
dokończenie na str. 2

Nowogard ma nowego 
wiceburmistrza

W poniedziałek, 2 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, odbyła się konferencja prasowa burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli, podczas której obecni dziennikarze zostali poinformowani o powołaniu na stanowisko 
wiceburmistrza Nowogardu pana Krzysztofa Kolibskiego, który dotychczas pełnił funkcję kierownika wydziału 
Spraw Społecznych i Obywatelskich. 

O swej decyzji, burmistrz Nowogardu , poinformował także 
osobiście radnych , w tym również radnych opozycji.

Pan Krzysztof Kolibski będzie pełnił funkcję tzw „wicebur-
mistrza technicznego”, czyli nie z klucza partyjnego (jak to 
było i jest w przypadku zawieranych koalicji między klubami 
i partiami radnych) lecz jako pomoc dla burmistrza w odcią-
żeniu go od spraw związanych z funkcjonowaniem bieżącym 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Pod pieczą wiceburmi-
strza Krzysztofa Kolibskiego będą również sprawy związane 
z funkcjonowaniem wydziału Spraw Społecznych i Obywa-
telskich, Zarządu Budynków Komunalnych, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wydziału Architektury, Budownictwa i Plano-
wania Przestrzennego. Funkcję tę będzie on pełnił do końca 
tej kadencji, by po tym okresie wrócić na dotychczasowe swe 
stanowisko. W tym czasie, na okres pełnienia nowej funkcji, 
wydziałem będzie kierował jeden z dotychczasowych pracow-
ników tegoż wydziału.

Radny Michał Wiatr  rezygnuje  
z członkostwa w klubie Wspólny Nowogard

Piątkowa sesja Rady Miejskiej (13 czerwca br.) obfito-
wała w kilka zaskakujących wydarzeń. 

Jednym z nich było niewątpliwie złożenie przez radnego 
Michała Wiatra na ręce Przewodniczącego RM oświadczenia o 
następującej treści: „Informuję, że z dniem 12 czerwca 2014 roku, 
rezygnuję z członkostwa w klubie radnych Wspólny Nowogard i 
pozostaję radnym niezależnym, bez przynależności klubowej”.

Klub radnych Wspólny Nowogard, pomimo rezygnacji rad-
nego Michała Wiatra z członkostwa, zgodnie ze statutem Rady 
Miejskiej, będzie nadal istniał, ponieważ spełnia on wymaganą 
ilość radnych-członków klubu.

Opr. Piotr Suchy
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dokończenie ze str. 1

Powstaną nowe place zabaw  
na terenie gminy Nowogard 

W środę, 4 czerwca br., burmistrz Nowogardu, na terenie trzech sołectw: Sąpolnicy, Karska i Łęgna, przekazał oficjalnie 
tereny pod nowe place zabaw wykonawcy, firmie HYDRO-WIELKOPOLSKA Place Zabaw Beata Przepióra z Mosiny.  

W środę, 4 czerwca br., burmistrz Nowogardu, na terenie 
trzech sołectw: Sąpolnicy, Karska i Łęgna, przekazał oficjalnie 
tereny pod nowe place zabaw wykonawcy, firmie HYDRO-
-WIELKOPOLSKA Place Zabaw Beata Przepióra z Mosiny.  

To kolejna inwestycja w Karsku 
Rusza kolejna inwestycji gminy Nowogard na terenie sołec-

twa Karsk.
Nie dziwił więc nikogo fakt, że wszyscy obecni wraz z bur-

mistrzem, nawet ci najmniejsi, z radością dokonali symbolicz-
nego wbicia łopaty, zapoczątkowując prace, które mają być 
zakończone z początkiem lipca br. 

Sołtys Jerzy Kubicki wraz z obecnymi mieszkańcami, po-
dziękował burmistrzowi: „Dziękujemy z całego serca, panie Bur-
mistrzu, za rozpoczęcie budowy placu zabaw dla najmłodszych 
mieszańców naszego sołectwa, a także za to, że wsłuchuje się 
pan w nasze potrzeby i stara się im na każdym kroku zaradzić”. 
Plac zabaw w Karsku ma mieć powierzchnię 154 m2 i wypo-
sażony zostanie w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z 
różnego rodzaju drabinkami, poręczami, huśtawkę wagową, 
huśtawkę podwójną. Ponadto plac zabaw wyposażony zosta-
nie w ogrodzenie, zamontowane zostaną ławki, kosz na śmieci 
oraz tablica regulaminowa. Koszt całkowity inwestycji wynie-
sie 25.547 zł.

Karsk będzie miał plac zabaw

Łęgno - plac zabaw w najmłodszym sołectwie na tere-
nie gminy Nowogard 

W Łęgnie, które jest najmłodszym sołectwem na terenie 
gminy Nowogard (utworzone 2 lata temu),  burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla wraz z wykonawcą, sołtysem Józefem 
Włochowiczem, radnym Pawłem Kolankiem z Błotna (rad-
ny zaoferował też pomoc przy skoszeniu terenu, na 

Nowogard  
ma nowego wiceburmistrza

Po konferencji prasowej burmistrz spotkał się również z 
kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych gminy Nowogard (Ośrodek Pomocy Społecz-
nej,   Biblioteka Publiczna, Nowogardzki Dom Kultury, Zespół 
Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Samodzielny Publiczny 
Rejonowy Szpital w Nowogardzie, Zarząd Budynków Komu-
nalnych), aby poinformować o nominacji dotychczasowego 
kierownika SSiO na wiceburmistrza Nowogardu.

Nota biograficzna nowego wiceburmistrza:
Krzysztof Kolibski ur. 28 czerwca 1973 roku w Goleniowie. 

Od urodzenia mieszkaniec Nowogardu. Żonaty, dwójka dzieci 
(12 i 4 lata). Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując 
tytuł magistra prawa.

Doświadczenie zawodowe:
- pełnienie szeregu funkcji kierowniczych m.in.: ds. orga-

nizacji zarządu, ds. kontroli, ds. administracji, ds. sprzedaży - 
Krajowa Spółka Cukrownicza S.A o/Gryfice (8 lat)

- działalność gospodarcza (10 lat) - działalność handlo-
wa, biuro doradztwa finansowego oraz kancelaria doradztwa 
prawnego

- kierownik wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (od maja 2012 r.)

 - Prezes Zarządu PKPS w Nowogardzie
opr./zdj. Piotr Suchy
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którym ma powstać plac zabaw), osobami przybyłymi oraz z 
mieszkańcami i ich dziećmi, dokonał symbolicznego wbicia ło-
paty, zapoczątkowując prace, które mają być zakończone z po-
czątkiem lipca br. Radości nie kryły zgromadzone dzieci, któ-
re przejęły od dorosłych łopaty i z wielkim zaangażowaniem 
przystąpiły do kopania, aby jak najszybciej mógł powstać ich 
plac zabaw. 

Jest to pierwsza taka inwestycja gminy Nowogard na tere-
nie sołectwa Łęgno. Sołtys wraz z obecnymi mieszkańcami nie 
kryli wzruszenia i podziękowali burmistrzowi za przekazany 
teren oraz za rozpoczętą budowę placu zabaw dla najmłod-
szych mieszańców sołectwa. 

Jak mówił sołtys i sami mieszkańcy: „Dzięki decyzji Burmi-
strza czujemy się zauważeni i docenieni, za  dotychczasowy nasz 
trud. Cieszymy się, że nasi najmniejsi mieszkańcy będą mieli miej-
sce do bezpiecznego spędzania wolnego czasu”. 

Plac zabaw w Łęgnie ma mieć powierzchnię 500 m2 i wy-
posażony zostanie w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy 
wyposażony w wieże, zjeżdżalnię, różnego rodzaju drabinki i 
ścianę wspinaczkową, huśtawkę wagową, huśtawkę podwój-
ną, bujaczek, karuzelę oraz urządzenie do ćwiczenia równowa-
gi. Ponadto plac zabaw wyposażony zostanie w ogrodzenie, 
zamontowane zostaną ławki, kosz na śmieci oraz tablica regu-
laminowa. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 45.498 zł.

Plac zabaw w Łęgnie - w najmłodszym sołectwie na terenie gminy Nowogard

W Sąpolnicy kompleks sportowy zostanie wzbogacony 
o nowy plac zabaw

W czasie spotkania burmistrza Nowogardu z wykonawcą 
placu zabaw i z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Sąpol-
nicy wraz z jej sołtysem Janem Kozłowskim, który dziękując 
powiedział:  „Zaangażowanie mieszkańców w dotychczaso-
we działania, przy wsparciu i pomocy Burmistrza, są widoczne 
na każdym kroku, a dziś zaowocowały kolejną inwestycją we 
wsi Sąpolnica realizowaną przez gminę Nowogard i za to z ser-
ca dziękujemy. W tym miejscu warto wspomnieć, że Sąpolnica, 
dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców i wsparciu ze strony 

gminy, posiada dziś piękne duże boisko do piłki nożnej, boisko 
do piłki siatkowej oraz wiatę, a w chwili obecnej budowane są 
również kolejne dwa obiekty sportowe - kort tenisowy i boisko 
do koszykówki, a dziś także rusza budowa placu zabaw dla naj-
młodszych”.

Plac zabaw Sąpolnicy ma mieć powierzchnię 500 m2 i wy-
posażony zostanie w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy 
z różnego rodzaju drabinkami, poręczami i uchwytami służą-
cymi do podciągania się, huśtawkę wagową, bujaczek, huś-
tawkę podwójną i karuzelę. Ponadto plac zabaw wyposażony 
zostanie w ogrodzenie, zamontowane zostaną ławki, kosz na 
śmieci oraz tablica regulaminowa. Koszt całkowity inwestycji 
wyniesie 46.765 zł.

Rusza budowa placu zabaw w Sąpolnicy

Pamiętając również o najmłodszych, którzy obchodzili w 
dniu 1 czerwca swoje święto i również mocno zaangażowali 
się wraz z rodzicami w symboliczne wbicie łopaty, burmistrz 
obdarował wszystkie dzieci słodyczami.  

W związku też z planowanym oddaniem przez inwestora 
placów zabaw na początku lipca br., burmistrz Robert Czapla 
zaproponował, we wszystkich tych sołectwach, aby otwarcie 
nowego placu zabaw uczcić meczem - mieszkańcy kontra Sa-
morządowcy (drużyny mieszane, czyli męsko-kobiece). Pro-
pozycja ta została z radością zaakceptowana przez wszystkie 
sołectwa. 

Place zabaw w Sąpolnicy, Karsku i Łęgnie, staraniem gminy 
Nowogard, otrzymały dofinansowanie z Programu Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działań 413 Odnowa i 
rozwój wsi w wysokości 126.098 zł.

Dodajmy też, że od początku kadencji wybudowanych zo-
stało na terenie wiejskim 10 placów zabawa, w tym zaś roku 
ogłoszone zostały przetargi na kolejne 4 place (przy ul. Zielo-
nej w Nowogardzie, w Karsku, Sąpolnicy i w Łęgnie)

Opr./zdj. Piotr Suchy
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Plac zabaw w Słajsinie - wspólna inwestycja 
Celowego Związku R-XXI i gminy Nowogard
W piątek, 30 maja br., Przewodniczący Rady Miejskiej An-

toni Bielida wraz z burmistrzem Nowogardu, w obecności 
sołtysa Słajsina, mieszkańców wsi i ich dzieci, radnych: Rafała 
Paśko i Cezarego Marcinkowskiego, przedstawicieli wydziałów 
Urzędu Miejskiego, dokonali uroczystego otwarcia i przeka-
zania nowego placu zabaw we wsi Słajsino. W przemówieniu 
Przewodniczący RM, a zarazem Przewodniczący Zarządu Celo-
wego Związku Gmin R-XXI Antoni Bielida powiedział: „Celowy 
Związek Gmin R-XXI pokrył połowę kosztów budowy placu zabaw 
w Słajsinie – wsi, w której działa zakład przetwarzania odpadów 
komunalnych. Kiedy zapadały decyzje o budowie zakładu i skła-
dowiska w Słajsinie, co równało się skazaniu mieszkańców wsi na 
życie w niekoniecznie przyjemnym sąsiedztwie, przedstawiciele 
R-XXI zobowiązali się do finansowania pewnych przedsięwzięć 
na wsi, rekompensujących jej mieszkańcom uciążliwości”.

Plac zabaw w Słajsinie został wybudowany na powierzch-
ni 500 m2 i wyposażony w zestaw zabawowy (ze zjeżdżalnią, 
ścianką wspinaczkową, pomostami i drabinkami), huśtawkę 
podwójną, karuzelę, huśtawki na sprężynach, tubę sprężyno-
wą, huśtawkę wagową, linowe urządzenia do wspinaczki. Te-
ren został ogrodzony, ustawione zostały ławki, kosz na śmieci i 
tablica regulaminowa.

Wykonawcą robót była, wyłoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego, firma ASTRUS z Koszalina. Nadzór inwestorski 
nad robotami pełnił Pan Eugeniusz Hnat.

Koszt robót budowlanych wyniósł 99.922,94 zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 105.212 zł. (w tym doku-

mentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane)
Na mocy porozumienia, jakie zawarł burmistrz Robert Cza-

pla, w dniu 9 października 2013 r. inwestycja została dofinan-
sowana w wysokości 49.961,47 zł przez Celowy Związek Gmin 
R-XXI, mający siedzibę w Słajsinie.

Jest to kolejna wspólna inwestycja Celowego Związku  

R-XXI i gminy Nowogard w Słajsinie. Oprócz nowo oddanego 
placu zabaw, wieś wzbogaciła się również o wyremontowaną 
świetlicę, a także dzięki burmistrzowi Robertowi Czapli, który 
w dniu 21 sierpnia 2013 roku, podpisał w Szczecinie akt no-
tarialny, w którym Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w 
Szczecinie przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Nowogard 
działkę nr 3/38, o powierzchni 1,6996 ha z przeznaczeniem na 
boisko sportowe w Słajsinie, mieszkańcy mogą cieszyć się z 
posiadania boiska.

Aby również zrekompensować mieszkańcom istnienie na 
terenie ich sołectwa Regionalnego Zakładu Gospodarowania 
Odpadami, mieszkańcy Słajsina, dzięki działaniom podjętym 
przez burmistrza i Radę Miejską, płacą dziś tylko 10% kosztów 
wywozu odpadów komunalnych, zaś pozostałe 90% pokrywa 
gmina Nowogard. 

opr./zdj. Piotr Suchy

Wyremontowany został kolejny 
odcinek ulicy Ogrodowej 

Od 2012 roku trwa systematyczna wymiana nawierzchni 
na ul. Ogrodowej. Zakończony został właśnie kolejny, III już 
etap remontu wspomnianej ulicy, który wymusił bardzo zły 
stan jezdni. Nawierzchnia położona w roku 1990 przez firmę, 
która przestała istnieć po otrzymaniu pieniędzy za wykonana 
pracę, uległa znacznemu zniszczeniu i wymagała wymiany.  

Nowogardzka firma Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg AZBUD dokonała naprawy zniszczonej jezd-
ni, dokonując wymiany nawierzchni na ul. Ogrodowej, od gra-
nicy z wymienioną już wcześniej nawierzchnią, na długości 
około 110 mb, w kierunku ul. Kwietniowej. Położona została 
na jezdni nowa nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk, 
dokonano uzupełnienia i wyrównania podłoża betonowego, 
częściowej wymiany zniszczonych krawężników, regulacji wła-
zów dla studni kanalizacyjnych i kratek deszczowych.

We wtorek, 27 maja br., burmistrz Nowogardu wraz z kie-
rownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czerni-
kiewiczem i pracownikiem tegoż wydziału Joanną Miklas, w 

obecności wykonawcy prac – Zdzisława Ajsa, dokonali odbio-
ru wyremontowanej nawierzchni ulicy Ogrodowej. 

Koszt tej inwestycji wyniósł 54.785,00 zł brutto.
opr./zd. Piotr Suchy
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Ul. Warszawska na desce kreślarskiej 
Trwają prace projektowe, dotyczące remontu wewnętrznej 

drogi osiedlowej, zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 13, 14 i 
Armii Krajowej 51 (równoległa do ul. Warszawskiej), jako reali-
zacja kolejnego zadania w zakresie modernizacji dróg gmin-
nych na terenie Nowogardu. W ramach planowanych działań, 
Spółdzielnia sfinansuje budowę kanalizacji deszczowej, zaś 
gmina dokona przebudowy tej drogi, kładąc nową nawierzch-
nię oraz wybuduje nowe parkingi.

Przebudowa  ta będzie finansowana wspólnie przez gminę 
Nowogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”. W związku 
z powyższym burmistrz wystąpił, w piątek, 13 czerwca br., z 
wnioskiem do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na reali-
zację tego zadania o dodatkową kwotę 350.000 zł (całkowity 
koszt oscyluje w granicach 500.000 zł). Pozostałe 150.000 zł 
zostało zabezpieczone wcześniej w autopoprawce do budżetu 
na rok 2014, której autorem był burmistrz Nowogardu.

Przed głosowaniem głos zabrał radny Nieradka, który po-
dziękował serdecznie burmistrzowi i wszystkim radnym za 
przeznaczenie pieniędzy na realizację inwestycji, na którą 
tak długo czekali mieszkańcy bloków przy ul. Warszawskiej. 
Uchwałę, w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, radni przy-
jęli jednomyślnie.

Wspólna realizacja tego zadania jest możliwa dzięki dobrej 
współpracy między gminą Nowogard a Spółdzielnią Mieszka-
niową „Gardno”, która rozwija się od kilku lat oraz sfinalizowa-
niu porozumienia, które zostało podpisane przez oba podmio-
ty.

Opr. Piotr Suchy

Nowe ławki na Osiedlu Bema
W środę , 29 maja br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla 

wraz z Tadeuszem Fiejdaszem kierownikiem wydziału GKMiOŚ 
spotkali się z Przewodniczącą Rady Osiedla Bema Renatą Pi-
wowarczyk, radnym Marcinem Wolnym oraz z  mieszkańcami 
osiedla Krzysztofem Piwowarczyk  i Lesławem Kołodziej, w 
sprawie rozmieszczenia 5 ławek wzdłuż ul. Leśnej pomiędzy 
blokami 1 i 6 oraz kolejnych ławek wzdłuż boiska sportowe-
go za garażami. Nowe ławki powstaną na wniosek złożony do 
burmistrza przez Radę Osiedla Bema.

Podczas spotkania poruszono również temat boiska, które 
mieści się za garażami na ul. Leśnej, o ewentualnym remoncie 
nawierzchni oraz wykorzystaniu boiska i przebudowie go w 
boisko wielofunkcyjne. Rada Osiedla  zobowiązała się do sys-
tematycznego porządkowania boiska i terenu wokół niego, w 
tym celu burmistrz wyszedł z inicjatywą, że zakupi kosiarkę na 
potrzeby utrzymania tego boiska.

Nowe ławki poprawią wizerunek osiedla, gdzie mieszkań-
cy będą mogli mile spędzać swój wolny czas, a przy boisku 

będzie o wiele wygodniej dopingować swoich zawodników, 
podczas rozgrywanych na tym boisku meczy.

Anna Narkiewicz

Zakończył się, zlecony przez gminę Nowogard, remont bu-
dynku, znajdującego się przy głównym wejściu plaży miejskiej 
w Nowogardzie. Zakres robót obejmował: obróbkę okien, re-
mont elewacji, remont schodów oraz zostaną położone tynki 
w środku budynku. Prace wykonane zostały bezpłatnie przez 
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki 
życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkie-
go Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.

Anna Narkiewicz

Zakończył się remont 
budynku na plaży miejskiej
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Dzień Dziecka  
w Strzelewie, Jarchlinie i w Karsku

W dniu 31 maja br., przeddzień Światowego Dnia Dziecka, który przypada co roku w dniu 1 czerwca, burmistrz Nowo-
gardu uczestniczył w obchodach tego wyjątkowego dnia w trzech sołectwach: w Strzelewie, Jarchlinie i w Karsku.

STRZELEWO
Dzień Dziecka dla każdego „malucha” jest wyjątkowym 

dniem. Dzięki staraniu sołtys Jolanty Bednarek, rady sołeckiej, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie i mieszkańców 
wsi ten dzień najmłodsi mieszkańcy będą długo pamiętali. 
Nie tylko słodki poczęstunek dla nich, który wraz z sołtysową 
rozdawał burmistrz Nowogardu, ale również wypieki mam, 
przygotowane konkurencje, nagrody oraz oprawa muzyczna 
sprawiły, że to święto w Strzelewie było wyjątkowo udane - no 
i pogoda też dopisała. 

Wyjątkowo było też dlatego, że w tym dniu odbył się finał 
akcji: Dzień Dziecka z książką w Strzelewie. Zebrane książki 
zostały przekazane do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie i jak zaznaczył burmistrz, ma nadzieję, że książki 
te będą przez dzieci czytane, a nie zostaną pozostawione, aby 
zbierały tylko kurz na półce w bibliotece.

JARCHLINO
W Jarchlinie, dzieci serdecznie przywitały wraz z sołtys 

Anetą Kaczmarek burmistrza Nowogardu, który przywiózł 
dla wszystkich dzieci słodycze z okazji Dnia Dziecka. Radości 
było co niemiara. Nie małą atrakcją były też konie, które zo-
stały przywiezione przez pana Furmańczyka, na których dzieci 
mogły się przejechać. Obchody Dnia Dziecka w Jarchlinie za-
szczycił swą obecnością również ks. kanonik Kazimierz Łukja-
niuk, proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego oraz dziekan 
dekanatu Nowogard.

Mieszkańcy wsi - ci duzi i ci mniejsi - przez panią sołtys zło-
żyli na ręce burmistrza,  podziękowanie: „Szanownemu Panu: 
Robertowi Czapli, składamy serdeczne podziękowania za corocz-
ną pomoc. Dzięki Pana życzliwości, pomoc sprawiła ogromną 

radość naszym milusińskim. Życzymy samych sukcesów w życiu 
prywatnym i zawodowym.” Mieszkańcy wsi Jarchlina.

KARSK
W tym też dniu, na zaproszenie sołtysa Karska Jerzego Ku-

bickiego, na organizowany przez radę sołecką wraz z sołtysem 
Dzień Dziecka przybył burmistrz Nowogardu, który również tu 
nie przyjechał z pustymi rękoma. Wszyscy obecni duzi i mali 
- bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi - otrzymali z okazji 
tego dnia cukierki. Ponadto na dzieci w tym dniu czekało wie-
le innych atrakcji m.in. dmuchany zamek, wóz strażacki oraz 
podnośnik.

opr./zdj. Piotr Suchy

DZIEŃ DZIECKA W WYSZOMIERZU
Przy pięknej i słonecznej aurze w sobotę, 7 czerwca br., 

dzieci oraz ich rodzice, świętowali  w Wyszomierzu wspólnie 
Dzień Dziecka. Na to wspólne świętowanie przybył również, 
na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej, zastępca burmistrza 
Nowogardu Krzysztof Kolibski, który nie przyjechał z pustymi 
rękoma.

Dla dzieci przygotowano przepyszny poczęstunek w posta-
ci słodkości i grilla a także obdarowane zostały drobnymi upo-
minkami. A oprócz pieczenia kiełbasek miały miejsce również 
liczne gry i zabawy sportowe. Wszyscy bawili się doskonale, a 
frekwencja dopisała od początku do końca. Na twarzach dzieci 
gościł cały czas uśmiech, a to jest przecież najważniejsze.

Anna Narkiewicz
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Burmistrz gościł „Kapelę Rycha” 
z okazji ich jubileuszu 15-lecia istnienia

W nowogardzkim ratuszu, w środę 28 maja br., burmistrz 
Robert Czapla wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Anto-
nim Bielidą złożył życzenia oraz podziękowania zespołowi „Ka-
pela Rycha”, który w tym roku obchodzi swój jubileusz 15-lecia 
istnienia, za godne reprezentowanie, przez te minione 15 lat, 
Nowogardu na deskach scen, nie tylko na terenie naszego wo-
jewództwa, ale i w Polsce. Ryszard Zagórski - instruktor i pro-
wadzący zespół - podziękował za życzenia oraz za dotychcza-
sowe wsparcie ze strony gminy Nowogard. Miłym akcentem 
tego spotkania było wspólne wykonanie pieśni o Nowogar-
dzie, do której zaśpiewania, obecni na spotkaniu członkowie 
kapeli, zaprosili burmistrza wraz z Przewodniczącym RM. 

Obecny skład „Kapeli Rycha” stanowią: Eugeniusz Heinrich - 
śpiew, Grażyna Kwiecień - skrzypce i śpiew, Jerzy Mazurek - bę-
ben oraz skrzypce diabelskie, Marzena Piotrowicz - kontrabas i 
śpiew, Ryszard Zagórski - akordeon i śpiew, Regina Mąkowska 
- śpiew.

Kilka słów historii o samej „Kapeli Rycha”:
Zespół „Kapela Rycha” powstał w roku 1999 przy obecnym 

ZSP w Nowogardzie. Wówczas w szkole funkcjonował już Mło-
dzieżowy Zespół Ludowy, który w marcu 2000 roku zmienił 
nazwę na „Sikoreczka”. Instruktorem i prowadzącym zespół, od 
momentu powstania po dzień dzisiejszy, jest były już nauczy-
ciel szkoły Ryszard Zagórski. Członkami kapeli na początku byli 
nauczyciele ZSZ i ZSO, uczennica i oficerowie WP. W między-
czasie skład osobowy kapeli ulegał zmianom.

Od samego początku Kapela została zauważona w śro-

dowisku muzyków ludowych, o czym świadczą wyróżnienia, 
nagrody i puchary, które zespół w ciągu tych 15 lat zdobył. Ze-
spół został wyróżniony również przez Zarząd Główny ZNP za 
swoją działalność na rzecz oświaty szeroko rozumianej.

Dawny skład „Kapeli Rycha”: Aneta Drążewska (śpiew), 
Marzena Piotrowicz (kontrabas), Karolina Szponar (skrzypce), 
Adolf Kopciuch (Skrzypce), Eugeniusz Heinrich (śpiew), Jacek 
Grzeszczyk (klarnet), Jerzy Mazurek (diabelskie skrzypce), Ry-
szard Zagórski (akordeon i śpiew).

opr./zdj. Piotr Suchy

Teren wokół jeziora coraz czystszy 
Trwają prace związane z porządkowaniem terenu  ścież-

ki rowerowej wokół jeziora nowogardzkiego. Jest to jedno z 
wielu zamierzeń burmistrza Nowogardu mające na celu  utwo-
rzenie atrakcyjnego terenu rekreacyjnego wokół jeziora oraz 
chętnie odwiedzanego miejsca spacerowego dla turystów. 

Pierwsze prace związane były z usunięciem i wykarczo-
waniem starych krzewów oraz cięciami korekcyjnymi koron 
drzew. Pozwoliło to na odsłonięcie atrakcyjnego widoku na 
jezioro i nietuzinkowego krajobrazu znajdujący się na jego 
tle. Kolejne zadanie miało na celu odtworzenie zniszczonych 
i zaniedbanych trawników. W tym celu usunięto nieczystości, 
nawieziono żyznego podłoża, które rozplantowano i obsiano 
nowa mieszanką trawnikową. Pracami objęto odcinek od koń-
ca plaży, wzdłuż ul. Promenady aż do Sarniego Lasu. Obecnie 
teren ten znacznie zyskał na atrakcyjności, gdyż wypielęgno-
wane drzewa i krzewy, na tle nowych trawników, przyciągają 
wielu  spacerowiczów.

Kolejny etap rewitalizacji terenów spacerowych wokół je-
ziora obejmował obszar od ul. Zielonej przy restauracji Przy-
stań w stronę systematycznie uatrakcyjnianego parku przy ul. 
Waryńskiego (w czerwcu ma powstać tam siłownia zewnętrz-
na).

Ostatni etap prac będzie polegał na wykonaniu asfaltowej 
ścieżki wokół całego jeziora, którą będzie można bezpiecznie 
przemieszczać się zarówno pieszo jak i na rowerach. Zamysł 
ten oparty jest na wielu prośbach od mieszkańców naszego 
miasta, którzy chcieliby wraz z rodzinami komfortowo space-

rować w sąsiedztwie największej atrakcji naszego miasta czyli 
jeziora nowogardzkiego.   

Prace te, wokół nowogardzkiego jeziora, wykonywane są 
bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie 
Karnym, dzięki dobrej współpracy gminy Nowogard z dyrekto-
rem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, 

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że działania te, 
związane z porządkiem w mieście jak i wokół jeziora, zostały 
zauważone 2 tygodnie temu przez odwiedzających nasz gród 
Holendrów, którzy po zakończonym zwiedzaniu naszego mia-
sta powiedzieli, że „w Polsce nie spotkali drugiego tak piękne-
go i czystego miasta jak Nowogard”.  

   Anna Narkiewicz
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O szkodliwości dokarmiania  
ptactwa wodnego

Od kilkunastu lat obserwuje się, że wiele gatunków ptaków 
wodnych coraz chętniej bytuje na terenie miast. Wzrost liczby  
dzikich ptaków wodnych w miastach wiąże się w dużej mierze 
z ich dokarmianiem. Dodatkowo na terenie miast nie prowadzi 
się polowań, w związku z tym, przebywające tu ptactwo czuje 
się dużo bezpieczniejsze. Rozbudowujące się miasta wchłaniają 
coraz więcej naturalnych siedlisk, a żyjące w nich zwierzęta mu-
szą przystosować się do nowych warunków bytowania. Z tych i 
innych powodów pewne gatunki ptaków, nie tylko zresztą wod-
nych, uległy procesowi synantropizacji - czyli przystosowania się 
do życia w pobliżu siedzib ludzkich. Najbardziej widoczną cechą 
miejskich populacji wielu gatunków ptaków jest silne zmniejsza-
nie strachu przed człowiekiem oraz tzw. dystansu ucieczki i wła-
śnie dlatego ptaki te możemy obserwować z bliskiej odległości. 
Spośród ptaków wodnych, w polskich miastach najliczniej wystę-
pują: łabędź niemy, kaczka krzyżówka, mewa śmieszka i łyska.

Według opinii największej polskiej organizacji zajmującej się 
ochroną ptaków - Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Pta-
ków, dokarmianie łabędzi w okresie od wiosny do jesieni oraz 
zimą, gdy nie ma dużych mrozów jest bezwzględnie nie zalecane. 
Powoduje ono bowiem zanikanie u ptaków instynktu wędrówki, 
co może doprowadzić do zaskoczenia dużych stad przez mrozy, 
a to z kolei może skończyć się dla łabędzi tragicznie. Dokarmia-
nie łabędzi można prowadzić jedynie w okresie silnych mrozów, 
jeśli ptaki nie odleciały z danego miejsca i tylko po wcześniejszej 
konsultacji z ornitologami – aby zapewnić właściwy dobór oraz 
sposób podania karmy. 

Łabędź jest roślinożercą i można mu podawać wyłącznie po-
karm roślinny. Najlepsze są ziarna zbóż i surowe lub gotowane 
bez soli, drobno pokrojone warzywa. Podawane porcje muszą być 
na bieżąco zjadane. Nie mogą leżeć, pleśnieć czy zamarzać. Nie-
stety, często łabędziom podaje się resztki z posiłków człowieka, 
zeschnięty lub spleśniały chleb czy szkodliwe dla nich chipsy, pa-
luszki lub ciastka. Jak wiadomo do wyrobu pieczywa stosowana 
jest w większości oczyszczona biała mąka, która nie przedstawia 
dużej wartości odżywczej i jest ciężko strawna. Taka mąka pozba-
wiona jest błonnika, który jest niezbędny do prawidłowego funk-
cjonowania przewodu pokarmowego, a w szczególności procesu 

wchłaniania. Jest to pokarm przetworzony w procesie produk-
cyjnym, zawierający różne substancje chemiczne jak ulepszacze, 
spulchniacze i środki konserwujące. Często ludzie po prostu po-
zbywają się starego, nie zjedzonego pieczywa wrzucając go do 
wody w dużych ilościach. Nadmiar takiego pieczywa zanieczysz-
cza powierzchnię wody, a rozkładając się stanowi zagrożenie dla 
organizmów wodnych. Pieczywo wrzucane do wody jest twarde 
a zbyt duże kawałki mogą powodować uszkodzenia mechaniczne 
przewodu pokarmowego ptaków. To bezmyślne działanie powo-
duje poważne schorzenia u łabędzi. Warto sobie uzmysłowić, że 
przez źle zrozumianą „uczynność” niektórych ludzi, bytujące w 
miastach łabędzie chorują na chorobę zwaną kwasicą.

„Zapraszanie” łabędzi do miast powoduje także wiele innych 
specyficznych problemów. Przykładowo: ulegają one kolizjom z 
pojazdami, liniami napowietrznymi, są atakowane przez psy, a 
czasami także ludzi. Łabędzie przebywające w dużych stadach w 
jednym miejscu są ponadto narażone na wzajemne zarażanie się 
chorobami zakaźnymi.

Pamiętajmy, że dokarmiając ptaki zwabiamy je do miast. Bie-
rzemy tym samym na siebie odpowiedzialność za ich zdrowie i 
bezpieczeństwo. Dla ludzi dokarmianie łabędzi i innych gatun-
ków ptaków nie może być jedynie atrakcją niedzielnego spaceru, 
bo takie postępowanie źle się kończy dla ptaków.

Apelujemy więc o nie dokarmianie ptaków wodnych!
Joanna Krępa – wydział GKMiOŚ  

Rekultywacja jeziora nowogardzkiego
W dniu 22 maja 2014 r. przeprowadzono na jeziorze kolej-

ny (piąty) zabieg inaktywacji fosforu w celu strącenia związków 
fosforu, co w połączeniu z innymi stosowanymi metodami ma 
doprowadzić  do przywrócenia równowagi biochemicznej w 
jeziorze. Przypomnijmy, że gmina od 2012 r. prowadzi wielo-
etapowy proces rekultywacji jeziora nowogardzkiego. Dotych-
czas przeprowadzono cztery zabiegi inaktywacji fosforu na po-
wierzchni całego jeziora. Pierwszy w grudniu 2012 r. oraz trzy 
w okresie od czerwca do września  2013 r. We wrześniu 2013 r. 
uruchomiono także  stacjonarny aerator pulweryzacyjny z na-
pędem wietrznym, w celu systematycznego rozszerzania strefy 
wysokiego natlenienia, tzw. „strefy życia”. W ubiegłym roku w 
październiku przeprowadzono również biomanipulację tj. zary-
bianie jeziora jesiennym narybkiem szczupaka w celu uporząd-
kowania łańcucha pokarmowego w ekosystemie jeziora.

Joanna Krępa, Wydział GKMiOŚ
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III Igrzyska Sołectw  
Gminy Nowogard za nami

W sobotę, 24 maja br., na sali gimnastyczne ZSP, miesz-
czącej się przy ul Księcia Józefa Poniatowskiego, o godz. 
10.00 rozpoczęli rywalizować zawodnicy z 12 sołectw w 
ramach III Igrzysk Sołectw Gminy Nowogard, których or-
ganizatorem był: Urząd Miejski w Nowogardzie, Miejsko-
-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie, Rady sołeckie 
Gminy Nowogard oraz koła LZS.

Igrzyska rozpoczął burmistrz Nowogardu, którzy życzył 
wszystkim zawodników jak najlepszych wyników.

Konkurowały ze sobą panie oraz panowie w kilku konku-
rencjach, 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 ko-
biet i mężczyzn, tor przeszkód na czas dla drużyn mieszanych, 
bieg w workach na czas dla kobiet i mężczyzn, podnoszenie 
ciężarów na czas dla mężczyzn, rzut wałkiem do celu dla ko-
biet, rzut tyłem piłką lekarską dla kobiet oraz konkurencja - 
najbardziej wywołująca emocje - przeciąganie drużynowe liny 
(drużyny mieszane 5 osobowe).  

A oto ostateczne wyniki III Igrzysk Sołectw Gminy Nowo-
gard:

miejsce 1 - Szczytniki (pkt 397)
miejsce 2 - Sąpolnica (pkt 394,5)
miejsce 3 - Wojcieszyn (pkt 389,5)
miejsce 4 - Kulice (pkt 386)
miejsce 5 - Karsk (378,5)
miejsce 6 - Ostrzyca (pkt 376,5)
.....................................................................................
miejsce 7 - Długołęka (pkt 373,5)
miejsce 8 - Czermnica (pkt 372)
miejsce 9 - Łęgno (pkt 359,5)
miejsce 10 - Boguszyce (pkt 353,5)
miejsce 11 - Słajsino (pkt 337,5)
miejsce 12 - Orzechowo (pkt 258)

Zwycięzcom gratulujemy zdobytych miejsc, a pozostałym 
uczestnikom waleczności i już dziś zapraszamy na IV Igrzyska 
Sołectw Gminy Nowogard.

Przed nami Spartakiady, które już od 1 czerwca br. rozgry-
wane będą w poszczególnych sołectwach:

1 czerwca godz. 10.00 - Trzechel
8 czerwca godz. 10.00 - Długołęka
22 czerwca godz. 10.00 - Orzechowo
29 czerwca godz. 10.00 - Karsk
6 lipca godz. 10.00 - Słajsino
13 lipca godz. 10.00 - Szczytniki
20 lipca godz. 10.00 - Kulice
3 sierpnia godz. 10.00 - Wojcieszyn
10 sierpnia godz. 10.00 - Ostrzyca
24 sierpnia godz. 10.00 - Czermnica
Zapraszamy sołectwa do udziału w spartakiadach.

opr./zdj. Piotr Suchy

Samorządowcy zagrali w piłkę nożną  
z drużyną z Parafii WNMP

W ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka, na boisku 
„dolnym” przy Placu Szarych Szeregów, w niedzielę, 1 czerwca 
br., rozegrane zostały 2 mecze: Samorządowcy kontra Parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie 
(WNMP), Dom Pomocy Społecznej (DPS) kontra Parafia WNMP. 
Mecze zgromadziły liczną publikę, która dopingowała wszyst-
kie drużyny. W ostateczności Samorządowcy powtórzyli wynik 
z poprzedniego roku i pokonali drużynę z Parafii WNMP wyni-
kiem 2:1 (choć gol honorowy dla parafii padł już po informacji, 
że mecz się zakończył, ale z braku gwizdka zawodnicy nie usły-
szeli tego komunikatu). Drugi zaś mecz, po zaciętej walce i dłu-
gim prowadzeniu 1:0 przez drużynę z DPS, zakończył się osta-
tecznie zwycięstwem drużyny z Parafii WNMP. Po zakończonych 
meczach, proboszcz parafii pw. WNMP ks. Grzegorz Legutko, 
zaprosił wszystkich kibiców i zawodników oraz dzieci na teren 
plaży, gdzie parafialny Caritas zorganizował Dzień Dziecka.

opr./zdj. Piotr Suchy 
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Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 
21 dni wykazu z dnia 16.05.2014r., nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograni-
czonego.   

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 
21 dni  wykazu z dnia 03.06.2014r. nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograni-
czonego   

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 
21 dni  wykazów z dnia 11.06.2014r. nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego i ograniczonego.  

Burmistrz Nowogardu informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów 
z dnia 4 czerwca 2014 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy.  
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie 

- pokój nr 207 tel. 91 3926227

Nowogardzcy zawodnicy kulturystyki  
i fitnessu u burmistrza

W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w środę, 28 maja br., 
odbyło się spotkanie burmistrza Nowogardu z nowogardzki-
mi sportowcami, odnoszącymi coraz większe sukcesy w kul-
turystyce oraz fitnessie. Jak podkreślił na początku spotkania 
burmistrz, jest to okazja, aby podziękować i uhonorować 
członków klubu Pomorzanin Nowogard – Kornelię Wielgus, 
Krzysztofa Skryplonka, Kamila Strzeszewskiego, Arkadiusza 
Siewiora oraz Grzegorza Skorupskiego, za ich sukcesy w kultu-
rystyce i fitnessie oraz za godne reprezentowanie Nowogardu 
nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale 
jak to ma miejsce w przypadku Krzysz-
tofa Skryplonka, również i na arenie 
europejskiej (3 miejsce na Mistrzo-
stwach Europy w Hiszpanii).

W tym roku, w dniach 26-27 kwiet-
nia br., w Centrum Kongresowym Tar-
gów Kielce podczas odbywających się 
tam Mistrzostw Polski Kobiet, Męż-
czyzn i Par w Kulturystyce i Fitness, 
Nowogard reprezentowało pięciu 
zawodników, najwyżej z tej piątki do-
tarli Kornelia Wielgus (zajęła w swej 
kategorii Bikini Fitness do 169 cm 
10 miejsce) oraz Kamil Strzeszewski. 
Kamil, jako jedyny z nowogardzkiej 
grupy, zakwalifikował się do finału i 
wywalczył piąte miejsce, które bardzo 
dobrze rokuje w trakcie kolejnych za-
wodów. Występ Kornelii i Kamila na 
Mistrzostwach Polski był ich debiutem 
i to bardzo dobrym.

Ponadto zawodnik Pomorzanina 

Krzysztof Skryplonek uzyskał kwalifikację do kadry narodowej 
na Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness w Hiszpanii, 
gdzie zdobył brązowy medal.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał z rąk burmistrza po-
darunek.

Jedno jest pewne – sukces wymaga wiele wysiłku, wyrze-
czeń i samozaparcia – bez pracy nie ma kołaczy!

opr./zdj. Piotr Suchy 
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Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 
21 dni  wykazu z dnia 21.05.2014r. nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograni-
czonego   

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 
21 dni wykazu z dnia 21.05.2014r., nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z póź. zm.)  

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 26.05.2014r., nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.   

Spartakiada 
 w Trzechlu

W niedzielę, 1 czerwca br., w Trzechlu miała miejsce sprtakiada.

Oto wyniki rozegranych spotkań na Spartakiadzie w Trzechlu:
PIŁKA NOżNA:
Zgłosiło się 7 drużyn, w pierwszym etapie rozgrywek druży-

na gospodarzy miała wolny los decyzją organizatorów i przeszła 
od razu do półfinałów, natomiast pozostałe drużyny losowały 
przeciwników, tworząc 3 pary ,gdzie przegrywający odpadał. W 
półfinale również odbyło się losowanie przeciwników, przegry-
wający grali o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy o pierwsze.

Długołęka - Słajsino  3:0
Wojcieszyn - Ostrzyca  0:1
Jenikowo - Czermnica  1:1   rzuty karne  4:5
Półfinały:
Długołęka - Ostrzyca  2:0
Trzechel - Czermnica  1:1    rzuty karne  3:4
mecz o III miejsce:
Ostrzyca - Trzechel   3:1
mecz o I miejsce:
Długołęka - Czermnica   3:1
PIŁKA SIATKOWA:
Do rozgrywek piłki siatkowej również zgłosiło się 7 dru-

żyn, system rozgrywek taki sam jak w piłce nożnej, grano do 
dwóch wygranych setów:

Długołęka - Wojcieszyn  0:2
Czermnica - Słajsino    2:1
Jenikowo - Ostrzyca    0:2
Półfinały:
Ostrzyca - Czermnica  2:1
Wojcieszyn - Trzechel 2:0
 mecz o III miejsce:
Czermnica - Trzechel  2:0
 mecz o I miejsce:
Ostrzyca - Wojcieszyn 2:0
 Następna spartakiada w Długołęce dnia 08.06.2014r

materiał LKS

K  O  M  U  N  I  K  A  T
Burmistrza Nowogardu

Zawiadamiam, że w dniach od 17 do 30 czerwca 
2014 roku odbędą się konsultacje społeczne doty-
czące włączenia działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 
411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 
411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrę-
bie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w grani-
ce administracyjne miasta Nowogard. 

Konsultacje będą przebiegały w formie:
otwartego spotkania z mieszkańcami sołectwa Miętno 

– spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miętnie w 
dniu 25.06.2014 roku o godz. 1700

wyrażenia opinii poprzez odpowiedź na pytanie: czy 
jesteś za włączeniem działek nr  411/10, 411/11, 411/12, 
411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 
411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyj-
nym Miętno gmina Nowogard w granice administracyjne 
miasta Nowogard? 

Odpowiedź na powyższe pytanie można udzielić w wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego (pok. nr 207, plac Wolności 1, II piętro)

Zapraszam do udziału w konsultacjach.
 Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE12
16.06.2014 r.

„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”  
- I Wojewódzka Konferencja dla dyrektorów, 

pedagogów, nauczycieli i rodziców w Nowogardzie
Na zaproszenie, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Nowogardzie Joanny Wardzińskiej, 
Grona Pedagogicznego oraz Rodziców wychowanków 
SOSW, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wziął udział 
w I Wojewódzkiej Konferencji dla dyrektorów, pedago-
gów, nauczycieli i rodziców „Szkoła Równych Szans”, połą-
czonej z obchodami Świeta Szkoły, które miały miejsce w 
środę, 4 czerwca br., o godz. 10.00.

Oprócz burmistrza Nowogardu obecny był również Krzysz-
tof Rembowski Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty oraz 
Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego.

Po uroczystym powitaniu przez panią dyrektor – p. J. War-
dzińską - i po słowach, które zaproszeni goście skierowali do 
uczestników konferencji, dokonali oni odsłonięcia tablicy,  
umieszczonej przy wejściu do ośrodka: ”SZKOŁA ODKRYW-
CÓW TALENTÓW”.

Uczestnicy konferencji nie tylko wysłuchali wykładu inau-
guracyjnego, zobaczyli prezentacje czy uczestniczyli w deba-

cie, ale mieli również okazję w praktyce zobaczyć, za co SOSW 
otrzymała tablicę: Szkoła Okrywców Talentów.

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 Hor-
niak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-
-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;  
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4;  Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15;  Apteka „ASA” 
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   
Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy;  Market „Polo”, 
ul. 700 Lecia 20;  Kiosk, ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 
Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 
51.;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. Zamkowa 7;  Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;  Sklep 
spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a;  Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; 37. ENTER 
Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14,  Sklep „OLIWER” Anna 
Wiśniewska ul. Bema 58,  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  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

przyjmują
 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 

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 


