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Zakończenie aukcji

„Jeden dzień w fotelu
Burmistrza Nowogardu”
Informujemy, że w dniu 13 stycznia br., zakończyła się aukcja „Jeden dzień w fotelu Burmistrza Nowogardu”.
Aukcję wygrał Pan Robert Zuber z Wierzbięcina. Cena wylicytowana to 600 zł. Cena wywoławcza 100,00 zł. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące terminu przekazania Panu Robertowi „rządów”
gminą Nowogard.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Grzegorzowi zwycięstwa w licytacji.

Udział wolontariuszy

ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w WOŚP
W niedzielę 13 stycznia odbył się 27 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagrała pod
hasłem: „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla
dzieci małych i bez focha”.
Po raz pierwszy, uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, aktywnie włączyli się do tej ogólnopolskiej akcji,
której celem było zdobycie środków finansowych na
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Trzynastu uczniów
z naszej szkoły, w tym 8 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zbierali pieniądze do puszek
WOŚP pomimo uciążliwego deszczu.

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za ich
wspaniałą pracę.

Konferencja w sprawie drogi
z osiedla Bema do Autoneum
22 stycznia br., sali Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, miała miejsce konferencja
prasowa, która dotyczyła budowy drogi wraz z infrastrukturą drogową z os. Bema do fabryki Autoneum
w Nowogardzie. Konferencję prowadziła Marta Karpiel, która przedstawiła zebranym koncepcję przygotowaną przez projektanta.

W konferencji oprócz lokalnej prasy wzięli też
udział: projektant, Przewodniczący RM Stanisław Saniuk, wiceprzewodniczący Jacek Rafiński i Marcin Wolni oraz radny Jacek Jankowski.
***
W chwili obecnej trwają prace związane z projektem
ww. drogi. Wykonawcą jest Biuro Usług Inżynieryjnych
Mariusz Jażdżewski z Nowogardu za kwotę 32.595 zł,
z którym burmistrz Robert Czapla podpisał umowę
15 listopada 2018 r. Długość planowanego odcinka
to 390 m, zaś termin na wykonanie dokumentacji to
15 lipiec 2019 r. ps

www.nowogard.pl
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Liczy się głos mieszkańców.
Rozpoczynają się konsultacje społeczne
We wtorek, 22 stycznia br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie odbyła się konferencja prasowa, podczas
której zastępca burmistrza - Krzysztof Kolibski oraz Paweł
Krugły z Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego poinformowali o wnioskach w sprawie budowy w Nowogardzie dwóch marketów budowlanych. Wnioskodawcy chcą postawić dwa obiekty o pow.
ok. 1800 mkw w obrębie skrzyżowania ul. Gen. Bema
i Armii Krajowej zaś market o powierzchni ok. 5000 mkw
miałby powstać za salonem Toyoty przy ul. 3 Maja.
Burmistrz Robert Czapla od lat przeprowadza konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla gminy
i mieszkańców. Odbyły się one w sprawie dotyczącej
m.in. budowy marketu spożywczego na osiedlu Bema,
ferm norek, masztów telefonii komórkowej czy pomnika przy Placu Wolności. Teraz mieszkańcy wypowiedzą
się w sprawie budowy wielkopowierzchniowych marketów budowlanych.
- Chcemy poznać opinię mieszkańców Nowogardu
dlatego w sprawie budowy marketów przeprowadzimy konsultacje społeczne - powiedział zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.

Konsultacje z udziałem ankieterów z urzędu, którzy odwiedzą mieszkańców Nowogardu, rozpoczną się
w ciągu najbliższych dni. Szczegółowy harmonogram
wizyt ankieterów opublikujemy na stronie Urzędu
Miejskiego. Konsultacje w sprawie budowy marketów
potrwają około 2 tygodni. (BS, fot.BS/UM)

HARMONOGRAM PRACY ANKIETERÓW
ODNOŚNIE KONSULTACJI W SPRAWIE BUDYNKÓW
USŁUGOWYCH (MARKETÓW BUDOWLANYCH)
Data

Ulice

24.01.2019

Bema, Leśna, Wybickiego, Staszica, Norwida

25.01.2019

Topolowa, Roosevelta, Grota Roweckiego, Dębowa, Lipowa, Brzozowa,Jesionowa,
Świerkowa, Jodłowa

28.01.2019

Wiejska, Kosynierów, Rataja, Racławicka, Głowackiego, Piłsudskiego

29.01.2019

Dąbrowskiego, Sikorskiego, Wileńska, Traugutta, Okulickiego

30.01.2019

Wojska Polskiego, Szkolna, Monte Cassino, Promenada, Smużyny,
Szarych Szeregów

31.01.209

Kościuszki, Słoneczna, Zamkowa, Pustać

01.02.2019

Armii Krajowej, Blacharska, Stolarska, Czarnieckiego

04.02.2019

Warszawska, Kowalska

05.02.2019

Plac Wolności, Luboszan, Wyszyńskiego, 5 Marca, Lutyków, Osiedlowa

06.02.2019

700 Lecia, Osiedlowa, Pileckiego, Górna

07.02.2019

3 Maja, Zielona, Kazimierza Wielkiego, Pocztowa, Fabryczna, Waryńskiego,
Kilińskiego, Batalionów Chłopskich

08.02.2019

Rzeszowskiego, Bankowa, Dworcowa, 15 Lutego

11.02.2019

Młynarska, Sienkiewicza, Warcka, Magazynowa, Żeromskiego, Słowackiego,
Kasprowicza, Mickiewicza, Reymonta, Reja, Polna, Kochanowskiego

12.02.2019

Poniatowskiego, Jana Pawła II, Gryfitów, Ogrodowa, Kwietniowa

13.02 – 14.02.2019

Boh. Warszawy, Łąkowa, Krótka, Radosława, Światowida, Racibora I
www.nowogard.pl
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Prace adaptacyjne na terenie
Szkoły Podstawowej w Długołęce
Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń dawnego garażu na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce. Jest to efekt spotkania burmistrza Roberta Czapli
w dniu 20 września br., z dyrektor szkoły Danutą Ziółkowską, z rodzicami uczniów oraz
z sołtysem Długołęki Jackiem Jankowskim i księdzem proboszczem.
Burmistrz przybył w poniedziałek, 7 stycznia br., do
szkoły w Długołęce, aby wraz z dyrektor szkoy, Jarosławem Hołubowskim i sołtysem/radnym Jackiem Jankowskim, obejrzeć postęp prac adaptacyjnych. Przekształcenie dawnego garażu na salkę było możliwe,
ponieważ stanowił on część integralną z budynkiem
szkolnym. Prace prowadzone są przy wsparciu Jarosława Hołubowskiego i jego ekipy.
- We wrześniu br., planujemy jeszcze z panią dyrektor wyminę wszystkich okien w szkole – powiedział
burmistrz Robert Czapla. - Kolejne zadanie, które czeka przed nami, to remont elewacji szkoły. Do tegorocznego projektu budżetu wpisaliśmy ze skarbnikiem
potrzebne pieniądze na ten cel. Mam nadzieję, że
16 stycznia radni przyjmą ostatecznie zaproponowany
przeze projekt budżetu gminy na rok 2019 i będziemy
mogli dalej prowadzić prace remontowe w tutejszej
szkole.
W czasie poniedziałkowego spotkania, poruszona
została również kwestia wymiany podłoża na placu
zabaw, który znajduje się przy szkole. Pierwotny uległ

już bowiem znacznemu zniszczeniu. Burmistrz po rozmowie z Ritą Mazurczak z Wydziału Remontów i Inwestycji podjął decyzję, aby skierować kolejne osoby
z grupy Jarosława Hołubowskiego do zerwania starej
nawierzchni i zastąpienia jej bezpieczniejszym – piaskiem.
- Dla mnie słowo jest droższe niż złoto i dziś realizuję daną we wrześnu rodzicom obietnicę – podsumował
spotkanie burmistrz.
Warto też zauważyć, że dotychczas, dzięki decyzjom i staraniom burmistrza Roberta Czapli, przy budynku szkolnym wybudowana została sala gimnastyczna, powstał plac zabaw i nowe boisko. Wybudowany
został także chodnik prowadzący do szkoły. Ponadto
wyremontowana została świetlica wiejska (w ostatnim
czasie dobudowane zostały do niej sanitariaty), przy
której postawiony został plac zabaw oraz siłownia na
świeżym powietrzu.
To jednak nie wszystkie zadania, które czekają
przed nami i które będą sukcesywnie realizowane
przez Gminę Nowogard. (ps)

www.nowogard.pl
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Debata społeczna „Sytuacja zwierząt prawo a rzeczywistość”
23 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyła się debata społeczna – „Sytuacja
zwierząt – prawo a rzeczywistość”. Organizatorami spotkania byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie na czele z kom. Dorotą Zając. Debatę uroczyście
otworzyła dyrektor MBP – Pani Aneta Wysoszyńska, po
czym oddała głos moderatorce spotkania Pani Jadwidze
Cicheckiej – wiceprezes nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wzięli również udział
Pani Monika Kukiełka (Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM), Pani Karina
Mazur – inspektor w OTOZ Animals, lek. wet. Zdzisław
Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, Pani Marta Tysiąc-Stępień – kierownik Komunalnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, Pani Ewa
Grabowska – Inspektor ds. Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. Podczas dyskusji przedstawiciele przypomnieli
o podstawowej wiedzy na temat praw zwierząt. W trakcie debaty omówiono również kroki jakie należy podjąć
by zgłosić akt przemocy wobec zwierzęcia. Zgromadzeni zadawali mnóstwo pytań, dzielili się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób, co
jest ogromnym sukcesem. Cieszymy się, że los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny dla tak wielu osób. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału
w innych pro zwierzęcych akcjach w naszej Bibliotece.

Szanowni Państwo,
Jako piesi często sami się denerwujemy na samochody zaparkowane na chodnikach tak, że nie mamy możliwości z nich nawet skorzystać. A co dopiero ma powiedzieć matka idąca z wózkiem?
Od dawna niestety możemy takie zachowanie zaobserwować również na ulicach
Nowogardu. Choć z roku na rok burmistrz Robert Czapla oddaje mieszkańcom nowe
miejsca postojowe, to jednak nie zmienia to patologicznych przyzwyczajeń niektórych posiadaczy czterech kółek. Parkują gdzie chcą i jak chcą, często zajmując cały
chodnik.
Taką właśnie sytuację zgłosili nam mieszkańcy odnośnie ulicy Lipowej, a w szczególności odcinka jezdni biegnącej na tyłach przychodni przy ul. Kościuszki. Zaobserwowaliśmy, że jest to sytuacja powtarzająca się nagminnie wręcz każdego dnia,
między godziną 8.00 a 15.00. Kierowcy parkując swoje samochody wjeżdżają tak
na chodnik, że zostaje on w całości zastawiony przez ich pojazd. Takie zachowanie zmusza przechodniów do łamania prawa drogowego i wchodzenia na jezdnię.
To elementarny brak szacunku takiego kierowcy dla innych użytkowników drogi.
Niewłaściwe parkowanie samochodami spowodowało liczne uszkodzenia nawierzchni chodnika na tym odcinku. Obecnie trwa zlecony przez burmistrza remont,
polegający na przełożeniu zniszczonej nawierzchni chodnika, który oczywiście kosztuje.
Również na wniosek mieszkańców, postawiony zostanie na ulicy Lipowej znak zakazu zatrzymywania się
i parkowania naprzeciwko parkingu przy przechodni. Do czasu postawienia wspomnianych znaków, opisywane przez nas sytuacje będą zgłaszane na policję.
Dziękujemy mieszkańcom za uwagi i wnioski, zaś do kierowców apelujemy, aby szanowali wszystkich
uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych.
Aleksandra Lewińska
Wydział GKMiOŚ
www.nowogard.pl
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Wybrano wstępną koncepcję

sali gimnastycznej przy szkole w Strzelewie
W piątkowe przedpołudnie (18 stycznia br.), w Szkole Podstawowej w Strzelewie, doszło do spotkania burmistrza Roberta Czapli z dyrektor szkoły Agnieszką Forgiel. Celem
spotkania było przedstawienie koncepcji planowanej sali gimnastycznej i zgłoszenie
ewentualnych uwag.
W konsultacjach wzięli również udział: Justyna
Bartczak – nauczyciel wychowania fizycznego w SP
w Strzelewie, wiceprzewodniczący RM – Jacek Rafiński i Marcin Wolny (nauczyciel wuefu w ZSP w Nowogardzie), radni: Jerzy Kubicki i Jacek Jankowski oraz
Pamela
Springer
z Wydziału Inwestycji
i Remontów.
Zebranym przedstawione zostały dwie
koncepcje planowanej sali gimnastycznej,
które
przygotował
projektant. Wybrano
ostatecznie
wersję
drugą, która planuje budowę sali gimnastycznej w stronę
ogrodzenia, obok boiska szkolnego i placu
zabaw. Ponadto obecni nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali, aby salę
wydłużyć i poszerzyć o
1 metr, aby stworzyć
miejsca dla np. kibiców. Sala ma mieć rozmiary typowego
boiska do piłki siatkowej, powiększonego o te dodatkowe
metry, zaś wysokość będzie wynosić 6 metrów z dachem
spadzistym.
Zaplanowane są również dodatkowe pomieszczenia,
tworzące całą infrastrukturę sali gimnastycznej, a więc:
magazyn na sprzęt sportowy, szatnie z toaletami dla
dziewcząt i chłopców oraz pokój dla nauczyciela/trenera.

Uwagi zostały zanotowane i przesłane do projektanta, który dokona koniecznych zmian po to, aby po
ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji, przystąpić do
prac projektowych. Wstępny koszt planowanej budowy sali gimnastycznej z tzw. zapleczem to kwota od
400 tys. zł do 1 mln
zł.
Na ten rok
przewidziane jest
wykonanie projektu wraz z ostatecznym kosztorysem
i
pozwoleniami,
zaś w roku 2020
burmistrz będzie
mógł zaplanować
w budżecie gminy
potrzebną kwotę,
która pozwoli zrealizować tę inwestycję.
Będzie to druga
sala tego typu przy
szkole wiejskiej,
która powstanie
za kadencji burmistrza Roberta Czapli. Pierwsza wybudowana została
w Długołęce, kolejną będzie ta w Strzelewie. W planach burmistrza jest też budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Gdy te plany zostaną zrealizowane, nie będzie
w naszej gminie żadnej szkoły, która nie miałaby sali
gimnastycznej. (ps)

www.nowogard.pl
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Spotkanie Noworoczne 2019 w Heide
W dniu 8 stycznia br., delegacja z Gminy Nowogard w składzie: Robert Czapla – Burmistrz
Nowogardu, Paweł Lembas – Radny Rady Miejskie w Nowogardzie i Szymon Pilipczuk –
Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, brała udział w spotkaniu noworocznym „Neujahrsempfang”, zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego oraz miasto Heide.
Spotkanie noworoczne jest stałym wydarzeń, które
odbywa się corocznie na początku stycznia w mieście
partnerskim Heide. Jest to okazja do spotkań, zarówno
przedstawicieli miast partnerskich, jak i instytucji działających na rzecz Heide. Dzięki działaniom Burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli na rzecz
partnerstwa Nowogardu i Heide, współpraca między obu miastami rozwija się
pomyślnie. Zaangażowanie to znajduje
również uznanie u naszych zachodnich
sąsiadów, dlatego też gmina Nowogard
została ponownie zaproszona do udziału w tym wydarzeniu.
Spotkania noworoczne są okazją do
podsumowania działań oraz omówienia
współpracy w nadchodzącym roku. Tegoroczne spotkanie było również okazją
do rozmowy z nowymi władzami miasta partnerskiego. W wyniku wyborów
samorządowych w ubiegłym roku, nowym burmistrzem Heide został Olivier
Schmidt-Gutzat. W sumie, w tym wydarzeniu, udział wzięło prawie 300 gości
w tym m.in.: odznaczeni nowogardzkim wyróżnieniem Laura Cioswego Ulf Stecher, Franz
Helmut Pohlmann, Reinhard Woelk, przedstawiciele
władz samorządowych miasta Heide i powiatu Dithmarschen, posłowie z Landestagu Schleswig – Holstein, przedstawiciele miasta partnerskiego Anklam,
członkowie i pracownicy Związku Przedsiębiorców
i Gospodarki w Heide, II Podoficerskej Szkoły Lotnictwa Wojskowego, i wiele innych osób związanych na
co dzień z działalnością dla miasta Heide.
W rozmowie o działaniach podejmowanych w roku
ubiegłym i roku nadchodzącym wzięli udział: Michael
Stumm – Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide, Holger Eberhardt - Podpułkownik II Podoficerskiej Szkoły
Lotnictwa Wojskowego oraz Ingo Schallhorn – Zastępca Przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide.
Dzięki temu, że największy niezabudowany rynek
miejski w Niemczech znajduje się w centrum miasta
Heide, jest on miejsce wielu ważnych na lokalnej społeczności wydarzeń. Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide organizuje tu m.in. Jarmark Wiosenny,
Jarmark Kapusty, Dzień Dziecka itp. II Podoficerska
Szkoła Lotnictwa Wojskowego organizuje na rynku
w Heide uroczyste zaprzysiężenie nowych adeptów,
w którym udział bierze prawie 1000 osób. Co roku w
murach tej wojskowej uczelni kształci się około 1400
oficerów wojsk powietrznych Niemiec i jest jedyną

taką jednostką wojskową tego stopnia w całych Niemczech. Dodatkowo miasto Heide organizuje koncerty,
zawody sportowe, Jarmark Bożonarodzeniowy i inne
eventy. Największym zaś wydarzeniem w roku 2019
ma być święto Marktfrieden.

W imieniu mieszkańców gminy Nowogard zebranych gości pozdrowił po niemiecku Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Następnie złożył on nowemu
burmistrzowi miasta Heide Olivierowi Schmidt-Gutztatowi życzenia sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców
Heide, deklarując jednocześnie gotowość do dalszej
współpracy i rozwoju przyjaźni obu miast. Delegacja
gminy Nowogard wręczyła na ręce Burmistrza Heide
prezent noworoczny w postaci kalendarzy z nowogardzką panoramą.
Współpraca między Heide, a Nowogardem obejmuje różne inne dziedziny: wymianę literatury, wymianę młodzieży szkolnej, wymianę kulturalną, sportową, pomoc materialną dla jednostek i instytucji itp.
Tegoroczna współpraca dotyczyć będzie wymiany kulturalnej młodzieży tj. organizacji spotkań młodzieży,
a także podtrzymania wymiany szkolnej między II LO
w Nowogardzie, a Gymnasium Heide OST.
Na zakończenie swego wystąpienia, Burmistrz Nowogardu przekazał na ręce nowego Burmistrza Heide
oficjalne zaproszenie na święto Nowogardu i galę Laura Cisowego, które będzie miało miejsce 30 kwietnia.
Uroczystość uświetniła swoim występem orkiestra
młodzieżowa Gymnasium Heide-OST (partner szkoły
II LO w Nowogardzie).
Tekst: RLFKiS
Zdjęcia: Christoph Hecht – Stadt Heide i RLFKiS

www.nowogard.pl
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Burmistrz Robert Czapla uhonorował
Wicemistrza Świata Krzysztofa Skryplonka
W piątek, 4 stycznia br. w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, Burmistrz Robert Czapla gościł Krzysztofa Skryplonka utytułowanego Wicemistrza Świata,
Mistrza Europy oraz Mistrza Polski w kulturystyce.
W 2018 r. zdobył aż 5 złotych medali, a rok zakończył
spektakularnym tytułem Wicemistrza Świata
w kategorii do 90 kilogramów na mistrzostwach IFBB Word Master Championschips, które odbyły się w grudniu
ub.r. w hiszpańskiej Tarragonie.
W zawodach startowali najlepsi zawodnicy z całego świata. Krzysztof
Skryplonek zdobył tam dla Polski
srebrny medal.
- Mieszkańcy Nowogardu są
dumni z pana osiągnięć. Jest mi
niezwykle miło gratulować kolejnego
medalu zawodnikowi naszego rodzimego klubu, który poprzez swoje zwycięstwa
promuje nasze miasto na międzynarodowej arenie
sportowej - mówił Burmistrz Robert Czapla. Burmistrz
dodał, że Gmina Nowogard ma więcej niż jednego medalistę światowego formatu, dlatego jego pomysłem
jest, by móc rodzime sławy uhonorować także poprzez
rozwój stosownej infrastruktury sportowej.
Z osiągnięć Mistrza Krzysztofa Skryplonka cieszyli się też obecni na spotkaniu: prezes nowogardzkiego „Pomorzanina” Marcin Skórniewski oraz Szymon
Pilipczuk z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy,

Kultury i Sportu. W nowogardzkim “Pomorzaninie”
trenuje łącznie ponad 200 osób. Poza sekcją piłki nożnej i brydża sportowego, zainteresowaniem cieszy
się również, stale rozwijająca się, sekcja kulturystyki
i fitness. Zachętą do ćwiczeń, nie tylko w zakresie kulturystyki, były prowadzone w ubiegłym roku
przez Krzysztofa Skryplonka, ćwiczenia na jednej z plenerowych siłowni
w Nowogardzie. O poprowadzenie
ćwiczeń, z myślą o zdrowiu mieszkańców, poprosił Krzysztofa Skryplonka, wielokrotnego medalistę
a zarazem trenera Burmistrz Robert Czapla.
Dobre zdrowie to wszystko czego życzyłby sobie Krzysztof Skryplonek. Podium - jak stwierdził - można
zdobyć własną, wytrwałą pracą.
Mistrz ma już plany na kolejne starty,
tym razem w lidze zawodowej. Kulturystyka, która jest
jego pasją to sport wymagający, ale przed wytrwałymi
zawodnikami nie stawiający bariery wieku: na ubiegłorocznych mistrzostwach IFBB Word Master Championschips najstarszy zawodnik miał 82 lata.
Na zakończenie spotkania Burmistrz Robert Czapla
wręczył Krzysztofowi Skryplonkowi upominek oraz list
gratulacyjny życząc kolejnych światowych sukcesów
na podium. (BS, fot. BS)
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Noworoczny Turniej Piłki Nożnej
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rocznika 2008 o puchar Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli

W dniu 19 stycznia br., o godz.9.00, odbył się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008 o puchar
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.
Organizatorem turnieju był LKS Pomorzanin Nowogard oraz Akademia Piłkarska LKS Pomorzanina Nowogard. W turnieju udział wzięły następujące zespoły:
PSFS Zalew Stepnica, LKS Polonia Płoty, AP Szczecinek
(4 zespoły) oraz LKS Pomorzanin Nowogard (2 zespoły).
W związku z żałobą narodową, ogłoszoną na dzień
19.01.2019 r. turniej odbył się bez muzyki, a młodzi
piłkarze uczcili minutą ciszy ś.p. Pawła Adamowicza
- prezydenta miasta Gdańsk, który tragicznie zginął
w niedzielę 13.01.2019 r. podczas 27 finału WOŚP
w Gdańsku. Na znak żałoby zawodnicy zagrali również
symbolicznie w czarnych opaskach. W trakcie turnieju
odbył się konkurs strzałów do bramki z odległości dla
rodziców i trenerów.
Uczestnikom turnieju organizator zapewnił ciepły
posiłek, słodką przekąskę, banany oraz wodę. Po wielu
emocjonujących meczach najlepszym zespołem okazał
się LKS Polonia Płoty. Drugie miejsce zajął III zespół AP
Szczecinek, a trzecie miejsce zajął I zespół AP Szczecinek.
Pozostałe zespoły zajęły miejsca IV-VIII. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe medale,
a także upominki klubu LKS Pomorzanin Nowogard.
Najlepszym bramkarzem turnieju został: Bruno Kuczyński z AP Szczecinek, a królem strzelców Ernest Bakalarski z LKS Polonia Płoty.
Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Nowogardu
Robertowi Czapli za objęcie imprezy patronatem oraz
ufundowanie nagród, firmie NETTO POLSKA za ufundowanie napoi i bananów, a także rodzicom za pomoc
w organizacji zawodów. Jak podkreślają uczestnicy poziom organizacji turnieju był naprawdę wysoki, a sam
turniej był dobrą okazją do sportowej promocji Nowogardu.
Szymon Pilipczuk
Wydział RLFKiS
UM w Nowogardzie
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Sprzedaż atrakcyjnych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 1 m. Nowogard
przy ul. Monte Cassino z możliwością zabudowy jednorodzinnej
Sprzedaż atrakcyjnej działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard przy ul.Monte Cassino z możliwością zabudowy jednorodzinnej - Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 56/20
o pow. 0,1009 ha
więcej na: http://bip.nowogard.pl/strony/10176.dhtml

Sprzedaż atrakcyjnej działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard przy ul.Monte Cassino z możliwością zabudowy jednorodzinnej - Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 56/19
o pow. 0,1595 ha
więcej na: http://bip.nowogard.pl/strony/10175.dhtml

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
w mieście Nowogard
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście
Nowogard. Termin składania ofert upływa 6 lutego 2019 o godz. 09:00
Więcej informacji pod adresem: http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/468.dhtml
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Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Nowogard
Dokładając wszelkich starań w celu usprawnienia kontaktu urzędu
z mieszkańcami podjęliśmy działania, które pozwolą Państwu na lepszy dostęp do urzędników oraz sprawniejszą obsługę spraw, z którymi
zwracają się Państwo do nas. Informujemy, że codziennie do Państwa
dyspozycji są kierownicy i pracownicy poszczególnych wydziałów –
wykaz najważniejszych, prowadzonych przez nich spraw, publikujemy
obok.
W sprawach skarg, zażaleń i innych sprawach szczególnych
będzie Państwa przyjmował Zastępca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 - 12.00 oraz
w godz. od 14.00-15.30 w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1 piętrze.
Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, którzy w godzinach swojej pracy służą Państwu pomocą.

Informacja

W związku z trwającym okres zimowym, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogardzie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej
gminy o powiadomienie tut. OPS lub najbliższej jednostki Policji o każdej osobie bezdomnej, potrzebującej wsparcia w formie schronienia,
ciepłego posiłku lub żywności. Telefon do kontaktu – 091-39-26-289
od godz. 7,30 do 15,30 0570-830-336 cała dobę lub tel. alarmowy 112
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana

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

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”,
ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.
Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”,
ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy
Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj.
Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul.
Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD
ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1 piętrze,
będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek,
od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
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