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Rusza budowa boisk na osiedlu Bema
W piątek, 18 kwietnia br., burmistrz Nowogardu, w obecności radnych Marcina Wolnego, Jerzego Kubickiego, Jana
Tandeckiego, kierownika wydziału IiR Adama Czernikiewicza, pracownika tegoż wydziału Rity Mazurczak, zastępcy
kierownika wydziału RLiF Jarosława Soborskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Beaty Kuligowskiej, podpisał
umowę z Mirosławem Taborskim, właścicielem firmy EKO-GLOB, na budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema w Nowogardzie oraz dokonał
symbolicznego wbicia łopaty, zapoczątkowując w ten sposób, rozpoczęcie prac budowlanych.
Kompleks boisk będzie składał się z boiska do piłki ręcznej,
z kortu tenisowego, z boiska do piłki koszykowej, z boiska do
piłki siatkowej, ale będzie też możliwość grania w piłkę nożną.
Boiska te będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców
osiedla. Termin ukończenia to koniec czerwca br.
Jednak radni z opozycji zagrozili realizacji tej inwestycji. 28
stycznia br., w czasie II czytania budżetu i składania poprawek
do budżetu, radny Rafał Szpilkowski z WN przedstawił m.in.
wniosek, pod którymi podpisali się radni: Wiatr, Szpilkowski,
Gała, Kania, Szafran, Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski,
Augustynek, aby zdjąć 500 tys. zł. z budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bema (dziwne posunięcie, bo radni z WN
walczyli o realizację tego zadania i obiecywali je przy każdej
możliwości). Dzięki głosom radnych (Kolanek, Laskowski, Bielida, Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki, Wolny, Paśko, Marcinkowski, Kubicki), wniosek opozycji został odrzucony.

W poniedziałek, 17 lutego br., o godz. 18.45 w świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema, burmistrz

Nowogardu spotkał się z mieszkańcami i radą osiedla. Mieszkańcy dopytywali się wówczas o obiecane boisko, ponieważ
rozsiewano plotki, że ten kompleks boisk nie powstanie. Burmistrz zdementował te pogłoski i dodał, że na początku wakacji – ma taką nadzieję - rozegrany zostanie pierwszy mecz.
W dniu 06.03.2014 r. Burmistrz Nowogardu wszczął procedurę w sprawie zamówienia publicznego na budowę dwóch
boisk wielofunkcyjnych na osiedlu Bema w Nowogardzie. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.03.2014 r. W odpowiedzi
na ogłoszenie wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma EKO-GLOB Mirosław Taborski ze Szczecina, wartość oferty
423.612,00 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia prac początek maja br.
opr./zdj. Piotr Suchy

Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, wszystkim tym osobom życzymy,
aby nie opuszczało Państwa przekonanie, że zmagając
się na co dzień z tą trudną chorobą można w pełni
funkcjonować i uczestniczyć w życiu publicznym.
Wiara we własne siły i możliwości jest kluczem, by móc
czerpać radość we wszelkich aspektach swojego życia.
Niech każdy kolejny dzień będzie powodem do radości.

Program MAJÓWKI 2014
na str. nr 5

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Bogumiła Leśniczek
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Kolejne fundusze z Unii Europejskiej
pozyskane przez gminę
Urząd Marszałkowski podpisanie umowy na budowę placów zabaw w Karsku Łęgnie i Sąpolnicy oraz podpisanie aneksu do umowy na świetlicę w OrzechowieW środę, 23 kwietnia
br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz skarbnik Marcin Marchewka podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.,, Budowa placów
zabaw dla dzieci w miejscowościach : Karsk, Łęgno, Sąpolnica’’
Dofinansowanie w wysokości 126.098 zł gmina Nowogard
pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007- 2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju,, Odnowa i rozwój wsi’’. W ramach projektu zostaną
wybudowane trzy nowe place zabaw dla dzieci w miejscowościach, które ich nie posiadają. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarach
wiejskich oraz wpłynie na zwiększenie aktywności i poprawę
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
W dniu 28 marca br roku burmistrz podpisał przetarg na
budowę w/w placów zabaw. Termin składania ofert upłynął 15
kwietnia br. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca. Inwestycja będzie wykonana w ciągu dwóch miesięcy od podpisania

umowy z wykonawcą.

Urszula Berezowska
WRLFKiS

Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Nowogard

W piątek, 18 kwietnia br., burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowogard” w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kwota dofinansowania z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion to 545.400,00 zł, co stanowi
pokrycie 100% wydatków w ramach projektu.
Projekt obejmuje zakup zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych z terenu
Gminy Nowogard - osób podlegających ryzyku „wykluczenia
cyfrowego”, zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej,
jak i fizycznych barier w dostępie do sieci.
Osoby te objęte zostaną również programem bezpłatnych
szkoleń z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i poruszania się w sieci internetowej.
Dodatkowo, projekt obejmuje zakup 25 komputerów dla
szkół z terenu miasta Nowogard – SP 1 , SP2, SP3, Gimnazjum
nr 1 i Gimnazjum nr 2, gdzie wszyscy chętni uzyskają dostęp
do bezpłatnego korzystania z Internetu w trakcie godzin nauki
szkolnej.
Inicjatywa jest kolejnym etapem walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego w Gminie Nowogard, aktualnie realizowany
jest projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom

zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard”, który również uzyskał 100% dofinansowania ze środków
unijnych w kwocie 519.890,69 zł - pomocą objęto wtedy 40
gospodarstw domowych oraz zakupiono 35 szt. komputerów
dla szkół wiejskich i Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie.
opr. RLiF
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BĘDZIE PLAC ZABAW NA UL. ZIELONEJ
W czwartek, 24 kwietnia br., burmistrz Nowogardu, przekazał wykonawcy teren pod budowę placu zabaw dla dzieci
przy ulicy Zielonej w Nowogardzie. Obecni byli przy tym: radny Lech Jurek, radny Czesław Kozieł a także kierownik wydziału Inwestycji i Remontów UM Adam Czernikiewicz i zastępca
kierownika Rita Mazurczak.
Przewidywany termin zakończenia prac to połowa czerwca. Będzie on miał powierzchnię ok.1 500 m2. Trawa oraz piasek pod urządzeniami będą tworzyć główną nawierzchnie planowanego placu zabaw, który będzie dodatkowo obsadzony
zielenią.
Strefa zabaw ruchowych wyposażona zostanie w 12 urządzeń sprawnościowych, m.in. zamontowane zostaną dwa zestawy sprawnościowe wielofunkcyjne składające się:
- zjeżdżalni i pomostów,
- ścianki sprawnościowej,
- urządzeń linowych,
- karuzeli
- dla małych dzieci huśtawki sprężynowe.
Ponadto ustawione zostaną huśtawki (w tym huśtawka
typu „bocianie gniazdo”, która umożliwia korzystanie z niej
przez dzieci niepełnosprawne).

Wartość robót budowlanych to 147.088 zł, br. Wykonawcą
robót jest firma NOVUM z siedzibą w Pasymie.
Będzie to kolejna pożyteczna i potrzebna inwestycja samorządu, która ucieszy dzieci i ich rodziców.
Anna Narkiewicz

Remont murków
Rozpoczął się ostatni etap remontu murku okalającego nowogardzkie jezioro
Ze względu na wysoki koszt całego zadania, prace wykonywane były etapami wg ilości dostępnych środków. W chwili
obecnej jest to już ostatni etap, kończący prace rozpoczęte w
roku 2012.
Obecny etap obejmuje zakres prac:
- wykonanie naprawy murku betonowego na całej długo-

ści tj. 180 mb, poprzez uzupełnienie ubytków gruzem kamiennym i zalanie betonem – odcinki nr 1 i nr 2 na mapie poglądowej;
- wykonanie pomostu drewnianego na długości 60 mb –
odcinek nr 2 na mapie poglądowej
- wykonanie prac remontowych części betonowej na odcinku 120 mb – odcinek nr 1 na mapie poglądowej
Planowany termin zakończenia prac 16.05 - jednak może
ulec zmianie w wyniku czasowego zawieszenia robót ze
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Remont, w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe,
wykonuje PPHU KUGA z Nowogardu za kwotę 57 250 zł brutto.
Opr./zdj. Piotr Suchy
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„Życie zaczyna się po 50”
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie
wygasło.
W Restauracji „Kamena” w Nowogardzie, jubilaci obchodzący zaszczytne Diamentowe i Złote Gody pożycia małżeńskiego, otrzymali z rąk burmistrza Roberta Czapli medale oraz
list gratulacyjny za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym wyjątkowym spotkaniu wziął również udział: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Danuta Wojciechowska i
Mariola Tyrcha.
Podczas wręczania dyplomów i kwiatów, bliscy jubilatów
nie kryli swego wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich
wyróżnionych do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Wśród par, które obchodzą w tym roku jubileusz znaleźli
się: Wanda i Tadeusz Babiarzowie, Anna i Edward Bachorowie, Irena i Henryk Bochoccy, Sobiesława i Marian Bosiaccy,
Anna i Jan Buconiowie, Genowefa i Józef Czerwikowie, Irena

i Czesław Fijałkowscy, Alfreda i Wacław Gałęscy, Stanisława i
Tadeusz Gorzałowie, Zuzanna i Stanisław Grudniowie, Józefa
i Hanno Harnackowie, Jadwiga i Lech Irzemscy, Zofia i Józef
Jędrzejewscy, Daniela i Józef Kaśniccy, Irena i Jan Kociszewscy,
Zofia i Adolf Kopciuchowie, Maria i Stefan Knapowie, Maria i
Jerzy Marusikowie, Janina i Czesław Niziołowie, Gertruda i Edmund Nowaccy, Bożena i Jarosław Nykowie, Regina i Edward
Orłowscy, Janina i Stanisław Płaczkowie, Kazimiera i Tadeusz
Radelowie, Krystyna i Andrzej Róg, Krystyna i Edmund Skibiszewscy, Daniela i Stanisław Sochaccy, Janina i Antoni Stortowie, Zofia i Stanisław Śniegowscy, Maria i Jerzy Świtałowie,
Kazimiera i Henryk Szatkowscy, Kazimiera i Jan Szczepkowie,
Helena i Jan Urbankowie, Genowefa i Daniel Walczakowie, Julia i Paweł Wegnersowie, Stanisława i Józef Wichrowie, Barbara
i Mieczysław Woronieccy.
Burmistrz życzył wszystkim parom kolejnych 50 lat zgodnego życia w małżeństwie, zwróciwszy uwagę, że po 50-ce
idzie juz z górki.
opr./zdj. Piotr Suchy
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MAJÓWKA
30 kwietnia 2014
godz. 16.00

Uroczyste wręczenie honorowych wyróżnień
Laur Cisowy
(NDK)

2 maja 2014

godz. 19.00

Koncert Zespołu BURSZTYN
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 20.00

godz. 14.00

Zawody dla dzieci Strongman
(pl. Szarych Szeregów)

Pokaz kulturystyczny
Kamil Strzeszewski i Kornela Wielgus
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 14.00

Konkurs graffiti
(skatepark)

godz. 20.30

godz. 16.00
god

Gwiazda

Prezentacje NDK
(pl. Szarych Szeregów)

VOYAGER

(pl. Szarych Szeregów)

godz. 16.00

1 maja 2014

Strongman 2014
Puchar Czterech Stron Polski Par
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 12:00
Złożenie wieńców
pod pomnikiem Kombatantom RP
(pl. Wolności)

Ogłoszenie wyników - konkurs graffiti
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 15.00

Finaliści Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
(pl. Szarych Szeregów)

Program dla dzieci – animacja
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 16.30

Blok ludowy
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 17.50
god

godz. 18.00

godz. 19.30
Koncert

Romantycy Lekkich Obyczajów
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 19.00

Koncert Zespołu Stoneroses
(pl. Szarych Szeregów)

godz. 21.00
god
Gwiazda

BALKANOID

godz. 21.30
Gwiazda

STRACHY NA LACHY

(pl. Szarych Szeregów)

Godziny podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie

(pl. Szarych Szeregów)

3 maja 2014
godz. 9.30

Zawody spławikowe
(pomost nad Jeziorem Nowogardzkim)

godz. 10.00

Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
(kort tenisowy)

godz. 10.15

Turniej o Deskę
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
(skatepark)

godz. 10.30

Otwarty Turniej Szachowy
(w zależności od pogody:
Szachownica obok restauracji Neptun
lub Świetlica „Pomomorzanin”)

godz. 11.00

Msza Święta w Kościele pw. WNMP

godz. 11.00

Konkurs wiedzy pt. Nowogard i okolice
(Biblioteka)

godz. 11.15

Streetball
(boisko na pl. Szarych Szeregów)

godz. 12.00

Złożenie wieńców
pod Pomnikiem Niepodległości
(ul. Konstytucji 3-go Maja)

3 maja 2014 r.

OSP Osowo – Dzień Strażaka
14.00 - 14.45 - Msza Polowa
14.45 - Zbiórka Pododdziałów
15.10 - 15.30 - Wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa
15.45 - 16.30 - Pokazy strażackie, wystawa sprzętu
16.30
- zakończenie i poczęstunek
16

6

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

30.04.2014 r.

BĘDZIE KOLEJNE MIESZKANIE
KOMUNALNE
W środę 9 kwietnia br., odbyła się wizja lokalna budynku
mieszkalnego przy ul. 3 Maja 52 (była rybna), położonego
przy restauracji „Kamena” w Nowogardzie. Wizja miała na celu
sprawdzenie stanu postepu prac związanych z przebudową i
zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na mieszkalny. Postep prac sprawdzał burmistrz wraz z pracownikiem Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Kazimierzem
Gizińskim.
W wyniku tego remontu powstanie lokal mieszkalny komunalny o powierzchni użytkowej 65 m². Wykonawcą prac
jest firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym - PP Usługi
Budowlane Przemysław Przybylski ze Starej Dąbrowy. Koszt
inwestycji to 82.913,52 zł brutto. Termin zakończenia prac: 30
kwietnia 2014 roku.
Środki na remont tego mieszkania zostały zabezpieczone w budżecie gminy Nowogard na rok 2014. Jest to kolejne
mieszkanie komunalne które w najbliższym czasie zostanie
oddane do użytku.
Anna Narkiewicz

Dzięki grupie zakupowej gmina Nowogard
zaoszczędzi na kosztach za energię elektryczną
Do tej pory sprzedawcy energii elektrycznej nie musieli
martwić się o rynek zbytu i pozyskiwanie klientów, ponieważ
nie działały mechanizmy rynkowe w energetyce. Dotychczasowy ład został zburzony nowymi regulacjami wymuszonymi
polityką energetyczną Unii Europejskiej. Na rynku energetycznym zaczynają działać setki podmiotów, które stymulują
konkurencyjność. Jedyną przeszkodą dla otwartego dialogu
odbiorców z dostawcami energii jest mały wolumen indywidualnie zużywanego przez nich prądu. Szczególnie duże korzyści dają negocjacje przeprowadzane dla Grupy Zakupowej,
gdzie pozycja przetargowa poprawia się poprzez zwiększenie
wolumenu kupowanej energii.
Od kilku lat, dzięki zbiorowym zakupom energii, wielu samorządom udało się w ten sposób zaoszczędzić duże pieniądze na kosztach związanych z zakupem energii elektrycznej.
Jedną z gmin, która w ten sposób dokonuje dziś zakupu energii, jest gmina Nowogard.
Przystąpienie do grupy zakupowej, której głównym celem
jest dokonywanie zakupów energii elektrycznej na potrzeby
jej członków, daje szanse naszej gminie na spore oszczędności
co roku. Funkcjonowanie grup zakupowych oparte jest przede
wszystkim na mechanizmie polegającym na uzyskiwaniu lepszych warunków dostaw przy większych zakupach (wspólne
zakupy dają możliwość wywierania większego wpływu na dostawców). Taka forma zakupu zbiorowego sprawia, że powiaty
i gminy płacą średnio o 10% taniej niż jednostki samorządowe
kupujące energię samodzielnie – takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone wspólnie przez firmę analityczną Audytel i Związek Powiatów Polskich.
Gmina Nowogard przystąpiwszy do takiej właśnie grupy

zakupowej, dzięki postępowaniu przetargowemu, które na
potrzeby grupy sprzedażowej prowadziła gmina Pyrzyce, zaoszczędzi na kosztach za energię ponad 20%.
Zamówienie obejmowało dwie części: I. Część – sprzedaż
energii elektrycznej dla poszczególnych jednostek gminy
(Urząd Miejski, Nowogardzki Dom Kultury, przedszkola i szkoły
podstawowe na terenie gminy Nowogard oraz Zarząd Budynków Komunalnych), zaś II część – dotyczyła sprzedaży energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego (99 punktów
poboru zasilających 2500 latarń na terenie całej gminy Nowogard). W wyniku tego przetargu zostały podpisane umowy na
rok z PKP Energetyka S.A. z Warszawy na dostarczenie energii
elektrycznej do poszczególnych jednostek gminy (część I zamówienia) oraz z ENEĄ S.A. z Poznania na dostarczenie energii
potrzebnej do oświetlenia gminnego oświetlenia drogowego.
Jakie zyski są oczekiwane przez gminę Nowogard z podpisanych umów?
Dzięki grupie sprzedażowej, do której należy nasza gmina,
udało się obniżyć cenę za energię elektryczną i na dziś spodziewane są oszczędności w wysokości około 150 tys. zł. rocznie
Czy to dużo czy mało?
Każda złotówka, która pozostanie w kasie gminnej, będzie
mogła być wydatkowana na potrzeby bieżące gminy. Każdy z
nas, kierując się dobrem swego własnego portfela, kupuje tam
gdzie jest najtaniej i cieszy się z każdego zaoszczędzonego
grosza.
Opr. Piotr Suchy
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Przebadano 759 dzieci
Na terenie gminy Nowogard, zakończyły się coroczne badania profilaktyczne wad postawy w ramach realizacji Programu Profilaktyki i
Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard, które
zostały przeprowadzone wśród uczniów z klas 0-6.
Na temat tychże badań, wypowiedzi udzielił dr n. med. Dariusz
Larysz - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii - ordynator
oddziału VI chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu w Zdunowie.
Co to są za badania i jaki jest najważniejszy cel tych badań profilaktycznych?
Są to badania profilaktyczne dzieci w wieku szkolnym. Badania te
mają na celu wykrycie podstawowych wad postawy i zakwalifikowanie
tych dzieci do zajęć korekcyjnych czyli do poprawy ich postawy i stanu
fizycznego.
Do uczniów w jakim wieku są one skierowane?
Badania te obejmują dzieci w przedziale szkolnym 0-6.
Jaką liczbę uczniów objęły te badania?
W sumie 759 uczniów objętych zostało badaniami profilaktycznymi
w roku szkolnym 2013/2014.
Kiedy te badania zostały zapoczątkowane w naszych szkołach?
Cyklicznie te badania prowadzone są prawie od 8 lat. Nie jest to jednorazowa i miejmy nadzieję, że nie ostatnia taka akcja badań, bo skutki
tych badań są widoczne i autentycznie namacalne.
Jaki jest ich rezultat na dziś?
Bardzo duży, bo u jednych dzieci wady postawy zostały wyleczone,
a u innych widzimy znaczną poprawę.
Po kilku latach badań jak wygląda stan zdrowia nowogardzkich uczniów? Jakie wady postawy występują najczęściej?
Najczęstsze wady to są takie typowe, jak dla tego wieku czyli takie, które wynikają ze złej postawy siedzącej, są wynikiem garbienia się,
przywodzenia ramion, skrzywienie kręgosłupa, ale są również typowe
skrzywienia wynikające z obciążenia samego ciała np. przy nadwadze
– koślawość stóp czy kolan. Są to typowe wady i one też występują najczęściej.
W porównaniu z poprzednimi 8 latami, gdy prowadziliśmy badania,
widzimy z roku na rok , że stan ten się poprawia. Trzeba powiedzieć, że
obecna populacja dzieci nowogardzkich jest w mniejszym stopniu dotknięta wadami postawy. Być może jest to związane z tym, że jest obecnie zdecydowanie szerzej rozwinięta gimnastyka korekcyjna, a także
dlatego, że prowadzone jest wcześniejsze postępowanie prewencyjne.
Na co rodzice powinni zwrócić przede wszystkim swoją uwagę?
Przede wszystkim na prawidłową postawę dziecka w domu. Jak
dziecko siedzi, jak odrabia lekcje, jaką ma postawę ciała siedząc np.
przed telewizorem czy przy komputerze. Nie mniejsze znaczenie na
wady postawy , a wręcz istotne, ma również ciężar tornistrów i plecaków, które dzieci noszą do szkoły. Jeżeli już mają to być tornistry, to powinny być założone na oba ramiona, a nie założone niedbale na jedno
ramię.

No i rzecz chyba najważniejsza – rodzice nie powinni, pod jakimkolwiek pozorem, ulegać namowie swych dzieci, aby ci zwalniali je z
zajęć lekcji w-f, które mają w zapobieganiu powstawania wad postawy
u dzieci kluczowe zadanie.
Ekipa biorąca udział w badaniach: pielęgniarki i lekarze - ilu i
jakiej specjalizacji są lekarze biorący udział w badaniach oraz skąd
są?
Ekipa lekarska to przede wszystkim lekarze ortopedzi ze Szpitala
w Zdunowie: dr n. med. Dariusz Larysz, lekarz ortop. Sebastian Kuras,
lekarz ortop. Maciej Domin.
Ekipa pielęgniarska to nowogardzkie pielęgniarki pracujące w szkołach na terenie gminy:
piel. Jadwiga Kosakiewicz, piel. Bożena Wierszyło, piel. Danuta Michalak, hig. szkol. Maryla Grobelna.
Dziękuję za rozmowę.
Gmina Nowogard w roku 2014 przeznaczyła na Program 66.700 zł,
w tym na profilaktykę wad postawy – 50.700 zł. Badaniami objęto około
1.500 uczniów z czego skorzystało 759. Dzieci, u których stwierdzono
wadę postawy, uczestniczą w zajęciach korekcyjnych. Zajęcia odbywają
się raz w tygodniu, przez cały okres szkolny.
Opr. Piotr Suchy

Przebudowa ul. 3 Maja
– nowe parkingi i ścieżka rowerowa

W dniu 28 kwietnia burmistrz Nowogardu ogłosił zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. 3 Maja w Nowogardzie umożliwiającej budowę nowych miejsc parkingowych oraz ścieżki
rowerowej.
Koncepcja przebudowy przewiduje:
•
budowę nowych parkingów przy ul. 3 Maja na odcinku
od zjazdu do firmy REM S.A. do ul. Pocztowej oraz na
odcinku od budynku nr 30 do budynku 31 a-c,
•
budowę nowych parkingów na istniejącym pasie zieleni przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 700 Lecia,

•

wyznaczenie po obu stronach jezdni pasów dla rowerów począwszy od skrzyżowania ulic 3 Maja i Zielonej
w kierunku ogrodów działkowych z włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej do Olchowa.
Termin składania ofert upływa 16 maja 2014 r. o godz.
12:00. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta,
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Plac Wolności
1. Szczegółowe informacje na temat postępowania dostępne
są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, bip.nowogard.pl w zakładce – Zamówienia publiczne spoza ustawy.
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Osiedle przy ul. Zielonej - nowe inwestycje
We wtorek, 15 kwietnia br., o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym przy ul. Zielonej, odbyło sie zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. 3 Maja 37, 38, na które zaproszony został burmistrz Nowogardu. Takie spotkania dają możliwość rozmów na temat problemów, z
którymi mieszkańcy osiedla borykają się na codzień. Była to też okazja, aby gospodarz miasta poinformował mieszkańców, jakie inwestycje będą realizowane w najbliższych miesiącach przy ul. Zielonej.
I tak: rusza budowa placu zabaw nad jeziorem (pierwszy tego
typu plac w naszym mieście tzw. linkowy), będą przeprowadzone
prace odwadniające teren przy murku nad jeziorem, naprawiony
zostanie w dalszej części murek okalający jezioro oraz wybudowany
zostanie pomost drewniany, w planach jest wymiana nawierzchni
na drodze gminnej, którą wjeżdzą się na osiedle przy ul. Zielonej
(droga obok Centrum Edukacyjnego), planowana jest budowa tzw
siłowni na świerzym powietrzu przy ul Waryńskiego. Jest też szansa,
że ścieżka nad jeziorem zostanie wyremontowana.
Spotkanie odbyło sie w miłej atmosferze.
opr./zdj. Piotr Suchy

Przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych
11 kwietnia br., odbyło się Walne Zgromadzenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie. Celem zebrania było podsumowanie rocznej działalności
zarządu, dyskusja nad sprawami nurtującymi działkowiczów, jak
również podjęcie uchwał do dalszej działalności ogrodów w bieżącym roku.
Na wstępie Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ryszard
Wajk powitał wszystkich przybyłych na zebranie użytkowników działek oraz zaproszonych gości, m.in: burmistrza Nwogardu Roberta
Czaplę, wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Czesława Skoneckiego, kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM Tadeusza Fiejdasza, zastępcę kierownika Joannę Krępę, Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. mgr Mariusza Nowaka oraz dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Kazimierza Lembasa.
Po przedstawieniu sprawozdań, nastąpiła dyskusja, która przebiegała rzeczowo i na tematy ściśle związane z ogrodem. Następnie głos
zabrał burmistrz Nowogardu, który podziękował ROD za dotychczasową współpracę oraz za otrzymane odznaczenie, które Okręgowy
Zarząd PZD w Szczecinie nadał mu, za jego wsparcie dla rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Burmistrz w poinformował też zebranych delegatów o kończących się pracach nad planem zagospodarowania
przestrzennego, w którym tereny ogrodów działkowych w Nowogardzie zostaną ujęte. Jest szansa, że na wrześniowej sesji RM plan
ten zostanie przyjęty. Ponadto delegaci zostali poinformowani, że
zostanie wykonane nowe ogrodzenie, które oddzielać będzie ogrody
działkowe przy ul. 15-Lutego od terenu Szkoły Podstawowej nr 2.

Jednak przed nowogardzkimi działkowcami (nie tylko przed
tymi, którzy są członkami PZD) czeka podjęcie jeszcze jednej, bardzo
ważnej decyzji. W związku z nową ustawą o ogrodach działkowych,
PZD przekształcił się w stowarzyszenie ogrodowe. Nowe przepisy
stawiają również wymóg, aby wszyscy działkowcy podjęli decyzję,
czy zostają w strukturach PZD czy też tworzą lokalne stowarzyszenie
ogrodowe. Organizacji jednak takiego zebrania, gdzie w przypadku
naszego miasta liczba uczestników może osiągnąć nawet 1200 osób,
to nie lada wyczyn logistyczny. Problem w tym, że Nowogard nie
posiada takiego pomieszczenia, które taką liczbę czy nawet połowe
uprawnionych do udziału pomieści (aby decyzja była ważna musi w
zebraniu brać udział minimum 50% wszystkich działkowców czyli
600). Dlatego, burmistrz zaproponował, aby miejscem tego zebrania,
które planowane jest wstępnie na czerwiec, było boisko przy Placu
Szarych Szeregów. Jest więc jeszcze trochę czasu, aby jak najlepiej logistycznie zaplanować to zebranie, przy wsparciu gminy Nowogard.
Po burmistrzu głos zabrał również kierownik Tadeusz Fiejdasz,
który przedstawił zebranym uchwałę RM, zgodnie z obowiązującą
ustawą „śmieciową”, w sprawie wywozu odpadów komunalnych z
terenów niezamieszkałych (w tej definicji mieszczą się też ogrody
działkowe).
Walne zebranie zakończyło się przyjęciem planu na rok bieżący a
prezes Ryszard Wajk podsumowując, podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, troskę o przyszłość ogrodu a także życzył satysfakcji z uprawiania działek na rodzinnym ogrodzie w Nowogardzie.
Anna Narkiewicz
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XI Nowogardzie Spotkania Taneczne
o Puchar Burmistrza Nowogardu
W dniach 12-13 kwietnia 2014 odbyły się XI Nowogardzie
Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Orgaanizatorami tej imprezy byli: Klub Tańca Sportowego Flesz
Nowogard, Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Nowogardzki
Dom Kultury.
W sobotę wystartowało ponad 200 par z całej Polski, natomiast w niedzielę swoje zmagania miało 87 zespołów tanecznych z naszego województwa. W dwu dniowej rywalizacji
wzięło udział ponad 2000 tancerzy i tancerek, hala szczególnie
w niedzielę podczas prezentacji zespołów pękała w szwach a
większość parkingów w całym Nowogardzie została opanowana przez autokary. W pierwszym dniu pary KTS Flesz Nowogard działającego przy Nowogardzkim Domu Kultury zajęły
następujące miejsca:

6 - Zubek Jakub, Awgul Angelika (Klasa D 14-15 lat)
2 - Miksa Kuba, Tębłowska mają (Klasa D 12-13 lat)
1 - Kwiek Mateusz, Dworak Martyna (Klasa C 14-15 lat)
2 - Gawroński Radosław, Staśkiewicz Katarzyna (Klasa D
pow. 15 lat)
Oraz dzięki zgromadzonym punktom para to została przeklasyfikowana do kasy C
6 - Tębłowski Michał, Dąbrowska Sandra
Klasa B tańce latynoamerykańskie
2 - Marchewka Marcel, Rafińska Klaudia
3 - Czapczyk Patryk, Sulima Marta
4 - Czapczyk Patryk, Sulima Marta
Klasa B tańce standardowe

4 - Czapczyk Patryk, Sulima Marta
Podczas drugiego dnia konkursu nowogardzkie zespoły
zajęły następujące miejsca:
Flesz Dance Kids z Nowogardzkiego Domu Kultury - I miejsce w kategorii 6-10 lat, instruktor Agata Kubiak
Fenix I z Nowogardzkiego Domu Kultury - II miejsce w kategorii 6-10 lat, instruktor Wiktoria Domańska
Flesz Dance II Nowogardzkiego Domu Kultury-I miejsce w
kategorii 11-14 lat, instruktor Agata Kubiak.
Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego otrzymali medale zgodne z zajętymi miejscami (I, II, III i wyróżnienie). Według jury najlepszymi formacjami tanecznymi XI Nowogardzkich Spotkań Tanecznych o Puchar Burmistrza Nowogardu
zostali:
Zespół Impuls z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, instruktor Iwona Kusa. Zespół ten otrzymał Mini Grand Prix.
Natomiast Grand Prix przypadło zespołowi Sukces Jump
ze Szkoły Tańca Sukces przy SP nr 47 w Szczecinie, instruktor
Agnieszka Baginowska i Paulina Wójcik.
Uczestnicy turnieju wraz z instruktorami zapowiedzieli, że
za rok znów zawitają do Nowogardu. Organizatorzy bardzo
serdecznie chcieliby podziękować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji tak dużej imprezy tanecznej.

tekst: nadesłany
zdjęcia: M. Morawski; I. Bojanowicz; P. Suchy
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Dobry przykład z Długołęki
W kwietniu br. mieszkańcy Długołęki zorganizowali wspólne sprzątanie poboczy dróg oraz likwidację „dzikiego” składowiska odpadów w pobliskim „lasku”. W ten dzień w ciągu niespełna 3 godzin zebrano łącznie 4 tony odpadów. Łącznie w
akcji czynny udział wzieło 22 mieszkańców Długołęki.
Wsparcia w organizacji wydarzenia udzielił burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który zorganizował kontener na odpady. Inicjatorem akcji był miejscowy proboszcz Krzysztof
Bartoszewski, który razem z Sołtysem Długołęki Jackiem Jankowskim koordynowali całą akcję. Na zakończenie uczestnicy
spotkali się przy ognisku na wspólnym pieczeniu kiełbasek.
Dowiedzieliśmy się, że tego typu akcje będą kontynuowane w sołectwie Długołęka w nieodległym czasie.
inf. własna.

Nowy dach na budynku Przedszkola nr 3
Zakończono prace remontowe dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie.
Odbioru wykonanych prac dokonał burmistrz Nowogardu
wraz z kierownikiem wydziału IiR Adamem Czernkiewiczem
oraz z pracownikiem tegoż wydziału Joanną Miklas, z inspektorem nadzoru budowlanego Sylwestrem Grygowskim, z drektor
Przedszkola Publicznego nr 3 Ewą Wróbel oraz z właścicielem
firmy, która wykonała remont Danielem Kosiorowskim.
Zakres robót obejmował całkowitą wymianę pokrycia z papy
o powierzchni 158 m2 wraz z wykonaniem nowej izolacji podłoża betonowego oraz obróbkami blacharskimi kominów i murów
ogniowych na części budynku przedszkola.
Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno Usługowy BLACH-DACH Sp.C. z Glewic.
Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 19.033 zł.

Porządkowanie naszej gminy
Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane
są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki dobrej współpracy burmistrza z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.
W kwietniu wykonano m. in.:
- naprawę chodnika i krawężnika przy przedszkolu - ul. Żeromskiego
- naprawę chodnika i murka oporowego przy ul. 3 Maja

- naprawę krawężnika przy ul. Mickiewicza
- zbieranie śmieci i grabienie terenu przy ścieżce wokół jeziora (na zdjęciu), przy fontannie, przy ul. Radosława, terenu
zielonego przy ul. Gen. Bema
- remont elewacji garaży szpitalnych przy ul. Promenady
(na zdjęciu)
- remont pomieszczeń biurowych UM
- usunięcie uschniętego krzewu - ul. Zielona

30.04.2014 r.
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Wielkanocne życzenia
od przedszkolaków
We wtorek 15 kwietnia br., sympatyczne przedszkolaki z grupy
sześciolatków wraz z opiekunami z Przedszkola Nr 1 w Nowogardzie gościły w ratuszu.
W swoim gabinecie małych gościł i ich opiekunki witał burmistrz Robert Czapla.
Dzieci przekazały burmistrzowi życzenia wielkanocne oraz
piękny wykonany własnoręcznie świąteczny koszyczek. Burmistrz
podziekował i życzył przedszkolakom i ich rodzinom zdrowia i radości oraz spokojnych Świąt Wielkanocnych. A w podziękowaniu
za wizytę maluchy zostały obdarowane słodyczami.
Anna Narkiewicz

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawodowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości
i samo zatrudnienia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających uzyskać kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie
,,Technologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.
II. Posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług budowlanych.
Projekt zakłada przeprowadzenie 130 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących
program kursu ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów zakładania
własnej firmy pod nazwą ,,ABC Biznesu”.
Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”,
oprócz wsparcia merytorycznego, otrzymają do 50 % zniżki stawki bazowej czynszu za wynajmowany lokal, w okresie pierwszych 3 miesięcy działalności gospodarczej.
Czwarta już edycja projektu realizowana jest od marca do 31 grudnia 2014 roku.
Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w
Sekretariacie CEiP ,,Profit” SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, telefonicznie tel.91
39 20 891,fax 9139 20 891 lub na stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !
Dyrektor CEiP „Profit’”
			
SzF TPP w Nowogardzie				
Jerzy Jabłoński

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST
ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
KW Nr SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2014r. o godz.
1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 75.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości
tj. 7.500,00 zł najpóźniej do dnia 26.05.2014r. 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

Will
Zbys a
zko

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/1 o pow. 1301 m2 (symbol użytku gruntowego RIII b - 669 m2, RV – 632 m2), położona w obrębie nr 1 m.
Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 3926-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/2 o pow. 1404 m2 (symbol użytku gruntowego RV), położona w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2014r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 80.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.000,00
zł najpóźniej do dnia 26.05.2014r. 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 in-

Wi
Zby lla
szko

położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

ternetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Informujemy

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 18 kwietnia 2014r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie
- pokój nr 207 tel. 91 3926227

30.04.2014 r.
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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”
dnia10 maja 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
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”

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 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

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w

każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i
od 14.00 do 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

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

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

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,

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

