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Kolejny dzień po sesji Rady Miejskiej, w czasie której przyjęto propozycję budżetu na rok 2014, którego autorem był 
burmistrz Nowogardu, a nadal nie milkną komentarze dotyczące wtorkowych wydarzeń.

Jednak wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Zacznij-
my od początku. W dniu 15 listopada 2013 roku burmistrz 
podpisał projekt budżetu na rok 2014, który został wcześniej 
uzgodniony i omówiony z radnymi z klubu PSL. I wszystko było 
w porządku. Pierwsza próba „grzebania” przy budżecie miała 
miejsce jeszcze w grudniu, ale wówczas skończyło się to tylko 
wykreśleniem uchwały o przyjęciu budżetu i przesunięciem 
głosowania na następną sesję.

Rozpoczęły się dziwne ruchy wokół koalicji przez PSL, Za-
rząd Miejsko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w 
Nowogardzie z dniem 21.01.2014 r. rozwiązał umowę koali-
cyjną na VI kadencję Rady Miejskiej w Nowogardzie w latach 
2010-2014, zawartą w dniu 15.02.2011 roku pomiędzy Polskim 
Stronnictwem Ludowym w Nowogardzie a Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej w Nowogardzie. SLD otrzymało tą uchwałę 
Zarządu Miejsko – Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w dniu 23 stycznia br., jednak nie zawierała ona uzasadnienia 
tej decyzji. Radni SLD i burmistrz o powodach rozwiązania ko-
alicji i treść uzasadnienia poznali dopiero z piątkowego wyda-
nia Dziennika Nowogardzkiego. Zaś w piątkowe popołudnie 
wpłynęło do klubu radnych SLD uzasadnienie podjętej uchwa-
ły. PSL podpisał naprędce umowę koalicyjną ze Wspólnym 
Nowogardem, aby posiąść większość w Radzie Miejskiej. Jak 
jednak to się skończyło już wiemy.

W czasie sesji RM doszło do rozłamu i rozbicia klubu rad-
nych PSL. Nie dość, że opozycja nie uzyskała większości, to 
straciła jednego radnego, który zrzekł się członkostwa w PSL 
i został radnym niezależnym, a 3 pozostałych wbrew decyzji 
swej partii, zagłosowało za przyjęciem budżetu.

Jak wyglądała wtorkowa sesja (28 stycznia br.)?
Ponieważ zostały zgłoszone wątpliwości co do projektu bu-

dżetu na rok 2014, burmistrz Nowogardu, mając świadomość, 
że przy tej Radzie Miejskiej nie ma możliwości przebudowy 
Placu Wolności, zgłosił autopoprawkę, która polegała na ścią-
gnięciu z projektu tegorocznego budżetu inwestycji pn. „Roz-
budowa Placu Wolności” w kwocie 2 mln zł i przeznaczenie tej 
kwoty na:
•	 1.800.000 zł – budowa budynków socjalnych (o czym czę-

sto mówili członkowie komisji mieszkaniowej, m.in. radny 
Kania);

•	 150.000 zł – projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy 

ulicy Warszawskiej (wniosek radnego Nieradki, ale też i rad-
nego Saniuka);

•	 50.000 zł - remont dachu na świetlicy w Wyszomierzu (wnio-
sek radnego Kani).

•	 Jednak w czasie II czytania budżetu i składania poprawek 
do budżetu, radny Szpilkowski z WN powiedział, że bardzo 
się cieszy z decyzji burmistrza, o wycofaniu z projektu in-
westycji Placu Wolności, ale radni z opozycji nie będą mogli 
zagłosować za przyjęciem jego autopoprawki. Następnie 
przedstawił on 3 wnioski - propozycje poprawek w budże-
cie, pod którymi podpisali się radni: Wiatr, Szpilkowski, Gała, 
Kania, Szafran, Krzywania, Nieradka, Seniuk, Bociarski, Au-
gustynek.

Co zawierały owe propozycje ww. radnych? Otóż dwa 
wnioski zawierały propozycje wycofania lub zmniejszenia puli 
pieniędzy, które były przeznaczone na poszczególne zadania i 
tak w/w radni zaproponowali:
•	 zmniejszyć pieniądze przeznaczone na organizację doży-

nek gminnych w sumie aż o 35.000 zł;
•	 zmniejszyć budżet przeznaczony na ochronę zabytków i 

opiekę nad zabytkami, w tym na remont zabytkowych ko-
ściołów o 70.000 zł;

•	 wycofanie 500.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego 
na osiedlu Bema (dziwne posunięcie, bo radni z WN walczyli 
o realizację tego zadania i obiecywali je przy każdej możli-
wości) - budowa tego kompleksu jest na etapie oczekiwa-
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nia tylko na zgode ze Starostwa, gdzie potrzebna 
dokumentacja już została złożona;

•	 pomniejszenie puli przeznaczonej na utrzymanie 
dróg gminnych: remonty, budowę oraz na bieżące 
utrzymanie z 2,2 mln zł na 1 mln zł - czyli pomniej-
szenie budżetu na tą inwestycję aż o 1,2 mln zł;

•	 wycofanie z budżetu inwestycji pn. „Przebudowa 
łącznika między ul. Kowalską a ul Zamkową”  w kwo-
cie 20.000 zł, który został ujęty przez burmistrza w 
projekcie budżetu jako wniosek mieszkańców obu 
ulic i radnych z PSL oraz z SLD;

•	 usunięcie dodatkowych 14 miejsc parkingowych 
przez wycofanie inwestycji, polegającej na budo-
wie nowych parkingów przy ul. 700-lecia i 3 Maja za 
190.000 zł;

•	 wycofanie 15.000 zł na nagrody za udział w konkur-
sach: „Najładniejsza elewacja i otoczenie budynku” 
oraz „Oświetlenie świąteczne”;

•	 wycofanie  z projektu inwestycji pn. „Budowa pla-
cu zabaw przy ul. Zielonej”, gdzie na chwilę obecną 
gmina otrzymała już ze Starostwa zgodę na realiza-
cje w/w inwestycji w kwocie 220.000 zł;

•	 wycofanie 80.000 zł na plan zagospodarowania w 
obrębie Kulic.

Jednak propozycje, złożone przez radnego Szpil-
kowskiego i podpisane przez pozostałych 9 radnych z 
opozycji, nie uzyskały uznania większości i zostały od-
rzucone.

Zanim rozpoczęto głosowanie nad autopoprawką i 
budżetem, radny Paweł Kolanek z PSL odczytał swoje 
oświadczenie (patrz obok), w którym poinformował o 
wystąpieniu z klubu PSL i o jego poparciu dla propo-
zycji budżetu, który zaproponował burmistrz. Budżet i auto-
poprawkę poparł również radny Cezary Marcinkowski, który 
jako członek komisji mieszkaniowej widzi szansę powstania 
nowych budynków socjalnych w Nowogardzie.

Następnie odbyły się dwa najważniejsze głosowania: nad 
autopoprawką oraz nad budżetem wg propozycji burmistrza, 
które ostatecznie większością głosów zostały przyjęte.

Na koniec, burmistrz Robert Czapla, podziękował radnym 
za przyjęcie budżetu na rok bieżący, zaś opozycji i radnemu 
Szpilkowskiemu podziękował serdecznie za ciężką pracę nad 
szczegółową analizą budżetu oraz za przedłożone uwagi, któ-
re będą dla niego ceną wskazówką co do kierunków, które są 
potrzebne. I w ten sposób XXXIV sesja Rady Miejskiej tej ka-
dencji przeszła do historii.

Opr. Piotr Suchy
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Podziękowanie
Prace związane z odnowieniem mola nad jeziorem w Karsku

Chciałbym podziękować mieszkańcom Karska za przyznanie 
pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na odnowienie naszego mola.

W tym też miejscu, w sposób szczególny dziękuję: Grzego-
rzowi Kubickiemu, Jackowi Oraczyńskiemu, Janowi Kubickiemu i 
Czesławowi Wójcikowi za społecznie wykonaną pracę oraz Jadwi-
dze Nadolskiej - właścicielce Zakładu Usług Leśnych, Drzewnych 
MAXLAS z Łosośnicy - za pomoc przy odnowieniu drewna wyko-
rzystanego do odnowy mola.

Sołtys Karska - Jerzy Kubicki z Radą Sołecka

W najbliższym czasie rozpoczniemy również prace związane z 
boiskiem sportowym, gdzie podniesione zostanie ogrodzenie od 
strony drogi dla bezpieczeństwa przejeżdżających samochodów 
oraz postawione zostaną nowe dębowe ławki.
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Rozmieszczenie oddziałów i gabinetów specjalistycznych 
w nowej bryle nowogardzkiego szpitala.

Po ponad 20 latach starań w Nowogardzie powstał najno-
wocześniejszy szpital w regionie.

Za prawie 20 mln zł w Nowogardzie powstał szpital, któ-
ry niczym nie odbiega od placówek na Zachodzie. Wcześniej 
mieszkańcy Nowogardu i okolic korzystali ze starego budyn-
ku, którego funkcjonalność i estetyka odbiegały od norm 
przyjętych w dzisiejszych czasach, a dziś mamy się czym po-
chwalić. Nowogardzki szpital robi wrażenie, obiekt jest piękny, 
naprawdę na miarę XXI wieku. Można pomyśleć, że człowiek 
jest w jakiejś zachodniej, prywatnej klinice, a nie w zwykłym, 
polskim szpitalu, w niewielkim mieście.

Budowa szpitala została sfinansowana w całości ze środ-
ków gminy, a trwała trzy lata. 

Szczegółowy opis i więcej zdjęć na stronie www.nowo-
gard.pl.

oprac./foto: Piotr Suchy
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Zakończenie aukcji  
„Jeden dzień w fotelu Burmistrza Nowogardu”

Tradycyjnie już w ramach tegorocznego 22 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, burmistrz Robert Czapla wy-
stawił na licytację „swój fotel”. Aukcja zakończyła się 22 stycz-
nia br.,  a wygrała ją Pani Anna Oracz z Nowogardu za kwo-
tę 416,00 zł. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące terminu 
przekazania Pani Annie „rządów” gminą Nowogard. Najpraw-
dopodobniej będzie to marzec lub kwiecień 2014r.

Aukcja „Jeden dzień w fotelu Burmistrza Nowogardu” była 
zorganizowana już po raz trzeci. Przypomnijmy, iż w ubiegłych 
latach aukcje wygrywały Panie: Michalina Krzemień z Gostynia 
oraz Aleksandra Muszak z Polic.

 Agnieszka Wróblewska
Kierownik Wydziału RLFKiS Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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Wypadek na ul. Warszawskiej
We wtorek 28 stycznia br. około godz. 11.00, na przejściu dla pieszych przy ulicy Warszawskiej, została potracona star-
sza kobieta. Sprawca jednak zbiegł z miejsca wypadku.

Świadkami tego zdarzenia było czterech osadzonych z no-
wogardzkiego Zakładu Karnego, którzy pospieszyli z pomocą 
poszkodowanej i zabezpieczyli miejsce zdarzenia, do czasu 
przyjazdu policji oraz karetki pogotowia.

Osoby osadzone w nowogardzkim ZK wrośli już w krajo-
braz naszego miasta. Codziennie opuszczają mury więzienne, 
by wykonać pracę na rzecz gminy Nowogard, do której zostają 
skierowani przez Urząd Miejski. Na przykładzie tych czterech 
osób osadzonych, dostrzec można pozytywne zmiany oraz 
korzyści, jakie czerpią z pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Praca ta jest jednym z elementów resocjalizacji więźniów, któ-

ry jak widzimy przynosi swoje owoce dla nich samych, jak i dla 
mieszkańców Nowogardu.

W tym miejscu, na ręce dyr. nowogardzkiego Zakładu 
Karnego w Nowogardzie, płk Jerzego Dudzika, składamy ser-
deczne podziękowania za godną pochwały postawę jego 
podopiecznych, którzy pospieszyli z bezinteresowną pomocą 
i zaopiekowali się poszkodowaną w wypadku kobietą. Podzię-
kowania te składamy również samym osadzonym, za ich god-
ną pochwały postawę obywatelską.

Anna Narkiewicz

Nowy szlak rowerowy Stepnica-Kołobrzeg
W dniu 20 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu, 
którego celem jest utworzenie szlaku rowerowego po nasypie dawnej kolei wąskotorowej Stepnica-Kołobrzeg (ok. 130 km).

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni wójtowie burmistrzo-
wie oraz przedstawiciele gmin, przez których teren przyszły 
szlak ma przebiegać. Wśród zaproszonych gości byli także 
obecni: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej - Jacek Chrzanowski, Dyrektor Wy-
działu Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkow-
skiego – Damian Greś oraz przedstawiciele Instytutu Rozwoju 

Regionalnego z Panem Prezesem Zbigniewem Zychowiczem 
na czele.

W trakcie spotkania zaprezentowano przebieg Szlaku Ro-
werowego oraz konieczność podpisana Kontraktu Samorzą-
dowego niezbędnego do zrealizowania tak dużego przed-
sięwzięcia. Po zakończonej prezentacji  odbyła się dyskusja 
w sprawie współpracy stron oraz dokonano wyboru lidera 
planowanego projektu. Liderem umowy partnerskiej zastała 
Gmina Golczewo.

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

Burmistrz Nowogardu 
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni 
trzech wykazów z dnia 17.01.2014r., nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego   

Gmina pozyskuje środki 
na sprzęt pożarniczy

Związek OSPBurmistrz Robert Czapla podpisał wnioski 
o dopłatę do zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochro-
ny osobistej i umundurowania strażaka dla członków OSP w 
Błotnie, Osowie, Ostrzycy, Orzechowie, Wyszomierzu i Szczyt-
nikach.

Wartość zamawianego sprzętu wynosi – 18.655,00 zł.
Wkład własny Gminy Nowogard to kwota 3.685,00 zł., na-

tomiast pozostałe środki to:
dotacja z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – 

9.000,00 zł.,
dotacja z firm ubezpieczeniowych oraz ministerstwa spraw 

wewnętrznych – 5.970,00 zł.

Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania

Na mocy porozumienia z Wojewodą Zachodniopomor-
skim z dnia 22 stycznia 2014 r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla pozyskał środki finansowe w wysokości 213 000 zł na 
program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Środki te przeznaczane są na sfinansowanie posiłków szkol-
nych dla dzieci oraz na żywność dla rodzin najuboższych. Z 
tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało 1694 osób, w tym 
z posiłków szkolnych 490 dzieci i 82 osoby dorosłe. Gmina No-
wogard w ramach realizowanego programu na 2014 r. prze-
znaczyła środki finansowe w wysokości 320 000 zł, które w 
całości zabezpieczą potrzeby w tym zakresie.
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Dla organizacji pozarządowych Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  

ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy”  
w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji poza-
rządowych, których celem ma być ma być rozwój umiejętności 
społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obec-
nym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy re-
alizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (pro-
wadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w 
wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z 
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch eta-
pów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygoto-
wują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego 

zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują 
plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Ter-
min nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 
2014 roku o godzinie 12.00.

Dokładne informacje o realizowanym naborze znajdują się 
na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Wszystkie programy realizowane przez PAFW można zna-
leźć na stronie www.pafw.pl/programy. Programy w/w fundacji 
aktywują działania m. in. nauczycieli, szkół, seniorów. Zachęca-
my do zapoznania się z możliwościami programów PAFW.

Agnieszka Wróblewska, WRLFKiS

Dla Seniora
„SENIORZY W AKCJI” to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez towarzystwo inicjatyw twórczych „ę˝” ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs ten powstał, aby wykorzystać ogromny potencjał 
czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dys-
ponują osoby starsze. Celem jest praca ze starszymi liderami. Po-
szukiwane są aktywne osoby 60+, które chcą połączyć rozwija-
nie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych.

Osoby 60+ mogą zgłosić projekt samodzielnie lub we współ-
pracy z osobą do 35. roku życia. Wśród nagrodzonych inicjatyw 
zdarzają się projekty rodzinne opracowane wspólnie przez bab-
cię i wnuczkę, matkę i córkę czy ojca i syna.

Ważną część działań stanowi wspieranie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

W Polsce działa już ponad 380 UTW. Skupiają one ponad 

100 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, poten-
cjał wolnego czasu, wiedzy, umiejętności i pomysłów. Warto go 
wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby 
lokalnych społeczności.

Przewidywany termin naboru to marzec 2014r.
Dokładne informacje o programie znajdują się na stronie in-

ternetowej www.seniorzywakcji.pl.
Wszystkie programy realizowane przez PAFW można znaleźć 

na stronie www.pafw.pl/programy. Programy w/w fundacji akty-
wują działania m. in. nauczycieli, szkół, seniorów. Zachęcamy do 
zapoznania się z możliwościami programów PAFW.

Agnieszka Wrólewska, WRLFKiS

Podsumowanie projektu ZSP w Nowogardzie
We wtorek 21 stycznia br. burmistrz Robert Czapla uczest-

niczył w podsumowaniu projektu wspierania zatrudnienia w 
ramach projektu „Technolog robót wykończeniowych w bu-
downictwie z zajęciami w zakresie ABC Przedsiębiorczości”, 
które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie. W spotkaniu uczestniczyli 
również: dyrektor Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro-
fit” w Nowogardzie Jerzy Jabłoński, dyrektor ZSP w Nowogar-
dzie - Stefan Sitkowski, kierownik warsztatów ZSP - Zdzisław 

Kostrzewski, nauczyciele zawodu oraz uczestnicy kursu.
Uczniowie w ramach kursu wykonali prace przewidziane 

programem nauczania dla danego zawodu, a także wiele prac 
użytecznych. Odnowione zostały m. in. pomieszczenia warsz-
tatowe i pokój nauczycieli zawodu. Wnętrza pomalowano, wy-
mieniono panele podłogowe, ułożono płytki ceramiczne.

Kurs odbył się w ramach projektu wspierania zatrudnienia, 
poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zachęcanie 
do tworzenia nowych firm, popularyzację przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia oraz promowanie postaw przedsiębior-
czych wśród mieszkańców gminy.

Na zakończenie uczniowie projektu otrzymali certyfikaty 
potwierdzające przyuczenie do zawodu oraz zaświadczenia 
ukończenia szkolenia.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom młodzi ludzie z pewnością 
wykorzystają nowe umiejętności w dalszym rozwoju zawodo-
wym. Teraz przed nimi ostatni sprawdzian – możliwość wyka-
zania się w realnej pracy.

Projekt był zrealizowany przez Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit” Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja 
– Postęp w Nowogardzie dzięki dofinansowaniu ze środków 
Gminy Nowogard.

Anna Narkiewicz
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I spotkanie organizacyjne biegu 
ulicznego w Nowogardzie

We wtorek, 21 stycznia br., o godz. 10.00 w sali Rady Miejskiej odbyło się I spotkanie organizacyjne biegu ulicznego w Nowo-
gardzie, którego organizatorem będzie gmina Nowogard. W spotkaniu z burmistrzem Nowogardu udział wzięli przedstawi-
ciele: pomysłodawców biegu, policji, nowogardzkich szkół, służby zdrowia, organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego.

Przedstawiciel pomysłodawców biegu - Artur Konior, 
przedstawił samą ideę wyścigu, nawiązując również do oso-
bistych doświadczeń z uczestnictwa w podobnych obiegach, 
organizowanych w Polsce oraz do biegów, które w historii 
naszego miasta miały miejsce kilkanaście lat temu. Przed-
stawiony został projekt trasy, a także omówiono cały proces 
przygotowania i przebiegu imprezy sportowej, na przykładzie 
podobnie organizowanych biegów w innych miastach. Bieg 
uliczny w Nowogardzie przewidywany jest na dzień 21 czerw-
ca br., ale sprawy organizacyjne, związane z tym wydarzeniem, 
rozpoczęły się wraz z momentem zakończenia spotkania orga-
nizacyjnego.  Kolejne spotkanie dotyczące organizacji biegu 
ulicznego w Nowogardzie za miesiąc.

opr/foto: Piotr Suchy

Nowa wiata na ul. Bema
Z końcem listopada 2013 r. na ul. Gen. Bema w Nowogar-

dzie została ustawiona nowa wiata na przystanku komunikacji 
miejskiej. Jest to wiata typu EOS o wymiarach: szer. 360 cm, 
gł. 86 cm, wys. 240 cm zakupiona od firmy „BIN” Sp. z. o. o. z 
Aleksandrowa Kujawskiego. Płytę fundamentową wykona-
ła firma PPHU KUGA z Nowogardu. Ustawienie nowej wiaty 
umożliwia schowanie się przed deszczem i wiatrem osobom 
korzystającym z komunikacji miejskiej w tym rejonie naszego 
miasta, szczególnie dzieciom uczęszczającym do nowogardz-
kich szkół.

Tadeusz Fiejdasz, Kierownik Wydziału GKMiOŚ

Odbiór trybun na boisku przy świetlicy 
PROMYK na Placu Szarych Szeregów 

Dziś 23 stycznia br. o godz. 11:00, Kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Adam 
Czernikiewicz, pracownik UM Joanna Miklas oraz wykonawca 
uczestniczyli w odbiorze wyremontowanych trybun na boisku 
„dolnym” przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie.

Prace remontowe na zlecenie burmistrza wykonała firma 
PPHU KUGA, która dokonała wymiany istniejącej nawierzchni z 
płytek chodnikowych na kostkę betonową typu POLBRUK, na-
prawiła pochylone i uszkodzone ławki wraz z wymianą ich sie-

dzisk, wykonała nowe schody betonowe prowadzące na trybuny 
(po dwa na każdą stronę) oraz wykonała nowe furtki wejściowe.

Nowe trybuny na „dolnym” boisku sprawią, że mieszkań-
com Nowogardu i nie tylko, będzie o wiele wygodniej dopin-
gować swoich zawodników, podczas rozgrywanych na tym 
boisku meczy.

Koszt inwestycji to 52.490,00 zł brutto. Termin wykonania 
prac: 20 grudnia 2013 roku.

Anna Narkiewicz
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Porządkowanie 
naszej gminy

Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywane 
są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Za-
kładzie Karnym.

 W styczniu wykonano m. in.:

•	 odśnieżanie przejść dla pieszych, chodników, zatok autobu-
sowych i parkingów

•	 naprawę nawierzchni chodnika przy placu manewrowym 
przy Przystani

•	 pl. Wolności. Sprzątanie i usuwanie pozostałości po kioskach
•	 porządkowanie ciągów pieszych i przyległych terenów zie-

lonych ul. 700 lecia  i Warszawska
•	 ul. Młynarska naprawa chodnika
•	 uprzątnięty łącznik Przystań - 3 Maja
•	 Zamkowa parking i garaże sprzątanie ternu i koszenie skarpy

Zamkowa parking i garaże sprzątanie ternu i koszenie skarpy 

ul. Młynarska naprawa chodnika 

odśnieżanie przejść dla pieszych,chodników, zatok autobusowych i parkingów 

uprzątnięty łącznik Przystań - 3go Maja 

porządkowanie ciągów pieszych i przyległych terenów zielonych ul. 700 lecia  i 
Warszawska 

pl Wolności. Sprzątanie i usuwanie pozostałości po kioskach 

naprawę nawierzchni chodnika przy placu manewrowym przy Przystani 
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Konsultacje społeczne w Miętnie
W czwartek, 30 stycznia br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie wyrażenie opinii na temat planowanego włącze-
nia działek położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno w granice administracyjne miasta Nowogard.

W zebraniu wzięli udział mieszkańcy wsi, burmistrz Robert 
Czapla oraz kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz.

Po powitaniu wszystkich mieszkańców przez burmistrza, 
konsultacje rozpoczęła kierownik wydziału GNGR, która wyja-
śniła cała procedurę, związaną z przystąpieniem działek znaj-
dujących się na osiedlu Bema w Nowogardzie należących do 
obrębu Miętno.

Mieszkańcy poparli przystąpienie i wystąpienie do Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji celem przygotowania 
wszystkich niezbędnych dokumentów.

Podczas dyskusji mieszkańcy poruszali wiele tematów i 
problemów nurtujących mieszkańców związanych m.in. z 
remontem dróg gminnych i powiatowych oraz oświetlenia. 
Kolejna poruszona kwestia przez mieszkańców to budowa 
kanalizacji, gdzie burmistrz wyjaśnił całą procedurę budowy. 
Dużo uwagi poświęcił pytaniom w sprawie usunięcia korze-
ni, wystających na drodze powiatowej między Nowogardem 
a Miętnem. Wyjaśnił co w tej sprawie trzeba zrobić, i wyraził 

swoje pełne poparcie w sprawie ewentualnych wniosków do 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Mieszkańcy nie ukrywali zadowolenia z dotychczasowej 
współpracy pomiędzy sołectwem a gminą, dziękowali burmi-
strzowi za to że od trzech lat zaczęło coś się dziać w ich miej-
scowości.

Anna Narkiewicz

Oświetlenie solarne w Żabówku
W środę, 22 stycznia br. o godz. 18.00 w Żabówku, burmistrz Robert Czapla wraz z sołtysem Żabówka Henrykiem Gib-
kim, kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czernikiewiczem, Joanną Miklas, kierownikiem wydziału 
Rozwoju Lokalnego Funduszu Kultury i Sportu Agnieszką Wróblewską oraz wykonawcą robót dokonali odbioru oświe-
tlenia solarnego w miejscowości Żabówko.

Zakres prac obejmował budowę 9 lamp solarnych na od-
cinku drogi 1000 m. Lampy wyposażone są w oprawy oświe-
tleniowe LED.

Energia elektryczna do zasilania lamp solarnych pochodzi 
z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna i wiatrowa), 
co w konsekwencji powoduje oszczędności zużycia tradycyj-
nej energii elektrycznej, a tym samym emisji gazów i pyłów do 
atmosfery.

Lampy posadowione zostały na fundamentach betono-
wych.

Wykonawcą robót była firma RE SOLAR ENERGY POWER Sp. 
z o.o. ze Szczecina.

Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniosła 119.325,00 
zł.

Termin realizacji inwestycji od 8 listopada 2013 r. do 8 
stycznia 2014 r. Budowa drogowego oświetlenia solarnego w 
miejscowości Żabówko jest dofinansowana w wysokości 75%, 
które gmina pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Mieszkańcy mogli się już cieszy nowym oświetleniem pod 
koniec grudnia 2013 roku, gdyż inwestycja była wcześniej zre-
alizowana. Niewątpliwie nowe oświetlenie polepszy warunki 
mieszkańców i bezpieczeństwo dojazdu do istniejących w tym 
rejonie domów i gospodarstw.

Anna Narkiewicz
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Nowogardzkie Stowarzyszenie 
Promocji Sportu „Szansa”

W środę, 29 stycznia br. o godz. 19.15, w sali Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, rozpoczęło się założycielskie Walne Zgromadzenie 
członków, którzy powołali do istnienia Stowarzyszenie Promocji 
Sportu „Szansa”.

stowarzyszenie szansa01W spotkaniu założycielskim brał 
udział burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Mieczysław Ce-
dro z Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Nowe Stowarzyszenie, jako swój najważniejszy cel, postawiło 
sobie organizowanie i przeprowadzanie programów wspierania 
i rozwoju kariery młodych oraz niepełnosprawnych sportowców, 
objęcie szczególna opieką tych sportowców, którzy wywodzącą 
się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, rozpowszechnianie 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promowanie 
zdrowego trybu życia, w tym walka z alkoholizmem i narkomanią 
wśród młodzieży poprzez propagowanie sportu.

Cele te w pełni pokrywają się z zadaniami priorytetowymi No-
wogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i są najpilniej-
szymi działaniami gminy Nowogard na rok 2014.

Podczas założycielskiego Walnego Zgromadzenia nie tylko 
powołano Stowarzyszenie, ale przyjęto również uchwałę o za-
twierdzeniu Statutu Stowarzyszenia Promocji Sportu „Szansa” 
oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej. Ponadto wybrano Zarząd 
Stowarzyszenia, którego pierwszym prezesem został Artur Pie-
trzycki, zaś jego zastępcą Kamil Strzeszewski – właściciel Centrum 
Sportów „FIRA”.

Nowemu nowogardzkiemu Stowarzyszeniu życzymy sukce-
sów i owocnej współpracy z gminą Nowogard.

opr/zdjcia: Piotr Suchy

I Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego
W piątek, 17 stycznia br., o godz. 9.15, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, odbył się I Memoriał im. Grzegorza Górczew-
skiego w skoku wzwyż. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: żona Grzegorza Górczewskiego - Róża wraz z córką, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz prezes PUWIS Ryszard Sobieralski.

Uczniowie, biorący udział w memoriale, reprezentowali na-
stępujące szkoły podstawowe: SP nr1, SP nr 2, SP nr 3, SP ze 
Strzelewa i SP z Wierzbięcina. Emocji sportowych nie zabrakło 
nawet na krzesłach dla gości. Skok wzwyż rozpoczęto od 80 
cm i z każdymi dodatkowymi 5 cm robiło się coraz trudniej, ale 
i bardziej emocjonująco. Ostatecznie najwyżej skoczył uczeń 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, pokonując wysokość 135 cm. 
Podjął on nieudaną próbę pobicia rekordu SP nr 2 – 137 cm, 
próbując swym sił w skoku na wysokość 138 cm. To oznacza, że 
rekord nie został pobity i czeka na kolejnego śmiałka w czasie 
II Memoriału im. Grzegorza Górczewskiego.

opr/foto: Piotr Suchy

Usuwanie azbestu 2014
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do 

skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z de-
montażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. 
Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany 
indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniej-
szych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy 
mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (wła-
sność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora fi-
nansów publicznych. 

W tym roku po raz pierwszy wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie 
mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w re-
gulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).    

W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wnio-
sek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac 

Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej    i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz na 
stronie www.nowogard.pl w zakładce AZBEST 2014. Przed złoże-
niem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania 
usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 
nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. 

Termin naboru wniosków: 30.04.2014 r. 
Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2014 r. 

pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela 
dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego. 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Joanna Krępa – 
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232

Joanna Krępa, z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
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Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu  na sprzedaż działki  niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewiden-
cyjnym 107/2 o pow. 1404 m2 (symbol użytku gruntowego RV), poło-
żona w obrębie nr 1 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym   w Goleniowie i nie jest ob-
ciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2014r. o godz. 1015 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości         -  80.000,00 zł 
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.000,00 zł najpóźniej 
do dnia 10.03.2014r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowo-
gard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego do godz. 14.30.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki  niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewiden-
cyjnym 107/1 o pow. 1301 m2 (symbol użytku gruntowego RIIIb - 669 
m2, RV – 632 m2), położona w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Ta-
deusza Kościuszki.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym   w Goleniowie i nie jest ob-
ciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2014r. o godz. 1000 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości          -  75.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.500,00 zł najpóźniej 
do dnia 10.03.2014r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowo-
gard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miej-
skiego do godz. 14.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o  przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. J. Bema

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 
112/1 o pow. 159 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego 
Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. Józefa Bema. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00046895/3 w Sądzie Rejonowym          w Goleniowie i nie jest 
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami.

Cena wywoławcza działki    -  16.900,00 zł. 
Przetarg  odbędzie się w dniu 28.02.2014r. o godz.1000 w sali 

obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolno-
ści 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 1.690,00 zł. należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 24.02.2014r. 
do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 
6112403884 1111000042092470.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. J. Bema

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 
112/2 o pow. 89 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp), 
położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. Józefa Bema. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00046895/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest ob-
ciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani 
hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 28.02.2014r. o godz.1015 w sali 
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki    -  9.900,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 990,00 zł. należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 24.02.2014r. 
do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 
6112403884 1111000042092470.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

e-poniedziałek w Urzędzie Skarbowym
Stanowisko do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie informuje, 
że w każdy poniedziałek, począwszy od dnia 3 lutego 2014 r., 
w godz. 9.00-13.00, z pomocą pracowników Urzędu, będzie 
można złożyć przez Internet zeznanie podatkowe za 2013 rok.

Do sporządzenia i złożenia drogą elektroniczną rocznego 
zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:
•	 numer PESEL (jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem 

to również numer PESEL małżonka),
•	 NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

albo zarejestrowania dla celów podatku od towarów i usług 
albo będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

•	 imię i nazwisko,

•	 data urodzenia,
•	 informacje o uzyskanych przychodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-

-8C, PIT-40, PIT-40A),
•	 kwoty ulg i odliczeń (np. kwota poniesionych wydatków z 

tytułu używania sieci Internet, data urodzenia lub numer Pe-
sel dziecka),

•	 kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2012 r.,
•	 numer KRS organizacji pożytku publicznego jeśli chcemy 

przekazać 1% podatku (organizacje pożytku publicznego 
i ich KRS możemy znaleźć na stronie internetowej: www.
mpips.gov.pl).

Serdecznie zapraszam
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 165/3 o pow. 
1596 m2 niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 2  m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewiden-
cyjnym 165/3 o pow. 1596 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), po-
łożona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
SZO/00039338/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona 
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2014r. o godz. 1000 w sali 
obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości          -  140.000,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 14.000,00 zł najpóź-
niej do dnia 03.03.2014r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 14.30.

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Nowogardzkie lodowisko - „Biały Orlik”
Jak mieszkańcy Nowogardu spostrzegają potrzebę ist-

nienia lodowiska w naszym mieście?
Stworzenie w tym miejscu 2 lata temu lodowiska przez 

burmistrza to była według pani trafna decyzja i dlaczego?
Była to w 100% trafna decyzja. Ponieważ 

powstanie lodowisko w naszym mieście jest 
przede wszystkim inwestycją, która jest korzy-
ścią dla mieszkańców, a to jest najważniejsze. 
Przychodzę tu z synem, który uczy się jeździć. 
Obserwując, ile dzieci młodzieży i nie tylko, 
spędza tu swój wolny czas, to miło jest popa-
trzeć, jak mieszkańcy zamiast odpoczywać 
w domu, po szkole czy pracy, przyjeżdżają na 

lodowisko. Sama staram się, aby moje dziecko, choć na chwile, 
oderwało się od książek i miało swoje dzieciństwo oraz aktywnie 
spędzało swój wolny czas.

Maciej syn pani PaulinyZadowolenia z 
jazdy nie krył także 7-letni Maciej syn pani 
Pauliny, który zapowiedział, że codziennie w 
ferie będzie przychodzić z mamą na lodowi-
sko.

Jakie są plusy istnienia lodowiska w 
naszym mieście, a jakie minusy? Co praw-
da jeszcze nie jeździłem, ale mam zamiar się 

nauczyć i jestem zadowolony, że to lodowisko powstało. Posta-
ram się przychodzić tu jak najczęściej - mówił 20-letni Damian z 
Nowogardu. - Choć nie mieszkam tutaj teraz, bo studiuję, ale my-
ślę, że dla mieszkańców to będzie duży plus i dobra alternatywa, 
szczególnie dla siedzących przed komputerem. Plusy to przede 
wszystkim bezpłatne lodowisko, a z tego co wiem, to takie lodo-
wisko też trzeba utrzymać. Minusy raczej nie każdemu przyda się 
trochę relaksu czy sportu, nawet amatorskiego.

Czym jest dla pana możliwość ko-
rzystania z lodowiska? A gdyby go nie 
było to? Jak tylko mamy chwile to razem 
z dziećmi, najczęściej popołudniami przy-
jeżdżamy na lodowisko Orlika i spędza-
my wolne chwile na łyżwach – mówi pan 
Adam z Nowogardu.

Jest to dla nas chwila aktywnego wy-
poczynku na świeżym powietrzu, w okre-

sie zimowym zastępuje nam jazdę na rowerze. Gdyby nie było 
sztucznego lodowiska, możliwości korzystania z jady na łyżwach 
były bardzo sporadyczne, ze względu na bardzo słabe i kapryśne 
zimy, po prostu czekalibyśmy, aż pojawi się wystarczająco gruba 
warstwa lodu na jeziorze, aby bezpiecznie można było po nim 
jeździć. Na koniec, chciałbym dodać, że lodowisko na orliku to 
trafna inwestycja, może brakuje tylko małej wypożyczalni łyżew, 
wtedy frekwencja byłaby jeszcze większa. Nie wszystkich stać na 
zakup dla swoich dzieci nowej pary łyżew.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard do 
korzystania z „Białego Orlika” przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Nowogardzie (Boh. Warszawy 78)

Nowogardzkie lodowisko funkcjonować będzie do 28 
lutego 2014 r.

czynne jest: poniedziałek – piątek: 15.30-20.00
weekendy, święta oraz ferie: 10.00-21.00
(z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00)
Osobami nadzorującymi korzystanie z lodowiska, na kom-

pleksie boisk Orlik, są panowie: Artur Gnych i Władysław Pilip-
czuk.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z lo-
dowiska (regulamin na stronie www.nowogard.pl).

Życzymy udanej zabawy.

Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail:	biuletyn@nowogard.pl	•	http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki 
Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego;  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. 
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;  Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5;  PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 
5/1; Elżbieta 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;  
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4;  Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy;  Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20;  Kiosk, ul. Dą-
browszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”, ul. Wojska 
Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;  
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny, ul. 
Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;  
Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a;  Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  42; 37. ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14,  Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 
58,  Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 
20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14, 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
z-ca burmistrza Damian Simiński 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida 
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów 
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  bip.nowogard.pl 
Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 


