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Laury Cisowe przyznane

c. d. na str. 2

Będzie przebudowa drogi

Szpital

Wierzbięcin – Słajsino – Radowo Małe!

w Nowogardzie

W marcu informowaliśmy o spotkaniu burmistrza Nowogardu Roberta
Czapli z zastępcą burmistrza Łobza Krzysztofem
Czerwińskim i wójtem
Radowa Małego Wiesławem Lorentem.
Wówczas to włodarze gmin podpisali list
intencyjny skierowany
do Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.

pierwszy
w województwie,
piąty
w Polsce!
To prawdziwy sukces nowogardzkiego szpitala oraz
wspaniałe wyróżnienie dla
pracy dyrektora Kazimierza
Lembasa.
c. d. na str. 4

c. d. na str. 5

2

Wiadomości Samorządowe

Laury Cisowe
przyznane
c. d. ze str. 1
W niedzielę 30 kwietnia br. w
Nowogardzkim Domu Kultury, po
raz 16. odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagrody Laur Cisowy.
Co roku to honorowe wyróżnienie
otrzymują osoby, które w sposób
szczególny przyczyniły się do działań na rzecz lokalnej społeczności.
W tym roku Laur Cisowy otrzymali: Józef Kucypera (w kategorii:
działalność społeczna) oraz P.U.H.
“ELMAR” Wiesław Brzeziński,
Jarosław Koladyński (w kategorii: biznes i gospodarka). Kapituła przyznała również Specjalne
Laury Cisowe. Otrzymali je: Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Nowogardzie oraz Włodzimierz
Wiatr - Dyrektor Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie.
***
W trakcie gali, którą poprowadziła dyrektor NDK Aneta Drążewska, nagrody wręczał zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
w towarzystwie dyrektora nowogardzkiego szpitala Kazimierza
Lembasa.
Podczas gali nie zabrakło przedstawienia najważniejszych inwestycji przeprowadzonych na terenie
gminy Nowogard w ciągu ubiegłego roku oraz występów artystycznych, w tym duetu smyczkowego
Violladies (w składzie Marta Bilińska – Pilch i Monika Kamińska).
Wśród gości honorowych uroczystości nie mogło zabraknąć
zaprzyjaźnionych z Nowogardem
samorządowców (m.in.: z Goleniowa, Przybiernowa, Maszewa,
Łobza i Dobrej), radnych miejskich oraz delegacji z partnerskiego miasta Heide – z przewodniczącym Franzem Helmutem
Pohlmannem.

***
Przedstawiamy nagrodzonych:
“Laur Cisowy” w kategorii – działalność społeczna:
Pan Józef Kucypera
- Józef Kucypera jest członkiem
Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowym dawcą krwi od 28 sierpnia 1974 roku. Od 34 lat nieprzerwanie pełni funkcję wiceprezesa
Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Nowogardzie. Od samego
początku swojej działalności propaguje honorowe krwiodawstwo
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Jest inicjatorem licznych pogadanek (ok. 60.), czego efektem jest
pozyskanie ponad 100 nowych
krwiodawców. Działalność Józefa
Kucypery to również akcje pozyskania krwi na szczeblu okręgowym pod hasłem “Wakacyjna kropla krwi” i “Młodzieżowy dar krwi”.
Pan Józef od 2008 roku do chwili
obecnej jest członkiem Okręgowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa
w Szczecinie. Od 2011 roku jest
współorganizatorem
ekipowego poboru krwi organizowanego
przez: Centrum Krwiodawstwa w
Szczecinie oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa. Skutkiem
tego działania jest pozyskanie 130
litrów krwi na potrzeby lecznictwa.
Ekipowy pobór krwi jest również
zasługą dobrej współpracy Nowogardzkiego Klubu Honorowych

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Józef Kucypera

Dawców Krwi z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą i Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
Anetą Drążewską. Pan Józef jest
współtwórcą rozgrywek piłkarskich
klubów HDK w Nowogardzie i Goleniowie. W 2000 roku powołał nowogardzką drużynę halowej piłki
nożnej, która w latach 2000 – 2016
pod jego kierownictwem zajmowała miejsca na podium. Prowadzi
także drużynę wędkarską, z którą
często uczestniczy w okręgowych
zawodach wędkarskich naszego
województwa.
Pan Józef Kucypera był wielokrotnie nagradzany za swoją
pracę i działalność m.in.: Złotym
Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Gryfa Zachodniopomorskiego, Odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznaką Honorową
PCK I stopnia, Kryształowym Sercem, Bursztynową Kroplą Krwi.
“Laur Cisowy” w kategorii – biznes i gospodarka:
Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe “ELMAR”; Wiesław
Brzeziński, Jarosław Koladyński
Firma PUH “ELMAR” działa
od sierpnia 1994 roku i na chwilę obecną zatrudnia 19 osób. Od
początku swojej działalności prowadzi praktyczną naukę zawodu
w systemie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej. W ten sposób zawód
elektryka zdobyło ponad 70 absolwentów. Firma realizuje zadania w ramach swojej działalności
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do ważniejszych
realizacji można zaliczyć:
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- instalacje technologiczne i
energetyczne na ujęciu wody
w Nowogardzie przy ul. Woj.
Polskiego,
- instalacje technologiczne i
energetyczne na ujęciu wody
w Międzyzdrojach,
- obiekty w Goleniowskim Parku
Przemysłowym,
- instalacje mieszkaniowe na terenie Nowogardu, Szczecina i
Stargardu.
Poza instalacjami w obiektach
kubaturowych firma specjalizuje
się w wykonywaniu sieci energetycznych NN i SN. Realizuje zadania
samodzielnie jak również współpracuje z firmami branży budowlanej, drogowej np. PRD Nowogard,
DEMGRAD, AZBUD, MONTBUD,
KREWOX, ALSECO Szczecin, MULTIPROJEKT Szczecin.
Oprócz działalności gospodarczej i dydaktycznej Firma ELMAR
działa rownież na rzecz społeczności lokalnej. Służy pomocą
szkołom i organizacjom pozarządowym. Wspiera prowadzone
przez nie akcje rzeczowo i finansowo np.: wyjazdy dzieci szkolnych na basen, wycieczki, zimowiska, turnieje i zawody sportowe
dla dzieci i młodzieży. Firma PUH
“ELMAR” po pożarze kościoła w
Nowogardzie wsparła jego odbudowę wykonując instalacje elektryczne. Pomaga również innym
parafiom na terenia dekanatu.
Specjalny “Laur Cisowy”:
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie w 2016
roku obchodził 70-lecie swojego
istnienia. Powstał w kwietniu 1946
r., gdy 186 zakładów rzemieśliczych działajacych w Nowogardzie, mając potrzebę uregulowania swojej działalności i wzajemną
pomoc w zaopotrzeniu w surowce
i środki produkcji, utworzyły organizację cechową pod nazwą “Cech
Rzemiosł Różnych w Nowogardzie”. Powstanie tak wielu warsztatów i zakładów rzemieślniczych
było odpowiedzią na ogromne
zapotrzebowanie na różnego ro-

dzaju usługi w zniszczonym i odbudowywanym mieście. Pierwszym
Starszym Cechu został Pan Marian
Lisiecki. Od 1986 r. Cech ma swoją własną siedzibę mieszczącą się
przy ul. 3 Maja 48. Budynek został
wybudowany społecznie przez
nowogardzkich
rzemieślników.
W budynku obecnie znajduje się
biuro Cechu, w którym rzemieślnicy i przedsiębiorcy mogą uzyskać
informacje na temat przepisów
podatkowych, emerytalno – rentowych oraz w sprawach nauki zawodów rzemieślniczych. Obecnie
Cech zrzesza 65 członków, w zakładach szkoli się 54 uczniów. W ciągu 70 lat istnienia zawód zdobyło
2245 uczniów.
Oprócz własnej działalności
gospodarczej rzemieślnicy przez
cały okres istnienia Cechu czynnie
uczestniczą w różnych działaniach
na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Do najważniejszych można zaliczyć:
- naprawa i uruchomienie zegara na ratuszu,
- budowa muru oporowego
wzdłuż Jeziora Nowogardzkiego,
- budowa fontanny,
- wsparcie finansowe dla innych
przedsięwzięć.
Corocznie Zarząd Cechu organizuje dla swoich członków jak
i chętnych mieszkańców Nowogardu imprezy plenerowo – sportowe takie jak: marsze z kijkami
(nordic walking), rajdy rowerowe,
spływy kajakowe. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców jest rów-
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Franz Helmut Pohlmann

nież reprezentowany poza gminą
Nowogard, biorąc udział w różnych imprezach rzemieślniczych.
Aktualny skład Zarządu Cechu:
Starszy Cechu - Dariusz Szulejko;
Podstarszy - Mirosław Morawski;
Sekretarz - Jarosław Koladyński;
Skarbnik - Adam Dębiński; Członek Zarządu - Andrzej Szcześniak.
Specjalny “Laur Cisowy”:
Włodzimierz Wiatr - Dyrektor Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zakład Linii Kolejowych w
Szczecinie
Pan Włodzimierz Wiatr wykazał osobiste zaangażowanie w
modernizację dwóch przejazdów
kolejowych w Nowogardzie. Zmodernizowane przejazdy usprawniły ruch pojazdów i pieszych oraz
poprawiły bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
Zmodernizowany
przejazd położony w ciągu dróg
powiatowych ulic: Batalionów

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe “ELMAR”; Wiesław Brzeziński, Jarosław Koladyński

www.nowogard.pl
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Chłopskich i Cmentarnej poprawił komunikację w mieście oraz
usprawnił przejazd samochodów
osobowych i ciężarowych z zakładów pracy zajdujących się w tej
części miasta. Zmodernizowany
przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej 106 (ulice: Bohaterów Warszawy i 700 Lecia)
usprawnił tranzyt pojazdów kierujacych się do drogi krajowej S6,

w kierunku Gdańska lub Szczecina.
Kilkuletnia współpraca Dyrektora Włodzimierza Wiatra z Burmistrzem Nowogardu Robertem
Czaplą zaowocowała również
zmodernizowaniem i odnowieniem infrastruktury towarzyszącej liniom kolejowym tj. bariery,
ogrodzenie, oświetlenie peronu,
itp. Współpraca jest kontynuawana i pewnie zaowocuje kolejnymi

inwestycjami, które będą służyły
mieszkańcom gminy Nowogard.
***
Kandydatury do honorowego
wyróżnienia “Laur Cisowy” mogą
zgłaszać mieszkańcy gminy Nowogard, zespoły, stowarzyszenia,
firmy oraz instytucje działające na
terenie miasta i gminy.
Marcin Ościłowski

Będzie przebudowa drogi
Wierzbięcin – Słajsino –
Radowo Małe!
c. d. ze str. 1
W piśmie samorządowcy wskazali na potrzebę
pilnego remontu odcinka drogi wojewódzkiej prowadzącej z Wierzbięcina do Łobza.
„(...) Zwracamy się do Pana Marszałka z uprzejmą
prośbą o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 147 relacji Wierzbięcin – Troszczyno – Wołkowo – Radowo
Wielkie – Radowo Małe – Łobez. Nawierzchnia tej
drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, liczne
wyboje, ubytki w nawierzchni, nierówności, zastoiny
wód deszczowych podczas opadów utrudniają poruszanie się pojazdów spowalniając ruch oraz przyczyniając się do uszkodzeń pojazdów” – pisali w liście
do marszałka samorządowcy. - „Nie bez znaczenia
jest również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – fatalna nawierzchnia stwarza zagrożenie
wypadkowe dla kierujących pojazdami i pieszych.
Pragniemy również zaznaczyć, że z naszych obserwacji wynika, iż na drodze 147 zwiększył się ruch pojazdów z oczywistych względów. Dla Gminy Radowo
Małe to główny szlak transportowy. Również dla
Gminy Łobez i Nowogard droga ma duże znaczenie
komunikacyjne, którą transportowane są np.: odpady z wielu gmin do RZGW w Słajsinie. Mając powyż-

sze na uwadze remont drogi 147 to palący problem
dla naszych społeczności. Liczymy na przychylność
Pana Marszałka w pozytywnym załatwieniu naszej
prośby”.
Po spotkaniu burmistrzów i wójta, do którego
doszło z inicjatywy Roberta Czapli, na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie ukazał się komunikat: „(...) RDW Stargard przygotowuje się do
przebudowy dwóch odcinków DW nr 147: Wierzbięcin - Słajsino i Słajsino - Radowo Małe, o łącznej
długości 4,4 km (...)”.
- Informacja o przebudowie drogi bardzo nas
ucieszyła – powiedział burmistrz Czapla. – Wprawdzie ZZDW zaplanowało na razie przebudowę na
odcinku Wierzbięcin – Słajsino – Radowo Małe, ale
wraz z moimi kolegami z sąsiednich samorządów
wyrażamy nadzieję, że wkrótce pod uwagę zostanie
wzięty również odcinek Radowo Małe – Łobez.
W tym roku zarząd województwa zatwierdził już
plan przebudów dróg wojewódzkich z tzw. zadań
jednorocznych. W ten sposób przebudowanych będzie łącznie około 22 km dróg w 19 zadaniach.
Opr. Marcin Ościłowski (fot. archiwum)

www.nowogard.pl
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Szpital w Nowogardzie
pierwszy w województwie,
piąty w Polsce!
c. d. ze str. 1
W czwartek 13 kwietnia br.
gazeta „Rzeczpospolita” opublikowała coroczny ranking szpitali publicznych. Szpital w Nowogardzie został oceniony przez
specjalistów jako najlepszy w
województwie zachodniopomorskim i piąty w całym kraju!
Nowogardzka placówka została oceniona w kategorii szpitali z kontraktem z NFZ do 29
mln zł. Badania przeprowadziła (jak co roku) firma Magellan
pod patronatem Rzeczpospolitej. Oceniano zarządzanie finansami poszczególnych placówek, a dokładniej: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z NFZ.
***
Zdaniem Krzysztofa Kawalca – szefa firmy Magellan, który wypowiedział się dla Rzeczpospolitej,
laureaci rankingu są jednostkami dobrze prowadzonymi.
Piąte miejsce w Polsce dla nowogardzkiego szpitala to tym większe wyróżnienie, bo – jak stwierdzają analitycy – to właśnie szpitalom z kontraktem
z NFZ do 29 mln zł jest najtrudniej „spiąć” budżety. Wysokie notowania nowogardzkiej placówki są
więc dowodem na to, iż zarządzanie szpitalem przez
K. Lembasa przynosi efekty, a decyzja burmistrza R.
Czapli o rozbudowie szpitala, była decyzją trafną.
Dla przypomnienia... Historia budowy nowej
części szpitala liczy łącznie ponad 20 lat. Inwestycja
nabrała jednak rozpędu i została ukończona dopiero
w czasie kadencji burmistrza Roberta Czapli. Rozpo-

częto w 1988 roku, kiedy to przewidziano budowę
nowej izby przyjęć i oddziału internistycznego. W
1993 roku podjęto decyzję o dalszej przebudowie i
przeprojektowano częściowo zrealizowany plan. W
1996 roku rozpoczęto kolejny etap budowy i realizowano go przez 2 lata. W 1998 roku, ze względu
na brak środków oraz przekształcenia własnościowe
Zakładów Opieki Zdrowotnej, inwestycję przerwano. Obiekt w stanie surowym stał nieużytkowany
przez 23 lata. W 2011 roku, w lutym, burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W czerwcu 2011 roku,
na plac budowy weszli pracownicy firmy SKANSKA
Spółka Akcyjna. Nowy budynek Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
otwarto uroczyście 24 maja 2013 roku. Budowa stała się największą inwestycją w dziejach Nowogardu,
opiewająca na niemal 20 milionów złotych.
- Gratuluję i dziękuję panu dyrektorowi Kazimierzowi Lembasowi, że nasza placówka znalazła się w
samej czołówce szpitali z terenu całego kraju – skomentował wyniki rankingu R. Czapla. – To wspaniałe
wyróżnienie i docenienie pracy na rzecz szpitala w
Nowogardzie i jego pacjentów.
***
W rankingu Rzeczpospolitej, szpital w Nowogardzie wyprzedził takie jednostki jak m.in.: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w Zakopanem, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu, SPZOZ Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Opolu, SP Kliniczny Szpital
Okulistyczny w Warszawie, i wiele innych.
Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Remont ul. Piłsudskiego
już niedługo
We wtorek, 9 maja br., burmistrz Robert Czapla
podpisał porozumienie z Powiatem Goleniowskim
na dofinansowanie remontu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Porozumienie mogło być już wcześniej podpisane przez burmistrza, jednak Kancelaria
Prawna zgłosiła kilka uwag, które ostatecznie obie
strony zaakceptowały, a potrzebna kwota została
przez skarbnika zabezpieczona w budżecie gminy.

Planowany remont dotyczył będzie wymiany
chodników oraz położenia nowej nawierzchni jezdnej. Gmina Nowogard dofinansuje całą inwestycję w
50% (nie więcej jednak jak 140 tys zł).
Piotr Suchy

Kolejny etap prac w szkole
zakończony
O tym, że trwają prace remontowe wnętrza Szkoły Podstawowej w Błotnie już informowaliśmy. Przypomnijmy, iż inwestycję na tak dużą skalę przeprowadza się w tej placówce po raz pierwszy od ponad
20 lat. Prace wykonuje się w łazienkach, holu i szkolnych korytarzach.
W czwartek, 4 maja br. szkołę odwiedził burmistrz Robert Czapla. W towarzystwie Jarosława
Hołubowskiego i dyrektora Tomasza Żelazowskiego
omówiono kolejny etap robót.
- Zakończyliśmy prace remontowe przy holu
wejściowym, na ukończeniu są również prace przy

remoncie pomieszczeń korytarza dolnego prowadzącego do szatni. Teraz przystąpimy do kolejnego
etapu, czyli remontu korytarza prowadzącego do
świetlicy szkolnej i do biblioteki – powiedział R. Czapla.
Oprócz ustalenia szczegółów kolejnego etapu remontu, burmistrz spotkał się z uczniami i sołtys wsi
Danutą Nowak.
M. Ościłowski
www.nowogard.pl
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Spotkanie
w sprawie drogi do garaży
przy ul. Racibora I
W czwartek, 20 kwietnia br.,
burmistrz Robert Czapla zorganizował spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” oraz
właściciele bloku, który bezpośrednio sąsiaduje z terenem garaży przy ul. Racibora I. W spotkaniu
wziął udział projektant mgr inż.
Mariusz Jażdżewski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów – kier. Adam Czernikiewicz i
Rita Mazurczak.
W czasie spotkania zapoznano się z 2 koncepcjami budowy
dróg dojazdowych do garaży przy
ul. Racibora I. Wniesiono dodatkowo uwagi do zaakceptowanej
koncepcji (2), które projektant
uwzględni w projektowaniu oraz
domówiono się na temat współfinansowania. Większy ciężar tej
inwestycji bierze na siebie Gmina,
zaś Spółdzielnia i właściciele jed-

nego z budynków będą partycypować w kosztach pozostałej części na
miarę swych możliwości finansowych.
Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Obchody pierwszomajowe
w Nowogardzie
W poniedziałek, 1 maja br., pod Pomnikiem Kombatantom RP, zgromadzili się mieszkańcy Nowogardu oraz delegacje, które uczciły pamięć wydarzeń z
1 maja 1886 roku w Chicago (USA). Przedstawiciele
kombatantów, władz samorządowych, delegacji z
miasta partnerskiego Heide, organizacji pozarządowych, przedszkoli i szkół oraz mieszkańcy złożyli pod
pomnikiem wieńce, wyrażając w ten sposób swe
zrozumienie i poszanowanie roli pracy w duchowym rozwoju człowieka. Była to również okazja do
złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają
stosunki między ludźmi, ją wykonującymi, oprzeć na
zasadach pokoju społecznego, dalekiego od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Nowogardzkim obchodom Święta Pracy przewodniczył zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski,
który przypomniał zgromadzonym historię święta:
Od ponad 100 lat, pierwszego maja na całym świecie obchodzone jest Święto Pracy. Święto to zawdzięczamy robotnikom ze Stanów Zjednoczonych, którzy
walczyli o godną pracę. Walczyli o to, aby pracownik
nie był wyzyskiwany, aby można było się zrzeszać w
wolnych związkach zawodowych. To właśnie tam, w
Chicago, miał miejsce 1 maja 1886 roku, brutalnie
stłumiony strajk robotników i to na pamiątkę tam-

tych właśnie wydarzeń dziś gromadzimy się w tym
miejscu. Oficjalną datą ogłoszenia 1 maja Międzynarodowym Dniem Pracy był rok 1889. W naszym
kraju pierwsze obchody zorganizowali działacze Socjalno - Rewolucyjnej Partii Proletariatu już w 1890
roku.
Warto też w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce
zaborowej carat krwawo tłumił pierwszomajowe
pochody, tak jak np miało to miejsce w 1892 roku w
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Łodzi, gdzie zamieszki trwały kilka dni. A maszerujący choć na sztandarach mieli socjalistyczne hasła, to
śpiewali także patriotyczne pieśni o wymowie niepodległościowej.
Na przełomie lat, od momentu odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz po II wojnie, charakter
pochodów był różny. W okresie XX-lecia międzywo-
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jennego pochody pierwszomajowe organizowali:
Polska Partia Socjalistyczna (PPS – do niej należeli
m.in.: Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski, Walery Sławek, Bolesław Miklaszewski czy Władysław Grabski)
oraz środowiska lewicowe.
W czasach Polski Ludowej w Święto Pracy ulicami miast podążały masowe pochody. Na wiecach
tradycyjnie miały miejsce przemówienia władz, w
których podkreślano dokonania i padały liczne zobowiązania. Warto również na koniec nadmienić,
że 1 maja obchodzony jako Święto Pracy jest także
katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika – patrona
robotników.
***
Na zakończenie zgromadzenia głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Heide
Franz Helmut Pohlmann, który wskazał na znaczenie tego święta w zjednoczeniu narodów w walce
o godność drugiego człowieka, szczególnie po II
wojnie światowej, która była największym nieszczęściem dla całej ludzkości.
Piotr Suchy

Narodowy Dzień Zwycięstwa
8 maja br. (poniedziałek), złożeniem kwiatów
pod Pomnikiem Kombatantów w Nowogardzie,

upamiętniono 72. rocznicę zakończenia II wojny
światowej (Narodowy Dzień Zwycięstwa).
W uroczystości wzięły udział i kwiaty składały delegacje: Kombatantów, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz nowogardzkich szkół. W
imieniu burmistrza, kwiaty pod pomnikiem złożyła
sekretarz gminy - Agnieszka Biegańska – Sawicka,
która chwilę potem, w swoim przemówieniu, oddała hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiej agresji.
***
W czasie II wojny światowej zginęło najwięcej
ludzi w historii świata. W ciągu 6 lat działań wojennych śmierć poniosło ponad 60 milionów osób. W
Polsce liczbę tę szacuje się na około 6 milionów.
M. Ościłowski
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Zamiast łączyć dzieli
Organizatorem
nowogardzkich uroczystości trzeciomajowych i pozostałych uroczystości
o charakterze państwowym, jest
organ wykonawczy gminy. I nie
jest to specyfika Nowogardu, ale
we wszystkich gminach w całej
Polsce jest podobnie. W naszej
jednak gminie pęd niektórych
do władzy jest tak wielki, że są w
stanie podeptać każdy porządek,
nawet ten wcześniej ustalony, aby
tylko „zaistnieć” na firmamencie
popularności.
***
Obchody Konstytucji 3 Maja
są ważnym świętem dla każdego
z Polaków. Świętem, które powinno nas łączyć i budować. Jednak u
nas ono niestety dzieli i burzy.
Już w ubiegłym roku, podobnie jak i w tym, porządek obchodów 3 Maja został zburzony przez
księdza proboszcza Kazimierza
Łukjaniuka. Rok temu, pomimo
wcześniejszych ustaleń z ks. Łukjaniukiem programu obchodów święta Konstytucji 3 Maja,
bezpośrednio przed uroczystościami pojawiły się naciski, aby
burmistrz wyraził zgodę na polityczne odczyty pod pomnikiem
Niepodległości. Burmistrz nie
chcąc dopuścić do jakiejkolwiek
awantury i wieców politycznych,
niosących podziały oraz niezgodę w społeczeństwie zaproponował, aby obchody tego święta
odbyły się w duchu patriotycznym, łączącym nas mieszkańców
Nowogardu. Zgodnie z przyjętym
scenariuszem uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św.
Rafała Kalinowskiego, skąd wszyscy uczestnicy przeszli pochodem,
ulicami miasta, pod pomnik przy
ul. 3 Maja, gdzie zostały złożone wieńce. Następnie uczniowie
z II Liceum Ogólnokształcącego
przedstawili inscenizację związaną z uchwaleniem Konstytucji 3
Maja w roku 1791. Burmistrz na
zakończenie podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w
uroczystościach i…. na tym miało

się skończyć. Niestety. Ksiądz Kazimierz Łukjaniuk nie zamierzał
skończyć. Wygłosił tyradę, w której negatywnie ocenił całą inscenizację przygotowaną przez młodzież, którą też strofował za to, że
nie zna historii i że nie chodzi do
kościoła.
Ksiądz wkroczył wówczas w
ustalony porządek uroczystości,
choć było to jeszcze niewielkie
uchybienie w porównaniu z tym
czego dokonał w tym roku.
***
W tym roku ponownie padła
ze strony gminy propozycja, aby
uroczystości trzeciomajowe miały charakter patriotyczny, bez
żadnych politycznych akcentów.
Dlatego też 2 tygodnie przed uroczystościami, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski zadzwonił do
księdza proboszcza Kazimierza
Łukjaniuka, aby uniknąć krępującej sytuacji, która miała miejsce
rok temu. Gdy padła ze strony
gminy propozycja, aby uroczystość odbyła się bez politycznych
odczytów ksiądz stwierdził, że
jeszcze zobaczymy, bo jest dużo
czasu i zapewne dojdzie jeszcze
do kolejnego spotkania celem
omówienia tych spraw. Jednak
do takiego spotkania nie doszło.
W związku z tym, wydawało się,
że wszystko jest w jak najlepszym
porządku. Zgodnie ze scenariuszem uroczystości, o godz. 11.00
została odprawiona msza św., a
następnie wszyscy przeszli pod
pomnik przy ul. 3 Maja, gdzie
miała miejsce akademia przygotowana przez uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego oraz złożone zostały wieńce przez przybyłe
delegacje. Zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, jako organizator tych uroczystości, zabrał głos,
aby podziękować za przybycie i
udział w nowogardzkich obchodach święta Konstytucji 3 Maja
wszystkim delegacjom, młodzieży
oraz mieszkańcom. I na tym scenariusz przewidywał zakończenie
uroczystości.
www.nowogard.pl

***
Jakież było zdziwienie organizatorów, kiedy przy użyciu własnego nagłośnienia, proboszcz
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego (ks. Kazimierz Łukjaniuk),
bezpardonowo przerwał uroczystość i bez zgody organizatora
(Gminy) zabrał głos i ze spokojnej
uroczystości zrobił wiec polityczny jednej opcji.
Pomimo wcześniejszych ustaleń, że nie będzie żadnych przemówień (przedstawiciel Gminy
uszanował te ustalenia) Ks. Łukjaniuk przekazał głos, wybranym
przez siebie przedstawicielom
partii politycznych - w tym przewodniczącemu struktur powiatowych PSL, który jest mieszkańcem
Goleniowa oraz przedstawicielce
PiS. Ksiądz pominął natomiast
przedstawicieli innych partii, choć
byli obecni, min. z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Widać było, że
działania te zostały wcześniej zaplanowane, ponieważ wywołane
przez ks. Łukjaniuka osoby wychodziły w większości z przygotowanymi na kartkach przemówieniami. Ksiądz bardzo dobrze się
do tego przygotował, w tajemnicy
i podstępnie, a całe postępowanie i przebieg tych wydarzeń miały charakter dalece odbiegający
od zasad dobrego wychowania i
poszanowania innych.
Oczywiście nie zabrakło również połajania młodzieży, za ich
nieobecność na mszy św. oraz
słów, że proboszcz chce „normalności” w Nowogardzie.
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Tylko pytanie się pojawia: o
jaką normalność księdzu Łukjaniukowi chodzi? O taką, że przymusem chce się zagonić młodzież
do kościoła? Czy normalnością
możemy nazwać negatywne słowa, które padły na temat przygotowanej przez młodzież inscenizacji? Czy może chodzi o taką
normalność, gdy przedstawiciel
Kościoła świadomie, a wręcz
podstępnie i skrycie łamie wcześniejsze ustalenia z zastępcą burmistrza? Ależ sobie ten człowiek
wystawił świadectwo.
Jest to niedopuszczalne, aby to
właśnie przedstawiciel Kościoła
Katolickiego, na uroczystościach
gminnych, dzielił nowogardzkie
społeczeństwo na tych, którzy
mają prawo zabierać głos pod pomnikiem i na tych, którzy takiego
prawa są pozbawiani.
Czy ks. Łukjaniuk słyszał kazania z Jasnej Góry (3 maja br.) abp.
Gądeckiego (Przewodniczący Episkopatu Polski), że „Jako naród doświadczamy dzisiaj podziałów, doświadczamy braku jedności, które
biorą się z naszego dążenia do
panowania nad innymi na sposób
ziemski, a nie na sposób Królestwa
Bożego. Na sposób ziemski,czyli
przez górowanie nad innymi a nie

na sposób Królestwa Bożego, czyli
przez służbę miłości”?
Widać umknęły mu te słowa,
o czym świadczy dobitnie jego zachowanie pod pomnikiem.
Jak widzimy biskupi polscy
nawołują do budowania zgody,
zaś w Nowogardzie jest ksiądz,
który...resztę dopowiedzcie sobie
Państwo sami.
To co się wydarzyło podczas
tegorocznych obchodów trzeciomajowych zaskoczyło negatywnie wiele osób, które przybyły na
uroczystości pod Pomnik Niepodległości. Zaskoczyło ich gorliwe
zaangażowanie polityczne księdza proboszcza, który bez zgody
organizatora, zrobił z uroczystości
państwowej wiec polityczny.
Nie zgadzamy się na takie zachowanie i dzielenie Polaków na
tych lepszych i gorszych. Nadal
będziemy jako Gmina organizować uroczystości państwowe w
duchu patriotyzmu, bez polityki,
bez podziałów, dla naszych mieszkańców.
Chciałbym podkreślić, że artykuł ten nie jest atakiem na Kościół
Katolicki, czy na wiarę lub na całe
duchowieństwo, ale wskazaniem
na nieprawidłowości w zachowaniu konkretnej osoby, w tym
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przypadku mowa o ks. Kazimierzu
Łukjaniuku. Zabrakło podstawowej zasady kultury, że bez zgody
i wiedzy gospodarza nic się nie
robi na uroczystości, której on
jest organizatorem. Szanujmy się
wzajemnie. Uroczystość miała
dwie części: kościelną i samorządową. Pierwszą organizował ks.
Łukjaniuk i w kościele mógł robić co chciał, ale za samorządową odpowiadał już bezpośrednio
Krzysztof Kolibski i wypadało jego
zapytać o zgodę na dopuszczenie
innych osób do głosu. Tak by się
zachował człowiek z klasą. Tego
należałoby się spodziewać po tak
doświadczonym duchownym. Duchownym, który powinien nieść
miłość, pokój i tolerancję. Powinien dbać o nasz duchowy spokój,
a tymczasem sieje ferment i nieporozumienia. Prowadzi do skłócenia społeczeństwa. Uroczystości te powinny pozostawić w nas
dumę i patriotyzm, a tymczasem
pozostawiły niesmak i zniechęcenie. Kiedy będzie normalność
w Nowogardzie? My będziemy
mimo wszystko do niej dążyć,
może w końcu przyjdzie czas, że i
inni się do tego przyłączą. W każdym bądź razie zapraszamy.
Piotr Suchy

List sołtysów do
przewodniczącego rady miejskiej
Jak już Państwa informowaliśmy, podczas spotkania burmistrza Roberta Czapli z sołtysami, w pią-

tek 12 maja br., w Czermnicy, głos zabrała przewodnicząca Konwentu Sołtysów gm. Nowogard Jolanta
Bednarek, która poinformowała zebranych o ostatniej decyzji radnych odnośnie tzw. diet i jak doszło
do przyjęcia uchwały wbrew wcześniejszemu stanowisku sołtysów.
Sołtysi wyrazili swoją dezaprobatę wobec postępowania radnych i przygotowali treść stanowiska
sołtysów gm. Nowogard odnośnie uchwały w sprawie diet dla sołtysów, który zostanie złożony na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych koalicyjnych oraz do wiadomości burmistrza.
Stanowisko zostało odczytane, zaś zebrani sołtysi
brawami wyrazili swą aprobatę dla przedstawionej
treści, a następnie wszyscy obecni podpisali się pod
nim (25), potwierdzając w ten sposób swoje, wcze-
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śniej już wyrażone, stanowisko (Trzechel, 5 kwietnia
br.).
W dniu 17 maja br., ww. pismo zostało złożone
w Biurze Rady w tym i do wiadomości burmistrza,
a oto jego treść:
Stanowisko sołtysów gm. Nowogard odnośnie
uchwały w sprawie diet dla sołtysów
do Przewodniczącego Rady Miejskiej
i radnych koalicyjnych
My niżej podpisani, sołtysi gm. Nowogard, wyrażamy nasze niezadowolenie z treści uchwały, która
została przez Państwo przyjęta podczas sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
Autorem tej uchwały była pani radna Jowita Pawlak, która nawet się z nami nie spotkała, a zaproponowała rozwiązanie, które było wbrew naszemu
stanowisku. Było to dla nas dużym zaskoczeniem.
W kraju podobno demokratycznym, władza wybierana przez obywateli jest jej przedstawicielem i
występuje w jej imieniu. My takiego jednak prawa
radnej Jowicie Pawlak nie daliśmy, aby nas w ten
sposób na siłę, wbrew naszej woli, uszczęśliwiała.
Podczas spotkania sołtysów w Trzechlu, w dniu
5 kwietnia 2017, jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko (zgodnie z wcześniejszym Państwa wnio-

skiem) i poinformowaliśmy Was, że dla nas najlepszym rozwiązaniem jest to co mieliśmy dotychczas,
czyli rekompensatę kosztów za udział w roboczych
spotkaniach sołtysów, które organizowała Gmina.
Tak forma wypłat nie wywoływała konfliktów wśród
społeczności, której jesteśmy przedstawicielami.
Niestety Państwa decyzja spowodowała, że co
miesiąc, niezależnie czy coś robimy czy nie, będziemy otrzymywać diety, dzięki którym już dziś mamy
ogromne trudności we współpracy z naszymi mieszkańcami, którzy dotychczas pracowali z nami za darmo, a teraz nawet za najmniejsze prace rzecz swojego sołectwa, domagają się płatności za wykonane
usługi. Tego wcześniej nie było, a teraz staje się to
nagminnym zjawiskiem. Przestrzegaliśmy Państwa
przed taką sytuacją, ale nie słuchaliście nas i zrobiliście po swojemu, a teraz my zaczynamy ponosić
konsekwencje Waszej decyzji.
Tym listem chcemy wyrazić nasze oburzenie i niezadowolenie faktem, że jako radni, będący naszymi
przedstawicielami w Radzie Miejskiej, podjęliście
decyzję bez nas, dla nas i wbrew nam. Tak się nie
godzi czynić! Zapamiętamy to.
Sołtysi gminy Nowogard
(podpisy 25 sołtysów, obecnych na spotkaniu sołtysów w Czermnicy)
red. Piotr Suchy

O „Społeczniku” i nie tylko
z sołtysami w Czermnicy
W piątek, 12 maja br., w godzinach popołudniowych, w świetlicy wiejskiej w Czermnicy odbyło się
spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami z
terenu gm. Nowogard.
Majowe spotkanie sołtysów w większości było
poświęcone możliwości pozyskiwania środków
unijnych na różnego rodzaju działania, które mogą
być organizowane w sołectwach. Gościem specjal-

nym była p. Bożena Zarecka z Koszalińskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., a zarazem animatorka
lokalna programu „Społecznik” na powiat łobeski,
powiat kamieński, powiat goleniowski i powiat gryficki, która na wstępie podziękowała za zaproszenie
oraz wyraziła swój podziw, że choć była w wielu
gminach, to pierwszy raz właśnie w gm. Nowogard
spotyka się z czymś takim, jak cykliczne spotkania
burmistrza z sołtysami, które tak jednoczą sołtywww.nowogard.pl
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sów, ale i dają im możliwości wymiany doświadczeń
między sobą. Pogratulowała wszystkim obecnym
i burmistrzowi tego pomysłu. Następnie przedstawiła i omówiła szczegółowo program „Społecznik”,
który adresowany jest do sołectw z Województwa
Zachodniopomorskiego.
Projekt „SPOŁECZNIK”
W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł
każda, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł.
Za cel główny Programu przyjęto działania zmierzające do rozwoju i pobudzenia aktywności społecznej
i obywatelskiej mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, który zrealizowany będzie poprzez:
- wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
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- uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,
- wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej
- transfer dobrych praktyk i doświadczeń między
subregionami.
Jest to ogromna szansa dla naszych lokalnych
społeczności, aby się rozwijać przez skorzystanie z
pieniędzy zewnętrznych. Sołtysi otrzymali wszelkie
informacje związane jak wypełnić wniosek i gdzie go
przesłać oraz kto go może składać.
Ponadto, obecna również na spotkaniu, p. Magda Rogojsza z Nowogardzkiego Forum Organizacji
Pozarządowych zachęciła obecnych nie tylko do
skorzystania z Programu „Społecznik”, ale również i
innych, w tym z propozycji Fundacji PZU czy AVIVA.
Piotr Suchy

Otwarto wystawę
„Pieniądze Polski i świata”
W czwartek 11 maja br. o godz. 17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego
oficjalnie otwarto wystawę „Pieniądze Polski i świata”, zorganizowaną przez Koło Numizmatyczne, Klub
Kolekcjonera w Nowogardzie oraz nowogardzką bibliotekę.
W spotkaniu, oprócz numizmatyków, wzięli udział
goście, w tym m.in.: Henryk Wieczorek z Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego - Oddział Szczecin,
Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Rafał Łabusiewicz - prezes Szczecińskiego Klubu Kolekcjonera,
Kazimierz Lembas - radny powiatu goleniowskiego,
przedstawicielki Narodowego Banku Polskiego - Oddział Szczecin, Józef Kucypera – nagrodzony tegorocznym „Laurem Cisowym” oraz przedstawiciele
gazet lokalnych. Uroczystość poprowadził Tadeusz
Łukaszewicz – prezes nowogardzkiego Koła Numizmatyków.
W czasie otwarcia wystawy, na której można podziwiać banknoty i monety z całego świata, Henryk
Wieczorek oraz Robert Czapla i Tadeusz Łukasze-

wicz, wręczyli dyplomy uznania osobom współpracującym z Kołem Numizmatyków. Otrzymali je:
Aneta Wysoszyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Stefana Żeromskiego, Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury, Rafał
Łabusiewicz ze Szczecińskiego Klubu Kolekcjonera
oraz przedstawiciele Dziennika Nowogardzkiego
w tym Marek Słomski. Dyplomy zostały przyznane
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Oprócz wystawy, odwiedzający ją goście mogli
również poznać historię działającego od 37 lat Koła
Numizmatyków w Nowogardzie, a to za sprawą prezentacji złożonej z około 800. zdjęć, przygotowanej
przez Franciszka Karolewskiego.
Wystawę „Pieniądze Polski i świata” można oglądać w nowogardzkiej bibliotece do 30 maja, w godz.
od 10.00 do 18.00.
Marcin Ościłowski
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Związek Miast Polskich
przeciwny
działaniom rządu
Praca przewodniczącego rady
miejskiej to nie tylko prowadzenie obrad, ale również m.in. ...
wyjazdy. Jednym z nich był wyjazd
P. Słomskiego do Serocka, na 38.
Zgromadzenie Ogólne Związku
Miast Polskich (ZMP).
O szczegóły wyjazdu przewodniczącego, do którego doszło
w marcu br., zapytała w czasie
ostatniej sesji radna Renata Piwowarczyk.
- Chciałam ustalić, czy przewodniczący składał na zgromadzeniu jakieś wnioski w imieniu
naszego samorządu. W odpowiedzi usłyszałam, że wszelkie dokumenty na ten temat dostępne są
w biurze rady – powiedziała R. Piwowarczyk.
Dlaczego P. Słomski nie przedstawił radnym szczegółów i wypracowanych stanowisk z wyjazdu do Serocka podczas sesji? Czy
dlatego, że godziły one w rząd
Prawa i Sprawiedliwości? Ponieważ wszystko przemilczał, to my
Państwu przedstawimy, o czym
przedstawiciele samorządów debatowali.
***
W obradach ZMP w Serocku
wzięło udział ponad 250 samorządowców z terenu całego kraju.
Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli rządu w osobach m.in.
Anny Zalewskiej - minister edukacji narodowej, Pawła Muchy - sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Tomasza Żuchowskiego
- podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
W czasie dwudniowych obrad,
zgromadzeni zajęli się m.in. dyskusją o oświacie i sytuacji samorządu terytorialnego w obecnym
okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo, iż Minister

Edukacji Anna Zalewska mówiła o
sukcesach, uszczelnianiu systemu
i dodatkowych miejscach pracy,
samorządowcy nie podzielili jej
entuzjazmu wskazując na brak
konsultacji z ich środowiskiem.
Stąd wypracowano projekt stanowiska w sprawie finansowania
zadań oświatowych.
- „(...) Tylko w 2016 r. samorządy terytorialne wydatkowały
na zadania oświatowe o 26% więcej niż otrzymały subwencji, a w
przypadku miast ten poziom dofinansowania jest jeszcze wyższy
(...)” – czytamy w dokumentach
z obrad ZMP pozostawionych do
wglądu w biurze rady przez przewodniczącego rady. – „(...) Związek Miast Polskich nie godzi się
na przerzucanie na samorządy
odpowiedzialności finansowej za
niedoszacowanie dochodów na
realizację zadań oświatowych.
Uważamy, że konieczna jest zmiana zasad naliczania subwencji
oświatowej uwzględniającej faktyczne koszty (...). Odnosząc się
do propozycji, przedstawionych
podczas prac powołanego przez
Ministra Edukacji Zespołu do
spraw statusu zawodowego pracowników oświaty: nie akceptujemy propozycji resortu, która ogranicza się tylko do wewnętrznych
zmian w aktualnej wysokości subwencji oświatowej, bez jej zdecydowanego zwiększenia (...)”.
Tezy o niedoszacowaniu subwencji zostały przyjęte przez
Zgromadzenie Ogólne ZMP.
Oprócz dyskusji o finansowaniu oświaty, zgromadzeni samorządowcy podjęli również
dyskusję o projekcie zmian w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym (przedstawił je wiceminister
Tomasz Żuchowski). W tym punkcie również zgłoszono kilka uwag
– w tym zakwestionowano zamiar
www.nowogard.pl

odebrania powiatom i miastom
na prawach powiatu nadzoru budowlanego i ustanowienia administracji specjalnej, oddalonej od
obywateli i niepoddanej społecznej kontroli.
- „Wiarygodność i reputacja
samorządów jest poważnie podkopywana, dlatego należy się
przed tym bronić” – zwrócił uwagę prezes Związku Miast Polskich
Zygmunt Frankiewicz.
***
W trakcie zgromadzenia ZMP,
poszczególni
przedstawiciele
miast mówili o działaniach przeciwko „niszczeniu idei samorządności”, wśród których pojawił się
pomysł współpracy z innymi organizacjami w ramach Samorządowego Komitetu Protestacyjnego.
Samorządowcy podjęli również
decyzję o zawieszeniu udziału w
pracach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego. W
stanowisku tym podkreślano „lekceważenie prac Komisji przez jej
współprzewodniczącego ze strony rządowej oraz jej pomijanie w
ważnych sprawach legislacyjnych,
poprzez kierowanie projektów
ustawy bezpośrednio do Sejmu
RP przez posłów partii rządzącej”.
M. Ościłowski
(na podst. relacji
www.zmp.poznan.pl)
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Czy to nie jest
zwykła złośliwość?
- Czy to nie jest zwykła złośliwość? - pytają mieszkańcy, którzy w ten sposób podsumowali środową
sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie (26 kwietnia br.).
Trudno się nie dziwić pytaniu mieszkańców, gdy po
raz kolejny radni odrzucają projekt uchwały autorstwa
burmistrza Roberta Czapli odnośnie zmian w budżecie
gminy na rok 2017 (ważnych dla gminy i jej mieszkańców) argumentując, że nie zgadzają się ze źródłem finansowania.
Kiedy pada na sesji prośba do radnych: to proszę
zaproponować inne źródło finansowania, to radni zazwyczaj odpowiadali, aby to skarbnik z burmistrzem
wskazali to źródło, ale nie to, które jest w uchwale. I
tak w kółko.
A oto poprawki do projektu uchwały, które zgłosiła
radna J. Pawlak, wykreślając z niego zadania, na które
czekali mieszkańcy:
***
1. Nie dla opracowania dokumentacji projektowej w
celu realizacji inwestycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Ogrodowej. Aby zadanie mogło być zrealizowane potrzebne było zabezpieczenie dodatkowej
kwoty w wysokości 1.995 zł;
***
2. Nie dla odszkodowania na rzecz jednego z mieszkańców gm. Nowogard w związku z pozbawieniem
prawa własności nieruchomości wcześniej nabytej
od gminy – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego
w Goleniowie (prawo zasiedzenia). Poszkodowany
może skierować sprawę do sądu przeciwko Gminie za
niewypłacenie należnej mu kwoty, a to oznacza dodatkowo odsetki i zwrot kosztów sądowych oraz ewentualne koszta po stronie komornika. Taką wizję obrotu
sprawy, swą decyzją, zafundowali nam radni, i to my
zapłacimy za nią z naszej kieszeni;
***
3. Nie dla parkingu przy cmentarzu w Żabowie. Od
wielu lat obecni i byli mieszkańcy Żabowa mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu podczas święta
listopadowego.
- Stawiamy samochody po jednej i po drugiej stronie
drogi krajowej, aby dostać się na cmentarz, na groby
naszych bliskich. Ruch samochodów jest w tym miejscu duży i brak parkingu sprawia, że prawdopodobieństwo wypadku znacznie wzrasta. - mówią mieszkańcy
Żabowa. - Ucieszyliśmy się, że w końcu będzie możliwość powstania przy naszym cmentarzu w Żabowie
parkingu. Jednak nasza radość, jak widać, była krótka.
Wspomnijmy, że w obrębie cmentarza ani Gmina ani
Powiat i Skarb Państwa nie posiadają żadnych gruntów. Pojawiła się możliwość odkupienia potrzebnego
gruntu pod planowany cmentarz do osoby prywatnej.

Jednak decyzja radnych uniemożliwia Gminie zakup
grunt na potrzeby przyszłej inwestycji, bez czego nie
można również wykonać dokumentacji projektowej;
***
4. Nie dla udziału gm. Nowogard w targach inwestycyjnych. Zaproponowana kwota 7.960 zł umożliwia
pokrycie wydatków związanych z prezentacją naszej
gminy (stoisko i materiały reklamowe), zakupem energii elektrycznej, opłaty rejestracyjne, koszty pobytu i
dojazdu przedstawiciela gminy na targi, podczas których potencjalni inwestorzy mogą zapoznać się z ofertą Nowogardu i jej strefy ekonomicznej. Każdego miesiąca, w różnych miastach, odbywają się targi, podczas
których potencjalnym inwestorom reklamują się gminy. Jednorazowy udział to jednak zbyt mało, aby zapaść w pamięci inwestorów;
***
5. Nie dla remontu powierzchni korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Choć wszyscy
wiedzą, że ten remont musi być przeprowadzony, to
radni swoją decyzją zakomunikowali, że jeszcze można
poczekać - wbrew zaleceniom pokontrolnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
***
6. Nie dla siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Nowogardzie. Choć budowę siłowni przy szkole zgłosiła pani dyrektor szkoły wraz z nauczycielami wuefu, to
niestety na dziś to zadanie nie może być zrealizowane;
***
7. Nie dla pokrycia kosztów zatrudnienia Animatora
boiska wielofunkcyjnego ORLIK.
Decyzja radnych sprawia, że z Orlika nie będzie można
skorzystać w dodatkowym czasie, ponieważ nie będzie
opieki w dodatkowych godzinach, poza wyznaczonymi;
***
8. Nie dla nabycia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie za kwotę
1.000 zł.
***
Komentować nie będziemy. Pozostawiamy Państwu
ten przywilej.
Piotr Suchy
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"Bezzębny", ale próbuje kąsać
W ostatnim wydaniu DN (z 9 maja br.) opublikowany został list p. Andrzeja Szafrana, w którym napisał, że
uniemożliwiono jemu, jak i drużynie oldbojów, rozegrania meczu towarzyskiego na głównej płycie Stadionu Miejskiego. W odpowiedzi na ten list, Prezydium
Klubu LKS „POMORZANIN”, wystosowało pismo, którego treść Państwu udostępniamy poniżej:
W związku z listem Pan Andrzeja Szafrana, który został
opublikowany w ostatnim wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (nr 34 z dnia 9-11.05.2017) informujemy, że
zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowogard,
reprezentowaną przez Burmistrza Nowogardu, a Ludowym Klubem Sportowym „POMORZANIN”, to my Klub,
a nie burmistrz Robert Czapla podejmujemy decyzje, kto
może i na jakich zasadach korzystać z boisk, znajdujących się na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.
W terminie, w którym Pan Andrzej Szafran chciał zorganizować mecz towarzyski (23 kwietnia br.) z zaprzyjaźnioną drużyną z Rosji, na głównym boisku rozgrywane miały być spotkania ligowe młodzików starszych
i młodszych z rówieśnikami z Chemika Police – zgodnie
z harmonogramem ZZPN. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zespołów jakie posiadamy (podobnie jak Chemik) nie
było możliwości zmiany terminu. Jednak nic nie stało na
przeszkodzie, aby ten mecz został rozegrany na boisku
bocznym, gdzie w tym właśnie momencie , jak co tydzień przez cały rok, trenowali od godz. 12.00 do godz.
14.00 nowogardzcy oldboje.
Jak już wspomniałem, oldboje regularnie korzystają z
możliwości trenowania na bocznym boisku w każą niedzielę. Dodatkowo od czerwca do września, w każdy
piątek, na obiekcie trenują też oldboje młodsi. Nie tak
dawno rozegrane zostały spotkania towarzyskie z oldbojami Jantaru Ustka i Doberaner FC. Odbyło się to na
głównym boisku ponieważ osoby odpowiedzialne za organizację tych spotkań dopasowały termin do naszego
harmonogramu. Więc mija się z prawdą Pan Andrzej
Szafran, że nowogardzcy oldboje nie mogą korzystać ze
Stadionu.
Sekcja piłki nożnej LKS „POMORZANIN” to nie tylko seniorzy czy juniorzy, ale to również trampkarze, młodziki, żaki,
orliki, skrzaty i drużyna kobieca. To ponad 200 zawodników i zawodniczek, którzy kilka razy w tygodniu, zgodnie
z planem treningów i spotkań mistrzowskich, korzystają
ze Stadionu i jeżeli są możliwości techniczne, to nikomu
nie odmawialiśmy prawa do korzystania z naszych boisk,
czego przykładem jest ostatnie zaproszenie młodzieży,
korzystającej dotychczas z Orlika czy też trenujące obie
drużyny oldbojów. Przypominamy również, że w tamtym
roku dzieci z Rosji zagrały w turnieju i wtedy również organizatorzy uwzględnili nasz harmonogram.
Anita Piotrowska, Marcin Skórniewski,
Paweł Błaszczyk, Zdzisław Zdeb
Prezydium Klubu LKS „POMORZANIN”

Komentarz redakcji:
Choć do najbliższych wyborów samorządowych
jeszcze ponad rok, to mamy wrażenie, że już zaczęła
się brudna kampania wyborcza. Czy to jedyny sposób
prowadzenia kampanii?
Wśród potencjalnych kandydatów na radnych
nie słychać póki co żadnych merytorycznych sporów.
Ze świecą też szukać jakiś dyskusji o tym co zmienić
w gminie, mieście czy w powiecie. Bez problemu zaś
odszukujemy za to obrzucanie błotem na każdym
kroku obecnego burmistrza Roberta Czaplę. Zamiast
poważnie dyskutować o zmianach, potrzebach i problemach widać na każdym kroku jedynie próby zdyskredytowania obecnego włodarza gminy. Robi to, od
pierwszych wygranych wyborów przez Roberta Czaplę
w roku 2010 m.in. lokalna gazeta, która jest w rękach
Marka Słomskiego, ojca przewodniczącego rady miejskiej. Nie było w miesiącu numeru, w którym by nie
atakowano burmistrza i gminy, zaś przy każdej okazji,
szczególnie po wyborach w 2014 roku, chwalona jest
obecna rada i jej przewodniczący tylko dlatego, że w
większości bombardują oni propozycje mieszkańców,
które zgłaszają burmistrzowi, a ten przedstawia je
radnym w formie projektów uchwał. Tak było np.: ze
ścieżką rowerową dookoła jeziora, remontem placu
Wolności, budową parkingu i przebudową drogi na os.
Bema, remontem ostatniego odcinka kładki nad jeziorem, budową świetlicy w Osowie, czy budową słupów
ogłoszeniowych itd.
Z diabelską zaś pasją, redaktor M. Słomski publikuje
tzw. listy od mieszkańców, których jedynym wspólnym
akcentem jest atak na osobę burmistrza Roberta Czaplę. I nie inaczej było z listem z ostatniego wydania DN,
w którym p. Andrzej Szafran bezpardonowo i w sposób
kłamliwy zaatakował osobę Burmistrza Nowogardu.
Najpierw zarzucił mu, że ten utrudnia nowogardzkim oldbojom korzystania ze Stadionu, co okazało się
nieprawdą, o czym świadczy powyższy list Prezydium
Klubu LKS „POMORZANIN”, w którym zdementowano
„rewelacje” p. Szafrana.
Dalsza część listu to stek bzdur, wylewania swych
żali i próby obrzucania błotem włodarza gminy oraz nieudolna próba udowadniania, że winą burmistrza jest
nawet to, że miało świecić w Nowogardzie słońce, a
pada deszcz. Może i byśmy się z tego pośmiali, ale….nie
wtedy, kiedy słowa te wypowiada (podobno) były członek i współzałożyciel Wspólnego Nowogardu, będącego
obecnie w politycznym zaniku. Człowiek, który był radnym i musiał zrzec się tego mandatu z powodu wyroku
skazującego przez sąd. Starsi mieszkańcy pamiętają również, że był on właścicielem tzw. wiaty, który zasłynął z
tego, że nawet na szklanki sprzedawał tanie wino.
Ponieważ nie mógł startować w wyborach, wylansował swojego syna, który najpierw uśmiechał się do PSL, a
następnie odszedł. Zapisał do PO, z którego go ostatecz-
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nie wyrzucono, dopiero we Wspólnym Nowogardzie
(WN) „zrobił” karierę. Po wyborach samorządowych w
2014 roku, kiedy nie dostał się nawet do rady miejskiej,
WN lansował go na zastępcę burmistrza, lecz jego wizja
zwalniania większości kierowników Urzędu Miejskiego i
pozostałych jednostek, w tym i szkół, nie była tożsama z
wizją gminy burmistrza Roberta Czapli. Wówczas odgrażano się, że jeżeli Tomasz Szafran nie zostanie zastępcą
burmistrza, to radni WN doprowadzą do obniżenia pensji włodarzowi – co jak wiemy zrealizowali przy pomocy
pozostałych radnych (tworzących dziś koalicję). O tym
nie omieszkał się wspomnieć w swym liście p. Szafran:
„Radni szybko zorientowali się z jakim partnerem muszą
współpracować i prawie jednogłośnie musieli obciąć
mu pobory, żeby zmotywować burmistrza do rzetelnego
wykonywania swoich obowiązków[...]”. To zdanie potwierdziło jedno, że nie była to decyzja merytoryczna,
lecz czysto polityczna. Żadna kontrola zewnętrzna czy
to z RIO czy Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji
kontrolnych nie stwierdziła, aby Burmistrz Nowogardu
wykonywał swe obowiązki nierzetelnie. Radym wystarczyły zaledwie 3 miesiące od wyborów, po odrzuceniu
przez burmistrza Czaplę kandydatury Tomasza Szafrana
na jego zastępce, aby stwierdzić, że „muszą zmotywować burmistrza do rzetelnego wykonywania swoich
obowiązków” (czyli obciąć mu pensję do minimum krajowego).
O tym, że p. Szafran nie wie o czym mówi w dalszej
części swojego listu, niech świadczy fakt, że wg niego
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do Karska ma być budowany….wodociąg i konsultować to sobie burmistrz
ma z radnymi, a nie z mieszkańcami,
których to p. Szafran przyrównał do
dzieci. Po pierwsze żaden wodociąg nie
będzie do Karska budowany, a po drugie przyrównywanie mieszkańców do
dzieci, niech będzie świadectwem jego
szacunku do obywateli naszej gminy.
Co zaś do nowogardzkich oldbojów
to na szczęście mają się oni dobrze. Trenują jak trenowali na boisku bocznym na Stadionie i
mamy nadzieję, że dywagacje p. Szafrana nie wpłyną
negatywnie na ich dalszą dobrą współpracę z Gminą i
jej burmistrzem, który za każdym razem ich wspierał.
O tym, że tak było świadczy nawet sam p. Szafran, który m.in. po Mistrzostwach Taksówkarzy BOSMAN-CUP,
w dniach 29-30 czerwca 2012 r., podziękował Wydziałowi Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie za wsparcie i pomoc. Podobnie było
rok temu, gdy na głównej płycie Stadionu Miejskiego
rozegrano turniej dla dzieci, który organizował p. Szafran.
Wygląda więc na to, że jak nie jest coś po myśli p.
Szafrana, to burmistrz jest temu winny. Najwyższy już
czas, aby ten NIEUDOLNY (cytat z listu p. Szafrana)
były radny zajął się tylko i wyłącznie sportem, a politykę pozostawił osobom mądrzejszym od siebie.
Piotr Suchy

Burmistrz podpisał
dofinansowanie zakupu wozu
bojowego dla posterunku JRG
w Nowogardzie
W piątek, 21 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz ze st. kpt. mgr inż. Markiem Michalakiem
p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Goleniowie, w obecności dh Artura Koniora Komendanta Gminnego OSP i zastępcy bur-

mistrza Krzysztofa Kolibskiego, podpisali dokument
potwierdzający dofinansowanie przez Gminę Nowogard zakupu nowego wozu bojowego dla posterunku JRG PPSP w Nowogardzie.
Środki finansowe w kwocie 250 tyś. złotych pochodzące z Gminy Nowogard oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w łącznej kwocie około
1 mln złotych pozwolą dokonać zakupu, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zastąpi on wyeksploatowany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, który trafił do miejscowej jednostki
w roku 1994.
Wysłużony wóz bojowy po remoncie będzie
mógł służyć w innym miejscu, np. w jednej z jednostek OSP.
Zakup powinien zostać zrealizowany i rozliczony
do końca roku 2017.
Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Wbrew temu co pisze lokalna
prasa – to nie wina radnych!
Pierwszy projekt uchwały, odnośnie wysokości opłaty targowej,
został przez radnych odrzucony.
Radni chcieli, aby to burmistrz wpisał konkretne kwoty. Wspomniany
bowiem projekt nie posiadał takiej
propozycji, a jedynie wolne miejsce, w które miała być wpisana
propozycja od radnych. Ci jednak
oddali tę decyzję w ręce burmistrza
Roberta Czapli.
W środę, 8 lutego br., miały
miejsce konsultacje burmistrza
Roberta Czapli z przedsiębiorcami
targowiska miejskiego, którzy zauważyli m.in., że dużym obecnie zagrożeniem dla funkcjonowania targowiska w Nowogardzie jest handel
chodnikowy na terenie naszego
miasta. Wskazali oni, że najlepszym
rozwiązaniem byłaby wysoka opłata targowa dla handlujących poza
wyznaczonymi miejscami.
Padła wówczas propozycja, aby
stawka dzienna dla tych osób, handlujących towarem nie zaliczanym
do owoców leśnych i sezonowych,
w tym i warzyw, wynosiła 200 zł.
W dniu 1 marca br., radni po raz
drugi zajęli się sprawą opłaty targowej dla osób, które handlują na
terenie miasta, poza wyznaczonym
miejscem (targowiskiem miejskim).
Burmistrz zaproponował radnym,
zgodnie ze sugestią handlowców
kwoty, które oni jednogłośnie przyjęli. I tak z dniem 1 maja br., na terenie gminy Nowogard obowiązywać
miały następujące stawki opłaty
targowej za sprzedaż w innych miejscach niż targowisko miejskie przy
ul. Bohaterów Warszawy 1c:
- 1 m2 – 1 zł za sprzedaż owoców
leśnych i sezonowych, w tym i warzyw
- do 5 m2 – 200 zł
- powyżej 5 m2 – 500 zł
Nowe stawki zaczęły obowiązywać
od 1 maja br., jednak....
Nowa stawki i i nowe problemy
Wskutek wejścia w życie nowej
uchwały o stawkach targowych na

terenie naszej gminy przedsiębiorcy, którzy przy swych nieruchomościch prowadzą sprzedaż towarów,
dokonują ekspozycji oraz sprzedaży swoich towarów, będą ponosić
wyższe opłaty za zajęty teren, zgodnie z przyjętą 1 marca uchwałą.
Dotychczas handlowcy uiszczali
opłatę za handel przy nieruchomościach w wysokości 10 zł dziennie,
jednak nowa uchwała wprowadziła
nowe, znacznie wyższe stawki.
Nie to było to jednak intencją
autora projektu uchwały, który
przygotował ją zgodnie z wolą nowogardzkich przedsiębiorców, jednak życie pokazało, że nie zna próżni.
W dniu 24 kwietnia br., przedstawiciele lokalnych handlowców
zgłosili się w tej sprawie do Burmistrza Nowogardu z wnioskiem,
o pozostawienie stawek opłaty
handlowej w dotychczasowej wysokości. Wskazali oni bowiem na
problem, że nowa stawka pozbawia
ich możliwości ekspozycji towarów
przy obiektach ( 200 zł do 5 m2 oraz
500 zł powyżej 5 m2 dziennie), w
których prowadzą oni działalność
gospodarczą spowoduje, a to oznacza w dalszej perspektywie widmo
likwidacji prowadzonej działalności. Jak stwierdzili sami przedsiębiorcy - Ekspozycja towarów jest
jedyną szansą na utrzymanie się na
rynku w związku z konkurencją dyskontów.
Z tym zdaniem w pełni zgodził
się burmistrz, dlatego na sesji Rady
www.nowogard.pl

Miejskiej w dniu 26 kwietnia br.,
zostały wprowadzone następujące
zmiany, które w pełni mają rozwiązać zaistniałą sytuację:
- za zajęcie powierzchni do 5 m2:
a) na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku lub lokalu, do
którego sprzedawca posiada tytuł
prawny – 10 zł,
b) na pozostałych terenach – 200
zł;
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
lipca 2017 roku i tu pojawił się kolejny problem….
Burmistrz chce pomóc
Gdyby w tym miejscu postawiono przysłowiową kropkę, to przez
2 miesiące nowogardzcy handlowcy, za wystawkę przed sklepem,
płaciliby stawki wg niezmienionej
uchwały z dnia 1 marca, czyli 200
lub 500 zł/dziennie w zależności
od zajmowanego terenu.
Gdy dotarła do włodarza gminy informacja, że pracownik ZBK
informuje handlowców, że jednak
od 2 maja zapłacą wysokie opłaty
za tzw. wystawki, a przez to wielu
z nich zmuszonych będzie do ich
zlikwidowania, polecił swemu zastępcy wraz z sekretarz gminy oraz
z kancelarią prawną przygotować
takie rozwiązania prawne, które
byłyby zgodne z wolą lokalnych
przedsiębiorców.
I nigdy, w żadnej publikacji, burmistrz Robert Czapla nie twierdził,
jak to sugeruje lokalna prasa, że
cała ta sytuacja ze stawkami targowymi była z winy radnych. Radni jedynie przyjęli uchwałę przygotowaną przez Urząd Miejski, który stara
się jak najszybciej temu problemowi zaradzić.
Nie myli się tylko ten, który nic
nie robi.
Przepraszamy wszystkich handlowców za zaistniałą sytuację i
mamy nadzieję, że przyjęte na najbliższej sesji Rady Miejskiej rozwiązania, zadowolą wszystkich.
Piotr Suchy

Wiadomości Samorządowe

19

Najlepsze życzenia
dla Pani Marianny!
W środę 17 maja br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla udał się do Karska, gdzie swoje 98. urodziny obchodziła Pani Marianna Sobczyk.
W trakcie wizyty, w imieniu mieszkańców Gminy
Nowogard, R. Czapla złożył Solenizantce najlepsze
życzenia oraz podarował jej bukiet róż, list gratulacyjny oraz kosz słodyczy.
Podczas spotkania, które przebiegło w rodzinnej atmosferze, nie zabrakło tortu
urodzinowego i wspomnień.
***
Pani Marianna urodziła się w
Warszawie (w dzielnicy Błota) 17
maja 1919 roku. Jak mówi – pamięta pogrzeb Józefa Piłsudskiego
oraz uroczystości związane z wywiezieniem jego serca do Wilna.
W 1944 roku przeżyła Powstanie,
wtedy też urodziła się jej najstarsza córka. Po wojnie, w 1945 roku, przyjechała na Ziemię Nowogardzką. W Karsku, wraz z rodziną, zamieszkała w domu
byłego pastora.

Pani Marianna doczekała
się 4. dzieci, 11. wnucząt, 19. prawnucząt oraz 7. praprawnucząt.
W czasie odwiedzin, burmistrz R.
Czapla umówił się z Solenizantką
na kolejne wizyty urodzinowe za
rok oraz za dwa lata, kiedy to Pani Marianna stanie
się 100-latką.
M. Ościłowski

Wspólnie sadzili las
W piątek 21 kwietnia br., w okolicach wsi Kulice,
przeprowadzono akcję sadzenia lasu. W kampanii
„Sadzimy 1000 drzew na minutę”, która organizowana jest przez Lasy Państwowe, wzięli udział m.in.:
burmistrz Robert Czapla, radna Anna Wiąz, przedstawiciele powiatu goleniowskiego, gminy Osina (z
wójtem Krzysztofem Szwedo), Przybiernowa (z wójt
Lilią Ławicką), członkowie nowogardzkich kół diabetyków, krwiodawców, wędkarzy, pracownicy straży
pożarnej oraz Nowogardzkiego Domu Kultury. W
działaniu nie mogło zabraknąć organizatorów akcji
- pracowników Nadleśnictwa Nowogard i nadleśniczego Tadeusza Piotrowskiego.

§Przed przystąpieniem do sadzenia sosen jednorocznych, uczestnicy przeszli krótki instruktaż oraz
zostali dobrani w pary robocze. Każda z nich, w tym
para: R. Czapla – L. Ławicka, miała do posadzenia po
100 sadzonek.
- Sadzonki sosny zamoczone były w glinie, aby
system korzeniowy roślin przy sadzeniu skierowany
był do dołu. Uczestnicy zostali wyposażeni w kosztury – mówi Natasza Kaczmarek z Nadleśnictwa Nowogard.
- Tego rodzaju działania, czyli sadzenie lasów,
przeprowadzamy również z uczniami szkół z terenu
gmin naszego nadleśnictwa – powiedział nadleśniczy T. Piotrowski.
Po dwugodzinnej akcji i obsadzeniu 20 arów
użytku leśnego, wszyscy udali się na wspólny poczęstunek z kiełbaską z ogniska i pyszną grochówką.
- Wyrażam słowa uznania dla organizatorów dzisiejszej, szczytnej akcji i dziękuję, że mogłem wziąć
w niej udział – powiedział burmistrz R. Czapla. - Z
pewnością warto ją rozpowszechniać i kontynuować
zwłaszcza, że tego rodzaju działania mają wyłącznie
pozytywny wpływ na podnoszenie wartości Ziemi
Nowogardzkiej.
Marcin Ościłowski
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Gwiazdy
koncertowo na Majówce
Trzy dni koncertów, znakomicie znane przeboje
muzyczne, gwiazdy rock, pop, disco polo, muzyka
ludowa, setki fanów – tak w skrócie można podsumować występy artystyczne tegorocznej Majówki
zorganizowanej dla mieszkańców przez Gminę Nowogard oraz Nowogardzki Dom Kultury.
Impreza, która odbyła się na Placu Szarych Szeregów, rozpoczęła się w niedzielę 30 kwietnia. Wówczas to, oprócz zespołu Katedra, swoim fanom zaprezentowała się gwiazda wieczoru - zespół Golden

Life, który w przyszłym roku będzie obchodził swoje
30-lecie założenia grupy, a który znany jest z takich
przebojów jak: „Oprócz błękitnego nieba” i „Dobra,
dobra, dobra”.
Drugi dzień Koncertowej Majówki to występy
nowogardzkich grup: Kapela Rycha i początkującego na rockowej scenie - Poppies in Bloom. Po nich
mieszkańcy i goście mogli bawić się przy rytmach
muzyki gwiazdy wieczoru – zespołu Róże Europy.
Zespół założony w Warszawie w 1983 roku zagrał
największe swoje przeboje, w tym z płyty „Poganie!
Kochaj i obrażaj”, utwór „Jedwab”.
Początek trzeciego dnia Majówki to scena z muzyką
ludową, a to za sprawą współpracujących z NDK zespołów Wesoła Ferajna i Kapela Rycha. Po nich, pod
nutę disco polo i dance zagrały zespoły: Hit Nowogard i gwiazda wieczoru Cord z Polic.
M. Ościłowski
fot. NDK (więcej zdjęć na www.ndk.pl)

www.nowogard.pl
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Podsumowanie
tygodnia bibliotek
(8 – 15 maja) 2017
„Biblioteka – oczywiście!”
Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie zaczął
się 8 maja od spotkania z przedstawicielami Urzędu

Miejskiego: zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim oraz skarbnikiem Marcinem Marchewką, którzy w imieniu swoim oraz burmistrza Roberta Czapli,
złożyli wszystkim pracownikom biblioteki życzenia z
okazji Dnia Bibliotekarza.
Tego dnia gościliśmy też w bibliotece poetkę,
tancerkę i autorkę scenariuszy teatralnych – Elżbietę Bednarczyk. Pani Elżbieta jest też autorką książek
dla dzieci i dorosłych. Na co dzień mieszka w Australii. W spotkaniach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 3. Nasz gość przekazał dzieciom
ważne wartości oraz wzory dobrego postępowania. Pisarka pokazała również życie codzienne ludzi
mieszkających w Australii. Starsze dzieci miały okazję posłuchać poezji Pani E. Bednarczyk przy nastrojowej muzyce. Łącznie w spotkaniach wzięło udział
ponad setka dzieci.

www.nowogard.pl
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9 maja odwiedził naszą placówkę Teatr Duet z
bajką „Doktor Dzięcioł” – zabawną, pouczającą historią o pracy lekarza, która uczy wrażliwości na cudzą krzywdę.. Miłym akcentem były wspólne tańce
dzieci i aktorów. W przedstawieniu wzięły udział
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 oraz dzieci
wraz z opiekunami uczestniczące w „Poranku malucha”. W tym dniu odwiedziły nas również dzieci z
Przedszkola Publicznego nr 3 biorąc udział w lekcji
bibliotecznej „Spotkanie z książką”.
Środa (10 maja) to dzień poświęcony „Książce
moich marzeń” – warsztaty z autorką książek dla
dzieci i dorosłych Moniką Sawicką. Udział w zajęciach wzięły dzieci klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie i Błotnie. Uczestnicy zajęć mieli za
zadanie stworzenie własnej pracy pt. „Książka moich marzeń”. Do dyspozycji mieli materiały plastyczne, czasopisma przyrodnicze, kulinarne, sportowe,
motoryzacyjne. Po zajęciach była możliwość zakupu
książek autorki. O godz. 16:00 odbyło się uroczyste
wręczenie nagród za konkurs plastyczny Nowogard
w oczach dziecka „Nowogard – moja mała ojczyzna”.
W tym samym dniu odbyło się również pierwsze
z dwóch spotkań dla dorosłych pt. „Rzecz o tolerancji… Ciemne interesy czyli zdarzenia, które spowodowały XVI-wieczną reformację. Prowadzącym

prelekcje był profesor Zdzisław Ples – psycholog.
Prelegent z zafascynowaniem i poczuciem humoru
opowiadał o ówczesnej historii, zmieniających się
poglądach i ideach. W dwudniowych warsztatach
(10 – 11 maja) wzięło udział 60 osób.
11 maj to otwarcie wystawy pt. „Pieniądze Polski i świata” organizowanej przez Bibliotekę, Koło
Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera w Nowogardzie. Otwarcie wystawy odbyło się o godz. 17:00.
Na uroczystość przybyło wiele gości m.in. Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, Henryk Wieczorek z Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Rafał Łabu-
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siewicz – Szczeciński Klub Kolekcjonera, Aneta Drążewska – Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
oraz inni przedstawiciele lokalnych władz. Otwarcie
wystawy poprowadził prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie – Pan Tadeusz Łukaszewicz. Wystawę można oglądać w bibliotece do 30 maja.
12 maja gościliśmy Pana Tytusa Gudzowskiego,
który również podjął temat tolerancji, ale w ujęciu
współczesnym. W swojej prelekcji pt. „Pułapki umysłu – kiedy czarne jest białe, czyli rzecz o tolerancji” zwracał uwagę na sposób traktowania drugiego
człowieka przez pryzmat wiary, poglądów, koloru
skóry czy niepełnosprawności. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Gimnazjum Publicznego nr 1 w
Nowogardzie wraz z opiekunkami – Agnieszką Czy-

Marcin Marchewka - skarbnik Gminy
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żak oraz Anną Ochocką. W sumie w dwóch spotkaniach wzięło udział prawie pięćdziesięciu uczniów.
W ostatnim dniu, przy głównym wejściu do biblioteki odbył się też kiermasz książki.
Przez cały tydzień w holu biblioteki była przeprowadzana anonimowa ankieta, w której czytelnicy mogli
wyrazić swoje zdanie na temat naszej instytucji, propozycji nowych spotkań lub napisać kilka ciepłych i
dobrych słów. Dostępne były również wystawy „Nowogardzianie 1945-2017” oraz „Nowogard dawniej”. Do końca maja dostępne będą wystawy prac
plastycznych dzieci z konkursu „Nowogard – moja
mała ojczyzna” oraz „Niezapominajka w oczach
dziecka”. Serdecznie zapraszamy.
Info. własne

Krzysztof Kolibski - zastępca burmistrza

Profesor Zdzisław Ples

Sołectwo Ostrzyca zwycięża
W sobotę 13 maja br., na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, rozegrano VI
Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne Sołectw Gminy
Nowogard. Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn z sołectw: Grabino, Wierzchy, Ostrzyca, Błotno,
Wojcieszyn, Żabówko i Lestkowo.
Zawodnicy wystartowali w dyscyplinach: pchnięcie
kulą, rzut osobisty do kosza, rzut woreczkiem do
celu, rzut lotką, skok w dal, podnoszenie ciężarka,
przeciąganie liny, przenoszenie partnera oraz bieg
na dystansie 300 i 60 metrów.
Po podliczeniu punktów z konkurencji indywidualnych, I miejsce w igrzyskach zajęło Sołectwo
Ostrzyca (zdobyło 516 pkt.), II miejsce – Sołectwo
Wierzchy (491,75 pkt.), III miejsce – Sołectwo Grabin (481,5 pkt.), IV miejsce – Sołectwo Lestkowo
(472,75 pkt.), V miejsce – Sołectwo Błotno (466,25
pkt.), VI miejsce – Sołectwo Wojcieszyn (451,5 pkt.)
i VII miejsce – Sołectwo Żabówko (448,25 pkt.).

Zawody sędziowali: Anna Pikuła-Bielska, Marcin
Wolny, Grzegorz Tandecki oraz Zbigniew Ceranka.
Organizatorami igrzysk był Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla, Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) w Nowogardzie,
Rady Sołeckie oraz Koła LZS.
M. Ościłowski
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2 maja w duchu sportowym
W ramach tegorocznej sportowej majówki (2
maja br.), rozegrane zostały 3 turnieje w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, szachy i piłka nożna. A oto wyniki tychże turniejów:
Tenis ziemny

W ramach dnia sportu, na korcie tenisowym przy
Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, rozegrano
turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Nowogardu.
Spotkanie mające na celu wyłonienie najlepszego zawodnika oraz popularyzację tenisa ziemnego w
gminie Nowogard trwało od godziny 9.00 do 14.00.
Zwycięzcą turnieju i zdobywcą Pucharu Burmistrza
Nowogardu został 3 raz z rzędu Remigiusz Wawryczuk, zaś pozostałe miejsca zajęli: II – Kowalczyk
Mateusz i III – Niemira Mateusz.
Turniej szachowy

W świetlicy LKS Pomorzanin Nowogard, przy Placu Szarych Szeregów, odbył się turniej szachowyw w
systemie każdy z każdym. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
JUNIOR:
1 miejsce: Danicki Kacper
2 miejsce: Lisowski Kacper
3 miejsce: Gulbinowicz Antoni
SENIORZY:
1 miejsce: Hnat Sebastian
2 miejsce: Taberski Paweł
3 miejsce: Tychoniec Józef

Pierwszy raz w majówkowym turnieju szachowym wzięło udział aż 17 zawodników.
Turniej piłki nożnej

Na boisku „dolnym” przy Placu Szarych Szeregów
rozegrano turniej piłki nożnej o puchar burmistrza
Nowogardu. Drużyny podzielone zostały na dwie
grupy A (do lat 16) i B (powyżej lat 16), które grały
mecz na zasadzie każdy z każdym w swoje grupie.
Po fazie grupowej rozegrano mecze półfinałowe,
w których po dwie drużyny z grupy zmierzyli się z
drugimi zespołami grupy przeciwnej.
Ostatecznie na podium uplasowały się zespoły takie
jak:
1 miejsce: Wampiry
2miejsce: Kombajn
3 miejsce: Przemytnik OSina
Gratulujemy zespołom i zawodnikom!! Zapraszamy do udziały w kolejnych edycjach turnieju.
Nad sprawnym przebiegiem turniejów oraz zapewnili oprawę muzyczną pracownicy Wydziału
Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: Jarosław Saborski (kierownik), Szymon Pilipczuk oraz
Dariusz Szwal (specjalista - sprawy rozwoju strefy
ekonomicznej). Sędziowania zaś podjęli się panowie: Jerzy Kusiak (tenis ziemny), Taberski PAweł
(szachy)  i Jacek Andrysiak (piłka nożna).
Piotr Suchy

www.nowogard.pl
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Fundacja Pogoń Szczecin
Football Schools zainteresowana
współpracą z Pomorzaninem
W środę 10 maja br. burmistrz Robert Czapla
spotkał się z Marcinem Skórniewskim - prezesem
Pomorzanina Nowogard i Marcinem Kmieciem –
przedstawicielem Fundacji Pogoń Szczecin Football
Schools. W trakcie rozmów M. Kmieć przedstawił
pomysł stworzenia w Nowogardzie szkółki Pogoni.

Treningi piłkarskie, których prowadzenie zaoferował M. Kmieć skierowane byłyby do dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
- Staramy się, aby zajęcia prowadził trener miejscowy, który ma już kontakt z młodzieżą i dziećmi.
Trener taki miałby wsparcie Pogoni, brałby udział
m.in. w szkoleniach – powiedział M. Kmieć.
Fundacja Pogoni prowadzi już szkółki w Maszkowie, Wierzbięcinie, Stepnicy, Moryniu, Kamieniu
Pomorskim, Gościnie, Kołbaskowie, Cedyni i Szczecinie. W trakcie rozmów z burmistrzem, prezes Pomorzanina – M. Skórniewski przyznał, iż oferta Fundacji Pogoń Szczecin Football Schools jest ciekawa,
ale wymaga dodatkowych rozmów i ustalenia szczegółów. Do kolejnego spotkania w sprawie ma dojść
niebawem.
Marcin Ościłowski

Podziękowania za Supermaraton
W poniedziałek 8 maja br., burmistrz Nowogardu
Robert Czapla odebrał z rąk Jana Zugaja specjalne
podziękowanie za Patronat Honorowy i wsparcie organizacji Supermaratonu Rowerowego „Gryfland”
oraz Mistrzostw Polski, które odbyły się w dniach 29
– 30 kwietnia w Nowogardzie.
W zawodach wzięło udział około 600 zawodników z terenu Polski, jak również Skandynawii i Europy Zachodniej.
Wyścigi „Gryfland” organizowane były do tej
pory na terenie całego kraju, w tym m.in. w Karpaczu, Gorzowie, Gryficach, Stargardzie, Obornikach.
Zawodnicy mieli do pokonania trasy: rodzinną – 26
km (Nowogard – Karsk – Błotno – Grabin – Bochlin
– Dąbrowa Now. – Karsk – Nowogard); trasę „mega”

– 111 km: Nowogard – Karsk – Błotno – Grabin –
Bochlin – Dąbrowa Now. – Karsk – Błotno – Unibórz
– Ościęcin – Gryfice – Płoty – Unibórz – Błotno –
Karsk – Nowogard oraz trasę „giga” - odcinek 222
km: Nowogard – Karsk – Błotno – Grabin – Bochlin –
Dąbrowa Now. – Karsk – Błotno – Unibórz – Ościęcin
– Gryfice – Płoty – Unibórz – Błotno – Karsk – Nowogard – Karsk – Błotno – Unibórz – Ościęcin – Gryfice
– Płoty – Unibórz – Błotno – Karsk – Nowogard.
Wśród zawodników Supermaratonu znaleźli się
mieszkańcy reprezentujący Nowogard. Byli to: Małgorzata Kubicka z LKK Nowogard (1 miejsce w kat.
Giga K5s), Nikola Wielowska z LUKS JF DUET GOLENIÓW (1 miejsce w kat. Rodz K1s), Ewelina Wójcik
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z NTS NEXELO JF DUET (1 miejsce w kat. Rodz K2s),
Aleksy Wierzchoń (1 miejsce w kat. Rodz M5i), Norbert jarochowicz (1 miejsce w kat. Rodz M4i), Adrian
Sawicki (1 miejsce w kat. Rodz M3i), Jurand Zieliński
z NTS NEXELO JF DUET (1 miejsce w kat. Rodz M2s),
Iwona Pietruszewska z LKK Nowogard (1 miejsce w
kat. Rodz K6i), Katarzyna Kubicka (1 miejsce w kat.
Rodz K2i), Dominik Ołubiec (1 miejsce w kat. Rodz
M1s), Jan Zugaj z NTS NEXELO JF DUET (1 miejsce
w kat. Mega M4s), Sławomir Lipiński z NTS NEXELO
JF DUET (1 miejsce w kat. Mega M4i), Janusz Pietruszewski z LKK Nowogard (1 miejsce w kat. Mega M6i),
Marek Lipiński z Lipa Team Nowogard (2 miejsce w
kat. Rodz M4i), Paweł Krugły (2 miejsce w kat. Rodz
M3i), Sławomir Serafin (2 miejsce w kat. Rodz M5i),
Błażej Kubicki (2 miejsce w kat. Rodz M2i). Mateusz
Krugły (2 miejsce w kat. Rodz M1s), Jan Baran z LKK

Nowogard (2 miejsce w kat. Rodz M6i), Robert Krause z LKK Nowogard (3 miejsce w kat. Mega M1s),
Wiesław Pietruszewski (3 miejsce w kat. Rodz M6i),
Wojciech Kubicki (3 miejsce w kat. Rodz M5i), Tadeusz Burewicz z LKK Nowogard (3 miejsce w kat. Mega
M5i), Beata Feńczak (4 miejsce, kat. Mega K4i), Paweł
Dobrzański z Lipa team Nowogard (4 miejsce w kat.
Rodz M3i), Marek Szymański z LKK Nowogard (5 miejsce w kat. Mega M6s), Krzysztof Sokołowski (5 miejsce w kat. Rodz M3i), Grzegorz Grad (7 miejsce w kat.
Mega M3i), Zbigniew Szkołuda (7 miejsce, kat. Mega
M5s), Jan Kopyciński (8 miejsce w kat. Mega M5i),
Grzegorz Fecak (14 miejsce w kat. Mega M4i), Artur
Ledzion (18 m. w kat. Mega M4s), Zbigniew Feńczak
(18 m. w kat. Mega M4i), Arkadiusz Czerkas (43 miejsce w kat. Mega M4s).
Marcin Ościłowski

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard.
Przedmiotem dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 268 o pow. 0,0905 ha (grunty orne, symbol użytku gruntowego – RIVa), położona w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard z przeznaczeniem na
cele rolne.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2017r. o godz. 1030 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu
dzierżawnego, tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 19.06.2017r. na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A.
I O/Nowogard nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91/3926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
www.nowogard.pl
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Zachodniopomorska
Karta Rodziny i Seniora
ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA
Zachodniopomorska Karta Rodziny jest wprowadzona w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej.
Cele Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Seniora:
• promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej;
• wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie;
• zwiększenie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych;
• zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi;
• promowanie wartości wieku dojrzałego;
• wspieranie seniorów w regionie.
Do czego uprawnia:
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora uprawnia jej posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub
okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
Komu przysługuje:
• małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w
przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
• rodzinie zastępczej;
• rodzinnym domom dziecka;
• mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.
Jak uzyskać Kartę:
• przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku osoby mogącej zostać posiadaczem Karty złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6 (pierwsze piętro), tel. 913925867;
• Karta wydawana jest bezpłatnie;
• Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym, w przypadku dzieci uczących się Karta ważna jest z legitymacją
szkolną, bądź studencką.
Wykaz Samorządów oraz podmiotów, a także rodzaj ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty jest opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 7 z dnia 05.02.2017r.
nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 6 z dnia 28.04.2017r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy
w drodze przetargu ograniczonego.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można
uzyskać w Wydziale
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
– pokój nr 207
tel. (091) 39-26-227.

Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można
uzyskać w Wydziale
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
– pokój nr 207
tel. (091) 39-26-227.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazu nr 8 z dnia 19.05.2017r.
nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
– pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
www.nowogard.pl
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Mini Mundial 2017
Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze, rywalizacja fair-play i dwie zwycięskie drużyny. Mini Mundial w Nowogardzie zdominowała Ukraina (SP nr 1)
w grupie młodszej oraz Słowacja (SP nr 3) w grupie
starszej.

Gratulujemy wszystkim drużynom/.szkołom naszej gminy, a za nowogardzkich finalistów trzymamy
kciuki podczas finału finałów w Szczecinie.
zdj. Piotr Suchy

Dobra strona Informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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 wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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.-SpożywczoPrzemysłowe 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; Sklep odzieżowy,
ul. 700 Lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48
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