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Bezpłatny biuletyn

NOWOGARD

Dokończenie na str. 2

Trwa budowa drogi dojazdowej  
do nowogardzkiej strefy 

We wtorek, 7 czerwca br., burmistrz Robert Czapla, przyjechał  
na plac budowy, aby ocenić stan postępu prowadzonej inwestycji.

Wizji lokalnej towarzyszyli pracownicy Wydziału Inwestycji  
i Remontów: kierownik Adam Czernikiewicz i Rita Mazurczak. 
Prace przebiegają planowo i nie ma zagrożenie, aby inwestycja 
nie została zrealizowana w wyznaczonym terminie.

Dokończenie na str. 3

4 maja br., ruszyła najważniejsza inwestycja w historii gminy Nowogard – budowa drogi do Kosztrzyń-
sko-słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowogardzie. Najważniejszej, bo mającej ogromny i zna-
czący wpływ na dalszy rozwój ekonomiczny Gminy. Wykonawcą tej drogi jest firma STRABAG Sp. z o.o.  
Całkowity koszt inwestycji to 3.062.447,43 zł, z tego około 200 tys. wkład partnera (Powiat Goleniowski),  
zaś kwota 1.478.420,93 zł pochodzi z budżetu gminy Nowogard.

Niezrozumiałe decyzje radnych  
z koalicji PiR/PiS, WN i PSL

została odrzucona głosami radnym z tzw. koalicji, którzy zagło-
sowali na nie - Słomski (PiR), Dziura (PiS), Nieradka (PiR), Kania 
(WN), Wiatr (niezależny), Bociarski (PSL), Krata (PSL) i Kwatkow-
ski (PSL), zaś radni: Bogus (PiR), Gała (WN), Ciechanowski (WN), 
Jurczyk (WN), Cwajda (WN) i Paśko (PSL) wstrzymali się od gło-
su. Pozostali zaś radni (z klubu SLD – Wiąz, Piwowarczyk, Bedna-
rek, Wolny i niezależny Kielan) głosowali za uchwałą, która mia-
ła rozwiązać bolączki mieszkańców naszej Gminy. Głosy przeciw 
oraz wstrzymujące się spowodowały, że inwestycje, zgłaszane 
przez burmistrza, radnych, a przede wszystkim przez samych 
mieszkańców, nie będą mogły być zrealizowane. I choć projekty 
uchwał omawiano wcześniej w komisjach, i jak to już się stało 
zwyczajem tej rady, inne zapadały tam decyzje, a inaczej ci sami 
radni zagłosowali podczas sesji.

Wielokrotnie również poszczególni radni, w różnych publi-
katorach, zarzucali nam stronniczość oraz to, że przedstawiamy 
mieszkańcom nieprawdę odnośne ich decyzji podcza sesji. 

Środowa (22 czerwca br.), przedwakacyjna sesja Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, dla wielu z mieszkańców naszej Gminy, będzie 
niezrozumiała. Ponieważ mieszkańcy gm. Nowogard zwracali 
się z prośbą, aby publicznie informować, którzy z radnych jak 
głosowali, więc to czynimy. Najważniejsza uchwała z tej sesji, 
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Prawdę jednak jest łatwo zweryfikować i stwierdzić 
dany fakt, kto mówi i pisze prawdę. Są nagrania dźwięko-
we z sesji oraz powstaje z każdej z nich protokół. Nasze 
podsumowania z sesji w całości opierają się, tylko i wyłącz-
nie, na nagraniach sesji Rady Miejskiej.

A oto decyzje radnych oraz skutki, jakie one przyniosą 
nam mieszkańcom.

Radni nie przyjęli następujących zmian w budżecie  
na rok 2016, które zaproponował burmistrz Robert Czapla:

- nie dla konserwacji i nowego oświetlenia ulicznego. 
Co to oznacza dla nas mieszkańców? Tylko tyle, że które-
goś dnia nastaną na kilku ulicach naszego miasta oraz  
na kilku wioskach tzw. „egipskie ciemności”. A oto ulice oraz 
wsie, gdzie zgodnie z decyzją radnych, od 1 lipca br., nastaną 
„egipskie ciemności”:

Nowogard i ulice: Roosevelta, Grota Roweckiego, 
Wiejska, Świerkowa, Lipowa, Dębowa, Jodłowa, Tadeusza  
Kościuszki (od Wiejskiej do byłej winiarni), Dąbrowskiego, 
Piłsudskiego, Traugutta, Wileńska, Okulickiego, Wojska 
Polskiego, Blacharska, Wyszyńskiego Luboszan, Dąbrowsz-
czaków, Bankowa, Kilińskiego Waryńskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Pocztowa, Fabryczna, Batalionów Chłopskich, 
Rzeszowskiego, Nadtorowa (od ul. Polnej do ul. Mickie-
wicza), Polna, Kochanowskiego, Mickiewicza, Reymonta, 
Reja, Mickiewicza, Cmentarna, Młynarska, Żeromskiego,  
Słowackiego, Kasprowicza, Magazynowa, Warcka, Młynarska,  
Poniatowskiego (do ul. Ogrodowej) oraz Ogrodowa;

Wsie: Ostrzyca, Sąpolnica, Długołęka, Wyszomierz, 
Bieńczyce, Bieniczki, Osowo, Słajsino, Jarchlino, Konarze-
wo, Maszkowo, Żabówko, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce,  
Wołowiec, Orzesze, Orzechowo, Lestkowo, Miętno, Wierzchy,  
Sikorki, Grabin, Glicko, Łęgno, Trzechel, Czermnica, Strzele-
wo i Świerczewo.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jakakolwiek awaria 
lampy, przepalenie się żarówki czy zdewastowana skrzyn-
ka oraz brak światła sprawi, że nie możemy jako Gmina 
naprawić szkód i doprowadzić do ponownego urucho-
mienia oświetlenia, bo najzwyczajniej w świecie nie ma  
na to zabezpieczonej kwoty w budżecie Gminy. Radni o tym  
zostali poinformowani (po raz kolejny) podczas sesji, dlate-
go ich decyzja nie jest do końca zrozumiała. Tak więc, dro-
dzy mieszkańcy, jeżeli gdzieś nie będzie działało oświetlenie 
drogowe (z różnych powodów), to zgłaszajcie ten problem 
bezpośrednio do waszych radnych.

- nie dla dofinansowania remontu ulicy Piłsudskiego.  
Jest to inwestycja wspólna Gminy z Powiatem. Każda  
ze stron zabezpieczyła w swym budżecie na realizację tej 
inwestycji po 120 tys zł. W sumie przeznaczono ogółem 
240 tys zł. Jednak kwota zabezpieczona w budżecie na re-
alizację tej inwestycji, wg kosztorysu inwestorskiego, jest  
o 40 tys. zł za mała. Dlatego też burmistrz zwrócił się do rad-
nych o zabezpieczenie potrzebnej kwoty, bez której nie jest 
możliwe rozpoczęcie inwestycji, ale również przekazanie 
Gminie zabezpieczonej przez Powiat kwoty. Przypominamy, 
że jest to okręg wyborczy radnego Kwiatkowskiego;

- nie dla budowy drogi łączącej ul. Kowalską z ul. Zam-
kową (tzw. grobla). Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się 
do burmistrza, aby coś z tą drogą zrobić, bo po opadach 
deszczu staje się ona nie do użytku. Aby jednak tę drogę 
wybudować, trzeba wykonać projekt i uzyskać wymagane 
pozwolenia. Burmistrz przygotował więc stosowny projekt 
uchwały, zabezpieczający potrzebną do tego kwotę. Jednak 
radni z koalicji PiR/PiS i PSL odrzucili ten projekt. Tak więc 
nadal będziemy chodzić po błocie;

- nie dla Planów Rewitalizacji Miasta na lata 2016 - 
2022. Ważność tego dokumentu dobiegła końca w roku 
2015 i trzeba go zaktualizować. Wcześniej te plany posłu-

żyły do pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych 
m. in. na: budowę mola, skateparku, boiska do piłki siat-
kowej na plaży oraz placu zabaw. Niestety radni powie-
dzieli temu nie. Więc nie będzie pieniędzy unijnych na re-
monty terenów rekreacyjnych w naszym mieście np. nad 
jeziorem czy w obrębie ulic: Kowalskiej, Warszawskiej  
i Zamkowej;

- nie dla wypłaty odszkodowań dla mieszkańców,  
za przejęcie ich gruntów przez Gminę (przejęcie gruntów 
na drogi publiczne, w ramach planów zagospodarowania 
przestrzennego z 1997 i 2010 r.). Jednym słowem radni na-
rażają Gminę na procesy sądowe z właścicielami gruntów. 
Szkoda, że prawo nie przewiduje, aby konsekwencje prawne 
i finansowe za swe decyzje ponosili również sami radni i to 
z własnej kieszeni, bo nigdy by takiej uchwały nie odrzucili. 
Zgadnijcie więc drodzy Państwo, kto za tę decyzję tak na-
prawdę teraz zapłaci…Wy!!!

- nie dla oczyszczalni ścieków w Konarzewie i Oso-
wie. Od wielu lat mieszkańcy borykają się z problemem 
sieci kanalizacji sanitarnej, która jest dziurawa i zdewa-
stowana, szczególnie podczas opadów deszczu, zalewa-
ła tereny w poszczególnych sołectwach. Wielokrotnie 
w tej sprawie interweniowała u burmistrza radna Miro-
sława Cwajda (WN), jednak pozostali radni swą decyzją 
zablokowali tę inwestycję. Wygląda na to, że mieszkańcy 
Konarzewa i Osowa nadal będą się borykali ze śmierdzą-
cym problemem. Dzięki tej dokumentacji, istniała real-
na szansa, na pozyskanie potrzebnych funduszy unijnych  
na realizację ww. inwestycji;

- nie dla rozdzielenia sieci kanalizacyjnej na sieć sani-
tarną i deszczową w ulicy Waryńskiego. Ostatnio Dziennik 
Nowogardzki pisał o problemie z tą siecią właśnie u zbie-
gu tej ulicy, a szczególnie o zalewaniu przez ścieki siłowni  
na świeżym powietrzu. Kwota potrzebna do zabezpieczona 
w budżecie, rozwiązałaby ten problem. Dlatego też bur-
mistrz zwrócił się do radnych o zabezpieczenie potrzebnej 
kwoty. Dziwne w tym wszystkim jest to, że prezes Marek 
Słomski, opublikował w swej gazecie artykuł o tym, że jest 
problem właśnie u zbiegu ul. Waryńskiego. Jednak, gdy po-
jawiła się szansa rozwiązania tej sytuacji, na korzyść miesz-
kańców, to jego syn Piotr, który pełni funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, głosuje przeciwko 
temu. Widać, że ważniejsza jest dla nich zasada, że im gorzej 
dzieje się w mieście, tym lepiej dla nich.

- nie dla oświetlenia solarnego w sołectwach gm. No-
wogard m. in. w: Sąpolnicy, Wołowcu, Świerczewie oraz 
Wierzbięcinie. Istnieje realna szansa pozyskania na ten 
cel dofinansowania unijnego. Aby zacząć o nie starania,  
potrzebna jest dokumentacja. Dlatego też burmistrz wy-
stąpił do radnych o zabezpieczenie na ten cel pieniędzy  
w budżecie. Niestety radni, którzy pochodzący z terenu 
wiejskiego odrzucili ten wniosek, co przekreśla szansę pozy-
skania przez Gminę potrzebnych na ten cel pieniędzy;

- nie dla remontu kładki nad jeziorem. Chodzi o od-
cinek, który został wybudowany jeszcze za burmistrza  
Kazimierza Ziemby. Użyty wówczas materiał uległ całkowitej 
degradacji. Nowa kładka zostałaby wybudowana z drewna 
kompozytowego na podkładzie stalowym, odpowiednio 
zabezpieczonym, który daje gwarancję 20 lat bezpiecznego 
z niej korzystania. Niestety radni chyba wolą taki stan, jaki 
jest teraz;

- nie dla przebudowy placu zabaw w Ostrzycy. To inwe-
stycja dotycząca dzieci z Ostrzycy, gdzie plac zabaw znajduje 
się w niecce, w której po każdych opadach deszczu, zbie-
ra się woda. Dlatego sołtys wraz z mieszkańcami poprosili  
o przeniesienie tego placu w inne miejsce. Miejsce się zna-
lazło, jednak aby plac przenieść potrzebna jest dokumen-
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tacja. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 4 tys zł. Jednak 
po przetargu okazało się, że najniższa kwota jest o 1.166 
zł wyższa i o zabezpieczenie tej właśnie kwoty, zwrócił się  
burmistrz do radnych. Ci jednak powiedzieli nie.

Jest to kolejna, niezrozumiała dla nas mieszkańców, 
decyzja nowogardzkich radnych. Podobnie było już wcze-
śniej w przypadku m. in. remontu dachu na Przedszkolu  
nr 3, przebudowy dróg oraz budowę parkingów przy Przed-
szkolu nr 3 (inwestycja wspólna ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Gardno”), budowy parkingu przy Przedszkolu nr 4, 
na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
odnośnie zagospodarowania terenu nad Jeziorem No-
wogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Nowogard i wiele innych inwestycji. Za każdym  

razem radni się tłumaczyli, że sprawy te nie były porusza-
ne na komisjach, albo że uchwała jest nie tak skonstru-
owana. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że „złej baletnicy,  
to przeszkadza nawet rąbek u spódnicy”. To są najzwy-
klejsze wybiegi ze strony radnych, aby danej uchwały nie 
przyjmować – tylko w jakim celu? Wymówek zawsze jest 
wiele, ale to nie rozwiązuje w żaden sposób problemów, 
które zgłaszają sami mieszkańcy. Tyle naszego komentarza 
odnośnie tej sesji.

Drodzy mieszkańcy gminy Nowogard, jednym słowem, 
radni coś chcieli, ale im znów nie wyszło… a dalsze komen-
tarze, odnośnie tego wszystkiego, pozostawiamy już Wam 
samym.

opr. Piotr Suchy

Budowana droga ma zapewnić łatwość dojazdu dla przy-
szłych Inwestorów oraz użytkowników obszaru inwestycyjne-
go. Projekt przewiduje budowę: kanalizacji deszczowej oraz 
zbiornika retencyjno-odparowującego, skrzyżowania z drogą 
Nowogard-Drzysław, wybudowanie drogi z wjazdem i wy-
jazdem od strony Wojcieszyna, aby mieszkańcy pobliskiego 
osiedla Bema, którzy mogliby obawiać się wzmożonego ruchu  
pojazdów ciężkich w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie 
odczuwali dyskomfortu z powodu istnienia nowogardzkiej 
podstrefy. 

Na końcu drogi przewiduje się budowę placu manewrowe-
go, do swobodnego zawracania  samochodów dostawczych. 

Piotr Suchy

Trwa budowa drogi dojazdowej  
do nowogardzkiej strefy 
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W związku z planowaną budową placu zabaw na Osiedlu 
Radosław, do zarządcy terenu (Agencja Nieruchomości  
Rolnej), na którym usytuowany był dotychczasowy plac 
zabaw, wystosowano prośbę o udzielenie prawa do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument 
podstawowy i niezbędny do przeprowadzenia inwestycji. 
Niestety Gmina otrzymała odmowę na dysponowanie nie-
ruchomością, która stanowi własność Skarbu Państwa i jest 
w zarządzie ANR.

Dlatego też burmistrz Nowogardu wraz z kierownikiem 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnic-
twa (GNGR) Ewą Jakubcewicz, kierownikiem Wydziału Archi-
tektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) 
Pawłem Krugłym oraz kierownikiem Wydziału Inwestycji  
i Remontów (IiR) Adamem Czernikiewiczem, w dniu 21 kwiet-
nia br., odbył wizję lokalną, aby ustalić miejsce planowanego 
placu zabaw, co też się stało. Plac zabaw usytuowany zostanie  
w pobliżu garaży, na terenie gminnym, w bezpiecznej odle-
głości od drogi, bez ryzyka hałasu pod oknami mieszkań.

Piotr Suchy

Burmistrz podpisał zapytanie  
w sprawie budowy placu zabaw na osiedlu Radosław
W poniedziałek 13 czerwca, br., burmistrz Robert Czapla, podpisał zapytanie ofertowe  
na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw na os. Radosław  
w Nowogardzie. Termin składania ofert upływa 24 czerwca br.

W sobotę – 4 maja br., słowa przysięgi małżeńskiej po-
wiedzieli sobie Pani Wioleta Urbaniak i Pan Jakub Ma-
rian Kowalski. Uczynili to w wyjątkowym miejscu. Otóż 
ślub nie odbył się jak zwykle w sali ślubów Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, ale w malowniczej scenerii Jeziora  
Nowogardzkiego, w pobliżu restauracji „Przystań”.  
W obecności około 50 przybyłych gości oraz licznie ze-
branych mieszkańców Nowogardu, zaciekawionych tym 
niecodziennym wydarzeniem, ceremonię połączenia 

Pierwszy ślub w plenerze w Nowogardzie 
„węzłem małżeńskim” prowa-
dziła Mariola Tyrcha – zastępca 
kierownika USC, dla której był to 
również pierwszy tego typu ślub.

Ślub w iście „amerykańskim 
stylu” to w Polsce nowość. Moż-
liwość taka pojawiła dopiero  
1 marca 2015 r., z chwilą zmiany 
ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego. Od tego momen-
tu każda para, za dodatkową 
opłatą, może wziąć ślub cywilny  
w każdym miejscu. Musi ono 
jednak spełniać trzy warunki: 
zapewniać bezpieczeństwo osób 
obecnych przy składaniu oświad-
czeń o wstąpieniu w związek 
małżeński, umożliwiać zachowa-
nie uroczystej formy i musi znaj-
dować się w okręgu rejestracji 
stanu cywilnego, właściwego dla 
danego kierownika urzędu stanu 
cywilnego.

Z informacji uzyskanych od nowożeńców wynika,  
że głównym powodem zawarcia związku małżeńskiego 
poza Urzędem był urzekający widok nowogardzkiego 
jeziora oraz sentyment, z jakim łączy się ich życie z No-
wogardem, choć oboje urodzili się poza Nowogardem 
(Trzcianka i Jastrzębie Zdrój).

Zachęcamy pary do tworzenia niezapomnianych 
wspomnień i zawierania związków małżeńskich w nowo-
gardzkich plenerach.

Piotr Suchy
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W dniu 31 maja br., zakończył się pierwszy etap likwidacji 
Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard. Proce-
sem chemicznym likwidacji tej niebezpiecznej rośliny objęto 
blisko 4 ha powierzchni działek, zarówno gminnych, Nadle-
śnictwa Nowogard, jak i prywatnych. Opryski przeprowadzi-
ła firma Bioverde.

Na usuwanie barszczu uzyskano dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie w wysokości 4.213,04 zł. Pod koniec czerwca 
zaplanowano drugi oprysk, który pozwoli na uzyskanie jak 
najlepszego efektu walki z tą zagrażającą życiu i zdrowiu  
rośliną.

Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu (RLFKiS)

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ro-
bót budowlanych, związanych z przebudową drogi w miejsco-
wości Olchowo, biegnącej od kościoła w kierunku jeziora.

Długość odcinka przebudowywanej drogi to ok 550 m,  
o szerokości ok. 4 m i nawierzchni asfaltowej. Składanie 
ofert upływa z dniem 30 czerwca br.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone jest 
na stronie http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/354.
dhtml

Burmistrz podpisał ogłoszenie 
w formule „projektuj i wybuduj” na przebudowę 
drogi w Olchowie
W dniu 13 czerwca br., burmistrz Robert Czapla, podpisał ogłoszenie o przetargu nieogra-
niczonym na przebudowę drogi w miejscowości Olchowo.

Pieniądze na tę inwestycję burmistrz pozyskał ze środ-
ków PROW, w wysokości 63,63% przewidywanych kosztów. 
Pozostałą kwotę, radni zabezpieczyli na wniosek burmistrza 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 maja br.).

Planowana przebudowa drogi w miejscowości Olcho-
wo, poprawi w istotny sposób jej jakość oraz zwiększy bez-
pieczeństwo samych mieszkańców, a także pozostałych jej 
użytkowników.

Piotr Suchy

Zakończył się I etap likwidacji  
Barszczu Sosnowskiego w gm. Nowogard 
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AUTONEUM W NOWOGARDZIE  
MA 10 LAT 

Jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich 
pracowników. Umożliwiająca osobom pracującym rozwój 
osobisty i zawodowy. Dba również i o tę sferę wzajemnych 
zdrowych relacji międzyludzkich. Widoczne to było szcze-
gólnie w sobotę (4 czerwca br.), gdy na terenie, za halą 
produkcyjną, pracownicy wraz z nowogardzkim zarządem 
świętowali nie tylko Dzień Dziecka, ale również 10 rocznicę 
działalności firmy Autoneum w Nowogardzie.

Na to święto nowogardzkiej firmy, zatrudniającej ponad 
230 mieszkańców naszej Gminy, zaproszony został burmistrz 
Robert Czapla, który pogratulował z okazji jubileuszu gospo-
darzom, życząc dalszego rozwoju.

Nie zabrakło atrakcji, które zostały przygotowane dla 
wszystkich przybyłych. Były pokazy strażackie, występy  
artystyczne, dwa duże torty, dobrze zaopatrzony bufet, 
masę atrakcji dla najmłodszych, ale również i dla starszych. 
Dla gości przewidziano również zwiedzanie zakładu.

Firmie Autoneum i jej pracownikom, z okazji 10. lecia 
funkcjonowania w Nowogardzie, życzymy dalszego rozwoju, 
owocnej współpracy z samorządem gminy Nowogard oraz 
tego, aby rynki zbytu zawsze potrzebowały Waszego pro-

duktu - elementów wygłuszających wnętrze samochodów 
(w przypadku Nowogardu są to marki Volvo oraz BMW).

Piotr Suchy

Autoneum to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej, specjalizująca się  
w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów. W Polsce istnieją dwa  
zakłady: w Katowicach (główna siedziba Autoneum Polska) oraz w Nowogardzie (od 2006 roku).

Zaproszenie do udziału  
w projekcie - Bez granic 

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób 
młodych w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopo-
morskiego, które:

nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo); •	
nie uczą się lub nie studiują dziennie i nie szkolą się. •	

Największe szanse przy rekrutacji maja osoby długotrwale bez-
robotne oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym 
(osoby te mają stanowić min. 50% uczestników projektu). 
Uczestnictwo w projekcie obejmuje cztery etapy:
I ETAP
Kwalifikacja uczestników projektu obejmująca złożenie  
dokumentów rekrutacyjnych oraz testy psychologiczne  
i rozmowę kwalifikacyjną z mentorem podczas której oce-
niany jest poziom motywacji kandydata do projektu.
II ETAP
Przygotowanie Uczestników do wyjazdu na praktykę zagra-
niczną na które składają się:

Przygotowanie z mentorem Indywidualnego Planu 1. 
Działania;
Przygotowanie psychologiczne do wyjazdu obejmujące 2. 
indywidulane konsultacje z mentorem i kurs rozwoju 
osobistego

Zaproszenie do udziału w projekcie „Bez granic-międzynarodowe  
doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, który 
jest realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o

Kurs języka angielskiego (100h) – spotkania po 2-4 go-3. 
dziny do 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące.
Warsztat interkulturowy – 2 dni po 6 godzin 4. 
Czas trwania etapu: 3 miesiące

III ETAP
Uczestnicy projektu, w 10-osobowych grupach pod opieką 
mentora wylatują na zagraniczną praktykę zawodową do 
Cork, drugiego największego miasta w Irlandii. Przez pierw-
sze 15 dni przebywa z nimi mentor z Polski, przez resztę 
pobytu są wspierani przez mentora ze strony partnera po-
nadnarodowego – Together-Razem Centre.

IV ETAP
Po powrocie do Polski Uczestnicy jeszcze przez 2 miesiące 
będą objęci  wsparciem w projekcie. Udział w projekcie jest 
bezpłatny.

Uczestnicy w ramach projektu podzieleni są na pięć  
10-osobowych grup. Rekrutacja do pierwszej grupy prowa-
dzona jest do 24 czerwca, a zajęcia rozpoczynają się w lipcu. 
Rekrutacja do kolejnej grupy prowadzona jest do połowy 
września 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym  
linkiem: http://bezgranic.zgd.com.pl/rekrutacja/
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: http://
bezgranic.zgd.com.pl/
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Po raz kolejny, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, 
Dziennik Nowogardzki i tworzący go ludzie piszą coś bez 
sprawdzenia, jak się rzecz ma naprawdę. Nieprawdziwą 
informacją w artykule jest ta, że to osadzeni z nowogardz-
kiego Zakładu Karnego zaczepiali młodych ludzi, siedzą-
cych na ławce nad jeziorem. Prace te w ostatnim czasie 
wykonywane były przez stażystów Urzędu Miejskiego oraz 
pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. Osoby osa-
dzone w tym czasie sprzątały główne ulice naszego miasta.  
To, że komuś coś się wydaje nie oznacza, że tak właśnie było. 
Obowiązkiem zaś dobrego dziennikarza jest zweryfikować 
informacje, a nie pisać co mu ślina na język przyniesie jako 
prawdę. Dlatego mamy obowiązek sprostować tak zmani-
pulowane wiadomości.

Od pięciu lat, dzięki współpracy burmistrza z dyrek-
torem nowogardzkiego Zakładu Karnego (ZK) płk Jerzym  
Dudzikiem, w dbaniu o czystość Nowogardu zaangażowane 
zostały osoby osadzone, które sprzątają nasze miasto. Oso-
by wychodzące poza mury nie są osobami przypadkowymi 
i zanim skazany podejmie pracę na zewnątrz bierze się pod 
uwagę wiele czynników. Więźniów kwalifikuje do pracy ZK 
(mogą oni pracować poza murami więzienia bez dozoru 
konwojenta) i podlegają oni bezpośrednio koordynatorowi 
Jarosławowi Hołubowskiemu.

Osadzeni pracują dobrowolnie bez wynagrodzenia.  
Praca ta jest najlepszym narzędziem resocjalizacji, dającym 

NIETRAFIONE OSKARŻENIA
W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (27 maja br.), pojawił się materiał pt.: 
,,Więźniowie zaczepiają przechodniów”, w którym jedna z mieszkanek Nowogardu, telefonując 
do DN, skarży się na to, że więźniowie zatrudnieni przez gminę do prac na terenie miasta, 
zaczepiają mieszkańców.

możliwość osiągania pozytywnych korzyści społecznych, 
ale również umożliwiając powrót tym ludziom do społe-
czeństwa. Skazani w większości wykonują prace polegające 
na: zamiataniu, sprzątaniu trawników, placów, parkingów 
i chodników, przycinaniu krzewów i gałęzi drzew. W czasie 
opadów śniegu odśnieżają chodniki i skuwają lód. Ponadto 
osadzeni wykonali szereg remontów m. in. kompleksową 
termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 3 w No-
wogardzie, remont budynku dla ratowników na kąpielisku 
gminnym, remont nowego oddziału dziecięcego w Nowo-
gardzie, remont świetlicy w Grabinie i Żabówku oraz remont 
Urzędu Miejskiego. Nad wszystkimi tymi osobami nadzór 
sprawuje Jarosław Hołubowski, który dobrze wywiązuje się 
ze swoich zadań i nie ma takiej możliwości, aby dochodziło 
do takich sytuacji, jakie opisuje DN.

Dziwne i zastanawiające więc jest to, że dotychczas 
nie było nawet żadnego zgłoszenia do organów tj. Policja,  
Zakład Karny czy Burmistrza Nowogardu o tym, że osoby 
osadzone zaczepiają przechodzące kobiety czy siedzących 
na ławkach nad jeziorem. Pisanie takich artykułów przez DN 
jest szkodliwe dla współpracy pomiędzy Zakładem Karnym 
a gminą Nowogard.

Gdyby nie było pewności, że to jest bezpieczne, to gmi-
na by się nie zdecydowała na to, aby osadzeni wykonywali 
jakiekolwiek prace na rzecz Nowogardu.

Anna Narkiewicz

Burmistrz przekazał jezioro w Karsku  
pod opiekę wędkarzy Okręgu PZW  
w Szczecinie
W dniu 30 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał  
z Okręgiem PZW w Szczecinie umowę na kolejne 10 lat użyt-
kowania Jeziora Karsk (pow. 33,5 ha) do celów wędkarskich. 
Umowa obowiązywać będzie do końca 2026 roku. Nie mała 
w tym była zasługa sołtysa Karska Jerzego Kubickiego, któ-
ry zabiegał oto, aby PZW wzięło pod swe „skrzydła” karskie  
jezioro. Dzięki tej opiece, stworzone zostaną dogodne wa-
runki, nie tylko do wędkowania, ale również i do wypoczyn-
ku (do rekreacji, sportu i turystyki). Ponadto PZW zobowią-
zał się do ochrony jeziora przed kłusownikami oraz do zary-
biania każdego roku jeziora pod okiem ichtiologów.

Spotkanie podsumowujące współpracę pomiędzy  
gm. Nowogard a Okręgiem PZW w Szczecinie odbyło się 7 
czerwca br. w Nowogardzie. Była to okazja do podziękowań, 
które na ręce burmistrza Nowogardu złożyli: Prezes Zarządu 
Okręgu Grzegorz Rogalewicz oraz Skarbnik ZO (Prezes Koła 
PZW nr 36 Nowogard „Miasto”) Edward Paszkieiwcz. W tym 
spotkaniu brał również udział sołtys Karska Jerzy Kubicki.

Jezioro Karsk udostępnione będzie do wędkowania dla 
członków PZW Okręgu w Szczecinie, którzy wykupili od-
powiednie składki okręgowe lub dla osób niezrzeszonych  
po wykupieniu zezwoleń okresowych.

Na łowisku obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu 
Ryb PZW, w tym przepisy obowiązujące na wodach Okręgu 
PZW w Szczecinie. 

opr. Piotr Suchy
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Nikola Skąpska, uczennica klasy II b Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie została laureatką ogólnopolskiego konkursu 
edukacyjnego „JAK KAKTUS I MAŁY RATUJĄ ŚWIAT CAŁY”, 
zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Konkurs polegał na 
przygotowaniu plakatu interpretującego hasło „Jak Kaktus  
i Mały ratują świat cały” w oparciu o tematyką zapobiegania 
zmianom klimatu oraz o serial edukacyjny „Kaktus i Mały”  
i był skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat.

Komisja Konkursowa przyznała punkty za projekt indy-
widualnie, w ramach ustalonej skali punktowej, oceniała 
prace pod względem:

merytorycznym – zgodność opracowanego projektu  1. 
z podaną tematyką,
inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności 2. 
przedstawionego tematu,
wizualnym – estetyka, dokładność.3. 

Nikola jako nagrodę otrzymała rower górski.
Opiekunem pracy jest pani Urszula Zajda.

Laureatka ogólnopolskiego konkursu 
edukacyjnego

Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twa-
rze dzieci to obrazki, które można było zauważyć pod-
czas Dnia Dziecka w Karsku, zorganizowanego przez soł-
tysa Jerzego Kubickiego oraz radę sołecką, który odbył 
się w niedzielę (5 czerwca br.,) na boisku sportowym.
Niedzielne, bardzo słoneczne popołudnie pozwoliło zre-
alizować cały program dnia dziecka, podczas którego 
bawiły się całe rodziny. Dla wszystkich dzieci było bardzo 
dużo atrakcji, pałac dmuchany, jazda wozem strażacki 
oraz policyjnym. Nie zabrakło również przepysznego po-
częstunku w postaci słodkości i kiełbasek z grilla.
Rada sołecka wraz z sołtysem kierują swe podziękowania 
dla osób i instytucji, dzięki którym dzieci w Karsku mo-
gły świętować swój dzień. A oto lista tych, którzy wsparli  
organizację Dnia Dziecka w Karsku: burmistrz Roberta 
Czapla, Celowy Związek Gmin RXXI Antoni Bielida, Jerzy 
Furmańczyk, Jan Bąk, Kazimierz Lembas, Aumix, Piekarnia 
Karsk, Piekarnia Barbara i Waldemar Pędziszczak, Ochot-
nicza Straż Pożarna Błotno, Policja Nowogard, Krzysztof 
Skowron podnośnik, Leszek Ostrowski Wata cukrowa.

Opr. Anna Narkiewicz

Dzień Dziecka  
w Karsku

W sobotę, 4 czerwca br., przy pięknej i słonecznej pogo-
dzie dzieci i ich rodzice świętowali wspólnie Dzień Dziec-
ka w Miętnie. Nie byłoby może w tym nic dziwnego gdy-
by nie fakt, że sołtysi 3 sołectw: Korchut Anna (Miętno), 
Tracz Łukasz (Lestkowo), Klusaczyk Władysława (Wierz-
chy) oraz ich rady sołeckie, wspólnie organizowali Dzień 
Dziecka w Miętnie, na który zaprosili burmistrza Rober-
ta Czaplę, który w prezencie dzieciom przywiózł słody-
cze. W rozdawaniu tych słodyczy przez burmistrza oraz  
w prowadzeniu imprez sportowych wspomógł organiza-
torów były mieszkaniec Miętna, Tomasz Litwin.  

Oprócz pieczenia kiełbasek odbyły się również liczne 
zabawy sportowe. Na festyn przyjechał również radio-
wóz policyjny, do którego dzieci mogły wsiadać i wszyst-
ko w nim oglądać.

Jak widać na załączonych zdjęciach wszyscy bawili 
się doskonale, frekwencja dopisała od początku do koń-
ca. Na twarzach dzieci gościł cały czas uśmiech, a to jest 
przecież najważniejsze.

opr. Piotr Suchy

Trzy sołectwa wspólnie 
świętowały Dzień 
Dziecka w Miętnie 
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Zmiana na stanowisku 
Komendanta Nowogardzkiej Policji 

Pan Komendant w pełnym umundurowaniu o godz. 7.30 
uczestniczył w odprawie Policjantów, na której omówione 
zostały zdarzenia z ostatniej doby. Po odprawie Policjantów 
nadszedł czas na odprawę kierowniczą. W czasie telekonfe-
rencji złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu w Go-
leniowie. Pod bacznym okiem podinsp. Małgorzaty Figury 
odprawił służbę dyżurnych. Zadaniował kierownika Referatu 
Kryminalnego oraz Referatu Prewencji. Kolejnym punktem 
dnia było zwiedzanie Komisariatu. Młody Pan Komendant 

W dniu 02 czerwca 2016 r. obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie objął 
Kamil Mikołajczyk – uczeń Szkoły Podstawowej w Orzechowie. Wygrał konkurs plastyczny 
pt. „Dzień Dziecka z Policją” , którego nagrodą był „Fotel Komendanta” w Dniu Dziecka.

zapoznał się ze strukturą jednostki, sprzętem, załogą oraz 
uczestniczył w patrolu interwencyjnym. Spotkanie z Komen-
dantem Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie odbyło 
się na terenie Goleniowskiej jednostki, gdzie miał okazję od-
wiedzić miejsca niedostępne dla większości obywateli.

Ten niezwykły dzień dla Kamila zakończył się wręcze-
niem certyfikatu a także nagród rzeczowych, po czym roz-
emocjonowany, odwieziony został do Szkoły w Orzechowie  
w asyście Policjantów.

st. insp. Klaudia Gieryń

Burmistrz Robert Czapla, w imieniu Gminy Nowogard,  
w dniu 9 czerwca br., przekazał umową użyczenia Sołectwu 
Konarzewo, reprezentowanemu przez sołtys Dorotę Den-
dal, działkę 16/1 o powierzchni 778 m2 z przeznaczeniem 
na lokalizację placu zabaw i małego boiska.

Umowa użyczenia została podpisana na okres 10 lat,  
tj. do 8 czerwca 2026 r.

Przypomnijmy, że w dniu 4 stycznia br., gmina Nowogard 
dokonała zakupu nieruchomości niezabudowanej, w celu 
lokalizacji placu zabaw dla dzieci z sołectwa Konarzewa,  

Konarzewo ma już grunt pod plac zabaw
od Agencji Nieruchomości Rolnej. Podpisany został sto-
sowny akt notarialny i działka za kwotę 24.100 zł stała się 
własnością gminną. Problemem w Konarzewie było to,  
że Gmina na terenie sołectwa nie posiadała żadnego grun-
tu, na którym mógłby powstać plac zabaw, stąd też decyzja 
burmistrza Roberta Czapli, aby zakupić odpowiedni grunt. 
Był to pierwszy krok do powstania na terenie tego sołec-
twa placu zabaw. Dzisiaj problem ten przestał istnieć. Przed 
Sołectwem czekają więc kolejne zadania - zaprojektowanie 
ww. obiektów, a w dalszej konsekwencji ich wybudowanie.

 Piotr Suchy
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Ostrzyca - planowane inwestycje 

Na remont czeka dach na świetlicy, przeniesienie placu zabaw 
w inne miejsce, bo obecne, które jest niżej położone, podczas 
opadów jest zalewane. Ponadto sołtys zwróciła się z prośbą  
o zakup wiaty przystankowej, która poprawi bezpieczeństwo oraz 
komfort mieszkańców, korzystających z publicznej komunikacji.

Są to zadania ważne dla sołectwa i będą na nie zabez-
pieczone pieniądze w funduszu sołeckim. Burmistrz 
obiecał wsparcie ze strony Gminy na realizację oma-
wianych inwestycji.

Dzień Dziecka  
w Ostrzycy 

Zamek dmuchany, para-
lotnia, wóz policyjny, wata cu-
krowa, popcorn, lody, napoje, 
malowanie twarzy – to tylko 
część atrakcji, które czekały na 
dzieci w Ostrzycy z okazji ich 
święta – Dnia Dziecka. Bardzo 
słoneczne popołudnie zgro-
madziło w sobotę, 4 czerwca 
br., przy świetlicy wiejskiej 
obok boiska sportowego 
najmłodszych mieszkańców  
sołectwa. We wszystkich za-
proponowanych atrakcjach 
brały udział całe rodziny,  
a wszystko to dzięki zaangażo-
waniu sołtys Anny Borowiec-
kiej oraz rady sołeckiej. Nie 
zabrakło również przepysz-
nego poczęstunku w postaci 
słodkości i kiełbasek z grilla.

Opr. Piotr Suchy

Spotkanie burmistrza  
z mieszkańcami Karska 

Spotkanie dotyczyło uwag, które mieszkańcy zgłosili odno-
śnie dobiegającej końca budowy chodnika, realizowanego 
przez Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich i współfinan-
sowanej przez gminę Nowogard (koszt całkowity tej inwe-
stycji to 760 tys zł).
Do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa pisma, które zostały 
przekazane do WZDZ w Koszalinie, jako do właściciela drogi. 

Choć we wsi pojawiło się ogłoszenie o planowanym spo-
tkaniu w sprawie listu, to z 36 osób, które się pod jednym  
z nich podpisały, przyszła tylko jedna (1). I ten jeden miesz-
kaniec mógł przedstawić burmistrzowi problem, z którym się 
boryka podczas opadów deszczu (posesja tego mieszkańca 
znajduje się w najniższym punkcie wioski i jest notorycznie 
zalewana). Po spotkaniu włodarz wraz z sołtysem Karska, 
kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) Tadeuszem Fiejdarzem 
i z jego zastępcą Wojciechem Szponarem, udali się na wizję 
lokalną, gdzie wspólnie z zainteresowanym ustalili działania, 
zmierzające do usunięcia powstałego problemu.

Piotr Suchy

W dniu 30 maja br., burmistrz Robert Czapla, na zaproszenie sołtysa Jerzego Kubickiego, 
spotkał się w godzinach popołudniowych z mieszkańcami Karska. 

Obecna Rada Sołecka wraz z sołtys Ostrzycy nie tylko zaangażuje się organizację imprez 
integrujących lokalną społeczność, ale również walczy o poprawę infrastruktury w sołec-
twie. Podczas spotkania, w dniu 12 czerwca br., w czasie Spartakiady, burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla rozmawiał z sołtys Anną Borowiecką o ważnych dla sołectwa sprawach.
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W sobotę 4 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Że-
romskiego w Nowogardzie wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji „Noc bibliotek” pod hasłem „Wolno czytać”, aby w ten 
niekonwencjonalny sposób promować czytelnictwo i biblio-
tekę jako miejsce otwarte i przyjazne. Było to pierwsze tego 
typu przedsięwzięcie w historii naszej Biblioteki i od razu 
zakończone sukcesem. W godzinach od 19 do 22 byliśmy 
otwarci na wszystkich użytkowników, a dla 20 osobowej 
grupy dzieci zorganizowane zostały różne atrakcje. Na po-
czątku odbył się seans filmu na podstawie książki Andrze-
ja Maleszki „Magiczne drzewo”, następnie projektor został 
wykorzystany do teatrzyku cieni.

Z małych rączek powstawały wilki, ślimaki, motyle i inne 
stwory. Pełną emocji atrakcją były nocne poszukiwania skar-
bu w bibliotece. Dzieci przy użyciu latarek przeszukiwały 
wszystkie pomieszczenia, aby odszukać ukryte w różnych 
miejscach wskazówki. W gabinecie pani Dyrektor, każdy mógł 
na chwilę przejąć jej obowiązki, w Dziale Zbiorów Specjalnych 
rozpoznawały odgłosy zwierząt, miały również za zadanie 
odnaleźć salę z pianinem czy też wielkim żółwiem. Mrocz-
na atmosfera sprzyjała kryminalnym atrakcjom, podczas 
których dzieci wczuły się w rolę detektywów Lassego i Mai 
bohaterów książki Martina Widmarka „Tajemnica biblioteki”. 
Na podstawie ich przygód dzieci rozwiązywały krzyżówkę tyl-
ko przy użyciu latarek. Ostatnią zabawą pełną śmiechu była  

Noc w bibliotece
tajemnicza skrzynia, w której ukryto różne rekwizyty kojarzące 
się tytułami książek. W międzyczasie na dzieci czekał przygo-
towany poczęstunek a na zakończenie każde dostało dyplom 
uczestnictwa, zakładkę do książki, mały gadżet oraz słodkiego  
całuska (pączusia) na drogę. Pomimo późnej wieczorowej 
pory uczestnicy wykazywali wiele energii i z uśmiechem 
ustawiali się do pamiątkowego zdjęcia. Powodzenie „Nocy 
w bibliotece” spowodowało, że nie będzie to tylko jednora-
zowa akcja i następna zaplanowana jest na jesień tego roku  
z nowymi atrakcjami nie tylko dla dzieci.

W dniu 11 czerwca br. (sobota), na Plaży Miejskiej  
w Nowogardzie, miał miejsce V Przegląd Piosenki Żeglarskiej  
„Szuwary 2016”- cykliczna impreza odbywająca się corocz-
nie w czerwcu, której organizatorem jest Klub Żeglarski 
„KNAGA” w Nowogardzie, przy przy wsparciu finansowym 
licznej grupy sponsorów. Organizatorów wsparł również 
burmistrz Robert Czapla, który bezpłatnie udostępnił scenę 
oraz profesjonalne nagłośnienie. Konkurs miał na celu pro-
pagowanie wśród uczestników piosenki żeglarskiej i szant. 

Zanim przystapiono do występów, minutą ciszy uczczo-
no pamięć śp. Lecha Szpona, dotychczasowego koordynato-
ra Przeglądu, który zmarł w sobotę 4 czerwca br.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się prawie 40 uczestni-
ków w wieku od 5 lat do 40+. Występy oceniało Jury w skła-
dzie: Aneta Drążewska, Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, Justyna Sawicka, wokalistka, finalistka programu 
„Must Be The Music” oraz Jan Kozłowski, muzyk, Grupa Sa-
mochodowa „Kozłowski”. 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień oraz 
wspólne zdjęcie Laureatów, zakończyło tegoroczne „SZUWARY”.

A oto oficjalne wyniki V Przeglądu Piosenki Żeglarskiej 
„SZUWARY 2016” :
Grand Prix: duet Martyna Kochan i Paulina Kluczewska 
(„Żeglarz”) - Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
Kategoria 5 – 13 lat
I miejsce: Iga Wójcikiewicz („Legenda o Trzęsaczu”), Szczecin
II miejsce: Oliwia Maciejuniec („Ballada o wikingu”), Nowogard
III miejsce: Wiktoria Woźniak („Gdzie ta keja…”), SP w Dę-
bicach
Wyróżnienie: Zieloni Piraci („Bum, Cyk, Cyk”), Zielone 
Przedszkole, Nowogard

Przegląd Piosenki Żeglarskiej 
„Szuwary 2016” w Nowogardzie

Kategoria powyżej13 lat
I miejsce: Weronika Lalik („Pieśń wielorybników”), Nowogard
II miejsce: Natalia Pawlak („Po co mi to było”), Gimnazjum w Osinie
III miejsce: Karolina Kobus („Hej, me Bałtyckie morze”), Nowogard

Wyróżnienie specjalne oraz nagrodę Przewodniczące-
go Rady Powiatu Goleniowskiego  otrzymała Aleksandra  
Hieronimczuk („Hej, ho, żagle staw”), SP w Dębicach.

opr. Piotr Suchy
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Tak też się stało. Dodatkowo mieszkańcy sami zebrali fundu-
sze, za które zakupili stroje sportowe dla swych zawodników. 

W czwartek wykonawca bramek, Wojciech Kubicki,  
zainstalował je na boisku, a dodatkowo przekazał za darmo,  
na rzecz miejscowej społeczności, piłkę do nogi oraz siatkę 
do piłki siatkowej.

Jednak to nie był jedyny miły akcent dla mieszkańców 
Sikorek. Burmistrz poinformował zebranych, że został już 
wyłoniony wykonawca projektu sanitariatów oraz przyła-
cza sanitarnego do świetlicy wiejskiej w Sikorkach, który  
w ciągu 6 miesięcy powinien zakończyć swą pracę. To kolejna  
inwestycja, którą obiecał mieszkańcom burmistrz, i ją wła-
śnie skutecznie realizuje.

Piotr Suchy

W meczu w piłkę nożną wygrał zespół z Maszkowa, zaś  
w piłkę siatkową zwyciężyła drużyna z Sikorek.

Zanim mecze zostały rozegrane, burmistrz Robert  
Czapla, przekazał na rzecz sołectwa Sikorki nowe bramki, 
usytuowane na nowym boisku oraz zestaw piłek. Ponadto 
zawodnicy z Sikorek i Maszkowa wraz z burmistrzem oraz  
z sołtys Małgorzatą Kubiak przecięli wstęgę, oddając oficjal-
nie kompleks boisk do użytku.

Warto wspomnieć, że mieszkańcy sołectwa Sikorki sami 
wykonali prace związane z powstaniem boisk oraz placu  
zabaw. Na styczniowym spotkaniu z mieszkańcami, ze strony 
włodarza padła propozycja, że Gmina ufunduje bramki oraz 
siatki, kiedy prace przy boiskach zostaną już zakończone.  

Sikorki - sołectwo na medal 
W piątek, 10 czerwca br., w Sikorkach rozegrane zostały dwa mecze. Jeden w piłkę  
nożną pomiędzy drużynami z Sikorek oraz z Maszkowa, drugi zaś w piłkę siatkową  
pomiędzy drużyną z Sikorek, a drużyną pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
w składzie: Wojciech Szponar, Aleksandra Liwińska, Paulina Golacik, Jarosław Soborski,  
Szymon Pilipczuk, Andrzej Sawicki i Sławomir Rekowski.
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Z nowogardzkiej ekipy najlepiej pojechała w swej katego-
rii Żaneta Zacharewicz, która zajęła 1 miejsce (MX KOBIET),  
Tomasz Litwin uplasował się na 10 miejscu w kategorii MX1C. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że jeszcze tydzień temu, 
ten nowogardzki zawodnik chodził wsparty o kule z powo-
du nogi w gipsie. To tylko pokazuje z jakim zacięciem mamy  
zawodników jeżdżących w barwach klubu KM Cisy Nowo-
gard. 6 miejsce w kategorii MX Quad Open zajął Tomasz 
Jamroży (brat polskiej piosenkarki Margaret), który jeździ 
również w barwach nowogardzkiego klubu.

Puchary zwycięzcom wręczał m. in. burmistrz Robert 
Czapla, który pogratulował nie tylko zwycięzcom, ale wszyst-
kim zawodnikom i organizatorom za profesjonalizm.

IV Runda Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w Motocrossie 
W niedzielę, 12 czerwca br., na nowogardzkim torze motocrossowym „Smoczak”, rozegrana  
została IV Runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej.

Mistrzostwa Polski mogły odbyć się dzięki wielu inwe-
storom, ale również przy wsparciu finansowemu Burmistrza 
Nowogardu.

A oto klasyfikacja indywidualna zawodów:
MX2C
1   Tomasz Stelmaszyk LSM BRY-TECH Racing
2   Tomasz Banaszak Pro Racing Team
3   Paweł Stachera Pro Racing Team
MX1C
1   Dominik Kaźmierczak WKM Wschowa
2   Marc Flasza  KM Szczecin
3   Kamil Majorczyk WKM Wschowa
10  Tomasz Litwin                 KM Cisy Nowogard 
MX65
1   Mikołaj Stasiak Automobilklub Gorzowski
2   Kacper Chrostowski KM SKM Słońsk
3   Sajmon Zarach  Gdański AutoMotoKlub

MX85
1   Bernard Stasiewicz  LSM BRY-TECH Racing
2   Pepe Sohn           Pro Racing Team
3   Mikołaj Kupaj           KS Polkowice
MX2 Junior
1   Emil Przystupa  KS Polkowice
2   Wiktor Jasiński Automobilklub Gorzowski
3   Alex Gutstein  Pro Racing Team
MX Kobiet
1   Żaneta Zacharewicz KM Cisy Nowogard
2   Karolina Jankowiak Automobilklub Głogów
3   Aurelia Dopierała WKM Wschowa
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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

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: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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 No-
wogardzie, 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 „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; Mar-
ket „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 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. Chłop-
skich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spo-
żywczo-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; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-
lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wol-
ności 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 Spo-
żywczo-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; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* * *

www.nowogard.pl

MX Open
1   Dominik Bolewicz Automobilklub Głogów
2   Igor Zienkiewicz WKM Wschowa
3   Bartosz Dorosz WKM Wschowa
MX Masters
1   Grzegorz Jankowiak Automobilklub Głogów
2   Marek Kreczetowski WKM Wschowa
3   Janusz Piotrowski WKM Wschowa

MX Quad Open
1   Roman Gwiazda KM Chojna
2   Łukasz Lorenc  Pro Racing Team
3   Kacper Mieszkowski WKM Wschowa
6   Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 

Opr. Piotr Suchy
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Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu  nr 7 z dnia 28.06.2016 r. 

nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy. 
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

Geodezji I Rolnictwa  - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest kampanią  
społeczną, której inicjatorem jest Fundacja „ABCXXI – Program 
Zdrowia Emocjonalnego”. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej 7 i 8 czerwca 2016 r. odbyła się akcja „Czytaj dziecku 
20 - minut dziennie. Codziennie” w której uczestniczyły dwie 
grupy dzieci (2-3 i 4-5letnie). Dzieci wysłuchały opowiadania  
F. Law „Zebra Zanzibar” oraz E. Carle „Bardzo głodna gąsieni-
ca”. Spotkanie odbyło się także dla dzieci szkolnych z klasy I a  
i b SP w Dębicach. Uczniowie wysłuchali opowiadania  
K. Terleckiej „Krokodyl MAKS na czekoladowej wyspie”.

Celem akcji było uświadomienie społeczeństwu ogrom-
nego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju oraz wyro-
bienie u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. 
Spotkania prowadziła Ewelina Kamińska - pracownik Działu 
dla Dzieci i Młodzieży.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015r.  poz. 1774 ze zm.  
Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazów  nr 5 i 6  z dnia 07.06.2016 r. 
oraz 13.06.216r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów nieograniczonych

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015r.  poz. 1774 ze 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 nr 7 z dnia 28.06.2016 r.  
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego
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Nowogard – budynki wielolokalowe (spółdzielnie, wspólnoty...)

�������

�	������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�#$!%&'(��()*�*�' *��)�+,-./!0()*&()1��,-.*&�2%���3

����� �� �� � !�

!#�$�%��� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

!#�$�%����!#=!�

&�(��� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

#�(���� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

����$���� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

*�����+������� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

*�����+��������#!

,������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

,�%�����-��./0�1����/ !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

,��� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

,���/����� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

,�/�%��-��2������� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#�&!

.���%���� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

.������������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

34����������-� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

3������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

6��H�%-��"=#

+����������2�������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

+�<������� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

+������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

+��������"

+�������7��������: !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

$�<�� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

$�<���)�

$������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

$��������!"=!&

$�%��-� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

(��������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

(���������� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

(��%�������"�=""� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

(0������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

?�������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

,�/�%��-�� 2��������
)����

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

,�/�%��-��2��������)���
�������

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

�������

�	������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�#$!%&'(��()*�*�' *��)�+,-./!0()*&()1��,-.*&�2%���3

!! !"

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"���!#�""�" )�!&�"��"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!#�""�" )�!&�"��"�

&�!��!��"' !���!#�""�" 

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

&�!��!��"' !���!#�""�" 

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

�������

�	������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�#$!%&'(��()*�*�' *��)�+,-./!0()*&()1��,-.*&�2%���3

����� �� �� � !�

!#�$�%��� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

!#�$�%����!#=!�

&�(��� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

#�(���� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

����$���� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

*�����+������� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

*�����+��������#!

,������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

,�%�����-��./0�1����/ !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

,��� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

,���/����� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

,�/�%��-��2������� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#�&!

.���%���� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

.������������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

34����������-� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

3������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

6��H�%-��"=#

+����������2�������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

+�<������� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

+������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

+��������"

+�������7��������: !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

$�<�� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

$�<���)�

$������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

$��������!"=!&

$�%��-� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

(��������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

(���������� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

(��%�������"�=""� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

(0������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

?�������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

,�/�%��-�� 2��������
)����

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

,�/�%��-��2��������)���
�������

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

�������

�	������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�#$!%&'(��()*�*�' *��)�+,-./!0()*&()1��,-.*&�2%���3

!! !"

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"���!#�""�" )�!&�"��"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!#�""�" )�!&�"��"�

&�!��!��"' !���!#�""�" 

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

&�!��!��"' !���!#�""�" 

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

�������

�	������

?���������'

9����2����<�� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

9����2����<���)

9����%�������� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

9����%���������!&

9����%���������""

9��%�A #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

7����0��� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#�&!

7��� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

7����B��%� #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

@����������� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

D���%������!

E�����%%� )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

2��������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

2����������!&=!'

2��%��� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

2���;������ !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

2������ )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

2������9�������� ��!'�"!�"� '�!!�! �"# !���!#�""�" )�!&�"��"�

2����;������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

2����;�������#

F������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

F������ #�!"�! �") "� �!��"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

F�������"���&���

F������ '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

F�������!�=!!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

'���!!�!'�!���
"!�"#�"�

!�'���!!�!)�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

&�)�!��!&�!���
"��"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!�

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

!�#���!"�!#�! �
""�")�" 

"�#� �!"�!)�"��
"&�")�&�

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!!�!'�!���
"!�"#�"��&!

!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

�������

�	������

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

"���!#�""�" )�!&�"��"�

��!#�""�" )�!&�"��"�

&�!��!��"' !���!#�""�" 

"���!#�""�" )�!&�"��"�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'�!"�!��"# "� �!)�"&�&�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

&�!��!��"' !���!#�""�" 

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

"���!#�""�" )�!&�"��"�

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'���!"�!'�!���
"!�"#�"��

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!��!'�!���
"!�"'�"�

!�#���!"�!#�! �
""�"��" 

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

'���!"�!#�!���
""�"#�" 

"�)� �!&�!)�"��
"&�"��&�

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�

�������

�	������

G���������� '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

G�����������"��! 
!�'���!!�!#�!��
""�"#�" 

!�#���!"�!)�"��
""�")�" 

"�#� �!"�!)�! �
"&�")�&�

&���!��!'�!���
"!�"'�"��&!

�������

�	������

��!'�"!�"� #�!"�! �"'

'���!"�!'�!���
"!�"#�"�

"�#� �!"�!)�! �
"&�"��&�



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe
�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��!� �� 0%���6(),(:4$

����� �� �� � !�� !! !"

!#�$�%��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

&�(��� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

#�(���� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

����$���� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

*�����+������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

*����� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

,������ '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

,�%�����-��./0�1����/ ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

,��� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

,���/����� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

,�/�%��-��2������� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

,������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

.���%���� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

.������������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

34���������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

34����������-� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

3����� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

3������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

5�������� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

60��������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

6-��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

6��%��	�7��������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

6��H�%-� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

8����9��0��:: )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

8�������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

8��0��� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

+��1������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

+����������2�������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

+���;������ !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

+��/���������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

+�������-� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

+�<������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

+�<������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

+������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

+�-%�� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

+�������7��������: ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

+����������&&=&�� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

+���%����� )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

$�<�� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

$�1��� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

$������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

$�%��-� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��!� �� 0%���6(),(:4$

����� �� �� � !�� !! !"

!#�$�%��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

&�(��� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

#�(���� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

����$���� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

*�����+������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

*����� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

,������ '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

,�%�����-��./0�1����/ ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

,��� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

,���/����� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

,�/�%��-��2������� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

,������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

.���%���� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

.������������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

34���������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

34����������-� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

3����� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

3������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

5�������� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

60��������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

6-��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

6��%��	�7��������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

6��H�%-� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

8����9��0��:: )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

8�������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

8��0��� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

+��1������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

+����������2�������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

+���;������ !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

+��/���������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

+�������-� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

+�<������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

+�<������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

+������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

+�-%�� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

+�������7��������: ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

+����������&&=&�� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

+���%����� )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

$�<�� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

$�1��� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

$������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

$�%��-� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe
�������

�	�������

>4���� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

(��������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

(���������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

(��%�������"�=""� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

(��%�������")=&)� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

(0������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

(��%��.������ !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

���%����� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

?������� )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

?���������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

?���� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

?�������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

?%���� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

9�0��������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

9����@�����/�@�����-� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

9����2����<�� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

9���%��� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

9���� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

9����%�������� )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

9�������� !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

9��%�A !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

7��0������ !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

7��0��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

7����0��� #�! !��&� !&�"� !!�"# ��"" )�"�

7�%��� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

7��� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

7�����%� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

7����B��%� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

7������������ ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

@4���� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

@������/��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

@������/����!"!� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

@����������� )�"� !��&! !'�"� !"�")  �"& ��"!

@���������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

@0��������� ��"! '�! !#�" !&�"� !��"' ��""

@��C��� !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

@%������ !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

@%������� !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

@������ !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

D���%����� ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&

D�������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

E�����%%� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

2��������� !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

2��%��� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

2���;������ ��"" #�"� !)�&� !'�"� !"�"#  �"&
�������

�	�������

2������ !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

2���;��� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&� !'�"�

2������9�������� !'�"� !!�"# ��"" )�"� &�!� !�!#�" 

2��������� !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

2����;������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

F������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

F������ !"�")  �"& )�"� !��&! !#�" !&�"�

F��������� !#�" !"�")  �"& ��"! '�!� !)�&�

F������ !!�"# ��"" #�! !��&! !'�"� !"�"'

G���������� '�!� !)�" !"�") !��"' ��"! #�! 

�������������	�������	��	����������������������������

����� �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��2�0%�� 0%���6(),(:4$

����� �� �� � !�� !! !"

2����%��������� ��!��"� ��!��" ��! �" !��"��&! !��"!�&�  �! �" 

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<�������
������/���<��� �����������0� ������4� ��C� %���� ����� �� �����4��� ����%�%����<A�
�����������1�����������������/���<������4���������������������������������%����
��������������?�%�������/�1������������������

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<�������
������/���<��� �����������0� ������4� ��C� %���� ����� �� �����4��� ����%�%����<A�
�����������1�����������������/���<������4���������������������������������%����
��������������?�%�������/�1������������������



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

�������

�	�������

?�%����� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

?�%����������#'���# � #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

?%���� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"�

90�%���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

9%������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

9��%�A #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

7��0��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

@41��� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

@41������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@������/��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

@������/����!"!� !'�"� !!�"# ��"" )�"�

@������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

@0������ ��"! '�! !�!#�" !&�"�

@%����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@%��������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

@%������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

@%������������"�=")� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

@��/��$�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

@����%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

D��������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

E����/�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

2������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

2���������������''=' � ��"! '�! !�!#�" !&�"�

2�����/����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

2�����/� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

2�����/��� !���!#�""�" #�!"�! �") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

2���������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

2�0����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

2��������������''���'#� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

F��-��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

F��0����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

F�%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

F��������� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"�

G����� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

G��-��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

�������

�	�������

 �"& ��"!

��"" )�"�

!"�"#  �"&

��"" )�"�

��"" )�"�

��"" )�"�

!'�"� !"�"'

!��"' ��""

 �"& ��"!

!'�"� !"�"'

&�!� !�!#�" 

!��"#  �"&

!��"' ��""

 �"& ��"!

 �"& ��"!

!��"#  �"&

!��"' ��""

��"" )�"�

��"" )�"�

!��"#  �"&

!��"' ��""

��"" )�"�

!��"' ��""

 �"& ��"!

!��"' ��""

��"" )�"�

!��"#  �"&

#�!��!��"# "� �!)�"&�&�

!'�"� !"�"&

!��"#  �"&

��"" )�"�

!��"#  �"&

��"" )�"�

!��"#  �"&

!"�"#  �"&

!'�"� !"�"&

!'�"� !"�"&

�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(��6(&%������ �!�"�&()�$45�6�74(�0 6(),0' /)

(��������<A �� �� � !�

,�������� !&�"� !��"' ��"! #�! 

,��;����� !&�"� !��"' ��"! #�! 

,0�%�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

,0�%���&' #�!"�! �") "� �!)�"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"#

,0�%���(0�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

,��/��� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

,�������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

,������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

,��������## #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

,������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

.�������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

34����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

30���0��� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

3�������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

3����0�� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

6����� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

6����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

6����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

8���/���� !&�"� !��"' ��"! #�! 

+���� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

+�������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

+������� ��"! '�! !�!#�" !&�"�

+����������&&=&�� !"�")  �"& )�"� '�!��&!

$��%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

>���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

(������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

(��������"& '�!!�!��"# !���!)�""�" #�!"�! �") &�!��!��"'�&!

(������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

(��%�������"�=""� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

(��%�������<� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

(��%������")=&) ��"" #�"� "�!)�&� !'�"�

(����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

�����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

�����2���������������"=�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

?���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

?������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

?��/��� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

?������ #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

?����/��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

?������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

?���� !&�"� !��"' ��"! #�! 

?�����"! )�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �")

�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(��6(&%������ �!�"�&()�$45�6�74(�0 6(),0' /)

!! !"�

"�!)�&� !'�"�

"�!)�&� !'�"�

��"" )�"�

"���!#�""�" )�!&�"��"�

��"" )�"�

��"" )�"�

!'�"� !"�"&

 �"& ��"!

��"" )�"�

!'�"� !"�"&

��"" )�"�

��"" )�"�

 �"& ��"!

��"" )�"�

!��"#  �"&

 �"& ��"!

!��"#  �"&

��"" )�"�

"�!)�&� !'�"�

!��"' ��""

!'�"� !"�"&

!��"' ��""

!#�" !&�"�

!��"#  �"&

��"" )�"�

!'�"� !"�"&

��!'�"!�"� #�!"�! �"&

 �"& ��"!

 �"& ��"!

!��"#  �"&

!"�"#  �"&

��"" )�"�

 �"& ��"!

��"" )�"�

��"" )�"�

!��"' ��""

 �"& ��"!

��"" )�"�

!��"#  �"&

!��"#  �"&

"�!)�&� !'�"�

"� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

�������

�	�������

?�%����� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

?�%����������#'���# � #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

?%���� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"�

90�%���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

9%������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

9��%�A #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

7��0��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

@41��� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

@41������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@������/��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

@������/����!"!� !'�"� !!�"# ��"" )�"�

@������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

@0������ ��"! '�! !�!#�" !&�"�

@%����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@%��������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

@%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

@%������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

@%������������"�=")� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

@��/��$�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

@����%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

D��������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

E����/�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

2������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"�

2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")

2���������������''=' � ��"! '�! !�!#�" !&�"�

2�����/����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

2�����/� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

2�����/��� !���!#�""�" #�!"�! �") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"�

2���������� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

2�0����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

2��������������''���'#� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

F��-��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

F��0����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"#

F�%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"�

F��������� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"�

G����� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

G��-��� !!�"# ��"" #�! &�!��&!

�������

�	�������

 �"& ��"!

��"" )�"�

!"�"#  �"&

��"" )�"�

��"" )�"�

��"" )�"�

!'�"� !"�"'

!��"' ��""

 �"& ��"!

!'�"� !"�"'

&�!� !�!#�" 

!��"#  �"&

!��"' ��""

 �"& ��"!

 �"& ��"!

!��"#  �"&

!��"' ��""

��"" )�"�

��"" )�"�

!��"#  �"&

!��"' ��""

��"" )�"�

!��"' ��""

 �"& ��"!

!��"' ��""

��"" )�"�

!��"#  �"&

#�!��!��"# "� �!)�"&�&�

!'�"� !"�"&

!��"#  �"&

��"" )�"�

!��"#  �"&

��"" )�"�

!��"#  �"&

!"�"#  �"&

!'�"� !"�"&

!'�"� !"�"&

�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(��6(&%������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��!� �� 0%���6(),(:4$

(��������<A �� �� � !� !!

,�������� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&�

,��;����� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&�

,0�%�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

,0�%���(0�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

,��/��� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

,�������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

,������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

,��������## #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

,������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

.�������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

34����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

30���0��� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

3�������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

3����0�� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

6����� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

6����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

6����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

8���/���� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&�

+���� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

+�������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

+������� ��"! '�! !�!#�" !&�"� !��"'

$��%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

>���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

(������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

(������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

(��%�������<� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

(����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

�����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

�����2���������������"=�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

?���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

?������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

?��/��� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

?������ #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

?����/��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

?������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

?���� !&�"� !��"' ��"! #�! "�!)�&�

?�%����� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

?�%����������#'���# � #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

?%���� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"� !"�"#

90�%���� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

9%������� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

�������

�	�������

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(��6(&%������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��!� �� 0%���6(),(:4$

!"�

!'�"�

!'�"�

)�"�

)�"�

)�"�

!"�"&

��"!

)�"�

!"�"&

)�"�

)�"�

��"!

)�"�

 �"&

��"!

 �"&

)�"�

!'�"�

��""

!"�"&

��""

 �"&

)�"�

!"�"&

��"!

 �"&

)�"�

��"!

)�"�

)�"�

��""

��"!

)�"�

 �"&

 �"&

!'�"�

��"!

)�"�

 �"&

)�"�

)�"�
�������

�	�������

9��%�A #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

7��0��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

@41��� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

@41������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@������/��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

@������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

@0������ ��"! '�! !�!#�" !&�"� !��"'

@%����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@%��������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

@%������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

@%������������"�=")� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

@��/��$�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

@����%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

D��������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

E����/�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

2������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

2���������������''=' � ��"! '�! !�!#�" !&�"� !��"'

2�����/����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

2�����/� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

2���������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

2�0����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

2��������������''���'#� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

F��-��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

F��0����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

F�%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

F��������� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"� !"�"#

G����� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

G��-��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��2�0%�� 0%���6(),(:4$

����� �� �� � !�� !!

2����%�������������<�� ��!��"� ��!��" ��! �" !��"��&! !��"!�&�

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������
����������������������%������������������?�%�������/�1������������������

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������
����������������������%������������������?�%�������/�1������������������

�������

�	�������

)�"�

!"�"'

��""

��"!

!"�"'

 �"&

��""

��"!

��"!

 �"&

��""

)�"�

)�"�

 �"&

��""

)�"�

��""

��"!

��""

)�"�

 �"&

!"�"&

 �"&

)�"�

 �"&

)�"�

 �"&

 �"&

!"�"&

!"�"&

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��2�0%�� 0%���6(),(:4$

!"

 �! �" 

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

�������

�	�������

9��%�A #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

7��0��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

@41��� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

@41������ )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@������/��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

@������ ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

@0������ ��"! '�! !�!#�" !&�"� !��"'

@%����2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@%��������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

@%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

@%������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

@%������������"�=")� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

@��/��$�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

@����%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

D��������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

E����/�� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

2������� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

2���������� )�"� &�!��&! !'�"� !"�")  �"&

2���������������''=' � ��"! '�! !�!#�" !&�"� !��"'

2�����/����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

2�����/� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

2���������� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

2�0����� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

2��������������''���'#� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

F��-��� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

F��0����� #�! "�!)�&� !&�"� !!�"# ��""

F�%���� ��"" #�! "�!)�&� !'�"� !��"#

F��������� ��"" #�"� "�!)�&� !'�"� !"�"#

G����� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

G��-��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��2�0%�� 0%���6(),(:4$

����� �� �� � !�� !!

2����%�������������<�� ��!��"� ��!��" ��! �" !��"��&! !��"!�&�

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������
����������������������%������������������?�%�������/�1������������������

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������
����������������������%������������������?�%�������/�1������������������

�������

�	�������

)�"�

!"�"'

��""

��"!

!"�"'

 �"&

��""

��"!

��"!

 �"&

��""

)�"�

)�"�

 �"&

��""

)�"�

��""

��"!

��""

)�"�

 �"&

!"�"&

 �"&

)�"�

 �"&

)�"�

 �"&

 �"&

!"�"&

!"�"&

�������������	�������	��	����������������������������

�()9,4���74(������ �!�"�&()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�!#(.��2�0%�� 0%���6(),(:4$

!"

 �! �" 

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������

9���C���� ��%�� �����������4� ���� �������� �� �����4���� 8�<��� �0�<������� ������/���<��� �����������0�
������4���C�%����������������4�������%�%����<A������������1������ �����������/���<������4�����������

�������

�	�������

�������������	�������	��	��������	���������;�<=�������������������

�$!%&'(��()*�*�' *��)

�� �� � !� !!

?�1������������������� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��!'�"!�"� '�!��!��"#

#�!"�! �") "� �!)�"&�&� )�!&�"��"� '�!!�!��"# "�!��!#�""�" 

)�!&�"��"� &�!��!��"'�&! ��!'�"!�"� #�!"�! �") "� �!)�"&�&�

9�1������%��%��� !!�"# ��"" #�! &�!��&! !'�"�

@��0� ��"! '�!� !�!#�" !&�"� !��"'

�$!%&'(�9)!&���!0(&&)1��!�>#&)�*�' *)�6(),0' *&)

�� �� � !� !!

?�1������������������� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��"! '�!�

!"�")  �"& )�"� '�!� "�!#�" 

!&�"� !��"' ��"! #�! &�!)�&�

9�1������%��%��� ' !� #� &� �

@��0� !' !! � ) �

�()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

�� �� � !� !!

?�1������������������� !���!#�""�" #�!"�"��") "� �!)�"&�&� ��"! '�!�

!"�")  �"& )�"� !� !#

!&�"� !��"' ��"! ! !)

9�1������%��%��� ' !� #� &� �

@��0� !' !! � ) �

�!- !%�0()*�&)

�� �� � 

(���%� !!� �� #�

2��< � #� "�

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	�����%�

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	����<

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	�����%�

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	����<

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	�����%�

E����������%���������%�����
�1���������
�������%����0����	����<

�������

�	�������

�������������	�������	��	��������	���������;�<=�������������������

�$!%&'(��()*�*�' *��)

!"

"� �!)�"&�&�

)�!&�"��"�

��!'�"!�"�

!"�"�

��""

�$!%&'(�9)!&���!0(&&)1��!�>#&)�*�' *)�6(),0' *&)

!"

"�!)�&�

!&�"�

!'�"�

#

!#

�()�$45�6�74(�&()0 6(),0' /)�+8(�6%1�(&,2%2$49)���3

!"

"�!)�&�

!&�

!'�

#

!#


