podczas piątkowej sesji jednym z punktów porządku obrad były zmiany w budżecie na rok 2015. Burmistrz wniósł
uchwałę zwiększającą dochody budżetu gminy Nowogard na rok 2015 o kwotę 574 072 zł. Są to środki, które gmina
Nowogard pozyskała z funduszy unijnych:
1. Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym Rozwoju Regionalnego - umowa z WWPE w Warszawie);
wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Nowogard – pozy2. Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożoskana suma to 48 000 zł (projekt w ramach POIG na lata 2012- nym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Nowogard – po2015 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu zyskana suma to 110 600 zł (projekt w ramach POIG na lata
2014-2015 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa z WWPE w Warszawie);
3. Z bezradności do aktywności – pozyskana suma to
14 455 zł (projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - porozumienie z powiatem Goleniowskim);
4. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny pozyskane dofinansowanie to 401 017 zł (projekt w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie).
Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.
Burmistrz i jego współpracownicy korzystają z każdej możliwości, dzięki której można pozyskać pieniądze unijne na realizację różnych programów na terenie gminy Nowogard.
Piotr Suchy
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Rosną mury dwunastorodzinnego budynku
komunalnego przy ul. Cmentarnej
Trwa budowa dwunastorodzinnego domu komunalnego przy ul. Cmentarnej. Koszt inwestycji to 1.200.000 zł (przy 30%
wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu tj. 384.000 zł). Wykonawcą budynku jest
nowogardzka firma TECHNO-INVEST sp. z o.o. Planowany termin realizacji to 23 czerwca 2016 roku.
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Wywiad z Antonim Bielidą
Byłym i obecnym Przewodniczącym Zarządu Związku Celowego Gmin R-XXI

Piotr Suchy: Za Panem czteroletnia kadencja jako
Przewodniczącego Zarządu Związku Celowego Gmin R-XXI. Czy mógłby Pan dokonać krótkiego podsumowania
tego okresu?
Antoni Bielida: Może rozpocznę małą refleksją historyczną.
Słuszną ideą było, że celowe związki gmin mogą rozwiązywać
problemy społeczne swoich mieszkańców. Tu nasz Celowy Związek R-XXI wspaniale się wpisał w to zadanie, ponieważ rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami było
istotne. Jak widzimy, jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie
i żadna z gmin pojedynczo - no chyba, że jest to duża gmina typu
Szczecin, Warszawa czy Poznań – nie byłaby w stanie rozwiązać
problemu z gospodarką odpadami. I tę lukę wypełnia właśnie
związek. Trzeba przyznać, że gmina Nowogard była inicjatorem
tego przedsięwzięcia i pionierem tworzenia Związku Celowego
i tę decyzja uważam, że była podjęta przez wysoką radę wówczas
i przez władze miejskie jako decyzja słuszna. Dziś Związek zrzesza 27 gmin województwa zachodniopomorskiego i tworzymy
region gospodarki odpadami.
W ciągu tej minionej czteroletniej kadencji został wybudowany zakład gospodarki odpadami w Słajsinie łącznie z trzema
stacjami przeładunkowymi: w Świnoujściu, w Mokrawicy k/ Kamienia Pomorskiego i w Drawsku Pomorskim. Tam, poszczególne
gminy, położone w obrębie tych stacji przeładunkowych, dowożą
swoje odpady, żeby później je zabrać większym transportem do
Słajsina, aby dokonać dalszej przeróbki. Oczywiście ta inicjatywa
miała swoją przewodnią myśl: uchronić mieszkańców przed nadmiernymi cenami za odpady komunalne, przetwarzanymi przez
różnego rodzaju zakłady działające na zasadzie komercyjnej.
Nam się to udało. Od 3 lat nie podnosimy cen za odpady przyjmowane do przetworzenia w Słajsinie. Mam nadzieję, że będzie
tak dalej. Cały zakład, który został wybudowany jest aktualnie
w przebudowie, bo w zakresie gospodarki odpadami postęp
techniczny jest znaczny. Rozpoczęliśmy inwestycję w wysokości
około 100 mln zł, którą zakończymy w tym roku za łączną kwotę

w wysokości 160 mln zł. Udział własny gmin to składki w wysokości 2 zł, aby pokryć koszty udziału. Oczywiście te pieniądze były za
małe z gmin i Związek musiał zaciągnąć pożyczkę w wysokości
14 mln zł i aktualnie ją spłaca samodzielnie. Dla Nowogardu jest
to tym bardziej cenne przedsięwzięcie, ponieważ zakład na dzień
dzisiejszy zatrudnia 141 osób, a docelowo zatrudniać będzie po
przebudowie 156 osób. Jest to liczba niebagatelna, bo zatrudnienie dostały przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach,
chociaż jak spojrzę na zatrudniających to wszyscy są powyżej
średniego wykształcenia - średnie wykształcenie i wyżej. Ale głód
pracy sprawia, że ludzie pracują. Cieszę się, że pracuję z tak wspaniałą załogą. Sam byłem pełen obaw, że będzie duża fluktuacja,
a jednak odejść jest jednak mało, a lista oczekujących na przyjęcie dość długa. Tym czynnikiem dodatkowym jest właśnie to,
że stałe miejsca powstały w Nowogardzie i jak to mówi pewne
powiedzenie: sprzątanie będzie do końca świata i o jeden dzień
dłużej. Więc jest to trwałość tego projektu i zakładu, gdzie ludzie
będą mieli zatrudnienie, a w szczególności to zatrudnienie mają
z okolicznych miejscowości.
Celowy Związek Gmin wpisał się wspaniale w to przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami. W Polsce takich związków
jest więcej. Jednak nasz Związek Gmin R-XXI w zakresie gospodarki odpadami jest największym w Polsce, najwięcej przetwarzamy odpadów jako instalacja i już w najbliższym czasie będziemy mieli najnowocześniejszą instalację. Często przyjeżdża do
nas, w ramach prowadzonej edukacji, młodzież i zwiedza zakład.
W ubiegłym roku było w sumie około 2500 dzieci i młodzieży, które odwiedziły Słajsino. I jak kiedyś straszono tym zakładem, że
będzie spalarnia i będzie śmierdziało, to dzisiaj można się przekonać, że tak się nie stało. Dziś w użyciu jest taka technologia, że
tych zapachów nie ma.
P.S: W minionym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Celowego Gmin R-XXI. Czy może nam Pan
coś więcej powiedzieć o tym wydarzeniu?
A.B.: Związek celowy jest jak jednostka samorządowa i jak
w każdej jednostce samorządowej władza jest kadencyjna. W minionym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie, na który zostali wydelegowani delegaci z gmin. Chciałbym przypomnieć, że
każda gmina ma dwóch delegatów. Jeden z nich wchodzi obligatoryjnie i jest nim wójt, burmistrz , prezydent zaś drugi jest wybierany przez radę miasta. W wyniku tego Związek ma pięćdziesięciu
czterech delegatów. Odbyły się wybory. Przewodniczącym związku został ponownie wybrany pan Andrzej Szczygieł - burmistrz
Gryfic, wiceprzewodniczącym pan Andrzej Wyganowski - burmistrz Stepnicy. Ja zaś zostałem jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zarządu Związku, zaś członkami Zarządu wybrani zostali: pan Zbigniew Ptak - burmistrz Drawska Pomorskiego oraz
burmistrz Dobrej Nowogardzkiej pan Piotr Hebda. To jest Zarząd
Związku i powiem tak, że poprzedni Zarząd został oceniony bardzo wysoko.
W tym miejscu bardzo dziękuję byłym członkom Zarządu
panu Markowi Matysowi z Wolina, dziękuję również panu Piotrowi Antończukowi za bardzo duży wkład w zakresie pracy
w Zarządzie. Pan Piotr był równocześnie zastępcą burmistrza Złocieńca. Wspaniale mi się pracowało z tym Zarządem. Dziękuję ,
Panowie zrobiliście dobrą robotę dla Związku R-XXI. Wybory się
odbyły, a wyniki są znane. Uznano wcześniejszą pracę Zarządu
i oceniono ją wysoko. W związku z tym otrzymaliśmy dobrą oce-
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nę w postaci ponownego wyboru mojej osoby, co przyjmuję jako
podziękowanie Walnego Zgromadzenia za dotychczasową pracę dla moich wszystkich pracowników, którzy pracowali na rzecz
Związku przez te 4 lata i zrobili oni wszyscy dobrą robotę.
P.S.: A jakie są plany na przyszłość obecnego Przewodniczącego Zarządu Związku Celowego Gmin R-XXI?
A.B.: Jak wspominałem, zakład rozwija się. Stoją przed nami
wyzwania na ten rok i na przyszły. Zaplanowane jest zakończenie
inwestycji za prawie 60 milionów złotych. W tym roku w czerwcu
chcemy oddać zmodernizowaną instalację, która będzie bardziej
segregowała odpady bez udziału osób, ale spokojnie, wszyscy
będą pracowali w dalszym ciągu. To jest tylko udoskonalenie linii technologicznej. Dbamy o to, aby obniżać koszty jednostkowe
w naszym zakładzie. Chcemy założyć baterie fotowoltaiczne, aby
obniżyć koszty energii. Dużym wyzwaniem jest też sfera organizacyjna w zakładzie, która również wymaga zmian organizacyjnych w celu obniżenia i poprawienia kosztów. To nasz zasadniczy
cel. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku będziemy zmierzać
jako Polska. Będziemy chcieli, aby gospodarka odpadami była
porównywalna z państwami wysoko rozwiniętymi w Unii Europejskiej. Z mojego doświadczenia wynika, że pieniądze na ten cel
będą, a jeżeli będą pieniądze, to będziemy rozwijać się dalej. Nawiązaliśmy współpracę ze spalarnią w Szczecinie, gdzie chcemy
dostarczać paliwo alternatywne. Mamy podpisane porozumienie z prezydentem Szczecina na dostarczanie prawie czterdziestu
tysięcy ton rocznie paliwa alternatywnego. Chcielibyśmy przejąć
zadania własne gminy całości jeżeli chodzi o system zarządzania
odpadami na terenie Związku. Taka próba była już podjęta, ale
Związek ma tę swoją specyfikę, że 100 procent gmin musi wyrazić
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zgodę. W związku z tym jest to bardzo trudne i ta rola spada na
Zarząd, a w szczególności na moją osobę. Muszę wynegocjować
z każdą gminą jednakowe warunki przystąpienia do zmian systemu. Spróbujemy to zadanie podjąć. Rozmawiałem też z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego panem Geblewiczem, któremu teraz chciałbym serdecznie podziękować, a przy
okazji i panu prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wspaniałą współpracę i pomoc dla Związku. Wykorzystując tę sytuację chcielibyśmy stworzyć wojewódzki ośrodek
szkolenia ekologicznego. Mamy w zasięgu pewne obiekty Agencji
Rolnej Skarbu Państwa i chcielibyśmy te obiekty przejąć pod taki
właśnie ośrodek. Widzimy, że zainteresowanie gospodarką odpadami jest bardzo duże wśród młodzieży, którą moglibyśmy objąć
cyklicznymi wykładami. To są takie zadania, które byśmy chcieli
realizować podczas tej kadencji. Reasumując chciałbym powiedzieć takie oto motto, że właśnie 27 gmin, pięćdziesięciu czterech
radnych zgodnie pracuje dla wspólnego celu. Życzę samorządom
gminnym podobnej inicjatywy, bo tylko wspólne działanie na
rzecz swoich mieszkańców, a nie partykularne interesy, mogą
prowadzić do pozytywnego rozwiązania i sukcesów. Życzę tego
wszystkim i oddaje pod rozwagę.
Nie koniecznie musi się być radnym, trzeba po prostu chcieć
coś robić.
P.S.: Dziękuję za rozmowę i już dziś wpraszam się na
kolejne spotkanie, w czasie którego chciałbym pana Przewodniczącego wypytać o szczegóły związane z segregacją
i przerabianiem śmieci.
A.B.: Ja też dziękuję za rozmowę i już dziś zapraszam na
to spotkanie.
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Przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
W piątek, 27 lutego br., radni uchwalili przedłużenie stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. Przypominamy, że wcześniej w dniu 9 grudnia 2014 r.,
radni ustalili ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez WODOCIĄGI NOWOGARDZIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie na okres 18 miesięcy od podjęcia działalności.
Poniżej przedstawiamy obowiązujące stawki dla obu przedsiębiorstw oraz różnice w stawkach za wodę i ścieki (obowiązujące na daną chwilę):

Dla przykładu wysokość opłat przy miesięcznym zużyciu 5 m3 wody dla 1 osoby oraz odprowadzeniu tej samej ilości ścieków
przez gospodarstwo domowe przy zastosowaniu stawek PUWiS sp. z o.o. w Nowogardzie wynosi – 50,97 zł brutto. Natomiast
w przypadku firmy Wodociągi Nowogardzkie WAL-BATRIEB będzie wynosić 32,30 zł brutto.
W zaproponowanych stawkach za wodę i ścieki przez nowego operatora nie występuje opłata abonamentowa (stała) co
znacznie obniży w przyszłości koszty osobom samotnym, gdzie rozbiór wody i odprowadzanie ścieków jest niewielki.
W czasie sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZGODA” z siedzibą w Wierzbięcinie (przez kolejny rok mieszkańcy będą płacić taką samą stawkę). Pomimo negatywnego stanowiska, które zajęli radni
w komisjach, na sesji te uchwały przeszły większością głosów bez najmniejszych zastrzeżeń.
Piotr Suchy

Konsultacje w Związku Nauczycielstwa Polskiego
Z inicjatywy prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisławy Jakubczak w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie, we wtorek, 24 lutego br., odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami, pracownikami
szkół i przedszkoli z terenu gminy Nowogard. W spotkaniu udział
wziął burmistrz Robert Czapla oraz sekretarz gminy Agnieszka
Biegańska – Sawicka. Celem tego spotkania była debata na
temat projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nowogard (nie
przeprowadzenia naborów do tzw. oddziałów zerówkowych
w szkołach podstawowych na terenie miasta Nowogard).
Sekretarz gminy w trakcie zebrania szczegółowo omówiła
ogólne założenia działań oświatowych w gminie Nowogard.
Zebrani członkowie ZNP dopytywali się w sprawie zaistniałej
sytuacji wynikającej z narastającego niżu demograficznego
oraz jakie trzeba podjąć działania mające na celu zminimalizowanie skutków niżu, przy jednoczesnym przedsięwzięciu
które doprowadzi do utrzymania zatrudniania kadry nauczycielskiej. Podczas dyskusji sekretarz przedstawiła możliwe propozycje rozwiązań ze strony gminy.
Anna Narkiewicz
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Honorowe wyróżnienie
LAUR CISOWY rok 2014
Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału
w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe
jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za
szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej na
szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą
w dwóch kategoriach:
Biznes i gospodarka
Działalność społeczna ( w zakresie oświaty, kultury,
sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska).
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny
„Laur Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej.
Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla
laureata, który w poprzednich latach otrzymał wyróżnienie
„Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury
i złożenie wniosku do dnia 31 marca 2015 r. do godz. 15:30
w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5, lub przesłanie pocztą
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200
Nowogard z dopiskiem „Laur Cisowy”.
Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia „Laur Cisowy”, Regulamin oraz
Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.nowogard.pl w zakładce
LAUR CISOWY.
Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy,
Kultury i Sportu, tel. 91-39-26-293, e-mail: awroblewska@nowogard.pl/
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Ulica Szkolna doczekała się remontu
Ulica Szkolna, będąca łącznikiem między ulicą Wojska Polskiego a Placem Szarych Szeregów, już od dawna prosiła się
o remont. I w końcu się to stanie.
W piątek, 27 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał
ogłoszenie dotyczące złożenia oferty cenowej na «Remont nawierzchni bitumicznej przy ul. Szkolnej w Nowogardzie».
Zapytanie ofertowe, skierowane do firm, dotyczy rozebrania dotychczasowej nawierzchni chodników z płyt betono-

wych, brukowca i mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie nowej nawierzchni, ułożenie chodników z kostki oraz
obsianie poboczy trawą.
Planowany termin zakończenia remontu ulicy Szkolnej to
17 kwietnia br.
Dokładne informacje, dotyczące tego ogłoszenia znajdują
się na stronie BIP.
Piotr Suchy
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Wznawia prace „Zespół ds. Strategii Budowy
Nowych Miejsc Postojowych w Nowogardzie”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy i biorąc pod uwagę brak miejsc parkingowych na terenie naszego miasta, burmistrz Nowogardu Robert Czapla w 2011 roku powołał „Zespół ds. Strategii Budowy Nowych
Miejsc Postojowych w Nowogardzie”
ul. Nadtorowa – około 10 stanowisk;
W środę, 4 marca br., zespól wznowił swoją działalność w celu
ul. Kościuszki – około 14 stanowisk;
opracowania koncepcji budowy miejsc parkingowych w kolejul. Warszawska (łącznik ul. Kowalskiej z ul. Zamkową) – 90 stanych latach.
W skład tego zespołu wchodzą: pracownicy Urzędu Miej- nowisk.
skiego, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie,
Podczas spotkania dyskutowano również nad budowa miejsc
przedstawiciele klubów motorowych oraz zarządcy budynków
wielorodzinnych - Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Miesz- postojowych na wsi (przy cmentarzach).
Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania, które
kaniowe itp.
Na początku spotkania burmistrz zaprezentował zebranym odbędzie się 24 marca br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim na
multimedialną prezentację wybudowanych w latach 2011- 2014 sali obrad. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców nanowych miejsc postojowych oraz parkingów planowanych do szej gminy, w celu przedstawienia przedstawić swoich propozycji
realizacji w obecnej kadencji. Podczas poprzedniej kadencji, wło- dotyczących lokalizacji kolejnych miejsc parkingowych. Zachędarz doprowadził do wybudowania ponad 200 miejsc postojo- camy również tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w kolejwych na terenie miasta Nowogard. W planach są już kolejne inwe- nym spotkaniu do wypełnienia ankiety przez internet i wskazastycje - zgodnie ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami. nia gdzie mogły by powstać nowe miejsca parkingowe. Ankietę
Obecni członkowie zespołu kolejno zabierali głos, wnosząc będzie można pobrać w biurze interesanta Urzędu Miejskiego, na
swoje propozycje i uwagi do tych projektów parkingów które stronie internetowej www.nowogard.pl, www.nowogardinfo.pl
oraz lokalnej prasie - „Nowiny Goleniowa i Nowogardu”.
będą realizowane. A są to parkingi przy:
ul Cmentarna i ul. Mickiewicza – około 20 -30 stanowisk;

ANKIETA – PROPOZYCJE MIEJSC PARKINGOWYCH
www.nowogard.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców naszej gminy i biorąc pod uwagę niewystarczającą
jeszcze ilość miejsc parkingowych na terenie naszego miasta, wznawia działanie powołany 4 lata temu „Zespół
do spraw strategii budowy nowych miejsc postojowych” w skład, którego wchodzą: pracownicy Urzędu
Miejskiego, funkcjonariusze Komisariatu Policji, zarządcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych,
przedstawiciele klubów motorowych oraz działacze społeczni. Celem pracy tego zespołu jest koordynowanie
prac zmierzających do urządzenia kolejnych miejsc parkingowych. Zwracam więc się z prośbą do Państwa
o wyrażenie opinii:
Gdzie według Pani/ Pana na terenie miasta Nowogard powinny powstać ogólnodostępne miejsca
parkingowe (postojowe) dla samochodów osobowych? Proszę o krótkie opisanie lokalizacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce na ewentualny szkic:

Jakie jeszcze działania według Pani/Pana należałoby podjąć na rzecz mieszkańców naszej gminy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełnione ankiety uprzejmie proszę przekazać do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok.
nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać na adres mailowy ankieta@nowogard.pl
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Zespołem do spraw strategii budowy
nowych miejsc postojowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. ( wtorek) o godz.
11.00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (I piętro) .
Z wyrazami szacunku Robert Czapla,Burmistrz Nowogardu
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Odnośnie artykułu w Dzienniku Nowogardzkim

pt „Czy burmistrz zostanie ukarany
za złamanie prawa?”
W roku 2009 Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy, który przewidywał nałożenie na Polaków obowiązek wywieszania flagi narodowej w dni świąt państwowych. Co ciekawe, za niedopełnienie obowiązku nie przewidziano
sankcji. Poseł Czartoryski (PiS) zaznaczył, że nie będzie kar za brak flagi. - To byłby absurd - dodał na antenie TVP INFO.
Nie inaczej jest w przypadku obowiązujących dzisiaj ustaw. rodowej na budynku ratusza złamał prawo i powinien być za to
Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustano- ukarany. Redakcja DN, nie zważając na to, że prawo nie przewiwieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” dzień duje za brak wywieszonej flagi w święto narodowe żadnej kary
ten jest świętem państwowym. Ustawa o godle, barwach i hym- (wg posłów PiS karanie za brak flagi jest absurdem), zgłosiła
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych sprawę na policję. Jednym słowem absurd goni absurd. To co
w art. 7 mówi, że z okazji świąt państwowych wywiesza się flagę zrobił DN jest zwykłą manipulacją medialną, która ma uderzyć
państwową na budynkach jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio w osobę urzędującego burmistrza.
i samorządowych jednostek organizacyjnych. Jednak w żadnej ze
Faktycznie, w dniu 1 marca br. (niedziela) flaga nie wisiawspomnianych ustaw nie przewidziano sankcji karnych za brak ła na budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Przyczyną
wywieszonej flagi. Np. art. 49§2 KW „kto narusza przepisy o godle, tego był nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Sprawa ta została
barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze aresztu już wyjaśniona. Flaga państwowa wisiała nad wejściem do
lub grzywny” również nie odnosi się kar za brak wywieszonych ratusza, jednak pracownik nadzorujący budynek nieświadomie zdjął ową flagę. Na przyszłość dołożymy starań, aby już
flag, a jedynie do szacunku wobec symboli państwowych.
Jednak redaktor naczelny Marcin Simiński wraz z wydawcą w żadne święto państwowe podobna sytuacja nie miała miejMarkiem Słomskim, w piątkowym wydaniu „Dziennika Nowo- sca.
Agnieszka Biegańska-Sawicka
gardzkiego” (3-5.03.2015 r.), na stronie tytułowej i kolejnej inSekretarz gminy Nowogard
formują, że Burmistrz nie dopilnowując wywieszenia flagi na-

Trwa przebudowa ulicy Warszawskiej
stanowiącej łącznik między ul. Kowalską, a ul. Zamkową
Trwa zlecona przez gminę Nowogard przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51.
W ramach realizowanej inwestycji dotychczas zostało wykonane:
- przesunięcie 4 słupów oświetleniowych,
- korytowanie ( wybranie ziemi i wykonanie podbudowy
pod nawierzchnie drogi i parkingów),

- ustawienie krawężników,
- wykonanie z kostki typu polbruk chodnika oraz drogi.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma KRISTONE, Krystian Suda z Gryfic.
Środki finansowe na ten cel około 420 tys. zostały zabezpieczone w budżecie gminy za poprzedniej Rady Miejskiej.
Anna Narkiewicz
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Uwaga! Pieszy na drodze

W sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury, w środę
11 marca br., o godz. 12.00 rozpoczęła się nowogardzka akcja
„Pieszy na drodze”. Organizatorem akcji był burmistrz Nowogardu wraz z komendą Policji w Nowogardzie. Zebranych na
sali przywitał gospodarz gminy Robert Czapla wraz z podinsp.
Małgorzatą Figurą. Na spotkanie przybyła młodzież z Liceum
nr 1, Liceum nr 2 , a także z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dopisali obecnością członkowie nowogardzkich stowarzyszeń oraz zaproszeni goście m.in.: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard, Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Nowogardzie, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Nowogardzie, nowogardzki oddział Związku
Sybiraków. Sołtysi, nowogardzcy radni z Przewodniczącym
Rady Miejskiej, radni powiatowi ze Starostą. Sala była wypełniona po brzegi, bo i temat ważny.
Podsumowując wystąpienia można powiedzieć, że:
- wielu tragediom można byłoby zapobiec, gdyby pieszy
miał choćby mały element odblaskowy;
- wystarczy, że pieszy założy odblask i staje się widoczny
z odległości 120-160 m;
- bez winy nie są też kierowcy - ich zachowanie na
przejściach dla pieszych pozostawia wiele do życzenia;
- przejście dla pieszych, które powinno gwarantować bezpieczeństwo, staje się wyzwaniem, gdyż kierowcy często nie
ustępują pieszym pierwszeństwa;
- w naszych realiach piesi to „intruzi”, którzy przeszkadzają
kierowcom, choć są równoprawnymi użytkownikami dróg.
Uświadomienie wszystkim prawidłowych postaw na drodze – pieszy i kierowca – to najważniejsze zadanie już od
najmłodszych lat. Ale również działania podejmowane przez
samorządy, aby zwiększać bezpieczeństwo uczestników na
drogach, to droga prowadząca do sukcesu.
Warto tu wspomnieć, że burmistrz Nowogardu, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców na przejściach
dla pieszych, już w dniu 8 stycznia br. spotkał się z dyrektorem ENEOS Sp. z o.o. oddział Szczecin Robertem Drozdem
oraz dyrektorem Rejonu Dystrybucji w Goleniowie Henrykiem Kozłem w celu przeprowadzenia negocjacji warunków
umowy na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg
i miejsc publicznych.
Negocjacje doprowadziły do obniżenia kosztów za konserwację w/w oświetlenia. Dodatkowym efektem przeprowadzonych negocjacji jest zapis w umowie, zobowiązujący konserwatora sieci – ENEOS Sp. z o.o. do zrealizowania i sfinansowania

z własnych środków modernizacji instalacji oświetleniowej.
W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się druga tura negocjacji warunków umowy na konserwację oświetlenia drogowego będącego własnością ENEOS Sp. z o.o.. Podczas pierwszego spotkania Burmistrz Robert Czapla wynegocjował niższą stawkę
za konserwację 1267 punktów świetlnych zlokalizowanych na
terenie gminy, zaś drugie spotkanie negocjacyjne dotyczyło
modernizacji oświetlenia ze środków ENEOS sp. z o.o.
Wygospodarowane w ten sposób środki w wysokości około 16 500 zł przeznaczone zostały na doświetlenie przejść dla
pieszych znajdujących się w ciągach ulic oświetlanych przez
ENEOS Sp. z o.o. takich jak: Ks. J. Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Wojska Polskiego. Na modernizację czekają kolejne
przejścia, które sukcesywnie będą doświetlane. Ten zabieg ma
za zadanie oświetlić przejścia, jak i zwiększyć uwagę kierujących poprzez zmianę barwy światła.
Do tych działań zainicjowanych i prowadzonych przez burmistrza przyłączają się również inni, co należy pochwalić. Swoją inicjatywę, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, przedstawili radni, zaś w prasie lokalnej pojawiła się
informacja o zbieraniu podpisów pod inicjatywą obywatelską,
której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych. Cieszy coraz większy wzrost świadomości wśród
mieszkańców naszego miasta. To również sygnał dla burmistrza Nowogardu, że podjęte przez niego działania idą w odpowiednim kierunku i mają akceptację społeczną.
W wielu przypadkach bezpieczeństwo pieszych zależy
od nich samych. Biorąc pod uwagę dane statystyczne można obalić obiegową opinię, że wypadki powodują tylko piraci
drogowi, którzy pieszych traktują jak zło konieczne. Dlatego
też, każdy pieszy musi uświadomić sobie, nie tylko jakie ma
prawa, ale również jakie ciążą na nim obowiązki.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani opaskami odblaskowymi i kamizelkami, równocześnie zostali zachęceni do ich używania, zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu.
Nowogardzka akcja „Pieszy na drodze” nie byłaby możliwa
bez zaangażowania odpowiednich osób i instytucji: Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, policji i Komendant Komisariatu
Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzaty Figury wraz z jej
zastępcą podinsp. Mariuszem Nowakiem, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie Anety Drążewskiej
oraz dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Kazimierza Lembasa.
Piotr Suchy
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Zebranie wiejskie w Czermnicy
z udziałem burmistrza
Kończy się kadencja sołtysów w naszej gminie. W związku z tym, we wtorek 3 marca br., odbyło się Zebranie Wiejskie
podsumowujące 4 letnią kadencję działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Czermnicy. Na zebranie przybyli mieszkańcy wsi,
a także zaproszony burmistrz Nowogardu Robert Czapla, kierownik wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz, kierownik IiR
Adam Czernikiewicz, kierownik wydziału GNGiR Ewa Jakubcewicz.
Zebranie prowadziła sołtys Monika Nagły, która po przywitaniu wszystkich obecnych, złożyła czteroletnie sprawozdanie
z działalności organów sołectwa. Następnie burmistrz również
dokonał podsumowania współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką, przypominając zebranym mieszkańcom działania i inwestycje, które gmina Nowogard wykonała na terenie sołectwa:
Rok 2011
Remont świetlicy wiejskiej – remont ścian i sufitów. Prace remontowe polegały na naprawie tynków, szpachlowaniu
i przygotowaniu ścian do malowania. Wykonaniu nowego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu sceny i na sali głównej,
wymianie oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Wartość inwestycji 17 961 zł brutto. Skazani oczyścili rów melioracyjny.
Rok 2012
Remont świetlicy wiejskiej - II etap prac remontowych
w budynku świetlicy. Prace budowlane polegały, na wykona- zadeklarował, że gmina pokryje koszty materiału oraz skieruje
niu nowej posadzki cementowej z okładziną płytkami greso- do pomocy skazanych z Nowogardzkiego Zakładu Karnego,
wymi w sali świetlicy oraz nowej konstrukcji drewnianej pod- zaś mieszkańcy zaoferowali swój czynny udział w realizacji
łogi, na scenie wraz z ułożeniem paneli podłogowych. Wartość tego zadania.
wykonanych prac 24 950 zł brutto.
Następnie obecni na spotkaniu dyskutowali nad budoRemont drogi wewnętrznej gminy – dojazd od posesji nr wą toalet i pomieszczenia kuchennego, których nie posiada
26 do posesji nr 29 – 43 000 zł.
świetlica. Kierownik wydziału IiR wyjaśnił, że ze względu iż,
Rok 2014
gmina nie posiada gruntu wokół świetlicy nie ma możliwości
Wymiana zdewastowanej wiaty przystankowej wraz z uło- umieszczenia zbiornika bezodpływowego (szamba). Burmistrz
żeniem nawierzchni z kostki brukowej - 6 680 zł.
poinformował mieszkańców, że urzędnicy ponownie rozpatrzą możliwość lokalizacji szamba na sąsiednich działkach.
Kolejnym punktem były wolne wnioski i zapytanie mieszPonadto mieszkańcy dopytywali się czy jest możliwość zakańców kierowane do burmistrza i kierowników Urzędu Miej- miany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem a gminą Nowogard
skiego. Podczas dyskusji mieszkańcy wystąpili z prośbą o wy- gdzie na jednej z działek położonej na obrzeżach wsi znajduje
remontowanie trzech dróg gminnych w tej miejscowości ze się boisko sportowe, a na drugiej znajduje się plac zabaw.
względu na zły stan. Obecny na zebraniu mieszkaniec Łukasz
Na zakończenie sołtys podziękowała zaproszonym goGrzelak wyszedł z propozycją do burmistrza, że udostępni ściom oraz wszystkim zebranym mieszkańcom sołectwa
swój sprzęt i wyremontuje te drogi, a w zamian tego burmistrz za przybycie.
Anna Narkiewicz
pokryje koszty materiału na przebudowę tych dróg. Burmistrz
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W Olchowie można już budować!
Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie,
radni jednogłośnie przyjęli zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olchowo. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które znalazły się
w tym planie:
- dopuszczono czasową możliwość budowy lokalnych ujęć
wody (studnia);
- czasowo, do czasu wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej, będzie istniała możliwość możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków;
- wytyczona została ścieżka rekreacyjna wokół nowogardzkiego jeziora, która znalazła się na planie.
Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Olchowo wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 24 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 r.
Do dnia 1 września 2014 r. wniesiono w sumie 21 uwag, które
zostały następnie rozpatrzone.
Przypomnijmy, że wcześniejszy plan dla Olchowa przyjęty został przez radnych w roku 2010, jeszcze za kadencji poprzedniego burmistrza. Od tamtej pory mieszkańcy nie mogli
się budować, bo istniał zapis, że nie można na tym terenie
wiercić studni głębinowych czy budować oczyszczalni przy-

domowych, ponieważ będzie budowana sieć wodno-kanalizacyjna, do której mieszkańcy się podłączą. Zapis ten na tyle był
martwy, że nie wiadomo było do kiedy inwestycja związana
z powstaniem tej sieci zostanie w ogóle zrealizowana.
Obecnie zmieniony plan umożliwi budowanie się osobom
zainteresowanym, pomimo braku wspomnianych rozwiązań
wodno-kanalizacyjnych.

Otwarcie Klubu Radioastronomii
Dnia 5 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nowogardzie odbyło się oficjalne otwarcie Szkolnego Klubu Radioastronomii im. Mikołaja Kopernika SP1KMK. Wśród
zaproszonych gości byli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK
w Szczecinie Janusz Tylkowski SP1TMN, sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie p. Stefan Jaworski SP1JJY, dyrektorzy nowogardzkich szkół podstawowych, Wojciech Breyer SQ1FYW - operator radiostacji klubu
SP1KMK oraz Stanisław Salamon SP1MVV.
Dyrektor szkoły Leszek Becela uroczyście przywitał zebranych gości. Następnie głos zabrał prezes klubu SP1KMK
Szymon Grygowski nauczyciel fizyki i informatyki w Zespole
Szkół Ogólnokształcących, który w formie prezentacji przedstawił dotychczasowe osiągnięcia uczniów w ramach międzynarodowego projektu ARISS - nawiązania łączności radiowej
z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Zaprezentowano
również koszulkę klubową i kartę QSL (kartę potwierdzającą
łączność radiową).
Po krótkiej prezentacji głos zabrał prezes ZOT PZK w Szczecinie Janusz Tylkowski, który wręczył uczniom licencje nasłuchowe oraz dyplomy za pierwszą łączność, a dyrektorowi

Piotr Suchy

szkoły podziękowania za trud włożony w realizację projektu.
Do podziękowań przyłączył się również burmistrz Nowogardu
Robert Czapla, wręczając na ręce Szymona Grygowskiego list
gratulacyjny za dokonane osiągnięcia po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
Po części oficjalnej wszyscy udali się do pomieszczenia klubowego, gdzie uczniowie oraz zaproszeni goście mogli nawiązać swoją pierwszą radiową łączność.
zdj. Anna Narkiewicz

17.03.2015 r.
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Będzie projekt drogi Strzelewo –
kolonia Strzelewo

Od wielu lat, gmina Nowogard, na wniosek mieszkańców
Strzelewa co roku łatała drogę na kolonię Strzelewo. Niestety
stan drogi z roku na rok stawał się coraz gorszy, a przez to rodziny mieszkające na kolonii miały utrudniony dostęp, zwłaszcza w okresie deszczowym do Strzelewa.
Staraniem radnej Jolanty Bednarek (SLD), która jest równocześnie sołtysem Strzelewa, za poparciem całego klubu radnych SLD – Lewica Razem, na piątkowej sesji znalazł się projekt
uchwały zabezpieczający pieniądze na projekt i dokumentację
drogi prowadzącej ze Strzelewa na kolonię Strzelewo. W sumie
na ten cel radni zaproponowali zabezpieczenie kwoty w wysokości 90 tys. zł.
Radni z klubu SLD – Lewica Razem przekonali do tej uchwały pozostałych radnych, którzy jednogłośnie za nią głosowali.
Cieszy fakt, że dla dobra mieszkańców gminy Nowogard po-

zostali radni potrafili wznieść ponad podziałami. Oby takich
decyzji radnych było jak najwięcej.
Piotr Suchy

II Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego
W środę, 25 lutego br., odbył się II Memoriał im. Grzegorza
Górczewskiego w skoku wzwyż. Wśród zaproszonych gości
byli m.in.: żona Grzegorza Górczewskiego - Róża wraz z córką Martą, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, inspektor
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy – Szymon Pilipczuk
oraz znajomi i przyjaciele. Wszyscy uczcili pamięć Grzegorza
Górczewskiego minutą ciszy, po czym rozpoczął się konkurs
skoku wzwyż, który poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Jesionka. Do rywalizacji przystąpili uczniowie sześciu szkół naszej gminy: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4,
SP w Wierzbięcinie, SP w Strzelewie oraz SP w Osinie.
Emocji sportowych nie zabrakło także na krzesłach dla gości. Skok wzwyż rozpoczęto od 80 cm i z każdymi dodatkowymi 5 cm robiło się coraz trudniej, ale i bardziej emocjonująco.
Mimo, iż rekord szkoły nie został pobity (137 cm) to zawodnicy
dostarczyli wszystkim kibicom wiele emocji - nie mniejszych
niż w roku ubiegłym.

Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco.
W kategorii dziewcząt:
klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
II m. SP w Osinie (opiekun Michał Janik)
III m. SP nr 3 (opiekun Jacek Cieślak)
IV m. SP nr 4 (opiekun Wiesław Buczyński)

V m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)
VI m. SP nr 1 (opiekun Monika Duraj)
VII m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Józef Korkosz)
klasyfikacja indywidualna
I m. Joanna Studniarz-130 cm (SP nr 2)
II m. Nikol Wilke-122 cm (SP nr 2)
III m. Emilia Barszczak-120 cm (SP w Osinie)
W kategorii chłopców:
klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
II m. SP nr 4 (opiekun Wiesław Buczyński)
III m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)
IV m. SP w Osinie (opiekun Michał Janik)
V m. SP nr 1 (opiekun Monika Duraj)
VI m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Józef Korkosz)
VII m. SP nr 3 (opiekun Jacek Cieślak)
klasyfikacja indywidualna
I m. Jakub Labocha-132 cm (SP nr 4)
II m. Patryk Lisiecki-130 cm (SP nr 2)
III m. Karol Kwieciński-126 cm (SP nr 2)
Organizatorem konkursu była Ewa Kuczyńska i Jarosław
Jesionka, którzy podziękowali burmistrzowi Robertowi Czapli
za ufundowanie pucharów i medali.

Anna Narkiewicz
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ogłasza VII edycję Konkursu
„Działajmy Razem”
czyli jak można wspólnymi siłami mieszkańców i pracowników Poldanor SA
podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie?
W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne
i nieformalne) mające swoją siedzibę w gminach, w których Poldanor SA ma swoje zakłady.
Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych
wspólnie przez lokalną społeczność i pracowników Poldanor SA, a przyczyniających się
do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania proekologiczne
(związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).
Pierwszeństwo będą miały projekty realizowane w sołectwach, na terenie
których Poldanor SA prowadzi swoją działalność.
W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje, komitety społeczne, organizacje
młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie,
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, wiejskie ośrodki kultury i biblioteki oraz inne
organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zrealizować projekt tak, aby osiągnięty został
cel konkursu. Organizacje te muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie
realizowany.
O dotacje nie mogą występować: beneficjenci ubiegłorocznej edycji, urzędy i podmioty
prowadzące działalność dla zysku, partie polityczne i organizacje mające na celu działalność
polityczną.
Realizacja projektów musi nastąpić od 1 maja 2015 do 30 września 2015 roku.
Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości
do 5.000 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie maksymalnie 20.000,- zł. Przewidujemy możliwość
zwiększenia kwoty dofinansowania, w przypadku gdy będzie to uzasadnione możliwością realizacji
projektu i gdy będzie on szczególnie spełniał założenie integracji z pracownikami Poldanoru oraz
przewidywał udział dużej grupy osób w projekcie.
Wnioski należy składać do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2014 roku, a informacja o przyznanych dotacjach
zostanie umieszczona na stronie internetowej Poldanor SA.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.poldanor.com.pl
w zakładce Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa w podzakładce Konkurs
„Działajmy razem” oraz w Urzędach Gmin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!!!

17.03.2015 r.
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Nowogardzianie mistrzami
brazylijskiego jiu - jitsu (BJJ)
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ), nazywane też Gracie Jiu-Jitsu lub po prostu jiu-jitsu, choć jest to określenie nieprecyzyjne
i może być mylone z japońskim pierwowzorem. BJJ to brazylijski sport walki, wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo,
który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze.
Swą popularność BJJ zawdzięcza sukcesom zawodników,
startujących w międzynarodowych ringach takich jak Vale
Tudo czy MMA (najtwardsze i najbrutalniejsze formuły sportowe). Wielokrotnie udowodniono, ze wyszkoleni zawodnicy
BJJ potrafią zminimalizować zagrożenie ze strony silniejszych
i cięższych przeciwników, po czym zdominować walkę, doprowadzając do wygranej.
W czwartek 12 marca br.,w Centrum Sportów„FIRA” burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z nowogardzkimi
zawodnikami BJJ, by pogratulować zdobytych medali, tytułów
i podziękować za godne reprezentowanie gminy Nowogard
na zawodach.
Zawodnicy Centrum Sportów "FIRA" Nowogard w zawodach Mistrzostw Polski Brazylijskiego Jiu-jitsu dnia 21 -22 lutego br., w Luboniu zdobyli wice - mistrzostwo Polski w swoich
kategoriach. Sebastian Spych srebrny medal, Grzegorz Chyży
(Masters,Adult) – Brązowy.
W zawodach Open Baltic Cup które odbyły się dnia 7 marca
br., w Koszalinie Jarosław Andrzejewski został mistrzem Polski
w kat do 88 kg , Karol Kopczewski złoty medalista w kat do 70
kg , Krzysztof Buriak - srebrny medalista w kat. do 70 kg, Grzegorz Chyży brązowy medalista w kat do 95 kg .

Podczas spotkania burmistrz skierował do zawodników
BJJ słowa:
„Przyjmijcie proszę serdeczne gratulacje i wyrazy uznania
w związku z sukcesem zdobycia Mistrzostwa Polski w tegorocznych V Mistrzostwach Polski w Luboniu i Mistrzostwach Polski
Baltic Open Cup w Koszalinie oraz godne reprezentowanie gminy
Nowogard na szczeblu ogólnopolskim.
Gratulując wyrażam słowa uznania dla pracy klubu, oraz zawodników sportowych. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, pozytywna realizacja, praca zespołowa i działanie ukierunkowane na osiągnięcie jasno określonego celu, jest prawdziwym
sposobem na sukces.
Życzę wam dalszych sukcesów sportowych, efektywnej
współpracy i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania, oraz pomyślności
w życiu osobistym”.
Centrum Sportów„FIRA” Nowogard - Sekcja Brazylijskiego
Jiu-Jitsu wspierane jest przez Stowarzyszenie Promocji Sportu
„Szansa”, w ramach ogłoszonego konkursu przez burmistrza
Nowogardu na realizację zadań publicznych gminy Nowogard
w roku 2014, w zakresie działania: „Wspieranie działalności
w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Nowogard”, Otrzymali dotację w wysokości 10.000 zł za którą zakupili maty do ćwiczeń.
Anna Narkiewicz
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W dniach 17 – 23 kwietnia 2015 r. odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie wych pojemnikach. W praktyce w ramach zaplanowanej zbiórki
w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych można wystawiać wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła
powinni wystawiać je przed posesję. W pozostałych nierucho- itp.), drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, materace, pierzymościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamiesz- ny, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki
kałe) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny dziecięce i inne tego typu odpady. Nie będą odbierane takie
i elektroniczny należy wystawiać przy pojemnikach na odpady odpady jak części samochodowe, odpady budowlane, wanny,
komunalne.
umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, odpady ogroIstotne by odpady były wystawione przed godziną 7.00 dowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady dow dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub mowe.
w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku może skutkoZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny.
wać nieodebraniem odpadów.
Szczegółowy harmonogram można znaleźć poniżej.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że odpady wielkogabaryGrażyna Grosicka, p.o. Kierownika ZBK
towe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomoNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowogard.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 90,92 m2
położony w granicach obrebu nr 3 Nowogard przy ul. Zamkowej 4
z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.
Nieruchomość zostanie wynajęta na okres 10 lat.
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego.
Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych.
Wszelkie prace remontowe osoba która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym staraniem i na swój koszt.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociagową
oraz kanalizacyjną.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia
energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie od płacenia
czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia
14, tel. 91-39-26-265.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 6,00 zł.
Czynsz najmu płatny jest w terminie do 10 każdego miesiąca.
Postąpienie ustalone zostało na 1,00 zł stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.
O wysokości postąpienia powyżej 1,00 zł decydują uczestnicy
przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników
przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 146,01 zł (20% czynszu miesięcznego wg. stawki wywoławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na
konto nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2441 PEKAO S.A. I/O Nowogard najpóźniej do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 14:00.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet czynszu dzierżawnego.
Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wypłacone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od złożenia podpisu pod
umową najmu, wpłaconego wadium nie zwraca się. Wadium przepada na rzecz Gminy Nowogard.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, tel. 91/3926242.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl.
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Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
17.04.2015 r. (piątek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna,
Poniatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Ks.
Racibowa I, Światowida, Gryfitów, Cmentarna, Polna, Reja,
Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka,
Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 3 Maja,
Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich,
Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona,
Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.
20.04.2015 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków,
Wyszyńskiego, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych
Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego,
Wileńska, Kościuszki, Miętno 20-36, Głowackiego, Racławicka,
Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesionowa, Jodłowa, Świerkowa,

Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta,
5 Marca, Kowalska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny,
Gen. Bema, Wybickiego, Norwida, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice, Promenada, Sądowa Stolarska.
21.04.2015 r. (wtorek): Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn,
Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierzchęcino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo,
Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las, Świerczewo, Ogary.
22. 04. 2015 r. (środa): Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Kulice, Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce,
Ostrzyca, Bromierz, Jarchlino, Żabówko, Słajsino, Wierzbięcin,
Olchowo, Gardna, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.
23.04.2015 r. (czwartek): Miętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga,
Zatocze, Wołowiec, Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
L.p.

1.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
Opis nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości Nr
Przeznaczenie
Forma
lokalu w m2
wg księgi
działki
nieruchomości i sposób władania
wieczystej
jej zagospodarowania

Obręb nr 3
KW
m. Nowogard
Plac Wolności 1 nr 33278.

145

245,80 m

2

Działalność
gastronomiczna, nie
będąca uciążliwą i nie
kolidującą z
funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie.

dzierżawa

Cena
wywoławcza
miesięcznej
stawki czynszu

1.806,00 zł

Forma zbycia

Pisemny przetarg
nieograniczony
na dzierżawę na
10 lat

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GKMiOŚ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, tel.(91) 39-26-242
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2015r. do dnia 30.03.2015r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 09.03.2015r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. (91) 39-26-227
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70 - rocznica Państwowości Polskiej
w Nowogardzie

Dziś 5 marca br., o godzinie 12.00 na Placu Wolności odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą Państwowości Polskiej w Nowogardzie. W tym dniu kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych,
przedstawiciele nowogardzkich szkół oraz mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności.
Życie - ten najcenniejszy dar pozostawili w drodze do wolPo złożeniu kwiatów, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wystąpił z przemówieniem okolicznościowym mó- ności i zakończenia okupacyjnej udręki,młodzi ludzie różnych
wiąc: „Szanowni zebrani, drodzy mieszkańcy gminy Nowogard. narodowości. Ludzie, którzy często nie znali barw i znaczenia
Spotykamy się na uroczystości 70 rocznicy państwowości pol- swojego marszu do wolności dla nowej innej Polski.
Jesteśmy, jako nowogardzianie, winni podziękowania, tak po
skiej w Nowogardzie.
Tego pamiętnego poniedziałku, 5 marca 1945 roku niemiecki ludzku i serdecznie, wszystkim tym żołnierzom, którzy narażając
Naugard zakończył swój żywot –rozpoczął się nowy okres jego życie lub ponosząc śmierć umożliwili naszym dziadkom, rodzidziejów i miasto znane będzie odtąd jako Nowogard. Decyzją com i nam samym osiedlenie się w Nowogardzie. To dzięki nim
przywódców Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związ- możemy dzisiaj mieszkać tutaj, pracować, żyć i cieszyć się miaku Radzieckiego podczas konferencji poczdamskiej zachodnia stem, które przez te 70 lat tak bardzo się zmieniło i które z roku na
granica powojennej Polski została przesunięta na zachód na rok staje się coraz piękniejsze.
linie rzeki Odry. Nowogard z gwarancjami międzynarodowymi
Dzisiaj mija 70. lat od chwili, gdy Nowogard otrzymał swoją
państw zwycięskich stał się oficjalnie miastem Polski. Ziemia polską tożsamość. Złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikiem
nowogardzka powróciła do macierzy piastowskiej. Stała się no- pamiętając o tych, których życie i ofiarna praca przywróciły tę
wym domem dla obywateli polskich.
ziemię i to miasto do życia po wojennych zniszczeniach dla kolejWszystkim poległym w tej walce składamy hołd pamięci nych pokoleń Polaków. Cześć ich pamięci!”.
Anna Narkiewicz
i chylimy czoła za to, że zostawili tu, w okolicach Nowogardu na
polach walki swoją krew i swoje życie.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A.,
ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski –
sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh.
Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka
„NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „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 103a; 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 Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 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 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep SpożywczoMonopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły
Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska
2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a;

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 17.00 - 18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
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,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, 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

