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Burmistrz oficjalnie przekazał
mieszkańcom Karska inwestycję,
o którą zabiegała młodzież
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Nowa siłownia zewnętrzna w Karsku
We wtorek, 21 maja br., burmistrz Robert Czapla
przekazał mieszkańcom Karska nowo wybudowaną
siłownię na świeżym powietrzu.
Pomysł powstania siłowni zapadł 14 maja 2018
roku, kiedy to burmistrz Robert Czapla spotkał się
z sołtysem Karska Jerzym Kubickim oraz z mieszkańcami, aby omówić sprawę umiejscowienia siłowni,
o którą zabiegali młodzi ludzie oraz z jakich elementów ma się ona składać.
Ostatecznie ustalono, że siłownia zostanie zamontowana w pobliżu placu zabaw, na skarpie, przy
drodze na boisko. Wybrano ponadto urządzenia
(6), jakie zostaną tam zamontowane. Ponadto młodzi mieszkańcy Karska zaproponowali, aby siłownię
wzbogacić dodatkowo o dwa elementy do ćwiczeń
w ramach street workout, który uprawia kilka osób
w sołectwie.
Wykonanie projektu, uzyskanie wszelkich pozwoleń, wyłonienie wykonawcy i sama realizacjq
inwestycji wraz z jej odbiorem trwała blisko rok.
Wykonawca siłowni w Karsku była firma Magic Garden Sp. z o.o. za kwotę 15.498 zł + projekt budowlany: 3.567 zł

Siłownia zewnętrzna w Karsku składa się z 3 podwójnych urządzeń:
- biegacz i orbitrek
- wyciąg górny i krzesło do wyciskania
- wioślarz i surfer.
Dodatkowo została zamontowana ławka do siedzenia oraz kosz na śmieci. Pozostałe dwa elementy
do ćwiczeń w ramach street workoutu młodzież zobowiązała się wykonać sama przy wsparciu sołtysa.
(ps)

www.nowogard.pl
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Będą nowe okna w SP w Długołęce
Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą P.P.H.U MARPOL-OKNA S.C z Nowogardu, na
realizację inwestycji, polegającej
na wymianie stolarki okiennej
w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce.
Zakres planowanych robót
obejmuje demontaż istniejącej stolarki okiennej 6 szt. okien
i montaż nowych fabrycznie okien
z PCV wraz z wymianą parapetów
zewnętrznych blaszanych. Przewidywany termin wykonania: do 26
sierpnia 2019 r. Koszt inwestycji:
32.607,92 zł.
Otwarcie ofert nastąpiło
w dniu 09.05.2019 r. Wpłynęło
w sumie aż 10 ofert.
Jest to kolejna inwestycja realizowana przez burmistrza Roberta
Czaplę w szkole w Długołęce i kolejna w nowogardzką oświatę.

Jest to również realizacja kolejnej obietnicy wyborczej burmistrza Roberta Czapli.
Przypomnijmy, że dotychczas przy SP w Długołęce została wybudowana sala gimnastyczna, powstała nowa sala lekcyjno-świetlicowa,
plac zabaw, czy boisko sportowe. I to jeszcze nie wszystko. (ps)

Już w wakacje nastąpi wymiana drzwi
i wykładzin podłogowych w ZSO
Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą HURT DETAL
z Nowogardu, na realizację inwestycji, polegającej na wymianie
stolarki drzwiowej w salach lek-

cyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących..
Zakres planowanych robót
obejmuje demontaż istniejącej
stolarki drzwiowej 18 szt drzwi

www.nowogard.pl

wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi i ościeżnic (16 szt.
drzwi do sal lekcyjnych, 2 szt do
WC). Przewidywany termin wykonania: to dwa miesiące (2) od
daty podpisania umowy. Koszt inwestycji: 38.666,60 zł.
Jest to kolejna inwestycja realizowana przez burmistrza Roberta
Czaplę w ZSO. Przypomnijmy, że
dotychczas została całkowicie wymieniona stolarka okienna.
Ponadto firma Facit Usługi
Budowlano Remontowe dokona
wymiany wykładzin podłogowych
w segmencie, gdzie się mieści
liceum. Wymianą objęte będą
sale lekcyjne na I piętrze budynku (8 sal lekcyjnych), 432,680 m2.
Termin wykonania inwestycji: od
1.07.2019 do 26.08.2019. Koszt
inwestycji: 55.508,42 zł.
(ps)
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Rozpoczął się remont schodów
przy ul. Zielonej
- Mieszkańcy w rozmowach ze mną, wskazywali
na potrzebę remont schodów przy ul. Zielonej. Wyremontowaliśmy już schody nad jezioro od strony
ulicy Kilińskiego, Kowalskiej, Waryńskiego i Kazimie-

rza Wielkiego. Ostatni etap, to ul. Zielona – mówi
burmistrz Robert Czapla.
Trwa właśnie remont schodów przy ul. Zielonej.
Są to ostatnie schody, prowadzące ze strony miasta
nad jezioro, które wymagały remontu.
W poprzednich latach wyremontowano schody
prowadzące nad nowogardzkie jezioro od strony
czterech ulic. Stare, dziurawe nawierzchnie zastąpiono nową, estetyczną kostką brukową. Zadanie
zrealizowano dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli, który na prośbę mieszkańców realizuje
wspomniany remont schodów przy ul. Zielonej.
Zakres prac obejmuje wymianę istniejącej, starej nawierzchni (schodów i zjazdu) z betonowej na
kostkę betonową o grubości 6 cm oraz wydzielenie
zjazdu dla wózków i rowerów z zamontowaniem balustrady stalowej z elementami ozdobnymi.
Wykonawcą prac remontowych jest firma
P.P.H.U. POL-MAR za kwotę 45.000 zł.
Remont powinien zakończyć się do 19.06.2019 r.
(ps)

Burmistrz inwestuje
w nowogardzką oświatę
Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą Facit Usługi Budowlano Remontowe na wymianę wykładzin podłogowych w segmencie, gdzie się
mieści Szkoła Podstawowa nr 3. Wymianą objęte
będą sale lekcyjne na I piętrze budynku. 415,34 m2.
Termin wykonania inwestycji: od 1.07.2019 do
26.08.2019. Koszt inwestycji: 55.816,88 zł.
Jest to kontynuacja dalszych prac, które zostały
wykonane w roku ubiegłym. (ps)
www.nowogard.pl
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Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
likwidacji barszczu Sosnowskiego
Na polecenie Burmistrza Nowogardu Roberta
Czapli, corocznie przeprowadzana jest akcja likwidacji i ograniczenia występowania na terenie gminy
barszczu Sosnowskiego.
– Roślina ta jest niebezpieczna dla zdrowia, dlatego w kontakcie z nią należy zachować szczególną
ostrożność i unikać zetknięcia skóry z sokiem z jej
liści czy pędów – przypomina burmistrz. Roślina jest
nie tylko niebezpieczna dla zdrowia. Powoduje także degradację środowiska przyrodniczego.
Na terenie gminy, barszcz Sosnowskiego występuje na ponad 550 arach, największe jego skupiska
występują w okolicy wsi Długołęka. W związku z inwazyjnością i zagrożeniem jakie może stanowić, burmistrz Robert Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW)w Szczecinie, o dofinansowanie

wykonania oprysków i mechanicznego usunięcia
tych roślin.
Planuje się, że usuwanie roślin rozpocznie się 24
maja a zakończy 31 lipca br. Całkowity koszt akcji, to
13 687 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze
środków WFOŚiGW wynosi 10 265 zł. (BS)

Mieszkańcy ulicy Racibora I doczekali
się remontu swej ulicy
W piątek, 24 maja br., burmistrz Robert Czapla
podpisał w wykonawcą umowę na wykonanie tej inwestycji.
W odpowiedzi na ostatnie postępowanie przetargowe wpłynęły 2 ofert, z których wybrano tą,
która była najkorzystniejszą. To jednak wymagało
zwiększenia środków aż o 109 tys zł. Radni poparli wniosek burmistrza w tej sprawie i odpowiednia
kwota została zabezpieczona w budżecie.
Dzięki temu gmina mogła przystąpić do finalizacji umowy. Jednak wyłoniony oferent nie podpisał
w wyznaczony terminie tejże umowy. W związku
z powyższym Wydział Inwestycji i Remontów wystąpił do burmistrza Roberta Czapli z wnioskiem
o zwiększenie środków na to zadanie do wysokości drugiej oferty. Mowa tu o kwocie 26.501 zł. To

umożliwi podpisanie umowy z drugim wykonawcą
i rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji
w tej części miasta.
W tym też celu została zwołana przez Przewodniczącego Stanisława Saniuka, na wniosek burmistrza
Roberta Czapli, sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie,
w czasie której radni poparli projekt uchwały burmistrza odnośnie zwiększenia środków o dodatkową
kwotę.
Ostatecznie wykonawcą I etapu remontu ulicy Racibora I zostałą wybrana nowogardzka firma
ADN Sp. z o.o., która wykona wspomniany remont
za kwotę 298 777,36 zł.
Termin zakończenia inwestycji to 05.07.2019 r.
(ps)

www.nowogard.pl
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Defibrylator zewnętrzny
dostępny dla mieszkańców
W środę, 22 maja br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w gronie mieszkańców i pracowników
urzędu oraz m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, oficjalnie oddał do użytku nowoczesny
defibrylator. Urządzenie znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu Miejskiego, (naprzeciwko dawnego hotelu Cisy).
- Stawiamy na ochronę zdrowia, bo jest ono najważniejsze. W związku z tym, zamontowaliśmy zewnętrzny defibrylator, który jest dostępny, w razie
potrzeb, 24 godziny na dobę – powiedział burmistrz.
Działanie sprzętu wyjaśnił i zademonstrował
ratownik medyczny Artur Pietrzycki. Po jego uruchomieniu, w bezpieczny sposób każdy z nas jest
w stanie przeprowadzić akcję ratowniczą dla osoby
potrzebującej pomocy np. w przypadku zatrzymania
krążenia.
- To urządzenie, które po otwarciu kapsuły i włączeniu informuje nas, krok po kroku za pomocą wyraźnych poleceń głosowych, co robić – mówił Artur
Pietrzycki.

Przed przystąpieniem do akcji ratowniczej należy, samemu zachowując spokój, sprawdzić czy osoba potrzebująca pomocy jest przytomna. Wzywając
pomoc należy dzwonić pod numer 999. (BS, fot.BS)

Wybory sołeckie w gminie Nowogard
W sołectwach gminy Nowogard trwają wybory
sołtysów i rad sołeckich. Mieszkańcy licznie, w tajnym głosowaniu, wybierają swoich przedstawicieli.
W kilku sołectwach już jest po wyborach, w pozostałych tego wyboru mieszkańcy dokonają w najbliższym czasie, do 31 maja br.
Nad prawidłowym (zgodnie z przepisami prawa)
wyborem czuwają w poszczególnych sołectwach:
burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski oraz oddelegowani pracownicy
z Urzędu Miejskiego.

Sołectwo Wołowiec – Adam Orpel (na kolejną kadencję)

A oto wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów (z dnia 22 maja br.):
www.nowogard.pl
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Sołectwo Miętno – Kacper Litwin
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Sołectwo Karsk
We wtorek, 21 maja br., w świetlicy wiejskiej
w Karsku, mieszkańcy zebrali się, aby dokonać wyboru.

Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka – Sylwester Zwierzak

Sołectwo Świerczewo
W środę, 22 maja br. wybory sołeckie odbyły się
w Świerczewie.

Przed rozdaniem 71 kart do głosowania, do wyborów na sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Jerzego Kubickiego oraz Wacława Wdowczyka. W tajnym głosowaniu na Jerzego Kubickiego oddano
w sumie 45 głosów, natomiast na jego kontrkandydata – 21 głosów. Tym samym Jerzy Kubicki został
po raz IV wybrany na sołtysa Karska.
Mieszkańcy wybrali również trzyosobowy skład
Rady Sołeckiej. Znaleźli się w niej: Kazimierz Rzepkowski, Krzysztof Skowron oraz Krzysztof Pędziszczak.
Sołectwo Kulice
Mieszkańcy Kulic oddali swoje głosy w przeprowadzonych 21 maja br. (wtorek), wyborach Sołtysa i Rady sołeckiej. W głosowaniu udział wzięło 50
osób na 251 uprawnionych. Na sołtysa zgłoszono
kandydatury Krzysztofa Kani i Moniki Turek. Liczba
głosów oddana na Krzysztofa Kanię, to 16. Liczba
głosów oddana na Monikę Turek – 33. Tym samym,
dotychczasowy sołtys Kulic ustąpił miejsca Monice
Turek.

Uprawnionych do głosowania w Świerczewie
było 182 mieszkańców. W wyborach Sołtysa udział
wzięło 57 osób. W wyniku głosowania sołtysem
Świerczewa pozostała Urszula Armata, która podziękowała mieszkańcom za wybór. Gratulacje i deklarację współpracy otrzymała od wszystkich członków
nowej Rady Sołeckiej.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Krzysztof
Chróścicki (51 głosów), Ewelina Bartnik Ewelina
(47 głosów), Anna Białasiewicz (41 głosów), Jadwiga
Kopciuch (40 głosów), Erwin Chanarz (39 głosów).
www.nowogard.pl
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Krzysztof Kania podziękował za doskonałą współpracę wszystkim mieszkańcom oraz burmistrzowi Robertowi Czapli, a także urzędnikom ratusza. Zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski oraz dotychczasowy sołtys Kulic K. Kania, złożyli serdeczne gratulacje nowej
sołtys Monice Turek, która zadeklarowała kontynuację projektów poprzednika i chęć współpracy. Mieszkańcy nagrodzili obu sołtysów brawami.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Krzysztof Kania (33 głosy), Witold Łachmanowicz (29 głosów),
Bożena Lewandowska (28 głosów), Anna Mańka
(26 głosów), Adam Bołdyński (25 głosów).
Maszkowo dołączyło do sołectw, które wybrały
już swego Sołtysa i Radę Sołecką.

Na zebranie przybyło 28 mieszkańców, którzy wybrali jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa Jacka
Jankowskiego. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jolanta Jankowska, Aleksandra Macała, Monika Szwajłyk,
Bożena Mirota i Maria Michalska.
Sołectwo Ostrzyca
We wtorek, 14 maja br., jako kolejni do urn poszli
mieszkańcy sołectwa Ostrzyca.

Sołectwo Maszkowo

Na zebranie przybyło 59 mieszkańców, którzy
wybrali na kolejną kadencję sołtysa Barbarę Annę
Borowiecką. Kolejnym etapem zebrania był wybór
członków rady sołeckiej, którą w wyniku przeprowadzonego głosowania stanowić będą: Anna Kubiak,
Ryszard Kwapiszewski, Iwona Grzelak, Paulina Przytulska, Iwona Balbus.

W piątek, 17 maja br., o godz. 18.00, rozpoczęło
się zebranie, zwołane przez burmistrza Roberta Czaplę, aby dokonać wyboru sołtysa i radę.
Na zebranie przybyło 37 mieszkańców, którzy
wybrali jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa
Krzysztofa Bernacha. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Arleta Wróbel, Elżbieta Szpilska, Anna Popielarczyk, Maciej Mrówczyński oraz Karolina Osmelak.

Sołectwo Lestkowo
W poniedziałek, 13 maja br., do urn poszli mieszkańcy Lestkowa.

Sołectwo Długołęka
Długołęka to kolejne sołectwo, które wybrało
swego Sołtysa i Radę Sołecką.

Na 63 uprawnionych, na zebranie przyszło 12
mieszkańców, którzy jednogłośnie wybrali na kolejną kadencję sołtysa Łukasza Tracza. Mieszkańcy
zagłosowali i wybrali również członków Rady Sołeckiej: Gracjana Słomskiego, Kamila Gracza oraz Agatę
Wojciechowską.
Już wybranym sołtysom i członkom rad gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy, zaś pozostałym startującym pozostaje nam życzyć powodzenia.
(tekst i zdjęcia: BS/ps)
www.nowogard.pl
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Burmistrz Robert Czapla
pozyskał fundusze na pomoc uczniom

W dniu 30 kwietnia 2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Magdalenę Zarębską - Kuleszę Kuratora Oświaty,
na wypłatę zasiłków i stypendiów
szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard.
W ten sposób pozyskał na ten cel
około 150 tysięcy złotych. Termin
wykorzystania środków jest ustalony do dnia 31 grudnia 2019r.
Dzięki takim działaniom dzieci
i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe szanse
na zdobycie dobrego wykształcenia i umożliwienie im lepszego
startu w dorosłe życie. Pozyskane

pieniądze umożliwią dostęp do
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
Jak uzyskać pomoc materialną?
Stypendium szkolne:
przyznawane jest na wniosek
wnioskodawcy lub z urzędu.
Wniosek mogą złożyć rodzice
ucznia lub wychowanka, pełnoletni uczeń, a także dyrektor
szkoły, słuchacz kolegium pracowników służb społecznych.
Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa
niż 528,00 zł. Wniosek składa się
do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogardzie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Dowodem w postępowaniu
o udzieleniu stypendium szkolnego jest zaświadczenie o wysokości dochodów lub w przypadku ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń pomocy
pieniężnych z pomocy społecznej
– zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej. Stypendium w formie
pomocy rzeczowej wypłaca się
po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
(rachunków, biletów, faktur i innych dowodów księgowych) wystawionych na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego
ucznia. Stypendium szkolne może
być udzielone w firmie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów, w szczególności: udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania; udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, w tym : wycieczki, biwaki,
zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru, udziału w zajęciach logopewww.nowogard.pl

dycznych, nauka języków obcych,
nauka gry na instrumentach, zajęciach sportowych i inne; zakwaterowania i wyżywienia w bursie,
internacie lub na stancji, dojazdu
do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne
na przejazd); pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupów:
podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki; okularów, aparatów słuchowych,
obuwia ortopedycznego lub innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dziecka
w szkole, zalecanego przez lekarza; stroju sportowego i obuwia
sportowego; tornistra, plecaka;
odzieży niezbędnej do nauki zawodu w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych; jednolitego
stroju obowiązującego w szkole.
Zasiłek szkolny:
może otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje
bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
przyznawany jest na wniosek
wnioskodawcy lub z urzędu.
Wnioskodawca nie dostarcza
żadnych rachunków. Do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny
można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Formularze wniosków udostępniane są zainteresowanym
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogardzie ul. 3 Maja 6 pok.
nr 1 (pierwsze piętro).
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Młodzież z Macedonii i Niemiec
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Młodzież z Veles
W poniedziałek, 20 maja br. przed południem,
w ramach corocznej wymiany młodzieży, Burmistrz
Robert Czapla powitał liczną grupę młodzieży z Veles.
Spotkanie rozpoczęło tygodniową wizytę uczniów
z kilku klas Szkoły Zawodowej im.Kole Nedelkowski
w Veles, zaprzyjaźnionej z nowogardzkim Zespołem
Szkół im. Stanisława Staszica. Od soboty, (18 maja
br.) młodzież z nowogardzkiego Zespołu Szkół, spędza
czas na sportowo – piknikowej integracji w Veles.

Rozpoczynając spotkanie, Burmistrz Robert
Czapla serdecznie powitał delegację uczniów i nauczycieli z Veles i zachęcił do aktywnego zwiedzania miasta i regionu. Zadowolony ze spotkania był
też dyrektor szkoły w Veles Boro Ristovski, który
powiedział, że chciałby aby partnerstwo z Nowogardem rozwijało się równie intensywnie jak dotąd.
W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli też: zastępca
burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik gminy Marcin Marchewka oraz kierownik Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Jarosław Soborski. Stronę macedońską reprezentowała 16 osobowa grupa młodzieży oraz dyrektor Boro Ristovski
i m.in. nauczyciele Gjoko Gjorgiev i Elena Josifoska.
W spotkaniu brali też udział uczniowie nowogardz-

kiego ZS im. Stanisława Staszica z dyrektorem Jarosławem Chudykiem i Leszkiem Kubickim.
Dla młodzieży, wymiana pomiędzy szkołami jest
szansą na odkrywanie różnic i podobieństw kulturowych oraz nawiązywanie przyjaźni. Jest to też okazja do nauki języka. - Uczymy się nawzajem. Staramy się komunikować w naszych ojczystych językach,
niekoniecznie po angielsku – opowiada Kaja, jedna
z uczestniczek spotkania.
Młodzież z partnerskiego Veles odwiedza Nowogard już po raz 9. w ramach - z sukcesem realizowanego – projektu pn. “Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi”.
Burmistrz Robert Czapla od lat wspiera realizację
projektów związanych z międzynarodową wymianą
młodzieży szkolnej. W przypadku szkoły w Veles,
liczącej ponad 1000 uczniów, poza zwiedzaniem
regionu i nauką języka, istotne znaczenie ma też
również wymiana doświadczeń z zakresu profilów
zawodowych. Obie szkoły bowiem kształcą fachowców, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy.
Po wizycie w urzędzie delegacja odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie, gdzie prezentowana była m.in.wystawa prac fotograficznych wykonanych przez młodych fotografów.
W programie zwiedzania regionu, goście z Macedonii mają m.in. wycieczkę do Goleniowa, Szczecinia, Koszalina oraz nad morze.

www.nowogard.pl
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Młodzież z Heide
Również w poniedziałek, 20 maja br. w Urzędzie
Miasta, gościła delegacja z Gimnasium Heide Ost
w Heide, zaprzyjaznionego z II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. W spotkaniu, które poprowadził Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski udział
wzięło 16 uczniów, w tym 8 z Heide oraz młodzież
z II LO wraz z dyrektorem Leszkiem Becelą i nauczycielami języka niemieckiego Mają Stelmaszak oraz
j. angielskiego Markiem Dobrowolskim. Pedagogów
z Gimnasium Heide Ost reprezentowali: Ulla Tietz
oraz Dietrich Vorpahl.
Po serdecznym przywitaniu wszystkich gości,
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski opowiedział
młodzieży o rozwoju miasta i gminy Nowogard na
przestrzeni ostatnich lat, przybliżył też podobieństwa do zaprzyjaźnionego Heide. Wspomniał o rozwijającej się prężnie nowogardzkiej Strefie ekonomicznej, która znacznie rozwinęła lokalny rynek
pracy. Kilka słów, w ramach krótkiego testu wiedzy,
powiedział też na temat funkcjonowania nowogardzkiego ratusza. Niemiecka młodzież mogła wykazać się wiedzą odnośnie swojego miasta.
Jak przypomniał dyrektor II LO w Nowogardzie,
Leszek Becela – współpraca z Heide trwa już 23 lata.
To nie tylko wymiana doświadczeń na różnych
płaszczyznach funkcjonowania partnerskich miast,
ale przede wszystkim wsparcie w rozwoju młodzieży, zwłaszcza w zakresie umiejętności posługiwania
się językiem niemieckim.
Uczniowie z II LO w Nowogardzie aktywnie
uczestniczą w spotkaniach z rówieśnikami z zaprzy-
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jaźnionych miast partnerskich z Niemiec. Wspólne
spędzanie czasu i swobodne rozmowy na różne tematu powodują, że bariera językowa przestaje być
problemem.
Młodzież z Heide będzie w Nowogardzie tydzień.
W tym czasie, poza spotkaniami integracyjnymi połączonymi z nauką języka polskiego i niemieckiego,
młodzi wezmą udział m.in. w grach miejskich, spływie kajakowym Regą, inscenizacji polskiego wesela
i nauce tańca poloneza. Jedną z pierwszych atrakcji,
była przejażdżka rowerowa, ścieżką wokół Jeziora
Nowogardzkiego.
- Wsparcie młodych ludzi w ich otwartości na
świat, poznawaniu nowych kultur i języka, to nasze
wspólne zadanie. Cieszę się, że kolejny raz możemy
gościć uczniów ze szkoł naszych miast partnerskich
a nasi najzdolniejsi uczniowie wizytują w niemieckim Heide oraz Veles w Macedonii - powiedział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
A my, życzymy wszystkim udanego pobytu i niezapomnianych wrażeń. (BS, fot.BS)

www.nowogard.pl
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W następnym numerze podamy szczegóły odnośnie programu „Zdrowy Nowogard".
www.nowogard.pl
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W trosce
o zdrowie pacjentów
We wtorek, 14 maja br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla spotkał się
z przedstawicielami Powiatu Łobeskiego: starostą
Renatą Kulik oraz wicestarostą Krzysztofem Gwoździem. Rozmawiano o potrzebie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Resku.
Przypomnijmy, że niespełna 2 lata temu, po rozmowach z przedstawicielami Powiatu Łobeskiego
burmistrz Robert Czapla w oparciu o plany rozwoju
nowogardzkiego szpitala podjął decyzję o przejęciu
placówki w Resku.
Od tego czasu Szpital w Nowogardzie poszerzył
swoją ofertę, nie tylko o świadczone w Resku usługi
medycznej opieki stacjonarnej. Obecnie w szpitalu,
który należy do najnowocześniejszych w regionie,
funkcjonuje 6 specjalistycznych poradni oraz opieka
świąteczna i niedzielna. W Resku przebywa około 80
pacjentów.
Jednak dla ok. 37 tysięcy mieszkańców Powiatu
Łobeskiego korzystających z usług służby zdrowia konieczne było wyposażenie placówki w Resku w nowoczesny sprzęt rentgenowski. Starostwo Łobeskie
i Gmina Resko zabezpieczyły na ten cel w środkach
własnych stosowne kwoty (odpowiednio: 300 tys. zł
i 400 tys. zł). Potrzebna była jeszcze akceptacja samorządu zarządzającego placówką, czyli Gminy Nowogard.

Po aprobacie burmistrza Roberta Czapli, wspomniane samorządy przekażą dotację na zakup specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu wchodzący
w skład szpitala w Nowogardzie zakład leczniczy
w Resku otrzyma warte kilkaset tysięcy złotych
apartaty RTG i USG.
Z zabezpieczonych przez samorządy pieniędzy
zostanie też wykonana pracownia RTG.
Pod koniec ubiegłego roku ze środków Gminy
Nowogard w mobilny aparat RTG wyposażony został
nowogardzki szpital. Teraz nadszedł czas na wyposażenie w podobny sprzęt Zakładu Leczniczego w Resku.
Podczas spotkania w ratuszu obecni byli też
skarbnik Gminy Nowogard Marcin Marchewka, sekretarz Powiatu Łobeskiego Grzegorz Wasilewicz,
radca prawny Starostwa Irena Skonecka oraz Wiesław Mały – inspektor ds. ochrony zdrowia ze Starostwa. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowego
w Nowogardzie reprezentował dyrektor Kazimierz
Lembas.
Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Robert
Czapla ważna jest dla niego jakość usług dla mieszkańców w zakresie służby zdrowia. Dotąd Gmina
Nowogard zainwestowała ponad 20 mln złotych
w rozbudowę szpitala. W najbliższym czasie ma być
zrealizowany remont jego starszej części oraz laboratorium. (BS, fot. BS)

www.nowogard.pl
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Stanisława Jakubczak ponownie Prezesem
Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie
We wtorek, 21 maja br., o godz. 14.00, w restauracji u Ryśka (ul. Rzeszowskiego) odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zarządu Oddziału
ZNP w Nowogardzie.
W konferencji, oprócz delegatów z poszczególnych ognisk i członków Zarządu, udział wzięli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz dyrektorzy
nowogardzkich szkół i przedszkoli.
W przedstawionym sprawozdaniu, z dotychczasowej działalności Zarządu, na pierwszym miejscu
pojawia się obrona pracowników oświaty przed
niekorzystnymi zmianami w warunkach życia i pracy oraz podejmowane działania w celu utrzymania
miejsc pracy dla nauczycieli oraz współpraca z samorządami prowadzącymi placówki oświatowe.
Ponadto mówiono o zawieszonym strajku nauczycieli i związanymi z nim problemami finansowymi
nauczycieli.
Następnie dokonano wyboru nowego Prezesa
oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Nowogardzie została ponownie Stanisława Jakubczak,
którą wybrano większością głosów na VII kadencję.

Gratulując „nowej” Prezes, burmistrz Nowogardu podziękował za jej dotychczasową współpracę,
która nie zawsze była łatwa, ale owocna i życzył sił
do dalszego pełnienia tej jakże ważnej funkcji.
„Nowej” Prezes i „nowemu” Zarządowi gratulujemy wyboru na kolejną kadencję i życzymy nie tylko
zdrowia (tak potrzebnego), ale i dalszych sukcesów
w niełatwej pracy związkowej wśród pracowników
oświaty. (ps)

www.nowogard.pl
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Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego
„Pies to nie tylko maskotka,
ale też obowiązek…”
Miejsko-Gminny Konkurs Literacki „Pies to nie tylko maskotka, ale też obowiązek…” odbył się
2 kwietnia br. Organizatorami konkursu był Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 oraz
Miejska Biblioteka Publiczna.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem burmistrza
Roberta Czapli, który ufundował
nagrody w postaci książek oraz
dyplomy uczestnictwa.
Konkurs był uzupełniającą
formą prowadzonej na terenie
gminy kampanii edukacyjnej,
skierowanej do wszystkich mieszkańców, która ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze czworonogi oraz
uświadomienie o zagrożeniach

dla zdrowia w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości
w miejscu publicznym.
We wtorek, 21 maja br., o godz.
13.00, w sali wystawowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, odbyło się wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
I kategoria wiekowa: uczniowie
klas III-IV szkół podstawowych
I miejsce – Julia Kotowicz SP-3
Nowogard
II miejsce – Elizabeth Szabuńko SP
Błotno
II kategoria wiekowa: uczniowie
klas V-VI szkół podstawowych

www.nowogard.pl

I miejsce – Aleksandra Stefańska
SP Długołęka
I miejsce – Laura Symonowicz
SP-3 Nowogard
II miejsce – Zuzanna Wrońska SP
Błotno
III kategoria wiekowa: uczniowie
klas VII-VIII szkół podstawowych
I miejsce – Gabriela Bartkowiak
SP-2 Nowogard
II miejsce – Julia Kaczmarek SP-3
Nowogard

Wiadomości Samorządowe
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LESTKOWO zwycięzcą
VIII Igrzysk Sołectw gminy Nowogard

W sobotę, 18 maja br., na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie, odbyły się VIII Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard pod patronatem Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Organizatorem było
Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS.
Igrzyska mają one na celu popularyzację aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.
W rywalizacji sportowej, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie, zmagali się reprezentanci
5 sołectw w 16 konkurencjach (kategorie kobiet i
mężczyzn). Rywalizowano m.in.: w pchnięciu kulą,
rzucie osobistym do kosza, rzucie lotką, skoku w dal

z miejsca, przeciąganiu liny, biegach na dystansie
200 i 60 metrów.
Zdobywca I miejsca otrzyma 6 tys. złotych. Kolejne
nagrody w klasyfikacji, to: 5 tys. zł (za II miejsce), 4 tys.
zł (III miejsce), 3 tys. zł (IV miejsce), 2 tys. zł (V miejsce).
Zawody sędziowali: Zbigniew Ceranka z ZSP, Marcin Wolny z ZSP Nowogard oraz Grzegorz Tandecki z
LZS.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: Jacek Rafiński i Jan Tandecki z LZS, zaś za zabezpieczenie medyczne odpowiadała Grażyna Luter. Obecny był również dyrektor nowogardzkiego
szpitala Kazimierz Lembas. Burmistrz Robert Czapla
kibicował w czasie igrzysk wszystkim zawodnikom
wraz ze swoją rodziną. Na zakończenie podziękował
wszystkim obecnym za udział i dobrą zabawę. (ps)

www.nowogard.pl
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Podsumowanie Tygodnia Bibliotek 2019
W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek pod
hasłem „# BIBLIOTEKA”w MBP oraz wszystkich Filiach odbyła się promocja czytelnictwa i książki. Inauguracją Tygodnia Bibliotek corocznie jest Dzień
Bibliotekarza – tego dnia, jak co roku mieliśmy zaszczyt gościć burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród
najlepszym czytelnikom 2018 roku. Po spotkaniach
inauguracyjnych odbyły się intensywne działania
przygotowane przez bibliotekarzy w ramach T.B.
2019.
W Dziale Dla Dzieci i Młodzieży zorganizowaliśmy
różnorodne warsztaty i zajęcia z książką:
- lekcje biblioteczne pt. „Być tolerancyjnym – czy
to jest trudne?” w których uczestniczyło blisko 80
uczniów klas: II a, II b, IV a i VI b SP 2.
- warsztaty „Moje ręce czynią cuda – zabawa w robienie SLIME” - świetna i kreatywna zabawa z ponad
20 osobową grupą dzieci.

– spektakl teatralny pt. „Czas czarodziej” w wykonaniu aktorów z Teatru GWITAJCIE. Przedstawienie
obejrzało blisko 100 uczestników z Zielonego Przedszkola oraz uczestnicy cyklicznych zajęć dla najmłodszych Poranek Malucha.
– rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji
„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”. Bibliotekarze oraz
uczniowie SP 2 objechali trasę dookoła Jeziora Nowogardzkiego.
W Dziale Dla Dorosłych odbyły się:
- spotkanie literackie z Bogusławem Janiczakiem,
które poprowadziła Krystyna Wajda
- wystawa obrazów Jadwigi Mazan – artystki z Łobza
- teatr przy stoliku w sztuce “Kim pani jest” autorstwa Andrzeja Niedoby swój kunszt aktorski zaprezentowały aktorki Teatru Współczesnego w Szczecinie - Pani Ewa Sobiech i Pani Ewa Sobczak
- pokaz malarski Mariusza Mączki
Filie biblioteczne zaproponowały swoim czytelnikom:
- lekcje biblioteczne o tolerancji na podstawie książki „Ludzie” oraz „Wszyscy ludzie rodzą się wolni”
Ponadto 9 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło
się sympozjum “Ludzie Książki Pomorza Zachodniego”. W tym roku na sympozjum prezentowana była
postać emerytowanej bibliotekarki Kazimiery Fecak.
Biogram przygotowała Dyrektor MBP w Nowogardzie
Pani Aneta Wysoszyńska, galerię zdjęć Pan Franciszek
Karolewski, całość zaprezentowała Pani Beata Kowalczyk - pracownica MBP w Nowogardzie. Każdego roku
oferujemy naszym Czytelnikom nowy program Tygodnia Bibliotek. Zapraszamy do udziału za rok.
MBP
www.nowogard.pl
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Dołącz do nas:
sprawdź swoje możliwości i zdobądź
pracę w Urzędzie

Osoby młode, które szukają
szans na zdobycie doświadczenia
w zakresie administracji, obsługi
interesantów lub kierunków technicznych i chcą spróbować swoich
sił w pracy w urzędzie miejskim,
mogą składać oferty na wolne
stanowiska urzędnicze. Kilku dotychczasowych
pracowników
urzędu niebawem odejdzie na
zasłużone emerytury, w związku
z czym trwają nabory na poszczególne stanowiska pracy.
Aby pracować w urzędzie
miejskim należy spełnić określone warunki, szczegółowo opisane
w ofertach dostępnych na stronie bip.nowogard.pl – w zakładce
„wolne stanowiska”. W przypadku
stanowisk kierowniczych konieczne jest wykształcenie wyższe kierunkowe i co najmniej 3-letni staż
pracy. W przypadku innych stanowisk, umożliwiamy młodym osobom zdobycie stażu, w zawodach
związanych z obszarem nieruchomości czy inwestycji, np. jako
Pracownik w Wydziale Inwesty-

cji i Nieruchomości czy Referent
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.
Osoby chcące zdobyć doświadczenie w zakresie podatków, administracji czy spraw kancelaryjnych, mogą jeszcze składać oferty
na stanowisko Pracownika do
spraw związanych z naliczaniem
podatków lokalnych, Pracownika
administracyjnego lub Pracownika Biura Rady w Wydziale Kancelarii. Ambitne i kreatywne osoby
mają szansę spróbować swoich sił
w Wydziale Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu.
Każdy z kandydatów spełniających kryteria określone ustawą
o pracownikach samorządowych
oraz określone w ofertach, przystępuje do konkursu a po jego
pozytywnym zakończeniu jest
zatrudniony w urzędzie na 6 miesięcy, w ramach stabilnej umowy
o pracę.
Jeśli w tym czasie sprosta wymaganiom stanowiska, ma przed
www.nowogard.pl

sobą otwartą ścieżkę rozwoju
zawodowego. Osoby ambitne
i pracowite, chcące zdobywać doświadczenie w pracy urzędniczej,
mogą liczyć na wsparcie. Młodzi
ludzie, którzy kończą szkoły i szukają stabilnej pracy w swoim rodzinnym mieście, nie muszą już
wyjeżdżać w poszukiwaniu stażu
czy zatrudnienia.
Warto wykorzystać szansę
na zdobycie doświadczenia zawodowego i spróbować swoich
możliwości a przede wszystkim
osobiście przekonać się, czy praca
w urzędzie jest dla Ciebie.
Zachęcamy do złożenia ofert
na poszukiwane przez nas stanowiska urzędnicze. Spróbuj swoich
sił!
O dostępne stanowiska urzędnicze można pytać w Kadrach
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod nr tel. 91 39 26 204 lub
w zakładce „wolne stanowiska”
na stronie bip.nowogard.pl
(BS)
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Informacja
W nawiązaniu do notatki pt. “Wielkanocny zając w cenie choinki? Takie cuda tylko u nas” opublikowanym na jednym z lokalnych portali informujemy, iż nieprawdą jest podana w ww. tekście informacja,
jakoby na ozdobę wielkanocną wydano 79.600 złotych.
Zapytanie ofertowe odnośnie ceny ozdoby wielkanocnej skierowano do trzech firm. Koszt netto zakupu ozdoby to 9.430,89 złotych, czyli zgodnie z “analizą rynku” na jaką powołuje się autor notatki – jest
to średnia cena za jaką można nabyć podobny produkt.
W przytoczonej notatce podano zawyżoną o ok. 70 tysięcy złotych cenę ozdoby.
Jest to niedopuszczalne wprowadzanie mieszkańców w błąd i narażanie urzędu na utratę zaufania publicznego. Autora prosimy o zasięgniecie informacji w drodze dostępu do informacji publicznej i sprostowanie swojej notatki.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo”
Termin składania ofert upływa 06.06.2019 o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem
http://bip.nowogard.pl/unzip/10584.dhtml

Oferta pracy

Burmistrz Nowogardu

Burmistrz Nowogardu

zaprasza do składania ofert
na stanowisko

zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Referenta w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska

Pracownik w wydziale Inwestycji
i Remontów

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie
odpowiedzialna między innymi za:

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie
odpowiedzialna między innymi za:

• Prowadzenie postępowań w zakresie spraw mieszkaniowych;
• Prowadzenie spaw związanych z ustaleniem stawek czynszu
i opłat za lokale mieszkaniowe i użytkowe;
• Przygotowywanie przetargów na lokale użytkowe- garaże,
pomieszczenia magazynowe, sklepy, lokale usługowe.

• Przygotowywanie i organizowanie procesu robót
inwestycyjnych i remontowych;
• Przygotowanie i organizowanie przetargów na dostawy,
wykonywanie usług i robót budowlanych;
• Sporządzanie sprawozdań i opracowań w zakresie
prowadzonych spraw.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91) 3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10570.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10540.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.
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Kierownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska

Kierownika Wydziału Inwestycji
i Remontów

zaprasza do składania ofert
na stanowisko
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zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:
• zarządzaniem i utrzymaniem dróg;
• oświetleniem ulic i skwerów;
• komunikacją miejską;
• zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
• utrzymaniem zieleni.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/strony/.
dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:
• Organizowaniem procesu robót inwestycyjnych
i remontowych;
• Organizowaniem przetargów na dostawy, wykonywanie
usług i robót budowlanych;
• Sporządzaniem kosztorysów inwestorskich dla potrzeb gminy
w oparciu o przedłożone przedmiary robót.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/strony/.
dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

Zapytanie ofertowe
Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard uchwalonego Uchwałą nr XLV/385/10
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 14 stycznia 2011r. nr 4 poz.75.
Termin składania ofert upływa 31.05.2019 o godz. 12:00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.nowogard.pl/strony/10577.dhtml

Dobra strona Informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1
piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: psuchy@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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 „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; 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; 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 Spożywczo-Monopolowy „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; Sklep ABC ul.
Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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