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Nowogardzkie obchody
Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
Najważniejszym celem Dnia Godności niezmiennie pozostaje zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy, w sposób bardzo pozytywny, chcą pokazać wizerunek osób zmagających się z niepełnosprawnością,
stworzenie im możliwości zaznaczenia swej obecności w życiu
społecznym oraz ich integrację z osobami pełnosprawnymi, co
wpłynie na oswojenie strachu przed innością.
Mimo deszczowej aury, po raz drugi, ulicami naszego miasta, przeszedł głośny i kolorowych pochód. A wszystko to za
sprawą nowogardzkich obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, pod patronatem m.in. burmistrza Roberta Czapli.
O godzinie 10.00, z ulicy Poniatowskiego wyruszył pochód, w którym wzięli udział pracownicy i podopieczni
placówek, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
z całego powiatu goleniowskiego. Pochód zmierzał na plac
Szarych Szeregów, gdzie przy rozstawionej scenie, zaplanoNie zabrakło gier i zabaw integracyjnych oraz występów arwano atrakcje dla wszystkich uczestników tego wyjątkowe- tystycznych w wykonaniu również osób niepełnosprawnych.
Opr. Piotr Suchy
go dnia.

Pożegnanie gości z Macedonii

W ramach rozwijającej się współpracy miast, realizowany
jest projekt „Wymiany uczniowskiej pomiędzy partnerskimi
szkołami zawodowymi” - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
(ZSP) im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkowski w Veles. Przez pięć dni czternastu
uczniów i dwóch nauczycieli, z zaprzyjaźnionej szkoły gościło
w naszym mieście, gdzie wraz z polskimi rówieśnikami oprócz
zwiedzania miasta wzięła udział w warsztatach w Koszalinie
oraz zwiedzaniu Szczecina, Wolina, Kamienia Pomorskiego
i Międzyzdrojów.
Goście z Macedonii odwiedzili również Nowogardzki ratusz, w którym spotkali się z burmistrzem Robertem Czaplą.
Podczas tej wizyty wizyty zaproszono włodarza na pożegnalną kolację z młodzieżą, która odbyła się w piątek 15 maja br.,

w ZSP w Nowogardzie. W czasie spotkania obecni byli również: starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr Łąpieś oraz nauczyciele
tej szkoły.
Oprócz zawartych przyjaźni, bliższego poznania spotkanie to było dla obu stron bogatym doświadczeniem rozwijajacym postawę ciekawości i otwartości wobec innych narodów, wzmacniającym poczucie własnej tożsamości kulturowej
i świetną okazją do doskonalenia umiejetności językowych.
W ramach współpracy partnerskiej, w czerwcu br., do gminy Nowogard przyjedzie burmistrz Veles wraz z samorządowcami z tamtego regionu. Natomiast w terminie późniejszym
planowana jest rewizyta w Macedonii.

Zostań partnerem
Karty Dużej Rodziny!
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu
szczegóły na stronie ops.nowogard.pl

Anna Narkiewicz

UWAGA !
Uprzejmie informuję, iż
posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
Rady
Miejskiej
w Nowogardzie z 3 czerwca
2015 r. przekłada się na 01
lipca 2015 r. na godz. 10 00.
Przewodniczący Komisji
Michał Wiatr
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Wyremontowana ulica Szkolna
oficjalnie odebrana
W poniedziałkowe popołudnie,18 maja br., burmistrz Robert Czapla wraz z Tadeuszem Fiejdaszem i pracownikami
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska (GKMiOŚ), w obecności przedstawiciela firmy PRD
NOWOGARD S.A.(firma ta wygrała przetarg na realizację tej inwestycji), dokonali oficjalnego odbioru wyremontowanej ulicy
Szkolnej, stanowiącej łącznik między ulicą Wojska Polskiego
a placem Szarych Szeregów.
W miejsce dotychczasowego zniszczonego chodnika (73
m2) wykonano nowy o łącznej powierzchni 236 m2 z kolorowej kostki brukowej. Zaś na jezdni (424 m2) ułożono nową nawierzchnię asfaltową i wzmocniono pobocza. Koszt naprawy
tej drogi wyniósł Gminę 82.312 zł.
opr. Piotr Suchy

Ulica Szkolna przez remontem

Ulica Szkolna po remoncie

Nowe ławki przy ul. Kowalskiej
We wtorek, 19 maja br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z radnym Rafałem Paśko oraz Wojciechem Szponarem zastępcą kierownika wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego, dokonali wizji w sprawie rozmieszczenia 2 ławek wzdłuż
boiska przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie. W miejsce starych
zniszczonych i zdewastowanych ławek, zostaną umieszczone nowe siedziska na nowym polbruku skierowane w stronę
boiska, a także zostaną przesunięte trzepaki. Nowe ławki poprawią wizerunek osiedla, gdzie mieszkańcy będą mogli mile
spędzać swój wolny czas.

Podczas spotkania poruszono również temat wykonania
barierki oraz zjazdu na schodach, prowadzących do wielorodzinnego budynku przy ul. Warszawska 14 od strony ul.
Kowalskiej. W związku z tym burmistrz wyszedł z inicjatywą
że gmina wystosuje pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” z prośbą o wykonanie poręczy na schodach i zjazdu
dla wózków.
Anna Narkiewicz
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Trwają prace upiększające
strefę przyjeziorną
Coraz częściej włodarze miast kładą nacisk na wygląd i wizerunek ośrodków miejskich.
Jednym z istotnych elementów jest zieleń miejska, która wą. Ponadto dosiewana jest trawa, aby odbudować tę, która
wydatnie wpływa na to, jak prezentują się miasta, nierzadko już rośnie. W planach jest również wykoszenie trawników aż
gęsto zabudowane, z wybrukowanymi placami, gdzie nie ma do brzegu jeziora na odcinku od fontanny aż do zejścia przy ul.
Kilińskiego. Zabieg ten pozwoli ukazać całe piękno i atrakcyjmiejsca na nasadzenia roślinności.
Ponad cztery lata temu, jednym z pomysłów burmistrza ność naszego jeziora.
Piotr Suchy
Roberta Czapli było nawiązanie współpracy z płk Jerzym Dudzikiem, dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego. Dziś
efekty nawiązanej współpracy są widoczne na każdym kroku.
Miasto jest zadbane, zaś teren nad jeziorem, stał się najładniejszą wizytówką Nowogardu.
W chwili obecnej trwają prace nad upiększeniem strefy
przyjeziornej od fontanny do parku przy ul. Waryńskiego. Prace te wykonują osoby osadzone w Zakładzie Karnym, stażyści
z Urzędu Miejskiego, osoby bezrobotne skierowane do prac
społeczno użytecznych oraz skazani przez sądy na prace społeczne.
Na teren ten zostało już nawiezione 500 ton ziemi, którą
bezpłatnie dla Gminy przekazał Celowy Związek Gmin R-XXI
wraz z Antonim Bielidą – przewodniczącym Zarządu.
Dzięki temu zniweluje to problem stojącej w tym miejscu
wody. Ziemia ta jest nie tylko wałowana, ale i obsiewana traW czasie prac

Wcześniej

Obecnie

Wcześniej

Obecnie
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Mieszkańcy Słajsina podejmują
działania na rzecz swego sołectwa
Jeszcze dobrze „nie opadł kurz” po wyborach sołtysów, a są
sołectwa, gdzie praca na rzecz lokalnej społeczności wre. Tak
się dzieje np. w Słajsinie, gdzie na kolejną kadencję ponownie
został wybrany Sebastian Żywica (zgłoszony i wybrany jako
jedyny kandydat). Jednym z wielkich sukcesów “starego” a zarazem “nowego” sołtysa jest to, że potrafi on zjednoczyć i zmobilizować mieszkańców wioski do działania.
W miniony piątek, 22 maja br., burmistrz Robert Czapla wraz z Tadeuszem Fiejdaszem, kierownikiem wydziału
GKMiOŚ, na zaproszenie sołtysa Sebastiana Żywicy, przyjechał
do Słajsina, aby zobaczyć efekt zaangażowania mieszkańców
na rzecz ich sołectwa. W czynie społecznym mieszkańcy wykonali parking przy bloku nr 22 (pierwszy budynek wjeżdżając
do Słajsina od strony Wierzbięcina), utwardzenie jednej z dróg
(za kościołem), łatanie dziur na poboczu drogi głównej oraz
plac manewrowy, gdzie zawraca autobus szkolny. Gmina za
kwotę 4 tys zł zakupiła i dostarczyła materiał (frez asfaltowy),
zaś mieszkańcy swoimi siłami i własnym sprzętem wykonali
ww. prace.
To kolejny przykład, gdzie inicjatywa i wykonanie jest po
stronie mieszkańców sołectwa i ich sołtysa, a Gmina na zasadzie współpracy włacza się w ich działania. Cieszy fakt, że są
takie sołectwa, gdzie nikt nie czeka, aż ktoś za nich coś zrobi,
lecz sami wychodzą z inicjatywą i zaczynają działać - tak sami
z siebie. Warto takie sołectwa przedstawiać, jako przykład
dla innych.
Piotr Suchy
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Rusza modernizacja dróg
i chodników na Osiedlu Radosław
To już kolejna inwestycja na terenie gminy Nowogard, która jest realizowana systemem partnerskim. W czwartek, 21
maja br., umowę o wspólnym finansowaniu modernizacji dróg i chodników na Osiedlu Radosław, w imieniu Gminy podpisał burmistrz Robert Czapla, zaś po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” swoje podpisy złożyli: Marian Jeż – Prezes Zarządu i Wiesław Piotrowicz – zastępca Prezesa Zarządu.
Jak czytamy w podpisanej umowie, gmina Nowogard wykona remont drogi gminnej oraz chodników, zaś Spółdzielnia
pokryje koszty remontu nawierzchni jezdni i chodników w części będącej w jej posiadaniu. Planowane zakończenie prac modernizacyjnych przewidziano na koniec listopada 2015 r. W najbliższym czasie burmistrz podpisze ogłoszenie o przetargu na
wykonanie ww. inwestycji na terenie naszego miasta. Pieniądze
na ten cel, na wniosek burmistrza Nowogardu, zabezpieczyła
w budżecie Gminy na rok 2015 Rada Miejska w Nowogardzie.
Opr. Piotr Suchy

II Wojewódzka Konferencja
„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”
II Wojewódzka Konferencja „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”
odbyła się 26 maja br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
w Nowogardzie.
Organizatorem konferencji był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, a współorganizatorem
Powiat Goleniowski i Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy SOSW.
Wśród zaproszonych gości obecny był również burmistrz
Robert Czapla, który znalazł się w gronie pierwszych laureatów
statuetki „Przyjaciel Szkoły”, która corocznie będzie wręczana
przyjaciołom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Nowogardzie.

Tegorocznymi wykładowcami były dwie panie: dr B. Brzostek, dyrektor SOSW w Tanowie, wykładowcy PUM w Szczecinie, która wygłosiła wykład pt. „Dziecko jako wartość” oraz mgr
Wiesława Wawrzyniak – socjolog, wykładowca Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z wykładem nt. „Zmiany w rodzinie zachodzące od urodzenia dziecka niepełnosprawnego”
Po wykładach odbyła się dyskusja panelowa nt. „Dziecko
niepełnosprawne w rodzinie” - dyskusję poprowadziła p. mgr
Marzanna Kaczmarska, pedagog specjalny, nauczyciel SOSW
w Nowogardzie.
Nie zabrakło też przerywników w postaci występów artystycznych wychowanków SOSW w Nowogardzie.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014r. poz. 518
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 18.05.1015r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie
przetargu nieograniczonego.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia
26.05.2015r nieruchomości gminnych przeznaczonych do
dzierżawy w drodze przetragu nieograniczonego.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
I Rolnictwa - pokój ne 207 tel. (091) 39-26-227.

Opr. Piotr Suchy
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Odbiór wyremontowanego łącznika
między ulicami Kowalską a Zamkową
W poniedziałek, 18 maja br., burmistrz Nowogardu wraz z prezesem zarządu SM „GARDNO”, Janem Smolirą i wiceprezesem Elżbietą Gierach, w towarzystwie pracowników z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, dokonali odbioru przebudowanej wewnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową,
a zlokalizowaną za blokami przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51.
W ramach inwestycji wykonano:
- w całości łącznik od ulicy Armii Krajowej 51 do ulicy Warszawskiej (wykonano z kostki typu polbruk chodniki i droga
oraz wybudowano kanalizację),
- od ul. Warszawskiej do ul Kowalskiej zostało wykonane
- korytowanie (wybranie ziemi i wykonanie podbudowy
pod nawierzchnie drogi i parkingów),
- ustawienie krawężników,
- powstało w sumie 90 miejsc parkingowych (w tym 4 dla
kierowców niepełnosprawnych),
- dokonano korekty zieleni i oświetlenia.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma KRISTONE, Krystian Suda. Środki
finansowe na ten cel w wysokości 420 tys zł zostały zabezpieczone w budżecie gminy jeszcze za za poprzedniej kadencji
Rady Miejskiej.
Opr. Piotr Suchy

Przed remontem

Po remoncie
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Obchody XX lat spotkań partnerskich
byłego powiatu Nowogardzkiego
i powiatu Dithmarschen w Heide
W dniach 8 – 10 maja br. delegacja Gminy Nowogard
uczestniczyła w obchodach XX-stu lat spotkań partnerskich
byłego powiatu Nowogardzkiego i powiatu Dithmarsche
w Niemczech, które odbyły się w mieście partnerskim - Heide.
Na zaproszenie władz miasta Heide i Związku Ojczyźnianego
Nowogard (Heimatverein Naugard e.V.) w wydarzeniu udział
wzięli: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Anna Wiąz – radna rady miejskiej w Nowogardzie, Renata Piwowarczyk – radna
rady miejskiej w Nowogardzie oraz Szymon Pilipczuk inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu.
Uroczystości odbywały się w zespole muzealnym „Museumsinsel Lüttenheid”. Podczas spotkania partnerskiego rozmawiano na temat historii Nowogardu oraz zmian jakie w nim
zaszły. Delegacja z Nowogardu miała okazję przedstawić efekty współpracy nowogardzkiej młodzieży z mieszkańcami Heide oraz opowiedzieć o najnowszych zmianach w Nowogardzie. Poza tym delegaci Nowogardu poznali historię miasta
Heide. Wspólne spotkania, organizowane od lat powodują zacieśnianie się współpracy między miastami Heide, Nowogard
oraz Związkiem Ojczyźnianym (Heimatverein Naugard e.V.).
Burmistrz Heide Ulf Stecher witając zaproszonych gości
podziękował serdecznie delegacji Nowogardu za przybycie.
Swojej wdzięczności z obecności nowogardzkich delegatów
podczas tegorocznego spotkania partnerskiego nie kryła również Przewdonicząca Heimatverein Naugard e.V. p. Margrit

Schlegel, która zapowiedziała także, iż w czerwcu br. członkowie Związku Ojczyźnianego odwiedzą nasze miasto. W imieniu Gminy Nowogard Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
przekazał na ręce Przewdoniczącej Heimatverein e.V. p. Margrit Schlegel obraz z widokiem na Nowogard. Obraz ten został
namalowany podczas międzynarodowych warsztatów sztuki
„Arteria”, które corocznie odbywają się w Nowogardzie w ramach festiwalu „Lato z Muzami”. Od zeszłego roku w warsztatach „Arteria” bierze udział uzdolniona młodzież z Heide.
Podczas wieczoru ojczyźnianego (Heimatabend) odbyły się
wybory do zarządu i na przewodniczącego Heimatverein Naugard e.V. Przewodniczącą związku po raz kolejny została Pani
Margrit Schlegel, której serdecznie gratulujemy. W ramach obchodów goście mieli okazję poznać pieśni oraz historyjki ziemi
pomorskiej i Nowogardu w wykonaniu Der Chor der Pommerschen Landsmannschaft Heide, Shanty-Chor Heide e.V. oraz
uczniów szkoły muzycznej w Heide (Musikschule Heide).
W ostatnim dniu spotkania delegacja z Nowogardu uroczyście złożyła kwiaty pod pomnikiem „Ofiar Wojen Światowych.” Co ciekawe jest to jedyny pomnik w Heide, pod którym
są składane kwiaty we wszystkich ważnych uroczystościach.
Szymon Pilipczuk

Wicemistrz Europy 2015 w kulturystyce
W piątek, 22 maja br., o godz. 15.00, burmistrz Robert Czapla gościł Krzysztofa Skryplonka, który w tym roku (12-17
maja br.), na Mistrzostwach Europy w Kulturystyce i Fitness w Santa Susana pod Barceloną, zdobył w kategorii kulturystyka 85 kg srebrny medal i tytuł WIcemistrza Europy.
Z tej też okazji włodarz naszego miasta wręczył mu list gratulacyjny i prezent
dziękując za godne reprezentowanie Nowogardu w Polsce i za granicą oraz gratulując zdobycia tytułu i życząc kolejnych sukcesów.
Dziś Krzysztof ma 38 lat i za sobą już ponad 30 medali i tytułów. Swoją karierę zaczynał jako junior w roku 1994, w klubie Pomorzanin Nowogard, który nadal
reprezentuje. Jest w oficjalnej kadrze Polski PZKFiTS. Tegoroczny stypendysta stypendium burmistrza Nowogardu dla sportowców, którzy osiągnęli znaczące wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zawodnik i trener
młodszych adeptów kulturystyki. Nowogardzianin.
Piotr Suchy
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Co się dzieje w Gimnazjum nr 3?
- konferencja prasowa
W poniedziałek, 18 maja br., o godz. 15.00, w sali obrad komisji Rady Miejskiej odbyła się konferencja prasowa, którą
zorganizowała Stanisława Jakubczak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Nowogardzie.
Wraz z prezes ZNP o/Nowogard do nowogardzkiego
ratusza przybyli: Sylwia Kasprzyk – rodzic oraz nauczyciel w-fu
z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, Bogdan Sobolewski. Pojawił
się również, zaproszony przez organizatorów, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski.
Konferencja została zwołana w sprawie sytuacji, która ma miejsce od jakiegoś czasu w Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie i dotyczy
ona osoby dyrektor tej placówki oświatowej Ireny Juszczyk. Impulsem, który doprowadził do spotkania z prasą były informacje przekazane przez przedstawiciela Kuratora Oświaty w Szczecinie, w wywiadzie radiowym (wyemitowanym w Radiu eNka.FM Nowogard i w
Radio Plus Gryfice).
Podczas rozmowy telefonicznej, dziennikarz dowiedział się
o dwóch istotnych sprawach, które wpłynęły do Kuratorium. Pierw- czasowego nauczyciela Natalii, choć w smsach zapewniała mnie, że
sza dotyczyła zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnie- nic nie zostanie zmienione[…]”.
nia przestępstwa mobbingu przez dyrektor Irenę Juszczyk wobec
Na konferencji poruszona została także sprawa mobbingu wonauczyciela Bogdana Sobolewskiego, zaś druga dotyczyła postę- bec obecnego na konferencji nauczyciela, ze strony dyrektora szkopowania ww. dyrektora szkoły wobec uczennicy i jej rodzica oraz ły. Jak się okazało sprawa ta nie dotyczy tylko jednego nauczyciekonsekwencji tych działań w postaci zachwiania równowagi psy- la, ale kilku, w tym i byłej sekretarki tej szkoły. Jak poinformował,
chicznej uczennicy i groźba podjęcia próby samobójczej. Dyrektor dopytywany przez dziennikarzy zastępca burmistrza, skarga ze
wydziału nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Szcze- strony nauczyciela wpłynęła do Urzędu Miejskiego. Powołana zocinie ujawniła, iż dyrektor nowogardzkiej szkoły twierdzi, iż nic nie stała komisja antymobbingowa, która przeprowadziła postępowawiedziała, aby jej uczennica chciała popełnić samobójstwo.
nie wyjaśniające. Postępowanie to potwierdziło istnienie pewnych
Ta ostatnia informacja w wywiadzie wywołała u matki, skrzyw- nieprawidłowości w działaniach dyrektora, mogących mieć znamiodzonej uczennicy, zdenerwowanie i na konferencji powiedziała:
na mobbingu.
„Pani dyrektor była o wszystkim poinformowana od samego
Dziennikarze otrzymali materiały dotyczące obu spraw poruszopoczątku. Dostała ode mnie opinię specjalistów lekarzy oraz tera- nych podczas konferencji prasowej.
peutów z Poradni, ale ich nie przyjęła do wiadomości. A tam była
W chwili obecnej, podjęcie przez Gminę decyzji odnośnie dyinformacja, że zmiana nauczyciela prowadzącego, którego córka za- rektor Gimnazjum nr 3, uzależnione jest od wyniku ewentualnego
akceptowała jak osobę bardzo bliską, nie jest wskazana ze względu postępowania prokuratury goleniowskiej oraz Kuratorium Oświaty
na możliwość załamania stanu psychicznego u niej. Jak widać to nie w Szczecinie. Do sprawy będziemy wracać.
Opr. Piotr Suchy
zmieniło w żaden sposób decyzji pani dyrektor odnośnie dotych-

A jednak chodzi o „kasę”
Wtorkowe wydanie „ Dziennika Nowogardzkiego” (z dnia 19 maja br.) po raz kolejny udowodniło, że „jak nie wiadomo o co
chodzi, to wiadomo, że chodzi o kasę”.
Od dawna w DN pojawiały się artykuły, w których wydawca gaJako argumentację DN podaje odpowiedź z Regionalnej Izby
zety i jego redaktor naczelny wypłakiwali się w rękaw czytelników, Obrachunkowej w Szczecinie, z Wrocławia oraz cytuje wypowiedź
jaki to burmistrz Czapla jest zły, bo publikuje w innych gazetach mecenasów Adama Ploszki i Doroty Głowackiej z Laboratorium
ogłoszenia i komunikaty urzędowe, a Dziennik ich nie dostaje pra- Wolności Mediów w Polsce w ramach Helsińskiej Fundacji Praw
wie wcale. Na każdym kroku za to atakują burmistrza ciągle mając Człowieka. Jednym słowem same autorytety. Sęk w tym, że więkpretensję, że Gmina nie dokłada pieniędzy do ich interesu. Najlepszy szość tych instytucji odpowiada tak, jak postawione zostało pytanie.
dowód tego mamy w artykule pt. „Osobowościowe problemy włoda- Wystarczy, że pytanie brzmi – czy w biuletynie samorządowym, wydawanym ze środków publicznych, można publikować ogłoszenia?
rza miasta. R. Czapla – red. naczelny czy może jednak burmistrz?”
Autor wywodów, kryjący się pod dwoma literami „sm” (Słomski A na tak postawione pytanie każda instytucja, w oparciu o prawo
Marek?), próbuje udowodnić, burmistrz umożliwiając darmowe prasowe odpowie, że nie, bo to narusza zasadę subsydiarności itd.
zamieszczanie ogłoszeń w Wiadomościach Samorządowych, przez W przypadku mecenasa Adama Ploszka, z którym miałem okazję
osoby poszukujące mieszkań i przez tych, którzy chcą zamienić rozmawiać w zeszłym roku, na szkoleniu dla dziennikarzy prasy losię mieszkaniami - postępuje niezgodnie z prawem. Wniosek w tej kalnej w Kołobrzegu, odnośnie reklam, rzecz dotyczy innego rodzasprawie, podczas jednej z sesji, złożyła radna Renata Piwowarczyk ju reklam, a mianowicie: „Publikowanie płatnych reklam i ogłoszeń
z Komisji Mieszkaniowej. Jej prośba była efektem spotkań z miesz- przez gazetę gminną nie stanowi realizacji zadania publicznego. Nie
kańcami, który zwrócili uwagę na taką potrzebę. Zresztą to działanie jest zgodne z zasadą subsydiarności. Na rynku lokalnym istnieje prasa
w pełni wpisuje się w zadania własne gminy, zgodnie z art. 7 ustawy prywatna, która z powodzeniem wykonuje to zadanie i dla której prasa
o samorządzie gminnym, obejmujące w szczególności sprawy go- gminna stanowi konkurencję.” Czy jednak mamy w przypadku Wiaspodarki nieruchomościami.
dokończenie na str. 10
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A jednak chodzi o „kasę”
dokończenie ze str. 9

domości Samorządowych do czynienia z tym rodzajem ogłoszeń?
NIE! Nie są one płatne, wypełniają zadanie publiczne – rozwiązywanie problemu lokalowego swych mieszkańców i służą dobru mieszkańców naszej Gminy.
Przecież nie każdego z mieszkańców stać na to, aby pójść do
Dziennika i zapłacić za takie ogłoszenie. W lutym br., burmistrz w liście do Marka Słomskiego, prezesa Domu Judy S.A., wydawcy DN,
zwrócił się z prośbą, aby „mając na uwadze dobro lokalnej społeczności wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie łam Dziennika Nowogardzkiego dla informacji przesyłanych z Urzędu Miejskiego […] Dzięki
temu publikowane informacje gminne mogłyby docierać do szerszej
grupy mieszkańców.” W zakres tych informacji gminnych miały wejść
ogłoszenia mieszkaniowe od ludzi, którzy są na liście w Komisji
Mieszkaniowej. Odpowiedź, jaką udzielił burmistrzowi prezes pokazuje jasno, jaki ma on stosunek do mieszkańców naszej gminy:
„pismo, które Pan skierował do mnie, jako reprezentanta wydawcy,
z prośbą o nieodpłatne udostępnianie ram DN, można byłoby uznać
za niezbyt śmieszny żart […]” Ponadto w odpowiedzi swej dodał, że
„wydawca DN jest spółką prawa handlowego, a ta, jako taka, jest zobowiązana prawnie (w odróżnieniu od organizacji pożytku publicznego)

nie tylko do odpłatnego świadczenia usług, ale także do świadczenia
tych usług z niezbędnym zyskiem”. Jednym słowem Marek Słomski
w ten sposób udowadnił, że dla niego liczy się tylko i wyłącznie własny biznes. I dlatego próbuje on dziś piętnować burmistrza za jego
chęć bezinteresownej pomocy mieszkańcom, zamiast wspólnymi
siłami zaradzić problemom lokalowym mieszkańców naszej gminy.
Jak widać, dla prezesa najważniejsze jest to, aby „pieniążki płynęły
do kieszeni”.
Dziennik na każdym kroku i radni związani z tym środowiskiem,
próbują na siłę udowodnić, że burmistrz łamie prawo. A to remont
ulicy Szkolnej, a to flaga...a teraz ogłoszenia w WS. To dobrze znana
nam metoda z dawnych lat. Była już taka organizacja w historii Polski Ludowej, która szukała haków na swych obywateli, by utrudnić
im życie.
Musimy chyba przyzwyczaić się do tego, że DN długo jeszcze
będzie pisał swoje artykuły w takim tonie nienawiści i szkalowania
innych. Pozostaje nam żyć marzeniami, że może kiedyś Dziennik zacznie pisać w końcu pełną prawdę. Ale mam wrażenie, że są to już
tylko marzenia ściętej głowy.
Redaktor Piotr Suchy

25-lecie... czego?
Od wielu lat, każdego roku 27 maja, w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych świętujemy Dzień Samorządu
Terytorialnego. W naszej Gminie ten dzień był zawsze dniem pracowników samorządowych, dlatego niezrozumiały jest
ten taniec nienawiści, który ponownie rozpoczął Marek Słomski na łamach „Dziennika Nowogardzkiego” w stosunku do
Gminy, w której mieszka. Z artykułu tego wręcz wyziera nienawiść, wciąż podsycana, której źródłem są najprawdopodobniej klęski wyborcze klanu Słomskich. Nie wprowadzili nikogo ze swych kandydatów do powiatu, a Piotr Słomski
dwoma głosami zwyciężył w swym okręgu i ledwo ledwo dostał się do rady.
Tak! Oczywiście dwadzieścia pięć lat temu, w dniu 27 maja 1990 wanie innych „komuszkami” itd.(w swym felietonie użył tego słowa
r., odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Rocznica co prawda aż 5 razy). Jak historia pokazuje, Marek Słomski walczył zawsze, ze
piękna, tylko czy ówczesny wybór był taki szczęśliwy dla Nowogar- swoimi, jak i z tymi „obcymi” (cyt. z felietonu od czerwonych po zielodu, jak to próbuje przedstawić redaktor Słomski w swym felietonie nych). Choć czasy się zmieniły, towarzyszy już dawno nie ma, wyrozatytułowanym „25 lat nowogardzkiego samorządu. Chcieliby o tym sło nowe pokolenie, które dziś kieruje gminą, a Marek Słomski nadal
zapomnieć”? Przecież I kadencja Rady Miejskiej to kłótnie, awantury, walczy. Z cieniami i duchami z dawnej epoki.
odwoływania burmistrzów i przepychanki (jakże podobnie to wyW felietonie padł również zarzut, że burmistrz Nowogardu nie
gląda dzisiaj). To za tamtej kadencji bezrobocie w naszym mieście ma szacunku dla ludzi, którzy tę historię samorządności w Nowowzrosło i to znacznie. Likwidacji uległy największe zakłady pro- gardzie tworzyli. Zarzut na tyle nietrafiony, że to nie kto inny, ale
dukcyjne m.in. Fabryka Opakowań Blaszanych, sprywatyzowano właśnie obecny włodarz Nowogardu, od samego początku swej
majątki po PGR-ach (wiemy wszyscy jak się to skończyło) a także kadencji, nie patrząc na przynależność partyjną, zapraszał zawsze
to wówczas przekazano majątek gminny w ręce prywatnej spółki wszystkich swych poprzedników, jak i byłych przewodniczących
(obsługa sieci wodnokanalizacyjnej) podpisując z nową firmą taką Rady Miejskiej na uroczystości gminne m.in.: na Galę Lauru Cisoumowę, która sprawiła, że na długie lata stała się ona monopolistą wego, uroczystości patriotyczne czy na Festiwal Filmowy. Zapraszana lokalnym rynku. I to z tego jest tak dumny radny I kadencji Ma- ny na te najważniejsze wydarzenia był również Marek Słomski, ale
rek Słomski?
nigdy na nie przychodził. Sam się zresztą wyłączył z codziennego
A jaką formę miałoby mieć to święto? Pochód, składanie wień- uczestnictwa w życiu naszego miasta, a dziś ma pretensje.
ców. A może jakaś akademia okolicznościowa? Komuś nadal się
Z ciekawości jednak sprawdziliśmy, jak się ma rzecz w innych
marzą dawne czasy. A może wystarczy zorganizować w kinie „Orzeł” gminach z terenu naszego powiatu i w sąsiednim gryfickim odnopokaz nagrań filmowych z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie śnie 25 lecia samorządności. I co się okazało? Że tylko jedna gmina
I kadencji, które nagrywała nowogardzka telewizja kablowa? Niech w powiecie goleniowskim coś organizuje, a w pozostałych nic.
mieszkańcy mają sposobność zobaczyć jaki „cyrk i szopkę” urządzali
Tak więc ten zarzut, wyrażony przez Marka Słomskiego pod adówcześni radni. I wtedy w ramach obchodów 25-lecia samorządno- resem burmistrza, że powinien on zorganizować jakąś uroczystość
ści zorganizujemy konkurs pt. „Jakie widzisz różnice między radny- z okazji 25 lecia samorządności nie jest podzielana przez innych sami I kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie a obecnymi?” (wg mnie morządowców. Jednak Marek Słomski, jak don Kichot, nie widzący
nie ma żadnych). Taka uroczystość dla uroczystości.
rzeczywistości walczy z wiatrakami – z wrogami, których on sam soTo co zapoczątkowano 25 lat temu w Nowogardzie, środowi- bie wymyśla. Jak długo? A tego to już chyba nawet święci w niebie
sko skupione wokół „Dziennika Nowogardzkiego” i jego wydawcy, nie wiedzą.
Piotr Suchy
kultywuje przy każdej sposobności. Awanturnictwo, wyszydzanie,
pisanie tendencyjnych artykułów, wyzywanie, szukanie tzw haków.
To sztuczne dzielenie ludzi na naszych i tych „czerwonych”. Nazy-

10

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

29.05.2015 r.

IV Igrzyska Sołectw Gminy Nowogard 2015
pod patronatem burmistrza Roberta Czapli
W ostatnią sobotę (23 maja br.) na sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego)
rozegrane zostały IV Igrzyska Sołectw Gminy Nowogard pod patronatem burmistrza Roberta Czapli. Organizatorem Igrzysk był:
Urząd Miejski w Nowogardzie, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS
w Nowogardzie, Rady sołeckie Gminy Nowogard oraz koła LZS.
O godz. 09.30 Igrzyska rozpoczął burmistrz Nowogardu, którzy
życzył wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników. Z roku
na rok w Igrzyskach Sołectw zaczyna brać udział więcej drużyn.
W 2014 roku było ich 12, a w tym roku konkurowały ze sobą panie
oraz panowie z 14 sołectw (pierwszy raz udział w Igrzyskach wzięli zawodnicy z Żabowa i Miętna) w 16 konkurencjach m.in.: tenis
stołowy kobiet i mężczyzn, rzuty osobiste do kosza kobiet i mężczyzn, rzut lotką do tarczy (dla sołtysów lub jednego z członków
rady sołeckiej), tor przeszkód dla kobiet i mężczyzn, tor przeszkód
na czas dla drużyn mieszanych, bieg w workach na czas dla ko-

biet i mężczyzn, podnoszenie ciężarów na czas dla mężczyzn, rzut
wałkiem do celu dla kobiet, rzut tyłem piłką lekarską dla kobiet
oraz konkurencja - najbardziej wywołująca emocje - przeciąganie
drużynowe liny (drużyny mieszane 5 osobowe).
Zabawa sportowa trwała prawie do godziny 15.00. Było wiele radości i choć wszyscy mówili, że przyjechali tu dla zabawy, to
mimo wszystko duch rewalizacji był odczuwalny, bo i nagrody
cenne. Przypomnijmy, że nagrodą są pieniądze dla sołectw, które
zajmą odpowiednio premiowane miejsca: 1 miejsce - 6 tys zł, 2
miejsce - 5 tys zł, 3 miejsce - 4 tys zł, 4 miejsce - 3 tys zł, 5 miejsce 2 tys zł i za 6 miejsce - 1 tys zł. Było więc o co walczyć.
Które miejsca ostatecznie zajęły poszczególne sołectwa
podamy w najbliższym czasie. A już dziś zapraszamy na kolejne, V już z kolei, Igrzyska Sołectw Gminy Nowogard 2016 pod
patronatem burmistrza Nowogardu.
Piotr Suchy
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Piłkarskie emocje w Nowogardzie,
czyli dziecięcy Mini Mundial
Zakończyły się kolejne eliminacje do Mini Mundialu w piłce
nożnej, które w czwartek (21 maja br.) odbyły się w Nowogardzie. Ponad setka dzieci rywalizowała w dwóch kategoriach.
Imprezę otworzył burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
który witając wszystkich uczestników powiedział: „Widzę, że
siła i energia jest! Życzę wam wszystkim miłej i dobrej zabawy.
Mini Mundial w Nowogardzie uważamy za otwarty”. Obecny
był również Mariusz Konieczny, współwłaściciel firmy Bono
Fur Farm, który w tym roku został oficjalnym sponsorem Mini
Mundialu w Nowogardzie. Mini Mundial w Nowogardzie odbywał się na Orliku przy ulicy Bohaterów Warszawy. Na boisku walczyły drużyny reprezentujące między innymi Kongo,
Wyspy Zielonego Przylądka czy Włochy. Już dziś zapraszamy
8 czerwca br. na Wielki Finał Mini Mundialu w Szczecinie, na
Stadionie Pogoni.

GRUPA A

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA 6
WŁOCHY 3
KOREA POŁUDNIOWA 0

GRUPA B
USA 4
KONGO 2
CZECHY 1

MECZ O 5 MIEJSCE

KOREA POŁUDNIOWA - CZECHY0:1

PÓŁFINAŁY
Burmistrz Robert Czapla z panią Władysławą Leśniak (mamą polskiego piłkarza Marka Leśniaka - zawodnika m.in. klubów: Pomorzanin Nowogard,
Pogoń Szczecin, Bayeru Leverkusen oraz piłkarza reprezentacji Polski)

A oto wyniki:
WYNIKI NOWOGARD KLASY III-IV
KOREA POŁUDNIOWA - WŁOCHY0:2
KOREA POŁUDNIOWA - WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA1:2
WŁOCHY - WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA0:3
USA - KONGO1:1
USA - CZECHY3:1
KONGO - CZECHY1:1

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA – KONGO 0:2
WŁOCHY - USA0:1

MECZ O 3 MIEJSCE

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA – WŁOCHY 2:0

FINAŁ

KONGO - USA3:2
WYNIKI NOWOGARD KLASY V-VI
KOREA POŁUDNIOWA - TUNEZJA2:3
KOREA POŁUDNIOWA - POLSKA0:0
TUNEZJA - POLSKA0:1
HOLANDIA - IRLANDIA PÓŁNOCNA2:0
HOLANDIA - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ2:0
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IRLANDIA PÓŁNOCNA - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ4:0

GRUPA C
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FINAŁ

IRLANDIA PÓŁNOCNA - HOLANDIA1:0

POLSKA 4
TUNEZJA 3
KOREA POŁUDNIOWA 1

opr. Piotr Suchy

GRUPA D

HOLANDIA 6
IRLANDIA PÓŁNOCNA 3
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 0

MECZ O 5 MIEJSCE

KOREA POŁUDNIOWA - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ4:2
PÓŁFINAŁY
POLSKA - IRLANDIA PÓŁNOCNA0:1
TUNEZJA - HOLANDIA0:1

MECZ O 3 MIEJSCE
POLSKA - TUNEZJA0:3

Porządki w gminie
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są
przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki życzliwości i dobrej współpracy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
W ostatnim czasie wykonano:

Sprzątanie miasta

Konserwacja oznakowania drogowego

Ścieżka dookoła jeziora

Wyrównywanie terenu nad jeziorem

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

Treść i dane zgłaszać można osobiście u pani Danuty w pokoju 108 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 5), telefonicznie pod numerem 91 39 26 242 lub e-mail:
ddolega@nowogard.pl
Ogłoszenia o chęci zamiany mieszkania lub jego wynajęciu przyjmowane są jednorazowo do danego numeru Wiadomości Samorządowych. To oznacza, że ogłoszenia muszą
być ponawiane każdorazowo przez osoby zainteresowane
przed każdym wydaniem WS.
Redakcja WS

Rata za alkohol
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych
o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych
zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń "

Odbiór odpadów zielonych
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że w miesiącach maj – wrzesień po raz kolejny zostanie zorganizowana zbiórka odpadów zielonych.
Zbiórka odbywać się będzie raz w miesiącu. Na terenie Nowogardu odbiory odbywać się będą w poniedziałki:
18.05.2015, 15.06.2015, 13.07.2015, 10.08.2015, 07.09.2015.
Na terenie wiejskim zbiórki zaplanowano na piątki:
15.05.2015, 12.06.2015, 10.07.2015, 07.08.2015, 04.09.2015.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby się pozbyć skoszonej trawy, liści, przeciętych gałęzi i innych tego typu odpadów powinni zgłaszać potrzebę ich odbioru Zakładowi Usług
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa;
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A.,
ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski –
sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh.
Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka
„NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska
14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4;
Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul.
Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14;, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr
Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul.
Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep SpożywczoMonopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły
Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska
2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a;

Komunalnych w Nowogardzie pod numerami telefonu 91 39
21 322 i 91 39 21 582 lub Zarządowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie pod numerami telefonu 91 578 53 60
i 91 578 53 55 w terminie do czwartku poprzedzającego datę
odbioru z terenu miasta lub do środy poprzedzającej datę
odbioru w przypadku terenu wiejskiego.
W razie konieczności pracownicy ZUK Nowogard dostarczą worki na odpady zielone. Wypełnione worki w dniu odbioru należy przed godziną 7.00 wystawić przed posesję.
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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