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Laury Cisowe wręczone
Dnia 30 kwietnia br. w Nowogardzkim Domu Kultury, już po raz piętnasty, wręczono wyróżnienia honorowe
„LAUR CISOWY”.
Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej
Nowogardzkiego Domu Kultury, burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: Dariusz Wieczorek radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk, burmistrz Dobrej Piotr Hebda, wójt Osiny Krzysztof Szwedo, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, sołtysi gminy Nowogard, przewodniczący Rady powiatowej Kazimierz Ziemba,
dotychczasowi laureaci Laur Cisowego, mistrzyni olimpijska
Ewa Durska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dyr. ZK płk Jerzy Dudzik, komendant komisariatu
Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz delegacja z Heide, Ulf Stecher
- burmistrz z Heide, Franz Helmut Pohlmann - Przewodniczący
Rady Miejskiej, Manfred Will - radny Rady Miejskiej i zastępca
burmistrza, Anna Krauß – tłumacz oraz Thorsten Wohlgehabe
– kierowca.
dokończenie na str. 2

IX sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie za nami
Początek sesji na terenie strefy ekonomicznej
We wtorek, 21 kwietnia br., odbyła się IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Zanim jednak radni zasiedli
w sali posiedzeń, to o godz. 8.30 wraz z burmistrzem Robertem
Czaplą i pracownikami UM udali się na teren strefy ekonomicznej. Radni otrzymali pełną informację na temat dotychczasowych działań, podejmowanych ze strony naszej Gminy oraz
zapoznali się z projektem drogi dojazdowej do strefy i na jakim
etapie jesteśmy (obecnie Gmina czeka już tylko na pozwolenie ze Starostwa na budowę drogi). Wszyscy radni otrzymali
materiały informacyjne – plan drogi oraz pełne kalendarium
podejmowanych dotychczas działań ze strony burmistrza.
dokończenie na str. 4

Radni z koalicji powiedzieli
– NIE - czystej wodzie
Propozycja klubu z SLD-Lewica Razem
Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie
(21 kwietnia br.), radny Marcin Wolny w imieniu klubu radnych
z SLD-Lewica Razem, zaniepokojony pismami Inspektora Sanitarnego, który warunkowo dopuszcza do użytku wodę z trzech
ujęć wodociągowych, zaproponował projekt uchwały, w któ-

rym Rada powołuje „komisję doraźną do sprawdzenia stanu
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej użytkowanej bezumownie
przez PUWiS”. Padła też w projekcie uchwały propozycja, aby
„w skład komisji Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
powołał po jednym przedstawicielu z każdego klubu” oraz by tę
dokończenie na str. 2
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Radni z koalicji powiedzieli
– NIE - czystej wodzie
dokończenie ze str. 1

komisje uzupełnili swą obecnością specjaliści w tym temacie.
Komisja byłaby szansą, aby zbadać zaistniały problem, który
dotyczy zdrowia i życia mieszkańców gminy Nowogard.
Głosy radnych
Pierwszy głos zabrał radny Michał Wiatr (niezależny), który
stwierdził, że jest „zaskoczony takim projektem uchwały” i zaproponował aby jeśli już ma być taka komisja to niech zajmie
się także sprawą zanieczyszczeń naszego jeziora. Po nim wypowiedział się radny Marcin Nieradka (PiR/PiS), który poinformował, że „jestem przeciwnikiem powoływania jakiejkolwiek
komisji, bo to nie załatwi rzekomych zanieczyszczeń na ujęciach
wody. Moim zdaniem ta komisja ma za zadanie doprowadzić ponownie do dyskusji nad tematem dotyczącym PUWiSu. Będę powtarzał to jak mantrę, że jeżeli pan burmistrz ma problem z przetargiem dotyczącym usług wodno-kanalizacyjnych, to niech to
rozwiązuje przy pomocy swoich narzędzi prawnych i za pomocą
sądów. Żadna komisja tych spraw nie rozwiąże, a tylko nawarstwi je i jeszcze niepotrzebnie skomplikuje”. Po tych wypowiedziach radnych, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który poinformował, że „ani Burmistrz ani Urząd Miejski nie ma problemu
z przetargiem, ponieważ w sprawie o świadczenie usług wodno –
kanalizacyjnych było prowadzone postępowanie publiczno-prywatne, które już się zakończyło. Został wyłoniony nowy operator
i temat jest już całkowicie zamknięty. Problem natomiast Gmina

ma z odzyskaniem własnego majątku, bo spółka prywatna PUWiS nie chce nam go oddać ani nawet wpuścić na teren naszego
majątku. I my jako Gmina nie możemy nawet sprawdzić w jakim
stanie jest nasz majątek. Czy jest w całości? Czy należycie prowadzona jest konserwacja tego majątku? Dotychczas też nie było
takiej sytuacji, aby Sanepid w jednym czasie wysłał aż trzy alarmujące pisma odnośnie trzech ujęć wody (Boguszyce, Czermnica, Glicko) i tutaj jest problem. Zasadne więc jest powołanie
takiej komisji, która sprawdzi stan techniczny urządzeń wodno
– kanalizacyjnych z korzyścią dla zdrowia i życia naszych mieszkańców. Nieistotna natomiast jest tutaj kwestia, czy ktoś z kimś
się kłóci [...]”
Także radna Anna Wiąz wyraziła swe zdziwienie postawą
radnego M. Nieradki, który przecież jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien stać na straży przestrzegania prawa
w Gminie a nie przymykać oczy na pojawiające się problemy.
Głosowanie
W wyniku głosowania, głosami radnych z koalicji PiR/PiS,
PSL i tzw niezależni, projekt uchwały został odrzucony. Chciałoby się zadać pytanie tym radnym: walczyliście o PUWiS,
a gdy jest problem z tą prywatną firmą, to nic nie robicie w tej
kwestii? A za cały komentarz należałoby przytoczyć słowa
radnej Anny Wiąz: „Powołanie tej komisji jest zasadne. Czego się
obawiacie Państwo?”
Piotr Suchy

Nowogard zacieśnia współpracę z Dobrą
Na zaproszenie burmistrza Roberta Czapli, wizytę w naszym
mieście, w poniedziałek, 20 kwietnia br., złożył nowy burmistrz
Dobrej - Piotr Hebda. Spotkanie dotyczyło podjęcia współpracy
pomiędzy naszymi gminami. Była to też okazja, by pokazać burmistrzowi Dobrej naszą największą inwestycję jaką jest nowogardzki szpital i porozmawiać o zdrowiu naszych mieszkańców.
W spotkaniu z zaproszonym gościem wziął udział dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego(SPSR) w Nowogardzie Kazimierz Lembas oraz przewodniczący Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro,
którzy wspólnie zwiedzili bryłę szpitala. W czasie tych odwiedzin, ze strony burmistrza Nowogardu oraz dyrektora szpitala
padła propozycja udziału burmistrza Dobrej w radzie społecznej szpitala oraz w Stowarzyszeniu na rzecz szpitala w Nowogardzie, co zostało z miłą chęcią przyjęte. Warto wspomnieć, że
był on pod dużym wrażeniem największej inwestycji w dziejach
Nowogardu i pozytywnie zaskoczony. Pomimo, że gmina Dobra
jest w Powiecie Łobeskim to mieszkańcom zawsze było bliżej
do Nowogardu. W związku z tym, burmistrz sąsiadującej z naszą
gminą gminy uznał, że naturalnym miejscem leczenia mieszkańców Dobrej jest szpital w Nowogardzie i zadeklarował, że
wspomoże finansowo nasz szpital oraz zakup sprzętu.
Podczas spotkania, prezes Mieczysław Cedro, zaproponował
burmistrzowi Dobrej współpracę w ramach Organizacji Pozarządowych, aby działalność organizacji takich jak: Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologicznymi „Lila-Róż" w Nowogardzie czy Samorządowa Fundacja
Opieki Medycznej „Zdrowie” poszerzyć o teren gminy Dobra.
Na terenie gminy Nowogard funkcjonuje ponad 50 organizacji.

Są to różnego rodzaju stowarzyszenia oraz fundacje działające
m.in.: w dziedzinie sportu, pomocy społecznej, poprawy zdrowia, kultury czy dla rozwoju życia wiejskiego. Co roku otrzymują
one od Gminy środki na swoją działalność. W tym roku na organizacje pozarządowe burmistrz przeznaczył 700 tys zł.
Spotkanie można uznać dla obu stron za udane.
Anna Narkiewicz
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Laury Cisowe
wręczone
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Po przywitaniu wszystkich zebranych gości, burmistrz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły w mieście i w gminie Nowogard. Przemówienie okolicznościowe wygłosił również Dariusz Wieczorek Radny Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego oraz burmistrz z miasta partnerskiego Heide.
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur
Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu
Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego.
Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami zostali:
•
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PRO-BUD”
s.c. Janusz Sienkiewicz, Jacek Cyboroń - Biznes i gospodarka
•
Henryk Wiąz - Biznes i gospodarka
•
Tadeusz Łukaszewicz - działalność społeczna
•
Małgorzata Kubicka - działalność społeczna
•
Zdzisław Szmit - Złoty Laur Cisowy
•
Franciszek Karolewski - Złoty Laur Cisowy
•
Ulf Stecher - burmistrz Heide - Specjalny Laur Cisowy
Anna Narkiewicz

Burmistrz dalej inwestuje
w nowogardzką oświatę
Placówka oświatowa, jaką jest przedszkole, powinna spełniać odpowiednie warunki estetyczne. Niestety dotychczasowa elewacja Przedszkola nr 3 w Nowogardzie oraz zamknięte
podwórze raczej odstraszało swoim wyglądem. Dlatego jeszcze w poprzedniej kadencji burmistrza Robert Czapla zlecił
remont przedszkola. Remont i docieplenie budynku instytucji przyniesie nie tylko poprawę jego estetyki, ale również
oszczędności finansowe w sezonie grzewczym.
W dniu 22 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektor przedszkola Ewą Wróbel oglądał efekt dotychczas wykonanych prac.
Wszystkie te prace remontowe wykonują osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym (dzięki życzliwości
jego dyrektora), bezrobotni (zgodnie z umową zawartą z PUP
w Goleniowie) oraz osoby pobierające zasiłki z OPS i będące
równocześnie bez pracy i bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.
Przypomnijmy, że w poprzednich etapach remontu przed-

szkola wymieniono część dachu oraz wszystkie okna. Dotychczasowe prace w znaczny sposób już wpłynęły na ciepło wewnątrz budynku i znacznie obniżyły koszta ogrzewania.
Anna Narkiewicz

Nowogard, dnia 27 kwietnia 2015 r.

UWAGA !
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie w miesiącu maju br.
wyjątkowo odbędzie się w ostatnią środę miesiąca tj. 27 maja 2015 r. godz. 10.00 .
Przewodniczący Komisji
Michał Wiatr
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IX sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie za nami
dokończenie ze str. 1

Nie wszyscy jednak nowogardzcy radni wzięli udział w tym
wyjeździe i nie mieli okazji zdobyć pełnej wiedzy na temat tego,
co dotychczas zostało zrobione w sprawie strefy. Jednak w czasie
sesji, jeden z tych nieobecnych - radny Marcin Nieradka, zarzucił
burmistrzowi, że ten dotychczas nic w strefie nie zrobił, co wywołało zdziwienie wśród pozostałych radnych, którzy z rana stawili
się na terenie strefy, aby poznać prawdę i wyrobić sobie własną
opinię w tym temacie. To pokazuje, że są w nowogardzkiej radzie
osoby, których prawda i fakty nie interesują.
Projekt obywatelski w sprawie norek
Najwięcej czasu Radzie zajęła tzw sprawa hodowców norek.
Do burmistrza Nowogardu jak i do Przewodniczącego RM wpłynął protest mieszkańców Sikorek odnośne budowanej w ich sąsiedztwie fermy norek oraz projekt obywatelski uchwały, w którym znalazł się zapis w treści: „Całkowity zakaz lokalizacji ferm
norki amerykańskiej na terenie Gminy Nowogard”.
Ten właśnie zapis wywołał największą konsternację wśród
hodowców norek, którzy w tym dniu stawili się wraz ze swymi
pracownikami, aby bronić swych praw. Z obu stron padało wiele argumentów, często bardzo emocjonalnych. Na sesji zjawił
się również prezes Związku Hodowców Norek, który przedstawił
działania, jakie podejmują stowarzyszeni w związku hodowcy,
aby hodowla była jak najmniej uciążliwa dla ludzi. Zaproponował
on wsparcie dla mieszkańców Sikorek, aby wstrzymać budowę
fermy, której właściciel nie należy do związku, a przez sam związek uznany został za osobę szkodzącą zrzeszonym hodowcom.
Burmistrz zaproponował, aby cofnąć projekt do komisji w celu
pracy ze specjalistami, aby stworzyć zapis prawny, który zadowoliłby obie strony konfliktu – jednak ta propozycja nie znalazła
większości w Radzie. Rozgorzała między obecnymi dyskusja. Jedni proponowali, aby odrzucić całkowicie tę uchwałę, która uderza
w hodowców zrzeszonych, inni byli za uchwaleniem tej uchwały
wraz z kontrowersyjnym zapisem, który według opinii prawnej
był niezgodny z prawem – uchwała nie byłaby zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa (ukarani mieli być wszyscy za
działania osoby spoza branży).
Po ponad 4 godzinach debatowania, radni w głosowaniu – 7
było za przyjęciem, 7 było za odrzuceniem, a 4 się wstrzymało od
głosu – nie podjęli ww. uchwały.
Warto tu wspomnieć, że hodowcy norek to miejsca pracy, podatki płacone w gminie, to różnego rodzaju sponsoring – pano-

wie Konieczny/Mieleńczuk dofinansowali remont oddziału dziecięcego w nowogardzkim szpitalu, Zbigniew i Beata Piątakowie
wybudowali mieszkańcom Maszkowa boisko „Norlik” itd. W sumie
sponsoring ten rocznie wynosi ponad 600 tys zł.
Burmistrz Robert Czapla,, w środę 22 kwietnia br., podjął decyzję, że zostanie powołany zespół złożony z pracowników UM,
przedstawicieli Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i specjalistów, który wypracuje wytyczne odnośnie powstawania nowych ferm norek na terenie naszej gminy. Jest to widoczny krok
zmierzający ku normalizacji relacji pomiędzy urzędnikami, mieszkańcami a hodowcami norek.
Do RIO... ze skargą
W czasie sesji, radni mieli przyjąć uchwałę w sprawie zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie złamania
ustawy przez Burmistrza Nowogardu.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca br., radny Dariusz Kielan zawnioskował, aby Rada Miejska skierowała pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (RIO), aby
ta przeprowadziła kontrolę, czy „burmistrz Nowogardu naruszył
prawo realizując remont ulicy Szkolnej ze środków pochodzących
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard, zapisanych w budżecie na rok 2015”.
Warto wspomnieć, że to nie kto inny, ale właśnie Rada Miejska
w Nowogardzie, do której należy radny Kielan, w dniu 29 stycznia
br., uchwaliła budżet na rok 2015, gdzie znajdował się zapisany
wydatek na ww. remont. Rada Miejska uchwala, a burmistrz tylko
realizuje to, co radni uchwalą. Warto tu jeszcze przypomnieć, że
radni Marcin Nieradka, Roman Kwiatkowski i Dariusz Kielan, którzy dziś zasiadają w Komisji Rewizyjnej byli współautorami wniosku o wprowadzenie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na rok 2015” (pod wnioskiem podpisało się 12 radnych z koalicji PiR/PiS, PSL i niezależni).
Zmiany te polegały na zabezpieczeniu w „Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” wydatków remontowych w kwocie
102 tys zł, przeznaczając z tego 80 tys zł na remont ul. Szkolnej
doprowadzającej dzieci do świetlicy środowiskowej oraz 22 tys
zł na remont ogrodzenia wokół klubu abstynenta Hania przy ul.
Zamkowej w Nowogardzie.
Burmistrz zwracając się do radnych stwierdził, że radny
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Nieradka, za namową swego patrona politycznego prowadzi walkę tylko i wyłącznie polityczną, wymierzoną w osobę obecnego burmistrza. Nie liczy się dobro mieszkańców, lecz
każda okazja, by móc utrudnić życie niewygodnej władzy. Doprowadzi to do takiej sytuacji, że burmistrz nie będzie realizował
uchwał autorstwa radnych z obawy, że to będzie tzw. „podłożona
świnia”, by móc mu zarzucić naruszenie prawa. Burmistrz zwrócił
też uwagę na to, że jego poprzednik burmistrz Kazimierz Ziemba,
za swojej kadencji, nie był oskarżany przez radnych o łamie prawa
odnośnie wykorzystywania środków z Gminnego Programu Antyalkoholowego na remonty. A dziś przedstawiciel klubu radnych
PSL, zasiadający w Komisji Rewizyjnej uważa, że to wykorzystywanie środków dla zdrowia i dobra dzieci, korzystających ze świetlicy środowiskowej to łamanie prawa.
Jest to dowód na to, że niektórzy radni podejmują tylko i wyłącznie działania polityczne, nie mające żadnego związku z poprawą warunków bytowych naszych mieszkańców, a jedynie są
wymierzone w osobę burmistrza Roberta Czaplę.
Radny Marcin Nieradka próbował przekonać radnych, że
nie jest to żadna gra polityczna, tylko Komisja Rewizyjna stoi na
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straży przestrzegania prawa przez burmistrza. Ta argumentacja
jednak nie przekonała większości radnych, którzy w głosowaniu
odrzucili ww. uchwałę.
„Chciałby serdecznie podziękować tym radnym: Jowicie Pawlak,
Lidii Bogus, Andrzejowi Kani, Teresie Cwajda, Michałowi Bociarskiemu, Marcinowi Wolnemu, Jolancie Bednarek, Renacie Piwowarczyk
i Annie Wiąz, że nie dali się wciągnąć w tę napaść polityczną, wymierzoną w moją osobę, a w swoim działaniu kierowali się dobrem
mieszkańców gminy Nowogard.” - podsumował głosowanie burmistrz Robert Czapla.
Na zakończenie...
Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli również jednogłośnie 3
uchwały, które pod obrady wniósł burmistrz, w tym tę odnośnie
zmian w budżecie na rok 2015. Mimo późnej już godziny (prawie
była godz. 18.00) burmistrz i urzędnicy ratusza odpowiadali na zapytania, które na początku sesji złożyli radni.
Była to kolejna tak długa sesja VII kadencji Rady Miejskiej (dla
większości radnych było to 10-godzinne posiedzenie).
Piotr Suchy

Spotkanie z mieszkańcami
nowogardzkiego osiedla
W środę, 22 kwietnia br., w Centrum Edukacyjnym „Zielona”
w Nowogardzie odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z tzw budynków kolejowych przy ul. 3 Maja. W spotkaniu
uczestniczył zaproszony przez mieszkańców burmistrz Robert
Czapla, który podziękował wszystkim za oddane na niego głosy podczas listopadowych wyborów samorządowych. Była to
też okazja do podsumowania minionego okresu i przedstawienia najważniejszych planów inwestycyjnych na rok 2015
roku oraz jakie będą realizowane w najbliższej przyszłości na
osiedlu między ulicą 3 Maja a Zieloną.
Zostały również poruszone tematy takie jak:
- remont drogi i parkingu na osiedlu;
- ścieżka dokoła nowogardzkiego jeziora;
- droga dojazdowa do strefy ekonomicznej;
- nowi inwestorzy w strefie czy o nadchodzących imprezach: maraton rowerowy, biegi oraz rajd samochodowy.
Zebranie przebiegało w miłej atmosferze. Na zakończenie
włodarz naszej Gminy zaprosił wszystkich obecnych na nadchodzącą Majówkę. Warto wspomnieć, że to jedyna Wspólnota, która regularnie zaprasza burmistrza na swoje spotkania.

Niech to będzie zachętą dla innych nowogardzkich wspólnot mieszkaniowych.
Piotr Suchy

Bezpłatne ogłoszenia mieszkaniowe
w „Wiadomościach Samorządowych”
Zgodnie z pozytywną odpowiedzią burmistrza Nowogardu, na zapytanie złożone przez radną Renatę Piwowarczyk
(klub radnych SLD- Lewica Razem): czy istnieje możliwość na
udostępnienie miejsca w „Wiadomościach Samorządowych” na
następujące dwa rodzaje ogłoszeń bezpłatnych:
1. o chęci zamiany mieszkania;
2. o poszukiwaniu mieszkania na wynajem?
Informujemy, że przyjmowaniem ww. ogłoszeń od mieszkańców zajmować się będzie pani Danuta Dolega z wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ).

Treść i dane zgłaszać można osobiście u pani Danuty w pokoju 108 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 5), telefonicznie pod numerem 91 39 26 242 lub e-mail:
ddolega@nowogard.pl
Ogłoszenia o chęci zamiany mieszkania lub jego wynajęciu przyjmowane są jednorazowo do danego numeru Wiadomości Samorządowych. To oznacza, że ogłoszenia muszą
być ponawiane każdorazowo przez osoby zainteresowane
przed każdym wydaniem WS.
Redakcja WS
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Obchody Powiatowe Dnia Strażaka
w Nowogardzie - 2 maja
Obchody Powiatowe Dnia Strażaka (2 maja br.) w Nowogardzie, rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków, która
koncelebrowana była w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez kapelana strażaków ks. prałata Jana
Jermaka i ks. prob. Grzegorza Legutko. Po niej, z towarzyszeniem orkiestry dętej „Wood & Brass Band”, jednostki zawodowe
i ochotnicze straży pożarnej przeszły ulicami Nowogardu.
Rozpoczynając uroczysty apel, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski przywitał przybyłych gości, strażaków oraz zgromadzonych mieszkańców.
Następnie został odczytany AKT UFUNDOWANIA SZTANDARU dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleniowie:
Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru, do wbicia
gwoździ ozdobnych w drzewiec sztandaru, poproszeni zostali
goście honorowi, a ksiądz kapelan dokonał jego poświęcenia.
Po czym nowy sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Goleniowie, w którego skład wchodzili: dowódca pocztu sztandarowego - dh. Paweł Bartnik, sztandarowy - dh. Arkadiusz Olszewski oraz asystujący - dh.Jakub Andrzejewski.
Na zakończenie tej części, ponad 40 strażakom wręczono
resortowe odznaczenia oraz awanse na kolejne stopnie. Wśród
oznaczonych był m.in. Andrzej Kania radny Rady Miejskiej
w Nowogardzie, a zarazem sołtys Wyszomierza.
Integralną częścią obchodów święta był festyn strażacki, który cieszył się dużym zainteresowaniem nowogardzian.
Frajdę miały zwłaszcza dzieci. Największym zainteresowaniem

cieszył się m.in. nowoczesny i największy samochód pożarniczy straży lotniskowej. Były poza tym konkursy, pokaz ratownictwa oraz przelot samolotu Dromader, który dokonał zrzutu
wody na oczach licznie zgromadzonych widzów.
Gośćmi strażaków na Powiatowych Obchodach byli między innymi: poseł na Sejm RP Magdalena Kochan, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Henryk Cegiełka, Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh.

Piotr Suchy

Ruszają przygotowania
do II Nowogardzkiego Biegu Ulicznego
W środę, 6 maja br, odbyło się spotkanie,
w którym wzięli udział: burmistrz Robert Czapla, Agnieszka Wróblewska kierownik wydziału
Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS), Artur Konior i Dariusz Wacławek ze
Stowarzyszenia Nowogardzki Klub Biegacza ENDORFINA. Spotkanie dotyczyło rozpoczęcia przygotowań do II edycji nowogardzkiej „Dziesiątki”
czyli II Nowogardzkiego Biegu Ulicznego na dy-

stansie 10 km. Bieg planowany jest na 4 października
2015 r., zaś trasa będzie taka sama, jak w ubiegłym roku.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa oraz zapisy do biegu.
Więcej szczegółów podamy w najbliższym czasie.
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
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Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Nowogardzie
Rodzinne ogrody działkowe to często jedyne miejsce wypoczynku dla całej rodziny. Ogród działkowy stanowi oazę zieleni miasta Nowogard, a dla działkowców jest miejscem wypoczynku, spędzenia wolnego czasu oraz spotkań rodzinnych
i towarzyskich.
W sobotę 25 kwietnia br., odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych im.
Juliusza Słowackiego w Nowogardzie (ROD), podczas którego
dyskutowano na tematy ważne dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz dokonano wyboru nowego
zarządu ROD.
Na rozpoczynające się o godzinie 11.00 spotkanie przybyło 39 spośród 44 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach ROD w Nowogardzie. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się burmistrz Nowogardu Robert Czapli oraz Tomasz Ochucki
dyrektor Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.
Walne zebranie otworzył, wybrany podczas głosowania
przez delegatów, przewodniczący obrad Rafał Paśko, który
przedstawił zebranym regulamin konferencji oraz porządek
obrad. Pierwsza część spotkania została poświęcona odczytaniu sprawozdań za rok 2014 – prezes ROD w Nowogardzie
Ryszard Wajk przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności zarządu oraz sprawozdanie z komisji
rewizyjnej, które zostały zatwierdzone jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu, w którego
skład weszło 7 osób:
Ryszard Wajk - prezes
Stanisław Szałagan - skarbnik
Ryszard Piątkiewicz – zastępca prezesa
Rafał Paśko
Helena Michalak
Stanisław Wiśniewski
Jan Mazurek
Komisję Rewizyjną stanowią:
Kazimierz Lembas – przewodniczący
Krzysztof Saniuk – zastępca
Renata Stasiak - sekretarz
Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.

Tego dnia podjęto uchwały w sprawach: wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, wysokości i terminu
wnoszenia opłaty energetycznej, wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej, planu inwestycji i remontów, planu pracy
i preliminarza finansowego na 2015 rok oraz innych dotyczących działalności ogrodu. Uchwały większością głosu zostały zatwierdzone.
Bardzo ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat spraw związanych z funkcjonowaniem ogródków działkowych na terenie Nowogardu. Delegaci chętnie zgłaszali swoje
wnioski, uwagi oraz pytania – rozmawiano o zagospodarowaniu odpadów pochodzących z ogródków. Burmistrz wytłumaczył zebranym, na jakich zasadach odpady są odprowadzane
z terenu ogródków działkowych oraz poinformował o tym,
że ogrody – znajdując się w planie przestrzennego zagospodarowania – nadal pozostaną ogrodami działkowymi. Wiele
miejsca poświęcono omówieniu sytuacji, w jakiej znalazły się
w ostatnim czasie rodzinne ogrody działkowe. Delegaci długo
dyskutowali nad ich przyszłością.
Na zakończenie burmistrz podziękował za zaproszenie
i pogratulował wszystkim działkowiczom za troskę o przyszłość ogrodów, a także życzył satysfakcji z uprawiania działek
na rodzinnych ogrodach działkowych w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz

Bo oni są razem pięćdziesiąt już lat...
Pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.
W piątek, 17 kwietnia br., w restauracji „Przystań” w NowoMiło mi Państwa powitać na jubileuszu pożycia małżeńgardzie, jubilaci obchodzący zaszczytne Złote Gody pożycia skiego. Cieszę się bardzo, że zechcieliście spędzić wspólnie
małżeńskiego, otrzymali z rąk burmistrza Nowogardu Roberta z nami dzisiejsze popołudnie, by spojrzeć razem na minione
Czapli list gratulacyjny oraz medale, przyznane przez Prezy- lata i podzielić się refleksjami. Minęło 50 lat, od chwili kiedy
denta RP . W tym wyjątkowym spotkaniu wziął również udział: połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufzastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski, zastępca nością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki.
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Mariola Tyrcha oraz Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie
pracownik tego urzędu.
dotrzymaliście.
Uroczystość otworzyła i prowadziła kierownik USC, która
Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńprzywitała wszystkich jubilatów bardzo serdecznie.
skiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za przeżycie
Następnie głos zabrał burmistrz:
tak pięknej, wspólnej drogi życia.
„Szanowni Państwo, Dostojni Jubilaci !!!
dokończenie na str. 8
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Bo oni są razem pięćdziesiąt już lat...
dokończenie ze str. 7

Moje skromne słowa nie byłyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam,
Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia”.
Podczas wręczania dyplomów i kwiatów jubilaci nie kryli
wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych
do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Wśród par, które obchodzą w tym półroczu jubileusz
znaleźli się: Zofia i Bazyli Artemiukowie, Janina i Władysław
Bochoccy, Danuta i Jan Bodowie, Józefa i Władysław Grabarczykowie, Anna i Stanisław Hercowie, Maria i Władysław Kretkowie, Jadwiga i Franciszek Krzakowie, Irena i Rudolf Laskow-

scy, Weronika i Stanisław Lipińscy, Czesława i Adam Lutrowie,
Lucyna i Stanisław Łuczakowie, Stanisława i Henryk Marcowie, Jadwiga i Tadeusz Michalscy, Janina i Michał Mikitiukowie,
Janina i Stanisław Plutowie, Janina i Jan Sulwińscy, Danuta
i Albert Suryntowie, Jadwiga i Lech Szponowie, Sławomira i
Ryszard Śmietańscy, Genowefa i Kazimierz Tomczakowie.
Po uroczystej ceremonii i symbolicznej lampce szampana
wszyscy zasiedli do stołu i w przyjemnej atmosferze wspominali minione lata oraz dzielili się receptą na długie wspólne życie.
Anna Narkiewicz

Zjazd absolwentów z okazji 70-lecia
I LO w Nowogardzie
„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”
I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, mieści się w budynku dawnego przedwojennego
niemieckiego gimnazjum imienia Ottona von Bismarcka, położonego nad brzegiem malowniczego Jeziora Nowogardzkiego.
Tradycja polskiej szkoły sięga już ponad 70 lat. Jej mury opuściło kilka tysięcy młodych ludzi. Wielu z nich po ukończeniu studiów powróciło do rodzinnego miasta. Są lekarzami, prawnikami,

nauczycielami, pracują w bankach, urzędach i innych zakładach.
W piątek, 17 kwietnia br., z okazji 70-lecia istnienia I Liceum
Ogólnokształcącego, odbył się zjazd absolwentów tej najstarszej
nowogardzkiej placówki oświatowej. Oprócz byłych uczniów, na
spotkanie po latach, przybyli dawni dyrektorzy oraz nauczyciele.
Uroczysty apel był okazją do wspomnień tamtych, niezapomnia-
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nych lat, do refleksji nad przemijalnością czasu. Młodzież przygotowała część artystyczną, ale i obecna kadra nauczycielska,
z panią dyrektor Kariną Surmą na czele, zaskoczyła obecnym
swym talentem wokalnym.
O tych, którzy już odeszli z grona uczniowskiego i pedagogicznego, wspominano w czasie mszy św., odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie oraz na nowogardzkim cmentarzu.
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Warto tu wspomnieć, że w gronie absolwentów szacownej
nowogardzkiej Alma Mater są m.in.: obecny burmistrz Nowogardu Robert Czapla, starosta goleniowski Tomasz Kulinicz, generał
broni Zdzisław Goral - były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Szczecinie, Jerzy Jabłoński były starosta
goleniowski, ks. kan. Wacław Nowak i wielu innych.
Piotr Suchy

Muzyczna Majówka 2015
Nowogardzka „Majówka” to przede wszystkim część artystyczna i sportowa. Wszystko rozpoczęło się już 30 kwietnia br.
W dniu tym wręczone zostały Laury Cisowe w Nowogardzkim
Domu Kultury, zaś wieczorem odbyły się koncerty dwóch zespołów na scenie, która umiejscowiona była przy Placu Szarych Szeregów. I tak było do 2 maja. Ostatni dzień „Majówki” to
dzień typowo sportowy.
A oto „gwiazdy” muzyczne z tych majowych dni:
OVER THE FENCE
Over The Fence to grupa młodych muzyków z pasją, którzy
zarażają swoją energią. W skład zespołu wchodzą: Klaudia Kouhan - wokal, Dominik Skowroński - gitara rytmiczna, Bartosz
Kubski - gitara solowa, Konrad Jadwiżyc - gitara basowa, Jakub
Drapikowski - perkusja, Karolina Szponar - skrzypce. Zespół
powstał dwa lata temu z inicjatywy basisty oraz perkusisty.
Grupa młodych talentów pochodzi z Nowogardu, chce pokazać się jak najszerszej publiczności.
LUXTORPEDA
Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy
Roberta Friedricha gitarzysty i wokalisty znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3

i KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, związanych wcześniej z Armią
oraz z formacją 2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka,
znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 roku w trakcie nagrywania albumu skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec. Zespół dał
się poznać szerszej publiczności podczas Jarocin Festiwal 2011
oraz podczas 17 edycji Przystanku Woodstock 2011, a utwór
„Autystyczny” wspiął się na pierwsze miejsca wielu list przebojów, między innymi w radiowej Trójce, Eska Rock i Antyradiu. W wielu rankingach i podsumowaniach muzycznych 2011
roku LUXTORPEDA uplasowała się w ścisłej czołówce niejednokrotnie zajmując 1 miejsce, chociażby wśród czytelników
pisma „Teraz Rock”, gdzie została uznana za najlepszy zespół
roku, płytę roku, przebój roku, teledysk roku i nadzieję roku.
LUXTORPEDA otrzymała również 4 nominacje do nagrody Fryderyki za 2011 r.
Dzień 1 maja br. to przede wszystkim uroczystości pod pomnikiem, związane z Międzynarodowym Dniem Pracy. Zaś po
południu miały miejsce zawody Strongman. Wieczór upłynął
w rytmach disco polo.
dokończenie na str. 10
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Muzyczna Majówka 2015
dokończenie ze str. 9

CAMASUTRA
Zespół CamaSutra tworzą: jego liderka i wokalistka Małgorzata Główka, tancerki Natalia i Magdalena Cichy - laureatki konkursu „Miss Dolnego Śląska”, których pasją jest muzyka
i śpiew oraz jedyny w składzie mężczyzna, producent muzyczny Mariusz Dj Pawloo. Małgorzata Główka to obdarzona wyjątkowym głosem wokalistka, która brała udział między innymi
w cyklu programów „Śpiewaj i walcz” czy „The Voice of Poland”.
Ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród zdobytych
na scenach w kraju i za granicą. CamaSutra podbija scenę disco dance.
Dzień 2 maja br. to Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
Wieczór to koncerty: Kapela Rycha, Lipka, Wesoła Ferajna, kabaret Koń Polski i zespół Pocahontas, DNA oraz LEISON.
KABARET KOŃ POLSKI
Koń Polski powstał w roku 1985 na Wyższej Szkole Inżynierskiej. Od tej pory kabaret stworzył kilka programów autorskich,
z którymi wystąpił już chyba w całym kraju, a także poza nim.
Regularnie pojawiają się w telewizji - zwłaszcza na Festiwalu
Kabaretowym w Koszalinie, gdzie są gospodarzami. Oprócz
tego występowali w serialach „Badziewiakowie” i „Skarb Sekretarza”, do którego Leszek Malinowski napisał scenariusz.
W swoich skeczach wyśmiewają bieżące wydarzenia poli-

tyczne i społeczne. Ich numery długo pozostają świeże, dlatego można je oglądać po kilka razy i ciągle się doskonale bawić.
Często pojawiają się w telewizji, ale zobaczyć ich na żywo jest
prawdziwym wydarzeniem. Koń polski jest kabaretem, który
zna cała Polska. Najwierniejsi fani znają na pamięć całe numery. Ich piosenki szybko wchodzą do kanonu największych
przebojów i są śpiewane przez wszystkie pokolenia widzów.
DNA
Nowogardzki Raper DNA, czyli Damian Nowak. Niedawno
nagrał swoją płytę „Insomnia”.
POKAHONTAZ
Pokahontaz to zespół założny przez katowickich hiphopowców: Rahima, Fokusa i DJ Bambusa. Jest spadkobiercą
Paktofoniki. Zespół powstał w 2003 r., i po wydaniu pierwszego albumu zamilkł do 2011 r. Powrócił wtedy płytą „Rekontakt”.
W 2014 roku wydana została ich trzecia płyta „Reversal”. Trzeci
krążek Rahima, Fokusa i DJ-a Bambusa przez wiele tygodni od
momentu wydania utrzymywała się w czołówce najchętniej
kupowanych płyt w Polsce.
LEISON
Leison to Raper z Poznania, który w Nowogardzie zaprezentował utwory z płyty „Dojrzały Bachor”.
Piotr Suchy
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Sportowa Majówka 2015
W dniu 2 maja br., w czasie nowogardzkiej Majówki 2015 roku , odbył się Puchar Czterech Stron Polski Par Strongman
2015, w którym udział wzięło sześciu zawodników.
Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki zmagań:
1 miejsce:Michał Kopacki
2 miejsce Maciej Potry
3 miejsce Rafał Gomuła.
Przed głównymi zawodami miały miejsce zawody MINI
STRONGMAN dla najmłodszych. W zawodach udział wzięło
11 chłopców i 10 dziewczynek. Poniżej prezentujemy najlepszych zawodników:
Chłopcy:
1 miejsce: Dominik Woźniak
2 miejsce:Szymon Dawid
3 miejsce: Karol Dawid
Dziewczynki
1 miejsce: Wiktoria Woźniak
2 miejsce: Wiktoria Kłys
3 miejsce: Weronika Nurek
Podziękowania dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
PRD - NOWOGARD za użyczenie samochodu TIR do konkurencji przeciąganie tira.
W dniu 3 maja br, rozegrane zostały zawody sportowe pod
patronatem Burmistrza Nowogardu. Poniżej prezentujemy
wyniki w poszczególnych konkurencjach.
Zawody spławikowe
O godz. 8.00 na pomoście wzdłuż jeziora Nowogardzkiego
rozegrane zostały otwarte zawody spławikowe, których organizatorami byli: Burmistrz Nowogardu oraz PZW Nowogard.
Udział w turnieju wzięło 55 zawodników w tym 4 juniorów:
Turniej odbył się w formie jednoetapowej i trwał 4godziny.
W tym czasie najokazalsze sztuki wyłowiło 8 nagrodzonych wędkarzy. Poniżej prezentujemy najlepszych wędkarzy turnieju:
1 miejsce: Lipka Wiesław
2 miejsce: Mrówka Wiesław
3 miejsce: Bonifraotwski Wojciech
4 miejsce: Wolak Andrzej
5 miejsce: Kućmira Tadeusz
6 miejsce: Owczarek Cezary
Juniorzy:
1 miejsce:Leonik Mateusz
2 miejsce:Laskowski Kacper
Tenis ziemny
W ramach dnia sportu, podczas Majówki 2014, na korcie
tenisowym przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, rozegrano turniej tenisa ziemnego o rakietę Burmistrza Nowogardu. Do turnieju zgłosiło się 12 zawodników.
Spotkanie mające na celu wyłonienie najlepszego zawodnika oraz popularyzację tenisa ziemnego w gminie Nowogard
trwało od godziny 9.00 do 17.00. Lista zawodników, którzy
zgłosili swój udział w turnieju była długa, co spowodowało
rozciągnięcie całego spotkania w czasie oraz zadecydowało turnieju - torba tenisowa powędrowała do Łukasza Podeo systemie rozgrywek „pucharowym”, czwórka zawodników mskiego. III nagroda piłki do tenisa otrzymał Rafał Finke.
została rozstawiona a reszta dolosowana, zaś w finale grały 3
Turniej szachowy
osoby „każdy z każdym”.
W świetlicy LKS Pomorzanin Nowogard, przy Placu SzaPoniżej prezentujemy wyniki grupy mistrzowskiej:
rych Szeregów, odbył się turniej szachowyw w systemie każ1 miejsce Remigiusz Wawryczuk
dy z każdym (7 rund po 10 minut). W turnieju wystartowało 8
2 miejsce Łukasz Podemski
uczestników: 2 juniorów i 6 seniorów. A oto wyniki w poszcze3 miejsce Rafał Finke
gólnych kategoriach:
Zwycięzcą turnieju i zdobywcą rakiety burmistrza Nowodokończenie na str. 12
gardu został Remigiusz Wawryczuk Nowogardu. II nagroda
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Sportowa Majówka 2015
dokończenie ze str. 11

JUNIOR:
1 miejsce: Jakub Tandecki
2 miejsce: Filip Józefowicz
SENIORZY:
1 miejsce: Paweł Taberski
2 miejsce: Wojciech Pietruszka
3 miejsce: Stanislaw Rabczuk
Turniej BMX
O godz. 10.30 na skateparku przy Placu Szarych Szeregów
odbył się Turniej Turniej BMX o puchar Burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli. W turnieju udział wzięło siedmioro zawodników.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach: kategoria główna
– na najlepszy przejazd oraz kategoria dodatkowa – najlepszy
trick. W pierwszej kategorii każdy z uczestników miał 1,5 minuty na zaprezentowanie swoich umiejętności. Oceniane były
styl przejazdu, dokładność wykonania, różnorodność tricków
oraz płynność ruchów. Suma zdobytych punktów z obu kategorii wyłoniła najlepszych zawodników :
1 miejsce : Wojciech Jędraszek
2 miejsce: Kamil Gruszka
3 miejsce: Filip Kulka
Turniej piłki nożnej
Na boisku „dolnym” przy Placu Szarych Szeregów rozegrano turniej piłki nożnej o puchar burmistrza Nowogardu. Udział

w turnieju wzięło 11 zespołów Drużyny podzielone zostały na
dwie grupy A i B, które grały mecz na zasadzie każdy z każdym
w swoje grupie.
Po fazie grupowej rozegrano mecze półfinałowe, w których
po dwie drużyny z grupy zmierzyli się z drugimi zespołami
grupy przeciwnej.
Ostatecznie na podium uplasowały się zespoły takie jak:
1 miejsce: Bóg tak chciał
2miejsce:Na kacu
3 miejsce:Dolne Team
Najlepszy bramkarz: Przemysław Fedak
Najlepszy strzelec turnieju: Artur Lipiński
Gratulujemy zespołom i zawodnikom!! Zapraszamy do
udziały w kolejnych edycjach turnieju.
Street workout
O godz. 11.30 przy zestawie Street workout na Placu Szarych Szeregów odbył się Turniej Turniej BMX o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli. Turniej odbył się w dwóch
konkurencjach (podciąganie i freestyle) i udział wzięło 13
uczestników
Konkurencja podciąganie:
1 miejsce: Jędrzejewski Tomasz
2 miejsce: Januszewski Stanisław
3 miejsce: Sprysak Jakub
W konkurencji Freestyle najlepszy okazał się Januszewski Stanisław.
Anna Narkiewicz
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ŚWIĘTO PRACY - 1 MAJA
W dniu 1 maja br., o godzinie 12.00, na Placu Wolności
w Nowogardzie, odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Świętem Pracy. W tym dniu przedstawiciele władz
samorządowych, delegacje partii politycznych, delegacja
z miasta partnerskiego Heide, a także mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności. Wśród uczestników
obecny był również Cezary Martyniuk doradca burmistrza Goleniowa Roberta Krupowicza, który choć nie składał pod pomnikiem kwiatów, to na portalu „Gazety Goleniowskiej”, po raz
kolejny w sposób prześmiewczy, opisał nowogardzkie obchody. W tym dniu wypadało, aby raczej zasypywać wszelkie nieporozumienia między mieszkańcami Nowogardu i Goleniowa,
a nie je wciąż podgrzewać.
Po złożeniu kwiatów, burmistrz Nowogardu Robert Czapla

oraz burmistrz miasta Heide Ulf Stecher wystąpili z przemówieniem okolicznościowym.
W większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, Święto Pracy obchodzimy 1 maja już od 1890 roku. Święto
to zostało ogłoszone w 1899 roku przez stowarzyszenie partii
i organizacji socjalistycznych zwanych II. Międzynarodówką.
Data została wybrana na 1 maja, aby upamiętnić strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W PRL i innych krajach
socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W tym dniu, zwanym także Świętem Klasy Robotniczej
organizowało się huczne pochody, wiece i zgromadzenia,
w których obecność była często obowiązkowa. Wiwatujących
pozdrawiali najwyżsi działacze
partyjni. Po upadku komunizmu
święto to straciło na znaczeniu.
Od 2001 roku w Europie organizuje się tak zwany EuroMayDay (1 maja zwany jest w krajach
anglosaskich May Day). Nie jest
to raczej święto klasy robotniczej, a ruch na rzecz zhumanizowania pracy i życia wszystkich
ludzi pracujących. Obchody
Euro May Day zapoczątkował
Mediolan, w roku 2004 pomysł
podchwyciła Barcelona a już rok
później obchody EuroMayDay
odbywały się w całej Europie.
Ponadto dzień 1 maja jest kolejną rocznicą wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.).
Anna Narkiewicz
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Dzieje Ziemi Nowogardzkiej
W dniu 3 maja 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbyły się finały gminne
XIX edycji konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej dziejów oraz zagadnień współczesnych. W tym
roku konkurs nosił nazwę: Dzieje Ziemi Nowogardzkiej. Do
konkursu przystąpiło 24 uczniów ze szkół podstawowych oraz
13 z gimnazjów. Po zakończeniu I etapu składającego się z 20
pytań, komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu, zakwalifikowała do następnej części konkursu 14
uczniów rywalizujących w kategorii szkół podstawowych oraz
7 konkurujących na poziomie gimnazjów. Po II etapie, złożonym z 10 pytań oraz dogrywce wyłoniono laureatów trzech
pierwszych miejsc w kategorii szkoły podstawowe. Po II etapie
wyłoniono laureata I miejsca w kategorii gimnazja. Zdobywcy
II i III miejsca w tej kategorii zmagali się w dogrywce.
Eliminacje gminne w kategorii szkoły podstawowe wygrali
następujący uczniowie:
I miejsce – Malwina Oślizło ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
II miejsce – Sara Olkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
III miejsce – Robert Idziak ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie
Eliminacje gminne w kategorii gimnazja wygrali następujący uczniowie:
I miejsce – Szymon Karapuda z Publicznego Gimnazjum nr
2 (ZSO)w Nowogardzie
II miejsce – Marcin Ogiewa z Publicznego Gimnazjum nr 3
w Nowogardzie
III miejsce – Daria Urbaniak z Publicznego Gimnazjum nr 2
(ZSO) w Nowogardzie
Miejska Biblioteka Publiczna była tego dnia również miejscem zakończenia części plastycznej konkursu o Ziemi Nowogardzkiej, który odbywa się w czterech kategoriach:
oddziały „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach,
szkoły podstawowe kl. I-III,
szkoły podstawowe kl. IV-VI,
gimnazja.
Do tej części konkursu przystąpiło 12 placówek oświato-

wych z terenu gminy Nowogard. Na konkurs wpłynęło ogółem
355 prac. Po dokonaniu ich oceny komisja konkursowa wyłoniła autorów - laureatów w poszczególnych kategoriach.
Dzieci z oddziałów „0” szkół podstawowych i przedszkoli:
I miejsce – Pola Kondraciuk z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
II miejsce – Blanka Borzeszkowska z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
III miejsce – Julia Dworecka ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Nowogardzie
wyróżnienie – Alicja Borzymowska z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
Uczniowie kl. I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Jakub Kośmider ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
II miejsce – Aleksandra Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
III miejsce – Ksawier Prokopiak ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
Wyróżnienie – Laura Symonowicz ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Nowogardzie
Wyróżnienie – Kornelia Pabisiak ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Nowogardzie
Uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Karolina Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Nowogardzie
II miejsce – Kamila Telmanowska ze Szkoły Podstawowej
w Żabowie
III miejsce – Daria Szczawińska ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Nowogardzie
wyróżnienie – Michalina Kiryk ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowogardzie
Z uwagi na małą ilość prac w kategorii gimnazja komisja
postanowiła nie przyznawać nagród w tej kategorii.
Ponadto pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wyróżniła nagrodą specjalną uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1
w Nowogardzie: Martynę Marchewkę.
Laureaci wszystkich kategorii konkursu zostali wyróżnieni
pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali atrakcyjne nagrody.
Referat Edukacji, Barbara Sroka
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XII Nowogardzie Spotkania Taneczne
o Puchar Burmistrza Nowogardu
W dniach 18-19 kwietnia 2015 odbyły się XII Nowogardzie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Organizatorami
tej imprezy byli Burmistrz Nowogardu, Nowogardzki Dom Kultury
oraz Klub Tańca Sportowego Flesz Nowogard. W sobotę wystartowało blisko 300 par z całej Polski. Galę wieczorną uświetnił wspaniały
i zaskakujący pokaz w wykonaniu Marcela Marchewki z dwiema partnerkami Klaudią Rafińską oraz Martyną Dworak. Klaudia od nowego
sezonu będzie swoją taneczną karierę kontynuować w Warszawie,
dlatego był to ich ostatni wspólny taniec para ta do tej pory wielokrotnie reprezentowała nowogardzki klub na arenie ogólnopolskiej
oraz międzynarodowej sławiąc nasze miasto. Będziemy bardzo
mocno trzymać za nią kciuki natomiast Marcel swoją dalszą karierę
taneczną będzie kontynuował z Martyną i pokaz ten był łącznikiem
między obiema tancerkami. W niedzielę swoje zmagania miało 94

zespołów tanecznych z naszego województwa. W dwudniowej rywalizacji wzięło udział rekordowa w historii nowogardzkich zmagań
liczba uczestników sięgająca 2200 tancerzy i tancerek. Hala szczególnie w niedzielę podczas prezentacji zespołów pękała w szwach,
a większość parkingów w całym Nowogardzie została opanowana
przez autokary.
Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego otrzymali medale
zgodne z zajętymi miejscami ( I, II, III i wyróżnienie.).
Uczestnicy turnieju wraz z instruktorami zapowiedzieli, że za rok
znów zawitają do Nowogardu. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak dużej imprezy tanecznej.
własna informacja

Turniej o rakietę Burmistrza
Nowogardu na Bema
Niedzielny Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli (19 kwietnia br.,), który został rozegrany na
boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 (na osiedlu
Bema) w Nowogardzie, cieszył się zainteresowaniem. W tym roku po
raz pierwszy na boisku wielofunkcyjnym został zorganizowany turniej tenisa ziemnego podczas którego, wystartowało 10 zawodników.
Turniej otworzył Szymon Pilipczuk inspektor w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
Turniejowe sety były rozgrywane od godziny 10.00 do 17.00. Wpływ
na tak długi czas turnieju miał system rozgrywek (zawodnicy najpierw grali systemem pucharowym następnie zwycięzcy zagrali
w grupie finałowej systemem każdy z każdym o I miejsce.).
Oto wyniki poszczególnych rozgrywek:
Najlepszy zawodnik z poprzedniego turnieju tenisa ziemnego
Piotr Wochna otrzymal awans do półfinału. Zaś tzw. „ wolny los” przypadł Jerzemu Nowickiemu.
Zwycięzcy turnieju:
I miejsce: Remigiusz Wawryczuk
II miejsce: Krzysztof Dobrowolski
III miejsce: Piotr Wochna
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali puchary oraz drobne upominki, nagroda główna – rakieta tenisowa – powędrowała do zwycięzcy zawodów Remigisza Wawryńczuka z Nowogardu. Turniej sędziował Pan Jerzy Kusiak.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszego rozwoju gry w tenisa. Miejmy nadzieje że tenis ziemny z roku na rok będzie zdobywał

coraz większe rzesze zwolenników wśród mieszkańców naszego miasta.
Turniej tenisa ziemnego miał na celu zachęcenie wszystkich
mieszkańców do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych
przy szkole podstawowej nr 4 w Nowogardzie (ul. Gen. J. Bema 41).
Rezerwacji można dokonać u opiekuna boiska Pana Edwarda Ignaczaka na miejscu bądź od poniedziałku do piątku (od godz. 7.0015.00) telefonicznie w sekretariacie szkoły podstawowej nr 4 w Nowogardzie pod nr tel. 913923028.
Anna Narkiewicz
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Inauguracja sezonu 2015 w Klubie
Żeglarskim „Knaga”
W sobotę, 25 kwietnia br., w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się
spotkanie jego członków z okazji inauguracji sezonu 2015. Uzupełnione zostały składy Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej które ukonstytuowały się następująco:
- Zarząd Klubu: Jan Smolira – Komandor, Sławomir Skubij – V-ce
Komandor ds. organizacyjnych, Antoni Bielida – V-ce Komandor
ds. rozwoju, Marian Szpilkowski – Sekretarz, Mirosław Berezowski –
Skarbnik
- Komisja Rewizyjna: Marek Krzywania – Przewodniczący, Michał
Dawidowski – Członek, Janusz Łyjak – Członek.
W wyniku pozyskania nowych Sponsorów stan posiadania Klubu
powiększył się o nowe jednostki pływające. Są to jachty klasy: „Cadet”
– 1 szt., „Europa” – 1 szt, „OK. Dinghy” – 2 szt. oraz „420” – 2 szt. Sprzęt
ten pozwoli na kontynuację szkolenia młodzieży, która pierwsze kroki
stawiała na łódkach klasy „Optymist” będących dotychczas w posiadaniu Klubu. Nowo pozyskany sprzęt jest obecnie przygotowywany
do sezonu a jego prezentacja na nowogardzkim jeziorze planowana
jest w tracie „Majówki”, w dniach 1 – 3 maja br.
Info. Własna

Kolejny etap prac przy ścieżce dookoła jeziora
Nadal trwają prace adaptacyjne przy ścieżce dookoła jeziora zlecone przez burmistrza Roberta Czaplę. Oczyszczana jest
ścieżka na terenie Domu Pomocy Społecznej (DPS), gdzie zostały wykarczowane stare krzewy i uporządkowany teren
z śmieci, jakie tam się znajdowały. Na wysokości słupów wysokiego napięcia została wyremontowana również drewniana kładka, umożliwiająca swobodne przejście.
Wszystkie prace dookoła nowogardzkiego jeziora, wykonywane były i są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim
Zakładzie Karnym, dzięki dobrej współpracy gminy Nowogard
z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, przez osoby skierowane do pracy społeczno – użytecznych oraz osób bezrobotnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz

Podziękowania kieruję do pani dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Lucyny Skałeckiej – Włodarczyk
oraz do starosty goleniowskiego Tomasza
Kulinicza za udostępnienie terenu DPS.
Robert Czapla
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Uczniowie I LO w ratuszu
Stan finansów gminy, remonty dróg i planowane inwestycje – to tylko część pytań, na które odpowiadał burmistrz
Nowogardu Robert Czapla podczas spotkania, które odbyło
się w środę 29 kwietnia br., z uczniami klas drugich I Liceum
Ogólnokształcącego w Nowogardzie.
W poniedziałkowe przedpołudnie w sali narad Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie przybyli uczniowie wraz z nauczycielem Katarzyną Szkup, którzy chcieli poznać tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego.
Spotkanie z burmistrzem rozpoczęło się od zwiedzania budynku ratusza, odwiedzając kolejno gabinety wydziałów, które mieszczą się w magistracie.
Druga część spotkania odbyła się na sali obrad, gdzie
przez chwilę młodzież mogła poczuć się jak na obradach sesji. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali krótkiej prelekcji
na temat funkcjonowania samorządów terytorialnych, zostali
zapoznani ze strukturą organizacyjną gminy, z zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji, pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz zasadami tworzenia
budżetu gminy. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę, uczniowie sami mogli spróbować swoich sił i wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej oraz I i II zastępcę przewodniczącego Rady
Miejskiej, którymi zostali :
Przewodniczący Rady Miejskiej: Dominika Kaczmarek
I zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej: Sylwia Langner
II zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej: Paulina Polak
Uczniowie byli żywo zainteresowana poruszanymi kwestiami, z zaciekawieniem słuchali i zadawali pytania włodarzowi miasta, który w wyczerpujący sposób udzielał odpowiedzi.
Licealiści poruszyli tematy m in. utworzenia tzw. Pełnomocni-

ka ds. młodzieży przy urzędzie burmistrza Nowogardu. Byłby
to organ o charakterze doradczym i konsultacyjnym, reprezentowałby młodzież szkolną z terenu gminy i byłby przede
wszystkim wyrazicielem potrzeb młodych mieszkańców. Podczas spotkania obecna była grupa uczniów, zainteresowana
objęciem tej funkcji. Burmistrz podkreślił, że chce stawiać na
młodzież, na ich świeże umysły i głowy pełne pomysłów, a także energię i zapał do działania.
Na zakończenie licealiści wraz z opiekunem podziękowali burmistrzowi za spotkanie, za rzeczowe i konstruktywne
przedstawienie tematu, oraz poświęcony czas. Wizyta w ratuszu okazała się dla nowogardzkiej młodzieży bez wątpienia
bardzo interesującą wycieczką dydaktyczną.
Anna Narkiewicz

35-lecie nowogardzkiego Koła
Numizmatycznego w Nowogardzie
Nie tylko zbierają banknoty, medale i monety. Potrafią tropić najbardziej oryginalne okazy. Wydają niemałe pieniądze
na własnego zbioru. Koło Numizmatyczne w Nowogardzie obchodziło w piątek 24 kwietnia br., 35 -lecie swojej działalności.
Okolicznościową wystawę, w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, otworzył prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie Tadeusz Łukaszewicz. Przybyli na nią m.in.: burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Saniuk, członkowie nowogardzkiego Koła Numizmatyków oraz zaproszenie goście.
Wśród ponad 400 eksponatów znajdowały się m.in.: zestaw monet Jana Pawła II, seria o ochronie środowiska, monety i medale starożytne, znaczki koperty, szable oraz kilka perełek, które zachwycą oko nie jednego kolekcjonera. To z monet
spoglądają na nas wybitni dowódcy czy wodzowie, bohaterowie narodowi, ale też ludzie, którzy zapisali niechlubną kartę
w naszych dziejach. Można potraktować środki płatnicze jako
specyficzny podręcznik historii. Kolekcjonerzy posiadający
w swoich zbiorach cenne, często bardzo rzadkie okazy, są
ludźmi wyjątkowymi - gromadzą monety i banknoty jako swoisty rodzaj przekazu z głębi dziejów, jako znak czasów dawno
już nieistniejących. Są strażnikami historii, a jednocześnie jej

twórcami. Przyglądając się tym eksponatom można było zobaczyć zatrzymaną w nich historię.
Druga część spotkania odbyła się w restauracji „Okrąglak”,
gdzie prezes Tadeusz Łukaszewicz podziękował członkom koła
za dotychczasową aktywność, wręczając im drobne upominki.
Nowogardzcy numizmatycy to ludzie ogarnięci prawdziwą
pasją, która jest połączeniem kolekcjonerstwa i wiedzy o historii każdej monety. To osoby, które swoje hobby dzielą z szeroką działalnością na rzecz polskiej numizmatyki.
Anna Narkiewicz

18

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

12.05.2015 r.

Zakończenie roku szkolnego klas
trzecich II LO w Nowogardzie
„Ale to już było, i nie wróci więcej…”
W piątek 24 kwietnia br., burmistrz Nowogardu Robert
Czapla wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem
Saniukiem, uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego klas
trzecich II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.
W tych dniach, aulę szkoły zapełnili uczniowie, rodzice,
dyrekcja oraz nauczyciele i wychowawcy tegorocznych abiturientów. Podczas akademii uczniom zostały wręczone świadectwa, nagrody oraz wyróżnienia, za wysokie wyniki osiągnięte
w nauce, w konkursach, na olimpiadach przedmiotowych i w
zawodach sportowych. Zaś najlepsi złożyli swój wpis do pamiątkowej „Złotej Księgi” za godne reprezentowane swojej
szkoły. Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów,
którzy zaangażowali się na rzecz szkoły, a także grono pedagogiczne za trud pracy. Do gratulacji oraz życzeń dołączył się
również burmistrz Nowogardu, który życzył abiturientom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów
życiowych, a także dalszych sukcesów i właściwych wyborów
w życiu osobistym.
Na zakończenie były kwiaty, łzy… Trzy lata do czegoś zobowiązują. Niektórzy znaleźli w szkole przyjaciół, niektórzy
miłość. Rozstania zawsze łączą w sobie radość ze smutkiem,
bo coś się kończy, ale i coś zaczyna. Pozostaje mieć nadzieję,
że i po zakończonych egzaminach maturalnych, absolwenci
chętnie będą wracali do swoich szkół, by dzielić się własnymi
wrażeniami i sukcesami w nowym, dorosłym już życiu. Póki co
trzymamy kciuki za 100% wyniki na maturze.
Anna Narkiewicz
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Umowy z organizacjami
pozarządowymi podpisane
Burmistrz Robert Czapla podpisał umowy z Organizacjami
Pozarządowymi na realizacje zadań publicznych gminy Nowogard na 2015 rok, na które Rada Miejska przeznaczyła kwotę:
696.000 zł .
Dlaczego tak późno?
Jeszcze nigdy tak późno nie zakończono konkursów dla organizacji pozarządowych. Według pierwotnych założeń, konkursy te miały zakończyć się jeszcze w grudniu 2014 roku.
Burmistrz Nowogardu rozpoczął procedury związane
z przydziałem funduszy już w grudniu 2014 roku. Jednak radni dokonali zmian w programie współpracy Gminy Nowogard
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. W dniu 28 stycznia br., Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność
przyjętej uchwały i w całości ją unieważnił i radni, podczas sesji
nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek burmistrza, w środę, 11
lutego br., przyjęli program współpracy w wersji pierwotnej
(zaproponowanej przez burmistrza).
Przyjęcie programu umożliwiło burmistrzowi rozpisanie
konkursu na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Nowogard. Program współpracy to
jedno, a przyjęty budżet na rok 2015 to drugie. Bez tych dwóch
uchwał burmistrz nie mógł rozpisać konkursów dla organizacji pozarządowych. Jak pamiętamy, radni budżet, ze zmianami, uchwalili w ostatnim możliwym terminie tj. 29 stycznia
br. Procedury związane z przyjęciem do realizacji przyjętego
przez radnych budżetu trwały do końca lutego (kontrola ze
strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz ze
strony Wojewody Zachodniopomorskiego), co w znaczny sposób wszystko opóźniło, pomimo starań podejmowanych już
w grudniu minionego roku.
W tegorocznych otwartych konkursach ofert wzięło udział
w sumie 35 organizacji, które złożyły 48 ofert.
Po zakończeniu procedury Komisja Konkursowa w dniu
08.04.2015 r. sporządziła sprawozdanie z podaniem propozycji
kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.
Pozostała więc tylko ostatnia rzecz – podpisanie umów pomiędzy gminą Nowogard a organizacjami pozarządowymi – co
też się stało jeszcze przed majówką.
Poniżej prezentujemy nazwy organizacji pozarządowych,
które podpisały umowy oraz kwoty, jakie im zostały przyznane:
Tytuł konkursu: Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard.
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie
12 000,00 zł
Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel”
3 500,00 zł
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY
1 000,00 zł
Razem:
16 500,00 zł

Tytuł konkursu: Wspieranie działalności z zakresie prowadzenia zajęć dla
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard.
Stowarzyszenie „Jutrzenka”
3 000,00 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
1 200,00 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga”
3 500,00 zł
Stowarzyszenie ,, Przystanek Trzechel’’
3 500,00 zł
Razem:
11 200,00 zł
Tytuł konkursu: Wspieranie działalności z zakresie rozwój wsi oraz organizacja i upowszechnianie dóbr kultury społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard.
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
1 600,00 zł
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,, DĄB’’
4 500,00 zł
Stowarzyszenie „Jutrzenka”
3 025,00 zł
Stowarzyszenie ,, Nasz Wojcieszyn’’
2 875,00zł
Razem:
12 000,00 zł

Tytuł konkursu: Wspieranie działalności z zakresie opieki społecznej na tereTytuł konkursu: Wspieranie działalności z zakresie organizowania i uponie Gminy Nowogard.
wszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Nowogard
13 000,00 zł
Stowarzyszenie Promocji Sportu ,, Szansa’’
10 000,00 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (Kolonie dla dzieci)
9 000,00 zł
Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza ENDORFINA
3 000,00 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
1 500,00 zł
Uczniowski Klub S portowy,, Gimnazjum Trójka’’
5 000,00 zł
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
12 000,00 zł
LOK KSS Tarcza Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie
10 000,00 zł
Stowarzyszenie „Serduszko” Nowogard
8 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Siatkarz”
5 000,00 zł
Razem:		
Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” Nowogard
6 000,00 zł
dokończenie na str. 20
43 500,00 zł
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Umowy z organizacjami pozarządowymi podpisane
dokończenie ze str. 19

Uczniowski Klub Sportowy ,, Dwójka’’
4 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Panorama – Chrabąszcze’’ Nowogard
30 000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga”
10 000,00 zł
Stowarzyszenie 4x4 Offroad Factory Nowogard
3 500,00 zł
Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych ,,AWIS’’ 5 500,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,, Czwórka’’
5 000,00 zł
Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Nowogardzie
45 000,00 zł
Klub Motorowy „Cisy” Nowogard
22 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin
25 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” Nowogard
220 000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki
Klub Tańca Sportowego „Flesz”
15 000,00 zł
Razem:
424 000,00 zł
Tytuł konkursu: Wspieranie działalności z zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard.
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”
28 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-róż’’
Razem:

8 500,00 zł
8 500,00 zł
45 000,00 zł

Tytuł konkursu: Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy
organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard.
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
30 000,00 zł
Razem:
30 000,00 zł
Tytuł konkursu: Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
wśród mieszkańców Gminy Nowogard.
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFiT”
Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Nowogardzie
22 000,00 zł
Razem:
22 000,00 zł
Tytuł konkursu: Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie
9 500,00 zł
Razem:
9 500,00 zł
opr. Piotr Suchy

V Nowogardzki Konkurs Ortograficzny
rozstrzygniety
W dniu 9 maja 2015r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbył się
V Nowogardzki Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE
SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.
O laptopa ufundowanego przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę oraz tytuł
Mistrza Ziemi Nowogardzkiej ubiegało się
dwunastu uczestników. Dwie osoby brały
udział tylko w celu sprawdzenia swojej wiedzy, bez możliwości otrzymania nagrody
i tytułu. Za taką postawę należą im się wyrazy uznania.
Tegorocznym mistrzem i zdobywcą nagrody została Klaudia Florczak. Gratulujemy!
Prezes Stowarzyszenia „NASZE SZANSE”
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.
518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz 1490).

BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
(piwnica pod Ratuszem) położonego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni
245,80 m2 (budynek ratusza) - KW nr 33278 - na okres 10 lat .
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani N ipotekami.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę
nieruchomości wynosi 1.806,00 zł.
Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca prowadzić będzie działalność gastronomiczną nie kolidującą
z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta jego adres lub nazwę firmy i adres siedziby;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
określonymi w niniejszym
ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. koncepcję funkcjonowania;
5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu za przedmiot
dzierżawy;
6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli złożą
ofertę w określonym terminie i miejscu.
Dzierżawcą lokalu zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszy miesięczny czynsz dzierżawny.
Do ustalonego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości ustalonej przepisami
prawa.
Oprócz czynszu, Dzierżawca swoim kosztem będzie pokrywał
pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, gaz,
centralnego ogrzewania, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i uiszczenie na rzecz Wydzierżawiającego w terminie do dnia 27 maja
2015 r. do godz. 1400 wadium w wysokości 361,20 zł. w kasie
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub potwierdzonej najpóźniej
w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
61124038841111000042092470
W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na
poczet opłat czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wypłacone najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.
Lokal użytkowy można oglądać codziennie – uzgadniając ten
zamiar z Wydzierżawiającym tel. /91/ 39 26 242 lub tel. /91/ 39
26 265.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa
lokalu użytkowego w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty
wadium należy składać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 27 maja 2015 r do
godz. 1400.
Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu
warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu,
podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu
kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń
od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 29
maja 2015 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Nw
Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zawarcie umowy dzierżawnej musi nastąpić przez wygrywającego przetarg w terminie 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu.
Integralną częścią umowy jest koncepcja funkcjonowania.
W przypadku uchylenia się od podpisania umowy organizator
przetargu może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Waloryzacja czynszu odbywać się będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni ogłaszany przez prezesa GUS. Pozostałe opłaty podlegają
waloryzacji zgodnie z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez
Wydzierżawiającego.
Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5 pokój nr
108 lub telefonicznie /91/ 39 26 26 242.
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Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36
z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonejw obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 69.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2015r. o godz.1015
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. w udziale 1/36
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.
Nowogard przy ul. Macieja Rataja.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2
(symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00038593/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki
- 70.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.000,00
zł najpóźniej do dnia 15.06.2015r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym
na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest najem ½ części pomieszczenia
innego niemieszkalnego (obora, chlewnia, stodoła) o pow. 183
m2 zlokalizowanego na działce nr 188/2 obręb Glicko gmina
Nowogard. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres
5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2015r. o godz. 10.30
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36,60zł miesięcznie plus podatek vat w ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem
nieruchomości tj. 135,00 zł najpóźniej do dnia 26.05.2015r.
na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustny przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36
z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonejw obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 70.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2015r. o godz.1030
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 400,00
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 15.06.2015r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Odbiór odpadów zielonych
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że w miesiącach maj – wrzesień po raz kolejny zostanie zorganizowana zbiórka odpadów zielonych.
Zbiórka odbywać się będzie raz w miesiącu. Na terenie Nowogardu odbiory odbywać się będą w poniedziałki:
18.05.2015, 15.06.2015, 13.07.2015, 10.08.2015, 07.09.2015.
Na terenie wiejskim zbiórki zaplanowano na piątki:
15.05.2015, 12.06.2015, 10.07.2015, 07.08.2015, 04.09.2015.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby się pozbyć skoszonej trawy, liści, przeciętych gałęzi i innych tego typu odpadów powinni zgłaszać potrzebę ich odbioru Zakładowi Usług

Komunalnych w Nowogardzie pod numerami telefonu 91 39
21 322 i 91 39 21 582 lub Zarządowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie pod numerami telefonu 91 578 53 60
i 91 578 53 55 w terminie do czwartku poprzedzającego datę
odbioru z terenu miasta lub do środy poprzedzającej datę
odbioru w przypadku terenu wiejskiego.
W razie konieczności pracownicy ZUK Nowogard dostarczą worki na odpady zielone. Wypełnione worki w dniu odbioru należy przed godziną 7.00 wystawić przed posesję.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Rata za alkohol
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2015r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym
terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń "

12.05.2015 r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 3 w Nowogardzie zatrudni

Firma Baltic Board S.A., (siedziba: ul. Nadtorowa 14 w Nowogardzie) zatrudni pracownika komunikatywnie władającego językiem niemieckim (wskazany techniczny)
oraz operatorów maszyn przetwórczych, elektryków,
ślusarzy i mechaników.
Kontakt: Tel. 503 715 658 lub osobiście w siedzibie firmy
w godz. 10:00 – 15:00.

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie
zatrudni nauczyciela stażystę wychowania przedszkolnego
z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego od 01
września 2015 roku w wymiarze 22/22 godzin tygodniowo
Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 29
maja 2015roku do ZEAS przy ul. 3-go Maja 6 w Nowogardzie
do sekretariatu z dopiskiem na kopercie:
OFERTA PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3
Wymagane dokumenty:
• podanie
• podpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów
kierunkowych
• CV
• oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dyrektor Przedszkola
Ewa Wróbel

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014r. poz. 518
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 06.05.1015r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie
przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014r. poz. 518
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów z dnia 28.04.1015r.
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
przetargu nieograniczonego i ograniczonego.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014r. poz. 518
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,
na okres 21 dni wykazu z dnia 06.05.1015r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów
z dnia 08.05.2015r nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
I Rolnictwa - pokój ne 207 tel. (091) 39-26-227.

Inwestor poszukuje
pracowników

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
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

