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Radni przyjęli propozycje burmistrza
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
W piątek, 28 sierpnia br., miała miejsce XV sesja Rady
Miejskiej w Nowogardzie, w czasie której radni głosowali za
uchwałami dotyczącymi m.in. zmian w budżecie na rok 2015.
Oto projekty uchwał, nad którymi głosowali radni:
• zakup ciągnika i kompatybilnej kosiarki tnącej dla Zarządu
Budynków Komunalnych w Nowogardzie 97.000 zł. Podczas wcześniejszej sesji Rady Miejskiej 12 sierpnia br., radni
zgodnie stwierdzili, że zakup ten jest ważny i zaproponowali, by w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć na ten
cel kwotę 100 tys zł. Jednak burmistrzowi udało się wraz ze
skarbnikiem wygospodarować środki na ten zakup jeszcze
w tegorocznym budżecie – radni przyjęli tę uchwałę;

dokończenie na str. 2

Nowogard sprzyja kolejnym inwestorom
W czwartek 27 sierpnia br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla odwiedził firmę Baltic Board S.A która klika
miesięcy temu uruchomiła produkcję na terenie Nowogardu, mieszcząc się przy ulicy Nadtorowej 14.
Była to już druga wizyta burmistrza u nowego właściciela spółki, wcześniej, w kwietniu br. była okazja do przyjrzenia się żmudnemu procesowi przygotowań do rozpoczęcia produkcji przez inwestora – gmina Nowogard również aktywnie zaangażowała się
w cały ten proces - od pomocy spółce w kwestiach formalnych,
na technicznych skończywszy. Firma Baltic Board zajmuje się produkcją cienkich płyt wiórowych na rynek krajowy i zagraniczny –
wśród głównych odbiorców zagranicznych znajdują się takie kraje jak Niemcy, rynek skandynawski, chociaż firma nie stawia sobie
w tej kwestii żadnych ograniczeń.
Gospodarzami wizyty byli - Pan Hans Joachim Edelmann –
Prezes Zarządu Spółki oraz Pani Juletta Saja – asystentka Prezesa.

dokończenie na str. 3

Drugie urządzenie do napowietrzania jeziora
W drugiej połowie sierpnia zostało uruchomione urządzenie napowietrzające wodę w jeziorze. Urządzenie to przypomina swoim wyglądem fontannę a jego działanie polega na
wydobywaniu wody z głębszych warstw jeziora i poprzez wyrzut w górę na wysokość do 14 metrów jej napowietrzenie.
Proces ten ma za zadanie mieszanie wody jak również wytrącenie z niej szkodliwych związków. Urządzenie zostało wydzierżawione na okres dwóch lat przez Gminę Nowogard od
Zakładu Elektrotechnicznego będącego własnością Pana Henryka Wiąza, który jest jego projektantem i wykonawcą.
Adam Aniuksztys, fot. S.Pietrzycki i A.Aniuksztys
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Radni przyjęli propozycje burmistrza
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
dokończenie ze str. 1

• wykonanie klimatyzacji w serwerowni Biura Informatyki Urzędu
Miejskiego 13.000 zł. Klimatyzacja potrzebna jest do utrzymywania stałej temperatury w serwerowni, pod którą podpięte
są wszystkie komputery w Urzędzie Miejskim– radni uchwałę przyjęli;
• budowa oświetlenia na skwerze u zbiegu ulic Bankowej i ulicy
3-go Maja w Nowogardzie – I etap 63.500 zł - Dyskusja była
długa. Radni w komisjach nie przyjęli tej propozycji uchwały.
Przypomnijmy, że skwer powstał w ubiegłym roku. Wykonano
wówczas ścieżki, ustawiono ławki oraz zagospodarowano otoczenie skweru i Pomnika Niepodległości. Ze skweru korzystają
licznie mieszkańcy, co naocznie późnym wieczorem potwierdził skarbnik gminy. Jednak to miejsce po zachodzie słońca
skrywa ciemność. Dlatego burmistrz zaproponował dwa etapy
na oświetlenie tego terenu. I etap – to postawienie kilku lamp,
które oświetlą skwer w centrum, zaś II etap to iluminacja zewnętrzna tego skweru, drzew oraz pomnika. W czasie sesji jednak radni zaproponowali, aby budowę oświetlenia skweru przy
zbiegu ulic Bankowej i ulicy 3-go Maja w Nowogardzie, rozpocząć od II etapu. Choć projektowane oświetlenie zewnętrzne
nie jest stricte oświetleniem drogowym, to iluminacja ta sprawi,
że rozjaśni zaciemnione w tym miejscu ulice, a przez to podniesie bezpieczeństwo osób korzystających z chodnika. Padła
propozycja, by jeszcze raz przedyskutować na komisjach Rady
ten projekt uchwały i ponownie przegłosować podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej. Na następnej sesji burmistrz, zgodnie
z prośbą radnych, przedstawi projekt II etapu budowy oświetlenia wokół ww. skweru.
• obsługa prawna wdrożenia umowy PPP z nowym operatorem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 40.000 zł – radni przyjęli uchwałę;
• aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard.
Jak wiemy o wymianę „proszą się” już lampy wzdłuż głównej

Radni zmienili
uchwałę odnośnie
swoich diet
W piątek, 28 sierpnia br., podczas XV sesji Rady Miejskiej
w Nowogardzie, radna Jowita Pawlak w imieniu radnych koalicyjnych, zgłosiła projekt uchwały w sprawie diet radnych.
W paragrafie 4 w punkcie 3 radni zaproponowali zapis, że
w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu sesji,
zwołanej przez Przewodniczącego na wniosek Burmistrza
lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, nie będzie mu
obniżana dieta, jak ma to miejsce w przypadku zwołania sesji
przez Przewodniczącego. Radni uchwałę tę przyjęli.
Pozostawiamy to bez komentarza.

opr. Piotr Suchy

alei przy jeziorze oraz te przy murach. Ich stan jest taki, że trzeba je jak najszybciej zacząć wymieniać. Również mieszkańcy
zwrócili się z prośbą do burmistrza, aby wymienić lampy i postawić następne na odcinku od fontanny do ul. Waryńskiego.
Projekty już są, ale potrzebują aktualizacji. Podobnie rzecz się
ma z miejscem rekreacyjnym dla rodzin przy ul. Zielonej (przy
dawnej dzikiej plaży) czy z pomostem rybackim, o który wnioskował w swym liście do nowogardzkich radnych Polski Związek Wędkarski – radni uchwałę tę przyjęli.
Burmistrz zaproponował projekt uchwały zwiększający dochody budżetowe naszej Gminy o kwotę 33.700zł. Są to pieniądze, które gmina Nowogard pozyskała dzięki złożonemu wnioskowi do Ministerstwa Finansów o zwiększenie części subwencji
ogólnej dla gminy Nowogard. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na dofinansowanie nowogardzkich szkół w zakresie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – radni uchwałę przyjęli.
A oto nowogardzkie placówki oświatowe objęte ww. dofinansowaniem:
Wnioskowana kwota
Nazwa i adres szkoły / placówki
dofinansowania (w zł*)
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
4 450,00 zł
Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii
5 200,00 zł
Konopnickiej w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana
4 300,00 zł
Pawła II w Nowogardzie
Szkoła Podstawowa w Błotnie
2 200,00 zł
Szkoła Podstawowa w Długołęce
4 800,00 zł
Szkoła Podstawowa w Orzechowie 2 800,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, 3 750,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
6 200,00 zł
Nowogardzie
Razem
33 700,00 zł
opr. Piotr Suchy
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Nowogard sprzyja kolejnym inwestorom
dokończenie ze str. 1

Wizyta była okazją do obserwacji jak wygląda cały proces produkcji płyt w przedsiębiorstwie od samego początku, pisząc obrazowo – „od surowca do gotowca”.
Właściciele przedsiębiorstwa mają plany dalszej ekspansji
swojej firmy w Nowogardzie – oprócz płyt planowane jest uruchomienie produkcji specjalistycznego kleju do drewna pozbawionego szkodliwego formaldehydu – jak przekonywał Prezes
Edelmann, technologia wyrobu kleju jest opatentowana i jest to
jedyny tego typu produkt w Europie.
Na chwilę obecną zakład zatrudnia 14 osób, planowane są
jednak kolejne przyjęcia, bowiem firma docelowo planuje uruchomić działalność w systemie trzyzmianowym, a także pracę

w weekendy. Aby tego dokonać, poziom zatrudnienia w firmie
musi wzrosnąć do około 40 osób.
W tym celu, wspólnie z Prezesem Zarządu zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracą do przedłożenia swoich ofert –
w pierwszej kolejności poszukiwani są operatorzy maszyn przetwórczych, elektrycy, ślusarze i mechanicy.
Jak zapewniał Pan Edelmann, każda przyjęta osoba zostanie
przeszkolona na miejscu – czas takiego przygotowania do pracy
to ok. 1-2 miesiące.
Kontakt: Tel. 503 715 658 lub osobiście w siedzibie firmy na
Nadtorowej 14 w godz. 10:00 – 15:00.
Anna Narkiewicz

Stare przedszkole
wreszcie przestanie straszyć
Od kilkunastu lat budynek po byłym przedszkolu przy
3 Maja 50 (przy Restauracji „Kamena”) w Nowogardzie
niszczeje i odstrasza. Po likwidacji przedszkola poprzednie władze gminy odsprzedały obiekt w prywatne ręce
a nowy właściciel „SIAL” W. Kimber B. Kimber Spółka Jaw-

na w siedzibą w Szczecinie ze względu na wysoki koszt
remontu budynku pozostawił go a sam budynek po kilku
latach zamienił się w ruinę.
Teraz obiekt wygląda jak z horroru i w dodatku stwarza zagrożenie, bo w każdej chwili może się zawalić. Wiadomo również, że to miejsce spotkań zwolenników tanich trunków. A i
dzieci przeskakują przez ogrodzenie i też zaglądają w poszukiwaniu przygód.
W 2012 roku burmistrz Robert Czapla podjął działania
i zaprosił właściciela nieruchomości na rozmowy, aby przejąć
stare przedszkole przez gminę i zaproponował właścicielowi
w zamian coś innego. Po długich negocjacjach i wypracowaniu korzystnego rozwiązania, właściciel wyraził chęć sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem gminie Nowogard.
We wtorek 25 sierpnia br., w kancelarii notarialnej doszło
do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie na
rzecz gminy Nowogard za cenę 120.000,00 zł.
W najbliższym czasie teren ten zostanie uporządkowany,
budynek rozebrany a grunt zostanie sprzedany.
Anna Narkiewicz
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Kolejna przeszkoda pokonana...
czy ścieżka dookoła jeziora powstanie?
Na przełomie lipca/sierpnia br., Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozytywną decyzję w sprawie bezpłatnego
przekazania gruntu pod ścieżkę rowerową, który dotychczas
należał do Skarbu Państwa (od zachodniego krańca ogrodzenia DPS do ul. Kilińskiego). W ten sposób kluczowy teren przy
jeziorze stał się własnością gminy Nowogard i formalnie nie
ma już żadnych przeszkód, aby burmistrz Nowogardu mógł
rozpocząć budowę w tym miejscu ścieżki rekreacyjno-rowerowej dookoła Jeziora Nowogardzkiego.
Pomysł realizacji ścieżki pieszo-rowerowej dookoła jeziora powziął, jeszcze za poprzedniej kadencji, obecny burmistrz Robert
Czapla, po wielu spotkaniach z mieszkańcami naszego miasta.
Prace nad tworzeniem tejże ścieżki rozpoczęły się już w 2012 roku.
Podczas styczniowej (2015) wizji w terenie ustalono ostateczny kształt ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora – począwszy
od fontanny, ścieżką przy jeziorze do wysokości ul. Kilińskiego,
następnie od ul. Kilińskiego do ogrodzenia DPS, przez teren DPS
i do polany w Sarnim Lesie, a stąd ponownie do fontanny przez
Promenadę (wykorzystując w tych ustaleniach również istniejącą
już infrastrukturę).
Nie wszystki jednak teren planowanej ścieżki należy do Gminy.
Dlatego burmistrz złożył wówczas pismo do Zarządu Powiatu o zgodę na prace na terenie będącym w zarządzie starostwa.
Do pisma dołączono odpowiednią dokumentację. Ostatecznie,
w dniu 12 marca 2015 roku, Zarząd Powiatu na posiedzeniu wyraził zgodę gminie Nowogard na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane tj.: wycinkę drzew i krzaków oraz przebudowę ogrodzenia. Z całości działki DPS-u została wydzielona
nowa nieruchomość, która stanowi przebieg części ścieżki wokół
jeziora Nowogardzkiego.

Jednak pozostał jeszcze jeden odcinek ścieżki, który nie należał do Gminy lecz do Skarbu Państwa (od zachodniego krańca
ogrodzenia DPS do ul. Kilińskiego). Burmistrz Nowogardu złożył więc pismo do Starostwa goleniowskiego, zarządcy mienia
w imieniu Skarbu Państwa, o przekazanie tego terenu na własność
gminy Nowogard. Po pozytywnie zaopiniowanym przez starostę
goleniowskiego wniosku, Wojewoda Zachodniopomorski wydał
w tej sprawie pozytywną decyzję.
Istnieją jeszcze odcinki przy jeziorze, w sprawie których trwają
rozmowy, aby przez dany teren mogła przebiegać ścieżka rekreacyjno-rowerowa. Jednak, aby ostatecznie prace nad powstaniem ścieżki wokół nowogardzkiego jeziora od ul. Kilińskiego,
przez teren DPS, Sarni Las aż do ul. Promenady mogły w pełni
ruszyć, potrzebna jest też dokumentacja techniczna. Dotychczas
radni z koalicji PiR-PiS, niezależni oraz PSL nie wyrażali zgody na
zabezpieczenie potrzebnej sumy, i blokowali inwestycję, na którą
mieszkańcy Nowogardu czekają już od wielu lat. Miejmy nadzieję,
że mimo wszystko radni wsłuchają się w ten głos mieszkańców
i inwestycja ta, będzie mogła być przez burmistrza zrealizowana.
Piotr Suchy

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wojewodzie
Markowi Tałasiewiczowi za wydanie pozytywnej decyzji w sprawie
bezpłatnego przekazania gruntu pod ścieżkę rowerową oraz obecnemu staroście Tomaszowi Kuliniczowi i byłemu Tomaszowi Stanisławskiemu, że każdorazowo pozytywnie ustosunkowali się do moich próśb odnośnie ścieżki czy wykonania prac bieżących. Dziękuje
za przychylność, bo bez Waszej zgody nie byłoby to możliwe.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Pierwsze umowy na dofinansowanie wkładu
własnego do projektów współfinansowanych
ze źródeł zewnętrznych
W ubiegłym roku, burmistrz Nowogardu, wychodząc ku prośbie organizacji pozarządowych, w ramach kwoty na konkursy dla
organizacji pozarządowych (696.000 zł), zabezpieczył w tegorocznym budżecie gminy Nowogard na rok 2015 kwotę na tzw.
wkład własny. Otóż wiele konkursów zewnętrznych, organizowanych dla organizacji pozarządowych, wymaga wkładu własnego
w wysokości 10-20% udzielanej sumy, co dla wielu było przeszkodą nie do przeskoczenia. Dzięki temu gmina Nowogard mogła
wspomóc cztery nowogardzkie stowarzyszenia w pozyskiwaniu
środków unijnych z różnych programów zewnętrznych, które są
rozpisywane każdego roku.
W poniedziałek, 31 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał z przedstawicielami czterech organizacji pozarządowych
umowy na dofinansowanie wkładu własnego do projektów
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia te wygrały
dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Fundację
PZU pt. „PZU z Kulturą - edycja 2015”, uzyskując na realizację zwycięskich projektów dofinansowanie w łącznej kwocie 45.655 zł.
W projektach tych udział weźmie w sumie ponad 100 dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
A oto stowarzyszenia, które podpisały umowy z gminą Nowogard:
- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY,
- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”,
- Stowarzyszenie Rozwój Oświaty Lokalnej-ROL,
- Stowarzyszenie „Nasze Szanse”.
Piotr Suchy

Przejście dla pieszych przy ul. 3 Maja
Od 1 września internauci mogą głosować w konkursie
„Aktywne przejścia dla pieszych”. Będą wybierać spośród
ponad 300 zgłoszonych przez zarządców dróg niebezpiecznych przejść w całej Polsce. Internauci i komisja konkursowa wskażą te, które Fundacja PZU wyposaży w elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników.
Głosowanie trwa do 28 września i podzielone jest na cztery
etapy. W każdym tygodniu wyłonionych zostanie 5 zwycięskich
lokalizacji. Jedną z nich będzie ta, która otrzyma największą
liczbę głosów od internautów. Wyboru czterech pozostałych
dokona komisja konkursowa. W sumie, w ramach kampanii
„Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” zmodernizowanych zostanie 20 przejść dla pieszych. Aby oddać głos,

wystarczy wejść na stronę www.stopwariatom.pl i wyszukać
miejscowość. Na stronie znajduje się także ranking, w którym
na bieżąco aktualizowana jest liczba zebranych głosów.
Wskazane w konkursie przejścia zostaną wyposażone
w specjalne oświetlenie, które zapala się, gdy pieszy zbliża się
do pasów, maty antypoślizgowe skracające drogę hamowania
oraz system stale święcących „kocich oczek”. Zwycięskie lokalizacje będą ogłoszone na stronie www.stopwariatom.pl.
Konkurs na „Aktywne przejścia dla pieszych” jest elementem kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom
Drogowym”. Patronat nad nim objęły Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Miast Polskich.
Wydział GKMiOŚ
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Misja Namiotowa Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

Wyjątkowy jubileusz
Od wtorku 25 sierpnia br. do soboty 29 sierpnia br., rozstawiony na Placu Szarych Szeregów wielki niebiesko-biały
namiot, każdego poranka wypełniała wrzawa i gwar roześmianych dzieci, które mogły pod okiem fachowej kadry
wolontariuszy, brać udział w zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych oraz językowych. Organizatorem tych zajęć w Nowogardzie była Misja Namiotowa Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzieci miały okazję usłyszeć historie biblijne, zaś namiotowa
kawiarenka dbała o napoje chłodzące oraz wydawała bezpłatnie posiłki dla wszystkich dzieci, biorących udział w zajęciach.
W ostatnim dniu dzieci mogły za darmo korzystać z nadmuchiwanych zamków, zjeżdżalni oraz waty cukrowej i różnorodnych
balonowych atrakcji. Do wszystkiego przygrywał młodzieżowy
zespół gospel. W trakcie ostatniego spotkania KIDS CLUB, dzieci
otrzymały liczne nagrody i słodycze.
W sobotę wieczorem (29 sierpnia br.) „niebieski” namiot odwiedził Mate.O - Mateusz Otręba , zięć ś.p. Czesława Niemena artysta , gitarzysta , wokalista i poeta. W duecie z Adamem Szewczykiem przedstawili wspaniały 2- godzinny program z nowej
płyty „Mate.O Akustyczny”. Koncert był uświetnieniem obchodów
10-lecia Misji Namiotowej Agendy KECh w RP.
Misja Namiotowa może działać od 10 lat dzięki bezinteresownemu wsparciu licznych sponsorów z Polski i spoza jej granic.
Również gmina Nowogard pomaga MN dofinansowując dożywianie ponad 100 dzieci podczas Kids Clubu, w ramach konkursu
dla organizacji pozarządowych. Nieocenioną osobą i wsparciem
dla MN jest kierownik nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Skibska, która od samego początku współpracowała

i pomagała pastorowi Cezaremu. Nie możemy też zapomnieć
o władzach gminy - o poprzednim i obecnym burmistrzu Nowogardu - którzy również wspierali Misję.
Wszystkie opisane wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby nie zaangażowanie całej ponad 30 osobowej rzeszy wolontariuszy, tych od
pracy z dziećmi, od kawiarenki, od pilnowania namiotów od spraw
technicznych itd. Pragnę im wszystkim serdecznie podziękować za
ich pracę i entuzjazm. Dziękuję Redakcji Dziennika Nowogardzkiego oraz Radia eNka FM za pomoc medialną. Dziękuję Państwu Wencel za możliwość korzystania z toalet w Pizzerii Neptun, Państwu
Lisiewicz - Piekarnia Karsk za słodkości i nocleg dla wolontariuszy
z Gdańska, Państwu Wietlickim za koncert Mate.O, burmistrzowi
Nowogardu panu Robertowi Czapli oraz Pani Teresie Skibskiej za
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu projektu. Wszystkim
członkom i sympatykom naszego Zboru w Nowogardzie za wsparcie . Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać. Przede Wszystkim dziękuję
jednak Panu Bogu za te 10 lat Jego błogosławieństwa, ochrony
i natchnienia - podsumował podczas niedzielnego nabożeństwa
Misję Namiotową pastor Cezary Komisarz.
Podsumowanie 10 lat Misji namiotowej: Od 2005 do 2015
roku przeprowadziliśmy 41 wydarzeń misyjnych w 10 miejscowościach w Polsce. Ponad 1300 nastolatków wzięło udział w obozach organizowanych w Dyminie przez Fundację „Głos Ewangelii”
z naszym udziałem, ponad 2500 dzieci wzięło udział w półkoloniach Kids Club, organizowanych w Nowogardzie ( w sumie w Kids
Club wzięło udział i zostało też dożywionych około 1500 dzieci),
Turku, Zamościu, Szczecinie, Świnoujściu oraz Gryfinie.
Podczas obchodów 10 lecia, pastor Cezary Komisarz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia MN w ciągu tych minionych 10 lat. A przed nami kolejne dziesięciolecia....
Info. własna
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Poświęcenie
świetlicy
środowiskowej

W sobotę, 29 sierpnia br., w parafii Rzymsko-katolickiej
pw. św. Rafała Kalinowskiego, Arcybiskup Andrzej Dzięga
(Metropolita Archidiecezji Szczecińsko-kamieńskiej) odprawił
mszę świętą i poświęcił nowo wybudowaną świetlicę środowiskową imieniem św. Jana Pawła II. W uroczystościach wzięły
udział władze kościelne i samorządowe, przedstawiciele nowogardzkich instytucji i organizacji oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy. W sobotnich uroczystościach uczestniczył zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.

76 Rocznica
Wybuchu II Wojny Światowej
76 lat temu, 1 września 1939 roku, pierwsze bomby spadły na Wieluń o godz. 4.40, zaś pierwsze salwy, pierwsze
strzały padły pięć minut później na Westerplatte z pancernika „Schleswig-Holstein. Tak rozpoczęło się dla Polaków
długie 6 lat egzystencji, w okupowanej przez nazistów niemieckich Polsce, a ponadto 17 września 1939 roku zrealizowany został haniebny pakt Ribbentrop-Mołotow i Polska
została zaatakowana z drugiej strony, przez drugi wielki,
straszliwy totalitaryzm, obok hitlerowskiego, przez totalitaryzm stalinowski, przez Armię Związku Radzieckiego.

W tym szczególnym dniu czcimy pamięć polskich bohaterów, żeby pamiętać o najstraszliwszym kataklizmie XX
wieku, jaka była II wojna światowa, rozpętana przez hitlerowskie Niemcy.
Również w Nowogardzie, o godz. 12.00, przedstawiciele
środowisk kombatanckich, władz miasta oraz uczniowie nowogardzkich szkół złożyli przed Pomnikiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej wieńce i kwiaty, dla uczczenia 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
opr. Piotr Suchy
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Konsultacje z mieszkańcami os. Bema
We wtorek 25 czerwca br., na Osiedlu Bema w Szkole
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie odbyły się konsultacje
społeczne z mieszkańcami osiedla oraz projektantem Mariuszem Jażdżewskim w sprawie ostatecznego zatwierdzenia projektu budowy parkingów przy ulicy Leśnej w Nowogardzie.
Prace związane z projektowaniem trwają już od roku.
W tym czasie burmistrz już kilkukrotnie spotykał się z Radą
Osiedla i mieszkańcami aby wspólnie omówić koncepcje oraz
nanieść uwagi (poprawki) do projektu.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, radny Rady Miejskiej Marcin Wolny, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz, kierownik wydziału IiR Adam Czernikiewicz oraz Joanna Miklas pracownik tego wydziału.

W toku dyskusji mieszkańcy ostatecznie zatwierdzili przedstawione rozwiązanie projektowe. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowę 61 miejsc parkingowych oraz
3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, budowę chodnika
wzdłuż całego odcinka drogi, remont nawierzchni bitumicznej
jezdni, wykonanie odwodnienia drogi i parkingów oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego i wycinkę kolidujących drzew.
W trakcie spotkania mieszkańcy również przedstawili
propozycje ważnych dla nich inwestycji, m.in.: remonty dróg
i chodników, budowę siłowni.
Anna Narkiewicz

Burmistrz pozyskał dofinansowanie
z Programu Budowy Dróg Lokalnych,
zw. „schetynówkami”
W piątek, 4 września br., burmistrz Robert Czapla podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie dokumenty, odnośnie finansowania inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie” z budżetu
Państwa. Kwota dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja: 2012-2015, nazywana
potocznie „schetynówką”, stanowi 50% wartości przedsięwzięcia czyli 338.081,19 zł.
Gmina Nowogard na realizację zadania w 2015 r. przeznaczyła
kwotę: 332.581,19 zł, partner – Powiat Goleniowski, na realizację
zadania w 2015 r. zabezpieczył kwotę w wysokości 5.000,00 zł, zaś
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zabezpieczył
kwotę 500,00 zł.
Całkowity koszt tej inwestycji to 676.162, 38 zł. Wykonawcą
robót jest P.P.U.H. SZACH Krzysztof Chudzik. Termin realizacji tej
inwestycji to lipiec– październik 2015 r.
Remontowana ulica znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nowogardzie (II Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Edukacji „Zdroje” oraz
Gimnazjum nr 2) oraz powstały tu dwa boiska sportowe - boisko
piłkarskie (wym. 30m x 62m) z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”
oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej (wym.
19,1m x 32,1 m) o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem

socjalno-szatniowym. Dodatkowo, w sezonie zimowym funkcjonuje tu sztuczne lodowisko wybudowane w 2011 r. w ramach Programu „Biały Orlik”.
Zważywszy na fakt, że przebudowywana droga stanowi bezpośredni dojazd do ww. placówek, a stan techniczny tej drogi był
wysoce niezadowalający, od dawna istniała potrzeba jej modernizacji. W chwili obecnej trwa rozpoczęta modernizacja wspomnianej drogi.
Piotr Suchy
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Kolejne Pieniądze dla Szkół Podstawowych
W nowogardzkich placówkach oświatowych w latach
2012-2015 trwała realizacja projektu unijnego pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego to - 2 846 161,00 zł. Projekt obejmował 10 szkół podstawowych i 3 gimnazja.
Burmistrz Nowogardu pozyskał dodatkowe środki finansowe na dalszą realizację tego projektu. Dodatkowa część
projektu realizowana będzie w dziesięciu Szkołach Podstawowych w terminie od września 2015r. do grudnia 2015r.
Tym razem działania w projekcie podzielone są na trzy zadania : Zadanie 1 : Przyroda i matematyka – skuteczne uczenie
SP, Zadanie 2 : Czytanie, pisanie i rozumowanie SP i Zadanie 3:
Blok języków nowożytnych- język angielski SP. Suma dofinansowania dodatkowej części projektu to 210 440 zł . Całkowita
kwota projektu wynosi zatem 3 056 601,00 zł. Celem głównym
projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych
szkół gminy Nowogard w obszarach wsparcia edukacyjnego

przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem,
metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Specjalista ds. Promocji i PEFS
Piotr Kazuba

Wakacyjne remonty w szkołach
na terenie gminy Nowogard
Okres wakacyjny to najlepszy czas na przeprowadzenie remontów w szkołach, które „odpoczywają” przez dwa miesiące
od uczniów. Podczas tegorocznych wakacji przy remontach
w szkołach pracowali osadzeni w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. W Szkole Podstawowej nr 1 wykonali oni remont szat-

ni i pomieszczenia gospodarczego oraz remont klas, w Gimnazjum nr 1 wykonali remont korytarzy oraz klasy, zaś Szkole
Podstawowej w Żabowie wykonano remont schodów, położono polbruk i pomalowano korytarz.

Żabowo - droga i schody przed remontem
Gimnazjum nr 1

SP nr 1

Żabowo - droga i schody po remoncie
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września, odświętnie ubrani uczniowie nowogardzkich szkół wraz z towarzyszącymi im rodzicami zgromadzili się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
2015/2016.
W uroczystych apelach wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: burmistrz Robert Czapla
w szkołach podstawowych w Orzechowie oraz w Nowogardzie, gdzie w Szkole Podstawowej nr 1 witając całą społeczność
szkolną, poinformował o uroczystym otwarciu terenu wokół
placu zabaw, który w okresie wakacyjnym całkowicie zmienił
swoje oblicze za sprawą prac, mających na celu zagospodarowanie terenu wokół szkoły (koszt tej inwestycji to ok. 140 tys
zł), zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski w Gimnazjum nr 3
(na osiedlu Bema) i w Szkole Podstawowej nr 2, zaś sekretarz
gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka w Błotnie i w Strzelewie.
W roku szkolnym 2015/2016 w nowogardzkich szkołach
(Gmina zarządza 10 szkołami podstawowymi, 3 gimnazjami
oraz 1 szkołą ponadgimnazjalną) rozpoczęło naukę prawie 3
tys uczniów, zaś do przedszkoli poszło w sumie 490 przyszłych
uczniów (150 przedszkolaków jest w przedszkolu pana Jana
Kopycińskiego i około 15 w niepublicznych).
Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli,
uczniów i rodziców jak również administracji i pracowników
obsługi. Każdy wiąże z nowym rokiem szkolnym nadzieje, ale
jest też pełen obaw przed tym co ten rok przyniesie.
Z racji nowego roku szkolnego życzymy uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności, zaś nauczycielom i dyrektorom szkół zadowolenia z owoców ich pedagogicznej pracy.

SP Orzechowo

SP nr 1

Sp Strzelewo

SP nr 2

Gimnazjum nr 3

Błotno
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Wyremontowano kolejny odcinek drogi
dojazdowej do garaży na Zamkowej
Utwardzono oraz wykonano kanalizację deszczową
przy odcinku drogi dojazdowej do garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie. Jest to już VIII odcinek systematycznie
utwardzanych dróg garażowych. Odbioru, 27 sierpnia br.,
dokonał burmistrz Nowogardu w towarzystwie: wykonawcy,
inspektora nadzoru Tadeusza Siembidy, kierownika wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego Tadeusza Fiejdasza, zastępcy
kierownika tego wydziału Wojciecha Szponara oraz przedstawiciela użytkowników garaży Stanisława Szałagana.

Dojazd do garaży przed ...

Dojazd do garaży po remoncie

Wyremontowany odcinek ma długość 92 m, wykonany jest
z kostki betonowej typu POLBRUK (koloru szarego). Inwestycja
obejmowała również wybudowanie kanalizacji odwadniającej
tereny oraz budowę studzienek ściekowych. Wyeliminuje to
uciążliwe podtapianie garaży w czasie ulewnych deszczy oraz
pozwoli kontynuować kolejne etapy utwardzania dróg dojazdowych. Większość kosztownych robót a mianowicie wybudowany system odwodnienia jest niewidoczny – jest wbudowany w grunt.
Wykonawcą robót za kwotę 180. 151.63 zł. wyłonionym
w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs z Nowogardu.
Anna Narkiewicz

Nowy plac manewrowy ul. Zamkowej 1
W środę, 9 września br., burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusza Fiejdasza
oraz p.o kierownika Zarządu Budynków Komunalnych Grażyny Grosickiej dokonali odbioru placu manewrowego po
byłej kotłowni przy ul Zamkowej 1 oraz drogi wewnętrznej
stanowiącej łącznik między ulicami Kowalską i Zamkową
w Nowogardzie.
Przy ul. Zamkowej 1 w Nowogardzie, na terenie po byłej
kotłowni, powstał plac manewrowy, na którym powstało 12
miejsc parkingowych, gdzie mieszkańcy mogą pozostawiać
swoje samochody. Plac manewrowy utwardzony został z kostki polbruk. Część materiału jest nowa a pozostała część kostki
pochodzi z odzysku po remoncie innego parkingu. Wykonawcą
robót była firma PPUH KUGA Krzysztof Stróżewski z Nowogardu. Całkowity koszy wyniósł 71 706 zł.

Ze względu na duże natężenie ruchu w godzinach rannych
i popołudniowych, w najbliższym czasie wzdłuż budynku wielorodzinnego Zamkowa 1 zostanie wprowadzony zakaz postoju
aut. Wprowadzony zakaz umożliwi łatwiejszy i bezpieczny wyjazd i wjazd samochodów na tej drodze.
Natomiast na drodze, która była w bardzo złym stanie technicznym, została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo wyremontowano odcinek kanalizacji deszczowej oraz
wybudowane zostały 4 miejsca postojowe.
Roboty wykonała firma „AZBUD” z Nowogardu, wyłoniona w przetargu nieograniczonym na remonty i utrzymanie
dróg w roku 2015. Całkowity koszy inwestycji wyniósł około
125.000 zł.
Anna Narkiewicz
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Remont parkingu i chodnika
przy ul. Boh Warszawy
W poniedziałek, 7 września br., burmistrz Robert Czapla
wspólnie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) „Gardno” Janem Smolirą, kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem
Fiejdaszem, dokonali odbioru chodnika i parkingu przed
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, przy ul. Bohaterów Warszawy 68 w Nowogardzie.

Zadanie to było finansowane wspólnie przez gminę Nowogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”. W ramach współpracy, która dobrze rozwija się od kilku lat, wybudowano chodnik
i zmodernizowano parking, zwiększając ilość miejsc postojowych.
Całość została utwardzona z kostki betonowej. Łączny koszt remontu to 89 980 zł. Gmina pokryła koszty remontu parkingów
na powierzchni działek, należących do gminy Nowogard w wysokości 25.041,71 zł. Prace wykonała firma Grześ-Bud Nowogard.

Nowe ławki przy ul. Kowalskiej
W poniedziałek, 8 września br., burmistrz Nowogardu
Robert Czapla wraz z Tadeuszem Fiejdaszem kierownikiem wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego, dokonali odbioru 3 nowych ławek wzdłuż boiska przy ul. Kowalskiej
w Nowogardzie. W miejsce starych zniszczonych i zdewastowanych ławek, zostały umieszczone nowe siedziska na
nowym polbruku skierowane w stronę boiska, a także zostały przesunięte trzepaki.

Nowe ławki powstały na wniosek złożony do burmistrza
przez radnego Rafała Paśko w imieniu mieszkańców tego
osiedla. Dla kogoś może się wdawać że, tych ławek jest mało,
ale dla mieszkańców pobliskich budynków, szczególnie tych
w podeszłym wieku, są one „błogosławieństwem”. Ławki te są
dla tych osób miejscem odpoczynku, ale i również miejscem
do prowadzenia konwersacji.

Dawniej

Obecnie

Anna Narkiewicz
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Trwa remont drogi do „Orlika”
Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły
Podstawowej nr3 w Nowogardzie (SP3), boiska Orlik oraz
hurtowni, które zlokalizowane są przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie.
W dniu dzisiejszym (7 września br.), burmistrz Nowogardu
dokonał kontroli postępu prac, związanych z remontem wspomnianej drogi.
Zakres prac obejmuje: wzmocnienie podbudowy drogi,
ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami z kost-

ki betonowej (dotychczasowa była już w bardzo złym stanie
technicznym). Ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe
oraz pętla do nawracania autobusów, dowożących dzieci do
szkoły. Całkowity koszt tej inwestycji to 676.162, 38 zł. Wykonawcą robót jest P.P.U.H. SZACH Krzysztof Chudzik.
Remont ten był niezbędny, ponieważ stara droga zamieniała się w błotnisko w przypadku większych opadów, i tworzyły się przeszkody trudne do przejścia.
Anna Narkiewicz

Spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Lestkowa
W czwartkowe popołudnie (3 września br., o godz.
17.00) burmistrz Robert Czapla spotkał się w miejscowej
świetlicy z mieszkańcami Lestkowa. Spotkanie dotyczyło
przede wszystkim projektowanego placu zabaw, dlatego na to spotkanie przybyli również Adam Czernikiewicz
- kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów oraz jego
zastępca Rita Mazurczak. Podczas spotkania urzędnicy
przedstawili mieszkańcom propozycje projektów i wyposażenia planowanego placu zabaw. Mieszkańcy po zapoznaniu się z dokumentacją, podjęli ostateczną decyzję co
do ww. placu.
Spotkanie było też okazją do rozmowy mieszkańców
Lestkowa z włodarzem Gminy na temat przyszłych inwestycji, przede wszystkim tych dotyczących ich świetlicy. W tym
jeszcze roku burmistrz obiecał, że wspomoże mieszkańców
finansowo w celu zakupu materiałów potrzebnych do prze-

prowadzenia remontu jednego z pomieszczeń świetlicy, gdzie
planowane jest postawienie stołu do tenisa stołowego. Mieszkańcy sami wyszli z tą inicjatywą zobowiązując się do samodzielnego wykonania ww. remontu.
Ponadto mieszkańcy przedstawili plan swego działania do
roku 2018: zainstalowanie na potrzeby świetlicy szamba bezodpływowego oraz przystosowanie pomieszczeń na toaletę
i zaplecze kuchenno-gospodarcze. Mieszkańcy zwrócili się
również o przekazanie w centrum wioski terenu pod boisko
sportowe. Propozycje mieszkańców zdobyły akceptację burmistrza i obietnicę wsparcia ze strony Gminy.
Piotr Suchy
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Gminne Dożynki 2015 w Świerczewie
W sobotę, 5 września 2015 roku o godz. 13.00 w koście pw. św. Faustyny Świerczewie, uroczystą Mszą św.,
pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Sochy
– proboszcza parafii Strzelewo, w asyście ks. kan Kazimierza Łukjaniuka – dziekana dekanatu Nowogard, rozpoczęły się nowogardzkie Gminne Dożynki. W czasie tej
mszy poświęcone zostały przyniesione wieńce i kosze
chleba z tegorocznej mąki oraz modlono się za wszystkich rolników.
Po uroczystościach religijnych, korowód dożynkowy prowadzony przez jeźdźców, w towarzystwie zespołu Ludowego
„Wesoła Ferajna” wraz z zaproszonymi gośćmi, ze starostą dożynek Jerzym Kubicki i starościną Małgorzatą Ciechanowską
– Podemską przeszedł na miejscowe boisko, gdzie odbyła się
część oficjalna dożynkowych uroczystości.
Po muzycznym przywitaniu przez zespół Ludowy „Wesoła
Ferajna” Aneta Drążewska – dyr. Nowogardzkiego Domu Kultury zaprezentowała wnoszone wieńce, które przygotowały
sołectwa gminy Nowogard: Żabowa, Świerczewa, Trzechla,
Maszkowa, Miętna, Długołęki, Orzesza, Wojcieszyna, Grabina,
Sikorek, Lestkowa, Błotna, Ostrzycy.
Po tej prezentacji, na scenę został zaproszony gospodarz
Gminnych Dożynek – burmistrz Nowogardu Robert Czapla, sołtys Świerczewa Urszula Armata, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Saniuk. Burmistrz po hymnie państwowym przywitał przybyłych gości, wśród których byli mi.in.: Dariusz Wieczorek – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Kazimierz
Lembas – dyr. nowogardzkiego szpitala i radny powiatu Goleniów, Antoni Bielida Przewodniczący Celowego Związku Gmin
R- XXI, Tomasz Kulinicz – starosta Powiatu Goleniowskiego, Damian Simiński – były z-ca burmistrza Nowogardu oraz dyrektor
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o.
(PUWIS ), podinsp Małgorzata Figura – komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, podinsp. Mariusz Nowak – z-ca komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie, przedstawiciele
gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz radni Rady Miejskiej
w Nowogardzie.
Po przywitaniu gości, burmistrz Robert Czapla w krótkim
przemówieniu podziękował rolnikom z terenu gminy Nowogard za ich ciężką pracę mówiąc: „Drodzy Rolnicy! Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana zaś jest naszą
żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę
przed tymi, którzy tę ziemię uprawiali. Za dary Waszych rąk, za
owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam Wam
słowa najwyższego uznania[...]. Dzisiaj mamy okazję to okazać,
podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc plon[...]. Życzę Wam, aby zawsze były dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę Wam
wszystkim, aby chleba w Waszych domach zawsze było pod dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.
Życzę Rolnikom godnych warunków do życia i pracy. Życzę dużo
zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym”.
Następnie do zgromadzonych przemówił również: Dariusz
Wieczorek radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który dołączył się do tych podziękowań. Następnie, po
przemówieniach, na scenę zaproszeni zostali starości dożynek,
którzy wręczyli gospodarzowi nowogardzkich Dożynek Gminnych – Robertowi Czapli tradycyjny bochen chleba, upieczony
z tegorocznych zbóż.

Po wspólnym odśpiewaniu Roty, nastąpiło rozdzielenie
chleba wśród obecnych. W tegorocznym rozdawaniu chleba uczestniczyli: Kazimierz Lembas radny powiatu Goleniów,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk, zastępca burmistrz Krzysztof Kolibski oraz burmistrza
Robert Czapla.
Podczas dożynek odbył się również konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W składzie komisji znaleźli się:
Dariusz Wieczorek radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Kazimierz Lembas radny powiatu Goleniów,
Stanisław Saniuk Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, podisnp Małgorzata Figura komendant Komisariatu
Policji w Nowogardzie, Damian Simiński dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. (PUWiS),
ks. kan Kazimierz Łukjaniuk dziekan dekanatu Nowogard oraz
ks. Krzysztof Socha proboszcz parafii w Strzelewie, którzy po
burzliwej naradzie ogłosili werdykt: I miejsce sołectwo Lestkowo - 1.850,00 zł, II miejsce sołectwo Świerczewo - 1.250,00 zł,
III miejsce sołectwo Żabowo - 650,00 zł. Wyróżnienia po 200 zł
dla sołectwa: Maszkowa, Strzelewa, Ostrzycy, Trzechla, Długołęki, Grabina, Wojcieszyna, Miętna, Sikorek, Orzesza, Konarzewa, Błotna.
Ogłoszono również wyniki konkursów, które odbywały się
na terenie naszej gminy:
„Najładniejsza dekoracja dożynkowa”: I miejsce - Sołectwo Maszkowo 1.850,00 zł, II miejsce sołectwo Sikorki 1.250,00
zł, III miejsce sołectwo Żabowo 650,00 zł. Wyróżnienia po
200,00 zł otrzymało sołectwo Świerczewo, Sąpolnica, Grabin,
Konarzewo, Trzechel, Ostrzyca, Lestkowo.
„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”: I miejsce Wyszomierz - 5.000 zł, II miejsce Świerczewo - 3.000 zł, III miejsce
Miętno - 2.000 zł.
„Zadbaj o siedlisko bo to Twoje Środowisko”: I miejsce
Andrzej Kania z Wyszomierzz 1.000 zł, II miejsce Jadwiga Nowak z Świerczewa - 800 zł, III miejsce Wioletta i Rafał Sznałbel
z Błotna - 500 zł. Wyróżnienia po 300,00 zł dla Mai Żyto z Karska, Krystyny Maciejewskiej z Boguszyc, Piotra Polaka z Miętna.
Celowy Związek Gmin R-XXI przyznał także swoją specjalną
nagrodę 1000 zł w konkursie „Zadbaj o siedlisko bo to Twoje
Środowisko” dla Jadwigi Nowak.
Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) wręczyły nagrody pieniężne sołectwom, które zajęły miejsca od I do VI w Olimpiadzie
Sołectw Gminy Nowogard 2015, których LZS były organizatorem (I miejsce Sąpolnica, II miejsce Żabowo, III miejsce Ostrzyca, IV miejsce Miętno, V miejsce Słajsino, VI miejsce Wierzchy).
Dożynkom towarzyszyła wystawa narzędzi i maszyn rolniczych, stoiska sołectw, Celowego Związku Gmin R-XXI, diabetyków itd. Każdy mógł spróbować grochówki, ciast, a nawet
własnych wyrobów. Nie zapomniano również o dzieciach, dla
których przygotowano wiele atrakcji: skoki na specjalnej trampolinie czy jazdę konną. Na scenie nie brakowało muzycznych
wydarzeń. Dożynki Gminne swymi występami uświetnili: „Wesoła Ferajna” z Nowogardzkiego Domu Kultury, „Kapela Rycha”,
Taneczne dzieci ze Świerczewa, „TRIO MARIACHI”, pokaz tańca
”ZUMBA” oraz ”ANDRE” – gwiazda wieczoru związana z muzyką Disco Polo, a zabawę taneczna do rana poprowadził zespół
„Avanti”. Nawet niesprzyjająca pogoda nie zniechęciła przybyłych do wspólnej zabawy.
Anna Narkiewicz
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Podziękowania dla sołtys Świerczewa
W poniedziałek, o godz. 13.30, burmistrz Robert Czapla
wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, na ręce sołtys
Świerczewa Urszuli Armaty, złożyli podziękowanie za organizację Dożynek Gminnych 2015.
Mieszkańcy wsi wraz z pania sołtys i członkami Rady Sołeckiej już od
kilkunastu tygodni przygotowywali swoje domostwa, otoczenie , jak
i miejsce pod tegoroczne dożynki,
aby goście od wjazdu czuli świąteczną atmosferę. Zdjęcia z dożynek

w Świerczewie w pełni potwierdzają, że zadanie to zostało zrealizowane.
Tegoroczne Dożynki Gminne w Świerczewie nie odbyłyby się
bez zaangażowania mieszkańców
Świerczewa, sołtys i Rady Sołeckiej,
pomocy i wsparcia ze strony burmistrza i jego zastępcy, pracowników
Urzędu Miejskiego, decyzji radnych
Rady Miejskiej w Nowogardzie, sponsorów i wielu innych osób.
Piotr Suchy
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Spotkanie sołtysów w Łęgnie
W gminie Nowogard, odbywają się cykliczne spotkania burmistrza z sołtysami. Jest to niewątpliwie okazja do
rozmów i podzielenia się z burmistrzem troskami „dnia codziennego” sołtysów i ich sołectw. Takie spotkanie miało
miejsce 28 sierpnia br. w Łęgnie, gdzie wszystkich sołtysów z gminy przywitał gospodarz Józef Włochowicz.
Na zebrania z sołtysami zaproszona została Małgorzata Nagrodzka – Specjalista ds. promocji i organizacji, która przedstawiła analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także
celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
Konsultacje posłużyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących
sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR mogli składać propozycje do analizy SWOT i celów LSR.
Podczas spotkania głos zabrał również burmistrz Nowogardu, który przedstawił plan tegorocznych dożynek gminnych
w Świerczewie i zaprosił wszystkich sołtysów do uczestnictwa
w tym święcie.

Po części oficjalnej, sołtysi już mniej oficjalnie i bardziej
swobodnie, mieli możliwość rozmowy, nie tylko we własnym
gronie, ale również z burmistrzem i z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz

Podziękowanie Burmistrza Nowogardu i Sołtys Świerczewa
za pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych
Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej,
mieszkańcom Świerczewa oraz wszystkim zaangażowanym za
podjęcie trudu współorganizacji dożynek gminnych w Świerczewie.
Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi
Socha ze Strzelewa i księdzu kanonikowi Kazimierzowi Łukjaniukowi, dziekanowi dekanatu nowogardzkiego za uroczystą, dziękczynną Mszę Świętą w intencji rolników i za zebrane plony.
Dziękujemy również Małgorzacie Ciechanowskiej – Podemskiej i Jerzemu Kubickiemu za pełnienie honorów Starostów Dożynek.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Świerczewa za przygotowanie gościńca, i za przepiękny wystrój posesji.
Na ręce sołtysów sołectw gminy Nowogard składamy podziękowania mieszkańcom z sołectw: Żabowo, Świerczewo, Trzechel,
Maszkowo, Miętno, Długołęka, Orzesze, Wojcieszyna, Grabina, Sikorek, Lestkowa, Błotna i Ostrzycy za włożony wkład pracy w pięknie przygotowane wieńce dożynkowe.
Dziękujemy również zespołom „Wesoła Ferajna” z Nowogardzkiego Domu Kultury i „Tanecznym Dzieciom” ze Świerczewa
za uświetnienie obrzędów i część artystyczną.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy
wsparli organizację tegorocznych dożynek: Nadleśnictwo Nowogard, B>K>K Pikuła, ALL-POL Piotr Bogdanowicz, Paweł Serafin,
Port lotniczy Goleniów, Janina i Stanisław Ciechanowscy, Mał-

gorzata i Łukasz Podemscy, Kazimierz Chwiałek Ferma Drobiu
Kościuszki, Firma Handlowo-Usługowa Daniel Grzelak z Czermnicy, VISONEX Beata i Zbigniew Piątak, Sławomir i Edyta Wencel
- Pizzeria NEPTUN, POMTOR I, Danuta i Tadeusz Rzeteccy, Sklep
budowlany Państwa Laskowskich, Hurtownia Farb przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, Jan Bąk, „Klif” S.C. sklep Joanna
Kalinowska Halina Lis Dealer Husqvarna, Henryk Wiąz, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARTUS Jurczak Artur - STIHL, Jarosław Mysiak.
Wszystkim rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom, wszystkim rodzinom rolniczym dziękujemy za zebrany
plon, za rolniczy trud.
Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości za kultywowanie tradycji, bo ta tradycja nas jednoczy.
Sołtys Świerczewa
Burmistrz Nowogardu
/-/ Urszula Armata
/-/ Robert Czapla
Przepraszam osoby mi bliskie oraz te, które pracowały przy
organizacji tegorocznych dożynek w naszym sołectwie, i mogły
się poczuć dotknięte moim zachowaniem wywołanym stresem.
Za wszelkie te sytuacje z mojej strony, za słowa, które mogły
być czasami niestosowne przepraszam i bardzo dziękuję za Waszą wytrwałość i wspólną ciężką pracę.
Urszula Armata
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Dożynki Parafialne w Strzelewie oraz
Wiejski Festiwal Sztuki
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To święto połączone z obrzędami dziękczynnymi z za ukończenie żniw i prac polowych.
W sobotę, 29 sierpnia br., w Strzelewie odbyły się Dożynki
Strzelewo połączone z Wiejskim Festiwalem Sztuki. Organizatorem Dożynek była sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek wraz
z radą sołecką, zaś organizatorem Wiejskiego Festiwalu Sztuki
Zygmunt Heland.
Tradycyjnie w pierwszej kolejności proboszcz miejscowej
parafii odprawił mszę św. w intencji rolników, a następnie
wszyscy zasiedli przy strzelewskim stole, by nie tylko smakować potraw przygotowanych na to święto, ale również po to,

aby wysłuchać koncertów zespołów ludowych. Oprawę artystyczną zapewniły zespoły: „Kapeli Kryzys”, „Rutka z Goleniowa”, „Szczecinianie”.
Na strzelewskie dożynki został zaproszony burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który podziękował wszystkim rolnikom za trud ich ciężkiej pracy.
W przygotowanie dożynek włączyli się mieszkańcy Strzelewa przygotowując potrawy lokalne i pyszne wypieki, a festyn
odbył się w miłej atmosferze oraz wspólnej zabawy do późnych godzin wieczornych.
Anna Narkiewicz

Dożynki Parafialne w Orzechowie
W niedzielę 30 sierpnia br., mieszkańcy Orzechowa
i okolicznych sołectw świętowali Dożynki Parafialne. Uroczystość rozpoczęła Msza św. Dziękczynna za ukończenie
żniw i prac polowych odprawiona w kościele w Orzechowie, z udziałem rolników, gości, władz samorządowych,
przedstawicieli gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
wielu mieszkańców. Gospodarzami tegorocznych dożynek
byli: ks. proboszcz Tomasz Perz, sołtys Orzechowa Marian
Białczak oraz rada sołecka. Po zakończeniu nabożeństwa,
sprzed kościoła ruszył tradycyjny barwny korowód dożynkowy, przygotowany przez poszczególne sołectwa gminy.
Uczestników dożynek powitał burmistrz Robert Czapla,
który złożył podziękowania rolnikom z naszej gminy za ich całoroczną pracę. Podziękował też za zaangażowanie wszystkim
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uatrakcyjnienia uroczystości. Następnie starostowie dożynek, sołtys

Orzechowa a także radny powiatu Kazimierz Lembas oraz
burmistrz Nowogardu podzielili wśród uczestników dożynek chleb.
W trakcie uroczystości trwał konkursu na „Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”. Należy podkreślić, że wszystkie wieńce
żniwne były piękne i starannie wykonane. Komisja miała nie
lada problem z ich oceną. Oto wyniki konkursu:
I miejsce: sołectwo Wołowiec i sołectwo Grabin
II miejsce: sołectwo Sikorki
III miejsce: sołectwo Orzesze
Uczestnicy Święta Plonów bawili się do późnych godzin
nocnych, a przygrywał im zespół „ Wesoła Ferajna”.
Anna Narkiewicz
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Turniej Tenisa Ziemnego
Turniej Tenisa Ziemnego, który został rozegrany w niedzielę 29 sierpnia br., na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 (na osiedlu Bema w Nowogardzie, cieszył się zainteresowaniem. W turnieju wzięło udział 6 zawodników i, co
zrozumiałe, każdy chciał wygrać dzięki czemu poziom rozgrywek był naprawdę wysoki. Mecze trwały długo i były zacięte.
Mecze eliminacyjne:
Grupa A
Śpiewak Tomasz
Kołodziej Leszek
Janiszyn Artur
Grupa B:
Wochna Piotr
Celej Krystian
Borski Grzegorz
Wyniki grupa A:
Śpiewak Tomasz-Kołodziej Leszek 2:0
Kołodziej Leszek-Janiszyn Artur 0:2
Janiszyn Artur-Śpiewak Tomasz 1:2
Grupa B:
Wochna Piotr-Celej Krystian 2:0
Celej Krystian-Borsk iGrzegorz 2:1
Borski Grzegorz-Wochna Piotr 0:2
Tabela grupa A:
Śpiewak Tomasz 2 – 0
Janiszyn Artur 1-1
Kołodziej Leszek 0 – 2
Tabela grupa B:
Wochna Piotr 2-0
Celej Krystian 1-1
Borski Grzegorz 0-2

Półfinał
Śpiewak Tomasz-Celej Krystian 2:0
Wochna Piotr-Janiszyn Artur 0:2
Po licznych pojedynkach i zwrotach akcji wyniki przedstawiły się następująco:
I miejsce - Janiszyn Artur
II miejsce - Śpiewak Tomasz
III miejsce – Wochna Piotr
Zawodnikom podczas ich walki przyglądał się burmistrz
Robert Czapla.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Turnieju Tenisa Ziemnego, dziękujemy za dobrą zabawę i wspólnie
spędzony czas oraz zapraszamy na kolejne turnieje.
Anna Narkiewicz

Kampania:

DOPALACZE?
TO MNIE NIE KRĘCI !!!
Od 1 października do końca grudnia 2015r. Będzie trwała
akcja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Kampania zakłada nowatorskie podejście do zagadnień dotyczących przeciwdziałania dopalaczom. Jej założenia będą upowszechniane za pośrednictwem mediów
/strony internetowe/, wykładów dla rodziców i zajęć dla
młodzieży. Przedsięwzięcie będzie miało charakter wizerunkowy/plakaty,ulotki, audycje profilaktyczno - edukacyjne
dla młodzieży oraz ulotki dla rodziców i certyfikaty dla szkół
włączających się w akcję/.
Ponadto odbędą się cykliczne spotkania edukacyjne dla
rodziców z przedstawicielem Komisariatu Policji oraz przedstawicielem służby zdrowia.
Program finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Nowogard.
więcej na stronie www.ops.nowogard.pl
Ruszyło głosowanie na „Aktywne przejścia dla pieszych”
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Piknik Rodzinny i Święto Pieroga
na osiedlu Bema
12 września br., (sobota) mieszkańcy osiedla Bema bawili się wspólnie na festynie z okazji Dnia Pieroga, który
został zorganizowany przez Radę Osiedla nr 3 i burmistrza
Nowogardu Roberta Czaplę.
Sobotni festyn cieszył się zainteresowaniem mieszkańców
osiedla Bema (i nie tylko). Uczestnicy festynu nie mogli narzekać
na nudę – organizatorzy zadbali o liczne atrakcje zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
Bez wątpienia dużo emocji wywołało rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszego pieroga, w którym wystartowało 15
osób (każdy z uczestników ulepił 30 pierogów). Pierogi zostały
oznaczone cyferkami tak, aby jury nie wiedziało, które pierogi należą do kogo. Jedynym kryterium wyboru był smak prezentowanych pierogów. Jury w składzie: Kazimierz Lembas (radny powiatu
goleniowskiego), Robert Czapla (burmistrz Nowogardu), Bogumił
Gała (radny Rady Miejskiej w Nowogardzie), Adam Fedeńczak
(nowogardzki przedsiębiorca) i Zbigniew Piątak (właściciel Gospodarstwa Rolnego Visonex w Maszkowie) oraz przedstawicielka
mieszkańców osiedla Bema – degustowało i oceniało zgłoszone do konkursu pierogi. Po długich naradach wszystko było już
wiadomo. Zwycięzcy zostali poznani dopiero po zaproszeniu na
scenę (odczytywano cyferki przypisane poszczególnym piero-

gom), gdzie przedstawiciele jury wręczyli nagrody ufundowane
przez sponsorów.
Po zakończeniu konkursu odbył się kiermasz pierogów, które
zostały szybko wykupione. Nie zabrakło także dobrej muzyki – na
scenie wystąpili młodzi wychowankowie Nowogardzkiego Domu
Kultury, Kapela Rycha, Animando oraz Adamiak Bend. Dla dzieci
organizatorzy przygotowali zabawy, w których najmłodsi chętnie
brali udział. Wieczorem odbyła się dla wytrwałych zabawa. Sobotni festyn z pewnością należy uznać za udany– Rada Osiedla nr 3
z panią Renatą Piwowarczyk na czele, po raz kolejny okazała się
świetnym organizatorem, i zadbała o każdy najmniejszy szczegół.
Efekty były widoczne gołym okiem – zadowoleni mieszkańcy, którzy mogli spędzić swój wolny czas w miłej atmosferze.
Rada Osiedla w sposób szczególny składa podziękowania
tym wszystkim, którzy pomogli i wsparli organizację Festynu
Rodzinnego i Święta Pieroga: burmistrzowi Robertowi Czapli, Kazimierzowi Lembasowi, Adamowi Fedeńczakowi, Zbigniewowi
Piątakowi, Marcinowi Wolnemu, Bogumiłowi Gale, Sebastianowi
Furmańczykowi, Państwu S.K Piwowarczyk i B.M Szpilski, Nowogrdzkiemu Domowi Kultury oraz tym, którzy przyszli i pomagali.
Piotr Suchy

Wyniki wakacyjnego
turnieju piłki plażowej
Zakończył się wakacyjny turniej piłki plażowej, której
organizatorem był LZS.
A oto końcowe wyniki cyklu turniejów plażowej piłki
siatkowej zespołów dwuosobowych, które były rozgrywane
w trzy soboty w miesiącu sierpniu o godz.10.00 na plaży miejskiej w Nowogardzie.
Zasady ustalone przez organizatora pozwalały zdobyć
w każdym turnieju za zajęcie I miejsca 15 pkt, II - 12 pkt, III - 10
pkt, IV - 8 pkt, V - 6 pkt, VI - 4 pkt, VII - 2 pkt ,pozostałe miejsca
po jednym punkcie. System rozgrywek był ustalany przed rozpoczęciem każdego turnieju, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. W całym cyklu ogólnie brało udział 8 zespołów
dwuosobowych.
Klasyfikacja końcowa:
1. TDI - 45 pkt
2. Saja Team - 34 pkt
3. Kolonia Bienice - 20 pkt

4. Dzikusy - 16 pkt
5. Węgorza - 10 pkt
6. Los Angeles- 8 pkt
7. Simson - 6 pkt
8. Wojcieszyn - 4 pkt
Po ostatnim III turnieju dnia 29.08.2015r i zliczeniu punktów zdobytych przez wszystkie zespoły biorące udział w rozegranych turniejach, zostały wręczone przez Przewodniczącego
MGZ LZS Nowogard Jana Tandeckiego pamiątkowe statuetki
dla trzech pierwszych zespołów z klasyfikacji generalnej.
Organizator LZS Nowogard pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w powyższych rozgrywkach sportowych i oczywiście zaprasza za rok na cykl turniejów plażowej
piłki siatkowej zespołów dwuosobowych, które niezmiennie
odbywają się na plaży miejskiej w Nowogardzie w miesiącu sierpniu.
Info. własna LZS
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Referendum w liczbach
W niedzielę (6 września br.) w całej Polsce odbywało się referendum odnośnie 3 pytań:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Głosowanie w referendum zakończyło się w niedzielę o godzinie 22. Trwało 16 godzin. Przebiegało ono bez zakłóceń.

OGŁOSZENIE
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że dysponuje wolnym terenem pod ustawienie
punktów handlowych na terenie targowiska miejskiego w Nowogardzie.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie ZBK przy ul.700 Lecia 14 lub telefonicznie
pod nr telefonu 91 39 26 265

Uprawnionych do głosowania było przeszło 30 milionów Polaków.
Frekwencja wyniosła 7,8%. Ponieważ była niższa niż wymagany próg 50% uprawnionych, zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej referendum nie było wiążące.
Frekwencja w referendum była najniższą frekwencją odnotowaną we wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach przeprowadzonych w Europie po 1945.
Państwowa dotacja na referendum w gminie Nowogard
wyniosła 43.413 zł, w tym 22.140 zł stanowi kwota przeznaczona na diety dla członków komisji.

Opr. Piotr Suchy

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu z dnia 08.09.2015r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

p.o Kierownika ZBK , Grażyna Grosicka

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.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

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
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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
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