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Dzięki staraniom burmistrza 
Orzechowo ma nową świetlicę

W Orzechowie, jeszcze do niedawna, w centrum wsi stały ruiny świetlicy, której sala główna została wybudowana jesz-
cze przed II wojną światową w roku 1928, zaś drugi budynek niższy ok. roku 1990 (częściowo w miejscu istniejącego 
budynku mieszkalno-gospodarczego). Dokumentacja projektowa została opracowana w 2009 roku, jednak prace re-
montowe mogły ruszyć dopiero w sierpniu 2013 r.  W dniu 30 czerwca br. zostały ostatecznie zakończone. 

Projekt przewidywał całkowitą rozbiórkę budynku z salą 
główną i budowę nowego, oraz gruntowny remont budynku 
zaplecza socjalnego (z kuchnią i sanitariatami). Budynki zo-
stały całkowicie przebudowane, obiekt zyskał nową elewację, 
widną i przestronną salę główną, kuchnię i zaplecze sanitarne 
(zamontowano również toaletę dla osób niepełnosprawnych). 
W międzyczasie, sołtys wraz z radą sołecką zakupili wyposaże-
nie kuchni (można gościć jednorazowo 100 osób) i sali głów-
nej (stoły, krzesła). Również otoczenie świetlicy zyskało dzięki 
remontowi świetlicy. Obok świetlicy powstał skwer, na którym 
stoją ławeczki oraz zamontowano oświetlenie.  

Powierzchnia remontowanego obiektu wynosi 187,8 m2. 
Sala główna świetlicy ma powierzchnię 125,55 m2. Całkowita 
wartość robót budowlanych wynosła 495.097,87 zł.

Będzie nowa droga S6
Ruszają prace związane z nową drogą ekspresową S6  
na odcinku Nowogard – Goleniów i Nowogard - Płoty

W dniu 14 sierpnia br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i budowę 
trzech odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie za-

Remont skweru
Trwają prace związane z remontem w obrębie skweru  
za Pomnikiem Niepodległości

Trwają prace związane z remontem w obrębie skweru  
za Pomnikiem Niepodległości u zbiegu ulic 3 Maja i Bankowej 
(dawniej Gazowej).  

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2
dokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1
Wytyczone już zostały przyszłe chodniki, które przecinać 

się będą na środku skweru, tworząc deptak (na wzór podob-
nego, który znajduje się przy placu Wolności 5). Przy alejach 
ustawione będą ławki i kwietniki, naprawiony zostanie murek  
(okalający skwer od strony ul. 3 Maja jak i od ul. Bankowej), 
na którym zamontowane zostaną drewniane siedziska.  W na-
stępnym roku planowana jest budowa oświetlenia tego tere-
nu (lampy parkowe). Wyremontowana zostanie także droga 
między byłą księgarnią a kwiaciarnią. 

W środę, 20 sierpnia br. burmistrz zapoznał się z postępem 
dotychczas wykonanych prac.

Remont na rzecz gminy Nowogard prowadzi nowogardz-
ka firma PPHU KUGA za kwotę 65.950 złotych. Przewidywana 
data zakończenia prac to 19 września br.

opr./zdj. Piotr Suchy

Remont skweru

Będzie nowa droga S6
chodniopomorskim – od węzła Goleniów Północ do początku 
obwodnicy Nowogardu omijając od Południa Olchowo, dalej 
od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy miasta 
Płoty. Wykonawcę poznamy w pierwszej połowie przyszłego 
roku. Zapytany, przy okazji podanej do wiadomości publicznej 
informacji o rozpoczęciu tych prac, Mateusz Grzeszczuk spe-
cjalista ds. komunikacji społecznej szczecińskiego oddziału 
GDDKiA, o węzeł umożliwiający wjazd na drogę S6 pojazdów 
od strony Dobrej i Stargardu odpowiedział:  „Nie są planowane 
żadne połączenia z drogą wojewódzką nr 106 w kierunku na 
Stargard Szczeciński. Na etapie studium techniczno-ekono-
micznego przedstawiono na mapach możliwe przebudowy 
lokalnego układu komunikacyjnego w kontekście przyszło-
ściowego, kompleksowego dostosowania układu dróg innych 
kategorii do projektowanej drogi S6. Chodziło o to, aby układ 
drogi S6 nie wykluczał realizacji możliwych zamierzeń innych 
zarządców dróg. Należy podkreślić, iż wydana w 2010 roku de-
cyzja środowiskowa dla drogi S6 oraz opracowywana w dal-
szym etapie koncepcja programowa nie obejmowała ewentu-
alnego przebiegu wschodniej obwodnicy Nowogardu w ciągu 
dróg wojewódzkich”.

Droga krajowa nr 6 to główna arteria komunikacyjna Po-
morza, łącząca dwa największe miasta północnej Polski Szcze-
cin i Gdańsk. Ta jednojezdniowa trasa jest szczególnie obcią-
żona w okresie wakacyjnym. Powstanie nowej dwujezdniowej 
drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina pozwoli na 
skrócenie czasu przejazdu o co najmniej 40 minut, poprawi 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy komfort podró-
żowania zarówno przez Pomorze, jak i poszczególne miejsco-

wości takie jak np. Płoty, w których w wakacyjne weekendy 
tworzyły się kilkukilometrowe korki.

Odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem,  
Koszalinem i Sianowem wraz z obwodnicą tych miast został 
podzielony łącznie na siedem odcinków realizacyjnych. Inwe-
stycja o łącznej długości prawie 140 kilometrów znalazła się 
w przyjętej 5 sierpnia tego roku przez Radę Ministrów noweli-
zacji załącznika nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2011-2015.

Nowa droga ekspresowa S6 będzie miała dwie jezdnie  
po dwa pasy ruchu w każdą stronę, na trasie powstaną między 
innymi węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych, przejścia 
dla zwierząt. Droga S6 będzie omijała miejscowości, wyprowa-
dzając poza obszary zabudowane ruch tranzytowy. Przebieg 
drogi ekspresowej będzie się różnił od obecnego przebiegu 
DK nr 6.

Na pewnych odcinkach obecna jezdnia DK nr 6 zostanie 
wykorzystana (po przebudowie) jako jedna jezdnia nowej S6. 
Na czas budowy nowej drogi, w tych miejscach, gdzie droga 
DK nr 6 będzie stanowiła jeden z pasów nowej drogi ekspre-
sowej S6, zostanie wybudowana droga wspomagająca o sze-
rokości siedem metrów, tak aby zachować ciągłość istniejącej 
DK nr 6.

Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj bę-
dzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na pra-
ce projektowe i uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu realizacji prac 
budowlanych wyłączane będą okresy zimowe (od 15 grudnia 
do 15 marca). Planowany rok zakończenia prac to 2018.

opr. Piotr Suchy

dokończenie ze str. 1
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Staraniem burmistrza, gmina Nowogard pozyskała na tę 
inwestycję dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% 
poniesionych kosztów.

Wykonawcą robót było PBO-Grinbud sp. z o.o. z Nowogar-
du i inspektorem nadzoru inwestorskiego: Eugeniusz Hnat, zaś 
projekt opracowała firma PLAN IPRO POLSKA z Koszalina.

W piątek, 22 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla z radnym 
powiatu goleniowskiego Kazimierzem Lembasem, z zastępcą 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Mieczysła-
wem Laskowskim, radnymi gminy Nowogard: Jerzym Kubic-
kim, Pawłem Kolankiem, pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, sołtysem Orzechowa Marianem Białczakiem, 
sołtysem Miętna Zbigniewem Litwinem i sołtysem Orzesza Jo-
anną Gębala, Zbigniewem Lutrem – Przewodniczącym Rady 
Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz licznie 
zgromadzonymi mieszkańcami Orzechowa dokonał uroczy-
stego otwarcia nowo wyremontowanej świetlicy. Następnie 
w obecności radnych podpisał oficjalne przekazanie budynku 
na rzecz mieszkańców wsi Orzechowo.

Uczestniczący w otwarciu i przekazaniu świetlicy miesz-
kańcy, wchodząc do budynku byli wzruszeni i korzystając 
z osobistej obecności burmistrza dziękowali za ten dar dla 
ich społeczności. Jak podkreślił w swym przemówieniu soł-
tys Orzechowa, mieszkańcy czekali na ten moment dziesięć 
lat i dopiero za tej kadencji burmistrza i radnych udało się 
odremontować dawny budynek świetlicy. Inwestycja ta była 
jednak zagrożona. Przypomnijmy, że gmina musiała zabez-

pieczyć całą potrzebną sumę w wysokości 500 tysięcy złotych 
na remont świetlicy. Niestety podczas głosowania nad budże-
tem na rok 2014 radni Wiatr, Szpilkowski, Gała, Kania, Szafran, 
Krzywania, Nieradka, Saniuk, Bociarski i Augustynek głoso-
wali przeciwko temu budżetowi, a więc i przeciwko tak długo 
oczekiwanemu przez mieszkańców remontowi orzechowskiej 
świetlicy. Jak wspomniał podczas otwarcia zastępca Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Mieczysław Laskow-
ski, tylko dzięki głosom radnych: Kolanek, Laskowski, Bielida, 
Jurek, Kozieł, Rafiński, Tandecki, Wolny, Paśko, Marcinkowski, 
Kubicki możemy dziś wspólnie świętować w Orzechowie.

opr./zdj. Piotr Suchy

Dzięki staraniom burmistrza 
Orzechowo ma nową świetlicę

dokończenie ze str. 1

Ludzie chcą się budować 
Liczba wniosków o wydanie planów przestrzennego zagospodarowania oraz warunków zabudowy w naszej gminie rośnie

Dane napawają optymizmem: liczba złożonych w roku 
2013 wniosków o wypis z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy w wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego (ABPP ) jest większa niż w latach poprzednich. 
To pokazuje, że w naszej gminie rośnie liczba osób chcących 
się w przyszłości budować. W tym roku (2014), jeżeli tendencja 
się utrzyma, ta liczba będzie jeszcze większa. Do końca lipca 
br. złożono dotychczas w wydziale ABPP 119 wniosków, a pro-
gnozowana liczba na koniec roku może wynieść w sumie 204. 

Aby w ogóle móc zacząć proces uzy-
skania zgody na budowę w starostwie, 
należy najpierw sprawdzić czy w danej 
miejscowości jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego (MPZP). 
Jeśli takowy jest, to w danym Wydziale 
Architektury urzędu Gminy należy zło-
żyć wniosek o aktualny wypis z miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego,  jeżeli takiego planu nie ma, 
to musimy złożyć wniosek o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy (WZ).  
I dopiero wówczas rozpoczyna się cała 

procedura projektowo-administracyjna. Jest to proces skom-
plikowany, a procedury administracyjne ze względu na ich 
wieloetapowość, powodują znaczne wydłużenie (nawet do 
dwóch lat).

Tylko Ci, którzy kiedykolwiek składali wnioski do wydziału 
ABPP i później w Starostwie wiedzą, jak żmudna i długotrwała 
jest to procedura oraz ile czynności musi wykonać każdy z po-
tencjalnych inwestorów na tym etapie (policzyliśmy: w sumie 
cały etap obejmuje dwadzieścia czynności). 

opr. Piotr Suchy
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Dożynki  
Gminnewww.nowogard.pl

Paweł 
Kolanek 

Przewodnicząca Rady Osiedla
Renata Piwowarczyk

Przewodniczący Rady
Antoni Bielida

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Nowogard, 6 września 2014 r.
Osiedle Bema (boisko sportowe)

Program:  
godz. 13.00  - 13.45  - Msza Święta Dziękczynna za rolników i tegoroczne plony 
          w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej
godz. 13.45  - 15.00  - Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe   
          Ceremoniał dożynkowy
        - otwarcie uroczystości dożynkowych i powitanie gości
         - ogłoszenie wyników konkursów: 
„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”
 „Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko”
 „Najładniejszy wieniec dożynkowy” 
„Najładniejsza dekoracja dożynkowa”
oraz wręczenie pucharów za zajęcie miejsc w Igrzyskach Sołeckich LZS 
godz. 15.00  - 16.00   - Występy zespołów ludowych. 
         Błyskawiczka;  Wesoła Ferajna;  Kapela Rycha
16.00 - 17.00 - Występ KLAUNA –  konkursy, gry i zabawy dla dzieci 
17.00 - 17.40 - Pokaz tańca ZUMBA 
17.40 - 18.40 - Występ Kabaretu CIACH 
18.40 - 19.00 - Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 
19.00 - 20.00 - Występ zespołu „MIG” 

20.20 - 22.00 - Gwiazda wieczoru zespół    BRATHANKI
22.00 - 22.25 - Występ Teatru OGNIA „LASCAR”  
22.25 - 3.00 - zabawa taneczna do rana z zespołem AVANTI

Dodatkowymi atrakcjami będą.
- wystawa maszyn rolniczych dziś i dawniej
- loteria fantowa
- plac zabaw dla dzieci
- przejażdżka bryczką konną 

ZAPRASZAJĄ

     SPONSORZy:         PATRONAT MEDIALNy:
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Kolejna rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
W całym kraju, jak i w naszym mieście, odbyły się uroczy-

stości upamiętniające 75 rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej. Nowogardzianie zgromadzili się o godzinie 12.00, pod Po-
mnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności, by oddać hołd 
tym, którzy polegli za naszą wolność.

1 września jest dobrym dniem, aby najmłodszych obywate-
li naszego kraju uczyć patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy 
swe życie złożyli na ołtarzu ojczyzny.  Z tej też okazji, przedsta-
wiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem No-
wogardu Robertem Czaplą, zastępcą burmistrza Krzysztofem 
Kolibskim, radnym Lechem Juurkiem, kombatantami, delega-
cjami nowogardzkich szkół oraz mieszkańcy Nowogardu zło-
żyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu 
Wolności w Nowogardzie. Na zakończenie burmistrz skierował 
do wszystkich zebranych okolicznościowe przemówienie.

Anna Narkiewicz

Inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 
W każdej ze szkół w Polsce, zarówno w tych miejskich jak 

i wiejskich, odbywały się dzisjaj (1 września br.) uroczyste inau-
guracje nowego roku szkolnego 2014/2015. W gminie Nowo-
gard, w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządo-
wych: w szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 
4, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie obecny był bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla. W Szkole Podstawowej nr 
1 i w gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, a w Szkole Podstawowej w Strzelewie za-
stępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Mie-
czysław Laskowski. Przedstawiciele władz samorządowych 
w swoich krótkich przemowach, witali uczniów, przedstawi-
cieli samorządu szkolnego, nauczycieli, rady rodziców oraz 
dyrekcję placówek, podkreślając, że po wakacjach wrócili do 

szkoły pełni sił, by podjąć trud zdobywania wiedzy przez ko-
lejny rok szkolny. Podniosły klimat panował w Szkole Podsta-
wowej nr 2, gdzie z rąk burmistrza pani Lidia Wiznerowicz – 
Gliwna otrzymła powierzenia na stanowisko dyrektora szkoly. 
(wybrana na kolejną czwartą kadencję).

W drugiej placówce oświatowej, w której obecny był bur-
mistrz (Szkola Podstawowa nr 3 w Nowogardzie) na apelu 
rozpoczynającym kolejny rok szkolny, nagrodę dyrektorowi 
Piotrowi Kazubie wręczył burmistrz, za wzorowe kierowanie 
placówką oswiatowa oraz za uzyskanie przez uczniów klas 
szóstych najlepszy wynik z egzaminu spośrod szkół podsta-
woawych prowadzonych przez gminę Nowogard, zachcając 
w swym przemówieniu wzystkich obecnych, aby w tym roku 
szkolnym ten wynik został powtórzony.

zdj. Anna Narkiewicz, Piotr Suchy

SP 4SP 3

SP 2

SP 1
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Strzelewskie dożynki
Drugiego dnia Wiejskiego Festiwalu Sztuki w Strzelewie 

(organizatorem tej dwudniowej imprezy jest Zygmunt He-
land), w niedzielę, 24 sierpnia br., odbyły się dożynki, których 
organizatorem była sołtys Strzelewa Jolanta Bednarek wraz 
z radą sołecką. Tradycyjnie najpierw proboszcz miejscowej pa-
rafii odprawił mszę św. w intencji rolników, a następnie wszy-
scy zasiedli przy stumetrowym strzelewskim stole, by nie tylko 
smakować potraw przygotowanych na to święto, ale również 
po to, aby wysłuchać koncertów zespołów ludowych. Na 
strzelewskie dożynki został zaproszony burmistrz Nowogardu, 
który przybył na nie, aby podziękować wszystkim rolnikom za 
trud ich ciężkiej pracy. 

opr. i fot. Piotr Suchy

Szczytniki mają 260 lat
To piękna malownicza miejscowość otoczona lasami, tere-

nami polnymi i równinami, usytuowana  w odległości 14 km 
od Nowogardu, 15 km od Golczewa i 15 km od Płot , w sąsiedz-
twie sołectw: Grabin, Sikorki oraz Wołowiec. Wieś została za-
łożona w 1754 r. przez Fryderyka Wielkiego, który sprowadził 
z Pomorza Szwedzkiego ośmiu kolonistów. Każdy z nich otrzy-
mał w użytkowanie po 15 ha ziemi oraz wieloletnie zwolnie-
nie z podatku. Pod koniec XVIII w. kolonia składała się się z 14 
zagród. Wieś rozwijała się i posiadała sołtysa, pasterza i szko-
łę. W 1832 r. Mieszkańcy dokupili 6 ha lasu, a w Szczytnikach 
zamieszkiwało już 177 osób w 21 budynkach mieszkalnych. 
W XIX wieku w miejscowości istniały dwie cegielnie, cmentarz 
oraz leśniczówka Zagórz. Obecnie Szczytniki zamieszkuje ok. 
123 osoby, które na co dzień zajmują się przede wszystkim rol-
nictwem oraz usługami, głównie leśnymi.

Na zaproszenie mieszkańców Szczytnik, na 260 „urodziny” 
wsi oraz na parafialne dożynki przybył w niedzielę, 24 sierpnia 
br., burmistrz Nowogardu. Przybyli też goście z powiatu, jak 
i z sąsiednich wsi. W życzeniach, które gospodarz gminy (bur-

mistrz Robert Czapla) skierował do mieszkańców, nie zabrakło 
podziękowań za codzienny trud rolniczej pracy, ale i życzeń 
oraz prezentu z okazji urodzin wsi. Burmistrz poinformował, 
że w Szczytnikach zostanie wybudowana siłownia na świeżym 
powietrzu, której koszt wyniesie 40 tysięcy zł.

W parafialnych dożynkach, które w tym roku odbywały 
się w Szczytnikach, uczestniczyli również mieszkańcy sąsied-
nich sołectw: Boguszyce, Błotno, Orzechowo, Orzesze i Glicko. 
Wszystkie delegacje przywiozły ze sobą wieńce dożynkowe. 

Dezycją komisji konkursowej najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy (i największy) wykonały panie ze wsi Szczytniki. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie - dobra muzyka, zawody stra-
żackie i wiele innych atrakcji sprawiło, że  ci, którzy przybyli 
na dożynkowe uroczystości nie żałowali swej decyzji. Tego-
roczne dożynki w Szczytnikach zorganizowała aktywna grupa 
mieszkańców wsi, którzy od samego początku zaangażowali 
się w całą organizację. Niemała w tym też jest zasługa sołtysa 
Marka Gaja. Ponadto organizatorzy tegorocznych dożynek za-
pewnili gościom bezpłatną grochówkę i ciasta.

opr. i fot. Piotr Suchy
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Nowy dyrektor 
Przedszkola nr 4

Powierzenie przez burmistrza Elżbiecie Majchrzak stano-
wiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4

W piątek, 22 sierpnia br., o godz. 12.00, burmistrz Nowo-
gardu wręczył Elżbiecie Majchrzak nominację na stanowisko 
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Nowogardzie, na 
kolejne pięć lat. Świadkami tego wydarzenia były: Agnieszka 
Biegańska-Sawicka - sekretarz gminy Nowogard oraz Barbara 
Sroka - podinspektor Referatu Edukacji w Urzędzie Miejskim.

opr. i fot. Piotr Suchy

Najlepsi szóstoklasiści z SP 3
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie nagrodzona przez burmistrza za tegoroczne wyniki egzaminów  
na zakończenie klas VI

Warto nagradzać i mówić o tych, których ciężka praca 
przynosi wymierne korzyści. Tak właśnie się stało w czwartek, 
21 sierpnia br. W tym dniu, burmistrz Nowogardu, wręczył 
list gratulacyjny i podziękował za trud oraz za włożoną pracę 
wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie, której dyrektorem jest Piotr Kazuba. Burmistrz gra-
tulując dyrektorowi uzyskania przez uczniów klas VI na koń-
cowym sprawdzianie najlepszego wyniku spośród szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard zazna-
czył, że tegoroczny wynik tej nowogardzkiej placówki szkolnej 
był wyższy od średniej wojewódzkiej, jak i średniej krajowej 
(wynik sprawdzianu po klasie 6. – 26,32 pkt na 40 możliwych).

Oprócz listu gratulacyjnego, burmistrz ponadto wręczył 
dyrektorowi szkoły nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na wsparcie szkoły i zakup potrzeb-
nych rzeczy.

Piotr Kazuba, przyjmując wyróżnienie z rąk burmistrza, po-
dziękował za nie oraz za nagrodę pieniężną. Podkreślił, że dla 
pracowników szkoły najważniejsza jest tendencja rozwojowa. 
Dzięki zdolnym uczniom i pracy z nimi osiągnięcia szkoły są 
coraz wyższe.

Opr. i fot. Piotr Suchy



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE8
2.09.2014 r.

Odbiór odpadów zielonych
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że  wkrótce zostanie zorganizowana zbiórka odpadów zie-
lonych z nieruchomości zamieszkałych.

W piątek 19 września br. zbiórka odbędzie się na obszarze 
wiejskim gminy Nowogard. Natomiast wcześniej bo w po-
niedziałek 8 września na terenie miasta Nowogard. Wszyscy 
mieszkańcy, którzy chcieliby pozbyć się skoszonej trawy, li-
ści, przyciętych gałęzi i innych tego typu odpadów powinni 
do czwartku 4 września - w przypadku terenu miejskiego i do 
czwartku 18 września - w przypadku terenu wiejskiego zgłosić 
potrzebę ich odbioru Zakładowi Usług Komunalnych w Nowo-

gardzie pod numerami telefonów 91 39 21 322 i 91 39 21 582 
lub Zarządowi Budynków Komunalnych w Nowogardzie pod 
numerami telefonów 91 578 53 60 i 91 578 53 55.

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

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Już wkrótce na terenie gminy Nowogard odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się bę-
dzie w formie wystawki w dniach 8-12 września 2014 r. z wy-
jątkiem ulic Bema, Leśnej oraz miejscowości Zbyszewice 
gdzie zbiórka odbędzie się 15 września. Mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych mogą wystawiać je przed posesję.  W 
pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe, nie-
ruchomości niezamieszkałe) odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać 
przy pojemnikach na odpady komunalne.

Istotne, by odpady były wystawione przed godziną 7.00 
w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy 
lub w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku może 
skutkować  nieodebraniem odpadów.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że odpady wielkogaba-
rytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przy-

domowych pojemnikach. W praktyce w ramach zaplanowanej 
zbiórki można wystawiać wszelkiego rodzaju meble (stoły, 
szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, 
materace, pierzyny, domowe suszarki na pranie, wózki dziecię-
ce, duże zabawki dziecięce i inne tego typu odpady. Nie będą 
odbierane takie odpady jak części samochodowe, odpady 
budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toale-
towe, rolety,   odpady ogrodowe czy spakowane w worki, 
wiadra lub kartony odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wy-
stawiany kompletny. Szczegółowy harmonogram można zna-
leźć poniżej.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Szczegółowy harmonogram zbiórki  
odpadów wielkogabarytowych oraz  

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
8.09.2014 r. Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, 

Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, Po-
niatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, 
Ks. Racibora I, Światowida, Gryfitów, Cmentarna, Polna, 
Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkie-
wicza, Słowackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazyno-
wa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, 
Dworcowa, 3 Maja, Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskie-
go, Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Kilińskiego, 
Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, Dąbrowszcza-
ków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.

9.09.2014 r. Nowogard ulice: 700-lecia, Armii Kra-
jowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wyszyń-
skiego, Luboszan, Kościelna, Blacharska, pl. Szarych 
Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cassino, Si-
korskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Oku-
lickiego, Wileńska, Kościuszki, Miętno 20-36, Głowackie-
go, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesionowa, 

Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota-
-Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Kowalska, Warszaw-
ska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Wybickiego, Norwida, 
Staszica, Otręby, Promenada, Sądowa, Stolarska.

10.09.2014 r. Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Za-
kłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierz-
chęcino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, 
Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las, 
Świerczewo.

11.09. 2014 r. Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, 
Krasnołęka, Kulice, Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczy-
ce, Ostrzyca, Bromierz, Jarchlino, Żabówko, Słajsino,  
Wierzbięcin, Olchowo, Gardna, Wyszomierz, Nowe Wy-
szomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.

12.09.204 r. Mętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orze-
chowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga,  
Zatocze, Wołowiec, Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, 
Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo.
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Burmistrz wręczył listy gratulacyjne 
laureatom I edycji konkursu o tytuł 

„Najlepszego rolnika” w danym sołectwie
Wsi spokojna, wsi wesoła...
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki?
J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce

Symbol polskości, patriotyzmu, wiary, szacunku do natury. 
Polska wieś. Jak pisze Krzysztof Karman – kierownik Redakcji 
Audycji Rolnych Programu I TVP S.A., wieloletni autor i pre-
zenter magazynu publicystycznego „Tydzień”: jeszcze do nie-
dawna jednoznacznie kojarzona z rolnictwem, dla którego jest 
przecież naturalnym środowiskiem. Dziś na wsi rolników uby-
wa. Pojawiają się ludzie innych zawodów, nierzadko pracujący 
w miastach. Na roli, w coraz większych gospodarstwach pozo-
stają ci, dla których rolnictwo jest pasją, powołaniem. Mówiąc 
językiem współczesnym – biznesem. Wieś pięknieje, żyjąc 
swoim spokojnym rytmem, natomiast rolniczym biznesem – 
jak każdym biznesem – wciąż targają zmiany koniunktury. Taki 
jest efekt przemian, które powoli, choć konsekwentnie doko-
nują się na polskiej wsi. Przemian zapoczątkowanych politycz-
nym przełomem roku 1989 i przyspieszonych przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej.

Na ostatnim spotkaniu sołtysów z burmistrzem Nowogar-
du, przewodniczący konwentu sołtysów Andrzej Kania zapro-
ponował, aby zorganizować konkurs na najlepszego rolnika 
na terenie danego sołectwa. Ideę konkursu poparł burmistrz 
dodając, że inicjatywa ta na tyle jest ważna, że dziś prawdzi-
wych rolników, nawet na wsiach,  jest co raz mniej i warto 
uhonorować wyróżnieniem tych, którzy zajmują się nie tylko 
rolnictwem, ale także działają na rzecz lokalnej społeczności 
i wspierają swoje sołectwo. Propozycję konkursu zaakcepto-
wali wszyscy sołtysi. 

Na tegoroczną I edycję wpłynęło 18 zgłoszeń i tytułem 
„Najlepszy rolnik” na terenie danego sołectwa” zostali uhono-
rowani:

Kolanek Maria i Donata (Błotno)
Biernacki Henryk i Maria (Boguszyce)
Bogus Jan (Czermnica)
Welik Kazimierz i Leokadia (Dąbrowa)
Kluszczyński Paweł i Marika (Długołęka)
Kubicki Jerzy i Danuta (Karsk)
Majdziński Henryk i Barbara (Lestkowo)
Piątak Zbigniew i Beata (Maszkowo)
Szoplik Zenon (Miętno)
Milczarek Paweł i Renata (Olchowo)
Ciechanowski Jan i Wiesława (Orzechowo)
Tracz Zbigniew i Bogumiła (Orzesze)
Lubczyński Bartosz (Sąpolnica)
Henrich Torspecken (Słajsino)
Beata Gruda (Strzelewo)
Patyk Sławomir i Bogumiła (Szczytniki)
Głąbecki Kazimierz i Zdzisława (Wojcieszyn)
Olejnik Witold i Emilia (Wyszomierz)
O wyborze decydowali sołtysi wraz z radą sołecką. 
Podczas uroczystego obiadu, w czwartek 20 sierpnia br., 

w Willi Zbyszko w Warnkowie, burmistrz Nowogardu wraz ze 
swym zastępcą i przewodniczącym konwentu sołtysów, wrę-
czyli listy gratulacyjne laureatom I edycji konkursu „Najlepszy 
rolnik” na terenie danego sołectwa. Rozmowy po części ofi-
cjalnej udowodniły sens kontynuacji tego konkursu na przy-
szłe lata.

opr./zdj. Piotr Suchy
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Rankingi rankingami,  
a życie całkiem inne pisze scenariusze  

(odpowiedź na artykuł w „Dzienniku Nowogardzkim”)
Współczesny człowiek jest niewolnikiem wszelkiej maści 

rankingów. To na ich podstawie decyduje się na słuchanie 
takiej a nie innej muzyki, stacji radiowej, czy oglądanie danej 
telewizji muzycznej. To według rankingów modowych współ-
czesna kobieta ustala skład swej garderoby, a mężczyzna mar-
ki nowej „bryki” przed domem. Ranking szkół decyduje o tym, 
że rodzic wysyła swoje dziecko do tej a nie do innej szkoły. Dziś 
człowiekiem sterują tabelki i wg nich stara się interpretować 
rzeczywistość, która go otacza. Czy nie jest przypadkiem to 
świat iluzji?

Gorzej, gdy ten świat iluzji próbują urealnić tzw. ludzie 
mediów, nie tych wielkich ogólnopolskich, ale tych małych 
lokalnych. Nie inaczej rzecz się ma z lokalną gazetą Dzienni-
kiem Nowogardzkim, która w ostatnich swych numerach pró-
buje udowodnić, że gmina Nowogard w latach 2010 – 2014 to 
porażka, katastrofa i Bóg jeden raczy wiedzieć co tam jeszcze. 
A wszystkiemu winny jest obecny burmistrz, bo tak mówią ja-
kieś rankingi. I aby udowodnić lansowaną przez siebie od daw-
na teorię, podaje dane, które pozostawione bez odpowiedniej 
informacji, a z dodanym przez tzw. redakcję odpowiednim ko-
mentarzem, stają się mało zrozumianą informacją.

Opublikowane przez stowarzyszenie „Wspólnota” rankingi 
dotyczą roku 2013 a nie 2014 i bez porównania z innymi la-
tami są tylko i wyłącznie cyferkami bez większego znaczenia. 
Kiedy zagłębimy się bardziej w opublikowane rankingi na 
stronie stowarzyszenia, to obraz widzimy inny niż ten lanso-
wany przez DN i jego pracowników. Weźmy pierwszy lepszy 
przykład z brzegu – gmina Rewal w tym samym rankingu naj-
bogatszych gmin zajmuje drugie miejsce z dochodem per ca-
pita (na głowę) w wysokości 11.984,41 zł. Gdyby zatrzymać się 
tylko na tym jednym rankingu, to wielki „szacun” dla gminy Re-
wal. Niestety prawda jest całkiem inna. Bo w innym rankingu, 
tym dotyczącym zadłużenia wobec dochodu gmina Rewal jest 
na szóstym miejscu pod względem największego zadłużenia. 
Jak to zrozumieć? A bardzo prosto: Obecny dług gminy Rewal 
wynosi 136 mln zł (ponad dwuletnie dochody) przy budże-
cie rocznym w wysokości około 60 mln zł. Rewal w ostatnich 
latach przeinwestował. Na kolejne przedsięwzięcia zaciągał 
pożyczki nawet w parabankach. Najbogatsi i zarazem najbied-
niejsi – najbardziej zadłużeni. Czy najlepszym rozwiązaniem 
byłoby nabrać pożyczek w bankach czy parabankach (jak 
uczyniła to gmina Rewal) i doprowadzić do zadłużenia gmi-
ny Nowogard do granic możliwości, bo wówczas na papierze 
oraz w rankingach na inwestycje czy na najbogatszą gminę 
Nowogard byłby w czołówce? Przypomnijmy tylko, że w roku 
2006 Nowogard pod względem zadłużenia wobec dochodu 

zajmował 18 miejsce, a w tegorocznym rankingu (2014) jest 
na 149 miejscu, czyli zadłużenie spada, ale o tym „cicho sza!”. 
Przecież DN nie może pochwalić burmistrza Czapli, że jednak 
nie jest takim złym gospodarzem jak go przedstawiali, jeżeli 
potrafi oddłużać naszą gminę. To nie byłoby po ich linii. Skupili 
się więc na rankingu zamożności gmin (w którym na dwru-
gim miejscu jest „ta najbogatsza” gmina Rewal) udowadniając, 
wszem i wobec, że z naszą gminą jest tragicznie, bo zostaliśmy 
umiejscowieni na miejscu 506. Po co pisać, że Nowogard poja-
wił się dopiero w rankingach za lata 2009-2012, bo wcześniej 
go tam w ogóle nie było? A granicą hipokryzji jest porówny-
wanie rankingu z 2010 (za rok 2009) z rankingiem z 2014 (za 
rok 2013) i twierdzenie, że to zła polityka obecnego burmistrza 
spowodowała spadek, bo za poprzedniego byliśmy wysoko 
w tych rankingach (choć wcześniej nas tam w ogóle nie było). 
Patrząc tylko na ranking zadłużenia, to faktycznie spadliśmy. 
Byliśmy wysoko w rankingu w 2006 roku na 18 miejscu a dziś 
jesteśmy na 149. Nic, tylko szaty rwać z rozpaczy.

Jak to jest, że jeden nie robiąc nic, ma dobre rankingi, a dru-
gi robiąc dużo, ma te rankingi słabsze? Odpowiedź jest banal-
nie prosta: rankingi rankingami, a życie całkiem inne pisze 
scenariusze. Warto wspomnieć, że wśród tzw najbiedniejszych 
gmin, na 30 miejscu (ostatnim), znajduje się Reda (woj. po-
morskie). Jeżeli ktoś nie wie, gdzie ta miejscowość się znajduje  
to informujemy, że gmina ta należy do aglomeracji Trójmiasta. 
To przez tę miejscowość jedzie się w kierunku na Puck i dalej 
na Hel.

Wielkie osiedla bloków i domów jednorodzinnych, firm 
oraz miejsce, gdzie znajduje się budowany od 2010 roku naj-
większy obiekt sportowo-rekreacyjny w Polsce o nazwie Aqu-
aSfera.

Przypadek Rewala i Redy najlepiej pokazuje odrealnienie 
wszelkiego rodzaju rankingów. Choć znając życie, „Dziennik 
Nowogardzki” i tak opublikuje to, co uzna za jedyną słuszną 
prawdę, bo w myśl pewnej teorii, która krąży po naszym mie-
ście: „Dlaczego „Dziennik Nowogardzki” nie pisze o Bismarcku? 
Bo nie żyje i nie jest w stanie im odpisać. A dlaczego piszą na 
temat obecnego burmistrza? Bo żyje i im odpisuje”.

W momencie podania do wiadomości informacji, że dziec-
ko wydawcy DN Marka Słomskiego będzie ubiegało się o sta-
nowisko burmistrza, to wiarygodność przedstawianych infor-
macji i tworzonych rankingów przez DN spada do zera, bo czy 
ojciec nie wesprze swojego dziecka, aby wygrało wybory?

I w tym chyba tkwi haczyk.
opr. Piotr Suchy  
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-
nym 99/37 o pow. 52 m2 niezabudowana (symbol użytku grun-
towego Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00018325/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 05.09.2014 r. o godz.1030 
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

      Cena wywoławcza działki    -  10.000,00 zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-
nie wadium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj.  
1.000,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóź-
niej do dnia 01.09.2014 r. do godz. 1430  lub na konto: BANK  
PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

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 interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia  o  przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 
niezabudowanej,  położonej  w obrębie nr 5 m. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-
nym 36 o pow. 248 m2 niezabudowana (symbol użytku grunto-
wego Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00046044/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 12.09.2014r. o godz.1000  
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, w sali 
obrad /I piętro/.

      Cena wywoławcza działki    -  19.500,00 zł. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-

nie wadium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj.  
1.950,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóź-
niej do dnia 08.09.2014 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK  
PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

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 interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl      

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2014 r. poz.518) 

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,  

na okres 21 dni  wykazu z dnia 22.08.2014 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetar-
gu nieograniczonego   
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, 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

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 
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 

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;  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; 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 Spożywczo-Monopolowy 
„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; Sklep Spożywczo-Monopolowy Ewa ul. 3 Maja 42; ASPROD ul. 
700-lecia 26a.

Zawody na skateparku  
pod patronatem Burmistrza Nowogardu

Na nowogardzkim skateparku rozegrane zostały zawody pod patronatem Burmistrza Nowogardu. W sobotę, 23 sierp-
nia br., przed godz. 11.00 zebrała się grupa młodych „zapaleńców”, którzy wystartowali w trzech kategoriach: przejazd 
na desce (deskorolka), na hulajnodze i na rowerach typu BMX.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Najlepszy przejazd deską
1. Erwin Kędzierski
2. Mateusz Kuszeluk
3. Damian Baca
Najlepszy przejazd hulajnogą:
1. Olaf Szyszka
2. Michał Teodorczyk
3. Wiktor Rydel

Najlepszy przejazd rowerem BMX
1. Jakub Wielowski
2. Kacper Kowalski
3. Krzysztof Zając
Nagrody zwycięzcom wręczyli: burmistrz Robert Czapla 

wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim. 
 Zawody nagłaśniał Bartek Fedak z NDK, a nad całością czu-

wała Agnieszka Wróblewska, kierownik Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS).


