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o Dożynkach 2018 w numerze
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Wyjątkowe tegoroczne no
Święto Plonów – Dożynki
Przy sprzyjającej aurze, w
sobotnie popołudnie (8 września br.), zaczęło się Święto Plonów w gminie Nowogard. Dożynki Gminne 2018 rozpoczęła
msza św., którą sprawował w
intencji rolników, działkowców, hodowców i mieszkańców naszej gminy ks. Ireneusz
Kamionka - proboszcz parafii
pw. Matki Boskiej Fatimskiej na
osiedlu Bema w Nowogardzie. We mszy wzięli udział
m.in.: burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza
Krzysztof Kolibski, Przewodnicząca Rady Osiedla Renata Piwowarczyk, Przewodnicząca Konwentu Sołtysów
Jolanta Bednarek, przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych działkowców, strażacy ochotnicy z Komendantem Gminnym OSP na czele druhem Arturem
Koniorem, rolnicy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Nie
zabrakło również przedstawicieli rady Miejskiej w No-

wogardzie i ze starostwa. Po mszy wszyscy udali się na
plac dożynkowy korowodem, który poprowadziła Kapela Rycha. Korowód był wyjątkowo barwny, jak zwykle przepięknie prezentowały się wieńce dożynkowe,
których w sumie było 16.
Już na miejscu rozpoczęły się obrzędy dożynkowe.
Sołectwa reprezentowały swoje wieńce, zaś Magdalena Sułkowska, prowadząca ceremoniał, przedstawiała
ich symbolikę.
Po tej prezentacji, starości dożynek: Danuta Nowak
oraz Łukasz Tracz, przekazali okazały bochen chleba gospodarzowi dożynek Robertowi Czapli Burmistrzowi Nowogardu, który przyjmując dar podziękował rolnikom za
ich trud i poświęcenie, a wszystkim mieszkańcom życzył,
aby w ich domach, tego najpiękniejszego i najważniejszego wytworu pracy rolników, nigdy nie zabrakło.
Następnie przedstawiciele władz ze starostami dożynek, współorganizatorami i zaproszonymi gośćmi
dzielili się symbolicznymi chlebkami z mieszkańcami
gminy.

www.nowogard.pl
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owogardzkie
Gminne 2018
Druga część ceremoniału przebiegał pod kątem
nagród za aktywność poszczególnych sołectw czy też
osób. A oto wyniki poszczególnych konkursów:
„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”
• I miejsce – Konarzewo (4 tys zł)
• II miejsce – Wyszomierz (3 tys zł)
• III miejsce – Sikorki (2 tys zł)
Fundatorem nagród był burmistrz Robert Czapla.
„Zadbaj o siedlisko bo to twoje środowisko”
• I miejsce – Wyszomierz – Lila Staniul (1 tys zł)
• II miejsce – Trzechel – Iwona Feliksiak (800 zł)
• III miejsce – Wołowiec – Agata Bronka (500 zł)
Fundatorem nagrody za zajęcie 1 miejsca był Celowy Związek Gmin R XXI.
,,Najpiękniejsza rabatka z roślin kwitnących w
gminie Nowogard”
• I miejsce – rabatka przy ul. Warszawskiej 11 będąca
efektem współpracy mieszkańców bloku, zgłoszona
przez Panią Iwonę Ziętek (500 zł)
• II miejsce – rabatka przy ul. Armii Krajowej 50 wy-
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konywana przez Panie: Sewerynę Kapała oraz Zofię
Śniegowską (300 zł)
• III miejsce – rabatka przy ul. Józefa Bema 16 wykonywana przez Panie: Bogusławę Szymuś oraz Krystynę Grygiel (200 zł)
VII Igrzyska Sołectw – organizator LZS Gminy Nowogard
• I miejsce – Ostrzyca (6 tys zł)
• II miejsce – Lestkowo (5 tys zł)
• III miejsce – Wojcieszyn (4 tys zł)
• IV miejsce – Szczytniki (3 tys zł)
• V miejsce – Bieniczki (2 tys zł)
• VI miejsc - Karsk (1 tys zł)
Najładniejszy wieniec dożynkowy:
• I miejsce - Wojcieszyn
• II miejsce - Orzechowo
• III miejsce – Grabin
wyróżnienia: Łęgno, Lestkowo, Bieniczki, Sikorki,
Błotno, Konarzewo, Zabówko, Orzesze, Maszkowo,
Strzelewo, Rada Osiedla, Wołowiec, Ostrzyca.
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy.
Następnie scenę przejęli działkowcy, którzy w ramach swego święta okręgowego, nagrodzili odznakami swoich najlepszych przedstawicieli. Po tej części
oficjalnej, scenę przejęli artyści.
Pomimo trudności, których doświadczyli w tym roku
z powodu suszy rolnicy, ogrodnicy i hodowcy, wieńce

www.nowogard.pl
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dożynkowe były przepiękne i bardzo okazałe. Wszyscy
bawili się wyśmienicie przy dobrej muzyce. Jak wieści
głoszą, były to najlepsze z dotychczas organizowanych
dożynek w gminie Nowogard. Bawiło się z nami ponad
6 tys osób i niech to pozostanie w naszej pamięci, pomimo kilku incydentów, którymi próbowały zakłócić nowogardzkie Święto Plonów, nieodpowiedzialne osoby.

Koncerty i tłumy pod sceną dożynkową

Połączenie występów zespołów – by się wydawało
z dwóch różnych epok - Urszuli i Mesajah przyciągnęło ogromną rzeszę fanów przed naszą scenę w Nowogardzie. Organizatorom gratulujemy spektakularnego
sukcesu wydarzenia i wspaniałej publiczności!

Tak nasze gminne święto podsumowała firma
WSOUND i jej szef Mariusz Węgielek. Również te słowa padały ze strony Państwa. To najlepszy dowód na
to, że to była jedna z najlepszych imprez w Nowogardzie, które Gmina Nowogard z burmistrzem Robertem
Czaplą zorganizowała dla mieszkańców.
Pod sceną, wg orientacyjnych wyliczeń Mariusza
Węgielka z firmy WSOUND, która zapewnia obsługę
techniczną tego rodzaju wydarzeń i nie tylko, mogło
bawić się blisko 6 tys osób.
Największą atrakcją tegorocznych gminnych dożynek
były koncert Kabaretu pod Wyrwigroszem, Urszuli i Mesajah. Jako pierwsze na scenie zaprezentowane zostały
Cygańskie Czary - rewia estradowa zespołu Eleny Rut-

www.nowogard.pl
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kowskiej, które wprowadziły wszystkich obecnych w niesamowicie kolorowy, roztańczony i rozśpiewany klimat.
Tak ogromnych tłumów nie było w Nowogardzie na
żadnej dotychczasowej imprezie. Było to wydarzenie
zorganizowane dla mieszkańców i w stronę organizatorów – burmistrza Roberta Czaplę, Przewodniczącą
Rady Osiedla Renatę Piwowarczyk oraz Przewodniczącą Konwentu Sołtysów Jolantę Bednarek – płyną słowa
podziękowania i uznania za tak dobrze przygotowane
święto - dożynki gminne. Również manager Urszuli
stwierdziła, że wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane – nie tylko koncert, ale również pobyt zespołu i
wokalistki, za co są bardzo wdzięczni i z wielką ochotą
wrócą tu jeszcze do Nowogardu, o ile zostaną zaproszeni.
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Słowa te cieszą i to od osoby, dla której to wszystko
to tzw. „chleb powszedni”.
Część koncertową zamknęły zespoły Disco Polo –
Maxel, Impuls i Mega Dance, które również przyciągnęły pod scenę rzeszę swoich fanów i to liczną.
Pomimo chłodu, bawiono się do białego rana przy
muzyce podawanej przez Dj Artura, który poprowadził
też konferansjerkę podczas części koncertowej Dożynek Gminnych 2018.
Tegoroczne dożynki przeszły już do historii, jednak
długo będą jeszcze wspominane z faktu na obecność
wyjątkowych artystów i niesamowitych koncertów, w
których mieszkańcy za darmo mogli brać udział.
(ps; zdj.: ps/nws i wsound)

Cygańskie Czary

Mesajah

Cygańskie Czary

Kabaret pod Wyrwigroszem

Maxel

Kabaret pod Wyrwigroszem

www.nowogard.pl
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V Maraton MTB w No

W sobotę, 25 sierpnia br. już po raz piąty odbył się Maraton Rowerowy dookoła jeziora w Nowogardzie – Memoriał Artura Komisarka. Do rywalizacji przystąpiło kilkuset zawodników, którzy przyjechali m.in. ze Strzelec Krajeńskich, Szczecina, Stargardu, Gryfic,
Polic, Skwierzyny, Drawska Pomorskiego, Koszalina, Lęborka, Choszczna, Dolic, Gryfina,
Barlinka, Świnoujścia, Goleniowa i Bydgoszczy. Rywalizowano na dystansie 10, 20 i 40 km.
Wyniki mężczyzn: W kategorii M 15-16, 1 miejsce
zajął Robert Krause z Nowogardu, 2 miejsce – Jakub
Drwęcki z Kołobrzegu, 3 miejsce – Kamil Więcek ze
Stargardu. W kategorii M 0-30, 1 miejsce zajął Arkadiusz Petka z Lęborka, 2 miejsce – Paweł Piotrowicz
(Szczecin), 3 miejsce – Robert Krause z Nowogardu. W
kategorii M 30-41, 1 miejsce zajął Mariusz Gil (Strzelce
Krajeńskie), 2 miejsce – Przemysław Burzych z Polic, 3
miejsce – Paweł Kalita ze Szczecina. W kategorii M 4150, 1 miejsce zajął Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie),
2 miejsce – Sławomir Lipiński z Nowogardu, 3 miejsce
– Remigiusz Kuźmicki (Szczecin). W kategorii M 51-60,
1 miejsce zajął Roman Fulara (Strzelce Krajeńskie), 2
miejsce – Tadeusz Jasionek z Przytocznej, 3 miejsce
– Marek Jaros ze Skwierzyny. W kategorii M 61-70, 1
miejsce zajął Bogdan Hałucha (Strzelce Krajeńskie), 2
miejsce – Janusz Pietruszewski z Nowogardu, 3 miejsce – Zbigniew Junak (Choszczno). W kategorii M71+
zwyciężył Krzysztof Sadzik z Dołgie, 2 miejsce zajął
Tadeusz Zagdański ze Stargardu, 3 miejsce – Ryszard
Wieczorkiewicz ze Stargardu.

Wyniki kobiet: W kategorii K 0-15, 1 miejsce zajęła Karolina Szubra ze Szczecina.W kategorii K 16-30, 1
miejsce zajęła Klaudia Kamionka z Lęborka, 2 miejsce –
Urszula Mundzia z Lęborka, 3 miejsce – Anna Urtnowska z Nowogardu. W kategorii K 31-40, 1 miejsce zajęła Iwona Rychlewska z Kołobrzegu, 2 miejsce – Milena
Bogucka z Polic, 3 miejsce – Monika Szotowicz ze Stargardu. W kategorii K 41-50, 1 miejsce zajęła Magdalena Roslatycka, 2 miejsce – Monika Gilewska z Zielonej
Góry, 3 miejsce – Helena Słowińska-Semczak z Morzyczyna. W kategorii 51-60, 1 miejsce zajęła Ewa Jaros ze
Skwierzyny, 2 miejsce – Iwona Wojtas (Strzelce Krajeńskie), 3 miejsce – Irena Stempińska (Szczecin). W kategorii K 61+, 1 miejsce zajęła Irena Aksamit (Dolice), 2
miejsce – Iwona Pietruszewska z Nowogardu.
Pozostałe kategorie: W kategorii M Cech, 1 miejsce
zajął Krzysztof Dobrowolski z Nowogardu, 2 miejsce
– Paweł Dobrzański (Nowogard), 3 miejsce – Janusz
Sienkiewicz (Nowogard). W kategorii M Rodzina, 1
miejsce zajął Jarosbike, 2 miejsce – Jarosław Świątczak,
3 miejsce – Byle (do)jechać 2. W kategorii M Turysta,

www.nowogard.pl
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1 miejsce zajął Marek Wiatr z Nowogardu, 2 miejsce
– Zbigniew Dawidowicz ze Stargardu, 3 miejsce – Tomasz Burewicz z Nowogardu. W kategorii K Turysta, 1
miejsce zajęła Ewa Kubiak z Gryfic, 2 miejsce – Justyna Nanu (Szczecin), 3 miejsce – Jowita Pawlak (Nowogard). W kategorii K 0-14, 1 miejsce zajęła Alicja Fecak z Nowogardu, 2 miejsce – Aleksandra Grudzińska
(Golczewo), 3 miejsce – Nicola Pszczoła (Kołobrzeg). W

kategorii M 0-14, 1 miejsce zajął Hubert Grygowski z
Nowogardu, 2 miejsce – Norbert Strojny (Nowogard),
3 miejsce – Miłosz Chmielewski (Kołobrzeg).
Najlepszym zawodnikom w wyścigu, dyplomy i puchary wręczał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Wszystkie wyniki znajdują się pod adresem:https://
elektronicznezapisy.pl/event/2925/results.html
(bs, fot.: bs/nws)

www.nowogard.pl
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Chodnik z Nowogardu do Warnkowa gotowy
O wybudowanie chodnika łączącego Nowogard z
Warnkowem Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
mieszkańcy Karska z sołtysem na czele, zabiegali od
wielu lat. We wrześniu ubiegłego
roku Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj poinformował burmistrza, że
środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie Urzędu Marszałkowskiego, tym samym będzie można
przystąpić do budowy. Zgodnie z
ustaleniami Burmistrza Roberta
Czapli i Wicemarszałka, budowa
ruszyła w tym roku. We wtorek, 23
sierpnia br. oficjalnie dokonano odbioru technicznego chodnika o długości 1,2 kilometra.
W spotkaniu wzięli m.in. udział, sołtys Karska Jerzy Kubicki, inż. Wojciech Józwa z Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wojciech Szponar z UM a także miejscy
radni Renata Piwowarczyk i Marcin Wolny.
- Budowa chodnika do Warnkowa jest inwestycją
wspólną naszej Gminy oraz Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZZDW) – mówił do zebranych Burmistrz Robert Czapla. – Przed nami jeszcze
budowa chodnika na odcinku Warnkowo – Karsk. Pra-

ce nad tym zadaniem już rozpoczęliśmy.
Koszty budowy chodnika Gmina Nowogard podzieliła
z ZZDW po 50%. Prace wykonała firma Azbud.
Projekt chodnika został zaopiniowany i zatwierdzony przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - zarządcę
drogi, przy której został wykonany
chodnik. Zgodnie z tym, chodnik
przebiega przez obszar zabudowany, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość z jaką mogą poruszać
się pojazdy to 50 km/h. Na odcinku
nowego chodnika są sugerowane
przejścia dla pieszych, w miejscach
obniżonego krawężnika, nie oznakowane znakami poziomymi ani pionowymi. W tych miejscach obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego, ponieważ brak
oznakowania przejścia dla pieszych w odległości większej niż 100 metrów. W tych miejscach piesi nie mają
pierwszeństwa przed pojazdami. Piesi, chcąc przejść
przez jezdnię mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na pojazdy oraz możliwość przekroczenia drogi w
sposób bezpieczny.
(bs, fot.: bs/nws)

Tytuł projektu:

„Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.
Numer i nazwa Działania: RPZP.01.13.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju.
Numer i nazwa Celu Tematycznego: 03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Numer naboru: RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15.
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.13.00-32-0005/16-00
Numer aneksu do umowy: RPZP.01.13.00-32-0005/16-01
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 903 292,93 zł
Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa sieci wodno-kanalizacyjnej doprowadzającej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno. Przedmiotowy projekt wynika z wizji/strategii rozwoju gospodarczego określonej w Kontrakcie Samorządowym.
Teren inwestycyjny, stanowiący podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, został zaopatrzony w sieć wodno-kanalizacyjna znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 6, przylegającej do węzła komunikacyjnego obwodnicy
Nowogardu. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 3 listopada 2010. Projekt obejmował budowę sieci wod-kan z włączeniem do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul Armii
Krajowej.
Obecnie, na terenie strefy, rozpoczyna działalność pierwsza firma – PressGlass – największy producentów szyb zespolonych w Polsce.

www.nowogard.pl
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Rozstrzygnięty został przetarg
na remont SP2

We wtorek, 11 września br., zostały otwarte oferty na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie”.
W sumie swe propozycje złożyło 3 oferentów, wśród
których byli: Zakład Ogólnobudowlany „WALBUD”
Waldemar Puszcz (Nowogard), Z.P.U.H. DEMGRAD S.C.
Maria i Adam Dembińscy
(Nowogard) oraz KDI Sp. z
o.o. (Szczecin).
Najkorzystniejszą ofertą
okazała się ta złożona przez
nowogardzką firmę Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i
Adam Dembińscy i to z tym
oferentem w najbliższych
dniach burmistrz Robert
Czapla podpisze umowę na
realizację tej, jakże ważnej
dla gminy inwestycji.
Pierwotnie na remont, burmistrz Robert Czapla zapisał w budżecie kwotę 1 mln 200 tys. zł. Na tyle bowiem opiewał kosztorys. W pierwszym postępowaniu
wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała
jednak środki przeznaczone na realizację zamówienia
o 91 tys. zł. Ogłoszono więc drugi przetarg. W drugim
postępowaniu cena zaoferowana przez wykonawcę
również przewyższała zabezpieczone środki, tym razem już o 246 tys. zł. Z uwagi na to, że tendencja co
do kwot, za które wykonawcy chcieli przeprowadzić
remont była rosnąca, podjęta została przez burmistrza decyzja o zwiększeniu kwoty w budżecie o 246
tys. zł, aby można było inwestycję wykonać. I z takim

też wnioskiem burmistrz Robert Czapla wystąpił do
Rady Miejskiej. Został on przez radnych jednogłośnie
poparty. Niestety jednak firma, która złożyła ofertę w
drugim przetargu, wycofała się z podpisania umowy.
Wykonawca uznał, że wskazany termin realizacji inwestycji to jednak dla niego
zbyt krótki okres na wykonanie prac i ostatecznie nie
zdecydował się na podpisanie umowy.
Po tej informacji gmina
niezwłocznie ogłosiła kolejny - 3 przetarg – właśnie zakończony, w którym dodatkowo został wydłużony reż termin wykonania remontu.
***
Pomimo przeciwności, ta jakże ważna inwestycja
dla wielu mieszkańców, będzie mogła być wykonana.
To równocześnie realizacja, złożonej w ubiegłym roku
nauczycielom, uczniom i rodzicom obietnicy przez
burmistrza Roberta Czaplę. Jednak, jak zapowiadał
też włodarz naszej gminy, to nie ostatnia inwestycja
planowana przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, bowiem w przyszłorocznych planach jest wykonanie projektu, a następnie budowa hali widowiskowo-sportowej. (ps)

Rusza budowa świetlicy
w Krasnołęce
W piątek, 24 sierpnia br. burmistrz Robert
Czapla podpisał umowę na budowę świtelicy
wiejskiej w Krasnołęce. Spotkanie w urzędzie
miejskim odbyło się w towarzystwie sołtys
Krasnołęki Anny Rakowskiej, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Rity Mazurczak
oraz przedstawicieli wykonawcy - firmy KDI
spółki z o.o. Parterowy budynek z otwartą
salą i aneksem kuchennym będzie miał powierzchnię 43,12 mkw. Wykonawca ma 5
miesięcy od podpisania umowy na realizację
inwestycji. Prace budowlane ruszą w przyszłym tygodniu.
Na wykonanie zadania Gmina pozyskała
dofinansowanie w wysokości ponad 60% z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (bs.
fot.bs/nws)
www.nowogard.pl
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Nowe oświetlenie
przy garażach
na ul. 15 Lutego

W poniedziałek, 27 sierpnia br., w godzinach wieczornych Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oficjalnie dokonał odbioru nowego oświetlenia na ul. 15 Lutego. Aluminiowe lampy ledowe zamontowano przy
drodze i obok garaży. Montaż 7 lamp wykonała, wyłoniona w przetargu firma PHU Jastar Jan Starczewski
z Trzebiatowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
- Wykonanie oświetlenia jest pierwszym etapem
prac przy garażach na ul. 15 Lutego – powiedział Bur-

mistrz Robert Czapla. – Kolejnym, będzie wykonanie
już zaprojektowanej kanalizacji. Tę inwestycję wpisaliśmy do przyszłorocznego budżetu. Wymienimy też
nawierzchnię przy garażach.
Nowe oświetlenie na ul. 15 Lutego jest energooszczędne i sterowane za pomocą systemu Streetlight Vision, co daje możliwość regulacji natężenia światła w
zależności od potrzeb. System ten umożliwia też zdalną kontrolę prawidłowości pracy niniejszego oświetlenia, awarii i zużycia energii. Podobne rozwiązania z automatycznym regulowaniem oświetlenia miejskiego
funkcjonują m.in. w Szczecinie.
W odbiorze nowego oświetlenia uczestniczyli
przedstawiciele firmy Jastar oraz Adam Aniuksztys z
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. (bs, fot.: bs/nws)

Umowa na budowę wodociągu z Dąbrowy
Nowogardzkiej do Grabina podpisana
W czwartek, 30 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie Burmistrz Robert Czapla podpisał z wykonawcą, Krzysztofem Dobrowolskim z firmy Grund
Max II, umowę na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych w Dąbrowie Nowogardzkiej - Kolonii Dąbrowa
Nowogardzka - Bochlinie - Ptaszkowie i Grabinie. Wodociąg będzie miał długość ponad 7 kilometrów. Jest
to jedna z większych inwestycji gminnych, przeprowadzanych w tym roku. Na trasie wodociągu powstaną
m.in. 23 hydranty naziemne. Termin wykonania wodociągu to 30 listopada br. Prace w terenie rozpoczną się
w przyszłym tygodniu. (bs, fot.: bs/nws)
www.nowogard.pl
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Nowe wykładziny podłogowe
w Szkole Podstawowej Nr 3
We wtorek, 28 sierpnia br. Burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie dyrektora Piotra Kazuby oraz Rity
Mazurczak z Urzędu Miejskiego, oficjalnie dokonał odbioru technicznego nowych wykładzin podłogowych
wymienionych na korytarzach parteru i pierwszego
piętra SP3 w Nowogardzie. Przed wymianą były tam
stare, popękane płytki pcv. Z nowych wykładzin zadowolony jest zarówno dyrektor jak i pracownicy dbający o czystość w szkole. Teraz będzie nie tylko czyściej
ale przede wszystkim bezpieczniej. Prace związane z
wymianą wykładzin na łącznej powierzchni 565 mkw.,
wykonała firma „Facit” z Wieniawy. Łączny koszt inwestycji wyniósł pond 66 tys. złotych.
- Przed nami kolejne zadanie do wykonania w tej
szkole, czyli wymiana podłóg w klasach lekcyjnych –
powiedział Burmistrz Robert Czapla
(bs, fot. bs/nws)

Siłownia zewnętrzna
na os. Radosława coraz bliżej

W czwartek, 30 sierpnia br., na Osiedlu Radosława,
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie
mieszkańców, oficjalnie podpisał ogłoszenie przetargu
na budowę siłowni zewnętrznej. Obecni byli m.in. zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski i Pamela Springer
z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.
Dokumentacja techniczna projektu wykonana została przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy
Małe Drzewka” ze Szczecina. Po wyłonieniu wykonawcy na realizację projektu, będzie on miał dwa miesią-

ce na montaż 6 urządzeń do ćwiczeń. Zamontowane
zostaną: jeździec, narty, biegacz, wioślarz, prasa nożna i pajacyk. Mieszkańcy w rozmowie z burmistrzem,
wskazali, że obok placu zabaw warto wybudować boisko do piłki nożnej oraz zamontować w ogrodzeniu
placu zabaw dodatkową furtkę.
Szczegóły i zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu, pod adresem: http://bip.nowogard.pl/strony/
zmiany/9894.dhtml
(bs, fot.bs/nws)

www.nowogard.pl
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Nowy wygląd remizy SP Wyszomierz
W piątek, 31 sierpnia br., w Wyszomierzu, przed remizą strażacką zebrali się m.in. strażacy i mieszkańcy
wsi na czele z sołtysem. Obecni byli także burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, Komendant Gminy OSP Ar-

tur Konior, Prezes OSP Wyszomierz Józef Dobruchowski oraz Naczelnik OSP Wyszomierz Rafał Kłys. Spotkanie było okazją do rozmów i podziękowań za wspólną pracę, której efektem jest wyremontowana z zewnątrz remiza strażacka jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
– Wykonaliśmy jeden z pierwszych etapów remontu remizy w Wyszomierzu. Przed nami jeszcze remont
m.in. wnętrza z zapleczem socjalnym. Niech remiza służy Wam jak najlepiej – mówił do strażaków burmistrz.
Termomodernizację remizy wykonała ekipa remontowa nadzorowana przez Jarosława Hołubowskiego z
UM w Nowogardzie. W najbliższym czasie jednostka
otrzyma nowe wyposażenie, zakupione dzięki pozyskanemu przez burmistrza dofinansowaniu.
OSP w Wyszomierzu powstała jesienią 1945 roku.
Założyli ją: Józef Krawczyk, Jan Grobelny, Stanisław Nowacki, Szczepan Wawryńczuk, Tadeusz Ołdak oraz Bolesław Dzierżawski. Obecnie jednostka liczy 34 członków, w tym 12 czynnych, uczestniczących w akcjach
gaśniczych. (bs, fot. bs/nws)

O funduszu sołeckim w Jarchlinie

W czwartek, 30 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w
Jarchlinie burmistrz Robert Czapla spotkał się z sołtys
Anetą Kaczmarek i mieszkańcami wsi. W zebraniu wziął
również udział Jacek Rafiński z Ludowych Zespołów
Sportowych, zachęcający do aktywności sportowej w
ramach LZS w Jarchlinie. Podczas zebrania mieszkańcy
zajęli się m.in. podziałem środków z funduszu sołeckiego na przyszły rok. Ustalono, iż pieniądze z funduszu sołeckiego (oprócz kwoty na utrzymanie sprzętu
do koszenia terenów zielonych) w większości zostaną
przekazane na wyposażenie i remont wnętrza świetlicy
wiejskiej, w której należy wykonać m.in. nową posadzkę oraz remont ścian. Mówiono również o potrzebie
montażu urządzeń grzewczych (opcje montażu klimatyzatorów z funkcją ogrzewania lub pieca co.)
Mieszkańcy Jarchlinina poprosili burmistrza o interwencję w sprawie drogi powiatowej prowadzącej do
Kulic i remont mostu. Zwrócono również uwagę na
potrzebę zamontowania progów zwalniających m.in.

na drodze w pobliżu kościoła oraz poruszono sprawę
montażu lampy przy przystanku autobusowym i odśnieżania dróg. Burmistrz oświadczył, że wraz z odpowiedzialnymi pracownikami urzędu zajmie się zgłoszonymi sprawami. Zapowiedział, iż remont wnętrza
świetlicy wykonany zostanie w przyszłym roku.
W budynku świetlicy w Jarchlinie dotąd wymieniono dach i odnowiono elewację zewnętrzną. Obiekt został też ocieplony. (bs, fot. bs/nws)
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Nowe oblicze ul. Rzeszowskiego

Wymieniona została już nawierzchnia jezdni przy
ul. Rzeszowskiego. Na wniosek mieszkańców wyodrębniony został mocniej również pas dla pieszych –
przedłużenie chodnika od Intermarche do przejazdu
kolejowego. Ten odcinek wcześniej był nie tylko zrobiony z masy asfaltowej, ale dodatkowo był na tej samej wysokości, co sama jezdnia i dlatego często traktowany był przez kierowców jako jezdnia.
W czasie trwania remontu, mieszkańcy i okoliczni
kupcy zwrócili się z prośbą do burmistrza Roberta Czapli, aby tą część dla pieszych wyszczególnić bardziej,
aby piesi poczuli się bezpieczniej. I tak też się stało.
Na wspomniany odcinek położona została nowa nawierzchnia bitumiczna, dodatkowo została ona znacznie podniesiona i pomalowana kolorem czerwonym
dla wyszczególnienia traktu pieszego. Będzie jeszcze
pomalowany pozostały odcinek oraz dodatkowo pas
dla pieszych oddzielony zostanie od jezdni białą linią.

- W końcu jest bezpieczniej – mówili mijający nas
mieszkańcy. - Bardzo był potrzebny ten remont, również
dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa przez nas pieszych, bo ruch na tej ulicy jest bardzo duży - PKS, busy,
taksówki i klienci punktów usługowych oraz poczty.
- Jest to pierwszy w ten sposób wykonany chodnik
w gminie – powiedział burmistrz Robert Czapla. - Potrzeba tego remontu pojawiła się już w czasie prowadzonego remontu. Pomysłów byli kilka, ale ostatecznie wygrał ten obecny i cieszę się, że dzięki temu nasi
mieszkańcy czują się bezpieczniejsi. Są osoby, które widząc efekt remontu uważają, że chcemy sprowadzić do
Nowogardu festiwal filmowy, bo rozwinęliśmy czerwony dywan. Jeżeli ten „czerwony dywan” podnosi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, to jestem gotowy go
dla nich rozwijać wszędzie. Dla mieszkańców wszystko,
dlatego zdecydowałem się być przecież Burmistrzem
Nowogardu. (ps)

Wyższe pensje dla pracowników

obsługi technicznej i utrzymania czystości
w szkołach i przedszkolach
W piątek, 31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, Sekretarza
Gminy Ryszarda Bulowskiego, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisławy
Jakubczak oraz Marty Wilczańskiej kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół (ZEAS).
- Mamy dobre informacje.
Dotyczą one wynagrodzeń dla
pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielamigłównie pracowników obsługi
technicznej placówek oświatowych – powiedział burmistrz
Robert Czapla.
Przypomniał, iż między innymi pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w szkołach i przedszkolach, wnioskowali o zróżnicowanie wynagrodzeń
w zależności od stażu pracy. Wówczas możliwe było
jedynie przyznanie dodatków w wysokości 100 zł dla
pracowników mających od 20 lat stażu pracy, zmierza-

no jednak do tego do tego, aby płaca minimalna była
płacą zasadniczą, a każdy z pracowników wypracowywał sobie dodatek stażowy z biegiem lat.
- Cieszę się, że mogę przekazać tę dobrą wiadomość
już dziś, bowiem od 1 września
2018 roku pracownicy placówek oświatowych nie będący
nauczycielami, najniższe wynagrodzenie będą mieli tylko
w przypadku wynagrodzenia
zasadniczego, a dodatkowo
otrzymywać będą co miesiąc
dodatek stażowy uzależniony
od liczby przepracowanych lat
– powiedział burmistrz Robert
Czapla.
Informacja o podwyżkach
dotyczy niemal 80 pracowników (głównie chodzi o
pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości dop. red.) szkół i przedszkoli w Gminie Nowogard.
- To bardzo dobra wiadomość - podsumowała prezes ZNP Stanisława Jakubczak. (bs, fot.bs/nws)
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Spacer ścieżką z Seniorami

Roboty przy budowie ścieżki dookoła jeziora trwają
aktualnie na dwóch etapach jednocześnie. W toku jest
budowa odcinka od ulicy Kilińskiego do bramy DPS-u
- prace wykonuje tam firma PRD Nowogard. Jednocześnie, przez firmę Azbud, budowany jest fragment
ścieżki, na odcinku od „dzikiej plaży” do wejścia na teren DPS (przy Sarnim Lesie).
W środę, 29 sierpnia br., Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z nowogardzkimi członkami Związku

Emerytów Rencistów i Inwalidów i przewodniczącą
Renatą Stasiak, odwiedzili zakończony etap budowy
przy „dzikiej plaży” oraz kolejny, będący w budowie –
etap od „dzikiej plaży” do DPS. Grono Seniorów przebyło trasę w towarzystwie burmistrza Roberta Czapli i
pracowników urzędu. Wędrówkę zakończono na polanie, gdzie rozmawiano między innymi o kolejnych inwestycjach planowanych na terenie Gminy. (bs, fot.:
bs/nws)
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Dożynki
Parafialne
w Grabinie

W niedzielę, 2 września w Grabinie odbyły się Dożynki Parafialne, które rozpoczęto o godz. 14.00. w
miejscowym Kościele Filialnym pw. św. Jana Chrzciciela. Po mszy, Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, sołtysów i radnych, powitali na przykościelnym
terenie ks. proboszcz dr Tomasz Perz oraz sołtys Grabina Agnieszka Paradowska. Państwo Anna i Grzegorz
Żagoń, jako Starościna i Starosta dożynek, dzielili się
chlebem z uczestnikami uroczystości. Po oficjalnych
mowach, mieszkańcy i goście mogli skosztować mięsa

z grilla, owoców czy słodkich wypieków. Około godz.
16.00 rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Jury nagrodziło trzy z siedmiu wieńców: 3 miejsce
w konkursie przyznano dla Wołowca, 2 miejsce dla Łęgna, zaś 1 miejsce zdobył Grabin. W programie dożynek była loteria fantowa (do wygrania był m.in. królik
i kaczka), dmuchany zamek dla dzieci i tańce przy muzyce zespołu Adamiak Band. W przyszłym roku dożynki
parafialne odbędą się w Wierzchach. (bs. fot. bs/nws)
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79. ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
W dniu 1 września, o godz.
12.00, przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz
miasta w osobach: burmistrza Roberta Czapli i sekretarza Ryszarda Bulowskiego,
dyrektorów instytucji oraz
uczniowie
nowogardzkich
szkół i przedszkoli, przy licznie zebranych mieszkańcach
Nowogardu, złożyli przed Pomnikiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej wieńce
i kwiaty dla uczczenia 79 rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.
W tym szczególnym dniu czcimy pamięć polskich
bohaterów, żeby pamiętać o najstraszliwszym kataklizmie XX wieku, jaka była II wojna światowa, rozpętana
przez hitlerowskie Niemcy.
***

Kończ waść, wstydu oszczędź!

Spektaklem absurdu i hołdem oddawanym okupantom, nazwał prezes Słomski uroczystości złożenia
kwiatów przez Kombatantów i inne osoby pod Pomnikiem Kombatantów RP przy Placu Wolności, w dniu 1
września – 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W ten sposób obraził on nie tylko burmistrza i osoby mu towarzyszące, ale również wielu innych mieszkańców, w tym i samych Kombatantów, którzy w tym
dniu oddali hołd polskim bohaterom.
W piątkowy poranek, 1 września 1939 roku o godz.
4:34 Luftwaffe ruszyło jako pierwsze i bomby spadły
na śpiących mieszkańców Tczewa, o 4:40 rozpoczęło
się bombardowanie Wielunia. Pięć minut później o
godz. 4.45, niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” zaatakował Westerplatte. Tak rozpoczęła się 79
lat temu II wojna światowa. Osamotnione w walce
Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić
się agresji Niemiec. Wielu wówczas zginęło w obronie
swoich domów, rodzin i Ojczyzny.

Każdego roku, pod Pomnikiem Kombatantom RP przy
Placu Wolności, 1 września,
gromadzą się żyjący jeszcze
Kombatanci, ich rodziny oraz
przyjaciele, aby oddać hołd
milionom Polaków, którzy
ponieśli śmierć w wyniku tej
najbrutalniejszej w historii
wojnie.
„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem.
Celem musi być nie dotarcie
do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły.
Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie,
zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku. Podam dla celów propagandowych
jakąś przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza z tym, czy
będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie
pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach
związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie
decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości,
bądźcie brutalni.” - te jakże zatrważające słowa wypowiedział Adolf Hitler na naradzie w dniu 22 sierpnia
1939 r. do swych dowódców.
Polska miała przestać ponownie istnieć. Jednak
nie poddaliśmy się. Westerplatte, polskie Termopile i
wiele innych miejsc, na dobre wpisało się na kartach
naszej ojczyźnianej historii, jako symbole walki o niepodległą Ojczyznę.
***
Dziś, również w Nowogardzie, oddajemy cześć i kultywujemy pamięć tych, których krew skropiła ziemię
polską, ale także i tą wsiąkniętą w zdobyczną ziemię
nowogardzką (ponad 100 żołnierzy polskich zginęło w
walkach o zdobycie Nowogardu). 1 września jest więc
dniem wyjątkowym, pełnym zadumy i ciszy nad tragedią, która miała miejsce 79 lat temu. To dzień nauki dla
obecnych pokoleń, aby hasło „Nigdy więcej wojny!”
było wprowadzane w czyn.
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***
Niestety są osoby, które nie potrafią uszanować woli
garstki żyjących jeszcze Kombatantów, którzy w tym
właśnie konkretnym miejscu, chcą uczcić pamięć swoich bliskich i przyjaciół, których stracili podczas ostatniej
wojny światowej i zaprosili do tego inne osoby.
Oni o to miejsce sami walczyli. W roku 1995 zwrócili się do Zarządu Miasta i Gminy z prośbą, aby ku czci
Kombatantów nazwać skwer, skrzyżowanie lub choćby
ulicę, aby w ten sposób uczcić tych, którzy walczyli w
obronie naszej Ojczyzny. Wówczas urzędujący burmistrz
zaproponował, aby pomnik przy Placu Wolności nazwać
Pomnikiem Kombatantom RP. Członkowie Zarządu MiG
Nowogard poparli ten pomysł i w dniu 11 listopada 1995
r. (w Święto Niepodległości) Pomnik ten został poświęcony i przemianowany. Stał się „własnością” Kombatantów, a nie „komuchów i ich spadkobierców” , jak pisze
prezes Marek Słomski w Dzienniku Nowogardzkim. To
brak szacunku dla tych ludzi w podeszłym już wieku. To
brak szacunku dla ich poświęcenia i przelanej krwi. Dla
tragedii milionów ofiar agresorów, którzy Polskę chcieli
na zawsze wymazać z kart historii.

Bowiem w jednej z największych bitew w historii
średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczonej na polach pod Grunwaldem 15 lipca
1410, w czasie trwania wielkiej wojny między siłami
zakonu krzyżackiego, wspomaganego przez rycerstwo
zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego
mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami
polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Polski
Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego
Witolda, brali również udział obywatele Rusi. Wojska
polskie i litewskie składały się wtenczas głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów oraz niewielkich wojsk tatarskich wspieranych lennikami z Hospodarstwa Mołdawskiego, Księstwa Mazowieckiego, księstwa płockiego,
księstwa bełskiego, Podola i litewskiego lenna na Rusi,
a także z najemników z Czech, Moraw, z państewek ze
Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami
prywatnymi m.in. chorągiew księcia Lingwena Semena z Księstwa Nowogrodzkiego (W wyniku rozdrobnienia Rusi Kijowskiej zapoczątkowanego śmiercią Jaro-

Dziś stajemy właśnie pod tym pomnikiem, aby razem z Kombatantami głośno wołać: NIGDY WIĘCEJ
WOJNY! ŻADNEJ WOJNY!
***
Co do samego już pomnika. Prezes Słomski uparcie
twierdzi, że wspomniany Pomnik Kombatantom RP, został
postawiony „ku czci jednego z wrześniowych najeźdźców”.
Pomysłodawcy i twórcy tego pomnika (Komitet
Budowy Pomnika Wdzięczności) oraz sam artysta-rzeźbiarz, jasno mówili co ten pomnik przedstawia.
Zresztą tak go zaprojektowano, że nie została w nim
zawarta żadna symbolika związana z Armią Radziecką.
Nad wojami powiewa bowiem sztandar, na którym
wyryty został orzeł z czasów Jagiellonów, zaś jeden z
wojów na tarczy posiada herb Nowogardu (patrząc od
strony jeziora). Nawet wśród postaci żołnierzy trudno
się dopatrzeć symboliki czerwonoarmisty. Konia z rzędem jednak temu, który wskaże ruskiego woja lub radzieckiego żołnierza na pomniku (nie żołnierza I Armii
Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki).
Choć argument, że „ruskich” pod Grunwaldem nie
było, jest argumentem raczej chybionym.

sława Mądrego (1054), północna jej część – Księstwo
Nowogrodzkie, uzyskało niezawisłość. Stolicą księstwa
był największy ruski gród – Nowogród Wielki, z którym
powiązane są początki państwowości ruskiej.).
Tyle z historii bitwy pod Grunwaldem i udziału w
niej po stronie Polski obywateli Rusi.
***
Gdyby jednak pójść torem retoryki i rozumowania
prezesa Słomskiego odnośnie obchodów 1 września
pod pomnikiem na Placu Wolności, to musielibyśmy
postawić publicznie pytanie: jak można tak ważne
święta dla Polski, jak dzień 3 Maja – Pierwszej Konstytucji w Europie czy 11 listopada, czcić pod pomnikiem,
który został wybudowany rękoma niemieckiego więźnia przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa? Mowa
oczywiście o tzw. Pomniku Niepodległości na skwerze
u zbiegu ulicy 3 Maja i Bankowej. To dopiero ironia.
Czasami jednak warto jest zamilknąć, aby się samemu nie ośmieszyć. Szczególnie w takim dniu, kiedy
stajemy przed bohaterami II wojny światowej, którzy
przelewali swoją krew, abyśmy i my dzisiaj byli ludźmi
wolni. Więc skończ Waść, wstydu oszczędź! (ps)
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019.
Naukę podjęło po wakacjach 4,5 miliona
uczniów w niemal 24 tysiącach szkół i placówek
oświatowych w Polsce. W szkołach podstawowych będzie się uczyło ponad 3 miliony uczniów,
w tym w pierwszych klasach około 361 tysięcy.

W Gminie Nowogard

SP1. Rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się o godz. 9.00. W trakcie uroczystości, burmistrz Robert Czapla, przekazał
Annie Łysiak nominację na dyrektora szkoły,
jednocześnie dziękując dotychczasowemu dyrektorowi Sebastianowi Szymańskiemu za wykonaną pracę na rzecz szkoły. W trakcie apelu
odbyło się również uroczyste ślubowanie i mianowanie pierwszoklasistów. Goście obejrzeli
również występ artystyczny uczniów.
***
SP2. Uroczystość rozpoczęła się o godz.
10.00. W czasie apelu nominację na dyrektora
szkoły otrzymała Ewa Żylak. Podczas uroczystości jedna z uczennic zaprezentowała swoje wokalne umiejętności. Dyrektor E. Żylak podziękowała burmistrzowi Robertowi Czapli za remont,
który ma zostać niebawem przeprowadzony.

Nowy Rok Szkolny
2018/2019

Burmistrz poinformował zebranych, że remont nie będzie
ostatnią inwestycją w szkole, bowiem, planowana jest również budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z pomieszczeniami odnowy biologicznej.
***
SP3. Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Dyrektor szkoły, Piotr Kazuba,
serdecznie powitał wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości. Wśród przybyłych gości
na apelu szkolnym byli Radna Anna Wiąz oraz przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Niedośmiałek.
Po tym w poczet szkoły włączono pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów.
W tym roku szkolnym naukę rozpoczną pierwszoklasiści w trzech oddziałach. W klasie I A wychowawcą jest pani
Małgorzata Wdowińska, w klasie I B pani Bogumiła Olejnik i
klasie I C pani Magdalena Rączka. Następnie uczniowie klas
pierwszych przedstawili krótką część artystyczną. Po skończonej uroczystej akademii uczniowie rozeszli się do klas.
***
SP Żabowo. O godz. 9.00. W trakcie uroczystości, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, przedstawił społeczności
szkolnej nową dyrektor szkoły Karolinę Jaklińską-Czyżak,
jednocześnie dziękując, odchodzącej na emeryturę, dotychczasowej dyrektor Alicji Starczewskiej za wykonaną pracę na
rzecz szkoły.
Uczniowie Szkoły w Żabowie rozpoczynają rok szkolny
w wyremontowanej wewnątrz szkole i w nowych pomieszczeniach dzięki właścicielowi firmy Budimex, który również
sponsorował koszt remontu. Z tej też okazji podziękowano
wszystkim osobom, które brały udział w tym remoncie oraz
burmistrzowi Robertowi Czapli za wsparcie prowadzonego
remontu przez oddelegowanie do tych prac osób z prac interwencyjnych, którzy dokończyli malowanie jednego z korytarzy na parterze.
W trakcie apelu odbyło się również uroczyste ślubowanie
i mianowanie pierwszoklasistów.
***
ZSO. Apel na rozpoczęcie roku poprowadził dyrektor Leszek Becela, który serdecznie wszystkich uczniów przywitał.
Gminę Nowogard reprezentowała radna Anna Wiąz, która
życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce i zadowolenia
z osiąganych sukcesów.
Na zakończenie uroczystego apelu, dyrektor ZSO podziękował za współpracę dotychczasowej wicedyrektor ds.
Gimnazjum Annie Nowosielskiej. Jest to ostatni rok szkolny,
gdy w murach szkoły uczyć się będzie jeszcze ostatni rocznik
Gimnazjum (klasa III). Zgodnie bowiem z ustawą, od następnego roku Gimnazja w Polsce przechodzą do historii.
***
Uczniom życzymy, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele
radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i
uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i
wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. (ps)
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Znamy zwycięzców VII edycji konkursu
o „Najładniejszą elewację i najładniejsze
otoczenie budynków wielorodzinnych”
Pomysłodawcą i organizatorem konkurs „Najładniejsza elewacja i najładniejsze
otoczenie budynków wielorodzinnych w roku …..” jest
burmistrz Robert Czapla.
Konkurs realizowany jest
od roku 2011 i jest on wyrazem uznania i podziękowania
mieszkańcom za zaangażowanie, dzięki któremu pięknieją i zyskują na wartości
nie tylko ich nieruchomości,
ale estetyka całego miasta
Do VII edycji konkursu
mogły być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone w roku 2017 prace,
polegające na przebudowie,
remoncie lub termomodernizacji obejmujące w swym
zakresie elewacje budynku.
Do konkursu w VII edycji
zgłoszono budynki Wspólnot
Mieszkaniowych: przy ul. Bohaterów Warszawy 7 (8
lokali mieszkalnych) - zarządzana przez Furmańczyk
Wspólnoty oraz przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
4 (40 mieszkań) - zarząd własny.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem zastępcy burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego, w
składzie: Agnieszka Warkalewicz – członek, Paweł Krugły – członek i Danuta Dolega – sekretarz, dokonała
oceny elewacji i otoczenia budynków w oparciu o niżej
wymienione kryteria:
Wygląd, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolorystyki na tle otaczającej przestrzeni: 0 - 10 pkt

Ul. Bohterow Warszawy

Ul. Poniatowskiego

Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni i ład oraz
porządek na terenach przynależnych do budynku (podwórze): 0 - 10 pkt
Komisja postanowiła przyznać punkty w następujący sposób:
Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 7
uzyskała: 9 pkt + 9 pkt = 18 pkt
Wspólnota Mieszkaniowa Księcia Józefa Poniatowskiego 4 uzyskała: 9 pkt + 7 pkt = 16 pkt
Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu wynosi
10.000,- zł. Oprócz nagrody głównej przewidziano nagrodę w wysokości po 1.000,- zł dla dwóch wyróżnionych
uczestników konkursu. Zwycięzca konkursu i
wyróżniona zobowiązani są przeznaczyć środki finansowe z nagrody i wyróżnień na poprawę estetyki i otoczenia swoich budynków.
Przedstawiciele zwycięskiej Wspólnoty
(Bohaterów Warszawy 7) poinformowali,
że nagrodę przeznaczają na remont odgrodzenia oraz na budowę ogrodzenia od strony drukarni pana Słomskiego, aby wyciszyć
jej pracę. Podobnie Wspólnota wyróżniona
(ul. Poniatowskiego 4) ma już plany, na co
zostanie przeznaczona ich wygrana.
Zwycięzcom i wyróżnionym w VII edycji
konkursu o „Najładniejszą elewację i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych” gratulujemy i już dziś zachęcamy
kolejne Wspólnoty Mieszkaniowe do wzięcia udziału w kolejnej, VIII edycji naszego
gminnego konkursu. (ps)
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Honorowi krwiodawcy
to bohaterowie naszych czasów

W czwartek, 6 września br. od godz. 10.00 w mobilnym punkcie Centrum Krwiodawstwa ze Szczecina,
który stanął przed nowogardzkim ratuszem, przeprowadzono cykliczną akcję poboru krwi zorganizowaną
przez miejski Klub HDK – PCK.
- Akcji poboru krwi od wielu lat patronuje burmistrz
Robert Czapla. Pomaga nam wiele osób, w tym nowogardzcy przedsiębiorcy - mówił Zdzisław Szmit, Prezes
Klubu HDK - PCK w Nowogardzie.
Poza mobilnym punktem, akcje poboru krwi odbywają się również w budynku Nowogardzkiego Domu
Kultury. W trakcie dzisiejszego poboru na Placu Wolności, który trwał do godz.14.00, zebrano ponad 18
litrów krwi. W akcji wzięło udział 41 osób.

- Honorowi krwiodawcy to bohaterowie naszych
czasów. Oddają cząstkę siebie, żeby ratować innych –
powiedział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Kolejny pobór krwi odbędzie się 4. października.
(bs, fot. bs/nws)

Boguszyce podzieliły swój fundusz
Do 15 września br, sołectwa mają czas, aby podzielić swoje fundusze sołeckie. Jednym z sołectw, które
dokonało jego podziału są Boguszyce. Na rok 2019 zabezpieczono kwoty na stałe wydatki tj. na prąd, paliwo do kosiarki, ale również i na zakup nowej kosiarki
(traktorka).
Podczas spotkania burmistrz Robert Czapla i Pamela Springer w Wydziału Inwestycji i Remontów przed-

stawili mieszkańcom projekt budowy nowej świetlicy
w Boguszycach i jej koszty.
Warto wspomnieć, że dotychczas mieszkańcy
spotykali się w małym pomieszczeniu (była remiza) o wymiarach około 3 m na 2,5 m, to jednak zbyt
mało, aby można było np. prowadzić zajęcia z dziećmi
i młodzieżą. (ps)
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Manipulacja
telewizyjnego dziennikarza?
Dotychczas wobec Gminy i jej przedstawicieli, redaktor Przemysław Plecan, pracownik
TVP Szczecin tworzył zmanipulowane informacje. Szukanie taniej sensacji stało się wizytówką tegoż dziennikarza. Czy o taką wolność słowa chodzi dzisiaj?
W maju, lipcu i sierpniu br.,
Gmina wystosowała pisma m.in.
do redaktora Przemysława Plecana, do jego przełożonego Piotra Lichoty oraz do Rady Etyki Mediów
o zaprzestanie naruszania dóbr
osobistych oraz usunięcia skutków
naruszeń poprzez publikację przeprosin. Jednak tego nie zrobił.
Jeszcze przed ogłoszeniem
przez Premiera RP oficjalnej daty
rozpoczęcia kampanii wyborczej, w
swoim materiale informacyjnym, zaczął promować jedną osobę, tytułując ją kandydatem na burmistrza, czym
naruszył przepisy prawa wyborczego (art. 104 KW). I
wszystko to czyni za pieniądze publiczne, jako pracownik instytucji państwowej – Telewizji Polskiej o/Szczecin.
Gmina wielokrotnie zwracała się do red. Plecana
o zaprzestanie tych pratyk, które rażąco zaprzeczają
zasadom dziennikarskiej etyki zawodowej. Jednak ten
nie odpowiedział na żaden z listów, dlatego Gmina wystąpiła z pozwem przeciwko red. Plecanowi o naruszenie dóbr osobistych do Sądu.
Pomimo tych wszystkich pism, red. Plecan nadal
manipuluje faktami, przedstawiając je tak, aby szkodziły one obecnemu burmistrzowi i Gminie, a wspierały działania tylko jednego z kandydatów, który zmienił
niedawno swe barwy polityczne (wcześniej startował z
PO, a teraz z listy PiS).

W dniu 7 września br., ponownie zjawił się red. Plecan w Nowogardzie. Najpierw jednak zrobił wywiad z
jednym z kandydatów na burmistrza, a następnie zjawił
się w Urzędzie Miejskim z pytaniami o Dożynki. Jednak
zapytany przez zastępcę burmistrza, kiedy przeprosi Gminę za dotychczasowe manipulację faktami, nie
odpowiedział. Z góry możemy się już teraz spodziewać
tego, że w piątkowym (7 września br.) wydaniu Kroniki
w TVP Szczecin zobaczymy kolejny materiał na temat
burmistrza i Gminy, zmanipulowany przez red. Plecana.
Czy tak ma wyglądać dzisiejsze dziennikarstwo?
***

Dlaczego jesteśmy manipulowani?

Pod wpływem manipulacji osoba manipulowana
nie zdaje sobie sprawy, że to, co traktuje jako prawdę,
prawdą nie jest, a to, co uznaje za dobro, jest w rzeczywistości złem, i odwrotnie – co uznaje za fałsz lub
kłamstwo, jest faktycznie prawdą, zaś to, co traktuje
jako zło, jest dobrem. W manipulacji nie chodzi tylko
o odwrócenie porządku wartości, ale również o towarzyszącą temu niewiedzę, która działa jak znieczulenie,
wskutek czego nie odzywa się żaden alarm, że coś jest
nie tak. Manipulacja to coś więcej niż okłamywanie
czy zwodzenie.
Czy chcemy być manipulowani i wprowadzani w
błąd? Komu tak bardzo zależy, aby telewizja tylko o
nim mówiła dobrze, a o drugiej osobie źle? Kto za tym
stoi? Wystarczy obejrzeć Kronikę i sami się Państwo o
tym przekonacie. (ps)

Żabówko wzięło udział w akcji
„Sadzimy drzewa”

Na początku tego roku, burmistrz Robert Czapla,
zaproponował mieszkańcom udział w akcji „Sadzimy
drzewa”. Wpłynęło wile wniosków, w tym i od mieszkańców Żabówka, którzy zaproponowali, aby posadzić
wzdłuż dróg gminnych drzewa owocowe.
Również w czasie spotkania z mieszkańcami w
sprawie remontu placu zabaw, dwóch mieszkańców
sołectwa zwrócili się do do burmistrza z
zapytaniem, czy oni, jako sołectwo,mogą
być włączeni do tej akcji.
Dlaczego drzewa owocowe. Bo takowe
zawsze rosły wśród pól, aby być pokarmem
dla dzikich zwierząt, aby nie wchodziły w
szkodę rolnikom, ale również z tego powodu, że jako drzewa kwitnące będą wsparciem dla miejscowych pszczelarzy, którzy
już dziś, przy mono-uprawach, muszą wy-

wozić swoje pasieki w inne miejsca.
Burmistrz przychylił się do tego wniosku i we wtorek (12 września br) wziął udział w sadzeniu drzew w
Żabówku, przy jednej z dróg gminnych. W sumie posadzonych zostało w tym miejscu 85 drzew, po obu stronach drogi. W większości są to jabłonie (antonówka i
kosztel), ale również i czereśnia. (ps)
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Strzelewo z podzielonym funduszem

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Zanim zostaną wydane, wszystkie strony procesu decyzyjnego, czyli burmistrz, rada gminy, przedstawiciele sołectwa i poszczególni
mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych muszą uzgodnić, czy fundusz zostanie wydzielony, a później – jak będzie wydatkowany.
O przeznaczeniu pieniędzy decydują bezpośrednio
sami mieszkańcy, którzy mogą także uczestniczyć w wykonywaniu konkretnych zadań lub sprawować nadzór
nad realizacją przedsięwzięcia – samorządność idzie tu
więc najdalej jak to możliwe. Pieniądze przeznaczone na
fundusz sołecki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gminy służących dobru
wspólnemu i poprawie warunków życia mieszkańców.
Podczas popołudniowego spotkania w Strzelewie (11
września br. o godz. 18.30), na którym obecny był również burmistrz Nowogardu, sołtys Jolanta Bednarek omówiła najpierw sprawy bieżące, a następnie przedstawiła
propozycję podziału funduszu sołeckiego, który zaproponowała Rada Sołecka. Propozycje te zostały zaakceptowane i na drodze uchwały podjęte jednogłośnie.
Fundusz sołecki Strzelewa ma charakter inwestycyjny i tak:
- 3 tys zł na remont placu zabaw;

- 1,5 tys zł na opłaty za prąd;
- 2 tys zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży;
- pozostałe pieniądze zostały zabezpieczone na zakup
i wyposażenie kuchni w świetlicy.
W czasie wolnych wniosków, mieszkańcy przedstawili szereg aktualnych problemów, które dotyczą
lokalnej społeczności takich jak: poprawa stanu nawierzchni kolejnych dróg prowadzących na kolonie czy
też oświetlenie dróg prowadzących na obie kolonie.
Na wszystkie pytania mieszkańcy otrzymali odpowiedź
oraz zapewnienia, że gmina wywiąże się z postawionych zadań.
Spotkanie burmistrza z mieszkańcami było to też
okazją, aby podziękować mieszkańcom i ich sołtys Jolancie Bednarek za dotychczasową współpracę, za jej
starania i dbanie o rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy
sołectwa Strzelewo.
Na to spotkanie zaproszeni zostali przez sołtys
Strzelewa Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala oraz generał broni SZ RP w stanie spoczynku Zdzisław Goral. Radny powiatowy Kazimierz
Lembas przedstawił mieszkańcom i omówił sprawę
remontu dróg, za które odpowiada powiat, W przypadku zaś drugiego gościa, gen. Zdzisława Gorala, była
to chęć przedstawienia zasłużonego dla Polski i NATO
mieszkańca Nowogardu, z którym w dawnej Jugosławii, podczas misji pokojowej, służył jeden z mieszkańców Strzelewa. Opowieściom i wspomnieniom nie
było końca, ale również rozmowom na temat obecnej
kondycji polskiego wojska. (ps)
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Sportowa sobota
i inwestycje w Wołowcu

W sobotę, 25 sierpnia br. na boisku w Wołowcu odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna. Rozegrano
mecze piłki nożnej, siatkówki oraz turniej tenisa stołowego. Nagrody najlepszym, w budynku świetlicy wiejskiej, wręczył Burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
który złożył także sołtysowi wsi – Adamowi Orpelowi,
najlepsze życzenia urodzinowe. W rozgrywkach piłki
nożnej najlepszą drużyną został zespół z Lestkowa, 2
miejsce wywalczyli zawodnicy z Wołowca, natomiast 3
miejsce zajęła drużyna z Wojcieszyna. W turnieju piłki
siatkowej wygrał zespół z Wojcieszyna, 2 miejsce - Wołowiec i 3 miejsce - Lestkowo. Podczas spotkania burmistrz omówił z sołtysem zakres przyszłych inwestycji
w Wołowcu.
W trakcie jest bowiem zagospodarowanie terenu w
pobliżu sklepu, gdzie postawiono już nową altanę. W
spotkaniu z mieszkańcami wzięły także udział pracownice Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: Ewa Jakubcewicz i Pamela Springer. Przypomnijmy, iż niedawno
w miejscowej świetlicy wiejskiej wymieniono dach o
powierzchni blisko 200 mkw. oraz wyremontowano
komin. Na zadanie burmistrz pozyskał dofinansowanie
w wysokości ok. 63%. W czasie rozmów ustalono, iż
remont wnętrza świetlicy ujęty zostanie w budżecie na
przyszły rok. (bs.fot.bs/nws)

www.nowogard.pl
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Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza

W niedzielę, 26 sierpnia br. na Orliku przy ZSP
w Nowogardzie rozegrano Wakacyjny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogardu. Do rozgrywek przystąpiły trzy, sześcioosobowe drużyny: Pogoń Szczecin Football Schools, „Janusze” oraz Pogoń
Szczecin II. Mecze sędziował Jerzy Kusiak. Młodym
piłkarzom kibicowali rodzice oraz burmistrz Robert
Czapla.
Po podsumowaniu punktacji 1 miejsce wywalczy-

ła drużyna „Janusze”; 2 miejsce – Pogoń Szczecin II; 3
miejsce – Pogoń Szczecin Football Schools.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Miłosz
Orpel, najlepszą zawodniczką – Karina Czuba. Najlepszym strzelcem okazał się Maciej Płachecki, natomiast bramkarzem - Marcin Skowroński. Najmłodszym zawodnikiem był Filip Malewski. Zwycięzcom
dyplomy, puchary oraz upominki wręczył Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla. (bs, fot. bs/nws)
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dniowe i bardzo ciekawe warsztaty kulinarne „E – kuchnia”. W każdym z pięciu tygodni
odbywały się ciekawe zajęcia czytelnicze
m.in. pogadanka edukacyjna o tolerancji w
oparciu o książkę P. Spier „Ludzie”, czytanie
ze „Świerszczykiem” – czasopismem, które
uczy, bawi i rozwija, a także zajęcia z elementami bajkoterapii.
Na zakończenie ostatniego dnia dzięki
uprzejmości Państwa B. S. Wencel wspólnie
wybraliśmy się na pizze do Pizzerii Neptun. W
akcji „Wakacje z Biblioteką 2018” łącznie wzięło udział ponad 1100 uczestników. Piekarni –
Cukierni SATURN oraz wszystkim prelegentom
serdecznie DZIĘKUJEMY! Na wakacje w bibliotece dzieci zapraszamy za rok, a od września
serdecznie ZAPRASZAMY inne ciekawe propozycje cyklicznych zajęć w Bibliotece.
MBP
Dział Dla Dzieci i Młodzieży\
OGŁOSZENIE

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Bibliotece w Nowogardzie oraz wszystkich filiach dobiegły końca. Przez
5 tygodni każdego dnia na dzieci czekały różnorodne
atrakcje: głośne czytanie, gry i zagadki, bajkowe łamigłówki, zabawy plastyczne, integracyjne, ruchowo-muzyczne, pogadanki z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia i wyjazd poza teren biblioteki.
Uczestnicy odwiedzili budynek Państwowej Straży
Pożarnej w Nowogardzie, Piekarnie – Cukiernie Waldemar Pędziszczak, Komisariat Policji, Stacje Pogotowia Ratunkowego oraz Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Dzieci wzięły udział w
zawodach drużynowych zorganizowanych przez UM
Nowogard na Plaży Miejskiej. Mieliśmy zaszczyt gościć ciekawych ludzi. Odwiedził nas leśniczy Pan Marek Heiser, który przeprowadził ciekawą pogadankę
o zwierzętach żyjących w lesie. Atrakcją były zajęcia
edukacyjne „Niewypały – Stop – Wezwij Saperów”,
którą poprowadzili saperzy z 5 Pułku Inżynieryjnego w
Szczecinie. W czasie wakacji w Pracowni Orange odbyły się warsztaty dla dzieci z „Druku 3D” oraz trzywww.nowogard.pl
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Wspólne Narodowe Czytanie

W sobotę, 8 września br. o godz. 10.00 w nowogardzkiej bibliotece odbyło się spotkanie w ramach krajowej
akcji pn. Narodowe Czytanie, nad którą patronat honorowy objęła Para Prezydencka. Fragment „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego czytali: dyrektor biblioteki Aneta
Wysoszyńska, gen. Zdzisław Goral oraz jako gość honorowy - Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.Narodowe Czytanie w Nowogardzie było również okazją do spotkania
z członkami Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego z Dziwnowa, którzy podziękowali Burmistrzowi Robertowi Czapli za spotkanie i uhonorowali
pamiątkowym medalem z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Poza wspomnieniami
członkowie Stowarzyszenia przywieźli także ekspozycję
zbioru odznak wojsk specjalnych byłego komandosa tej
jednostki Zbigniewa Żywickiego. Na zakończenie Narodo-

wego Czytania w Nowogardzie lokalna poetka Genowefa
Makarewicz wygłosiła jeden ze swoich patriotycznych
wierszy. (bs. fot.bs/nws)

OGŁOSZENIE

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że Gmina Nowogard nie prowadzi na swoich stronach internetowych,
ani profilach Facebook żadnych sondaży przedwyborczych! Sondaż taki publikuje fałszywy profil facebook,
który podszywa się pod Urząd Miejski. Sprawą fałszywego profilu zajmuje się Prokuratura. Urząd Miejski w
Nowogardzie nie bierze odpowiedzialności za publikowane na fałszywym profilu treści, w tym efektów„sondaży”. Uczulamy Państwa na oparte o kłamstwo działania tego fałszywego profilu.(red./nws)

Zapraszamy

do złożenia oferty cenowej

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele”. Więcej na BIP: http://bip.nowogard.pl/strony/9920.dhtml
www.nowogard.pl
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Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora
Nowogardzkiego - Etap V

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:”Rozbudowa ścieżki wokół
Jeziora Nowogardzkiego - Etap V”. Termin składania ofert upływa 25.09.2018 o godz. 9:00. Szczegółowe
informacje dostępne pod adresem http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/448.dhtml

Dobra strona informacji

www.nowogard.pl
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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.
Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski
przyjmuje pn-pt w godz. 7.30 - 15.30
Przewodniczący RM przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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: psuchy@nowogard.pl
Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i druk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
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.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO
BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep,
ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”,
ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”,
ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;
Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema
40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep
„OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B.
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a;
REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A;
Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria
„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6;
„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD
ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4
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