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Dwutygodnik Nr 15(235)/2013

O przejazdach kolejowych i nie tylko
O planach remontowych przejazdów kolejowych w Nowogardzie można było usłyszeć pod koniec maja br., ale co z tego
wynikło? Przejazdy kolejowe w naszym mieście są w opłakanym stanie, kierowcy narzekają na ich zły stan techniczny.
Postanowiłam zasięgnąć informacji w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska u kierownika Tadeusza Fiejdasza, na jakim etapie jest sprawa związana z remontem przejazdów kolejowych w naszym mieście.
Anna Narkiewicz: Kiedy będą remontowane przejazdy
w Nowogardzie?
Tadeusz Fiejdasz: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
wielokrotnie zabiegał w PKP PLK o remont przejazdów położonych w ciągach ulic: 700 – Lecia i Batalionów Chłopskich. W
maju br. spotykał się z dyrektorami Oddziału Szczecin PKP PLK:
Józefem Matuszczakiem oraz jego zastępcą. Andrzejem Piechockim. Wtedy to dyr. Matuszczak poinformował o przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na remonty infrastruktury
kolejowej, w tym na przejazdy kolejowe. Zapewnił burmistrza
ze obydwa przejazdy są ujęte w materiałach przetargowych.
Nie określił jednak precyzyjnie terminów wykonania tych
remontów ze względu na to, że przetarg dotyczył wielu obiektów, które miały być kolejno realizowane.

Remont nawierzchni
schodów
na ul. Kilińskiego
Dobiegają prace związane z remontem schodów przy ulicy
Kilińskiego w Nowogardzie. Zakres prac obejmuje wymianę
istniejącej nawierzchni schodów z płytek chodnikowych na
kostkę betonową z fakturą granitową, wykonanie zjazdu dla
rowerów i wózków, budowę murka oporowego z kostki ka-

dokończenie str. 3

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to
szczególne święto wszystkich
nauczycieli i pracowników
oświaty. Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za
pasję i entuzjazm w tworzeniu
jak najlepszej jakości pracy
szkół i przedszkoli. Dzięki Wam
szkoły i przedszkola są coraz
ciekawsze, bardziej przyjazne
i otwarte.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne
dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne
zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a
także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu polskich dzieci i młodzieży. Wszystkim Pracownikom
Oświaty życzymy radości i satysfakcji z pracy, dumy z
wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Nawierzchnia schodów na ul. Kilińskiego w Nowogardzie przed remontem

Zastępca Burmistrza Damian Simiński
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Remont nawierzchni schodów
na ul. Kilińskiego

Remont nawierzchni schodów na ul. Kilińskiego w Nowogardzie po remoncie

dokończenie ze str. 1

miennej oraz montaż balustrady stalowej wzdłuż zejścia nad
jezioro. W wyniku realizacji inwestycji powstaną schody o szerokości 3,5 m, oraz zjazd o szerokości 1,5 m.
Przyglądający się pracom mieszkańcy ul. Kilińskiego - dziękując obecnemu na miejscu burmistrzowi za pracę - podkreślali, iż od lat nikt nie był zainteresowany remontem zejścia

nad jezioro i tym samym poprawą standardu życia mieszkańców tej części miasta.
Tak wyglądało zejście przed rozpoczęciem prac
Wykonawcą robót jest firma PPHU KUGA z Nowogardu,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Koszt
wykonania prac budowlanych wynosi 39.450,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 20 listopad 2013 r.

Będą kolejne parkingi w Nowogardzie
W nawiązaniu do artykułu „A miało być tak pięknie ...”, który ukazał się we wtorkowym numerze dziennika Nowogardzkiego z 20
sierpnia 2013 r., Tadeusz Fiejdasz – kierownik wydziału GKMiOŚ, informował czytelników na temat realizacji programu zwiększenia
miejsc parkingowych w naszym mieście. W tej informacji przedstawiony został wykaz wybudowanych parkingów od roku 2011.
Dla przypomnienia:
ul. Zamkowa (osiedle) - 32 stanowiska,
ul. Bankowa - 14 stanowisk,
ul. Kowalska - 20 stanowisk,
5 Marca (netto) - 17 stanowisk.
ul. Luboszan (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”) – 20
stanowisk,
z tyłu Ratusza – 6 stanowisk,
ul. Żeromskiego – 9 stanowisk,
Co daje razem sumę 118 miejsc postojowych powstałych w
ostatnich 2 latach.
Na chwile obecną trwają przygotowania do rozpoczęcia
prac przy budowie nowych parkingów w mieście, które tak
bardzo są potrzebne. Planowane miejsca nowych parkingów:
1. Parking między blokami przy ul. 700lecia (naprzeciwko Netto):
przygotowanie dokumentacji do wykonania prac
zakres prac:
- modernizacja i remont drogi dojazdowej
- poszerzenie drogi wewnętrznej z wymianą krawężników
- budowa 2 zatok parkingowych o łącznej pojemności 13
miejsc parkingowych + 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej
- wyrównanie terenu pod dodatkowe 3 miejsca postojowe
za punktem handlowym
2. Parking wzdłuż ul. 15-lutego (naprzeciw Elewatora):
ilość miejsc parkingowych – 10
na ten parking czekają od dawna mieszkańcy
korzystanie z nowego parkingu zlikwiduje problem pozostawiania samochodów wzdłuż chodnika na jezdni

3. Parking wzdłuż skarpy przy ul. Kowalskiej (od grobli do
garaży w pobliżu Netto)
projekt przewiduje 24 miejsca postojowe
4. Parking przy ul. 5 Marca (od łącznika ul. 5 Marca z 700lecia – od sklepu Groszek w kierunku Netto)
etap: przetarg rozstrzygnięty – AZBUD
koszt: 58 762,40 zł
ilość miejsc postojowych:13, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej
5. Parking wzdłuż ul. 15 lutego (od parkingu przed budynkiem 15 lutego AA do bramy wjazdowej na teren ogródków
działkowych i za bramą)
zostanie utwardzone pobocze drogi, które umożliwi parkowanie równoległe do drogi kilkunastu pojazdów (nawet do 15
samochodów)
6. Parking przy ul Żeromskiego
etap: 23.09.2013 podpisano umowę na wykonanie projektu
projekt zakłada 15 nowych miejsc postojowych, od parkingu autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.
Żeromskiego, w stronę ul. Poniatowskiego.
Co w sumie da nam 197 (212) nowych miejsc postojowych,
powstałych za czasów urzędowania obecnego burmistrza Nowogardu i radnych koalicyjnych. Nasuwa się więc proste pytanie: kto i kiedy tyle miejsc parkingowych wybudował, w tak
krótkim czasie, w Nowogardzie?
Tekst: Piotr Suchy
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Wykonawca miał być zobowiązany do przeprowadzenia
robót w terminie od września 2013 roku do końca pierwszej
połowy przyszłego roku.
A. N.: Czy jest pan w stanie określić w jakim miesiącu
będą wykonywane te remonty ?
Z takim samym pytaniem zwróciłem się do dyrekcji PKP
PLK Szczecin.
Ale otrzymałem informacje, że nie są wstanie precyzyjnie
określić tego terminu, ponieważ ogłoszony przetarg, który
obejmował między innymi nowogardzkie przejazdy został
unieważniony. PKP PLK musi przeprowadzić procedurę przetargową od nowa, i tak też się stało.
A. N.: Czy gmina posiada informacje kiedy zostanie rozstrzygnięty drugi przetarg?
T. F.: Na obecną chwile nie posiadam takiej informacji. PLK
Zakład Szczecin ma nas poinformować w szczegółach jeszcze
w tym tygodniu po ich uzyskaniu od jednostki organizującej
przetarg. Oczywiście podamy tą informacje na naszej stronie
internetowej i w Wiadomościach Samorządowych.
Chciałbym dodać że nadal będziemy domagać się załatwienia tego uciążliwego problemu dla mieszkańców Nowogardu. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż gmina nie ma wpływu
na decyzję o remoncie - jesteśmy w roli proszącego.
Druga sprawa którą poruszyłam to temat chodnika w miejscowości Warnkowo.
A. N.: Na jakim etapie jest przygotowywana inwestycja
budowy chodnika z Nowogard do Warnkowa?
T. F.: To już drugi temat drażliwy społecznie, jego realizacja
przeciąga się w czasie.
Budowa tego chodnika uzależniona jest od budowy po trasie chodnika sieci kanalizacyjno- sanitarnej. Obydwa te zadania muszą być ze sobą skoordynowane. Całe przedsięwzięcie
opóźnia się z powodu wciąż niezakończonych prac projektowych na wykonanie sieci kanalizacyjnej.
Inwestorem tego zadania realizowanego w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług
Wodnych i Sanitarnych – operator infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej.

Wpływ na to opóźnienie może mieć również nie rozstrzygnięte postępowanie na wyłonienie operatora tej sieci w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Bez względu na
to kto nim zostanie, realizacja budowy będzie kontynuowana.
Na dzień dzisiejszy prace projektowe są w toku, a opóźnienie
spowodowane jest między innymi rozszerzeniem zakresu
opracowania - wciąż są doprojektowywane odcinki sieci WOD-KAN na bocznych drogach, przy których są położone działki
budowlane.
Kolejnym powodem opóźnienia budowy chodnika są
nowe warunki projektowe wydane przez zarządcę drogi nr
106 - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Koszalin. To spowodowało że projekt chodnika po raz kolejny musiał
być zmieniony.
Do końca roku komplet dokumentów wraz ze wszystkimi
pozwoleniami powinien być gotowy. W projekcie tym przewidziano również zmianę stałej organizacji ruchu, polegającej na
ograniczeniu prędkości ruchu na odcinku od Nowogardu do
Warnkowa.
A. N.: Czy jest pan w stanie podać termin budowy kanalizacji oraz chodnika?
T. F.: Precyzyjnej daty nie jestem w stanie podać, ponieważ rozpoczęcie budowy zależy od zakończenia prac projektowych na sieć wodociągową i sanitarną i jej fizycznego wybudowania. Dopiero w następnej kolejności będzie możliwa
budowa tego chodnika.
Ta inwestycja będzie realizowana wspólnie przez ZZDW –
Koszalin i Gminę Nowogard, a jej finansowanie przewidziane
jest po 50 % wartości inwestycji.
A. N.: Cy na budowę chodnika w Warnkowie były zabezpieczone środki w budżecie gminy na 2013 rok?
T. F.: Tak były, jednak z braku możliwości realizacji z wyżej
wymienionych powodów decyzją Rady Miejskiej środki te zostały przesunięte na zadanie budowy chodnika w Błotnie. W
tym przypadku dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami była kompletna. Wcześniej ta zmiana oczywiście została
uzgodniona z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich – Koszalin.
Wywiad przeprowadziła: Anna Narkiewicz

Informacja ZBK
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do dnia 10-tego każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Wpłaty należy dokonać w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 w godzinach od 8.00 do 14.00 (przerwa
10.00 do 10.30) lub na rachunek bankowy ZBK nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
ZBK nie wystawia faktur, nie wydaje książeczek i rachunków. Potwierdzeniem wpłaty jest pokwitowanie z kasy lub wyciąg z rachunku bankowego osoby wpłacającej tj. właściciela nieruchomości – podstawa
prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – z dnia 13.09.1996 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 391).
W przypadku braku wpłat będzie prowadzona egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trybie określonym ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Osoby osadzone porządkują Nowogard
Trwają prace polegające na porządkowaniu tereniu naszej gminy. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem. We wrześniu i w na początku października wykonano:
•
•
•
•
•

ul. 3 Maja - malowanie bariery ochronnej
ul. 15 lutego i ul. Żeromskiego - naprawa wyłamanego
krawężnika
ul. Boh Warszawy - pielęgnacja drzew
ul. Jana Pawła II - oczyszczanie drogi oraz pilęgnacja
zieleni
ul. Kościuszki (przedszkole i okolice) - pielęgnacja
drzew i krzewów

•
•
•
•
•
•

łącznik ul. 3 Maja -przystań porządkowanie terenu
łącznik ul. Kościuszki i Wojska Polskiego - pielęgnacja
drzew
przy świetlicy "Promyk' - zamiatanie
ul. Zielona -pielęgnacja drzew i krzewów
uzupełnianie ubytków ziemi i obsianie trawą terenów
zielonych nad jeziorem
zatoczka na końcu ul. Waryńskiego - oczyszczenie

Odnowiony budynek przy ul. Piłsudskiego
Zakończył się remont budynku gospodarczego przy ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie. Prace wykonane zostały przez
osoby zatrudnione przez gminę Nowogard do prac interwencyjnych i prowadzone sa w ramach poprawy estetyki naszego miasta.
Tak wygląda obecnie

A tak wyglądało przed remontem
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Gminne Obchody Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą w Nowogardzie
„Cukrzyca: Chrońmy naszą przyszłość” - pod tym hasłem odbyły się w sobotę, 5 października br., w Nowogardzkim Domu Kultury, pod patronatem honorowym Burmistrza Nowogardu, Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Światowy Dzień
Walki z Cukrzycą jest kampanią mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w której corocznie Międzynarodowa
Federacja Diabetologiczna podejmuje nowy temat dotyczący problemów światowej społeczności związanej z cukrzycą.
Wśród zaproszonych gości na nowogardzkie obchody byli:
Irena Kulewska – członek Prezydium Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Szczecinie, Robert Czapla - burmistrz Nowogardu, dr Marzena Kargul – lekarz prowadzący nowogardzką „Szkołę Cukrzycy”,
Kazimierz Lembas – dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Jerzy Jabłoński – dyrektor Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, Małgorzata Kędziora
– kierownik Apteki Niebieska Mediq, Łukasz Kuberacki – przedstawiciel firmy Bayer, Hubert Majsnerski i Olga Dankiewicz –
przedstawiciele firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO.KG, Łukasz
Janicki – przedstawiciel firmy Dea-Med.
Po przywitaniu przybyłych gości, głos zabrał Eugeniusz Tworek – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło Nowogard, który mówił o potrzebie wzrostu świadomości w społeczeństwie na temat przyczyn, objawów, sposobów leczenia
i powikłań związanych z cukrzycą oraz przedstawił problemy, z
którymi chorzy na cukrzycę spotykają się w naszym kraju. Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu, który powiedział, że
dumą dla Nowogardu jest to, że działająca w naszym mieście
„Szkoła Cukrzycy” jest drugą taką szkołą w Zachodniopomorskiem po Szczecinie, a trzecią w kraju prowadzoną przez koło
PSD, dodatkowo nowogardzkie koło diabetyków jest jedną z najlepiej działających organizacji pozarządowych w naszej gminie.
Następnie na scenę zostały zaproszone osoby, uhonorowane odznaczeniami przez Zarząd Krajowy PSD w Bydgoszczy, na
wniosek PSD koło Nowogard, za szczególne zasługi w rozwoju
stowarzyszenia oraz za niesienie szczytnej idei pomocy ludziom
chorym na cukrzyce w Polsce:
dr Marzena Kargul (medal XXX Lecia PSD), Maria Skowrońska
- V-ce Prezes PSD koło Nowogard, Mirosława Kowalczyk – Sekretarz PSD koło Nowogard, Bożena Szajkowska – Skarbnik PSD koło
Nowogard oraz członkowie Zarządu - Wioletta Zięciak i Stanisław
Wiśniewski.
Również Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie, na wniosek
PSD koło Nowogard, przyznał odznaczenia za szczególne zasługi
w rozwoju stowarzyszenia oraz za niesienie szczytnej idei pomocy
ludziom chorym na cukrzyce w Polsce. Wśród wyróżnionych byli:
Kazimierz Lembas – dyrektor SPSR w Nowogardzie (medal
XXX Lecia PSD), Jerzy Jabłoński – dyrektor RCP (medal XXX Lecia
PSD), Magdalena Rogojsza – Nowogardzkie Forum Organizacji
Pozarządowych, Małgorzata Kędziora – kierownik Apteki Niebieska, Monika Bielej – magister pielęgniarstwa oraz członków PSD
koła Nowogard Jan Dżugała, Maria Kwiatkowska, Urszula Józefiak
i Krystyna Bzowa.
Zarząd PSD koła Nowogard przyznał wyróżnienia:
•
za pomoc w obsłudze spotkań integracyjnych koła Nowogard: Kurp Wanda, Gutowska Emilia
•
za szczególne zaangażowanie się w pracę koła Nowogard: Nyk Bożena, Maciejczyk Ewa, Szaryk Józefa, Karolina Tworek, Barbara Źróbek
•
za pomoc udzieloną PSD koła Nowogard: Łukasz Kuberacki - firma Bayer

Wszyscy, którzy w tym dniu przybyli do NDK, mogli wysłuchać ciekawych wykładów na temat cukrzycy oraz wziąć udział w
prezentacji produktów firm, których przedstawiciele byli obecni
na nowogardzkim świętowaniu:
- Rola edukacji w walce z cukrzycą. „Szkoła Cukrzycy” – dr Marzena Kargul.
- Samokontrola glikemii – kiedy i po co mierzymy cukier? Łukasz Kuberacki - Bayer.
- Komplikacje cukrzycowe – profilaktyka i leczenie - Hubert
Majsnerski - WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG
- Rola masaży w codziennej rehabilitacji. - Łukasz Janicki Dea-Med
- Prezentacje: firma WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG, firma
Bayer, firma Casada.
Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie
uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z NDK, zaś całe
spotkanie w NDK poprowadzili: Eugeniusz Tworek i Barbara Źróbek.
W trakcie obchodów były prowadzone również badania przesiewowe w kierunku: wykrywania cukrzycy, ciśnienia tętniczego
oraz w kierunku stopy cukrzycowej.
Już dziś Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Nowogard
zaprasza do nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”. Uczestnikiem
Szkoły Cukrzycy możne być każda zainteresowana osoba.
Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne. III Edycja
„Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie rusza od 15 listopada 2013r.
Zapisy odbywają się w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska
Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr.: 500 553 190; 660 238 483; 606 457 102
również za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl
Edukacja i reedukacja są najważniejszym elementem w leczeniu cukrzycy.
zdj i tekst Piotr Suchy
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Początki szkolnictwa w Nowogardzie

W Dniu Święta Edukacji Narodowej, warto wspomnieć o początkach oświaty na terenie Nowogardu i o nauczycielach-pionierach, którzy tworzyli nowogardzkie szkolnictwo w pierwszych dniach po wojnie.
Pod koniec czerwca 1945 roku, już po wysiedleniu za Odrę
większości zamieszkujących tu Niemców oraz po przejęciu administracji przez Polaków z rąk radzieckiej Komendantury Wojskowej, zaczął organizować się Powiatowy Inspektorat Szkolny,
na czele którego stanął Eugeniusz Ilnicki. Późnym latem 1945
roku, wraz z napływem dużej fali osadników, pojawił się problem, młodzieży pragnącej zdobyć wykształcenie. Misją zorganizowania i pokierowania szkołą średnią zajęli się Bernard
Lipski oraz Jan Jakubowiak; ludzie co prawda bez wykształcenia, ale oddani sprawie. W kwietniu 1945 roku tworzone było
Państwowe Gimnazjum i Liceum przy ul. Królowej Jadwigi 21,
którego pierwszym dyrektorem został Bernard Lipski.
Były to jednak czasy niespokojne i burzliwe, a młodzież miała za sobą doświadczenia wojenne. Praca w szkole nie przebiegała więc tradycyjnie wyznaczonym torem. Charakterystyczne
dla tamtych czasów były powody, dla których Bernard Lipski
zrezygnował ze swojego stanowiska: „Pan Lipski musiał zrezygnować z pracy ponieważ został spoliczkowany przed szkołą
przez ucznia z Płot. Wówczas do szkoły uczęszczali tacy uczniowie, którzy nosili przy sobie broń.” (Wspomnienia Bronisława
Zaborowskiego). Po tym zdarzeniu funkcje dyrektora pełnił
Jan Jakubowiak. Grono pedagogiczne tej pierwszej szkoły w
Nowogardzie stanowią 4 osoby: W pierwszym roku w szkole
uczyli: Bernard Lipski (przedmioty humanistyczne), Jan Jakubowiak (matematyka, fizyka), Stanisława Dreling (język francuski), brat Stanisław Podemski (religia) oraz pan Kleischnist.
Pedagodzy podejmują naukę bez jakiegokolwiek programu i
podręczników szkolnych w 2 klasach uczniowskich. Pod koniec
października 1945 roku, szkoła została ulokowana w budynku
poniemieckiego gimnazjum przy ulicy Wojska Polskiego, który
wówczas był nieczynnym lazaretem (szpitalem wojskowym) z
napisem WSTĘP WZBRONIONY - po rusku i po polsku. (...)
W 1946 roku dzięki interwencji kuratorium do Nowogardu
przybyli: Mieczysław Gołembiowski (historia), Elżbieta Nanow-

ska (język polski i język francuski) oraz Anastazja Nowak (biologia, chemia i język rosyjski) wreszcie sam dyrektor ściągnął
do szkoły matematyka Albina Makowskiego. W roku szkolnym
1947/1948 dyrektorem szkoły został M. Gołembiowski, zaś Jana
Jakubowiaka, nie posiadającego odpowiedniego wykształcenia, przeniesiono do szkoły podstawowej w okolicach Osiny.
Liczba uczniów się powiększała. W czerwcu 1945 roku ogólna liczba uczniów wynosiła 100, zaś na przełomie 1946/1947
było już 135 uczniów.
W roku 1948 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zostało połączone ze szkoła podstawową i przemianowane zostało
na szkołę jedenastoletnią. Uczęszczało do niej w sumie 205
uczniów.
W 1949 roku odbyła się pierwsza matura w Nowogardzie.
Jej przebieg wspomina Bronisław Zaborowski : „Zdawało nas
trzynaścioro - cała nasza klasa. Komisja egzaminacyjna była z
kuratorium, ze Szczecina, maturę zdawaliśmy z matematyki,
polskiego i języka francuskiego. Egzaminy były pisemne i ustne. Na egzaminie najbardziej obawialiśmy się tzw. „kruczków”,
zadawanych przez członków komisji z kuratorium. Do dziś pamiętam jeden z nich, który zadano mi na ustnym: „Dlaczego latarnik z noweli Henryka Sienkiewicza nie czytał „Przedwiośnia”
tylko „Pana Tadeusza.” ? Niekiedy padały śmieszne odpowiedzi,
które stały się potem anegdotami: na popołudniówce, ucznia
zdającego maturę z języka niemieckiego (obecnie jest znanym
polskim dziennikarzem) zapytano: - „Kim był Beethoven ?” On
odpowiedział: - „Bet to jest łóżko, Ofen to jest piecyk, ale nie
mogę skojarzyć co to będzie razem.” Mimo słabego poziomu
nauczania, jak się później okazało, liceum w Nowogardzie, w
porównaniu z innymi szkołami nie było najgorsze. Połowa naszej klasy dostała się na studia i ukończyła je”.
Na terenie powiatu nowogardzkiego do 1945 roku istniały
72 szkoły: 4 średnie zawodowe, 1 gimnazjum ogólnokształcące w Nowogardzie, 4 szkoły ośmioklasowe w Nowogardzie,

Projekt ARISS realizowany w Gimnazjum nr 2 objęty
patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Uczniowie Gimnazjum nr 2 ubiegają się o możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z astronautami międzynarodowej stacji kosmicznej ISS. Odbywa się to w ramach projektu ARISS.
Zespoły radioamatorów z krajów współpracujących z programem ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) w USA, Kanadzie, Rosji, Europie i Japonii zapoczątkowali ARISS (Amateur
Radio on the International Space Station).Pokładowa stacja
ARISS oferuje stałe połączenie z radioamatorami z całego świata. Kilka urządzeń działających na stacji działa automatycznie i
używane są przez bezobsługowe stacje naziemne. Kosmonauci i astronauci używają stacji aby w wolnych chwilach kontaktować się z radioamatorami z całego świata.
Agencje kosmiczne powierzyły ARISS zadanie utrzymywania kontaktów z placówkami edukacyjnymi (ARISS School
Contact). Za pomocą kontaktu radiowego w trakcie trwania 10
minutowej łączności w ramach połączenia z Międzynarodową
Stacją Kosmiczną astronauci mogą odpowiadać na pytania
uczniów i studentów.
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Goleniowie, Dobrej Nowogardzkiej i Maszewie oraz 7 szkół
dwuklasowych, zaś pozostałe szkoły zaliczane były do szkół
jednoklasowych.
Przy ustalaniu nowej sieci szkolnej posłużono się siecią
szkół niemieckich, kierując się przede wszystkim zamiarem
zagospodarowania opuszczonych poniemieckich budynków
szkolnych.
W ławkach szkolnych w tym czasie zasiadały dzieci o różnym rozwoju i w różnym wieku, od dzieci w normalnym wieku
do opóźnionych szesnastolatków, rozpoczynających dopiero
swą drogę edukacyjną. Od samego początku zachęcano młodzież szkolną do przynależności do różnych organizacji młodzieżowych, tj. Związek Harcerstwa Polskiego, PCK, Związek
Młodzieży Polskiej. Zwracano też większą uwagę na sprawność fizyczną, tworząc w szkołach koła sportowe.
Baza materialna szkół w Nowogardzie przedstawiała się
bardzo marnie. Usytuowane były one w budynkach poniemieckich, niekiedy mocno uszkodzonych, gdzie przez okna
nieoszklone wpadał do klas śnieg, deszcz i wiatr. Brak było
również opału, brakowało ławek, pomocy naukowych, zaś
wiele zajęć szkolnych prowadzonych było w systemie poglądowym. Stan taki trwał do roku 1950, kiedy to państwo przejęło całkowity ciężar utrzymania i wyposażania szkół. W latach
1950 – 1966 przeprowadzono kapitalne remonty we wszystkich szkołach nowogardzkich.
W roku 1960 oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę podstawową, w której naukę rozpoczęło 657 uczniów w 15
izbach lekcyjnych. Pierwszym jej kierownikiem został Antoni
Rudawski. Rada pedagogiczna nowej szkoły podstawowej liczyła 21 nauczycieli.
W roku 1950 w Nowogardzie utworzono Zasadniczą Szkołę
Zawodową, w której naukę podjęło 90 uczniów. Szkoła przez
dwa lata kształciła w dwóch specjalnościach: ślusarz traktorowy i ślusarz maszynowy. Po roku 1952, z powodu braku kandy-

Nowe chodniki
w Miętnie
Dzięki współpracy gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem
Pracy została zrealizowana inwestycja polegająca na położeniu nowych chodników w miejscowości Miętno (od świetlicy
do przystanku nr 1 o długości 77 m. oraz drugi odcinek od
przystanku nr 1 do przystanku nr 2 o długości blisko 100 m).
Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i przygotowanie terenu pod chodniki.
Nowy chodnik oraz wjazdy do posesji zrobione zostały z kostki
betonowej typu POLBRUK.
Prace wykonane zostały przez osoby podnoszące swoje
kwalifikacje zawodowe w ramach kursu, który zorganizował
Powiatowy Urząd Pracy przy pomocy gminy Nowogard. Remont chodnika i wjazdów do posesji poprawiło bezpieczeństwo, komfort komunikacji mieszkańców jak również estetykę
tej części miejscowości.
Dodatkowo Gmina wykonała przy udziale zatrudnionych z
Urzędu Pracy osób kolejny odcinek chodnika po drugiej stronie ulicy o długości 75 m. Łącznie wykonano około 220 m2
nowej nawierzchni chodników i wjazdów na posesje. Wartość
inwestycji wyniosła 24.864,86 zł.
Anna Narkiewicz
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datów, chcąc zwiększyć nabór w szkole zawodowej, utworzono w szkole dodatkowe kierunki: metalowy oraz komunikacji i
transportu, umożliwiając naukę dziewczętom. Następna szkoła zawodowa w Nowogardzie powstała dopiero w roku 1966,
a była nią pięciodziałowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego,
której naukę pobierało 109 uczniów.
Obok szkół wyżej wspomnianych funkcjonowała w mieście jeszcze szkoła podstawowa, jak i średnia dla pracujących,
w których naukę pobierało w 1966 roku 151 uczniów. Istniała
też i szkoła przyzakładowa przy Straży Pożarnej. Uczęszczało
do niej łącznie 45 uczniów.
Mimo tak rozwijającego się dynamicznie szkolnictwa na terenie miasta Nowogard i jego powiatu zarejestrowano w 1952
roku 1825 osób będących analfabetami, zaś w całym powiecie
liczba ta wynosiła 3470 osób. Dla rozwiązania problemu zaczęto organizować wszelkiego rodzaju szkolenie, by pomóc tym
osobom, a możliwe to było dzięki kadrze pedagogicznej, która
rekrutowała się z przedwojennej kwalifikowanej kadry.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o małżeństwie
Marii i Stanisławie Rzeszowskich, którzy rozwinęli pracę nad
pobudzaniem życia kulturalnego, turystyki na terenie nowogardzkim oraz poznaniem historii ziemi nowogardzkiej i miasta.
Opracował: Piotr Suchy

Opracowanie powstało na podstawie:
Jan Kopyciński, rozdział 1. Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie w latach 1945/46 – 1995/96, Nowogard
1996
Piotr Suchy, rozdział 3. Dzieje miasta i parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogard w latach 1945-1998, Dzieje miasta, w:
Dzieje parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Nowogardzie w latach 1268-1998 na tle dziejów miasta, Poznań-Szczecin 2001.
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Remont chodnika przy ul. 700 Lecia
W piątek 11 października br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, dokonali odbioru remontu nawierzchni chodników
pomiędzy posesjami ul. 700 Lecia 25 i 26 w Nowogardzie.
Podczas odbioru obecny był również radny Cezary Marcinkiewicz.
Zakres prac obejmował: rozebranie istniejącego chodnika
z płyt betonowych oraz wykonanie koryta na całej szerokości
oraz ułożenie nowej nawierzchni, z kostki betonowej koloru
czerwonego typu POLBRUK na odpowiedniej podbudowie.
Wykonawcą inwestycji była firma K &M, z Choszczna. Koszt
wykonania robót to 17 500,00 zł. Termin wykonania inwestycji
15.10.2013r. Całkowita długość chodników 172 m.
Anna Narkiewicz

A tak wyglądało to miejsce rok temu

Odbiór pokrycia dachowego
w świetlicy wiejskiej w Miętnie
W poniedziałek, 7 października br. burmistrz Robert Czapla wraz z sołtysem miejscowości Miętno Zbigniewem Litwinem, kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem oraz pracownikiem wydział Urzędu
Miejskiego Joanną Miklas, dokonali odbioru prac remontowych w świetlicy wiejskiej oraz nowych chodników.
Remont w świetlicy polegał na wymianie drugiej części pokrycia dachowego - pierwsza część została wyremontowana w
ubiegłym roku. Zakres prac obejmował wymianie starego pokrycia z eternitu w ilości 41 m2 na nowe z blacho - dachówki
wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Handlowo Usługowe KUGA z Nowogardu. Wartość wykonanych prac wyniosła 7.500,00 zł. Inwestycja została dofinansowana środkami w wysokości 7.000,00 zł, które w formie darowizny przekazała firma POLDANOR S.A. W świetlicy zostały
również położone płytki na podłogę zakupione z funduszu
sołeckiego.
Anna Narkiewicz
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Remont chodnika w Długołęce
W piątek 11 października br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, dokonali odbioru remontu chodnika na drodze
Długołęka – Redło – po stronie prawej na odcinku od Szkoły Podstawowej w Długołęce, do skrzyżowania z drogą na
Wyszomierz.
Zakres prac obejmował: rozebranie istniejącego chodnika z
płyt betonowych wraz ze zjazdami z trylinki, wykonanie koryta
na całej szerokości oraz ułożenie nowej nawierzchni, z kostki
betonowej typu POLBRUK na odpowiedniej podbudowie.
Wykonawcą robót była firma KUGA z Nowogardu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 300,00 zł brutto, a termin wykonania 30.09.2013 roku. Łączna długość wyremontowanego
chodnika to ponad 100 mb.
Nowy chodnik w tej miejscowości nie tylko poprawi wizerunek estetyczny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo
mieszkańców.

Anna Narkiewicz

Chodnik przed remontem

Odbiór techniczny drogi na odcinku
Miętno-Orzechowo
W poniedziałek, 14 października br. o godz. 10:00, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Tadeusz Fiejdasz, uczestniczył w odbiorze technicznym,
przebudowanej drogi powiatowej Nowogard – Truskolas
na odcinku Miętno – Orzechowo o długości 3,55 km., od
wykonawcy PRD POL – DRÓG Nowogard SA..
Zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015, a jego koszt
wynosi prawie 2.800.000,00 zł.

opr. i zdjęcia: Piotr Suchy
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Na meczu Ekstraklasy
W sobotę piątego października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie pojechali, pod opieką swojego trenera p. Bogdana Wawryczuka do Szczecina na mecz Ekstraklasy, w którym gospodarze meczu, czyli Pogoń Szczecin
zmierzyli się z Górnikiem Zabrze.
Wyjazd ten był nagrodą, za zajęcie w czerwcu tego roku,
II miejsca w wojewódzkim turnieju piłki nożnej MiniMundial
2013. Oprócz niewątpliwej atrakcji, jaką było oglądanie meczu
na żywo, z trybun stadionu Pogoni, organizator zapewnił naszej grupie dodatkowych przeżyć.
Nim piłka została rzucona na murawę, mogliśmy powitać
przed stadionem obie drużyny, które właśnie nadjechały dwoma autokarami - każdy z zawodowych piłkarzy oraz ich trenerzy przechodząc „przybijał piątkę” z młodymi miłośnikami piłki
nożnej. Następnie zwiedziliśmy wystawę dotyczącą historii
Pogoni Szczecin. Największe emocje były wciąż jednak przed
nami- w końcu obejrzeliśmy rozgrzewkę zawodników z perspektywy murawy, a tuż przed pierwszym gwizdkiem z dumą
i niemałą tremą wprowadziliśmy zawodników Górnika Zabrze
na stadion. Zaraz potem zajęliśmy swoje miejsca na trybunach
i z całych sił kibicowaliśmy Pogoni, która niestety tego meczu
nie wygrała – mecz zakończył się wynikiem 1:4 dla gości.
Dzień ten był dla nas pełen emocji, jeszcze w drodze do
Nowogardu przeżywaliśmy mecz. Za możliwość przeżycia
tych chwil dziękujemy naszemu trenerowi oraz Burmistrzowi
Robertowi Czapli, który zapewnił środek transportu.

IV edycja rajdu „Szlakami Nowogardu”
Miłośnicy jazdy terenowej mogli sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w IV edycji rajdu „Szlakami Nowogardu”,
którego organizatorem była sekcja 4X4 działająca przy KM „Cisy” Nowogard.
Tegoroczny rajd cieszył się dużym powodzeniem – wystartowały w nim 52 ekipy, które miały do pokonania 30-kilometrową trasę urozmaiconą licznymi przeszkodami wynikającymi
z ukształtowania terenu. Każda z ekip miała przed sobą prawdziwe wyzwanie – pokonanie trasy oraz 100 punktów kontrolnych do zdobycia. Amatorzy jazdy terenowej startowali w
następujących klasach: turystyk, wyczyn, extrem oraz quad.
Po zakończeniu rajdu wszystkie ekipy spotkały się na nowogardzkim torze motocrossowym, który pełnił tego dnia funkcję bazy. Kolejnym wyzwaniem dla zawodników okazał się
tor sprawnościowy „najeżony” przeszkodami, którego szybkie
pokonanie wymagało dużych umiejętności i panowania nad
pojazdem.
Po zakończeniu rywalizacji i podliczeniu punktów wyniki
przedstawiły się następująco:
KLASA WYCZYN:
1. Andrzej Opala, Krystian Pyrczak
2. Marcin Grabowski, Grzegorz Walkowiak
3. Krzysztof Wojciechowski, Konrad Łaba
KLASA TURYSTYK:
1. Tomasz Miśkiewicz, Antek
2. Dariusz Giec, Roman Komperda
3. Marcin Maryńczak, Anna Maryńczak
KLASA EXTREM:
1. Wojciech Maras, Piotr Szczygieł
2. Paweł Frąckowiak, Kamil Bogatkowski
3. Zbigniew Kwaśniak, Edyta Kwaśniak
KLASA QUAD:
1. Robert Podgórski

2. Arkadiusz Żygadło
3. Rafał Syrek
W rozdaniu pucharów wzięli udział członkowie zarządu
KM „Cisy” Nowogard – prezes Tadeusz Hołubowski, wiceprezes
Michał Warkalewicz, wiceprezes ds. BRD Jarosław Hołubowski
oraz prezes sekcji 4x4 „Cisy” Nowogard Krzysztof Piechowski a
także burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

L.p.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej

Nr działki

Powierzchnia
Opis nieruchomości
działki w ha Przeznaczenie nieruchomości i Forma sprzedaży
sposób jej zagospodarowania

Cena działki

Stan władania

Działka rolna niezabudowana
1.

Obręb Sikorki
gm. Nowogard

KW 48382

85/2

0,25 ha

Przeznaczenie określone
w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy: cele
rolne

Przetarg
nieograniczony

5.000,00 zł

własność

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1.przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel. (91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 08.10.2013r. do dnia 29.10.2013r.
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Zagłosujmy ?
na Maję
Maja Tębłowska, wychowanka Studia Wokalnego Lidus-Art prowadzonego w Nowogardzkim Domu Kultury przez Edytę Baryliszyn-Turowską, zakwalifikowała się do II etapu Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka na dobre i na złe”. Kwalifikacja
do kolejnego etapu tego konkursu, zależy od liczby głosów, które
oddane zostaną na wykonywaną przez Maję „Piegowatą piosenkę”.
Uczestnik, który w tym etapie konkursu zdobędzie największą liczbę głosów publiczności, zostanie „Najlepszym uczestnikiem eliminacji” (według publiczności) i zdobędzie wyróżnienie specjalne.
Jak głosować na Majkę? Wszystkie informacje na stronie https://
festiwal.singerton.pl/glosowanie-najlepszy-uczestnik.html

Rozstrzygnięcie przetargu
na dzierżawę ośrodka rekreacyjneg
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla rozstrzygnął II przetarg nieograniczony na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego, położonego przy ulicy Promenada w obrębie nr 3 w Nowogardzie na okres 10 lat.
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Oferent przedstawił:
- koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu

- opis modernizacji ośrodka rekreacyjnego
- wykaz prac inwestycyjno – modernizacyjnych tj. remonty
(wykonanie termoizolacji, stolarki okiennej w domkach letniskowych, budowa wiat grillowych, mini placów zabaw, oraz
uruchomienie punktu gastronomicznego).
Został zaproponowany czynsz dzierżawy w wysokości 550
zł miesięcznie netto. Umowa z oferentem zostanie zawarta w
ciągu 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 10.10.2013 roku
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 3926227

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia
22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn,
ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki
36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia
Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep
„Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk,
skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny,
ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”,
ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema
42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER”
Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; 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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

