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Nowe świadczenie rodzicielskie 
Nowe świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci – 

świadczenie rodzicielskie, ma pomóc rodzinom, które nie 
są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, a za-
tem osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, studentom, 
osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnopraw-
nych, rolnikom.

Świadczenie rodzicielskie podpisane przez Prezydenta RP 
zakłada wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka. 
Od początku przyszłego roku rodzice otrzymają 1000 zł.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależ-
nie od dochodu. Będzie wypłacane przez okres od 52 tygo-
dni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni 
– w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie ma wejść w życie od 1 stycz-
nia 2016 r.

Kierownik Działu ŚR i FA
Iga Błażewicz

Zwyciężyła merytoryka nad polityką 
W środę, 12 sierpnia br., odbyła się sesja Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, która została zwołana na wniosek burmi-
strza Roberta Czapli z powodu konieczności podjęcia pilnych 
uchwał. Najważniejszym punktem środowej sesji były zmiany 
w budżecie na rok 2015. Sesja lipcowa (21 lipca br.), w cza-
sie której radni odrzucili wnioski burmistrza dotyczące m.in. 
dofinansowania dożynek, budowy parkingu i drogi przy 
Przedszkolu nr 3 i wymiany dachu na wspomnianym przed-
szkolu, wywołała negatywne opinie wśród mieszkańców 
Nowogardu. Na terenie naszej gminy przetoczyła się debata 
społeczna, która dotyczyła podjętych wówczas przez radnych 
decyzji. Radni wsłuchali się w ten głos i środowa sesji Rady 
Miejskiej była rzeczowa i merytoryczna.

Kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego 
przekazywali pełne informacje, o które dopytywali się radni. Rów-
nież skarbnik Gminy starał się na bieżąco rozwiązywać pojawiają-
ce się wątpliwości.

A oto zmiany w budżecie na rok 2015, które przyjęli radni:
37 500 zł - na uroczystości dożynkowe w Świerczewie (w tym 

22 500 zł – na instalację elektryczną);
250 000 zł – na budowę drogi i parkingu przy Przedszkolu nr 

3.
100 000 zł – na odkupienie od dotychczasowego właściciela 

posesji przy ul. 3 Maja (teren po dawnym przedszkolu);
51 387 zł - na wymianę pokrycia dachowego kolejnej części 

dachu na budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie;
35 000 zł - na remont ogrodzenia cmentarza wiejskiego 

(Błotno) oraz na ustawienie nowych pojemników systematycznie 
opróżnianych na 10 cmentarzach;

40 000 zł – na program niskich emisji. Dzięki temu progra-
mowi będzie można określić działania, które pomogą zmniej-
szyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery na terenie naszej 
Gminy. Umożliwi to różnym instytucjom, działającym na terenie 
naszej gminy skorzystanie ze środków zewnętrznych z Ochrony 
Środowiska np. na termomodernizację budynków.

Pozostałe propozycje zmian, decyzją radnych, zostały przenie-

sione do komisji Rady Miejskiej w Nowogardzie, i pojawią się na 
następnej sesji. Mamy nadzieję, że i w tej sytuacji, radni wsłuchają 
się w argumentację urzędników miejskich i zgodzą się na ich re-
alizację. A oto zmiany w budżecie, które zostały przesunięte do 
komisji:

32 000 zł – na zakup ciągnika i kompatybilnej kosiarki tną-
cej – radni zaproponowali w tym przypadku, by w budżecie na 
rok 2016 zabezpieczyć kwotę 100 000 zł na ten zakup (na nowy 
sprzęt, a nie używany) – zakup ten jest ważny, jak wszyscy to przy-
znali, może więc burmistrz jeszcze w tym roku znajdzie środki na 
ten zakup;

60 000 zł – na oświetlenie skweru przy pomniku Niepodległo-
ści (róg ul. 3 Maja i ul. Bankowej);

40 000 zł - obsługa prawna spraw sądowych związanych ze 
świadczeniem na terenie gminy Nowogard usług z zakresu zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków;

11 316 zł - na aktualizację dokumentacji odnośnie zagospo-
darowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard.

Widoczna staje się poprawa relacji pomiędzy radnymi, a Urzę-
dem i pozostaje nam tylko wierzyć, że w końcu merytoryka w 
debacie weźmie górę nad polityką, jak to miało miejsce podczas 
ostatniej XIV sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie.

 Opr. Piotr Suchy
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ŚWIERCZEWO

Nowogardzkie
Dożynki Gminne

Zapraszają organizatorzy

Patronat medialny:

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Sołtys Świerczewa
Urszula Armata

Rada Sołecka 
Sołectwa Świerczewo

NOWOGARD

www.nowogard.pl

Program Dożynek:

godz. 13 - Msza Święta Dziękczynna za rolników i tegoroczne plony   
                        w kościele pw. św. Faustyny w Świerczewie 
godz. 13   - Przemarsz Korowodu Dożynkowego na plac dożynkowy                                                    
godz. 14  - Ceremoniał dożynkowy
                        Otwarcie uroczystości dożynkowych i powitanie gości
Rozstrzygnięcie Konkursów: 
         „Zadbaj o siedlisko bo to Twoje środowisko”
         „Najładniejsza wieś gminy Nowogard” 
         „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, 

wręczenie pucharów za zajęcie miejsc w Igrzyskach Sołeckich
 godz. 16  - Występy zespołów ludowych i estradowych
                                               Wesoła Ferajna - Nowogardzki Dom Kultury
                                               Pokaz Tańca Towarzyskiego
godz. 16   - Występ KAPELI  RYCHA 
godz. 17   - Konkursy i zabawy dla dzieci

godz. 18 - Występ Zespołu 

godz. 19   - Pokaz tańca ZUMBA

godz. 21   - Zabawa taneczna przy muzyce zespołu AVANTI   

Imprezy i wystawy towarzyszące
- wystawa sprzętu rolniczego 
- wystawa rzemiosł różnych
- pokaz straży granicznej
- pokazy sprawnościowe i prewencyjne Policji z Nowogardu   

                                                            

godz. 20  - Gwiazda wieczoru
Sponsorzy: 

FERMY 
B.K.K. Pikuła s.c.

Gospodarstwo 
Rolno-Hodowlane

Stanisław i Janina Ciechanowscy
Małgorzata i Łukasz Podemscy

         „Najładniejsza dekoracja dożynkowa”, 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

plakat_dozynki2.pdf   1   2015-08-26   10:22:25



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE4 31.08.2015 r.

AKTUALNOŚCI

O kompetencjach – ciąg dalszy 
Szanowni Państwo, w jednym z poprzednich numerów 

Wiadomości Samorządowych zaproponowałam Państwu 
przybliżenie tematyki kompetencji organu stanowiącego 
i kontrolnego oraz wykonawczego gminy.

Szanowni Państwo, w jednym z poprzednich numerów 
Wiadomości Samorządowych zaproponowałam Państwu 
przybliżenie tematyki kompetencji organu stanowiącego i 
kontrolnego oraz wykonawczego gminy.

W związku z powyższym pokrótce przedkładam omówie-
nie kompetencji organów gminy.

 Organami gminy są Rada Miejska i Burmistrz.
Rada Miejska jest organem stanowiącym (uchwałodaw-

czym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obra-
dujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych 
przez przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie 
rzadziej jednak jak raz na kwartał.

Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał.
Rada Miejska działa na podstawie i w granicach obowiązu-

jącego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji rady określa 

art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 poz. 594 z póżn. zm) 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozo-
stające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kie-

runkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego 
działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który 
jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na 
wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozda-
nia z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w spra-
wie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, za-

sad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz 
zasad przekazywania środków budżetowych na realizację za-
dań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w 
granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gmi-
ny, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nierucho-
mości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stano-
wią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać 
tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywa-
nia, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżeto-

wym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i re-

montów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocz-
nie przez radę gminy,

f ) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz 
rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia-
łów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samo-
dzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z 
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 
majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, 
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawa-

mi do kompetencji rady gminy.
Jako organ kontrolny gminy Rada Gminy kontroluje dzia-

łalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję 
rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istnie-
jącą komisją Rady. Powołanie innych komisji ustawodawca po-
zostawił w gestii Rady.

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Jest to or-
gan jednoosobowy. 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentu-
je ją na zewnątrz. Zadania swoje wykonuje przy pomocy urzę-
du gminy, którego jest kierownikiem.

Kompetencje burmistrza są bardzo różnorodne a mianowi-
cie:

1) wykonuje on uchwały rady gminy,
2) przygotowuje projekty tych uchwał,
3) określa sposób ich wykonania
4) wykonuje budżet,
5) stosuje prawo, czyli wydaje decyzje administracyjne w 

sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
6) kieruje bieżącymi prawami gminy
7) reprezentuje gminę na zewnątrz
8) wykonuje zadania szczególne z zakresu ochrony prze-

ciwpowodziowej i zapobiegania klęską żywiołowym,
W  zakresie kompetencji tzw. wewnętrznych:
1) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych,
dokończenie na str. 5
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2) kieruje urzędem gminy przy pomocy, którego realizuje 
swoje zadania,

3) nadaje mu regulamin organizacyjny,
4) jest zwierzchnikiem zatrudnionych tam pracowników,
5) bardzo ważnym jego uprawnieniem jest to, że w przy-

padkach niecierpiących zwłoki może wydawać przepisy po-
rządkowe,

6) sprawuje także funkcję kierownika stanu cywilnego.
Burmistrz jako gospodarz gminy odpowiada za gospoda-

rowanie mieniem komunalnym oraz zarządza sprawami ma-
jątkowymi gminy w zakresie tzw. zwykłego zarządu gminy. To 
od niego zależy kierunek rozwoju gminy.

Przygotowuje również projekt budżetu, a po jego zatwier-
dzeniu przez radę gminy odpowiedzialny jest za sposób jego 
wykonania.

Burmistrz jako organ administracji posiada ustalone kom-
petencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej 
roli burmistrz wydaje indywidualne decyzje z zakresu admini-
stracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno 
w zakresie zadań własnych, jak i zleconych.

Przykładem działania burmistrza jako organu administracji 
publicznej w zakresie spraw własnych gminy jest wydawanie 
decyzji takich jak:

1) umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności z 
tytułu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nie-
ruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego,

2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz lokalizacji celu publicznego,

3) wydawanie decyzji z zakresu dodatków mieszkanio-
wych,

Przykładem działania burmistrza jako organu administracji 
publicznej w zakresie spraw zleconych gminie jest wydawanie 
decyzji takich jak:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków stałych
2. przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych i pie-

lęgnacyjnych
3. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu akcyzy zawarte-

go w paliwie
sekretarz gminy

dokończenie ze str. 4

Pierwsze spotkanie samorządowców 
w sprawie Kontraktu Samorządowego 

We wtorek 4 sierpnia br., z inicjatywy burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli, odbyło się w nowogardzkim ratuszu pierw-
sze spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego (KS). 

W spotkaniu, oprócz burmistrza udział wzięli: Doradca Bur-
mistrza Dobrej - Tomasz Krzyżanowski, Sekretarz Gminy Osina 
- Emilian Pisarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie - Stefan Sitkowski oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Kontrakt Samorządowy to nowe podejście do finansowa-
nia projektów w ramach funduszy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WZ). KS to umowa pomiędzy Marszałkiem 
Województwa, a samorządami. W naszym przypadku są to 
dwie gminy z powiatu goleniowskiego i jedna z powiatu łobe-
skiego. Dodatkowym partnerem jest samorząd powiatu gole-
niowskiego.

Kontrakt umożliwi wspólne pozyskanie funduszy unijnych 
w trybie pozakonkursowym.

W trakcie dyskusji uczestnicy wyrazili wolę podjęcia 
współpracy i pozytywnie odnieśli się do pomysłu wspólnego 
przygotowania KS, z uwzględnieniem wspólnych celów roz-
wojowych. Już podczas tego pierwszego spotkania powstały 
wspólne pomysły, które mogłyby być zrealizowane w ramach 
KS.

Na zakończenie obecni postanowili o powołaniu zespołu 
roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie koncep-
cji projektowej KS oraz ustalono termin kolejnego spotkania 
na dzień 18.08.2015 r.

O postępie prac nad Kontraktem Samorządowym będzie-
my informowali na bieżąco.

Anna Narkiewicz



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE6 31.08.2015 r.

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 
  INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIAD-

CZENIA RODZINNE – nowy okres zasiłkowy 2015/2016
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie Dział Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że zbliża 
się nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2015r. 
do 31 października 2016r. W związku z powyższym należy skom-
pletować niezbędne dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach uzyskanych w 2014r. przez 
wszystkich pełnoletnich członków rodziny, 

- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego 
wnioskodawcy, 

- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
który będzie się ubiegała strona dodatkowe dokumenty zostaną 
wymienione w ulotce informacyjnej dołączonej do druku wnio-
sku wydanego przez tut. Dział. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych określono w usta-
wie następująco:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem 
dokumentów do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc listopad następuje do dnia 30 listopada br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem 
dokumentów w okresie od dnia 1 października do dnia 30 li-
stopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia br.

Wnioski WYDAWANE I PRZYJMOWANE będą
od 1 WRZEŚNIA 2015r. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach 8 i 9.
W celu uzyskania informacji dotyczących zasad przyznawania 

i wypłacania świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 
2015/2016 udostępnione są numery telefonów (czynne w godzi-
nach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 7.30 do 15.30).

Ośrodek Pomocy Społecznej - 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
pok. Nr 8  Tel 39-20-200 lub pok. Nr 9 Tel 39-25-268
PROSIMY O KONTAKT PRZED KOMPLETOWANIEM DOKU-

MENTACJI DO WNIOSKU
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego
Iga Błażewicz

BEZROBOCIE PONIŻEJ 7 %!!! 
Według zgromadzonych danych i statystyk Powiatowe-

go Urzędu Pracy wynika, że na terenie Gminy Nowogard w 
latach 2011– 2015 zjawisko bezrobocia uległo znacznemu 
zmniejszeniu, co najlepiej obrazuje poniższa tabela.

Od początku 2015 roku odnotowaliśmy systematyczny 
spadek bezrobocia, a ostatnie dane nie pozostawiają wąt-

pliwości. W styczniu wskaźnik bezrobocia wynosił 7,8%, a na 
dzień dzisiejszy jest 6,5% - różnica jest ogromna! To niesamo-
wity wynik, szczególnie w tak niewielkiej gminie jak nasza. Po-
równując to do roku 2011, gdzie bezrobocie wynosiło 10,9 %, 
to jest to duża zmiana na plus.

Anna Narkiewicz

Ruszył Program Aktywizacji i Integracji 
osób bezrobotnych na terenie naszej Gminy 

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie, a Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie, od dnia 3 sierpnia 2015 
r. ruszył Program Aktywizacji i Integracji, którego celem 
jest aktywizacja zawodowa i integracja osób bezrobot-
nych.

Siedem osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, przez 
okres 2 miesięcy, będzie wykonywało prace porządkowe oraz 
porządkowanie zieleni na terenie miasta, jednocześnie ko-
rzystając z poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tre-

nerskich. Program Aktywizacja i Integracja realizowany jest w 
miesiącach sierpień i wrzesień, i obejmuje prace społecznie 
użyteczne oraz warsztaty trenerskie w wymiarze po 10 godzin 
tygodniowo (łącznie 20 godzin).

W programie mogą uczestniczyć osoby korzystające z po-
mocy społecznej. Koszty poradnictwa oraz 60% kosztów za-
trudnienia pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, a 
pozostałe koszty Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 
Koszt całego programu wyniesie 8.456,00 zł.

 Info. własna O{S
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WIEŚCI GMINNE

Spotkanie z mieszkańcami Jarchlina 
Spotkania mieszkańców z burmistrzem są dobrą oka-

zją, aby porozmawiać o problemach, które dotykają daną 
społeczność. Taką okazję mieli we wtorek, 4 sierpnia br., 
mieszkańcy Jarchlina, którzy spotkali się z burmistrzem 
Nowogardu oraz pracownikami wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) oraz wy-
działu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska (GKMiOŚ).

Jeszcze przed zebraniem burmistrz Robert Czapla wraz z Tade-
uszem Fiejdaszem kierownikiem wydziału GKMiOŚ oraz sołtysem 
Anetą Kaczmarek udali się w poszczególne miejsca na wsi aby zo-
baczyć efekt zaangażowania mieszkańców na rzecz ich sołectwa. 
W czynie społecznym i w sposób gospodarski mieszkańcy w swo-
jej miejscowości naprawili drogę oraz załatali dziury (wjazd przy 
świetlicy, koło przystanku autobusowego oraz dojazd do domów 
wielorodzinnych). Gmina za kwotę 2500 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 włącza się w ich działania. Cieszy fakt, że są takie so-
łectwa, gdzie nikt nie czeka, aż ktoś za nich coś zrobi, lecz sami 
wychodzą z inicjatywą i zaczynają działać - tak sami z siebie. War-
to takie sołectwa przedstawiać, jako przykład dla innych.

Następnie burmistrz wraz sołtysową wybrali się na teren placu 
zabaw, gdzie sołtys przedstawiła swoja koncepcję ewentualnego 
remontu ogrodzenia oraz placu zabaw.

Po przeprowadzonej wizji na wsi, wszyscy udali się do świe-
tlicy na spotkanie z mieszkańcami. Szczegółowo omówiono 
sprawy ważne dla Jarchlina w tym m.in. budowę chodnika przy 
drodze powiatowej. W toku owocnej dyskusji, mieszkańcy podjęli 
również wstępną decyzję w sprawie przyszłorocznego funduszu 
sołeckiego Jarchlina a mianowicie zabezpieczenie środków na 

termoizolację budynku świetlicy wiejskiej oraz plac zabaw. Jak 
widać ma być to fundusz w pełni inwestycyjny, co bardzo chwalił 
obecny na spotkaniu burmistrz. Podczas spotkania mieszkańcy 
mieli możliwość zgłoszenia wniosków i wypowiedzenia uwag od-
nośnie życia w Jarchlinie.

Spotkanie w Jarchlinie było okazją do rozmowy i zgłoszenia 
spraw, które dotyczą sołectwa. Takie spotkania dają bardzo wiele. 
Po każdym z nich burmistrz robi listę problemów z jakimi boryka-
ją się mieszkańcy - w większości udaje się je rozwiązać aczkolwiek 
są takie, na które jako urząd nie ma wpływu. Zdarza się również, 
że trzeba stawić czoło krytyce. Nie zawsze jest „różowo”. Obrywa 
się najczęściej za powiat czy województwo, bo ludzie nie mają 
czasami świadomości, do kogo należy dokładnie dana droga czy 
teren.

Anna Narkiewicz
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Bezpieczniej na przejściach dla pieszych 
Na zlecenie Burmistrza Nowogardu zostały wykonane 

prace przy modernizacji oświetlenia   poprawiające bez-
pieczeństwo pieszych na terenie   miasta   Nowogard. W 
okresie   wiosennym zostały zamontowane nowoczesne 
oprawy oświetleniowe nad przejściami dla pieszych na uli-
cach Księcia  Józefa Poniatowskiego,  Tadeusza Kościuszki 
oraz Wojska  Polskiego. Wykonawcą tej  modernizacji  była 
ENEA Oświetlenie w ramach umowy o  konserwację oświe-
tlenia

W lipcu bieżącego roku dokonano modernizacji oświetle-
nia  kolejnych przejść dla  pieszych na sieci gminnej w nastę-
pujących lokalizacjach:

ul. Armii Krajowej skrzyżowanie z Lipową 
ul. Armii Krajowej przejście w kierunku przychodni 
ul. Warszawska skrzyżowanie z Kościelną 
ul. Warszawska skrzyżowanie z Sądową 
ul. 700-lecia przejście w kierunku ratusza 

ul. Boh. Warszawy po  obu stronach skrzyżowania z ul. Po-
niatowskiego 

ul. Boh. Warszawy skrzyżowanie z ul. Żeromskiego 
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Bankową 
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Zieloną 
ul. 3 Maja skrzyżowanie z Bat. Chłopskich 
ul. 3 Maja skrzyżowanie z ul. Fabryczną 
ul. 3 Maja po  obu stronach skrzyżowanie z ul. Waryńskiego 
Prace wykonała firma „Jastar” , która zaoferowała w postę-

powaniu najniższą cenę – 23.124,00 zł
Zamontowanie nowoczesnych mocniejszych opraw typu   

LED znacznie  poprawiło  widoczność na wymienionych  po-
wyżej przejściach dla   pieszych. Przejścia zostały wyróżnione 
z otoczenia przez  inną barwę światła o dużym natężeniu, co 
powoduje zwiększenie uwagi kierujących oraz poprawę wi-
doczności w obrębie  przejścia jak  i na nim samym.

ul. Warszawska k/kościoła

ul. 3 Maja - zjazd nad jezioroul. 3 Maja skrzyżowanie z ul. Bankową

ul. Armii Krajowej skrzyżowanie z ul. Zamkową
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II Maraton MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego 

Memoriał Artura Komisarka i Pawła Zugaja 
W sobotę, 22 sierpnia br., w Nowogardzie miało miej-

sce wielkie kolarskie wydarzenie – II Maraton MTB Wokół 
Jeziora Nowogardzkiego – Memoriał Artura Komisarka 
i Pawła Zugaja.

Zapowiadało się, że na linii startu pojawi się ponad 300 za-
wodników – amatorów, a zjawiło się znacznie więcej.

Zawodnicy pogrupowani w 11 kategoriach wiekowych, 
w których w zależności od płci i wieku uczestnicy maratonu 
musieli przejechać od 2 do 4 okrążeń po 10,6 km. W ramach 
kat. wiekowych o puchar Komendanta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie walczyli Policjanci, a o Puchar Dyrektora Zakła-
du Karnego w Nowogardzie – funkcjonariusze SW. Nowością 
podczas tej edycji były trzy nowe kategorie: CECH, RODZINA 
i TURYSTA. Te dwie ostatnie kategorie były adresowane do 
osób, które chciały uczestniczyć w maratonie w swoim „tury-
stycznym” lub rodzinnym tempie, na dystansie jednego okrą-
żenia (w kategorii Rodzina był to dystans ok.7 km).

Dla najmłodszych przygotowano też wiele atrakcji m.in. 
ROWEROWE MIASTO DZIECI – mini wyścigi rowerowe, atrakcje 
przygotowane przez komisariat Policji w Nowogardzie, malo-
wanie buzi, dmuchane zamki, słodkości i wiele, wiele innych 
niespodzianek. Gościem specjalnym po raz drugi był DARIUSZ 
BARANOWSKI, który przyjechał tym razem również z synem.

Gmina Nowogard wsparła organizatorów nie tylko finanso-
wo, ale również przygotowano teren przy Szarych Szeregów, 
udostępniono scenę, pokryto koszta prądu, wypożyczono 
bezpłatnie namiot, oraz udostępniono pomieszczenia świe-
tlicy i prysznice na plaży miejskiej. Ta pomoc i wsparcie wielu 
osób sprawiło, że goście mogli czuć się u nas dobrze.

Wszystkich przyjezdnych serdecznie przywitał, w imieniu 
gospodarza Nowogardu, zastępca burmistrza Krzysztof Kolib-
ski, który życzył wszystkim jak najlepszych miejsc na mecie.

W tym roku uczestnicy jechali po nowej „ścieżce” dookoła 
nowogardzkiego jeziora.  W minionym roku, systemem gospo-
darczym, burmistrz Robert Czapla zlecił prace nad utwardze-
niem i przygotowaniem ww. ścieżki. Efekty tej pracy docenili 
zawodnicy, którzy chwalili trasę i jej przygotowanie. Miejmy 
nadzieję, że te głosy przekonają dotychczasowych przeciwni-

ków przebudowy ścieżki dookoła naszego jeziora, że jednak 
warto coś w tym kierunku zrobić.

Wielu z tegorocznych uczestników nowogardzkiego Mara-
tonu MTB zapowiedziało swój udział już za rok. I już dzisiaj ich 
serdecznie zapraszamy do Nowogardu.

Opr. Piotr Suchy
zdj. Piotr Suchy oraz udostępnione przez

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Kategoria K2, K3, K4
1. Iwona Rychlewska (Zdrojowa Hotels Kołobrzeg) - K3
2. Monika Graczewska (UKS Ratusz Maszewo) - K2
3. MAłgorzata Howis(STC Stargard) - K3
Kategoria M2, M3
1. Paweł Piotrowicz (Mierzyn) - M2
2. Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie) - M3
3. Filip Hasse(Ridersclub Kijewo) - M2
Kategoria M4, M5
1. Remigiusz Kuzmicki (Szczecin) - M4
2. Dariusz Hlek (Przęsocin) - M4
3. Zbigniew Kaczała -M5
Kategoria M6, M7
1. Zbigniew Junak (Choszczno) - M6
2. Zbigniew Maciaszyk (Szczecin) - M6
3. Janusz Pietruszewski -(LKK Nowogard) - M6
Kategoria CECH i TURYSTYKA
1. Maciej Kuberski (Nowogard)
2. Wojciech Kuberski (Nowogard)
3. Marek Kupczyński (Barlinek)
Kategoria RODZINA
1. Rodzina Chrabąszcze Nowogard (Damian Teodorczyk, 

Hubert Grygowski, Mateusz Gliwka)
2. Rodzina Jaros (Marek Jaros, Rafał Jaros, Ewa Jaros)
3. Rodzina Wielowskich (Jakub Wielowski, Adam Wielow-

ski, Nikola Wielowska)

SPORT
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Turniej badmintona 
Walka, pasja i emocje, towarzyszyły Turniejowi Bad-

mintona, który został rozegrany w niedzielę 23 sierpnia 
br., na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. W turnie-
ju udział mógł wziąć każdy. Rozgrywki zostały rozegrane 
systemem każdy z każdym.

A oto wyniki:
1. Szczubiał Wojciech 
2. Kaczemba Emil 
3. Trafankowski Mateusz
Zwycięzcy z rąk burmistrza zostali nagrodzeni dyplomami, 

nowym sprzętem do badmintona oraz upominkami związany-
mi z miastem Nowogard. Główną nagrodę zestaw badminto-
na do gry w debla Wojciech Szczubiał przekazał dla świetlicy 
środowiskowej Promyk.

Sędzią turnieju był Jerzy Kusiak, zaś koordynatorem turnie-
ju była Agnieszka Wróblewska kierownik wydziału RliF Urzędu 
Miejskiego.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Turnie-

ju Badmintona, dziękujemy za dobrą zabawę i wspólnie spę-
dzony czas oraz zapraszamy na kolejne turnieje.

Anna Narkiewicz

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W dniach 15,16,18,22,23 i 24 września 2015 r. odbędzie 

się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie 
w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych 
powinni  wystawiać je przed posesję.  W pozostałych nieru-
chomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości nieza-
mieszkałe) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny 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 znaleźć poniżej.
p.o. Kierownika ZBK

Grażyna Grosicka
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Boguszyce  
- II Memoriał im. Rafała Kopera 

Dnia 15 sierpnia br. (sobota), o godz. 10.00 w Boguszy-
cach, rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej w ramach II 
Memoriału im. Rafała Kopera. W tegorocznych rozgryw-
kach udział wzięło 5 drużyn z: Kulic, Boguszyc, Wojcieszy-
na, Wołowiec oraz Gardomino - Mechowo (gmina Płoty). 
Rozgrywki rozegrano systemem każdy z każdym.

Najlepszą drużyną zostali piłkarze z Kulic. II miejsce zaję-
li goście z Wojcieszyna, zaś III miejscowi czyli z Boguszyc. VI 
miejsce wspólnie zajęły drużyny z Wołowca oraz z Gardomina 
- Mechowa. Puchary ufundował burmistrz Robert Czapla.

W trakcie rozgrywania meczy dla głodnych i spragnionych 

czekał dość obfity bufet. W sprzedaży były ciasta, pierogi, kieł-
baski z grilla, napoje i inne smakowitości.

Sołtys Boguszyc Krystyna Maciejewska składa podzięko-
wania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji II 
Memoriału - burmistrzowi Nowogardu za puchary i pomoc, 
radnemu Bogumiłowi Gale za zorganizowanie sędziego i jego 
opłacenie oraz wszystkim darczyńcom i mieszkańcom, którzy 
czynnie zaangażowali się w to sobotnie wydarzenia.

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Boguszyc zapraszają za 
rok na III Memoriał im. Rafała Kopera.

opr. Piotr Suchy
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Wakacyjne zajęcia czytelnicze 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

Zajęcia czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Najmłodsi chętnie i z 
uśmiechem na twarzy odwiedzają Czytelnię dla Dzieci i Mło-
dzieży, gdzie odbywają się dla nich spotkania wakacyjne.

W każdym dniu czeka na dzieci wiele atrakcji oraz różno-
rodność form pracy /głośne czytanie, zabawy plastyczne i li-
terackie, kolorowe wycinanki, zagadki, zajęcia z woreczkami 
gimnastycznymi oraz chustą i tunelem animacyjnym KLANZA.

Przez ostatnie 5 dni towarzyszył temat przewodni „A cóż to 
za zwierzaki? Ach, to płyną morskie ssaki!”. Dzieci robiły swoje 
własne akwarium ze słoika. Ozdobą akwarium były muszelki, 

kamyczki, piasek, a przede wszystkim kolorowe rybki wła-
snoręcznie ozdobione cekinami i koralikami. Świetną zabawą 
okazało się wyszukiwanie z zamkniętymi oczami muszelek w 
piasku…

Celem zajęć w bibliotece jest zorganizowanie najmłod-
szym czasu wolnego w ciekawy sposób oraz promowanie 
książek i czytelnictwa.

info własna

Narada sołtysów w Boguszycach 
W czwartek, 6 sierpnia br., w Boguszycach, na terenie 

sportowo-rekreacyjnym, zorganizowana została narada bur-
mistrza Roberta Czapli z sołtysami naszej gminy. Na zebra-
niu obecni byli również: Przewodniczący Rady Powiatowej 
Goleniów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Leja, 
kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz, kierownik wydziału 
Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz oraz pracownicy 
wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego.

Na początku wszystkich przybyłych przywitała sołtys Bo-
guszyc Krystyna Maciejewska, a po niej, w imieniu burmistrza, 
głos zabrał kierownik Adam Czernkiewicz, który omówił sprawy 
bieżące. Następnie kierownik Tadeusz Fiejdasz poruszył sprawy, 
którymi zajmuje się jego wydział i prosił, aby sołtysi na bieżąco 
informowali go o wszelkich problemach czy potrzebach.

Kolejnym mówcą był burmistrz Nowogardu, który poinformo-
wał zebranych, o tym że pierwszy raz dożynki gminne stanęły pod 
znakiem zapytania. Ponieważ w momencie uchwalania budżetu 
na rok 2015, radni obecnej koalicji PiS PiR i PSL zredukowali kwo-
tę zarezerwowaną na dożynki o 50.000 zł. Kwota zabezpieczona 
przez Radę Miejską na organizację dożynek gminnych, nie pokry-
je całkowitych kosztów związanych z organizacją tegorocznego 
święta plonów. Również samego sołectwa Świerczewo nie stać na 
to, aby z funduszu sołeckiego pokryć brakującą kwotę.

Całość zakończyło się wspólnym grillowaniem, a sołtysi, w na-
turalnej scenerii, mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami. 
Te regularne spotkania sołtysów z burmistrzem i jego współpra-
cownikami weszły na stałe do kalendarza burmistrza Nowogardu 
i są z pewnością dobrym sposobem na integrację w gminie No-
wogard całego środowiska wiejskiego.

 Anna Narkiewicz
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Ruszyła 
modernizacja dróg 

i chodników na 
osiedlu Radosław 
To kolejna inwestycja na terenie gminy Nowogard, 

która jest realizowana systemem partnerskim. W maju 
br., umowę o wspólnym finansowaniu modernizacji dróg 
i chodników na osiedlu Radosław, w imieniu gminy pod-
pisał burmistrz Robert Czapla, zaś po stronie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy” swoje podpisy złożyli: Marian Jeż – 
Prezes Zarządu i Wiesław Piotrowicz – zastępca Prezesa 
Zarządu. Prace rozpoczęły się w czwartek, 6 sierpnia br.

W tym dniu burmistrz Robert Czapla wraz z prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”Marianem Jeżem oraz wyko-
nawcą, dokonali symbolicznego wbicia łopaty, zapoczątko-
wując prace, które mają być zakończone w październiku.

Wykonawcą prac został (wyłoniona  w  drodze przetar-
gu)  WALBUD Waldemar Puszcz, który zaoferował najniższa 
ofertę w kwocie 238 103,30 zł. Zakres planowanych robót 
obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z 
zapewnieniem ich odwodnienia. Spółdzielnia pokryje koszty 
remontu nawierzchni jezdni i chodników w części będącej w 
jej posiadaniu w kwocie 11 500 zł.

Anna Narkiewicz

 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 11.08.2015r.  nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 
10.08.2015r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości 

można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa  

- pokój ne 207 tel. (091) 39-26-227.
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Wyciąg z ogłoszenia  o  pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 
ewidencyjnym 750 o pow. 25 m2 (symbol użytku gruntowego – 
Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wojska Pol-
skiego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00018605/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trze-
cich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2015r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki   -  3.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 300,00 zł 
najpóźniej do dnia 14.09.2015r. na konto Urzędu: BANK  PE-
KAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-
cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.  

Wyciąg z ogłoszenia o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wie-
czystego działki niezabudowanej o nr ewidencyjnym 33/26 
o pow. 948 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona 
w obrębie nr 5 m. Nowogard.                  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZ1O/00049467/5 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2015r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki           -  237.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 23.700,00 
zł najpóźniej do dnia 21.09.2015r. na konto Urzędu: BANK  PE-
KAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

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.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl
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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 
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

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 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; ASPROD ul. 700-lecia 26a; 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Szanse 

Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza miesz-
kańców, rolników, przedsiębiorców, sołtysów, młodzież, 
przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych 
oraz wszystkich, którzy pragną zmieniać wieś na lepsze 
do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie two-
rzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Pań-
stwa udział w spotkaniu będzie miał wpływ na ostateczny 
kształt dokumentu.

Terminy spotkań w poszczególnych gminach:
Gmina Nowogard: 28.08.2015 (piątek) - Świetlica wiejska w 

Łęgnie godz. 14.00 

Gmina Maszewo: 02.09.2015 (środa) - Ośrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie godz. 17.00 

Gmina Osina: 09.09.2015 (środa) - Świetlica wiejska w Osi-
nie godz. 18.00 

Gmina Stepnica: 10.09.2015 (czwartek) - Gminny Ośrodek 
Kultury w Stepnicy godz. 17.00

W programie m.in. analiza mocnych i słabych stron, szans i 
zagrożeń, a także celów LSR. Prosimy o potwierdzenie swojej 
obecności na spotkaniu celem oszacowania liczby uczestni-
ków dzwoniąc pod nr tel.: 91 461 25 84 lub 504 062 884

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego
15.09.2015 r. (wtorek)  Nowogard ulice: Bohaterów War-

szawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, 
Poniatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Księ-
cia Racibora I, Światowida, Gryfitów, Cmentarna, Polna, Reja, 
Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, 
Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 3 Maja, 
Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, 
Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, 
Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciecho-
wo 121a.

16.09.2015 r. (środa) Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii 
Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wyszyńskie-
go, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, 
Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsud-
skiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego, Wileńska, Ko-
ściuszki, Miętno 20-36, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, 
Rataja, Wiejska, Jesionowa, Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Li-

powa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Ko-
walska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Gen. Bema, 
Wybickiego, Norwida, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice, 
Promenada, Sądowa Stolarska.

18.09.2015 r. (piątek): Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, 
Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierzchę-
cino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, 
Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las, Świerczewo, Ogary.

22. 09. 2015 r. (wtorek): Sieciechowo, Długołęka, Radło-
wo, Krasnołęka, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce, Ostrzyca, Bro-
mierz, Olchowo, Gardna, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, Sta-
re Wyszomierki, Sąpolnica.

23.09.2015 r. (środa): Kulice, Sąpole, Jarchlino, Żabówko, 
Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo, Wierzbięcin, 
Słajsino, Wojcieszyn, Żabowo,

24.09.2015 r. (czwartek): Miętno, Lestkowo, Glicko, Sikor-
ki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga, 
Zatocze, Wołowiec.


