
Punkt przyjmowania zeznań  
podatkowych w Nowogardzie

Informujemy, iż od 3 marca br. do 29 kwietnia br., uru-
chomiony został Punkt Urzędu Skarbowego w Nowogardzie.

Punkt będzie czynny we wtorki i w czwartki w godzi-
nach od 8.00 do 14.00.

Mieści się w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1 (wejście z drugiej strony Ratusza – od szczytu).

Spotkanie burmistrza Nowogardu z inwestorami 
domków jednorodzinnych przy ul. Asnyka

We wtorek 18 lutego br., odbyło się spotkanie burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli z inwestorami domków jednoro-
dzinnych przy ul. Asnyka w Nowogardzie, w sprawie zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W spotkaniu uczest-
niczyli także przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 
i Sanitarnych: Ryszard Sobieralski - Dyrektor Generalny oraz 
Piotr Tomków - Dyrektor Techniczny.

Ponieważ działki budowlane znajdujące się w obrębie  
ul. Asnyka nie mają możliwości podpięcia się do już istnie-
jących sieci, a tylko niektóre posiadają własne ujęcia wody i 
zbiorniki bezodpływowe, omówiono przyszłą realizację budo-
wy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Budowa owej sieci w 
przyszłości umożliwi przyszłym właścicielom domków jedno-
rodzinnych wybudowanie przyłączy w drogach wewnętrznych 
będących ich własnością. Przedstawiono warunki techniczne 
budowy – przekrój rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
możliwy przebieg wodociągu – od zbiornika ciśnieniowego 
wzdłuż ulicy Asnyka do skrzyżowania z ul. 15 Lutego i wzdłuż 15 
Lutego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Rozważono również 
sporządzenie dokumentacji technicznej omawianej inwestycji 
do końca roku 2014 oraz partycypację w kosztach projektu.

Przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie, na którym 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanaliza-
cyjnych mają przedstawić ogólny zarys przedmiotowej inwe-
stycji.

Opr. Wydział GKMiOŚ
zdj. Piotr Suchy

Będzie boisko  
na osiedlu Bema

Zgodnie z zapowiedzią 
burmistrza Roberta Czapli, 
o której pisaliśmy w arty-
kule „Mimo sprzeciwu opo-
zycji, boiska na os. Bema 
powstaną”, 6 marca br. bur-
mistrz podpisał przetarg na 
budowę dwóch boisk wie-
lofunkcyjnych na osiedlu 
Bema w Nowogardzie. Ter-
min składania ofert upływa 
w dniu 21.03.2014 r. o godz. 
9:00. Oferty należy składać 

w Biurze Obsługi Interesan-
ta, pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wolno-
ści 1. Szczegółowe informacje na temat postępowania wraz z 
dokumentacją techniczną są dostępne na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie – bip.nowogard.pl.

Dwutygodnik Nr 4 (243)/2014 15.03.2014 r.
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Podział kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert
na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2014

W dniu 19.02.2014 roku zakończyła prace Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe na realizację zadań publicznych w 2014 roku na które Rada Miejska przeznaczyła kwotę: 647 000 zł.
W tegorocznym otwartym konkursie ofert wzięło udział 36 organizacji pozarządowych, które złożyły łącznie 47 ofert.
W wyniku swoich prac Komisja Konkursowa kierując się określonymi zasadami wnikliwie i dokładnie zapoznała się ze złożonymi 
ofertami i dokonała oceny formalnej jak i merytorycznej.
Po zakończeniu oceny ofert Komisja Konkursowa przystąpiła do podziału środków przeznaczonych na realizację poszczególnych 
zadań w wyniku czego w dniu 19.02.2014r. sporządzony został protokół Komisji Konkursowej oraz sprawozdanie z podaniem 
propozycji kwot przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych.
Burmistrz Nowogardu przyjął sprawozdanie i zaakceptował zaproponowane przez Komisję Konkursową wysokości dotacji dla 
poszczególnych organizacji pozarządowych. Aktualnie przygotowywane są umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Poniżej przedstawiamy podział kwot:

1. W zakresie zadania: ”Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard”
•	 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie - 8 000 zł

2. W zakresie zadania: „Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców Gminy Nowogard”
•	 Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, PROFIT’’ Szczecińskiej Fundacji Talent -Promocja-Postęp w Nowogardzie - 20 000 zł

3. W zakresie zadania: ,, Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 
Nowogard’’
•	 Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych - 25 000 zł

4. W zakresie zadania:” Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w 
społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard”
•	 Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna ,,Nasz Wojcieszyn’’ - 3 000 zł
•	 Nowogardzkie Stowarzyszenie 4 x 4 OFFROAD FACTORY - 1 000 zł
•	 Stowarzyszenie ,, Jutrzenka’’ - 2 500 zł
•	 CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 1 500 zł
•	 Stowarzyszenie ,,Żabowiaki’’ - 3 000 zł 

5. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Nowogard”
•	 UKS ,,Gimnazjum Trójka’’ - 5 000 zł
•	 Stowarzyszenie ,, Przystanek Trzechel’’ - 2 000 zł
•	 Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ - 5 500 zł
•	 Stowarzyszenie ,, Jutrzenka” - 2 500 zł

6. W zakresie zadania: ,, Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy 
Nowogard’’
•	 Stowarzyszenie ,, Przystanek Trzechel” - 1 500 zł
•	  Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,, KNAGA’’ - 4 400 zł
•	  Nowogardzkie Stowarzyszenie 4 x 4 OFFROAD FACTORY - 1 000 zł
•	 Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,, DĄB’’ - 3 100 zł 
•	 Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie - 10 000 zł

7. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard”
•	 Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych ,, Serduszko’’ - 6 500 zł
•	 CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 8 500 zł
•	 Polski Komitet Pomocy Społecznej - 11 500 zł
•	 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie - 9 000 zł
•	 Stowarzyszenie ,, Zacząć na nowo’’ - 2 500 zł

8. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”
•	 Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż” w Nowogardzie - 10 000 zł
•	 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Nowogard - 7 500 zł
•	 Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ,,ZDROWIE’’ - 22 500 zł

9. W zakresie zadania: „Wspierania działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Nowogard”
•	 Ludowy Klub Sportowy ,, Olimpia’’ Nowogard - 6  500 zł
•	 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,, SIATKARZ’’ Nowogard - 4  500 zł 
•	 Stowarzyszenie Rozwój Oświaty Lokalnej – ROL - 2 000 zł
•	 Ludowy Klub Sportowy ,, POMORZANIN’’ Nowogard - 240 000 zł
•	 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ - 14 000 zł
•	 Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,, KNAGA’’ - 19 000 zł
•	 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama – Chrabąszcze’’ Nowogard - 31 000 zł
•	 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama – Chrabąszcze’’ Nowogard - 3 000 zł 
•	 Klub Motorowy ,, CISY’’ Nowogard - 32 000 zł
•	 Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka’’ Nowogard - 6 000 zł
•	 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - 5 000 zł
•	 Nowogardzkie Stowarzyszenie 4 x 4 OFFROAD FACTORY - 4 000 zł 
•	 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin - 25 000 zł
•	 Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie - 48 000 zł 
•	 LOK KSS „Tarcza Goleniów’’ Sekcja Strzelecka w Nowogardzie - 10 000 zł
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Dobra współpraca
Cykliczne spotkania burmistrza Nowogardu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” Panem Janem Smoli-
rą przynoszą konkretne efekty. Na spotkaniu w dniu 5 lutego 2014 r. omówiono i zdecydowano o realizacji kolejnych 
wspólnych zamierzeń inwestycyjno – remontowych.

W roku bieżącym Gmina Nowogard i Spółdzielnia „Gardno” 
planują przeprowadzić remont nawierzchni dróg wewnętrz-
nych gminnych i należących do Spółdzielni.

a) również przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego przy po-
sesjach 9 i 11 Gmina odnowi nawierzchnię bitumiczną drogi 
gminnej dojazdowej do posesji, a Spółdzielnia dokona reno-
wacji placu (podwórka) przy wymienionych posesjach.

b) kolejnym zadaniem będzie wspólna realizacja prze-
budowy drogi gminnej ul. Zamkowej stanowiącej dojazd do 

osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej i ich posesji. Poniżej mapy 
podglądowe na których uwidocznione są wymienione przed-
sięwzięcia.

Na spotkaniu omówiono również skoordynowanie prac 
projektowych budowy łącznika ul. Dworcowej i ul. 700-lecia z 
projektowaną przez Spółdzielnię drogą wewnętrzną przy bu-
dynkach mieszkalnych położonych przy ul. Bankowej.

O dalszych postępach prac i szczegółach w omawianych 
tematach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Obradowała Kapituła Lauru Cisowego
W dniu 21 lutego br., obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem 

burmistrza udział wzięli członkowie Kapituły Antoni Bielida, Mieczysław Cedro, Aneta Drążewska, 
Adam Fedeńczak, Franciszek Karolewski, Waldemar Pędziszczak, Eligiusz Rzechuła, Jan Tandecki 
oraz kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy Kultury i Sportu Agnieszka Wróblewska.

Kapituła ustaliła, iż uroczyste wręczenie wyróżnień „Lauru Cisowego” nastąpi w dniu 30.04.2014r.
Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia należy składać do Wydziału Rozwoju Lokalne-

go i Funduszy do dnia 31 marca 2014r.

„LAUR CISOWY” rok 2013

Już po raz trzynasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W 
tym roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, 
zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gmi-
ny Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w 
kraju i za granicą w dwóch kategoriach:

Biznes i gospodarka
Działalność społeczna
(w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, 

opieki zdrowotnej i ochrony środowiska).
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny 

„Laur Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-
szeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szcze-
gólne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej.

Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla 
laureata, który w poprzednich latach otrzymał wyróżnienie 
„Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i 
złożenie wniosku do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 15:30 w 
Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5, lub przesłanie pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 
Nowogard z dopiskiem „Laur Cisowy”.

Zarządzenie  Burmistrza Nowogardu w sprawie przyzna-
wania honorowego wyróżnienia „Laur Cisowy”, Regulamin 
oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.nowogard.pl w zakład-
ce LAUR CISOWY.

Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia jest do-
stępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1.

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu, tel. 91-39-26-293, e-mail: awroblewska@no-
wogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Kolberg – współczesny klucz do Chopina
Zbliża się pierwsze dziesięciolecie wydarzenia, które w zdecydowany sposób zaważyło nad kształtem dalszego rozwoju 
Europy, Polski, a w tym również Nowogardu.

W wyjątkowo wiosennej aurze 
ostatniego kwietniowego wieczo-
ru 2004 roku - na scenie plenerowej 
usytuowanej pomiędzy nowogardz-
kim Placem Wolności a zabytkowymi 
murami obronnymi - rozpoczęło się 
widowisko artystyczne zatytułowane 
„Zaślubiny z Unią”. Spektakl został tak 
pomyślany, aby w swej końcówce, po 
dźwiękach marsza weselnego Men-

delssohna, dokładnie o północy zabrzmiała „Oda do radości” L. 
van Beethovena. I to wszystko się udało!

A jak do tego doszło?
Kiedy w 2001 roku zaczynałem zabiegi nad utworzeniem or-

kiestry akordeonowej w Nowogardzkim Domu Kultury, w efekcie 
których powstał zespół AK-Kameleon, nawet nie pomyślałem, że 
niezadługo napiszę też scenariusz widowiska scenicznego i wy-
korzystam między innymi akordeonistów jako akompaniatorów.

Pomogło mi moje dzieciństwo spędzone w kręgu wiejskiej 
kultury; moje ponad trzydziestoletnie „chałturzenie” na zaba-
wach, weselach, chrzcinach czy innych tradycyjnych uroczysto-
ściach; moje wieloletnie doświadczenie jako nauczyciela muzyki, 
itd., itp. Ponadto w młodości zetknąłem się też z muzyką jazzową 
i chociaż początkowo prawie nic o niej nie wiedziałem, to muzycy 
„wygrywający różne melodie tak, aby razem do siebie pasowały” 
fascynowali mnie na równi z muzykantami grającymi polki, obe-
rki czy krakowiaki.

Zatem prawdopodobnie w miejscu zderzenia się tych dwu 
innych „światów muzycznych” wytrysnęło źródło mego pomysłu, 
aby opracować scenariusz takiego widowiska, w którym kilka 
polskich pieśni ludowych (w tym również obrzędowych) zosta-
nie wykonanych nie tylko „po polsku”, ale też w stylu dixielandu, 
rocka, a także hip-hopu. Wiedzy każdego z czytelników pozosta-
wiam, dlaczego w takich właśnie stylach?

Aż do tego fragmentu ten felieton nosił jeszcze tytuł „Deka-
da wstecz” i… niestety dopiero w trakcie pisania (22 – 02 – 2014) 
skojarzyłem sobie dzień dzisiejszy z rocznicą (rocznicami), o której 
coraz mniej Polaków pamięta, a bodajże jeszcze więcej w ogóle 
nie wie. Nawet niejednoznaczne określenie daty urodzin Frydery-
ka Chopina nie tłumaczy wszystkiego. Jednak takie zapomnienie 
w roku, który nasz Sejm uchwalił Rokiem Oskara Kolberga, uro-
dzonego przecież 22 lutego - choć 1814 roku - jest podwójnie 
smutne. Zatem zmieniłem tytuł.

Nie piszę tego wszystkiego po to, aby kogokolwiek podszko-
lić. Bardzo dobrze wiem, że sam temu nie podołam. Piszę raczej 
po to, by przypomnieć wielu podobnie jak ja zakręconym w wirze 
współczesnej rzeczywistości, którym zdarza się zapomnieć nawet 
o własnych urodzinach, że nasze „dziś” to prawie tylko nieco póź-
niejsze „wczoraj”. A może jednak coś więcej?

Właśnie z tymi, którym znajomość, choćby tylko podstawowa, 
zakresu dokonań Chopina i Kolberga pozwala na publiczne opo-
wiedzenie się za tym, że to jednak coś więcej, moglibyśmy pody-
skutować nad trafnością (albo nie) tytułowej tezy.

Lech Jurek

Zebranie wędkarzy
Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Miejsko - Gminnego nr 36 w Nowogardzie

W niedzielę 23 lutego br., o godz. 9.30, odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koła Miejsko - Gminnego nr 36 w Nowogardzie, w czasie któ-
rego członkowie koła dokonali podsumowania działalności w 
roku 2013 oraz uchwalili plan działania na rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Koła w minionym roku przed-
stawił Prezes Koła Edward Paszkiewicz. Zwrócił on m.in. szcze-
gólną uwagę na bardzo dobrą współpracę PZW Koło Nowo-
gard z burmistrzem Robertem Czaplą. Owocem tej współpracy 
jest przeprowadzona rekultywacja nowogardzkiego jeziora i 
jego zarybienie (½ tony narybku szczupaka) oraz pomoc przy 
zagospodarowaniu jezior i terenów wokół nich w Olchowie, 
Karsku i w Kościuszkach.

Dokonano również rozliczenia finansowego oraz omówio-
no sprawy bieżące. Sprawozdania zostały przyjęte jednogło-
śnie przez wszystkich obecnych członków. Następnie prezes 
PZW Koła Nowogard przedstawił cele i plany działań na rok 
2014, które zostały jednogłośnie zaakceptowane.

opr./zdj.: Piotr Suchy
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69 rocznica państwowości  
polskiej w Nowogardzie

5 marca o godzinie 12.00 na Placu Wolności odbyły się 
uroczystości związane z 69 rocznicą państwowości polskiej w 
Nowogardzie. W tym dniu kombatanci, przedstawiciele władz 
samorządowych, delegacje partii politycznych, przedstawicie-
le nowogardzkich szkół oraz mieszkańcy Nowogardu uczest-
niczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Komba-
tantów RP na Placu Wolności.

Po złożeniu kwiatów, burmistrz Robert Czapla wystąpił z 
przemówieniem okolicznościowym a następnie zebrani prze-
szli do Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie przez cały marzec 
można oglądać wystawę starych fotografii Nowogardu sprzed 
wojny.

Anna Narkiewicz

Spotkanie mieszkańców Dąbrowy  
z burmistrzem Nowogardu

W czwartek, 6 marca br., o godz. 18.30, w świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowie Nowogardzkiej odbyło się spotkanie rady sołec-
kiej oraz sołtysa z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa, na którym 
obecny był burmistrz Nowogardu.

W czasie spotkania sołtys podsumował miniony rok, doko-
nując rozliczenia działań, które podejmował wraz z radą sołec-
ką oraz przedstawił wszystkim obecnym zadania, które będą 
realizowane w roku 2014.

Była to też okazja na podsumowanie realizacji obietnic, 
które w czasie wyborów złożył burmistrz Robert Czapla miesz-
kańcom Dąbrowy. Najważniejszymi inwestycjami, które zosta-
ły zrealizowane przez gminę Nowogard na terenie sołectwa 
były: remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Nowogardzkiej, 
ustawienie barier na przepuście w ciągu drogi Dąbrowa – Ol-
szyca, remont nawierzchni drogi Dąbrowa – Olszyca oraz usta-
wienie wiaty przystankowej komunikacji autobusowej.

Spotkanie w Dąbrowie było okazją do rozmowy z burmi-
strzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa. Burmistrz 
wszystkie zgłaszane problemy zanotował i obiecał, że przeka-

że je do odpowiednich wydziałów, aby jak najszybciej zaradzić 
zgłoszonym sprawom.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i było ko-
lejną okazją, aby mieszkańcy mogli swobodnie spotkać się i 
porozmawiać ze swoim burmistrzem.

Opr./zdj. Piotr Suchy

Kolejna inwestycja 
w oświatę

Trwają prace remontowe pokrycia dachu w Przedszko-
lu Publicznym nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie. 
Zakres robót obejmuje całkowitą wymianę pokrycia z papy 
o powierzchni całkowitej 158 m2 wraz z wykonaniem nowej 
izolacji podłoża betonowego oraz obróbkami blacharskimi 
kominów i murów ogniowych na części budynku.

Wykonawcą prac jest Zakład Produkcyjno Usługowy 
BLACH-DACH Sp. C. za kwotę 19 033 zł. Termin realizacji inwe-
stycji: 30.05.2014 r.

opr. Piotr Suchy
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Odbiór prac remontowych w SP nr 1
W piątek, 7 marca br., o godz. 11.00, burmistrz Nowogardu 

odebrał wraz z dyrektorem szkoły Sebastianem Szymańskim 
i ppłk Pawłem Kowalskim - zastępcą dyrektora nowogardz-
kiego Zakładu Karnego, prace związane z remontem klatki 
schodowej w Szkole Podstawowej nr 1. Remont ten wykonały 
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, podczas 
tegorocznych ferii zimowych.

Dyrektor szkoły wraz z burmistrzem przekazali podzięko-
wania za pracę osób osadzonych na rzecz szkoły dla dyrektora 
nowogardzkiego ZK płk Jerzego Dudzika.

Opr./zdj. Piotr Suchy

Posiedzenie Rady Społecznej SPSR 
W środę, 5 marca br, o godz. 13.00 w ratuszu, odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

W czasie posiedzenia, dyrektor szpitala Kazimierz Lembas, 
dokonał podsumowania minionego roku oraz przedstawił roz-
liczenie finansowe za rok 2013.

Najważniejszą rzeczą, o której wspomniał dyrektor było 

oddanie w maju 2013 roku nowego skrzydła nowogardzkie-
go szpitala oraz zakup i otrzymanie odpowiedniego sprzętu. 
Obecnie w nowogardzkim szpitalu znajduje się m. in. sprzęt 
wysokiej klasy, który został ofiarowany przez Fundację TVN 
„Nie jesteś sam”, Fundację POLSAT oraz Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że w czasie ostatniego spotkania szkoleniowego 
lekarzy z naszego województwa padły słowa, że tak nowocze-
snego sprzętu, w wielu większych od szpitala nowogardzkiego 
placówkach szpitalnych, nie ma i mała jest szansa, że się taki 
sprzęt w ogóle pojawi. Niewątpliwie jest to zasługa obecnego 
dyrektora i lekarzy, którzy ten sprzęt „wychodzili”.

Został też przedstawiony przez dyr. Kazimierza Lembasa 
plan działań i dalszego rozwoju nowogardzkiego szpitala na 
rok 2014. Już w połowie roku jest szansa na otwarcie kolejnych 
poradni specjalistycznych, w tym poradni diabetologicznej, co 
dla mieszkańców Nowogardu jest niewątpliwie ważną infor-
macją.

Opr./zdj. Piotr Suchy

Uprawnieni geodeci
Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty w przetargu 

nieograniczonym na wykonywanie prac geodezyjnych na te-
renie miasta i gminy Nowogard. 

Zamówienie obejmuje: scalenie działek, podział działek, 
wznowienie i stabilizacja granic działek.

Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 
72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie do 
dnia 25 marca 2014r. do godz. 900. 

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 910 w sali obrad Rady Miej-
skiej.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 
do dnia 31 grudnia 2015r.

Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków za-
mówienia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie, pokój nr 206 bądź ze strony internetowej Urzędu www.
bip.nowogard.pl.
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Remont chodnika przy ul. Zielonej
Pod koniec ubiegłego roku zakończył się remont chod-

nika przy ul. Zielonej zlecony przez burmistrza Nowogardu. 
Wykonawcą przebudowy chodnika w ul. Zielonej w Nowo-

gardzie był Pan Kamil Kleina. Roboty wykonano w terminie od 
11.10.2013 r. do 23.12.2013 r. Koszt przebudowy wyniósł 18 
639,00 zł brutto.

tak wyglądał chodnik przed remontem...

...a tak wygląda obecnie

Lampy w Błotnie
Na wniosek mieszkańców Błotna gmina Nowogard zleciła 

Firmie Usługowo-Handlowej „Arka” zamontowanie dwóch do-
datkowych opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 
Błotno – Kolonia Błotno. W dniu 14 lutego zostały zamonto-
wane na istniejących słupach dwie energooszczędne oprawy 
LED o mocy. 40W.

Jest już  bezpieczniej.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w ratuszu
We wtorek 24 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się 

spotkanie władz miasta z panią Ewa Stanecką Zachodniopo-
morskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, kierowni-
kiem działu Architektury i Zabytków Nieruchomych Michałem 
Dębowskim oraz projektantem Natalią Macków. W spotkaniu 
uczestniczyli również kierownik Adam Czernikiewicz i zastęp-
ca kierownika Rita Mazurczak z wydziału Inwestycji i Remon-
tów UM, kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz, kierownik wydział Ar-
chitektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego Paweł 
Krugły oraz Mariusz Pawelczak – architekt.

Celem spotkania było omówienie spraw podlegających 
uzgodnieniu w zakresie ochrony konserwatorskiej oraz wy-
pracowanie wspólnych kierunków działających odnośnie 
kształtowania i poprawy wizerunku zabudowy starego miasta 
w Nowogardzie.

W dalszej części spotkania została poruszona koncepcja 
przebudowy Placu Wolności.

Głównym założeniem projektu przebudowy jest poprawa 
estetyki otoczenia, zagospodarowanie niewykorzystanej prze-
strzeni, a także utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców i turystów. Koncepcja zakłada uporządkowanie 
zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzenia-
mi.

Podczas uzgodnień konserwator Ewa Stanecka podkreśliła 

konieczność ścisłej współpracy Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków z gminą Nowogard. Mając na uwadze potrzeby 
współczesne i oczekiwania mieszkańców stwierdziła że Plac 
Wolności  ”jest w chaosie” i potrzebuje uporządkowania, co 
wiąże się z jego przebudową.

Na zakończenie podkreślono również chęć częstszych spo-
tkań „roboczych” dotyczących ochrony zabytków z pracowni-
kami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Anna Narkiewicz
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Przebudowa i remont świetlicy w Orzechowie
Trwa remont i przebudowa świetlicy w Orzechowie. W 

środę, 19 lutego br., plac budowy świetlicy w Orzechowie od-
wiedził burmistrz Nowogardu, aby zobaczyć, jak przebiegają 
prace remontowe.

Do końca grudnia 2013 r. wykonano pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną, osadzona została stolarka okienna i 
drzwiowa zew. i wew., wykonano tynki wewnętrzne.

Kontynuowane są prace z wykonaniem izolacji cieplnej da-
chów. Na koniec miesiąca grudnia wykonano roboty budow-
lane na wartość 67.768 zł. Łącznie od początku budowy wy-
konano roboty budowlane na wartość 269.977 zł. Całkowita 
wartość robót budowlanych wynosi 455.695 zł. Termin zakoń-

czenia inwestycji 12 maja 2014 r. Inwestycja jest dofinansowy-
wana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW w wys. 
80% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą robót jest PBO-Grinbud z Nowogardu.
Powierzchnia remontowanego obiektu 187,8 m2.
Sala główna świetlicy ma powierzchnię 125,55 m2.

 opr. Piotr Suchy

Przed remontem

Stan obecny

Wiejska doczekała się remontów chodników
Trwa zlecony przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę 

remont chodników na ulicy Wiejskiej w Nowogardzie. Łączna 
powierzchnia remontowanych chodników wynosi blisko 1400 
m2 i wykonana zostanie z polbruku koloru czerwonego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego chodnika 
wraz z wjazdami do posesji, od skrzyżowania z ul. Kościuszki 
do końca ulicy Wiejskiej.

Nowe chodniki na ulicy Wiejskiej nie tylko poprawią wize-
runek estetyczny naszego miasta, ale przed wszystkim kom-

fort i bezpieczeństwo mieszkańców.
Przetarg wygrała firma BUDPAK. Wartość robót 279.210 zł. 

Termin realizacji inwestycji do15 czerwca 2014 r. Tak wygląda obecnie fragment remontowanego chodnika
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Czyżby Dziennik Nowogardzki sugerował 
prezesowi PKPS złamanie prawa?

Odpowiedź na publikacje z dnia 25 lutego i 4 marca 2014 r. „W zarządzie urzędnik i matka burmistrza”

Chciałoby się sparafrazować za ministrem Sikorskim, że „daj-
my już spokój ludziom, którzy nie mogą się przyzwyczaić do tego, 
że burmistrz osiągnął sukces, bo jest pracowity”.

Niestety nie da się tak przejść do normalności, kiedy DN bez-
pardonowo atakuje osoby, które związane są z obecnym burmi-
strzem. Do tego, nie znając całej sprawy, stają po stronie osób, 
które nie do końca mówią szczerze.

Czy osoba pobierająca świadczenie z PKPSu może równo-
cześnie pełnić funkcję w jego Zarządzie?

Już w dniu Walnego Zebrania PKPSu, po wyborach, pojawił 
się problem, na który zwróciła uwagę jedna z pań, która została 
wybrana do Zarządu PKPSu, że ona w zarządzie nie może piasto-
wać żadnej funkcji, ponieważ pobiera świadczenie z PKPSu. Gdy 
sprawdzono po Walnym Zebraniu listy okazało się, że na 9 osób 
z Zarządu – 6 pobiera świadczenia, zaś w Komisji Rewizyjnej 3 
osoby na 4 są również beneficjentami pomocy świadczonej przez 
PKPS. Moim zdaniem osoby, które pobierają takie świadczenia ab-
solutnie nie powinny piastować żadnych funkcji decyzyjnych w 
organach stowarzyszenia, jakim jest PKPS. Zarząd Główny PKPS 
w Szczecinie również stanął na stanowisku, że osoby pobierające 
świadczenia z PKPSu nie mogą być w Zarządzie ani w Komisji, bo 
to by było złamaniem prawa.

Niestety dziennikarze z DN, nie grzeszący rzetelnością ani 
dokładnością, już o etyce dziennikarskiej nie wspominając, nie 
wybrali się nawet do biura PKPS, aby wyjaśnić całą sprawę. No 
przepraszam – była pani redaktor, która pod pozorem szukania 
warsztatu samochodowego, weszła do biura PKPS by zrobić z 
ukrycia zdjęcia. To się nazywa dopiero dziennikarskie zdobywanie 
informacji. Tylko pogratulować tak sumiennie przygotowanego 
materiału i rzetelnej pracy dziennikarskiej. Bo jeżeli można doko-
pać burmistrzowi w jakikolwiek sposób, to dlaczego nie – walmy z 
każdej strony i nie ważne czy piszemy całą prawdę czy półprawdę, 
najważniejsze jest to, aby nasze było na wierzchu. A ks. Tischner 
mawiał, że: „są tzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno 
prawda” (Józef Tischner „Historia filozofii po góralsku). Jeżeli DN 
nie stosuje żadnej z tych pierwszych dwóch prawd, to jaką praw-
dę uprawia? Odpowiedź ciśnie się sama na usta.

Jednak wróbelki ćwierkają w naszym mieście, że ktoś znów za-
płacze w sądzie, mówiąc, że tak mało zarabia, że nie stać go na za-
płacenie odszkodowania. Może więc jednak warto się zastanowić 
nad tym co się pisze i co drukuje, aby sobie „biedy nie napytać”?

Kij ma zawsze dwa końce – raz się bije, a innym razem jest się 
bitym.

Kolejnym przejawem nierzetelności dziennikarskiej jest zarzut 
postawiony obecnemu prezesowi PKPSu, że rzekomo uczestniczy 
w jego spotkaniach w godzinach pracy. Zdjęcia z ukrycia potrafią 
robić, ale dowiedzieć się, że w Urzędzie każdy pracownik na pra-
wo wykorzystać nadgodziny na cele prywatne w każdym czasie, 
uzgodnionym oczywiście z pracodawcą, jest już ponad ich siły.

A tak przy okazji to zapraszam do słownika, aby zapoznać się 
dokładnie ze znaczeniem słowa nepotyzm. Wg definicji nepo-
tyzm to faworyzowanie członków własnej rodziny i krewnych przy 
rozdziale jakichś dóbr, które jest związane z osiąganiem korzyści 
materialnych, pozycji społecznych (powierzaniu funkcji lub rozda-
waniu godności) a także innych przywilejów.

Jaką korzyść materialną osiągną wymienione w artykule oso-

by? Jaką będą miały pozycję społeczną? Jakież to będą posiadać 
przywileje? I dlaczego, tak bardzo poczytny dziennik, nawołuje do 
łamania prawa?

Opr. Piotr Suchy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zostałem wybrany Prezesem Zarządu PKPS w 

Nowogardzie przez Walne Zgromadzenie PKPS w sposób jawny. 
Nikt nikogo nie zmuszał do wyboru mojej osoby, wszyscy głoso-
wali „za”, podobnie było z pozostałymi członkami zarządu. Zarzuty 
natomiast, co do niby skandalicznej atmosfery zebrania, są oczy-
wistą nieprawdą.

Udział w takim stowarzyszeniu jak PKPS jest dla osób, które 
coś chcą dać od siebie, a nie które oczekują z tego tytułu korzyści 
materialnych. Niestety, jak się okazuje, nie każdy z tym się zgadza.

Współpraca z osobami wchodzącymi w skład Zarządu począt-
kowo wyglądała obiecująco, jednak w momencie, gdy na spotka-
niu Zarządu bardzo wyraźnie zakomunikowałem, że członkowie 
stowarzyszenia nie będą otrzymywali żadnych dodatkowych ko-
rzyści z tytułu przynależności do PKPSu, stosunek do mnie niektó-
rych osób wchodzących w skład Zarządu diametralnie się zmienił. 
Nowy prezes okazał się nagle bardzo niewygodny.

Uważam, że osoby będące klientami PKPS tzn. beneficjenta-
mi pomocy, którą świadczy PKPS, nie powinny wchodzić w skład 
Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Jest to nieetyczne i może pro-
wadzić do nadużyć. Dlatego też zaproponowałem tym osobom 
dobrowolną rezygnację z funkcji, co ich oczywiście nie wyklucza 
z członkostwa w stowarzyszeniu i pracy na jego rzecz. Niewyklu-
czone, że w przypadku osób, które takiego oświadczenia nie zło-
żyły, konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia celem podjęcia przez nie decyzji w ich sprawie.

Dziwi mnie sposób przedstawiania informacji przez Dziennik 
Nowogardzki, który nie wyjaśniając przedmiotu sprawy, opubli-
kował artykuł będący zbiorem nie potwierdzonych pomówień, 
informacji wziętych prawdopodobnie od osób, które są material-
nie zainteresowane „przejęciem władzy” w stowarzyszeniu. Brak 
rzetelności dziennikarskiej w tym przypadku, wielokrotnie zresztą 
zarzucany Dziennikowi Nowogardzkiemu, wydaje się, że ma na 
celu po prostu zdyskredytowanie każdego, kto nie jest im poli-
tycznie, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, wygodny. Nikt 
nawet nie próbował skontaktować się ze mną w tej sprawie celem 
złożenia wyjaśnień.

Oświadczam także, że żadne tego typu działania i naciski, 
podjęte przez Dziennik Nowogardzki oraz osoby nieprzychylnie 
nastawione do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia, 
nie zmienią mojego stanowiska i dopóki będę prezesem stowa-
rzyszenia, zamierzam kierować nim w sposób zgodny z prawem i 
zasadami moralnymi z korzyścią dla klientów PKPSu.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w sto-
warzyszeniu, do pracy na jego rzecz i na rzecz jego beneficjen-
tów. Działalność stowarzyszenia jest jawna, zapraszam więc także 
dziennikarzy Dziennika Nowogardzkiego na spotkania PKPS, na 
których będą mogli przyjrzeć się jak wygląda praca stowarzysze-
nia a także co się w nim zmieniło po wyborach nowego zarządu.

Z poważaniem
Krzysztof Kolibski
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Porządkowanie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie 

Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy gminy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem. 
W lutym wykonywano m.in.:

równanie oraz malowanie korytarzy i klatek schodowych w SP nr 1 remont 2 sal lekcyjnych w SP w Żabowie

porządkowanie skarpy przy schodach przy ulicy Kowalskiej prace pielęgnacyjne na terenie przyległym do grobli oraz boiska 
przy ulicy Kowalskiej

docieplenie budynku rehabilitacji przy szpitaluporządkowanie skarpy przy ul. 3 Maja
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Zakończono rozgrywki Halowej Ligi 
Piłki Siatkowej LZS

W niedzielę, 15 lutego br., zakończono rozgrywki Halowej 
Ligi Piłki Siatkowej LZS.

Wszystkim najlepszym zawodnikom wręczono pamiątko-
we statuetki, puchary dla 3 pierwszych drużyn oraz pamiątko-
we dyplomy i zaproszenie na ligę za rok.

Najwszechstronniejszym siatkarzem uznany został: Piotr 
Sawicki (Oldboys)

Najlepszym rozgrywającym wybrany został: Krystian Wlaź-
lak (Dąbrowa)

Najlepszym atakującym został: Mateusz Saja (Wojcieszyn)
Turniej sędziowali:
- Grzegorz Tandecki
- Wiesław Buczyński
- Jerzy Kusiak
Organizatorami Halowej Ligi Piłki Siatkowej byli:
MGZ LZS NOWOGARD
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4.

Fundatorem nagród jest MGZ LZS.
Oto wyniki ostatniej kolejki (15.02.2014r.):
Wojcieszyn - Osiedle 3:2
ZK - Sikorki 3:2
Ostrzyca - Oldboys 3:0
Dąbrowa - Nadleśnictwo 3:0
Końcowa tabela:
1. Oldboys   35 pkt  37/13
2. Dąbrowa   31 pkt  39/18
3. Wojcieszyn   30  35/21
4. Sikorki   19  23/27
5. Zakład Karny  16  24/31
6. Osiedle Bema  16  23/30
7. Nadleśnictwo  11  14/35
8. Ostrzyca   9  17/35

Turniej w piłkę siatkową o Puchar Burmistrza z okazji 
69 rocznicy państwowości polskiej w Nowogardzie
W sobotę, 1 marca br., o godz. 16.30, w sali sportowej w 

Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, rozpoczął się turniej 
piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Nowogardu z okazji 69 
rocznicy państwowości polskiej w Nowogardzie, która przypa-
da 5 marca. 

W turnieju, organizowanym przez LZS, startowały 4 dru-
żyny: z Dąbrowy, Ostrzycy, Wojcieszyna i z Zakładu Karnego 

w Nowogardzie. Atmosfera turnieju stała naprawdę na bar-
dzo wysokim poziomie. Szczególnie widowiskowy był mecz 
o pierwsze miejsce, gdzie walka toczyła się punkt za punkt. 
Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z Wojcieszyna.

opr./zdj.: Piotr Suchy
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 15 marca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 
po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku laboratorium 
przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Czas otwarcia kompleksu boisk 
sportowych „Moje boisko  

– Orlik 2012” w Nowogardzie
w czasie 1 marca – 30 listopada 2014
poniedziałek – piątek godziny 16.00-21.00,
sobota: 9.00-13.00 i 15.00 – 21.00,
niedziela: 13.00-21.00
Trener środowiskowy nadzorujący korzystanie z kom-

pleksu boisk:
Pan Jacek Andrysiak
BOISKO DO PIŁKI KOSZYKOWEJ
BĘDZIE NIECZYNNE
DO CZASU DEMONTAŻU LODOWISKA

Otwarcie wystawy  
Kazimiery Linkiewicz w NDK

W piątek, 21 lutego br., o godz. 18:30, w Nowogardzkim 
Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy Kazimiery Linkie-
wicz. Artystka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień oraz 
uczestniczką wystaw i plenerów w kraju i za granicą. Zajmuje 
się głównie grafiką: linoryt, monotypia, piórko i techniki wła-
sne.

Kazimiera Linkewicz (z domu Symonowicz) jest absolwent-
ką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Urodziła się i wychowała w Nowogardzie, tu 
też podjęła pracę jako nauczyciel wychowania plastycznego 
w Liceum Ogólnokształcącym. W 1978 roku wyjechała z No-
wogardu i osiadła na stałe w Policach. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów Integracji Europejskiej „SAIE” w Szczecinie. 
Zajmuje się głównie grafiką (linoryt, monotypia, piórko i tech-
niki własne), ale pasjonuje ją też rzeźba i ceramika.

Opr./zdj. Piotr Suchy

Nowogard - Wiadomości Samorządowe
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

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. Dą-
browszczaków;  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,  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; ZBK ul. 700 -lecia 14, 

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy po-
niedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 
17.00-18.30. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wnio-
sków 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 


