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dokończenie na str. 2

Pierwsza sesja nowo wybranej  
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie Jacka Szredera, z dnia 25 listopada br., pierwsza sesja nowo wy-
branej Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołana została na poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, na godzinę 12.00.

Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie poprowadził 
najstarszy spośród radnych - Bogusław Dziura. W programie 
sesji inauguracyjnej było wręczenie nowym radnym i burmi-
strzowi Robertowi Czapli zaświadczeń o wyborze, złożenie 
przez nich ślubowania oraz wybór przewodniczącego rady.

Radni wraz z burmistrzem, z rąk Mieczysława  
Laskowskiego, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Nowogardzie, odebrali zaświadczenia o swym wyborze, 
a następnie złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej,  ślubuję uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu roty 
przez najmłodszego z radnych, wywołani kolejno radni po-
wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję” (z możliwością dodania 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”).

Zanim burmistrz Nowogardu złożył swoje ślubowanie, 

radni z SLD - Lewica Razem i radni z PSL, jako swego kandyda-
ta na przewodniczącego Rady Miejskiej, zgłosili kandydaturę 
Stanisława Saniuka (PSL). Radni ze Wspólnego Nowogardu 
zgłosili kandydaturę Andrzeja Kanię, zaś radni z Partnerstwa 
i Rozwoju zaproponowali osobę Piotra Słomskiego. W pierw-
szym głosowaniu żaden z trzech kandydatów nie otrzymał 
wymaganej liczby głosów, tj. 11. Na kandydaturę radnego 
Saniuka zagłosowało 8 radnych, na Kanię 4, zaś na Słomskie-
go 5.

W dniu  
22 grudnia 2014 r.  

o godz. 12.00  
na Placu Wolności 

(obok choinki) 
 

zorganizowana zostanie Wigilia dla osób  
samotnych, chorych i potrzebujących. Osoby  

samotne i bezdomne otrzymają paczki żywnościowe.
Zapraszają:

Burmistrz Nowogardu Robert Czaplą
Proboszcz Parafii pw. WNMP Grzegorz Legutko

Pastor KECH Cezary Komisarz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Skibska
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dokończenie ze str. 1

Pierwsza sesja nowo wybranej  
Rady Miejskiej w Nowogardzie

W tej sytuacji przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogło-
sił drugie głosowanie, w czasie którego radni wybierali prze-
wodniczącego spośród dwóch kandydatów: Stanisława  
Saniuka i Piotra Słomskiego. Tym razem wymaganą liczbę gło-
sów otrzymał Piotr Słomski, na którego zagłosowało w sumie 
11 radnych, zaś Stanisław Saniuk otrzymał 10 głosów.

Gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Piotrowi Słomskiemu, jako jeden 
z pierwszych, złożył burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 
który następnie, wobec wszystkich zebranych, złożył ślubowa-
nie: „Obejmując urząd burmistrza gminy Nowogard, uroczy-
ście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy Nowogard”.

Złożenie ślubowania przez włodarza miasta było ostat-
nim punktem pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej  
w Nowogardzie.

Warto też wspomnieć, że podczas tej sesji jako jedyny zo-
stał zawiązany oficjalnie klub radnych SLD - Lewica Razem, 
której przewodniczącym został Marcin Wolny. Ten jedyny jak 
dotychczas klub radnych tworzą: Marcin Wolny, Anna Wiąz, 
Jolanta Bednarek i Renata Piwowarczyk. 

A oto radni VII kadencji (2014-2018):
Klub radnych SLD - Lewica Razem
1. Marcin Wolny SLD
2. Anna Wiąz SLD
3. Jolanta Bednarek SLD
4. Renata Piwowarczyk SLD
Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Stanisław Saniuk PSL
6. Roman Kwiatkowski PSL
7. Rafał Paśko PSL
8. Michał Krata PSL
9. Michał Bociarski PSL
Partnerstwo i Rozwój/Prawo i Sprawiedliwość
10. Marcin Nieradka PiR
11. Lidia Bogus PiR
12. Piotr Słomski PiR

13. Bogusław Dziura PiS
Wspólny Nowogard
14. Dawid Jurczyk WN
15. Andrzej Kania WN
16. Mirosława Cwajda WN
17. Bogumił Gała WN
18. Arkadiusz Ciechanowski WN
19. Dariusz Kielan WN
Platforma Obywatelska
20. Jowita Pawlak PO
Radny niezależny
21. Michał Wiatr – niezależny

 Piotr Suchy

Nowe okna w SP nr 1 w Nowogardzie
W środę, 3 grudnia br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wraz z Sebastianem Szymańskim dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie, dokonali odbioru prac remontowych w SP1, które polegały na wymianie stolarki okiennej.

 Wymiana okien podzielona była na dwa etapy. W pierw-
szym zostały wymiana stolarka okienna w części szczyto-
wej sali gimnastycznej a wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe „OKNO” z  Nowogardu za 
kwotę 9 995 zł.   W drugim etapie została wymieniona stolar-
ka okienna na łączniku z halą sportową, które wykonała firma 
PH. ARNO  z Nowogardu za kwotę  8 241,00 zł. Całkowity koszt 
wymiany stolarki okiennej wyniósł 18 236 zł. który w całości 
pokryła gmina Nowogard, ze środków finansowych zabezpie-
czonych w budżecie gminy w 2014 roku.

Anna Narkiewicz
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II sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie
Burmistrz Robert Czapla, 3 grudnia br., złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie o zwołanie 
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Jak czytamy we wniosku: Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał 
dotyczących wykonywania zadań gminy Nowogard.

W rozesłanym w czwartek, 4 grudnia br. do radnych za-
wiadomieniu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie  
informuje, że zwołuje na 9 grudnia 2014 roku (wtorek) na 
godzinę 1200  II sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie, na wnio-
sek Burmistrza Nowogardu.

Dlaczego na wniosek Burmistrza, a nie „zwyczajnie” przez 
Przewodniczącego? 

Wybór tego trybu podyktowany jest koniecznością podję-
cia uchwały, dotyczącej podatku rolnego na kolejny rok. Jeżeli 
do 10 grudnia br., radni nie uchwalą obniżki średniej ceny sku-
pu żyta, którą ustalił Prezes Głównego Urzędu  Statystycznego, to 
w roku 2015 rolnicy z terenu naszej gminy będą musieli zapłacić 
wyższy podatek, niż w roku 2014. Jedynie tryb „nadzwyczajny” 
daje  możliwość przyjęcia uchwały przed końcem wymaganego 
terminu. Zgodnie ze Statutem Gminy Nowogard, na wniosek 
Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, 
Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję Rady w ter-
minie 7 dni od dnia złożenia wniosku. A więc jest szansa, że 
radni zdążą z uchwaleniem niższego podatku rolnego. Co też 
obiecywał w swym liście do mieszkańców Burmistrz w dniu 6 
listopada br., że „postanowiłem w budżecie 2015 roku nie pod-
wyższać podatków lokalnych i pozostawić je na poziomie ustalo-
nym w roku 2013 [...]”. 

W trybie zwyczajnym nie byłoby takiej szansy, ponieważ 
zawiadomienie o sesji poświęconej programom gospodar-
czym, uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania 
z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni 
przed sesją do każdego radnego (Statut Gminy Nowogard), 
czyli sesja odbyłaby się nie wcześniej niż 17 grudnia, a więc już 
po wymaganym terminie ustawowym.

W czasie wtorkowej sesji, oprócz  podjęcia uchwały 
w sprawie podatku rolnego, radni będą głosować również nad 
ustaleniem cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków realizowanego przez WODO-
CIĄGI NOWOGARDZKIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą  
w Nowogardzie na okres 18 miesięcy od podjęcia działalności. 
Zaproponowane stawki odzwierciedlają ceny przedstawione 
w postępowaniu przetargowym oraz koszty niezależne od 
przedsiębiorstwa (czynsz dzierżawny uiszczany na rzecz gminy 
Nowogard, podatki od nieruchomości, opłaty środowiskowe). 
Poniżej przedstawiamy różnice w stawkach za wodę i ścieki:

Dla przykładu wysokość opłat przy miesięcznym zużyciu  
5 m3 wody dla 1 osoby oraz odprowadzeniu tej samej ilości 
ścieków przez gospodarstwo domowe przy zastosowaniu sta-
wek PUWiS sp. z o.o. w Nowogardzie wynosi – 50,97 zł  brutto. 

Natomiast w przypadku firmy Wodociągi Nowogardzkie WAL-
-BATRIEB będzie wynosić 32,30 zł brutto. 

W zaproponowanych stawkach za wodę i ścieki przez no-
wego operatora nie występuje opłata abonamentowa (stała) 
co znacznie obniży koszty osobom samotnym, gdzie zużycie 
wody i odprowadzanie ścieków jest niewielkie. 

Oprócz tego radni przyjmą uchwałę:
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychcza-

sowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową ZGODA z siedzibą w Wierzbięcinie 
(przez kolejny rok mieszkańcy będą płacić taką samą stawkę);

o rocznym programie współpracy Gminy Nowogard z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, 

w spawie wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za 
pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zmianę 
granic miasta Nowogard przez włączenie w granice miasta 
części obszaru obrębu Miętno.

Będzie też miało miejsce pierwsze czytanie projektu bu-
dżetu gminy Nowogard na rok 2015. Będzie to pierwsza oka-
zja, dla nowo wybranych radnych, do zapoznania się z projek-

tem budżetu Gminy Nowogard na rok 2015, którego autorem 
jest burmistrz Nowogardu Robert Czapla. 

Piotr Suchy
 

Wyszczególnienie rodzaju stawek 
Stawki proponowane przez 
Wodociągi Nowogardzkie 

Wal-Betrieb sp. z o.o. 

Stawki stosowane przez 
Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych 
i Sanitarnych sp. o.o.

   Różnica w stawkach

Stawka za wodę – za           1 m3 3,03 zł brutto 3,19 zł brutto - 0,16 zł brutto
Opłata abonamentowa (stała) 

miesięczna 0 zł 9,03 - 9,03

Opłata za ścieki – za             1  m3 3,45 zł brutto 3,89 zł brutto - 0,44 zł brutto
Opłata abonamentowa (stała) 

miesięczna 0 zł 6,54 zł brutto -6,54 zł brutto
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Nowy parking i drogi dojazdowe  
do garaży na osiedlu przy ul. 700-Lecia

W piątek, 28 listopada br., burmistrz Robert Czapla wraz z Adamem Czernikiewiczem, kierownikiem Wydziału Inwestycji 
i Remontów i jego zastępcą Ritą Mazurczak, dokonali odbioru parkingów i dróg dojazdowych do garaży oraz do tychże 
parkingów na tyłach bloków przy ul. 700-lecia. Od wielu lat mieszkańcy zwracali się do UM w Nowogardzie z pismami 
o uregulowanie tego problemu. I dopiero dziś doczekali się oni realizacji zgłoszonego zapotrzebowania na miejsca par-
kingowe.

Budowa parkingów przy ul. 700-Lecia polegała na moder-
nizacji istniejącego układu komunikacyjnego.

Zakres prac obejmował:
- budowę dwóch zatok parkingowych na 14 stanowisk po-

stojowych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej);
- przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do 

parkingów oraz garaży;

- budowa dwóch chodników;
- usunięcie starego i wykonanie nowego oznakowania dro-

gowego (pionowego i poziomego);
Dzięki tej inwestycji Nowogard wzbogacił się o kolejne 14 

miejsc parkingowych.
Piotr Suchy
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95.lecie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 
obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa

Uroczystość z okazji 95.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się 
w sobotę (22 listopada br.) w sali Rycerskiej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W uroczysto-
ściach wziął udział burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

W Województwie Zachodniopomorskim jest ponad 1400 
osób, które są zrzeszone w 48 Klubach Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDK PCK). Dzięki tym 
osobom, 24 tys. litrów krwi rocznie przekazywanych jest jako 
lek potrzebującym.

Trwające od 22 do 27 listopada Dni Honorowego Krwio-
dawstwa były okazją, by za tę bezinteresowną pomoc po-
dziękować. Podczas sobotniej uroczystości najbardziej zasłu-

żonym dawcom, zrzeszonym w klubach HDK PCK, wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia. Patronat nad obchodami objął 
Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski. Wyróżnie-
nia otrzymało w sumie 27 osób. Najwyższe z nich - Złoty Krzyż 
Zasługi - otrzymał Ryszard Lachowicz, wiceprezes Klubu HDK 
PCK w Szczecinie. Odznakę przyznaną decyzją ministra zdro-
wia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 
otrzymał Zdzisław Szmit, prezes Klubu HDK w Nowogardzie. 
Złote Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego ode-
brali Elżbieta Modrzejewska z Łobza oraz Klemens Robaszkie-
wicz z Gryfic. Zaś ponad 20 osobom wręczono również Odznaki 
Honorowe PCK. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in.: Robert 
Czapla, Burmistrz Nowogardu, który wspiera krwiodawców już 
od ponad 15 lat, wójt Osiny Krzysztof Szwedo, nowogardzki 
przedsiębiorca Jerzy Furmańczyk oraz wiceprezes Klubu HDK 
w Nowogardzie Józef Kucypera.

„Krwi nie oddaje się jednak dla medali. - To chęć niesienia 
pomocy, od 1967 roku do dziś oddałem łącznie 82 litry krwi 
i osocza” - podsumował sobotnią uroczystość odznaczony 
w tym dniu Zdzisław Szmit.

Krwi nigdy za dużo. W Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie pilnie potrzebna jest krew 
niemal każdej grupy. Dając tak naprawdę odrobinę krwi, ura-
tować możemy drugiemu człowiekowi życie.

Piotr Suchy
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Nowy dostawca wody
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki   

niezabudowanej, położonej  w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr 

ewidencyjnym 141/2 o pow. 7116 m2 (symbol użytku grunto-
wego RIV a – 0,0925 ha i RV – 0,6191 ha), położona w obrębie 
nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW  
Nr SZ1O/00051445/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2015r. o godz. 1000 
w sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, plac Wolności 1.

  Cena wywoławcza nieruchomości  -  692.800,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-

nie wadium w wysokości 10% wartości  nieruchomości tj. 
69.280,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej  do dnia 
16.02.2015r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl

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

Będzie kolejny budynek socjalny
Już niebawem ruszy budowa budynku socjalnego, dla 

mieszkańców Nowogardu, którzy znaleźli się w ciężkiej sytu-
acji mieszkaniowej. W środę, 3 grudnia br., burmistrz Robert 
Czapla podpisał z wykonawcą Techno – Invet z Nowogar-
du umowę na budowę budynku komunalnego (socjalnego) 
w Nowogardzie. Podpisana umowa to zwieńczenie starań 
burmistrza o doprowadzenie do realizacji tej inwestycji podję-
tych jeszcze na sesji w styczniu br., kiedy to padła propozycja 
budowy budynku socjalnego z propozycją zmian w budżecie 
zabezpieczających na ten cel kwotę 1.800.000 zł.

Projektowany budynek będzie analogiczny do dwóch ist-
niejących budynków mieszkalnych (przy ulicy Cmentarnej). 
Ma to być obiekt o funkcji mieszkalnej, wielorodzinny, jedno-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony dla dwuna-
stu rodzin. Każde z mieszkań będzie posiadało m.in.: wiatrołap, 
wydzieloną kuchnię oświetloną światłem dziennym oraz po-
mieszczenie gospodarcze. W budynku będzie sześć mieszkań 
jednopokojowych (w tym jedno dla osoby niepełnospraw-
nej), pięć mieszkań dwupokojowych i jedno mieszkanie trzy-
pokojowe. Całkowity koszt inwestycji to 1.800.000 zł. , z tego 
749.359,56 zł. dotacji udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie.

Oto powierzchnia planowanych mieszkań w budowanym 
budynku socjalnym:

mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe (ON) – 38,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m2
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m2
mieszkanie 3-pokojowe – 55,2 m2
Całkowita powierzchnia mieszkalna to 499,3 m2. Planowa-

ny termin zakończenia budowy to rok 2016 r.
Anna Narkiewicz
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Pierwszy Street workout 
w Nowogardzie i w powiecie

Street workout (uliczny trening) – aktywność fizyczna po-
legająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej 
do wykonywania  ćwiczeń  opartych głównie o kalistenikę.  
Kalistenika (gr kallos sthenos – „piękno i siła”) – aktywność fi-
zyczna polegająca na treningu siłowym opartym o ćwiczenia 
z wykorzystaniem własnej masy ciała, takie jak np. „pompki”, 
„mostki”, „brzuszki” i „dipy”. Jest często  łączona ze stretchin-
giem. Ta forma rozwoju fizycznego była szeroko stosowa-
na przez starożytnych Greków i Rzymian, a jednym z pierw-
szych świadectw dotyczących kalisteniki jest relacja Herodota, 
który podaje,  że była ona stosowana przez Spartan podczas 
treningu przed nadchodzącą bitwą pod Termopilami.

„Chciałbym bardzo podziękować  panu Burmistrzowi za 
wybudowanie nam tego obiektu, i że podszedł tak pozytyw-
nie do tego pomysłu. I to, że dzisiaj nasz street workout tu stoi. 
Mam nadzieję, że nie zostanie to za szybko zniszczone przez 
patologię [...]” - mówił w czasie otwarcia Maciej Żbik, przedsta-
wiciel nowogardzkich zawodników parkoura.

Uroczystego otwarcia nowogardzkiego placu Street wor-
kout, w sobotę, 29 listopada br., o godz. 12.00, wraz z młodzie-
żą dokonał burmistrz Robert Czapla

Street workout w Nowogardzie wyposażony został w ze-
staw urządzeń, które umożliwiają kształtowanie praktycznie 
każdej partii mięśni. Zamontowane zostały takie urządzenia 
jak: drabinka pozioma, drabinka pionowa, drążki wysokie i ni-
skie, wieża workout, trójkąt workout, ławeczka skośna, zestaw 
poręczy niskich, zestaw poręczy wysokich, koła gimnastyczne 
oraz worek bokserski i lina do wspinania.

Nowogardzki Street workout jest kolejnym takim placem 
na terenie naszego województwa, ale pierwszym na terenie 
powiatu goleniowskiego.

Obecnie street workout świetnie wpisuje się w nowocze-
sny lifestyle promujący zdrowy tryb życia oraz imponowanie 
tężyzną i umiejętnościami. W wielu polskich miastach, także 
w Nowogardzie, powstają grupy a nawet społeczności osób 
trenujących, organizowane są zloty i zawody.

Piotr Suchy
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Zakończenie obchodów 70 rocznicy „Akcji Burza” 
pod odnowionym Pomnikiem Sybiraków na 

nowogardzkim cmentarzu
Józef Kalinowski, św. Rafał, wraz z innymi przemierzył drogę na Syberię, gdzie przyszło mu spędzić sporą część życia. 
Drogę tę niektórzy zwali „przemarszem przez piekło”, a pobyt na zesłaniu „przebywaniem na samym dnie piekła”.

Dla Józefa Kalinowskiego zaś  była to  droga do  świętości. 
Nie dziwi zatem fakt,  że po  wyniesieniu na  ołtarze  św. Ra-
fał został przez byłych zesłańców obrany Patronem Sybiraków.  
Został także patronem Syberii.

W dniu 20 listopada br., w dniu św. Rafała Kalinowskiego 
patrona Sybiraków, Kolejarzy i Kresowiaków, licznie zebrani 
nowogardzcy Sybiracy, dzieci, młodzież oraz przyjezdni go-
ście, uczestniczyli na Cmentarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie, przy Pomniku Sybiraków w uroczystym odsłonięciu od-
nowionego monumentu. Wśród uczestników tej uroczystości 
obecny był również burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz 
Antoni Bielida Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
Zakończenie obchodów 70 rocznicy „Akcji Burza” była szcze-
gólną okazją, by przy pomniku poświęconemu tym, którzy 
zginęli na „nieludzkiej” ziemi, spotkali się potomkowie oraz 
Ci, których życie naznaczone jest cierpieniem ziemi sybir-
skiej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie 
przedstawili krótki montaż poetycki, a po nim przedstawiciele  
Sybiraków dokonali odsłonięcia wyremontowanego pomni-
ka. Następnie ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk Diecezjalny Dusz-
pasterz Sybiraków i Kresowiaków w Archidiecezji Szczecińsko 
- Kamieńskiej dokonał poświęcenia odnowionego Pomnika 
Sybiraków na nowogardzkim cmentarzu i modlił się wraz 
z obecnymi za tych, którzy „tam” zostali. Po zakończonych 
uroczystościach na cmentarzu, Sybiracy podziękowali burmi-
strzowi za to, że zawsze wspierał ich stowarzyszenie oraz po-
magał przy każdej okazji ich działaniom.

Po „sybirackich wypominkach” uczestnicy udali się do pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, gdzie uroczystą odpustową 
mszę o godz. 17.00 odprawił Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga 
– Metropolita Szczecińsko – Kamieński. Następnie odbyło się 
spotkanie w Domu Parafialnym wszystkich zaangażowanych 
w/w obchody rocznicowe. Nowogardzka świątynia od wielu 
lat stanowi ważne miejsce dla wszystkich środowisk związa-
nych z wielorakim pojęciem Kresów dawnej II Rzeczypospo-
litej.

Piotr Suchy



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE10 8.12.2014 r.

Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Piotr Słomski 

przyjmuje interesantów w każdy środa  
w godz. 15.00 - 17.00. Przyjmowanie i rozpatrywanie 

skarg i wniosków interesantów odbywa się  
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  
bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” 
można otrzymać w następujących punktach:

Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-
Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;  
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; 
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep 
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk,  
ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny,  
ul. Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse  
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;  
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund 
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”,  ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS  
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż 
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Uprzejmie informuję, że 
istnieje możliwość 

wydzierżawienia stanowisk
 na placu Wolności w Nowogardzie z przeznaczeniem na 

sprzedaż ozdób świątecznych, wyrobów pirotechnicznych 
oraz artykułów spożywczych na okres od dnia 08.12.2014 
roku do dnia 31.12.2014 roku. 

W związku z powyższym zainteresowanych wydzierża-
wieniem stanowisk proszę o składanie wniosków w pokoju 
nr 5 Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

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

Burmistrz Nowogardu 
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na 
okres 21 dni wykazu z dnia 25.11.2014 r., nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej. 

Gmina pozyskała 
pieniądze  

na wóz strażacki 
dla OSP Błotno

W środę, 26 listopada br., burmistrz Robert Czapla 
podpisał w Koszalinie umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego 
Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Błotno.

Planowany koszt zakupu to 642 000 zł. Oprócz wkładu wła-
snego w wysokości 207 000 zł i dotacji z WFOŚiGW w wysoko-
ści 35 000 zł, gmina Nowogard pozyskała dodatkowo kwotę 
400 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Piotr Suchy


