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Budynek szpitala gotowy.
Czas na montaż wyposażenia!
Dzień 24 maja 2013 roku zapisze się w historii miasta - w tym dniu burmistrz Robert Czapla i dyrektor szpitala Kazimierz
Lembas dokonali uroczystego otwarcia nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego.
Świadkami tego aktu było wielu znakomitych gości - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech
Dróżdż, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Kotlęga, Zastępca Dyrektora NFZ Tomasz Żukowski, przedstawiciel
wykonawcy Spółki SKANSKa, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, Wicestarosta Tomasz Kulinicz, Burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, Wójt Osiny Krzysztof Szwedo.
Była liczna grupa aktualnych i byłych nowogardzkich radnych,
członkowie Rady Szpitala, przedsiębiorcy, członkowie organizacji
pozarządowych, liczna grupa dziennikarzy (TV, radio i gazety).
Po okolicznościowych przemówieniach przecięto wstęgę i
rozpoczęto zwiedzanie obiektu.

Należy podkreślić, że Gmina Nowogard jest jedną z trzech
gmin, które prowadzą szpitale. Jest to największa inwestycja w
dziejach miasta opiewająca na niemal 20 milionów złotych. Historia budowy szpitala to ponad 20 lat - w 1988 roku 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.
17 lutego 2011 roku burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg
na rozbudowę szpitala i wyłoniono wykonawcę.
W dniu 13 czerwca 2011 roku wmurowano uroczyście akt
erekcyjny i na plac budowy weszli pracownicy firmy SKANSKA
Spółka Akcyjna. Inwestycja pod nadzorem Inżyniera Kontraktu (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A ze
Szczecina) prowadzona była zgodnie z warunkami kontraktu i zakończono ją w kwietniu 2013 roku.
dokończenie na str. 2
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Co kryją pięknie wymalowane ściany?
W piwnicach pomieszczenia przeznaczono na szatnię, sterylizację oraz urządzenia techniczne.
Na parterze nowego szpitala oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.
Na I piętrze będzie oddział chirurgiczny oraz blok operacyjny,
na II piętrze oddział noworodkowy i ginekologiczny.
Administracja będzie urzędować na III piętrze.
W użytkowanym obecnie budynku pozostanie izba przyjęć,
gabinety diagnostyczne i pracownia endoskopowa.
Łączne koszty tej rozbudowy opiewają na 19 766 986,54 zł.
Kadra szpitalna 210 pracowników spełniających wymogi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia.

tekst i foto Lesław M. Marek

Burmistrz ocenia. Zgoda buduje!
Kilka minut po uroczystym otwarciu nowego budynku szpitala rozmawiam z burmistrzem Robertem Czaplą.
Lesław M. Marek:
Zapewne jest Pan szczęśliwy - obiecana w kampanii wyborczej rozbudowa nowej części szpitala zakończona, goście odchodzą, Pan ma dopiero teraz czas na refleksje.
Robert Czapla:
Faktycznie emocje powoli opadają, ale nie jest mi łatwo
przejść do porządku dziennego. Wciąż myślę o tym wydarzeniu
i dopiero teraz doceniam to co się kilka godzin temu wydarzyło.
Cieszę się z tego, że moje obietnice przed wyborami samorządowymi 2010 r. nie były puste - obiecałem wyborcom, że nowa
bryła szpitala będzie wyremontowana i to co obiecałem zrealizowałem. Cieszę się także z tego, że największą inwestycję w historii
naszej gminy wykonaliśmy wspólnie z radnymi koalicji SLD i PSL.
Wiem, że było także wielu sceptyków. Teraz chyba zmienią zdanie
i uwierzą, że i w Nowogardzie można wiele. Obecnie mieszkańcy
mają jeden z najlepszych szpitali w województwie zachodniopomorskim i żaden sceptyk ani krytykant tego faktu nie zmieni ani
nie zakrzyczy rzeczywistości. Nasi mieszkańcy zasługują na dostęp do profesjonalnego szpitala na miejscu.
Dziękuję za rozmowę.
Lesław M. Marek

20-lecie grupy „Agawa”
18 maja (sobota) w Klubie Abstynenta „Hania” odbyła się wyjątkowa uroczystość – świętowano 20-lecie grupy „Agawa”.
Na rocznicę przybyli członkowie klubów AA z całego województwa zachodniopomorskiego m.in. ze Szczecina, Koszalina, Stepnicy, Pyrzyc, Świnoujścia, Trzebiatowa, Maszewa,
Reska, Dolic i Gryfic. Wśród zaproszonych gości znalazł się również burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który przekazał na
ręce prezesa klubu Pana Bolesława Boratyńskiego list gratulacyjny wraz z podarunkiem oraz złożył wszystkim członkom
grupy „Agawa” najserdeczniejsze życzenia.
Uroczystość składała się z dwóch części – mityngu otwartego oraz części nieoficjalnej. Mityng odbył się pod hasłem „Co
daje mi wspólnota?” – uczestnicy dawali świadectwo opowiadając o tym jak ważne jest wsparcie ze strony członków grup
samopomocowych, do których należą. Nie zabrakło także

przypomnienia historii grupy „Agawa” działającej przy Klubie
Abstynenta „Hania”, którą przedstawił jeden z członków grupy.
Wieczorem rozpoczęła się część nieoficjalna, podczas której
wszyscy zaproszeni goście mogli spędzić czas we własnym
gronie – porozmawiać, posilić się (organizatorzy serwowali m.in. grochówkę, bigos oraz słodkie wypieki), a nawet potańczyć w rytm szlagierów wykonywanych przez zespół muzyczny. Trzeba przyznać, że organizatorzy imprezy z prezesem
klubu na czele stanęli na wysokości zadania – przygotowania
do uroczystości rozpoczęły się na długo przed ustalonym terminem (obejmowały m.in. gruntowny remont pomieszczeń
klubu) i efekty były widoczne gołym okiem!
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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2015 r. - Euroboisko w Nowogardzie
W środę ,15 maja w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli, z wiceprezesem
Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Janem Bednarkiem, radnym Marcinem Wolnym, oraz kierownikiem wydziału
Inwestycji i Remontów Adamem Czenikiewiczem.
Celem spotkania było ustalenie czy jest możliwość dofinansowania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego budowy
Euroboiska na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.
W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ma zostać dofinansowanych 10 takich boisk, nasza gmina również
się kwalifikuje.
W budżecie na 2013 r. mamy przeznaczone środki na projekt i kosztorys tej inwestycji.
Projektowi życzymy powodzenia mając nadzieję że w 2015
r. będziemy mogli grać na rewelacyjnym Euroboisku, zlokalizowanym na płycie bocznej nowogardzkiego stadionu.

Tekst i foto Żaneta Jakubowska

Jak pomóc mieszkańcom Słajsina?
W piątek 17 maja br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli i zastępcy
burmistrza Damiana Simińskiego z przewodniczącym Rady Sołeckiej Słajsina Damianem Żywicą oraz członkiem Rady
Sołeckiej Moniką Szwedo.
W sprawie procentowego zwolnienia od opłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w miejscowości Słajsino.
W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz gminy
Agnieszka Biegańska – Sawicka oraz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Tadeusz Fiejdasz.
Wobec złożonej przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycji
dotyczącej zwolnienia mieszkańców od opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejscowości Słajsino, burmistrz poinformował, że wystąpił do Celowego Związku Gmin R - XXI z
wnioskiem o zwolnienie przedsiębiorców z pobierania opłat
za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Słajsina
do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami. W odpowiedzi otrzymał informację, iż wymaga to zmiany w statucie
Celowego Związku Gmin R- XXI. Takie decyzje podejmowane
są w większym gronie wśród 54 delegatów z 27 gmin. Następnie uchwałą każda Rada Gminy musi wyrazić pozytywną opinię , a następnie Wojewoda i Minister Administracji i Cyfryzacji,
który prowadzi rejestr związków, musi zapisać te zmiany w
statucie. Procedura jest długotrwała, może potrwać nawet do
dwóch lat. Mimo to burmistrz zadeklarował, że z takim wnioskiem do Celowego Związku Gmin R-XXI wystąpi.
Istnieje natomiast pewne rozwiązanie prawne, które może
przyjąć gmina Ze względu na przepisy prawa nie ma możliwości całkowicie zwolnić od opłaty mieszkańców, dlatego burmistrz znalazł rozwiązanie gminne dla sołectwa, które będzie
satysfakcjonować mieszkańców. W myśl tej propozycji mieszkańcy Słajsina płaciliby 10 % stawki, a 90% dopłacałby budżet
Gminy. Takie rozwiązanie trafi pod obrady na Sesji Rady Miejskiej i do podjęcia takiej uchwały burmistrz będzie zachęcał
radnych..
Projekt uchwały ma na celu złagodzenie mieszkańcom
miejscowości Słajsino, jako bezpośrednio narażonym na
uciążliwe oddziaływanie z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo
Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami skutków

związanych z wprowadzeniem w życie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach poprzez ustanowienie dla
nich dopłat z budżetu gminy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa tej uchwały poprzez złożenie wniosku,
oraz spełnić 2 warunki:
1. odpady będą przez nich zbierane w sposób selektywny,
2. osoba uprawniona do dopłat będzie regularnie uiszczać
„swoją” część opłaty.
Dopłata będzie dotyczyła tylko selektywnego segregowania śmieci, ponieważ Gmina musi spełniać określone wymagania dotyczące selektywnego segregowania odpadów bo w
przeciwnym razie będą nałożone kary.
Podczas spotkania burmistrz poruszył kwestie planowanych inwestycji w miejscowości Słajsino: budowę placu zabaw
oraz kanalizacji sanitarnej. Obecnie przygotowywany jest na
Sesję Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie przejęcia terenu pod boisko sportowe od Agencji Nieruchomości Rolnej.
Porozumienie usatysfakcjonowało przedstawicieli Rady
Sołeckiej, a uczestniczący w spotkaniu urzędnicy zadeklarowali pomoc dotyczącą składania deklaracji.
Anna Narkiewicz
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Budowa ul. Jana Pawła II

Planowo, bez opóźnień
W środę 22 maja burmistrz Robert Czapla w towarzystwie
kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów Adama Czernikiewicza przebywał na budowie ulicy Jana Pawła II. Podczas
oględzin terenu inwestycji z udziałem kierownika budowy z

firmy GRYF-BUD Gryfice okazało się, że proces inwestycyjny
przebiega planowo. Roboty przebiegają zgodnie z planem i
terminowo.
tekst i foto LMM

Nowe ławki na terenach zielonych
W poniedziałek 13 maja br. burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą kierownika Wojciechem Szponarem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM, oraz wykonawcą dokonał odbioru prac remontowych
murków, oraz nowych ławek na terenach zielonych w Nowogardzie.
Pierwszym etapem prac było oczyszczenie kamieni, oraz
uzupełnienie fugi. Prace wykonała grupa osadzonych z nowogardzkiego Zakładu Karnego. Oczyszczenie kamieni przez
grupę osadzonych, następne prace wykonywała firma PPHU
KUGA z Nowogardu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Nowe ławki na terenach zielonych.
Zakres prac obejmował :
- rozbiórkę rzędu płytek betonowych, montaż siedzeń
drewniany na murku wzdłuż ulicy Zielonej od strony 3 Maja o
długość 87,5 m, dodatkowo została położona kostka polbruk komplet z posypką granitową.

- montaż siedzeń drewnianych z drewna świerkowego, na
murku długość 45,0 m wzdłuż alejki (odcinek prosty) i 28,5 m
murek wzdłuż ul. Osiedlowej od strony wjazdu od ulicy Zielonej.
Nowe ławki będą miejscem gdzie mieszkańcy będą mogli
mile spędzać swój wolny czas, i odetchnąć wśród zieleni.
Wartość remontu wyniosła 15 000,00 zł. Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
Termin zakończonych robót to 30. kwietnia 2013 r.
Anna Narkiewicz
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Ulica Ogrodowa z nową nawierzchnią
Zakończono I etap remontu nawierzchni ul. Ogrodowej. W
dniu 21 maja br. burmistrz Robert Czapla wizytował rejon prac
drogowych przy ul Ogrodowej. Przypominam, że Firma PPHU
KUGA Krzysztofa Stróżewskiego w miesiącu grudniu 2012 roku
zakończyła I etap prac polegający na wymianie nawierzchni
na odcinku od wjazdu z ul. Księcia Poniatowskiego do skrzyżowania z nowo wybudowaną ul. Ogrodową przy Pracowniczych Ogrodach Działkowych.Nowa nawierzchnia wykonana z
kostki betonowej na podbudowie betonowej liczy 69 metrów
bieżących o szerokości 6 metrów (czyli 576 m. kw. nawierzchni). Wymieniono także krawężniki i przeprowadzono regulację
studni. Koszt wykonanych robót to 49 200 złotych brutto.
Obecnie Gmina przystąpiła do realizacji II etapu remontu
nawierzchni ul. Ogrodowej. Zakres robót obejmuje wymianę
nawierzchni jezdni na nową nawierzchnię z kostki betonowej
wraz z wymianą uszkodzonych krawężników, wyrównanie
podbudowy betonowej, regulacje włazów do studni kanalizacyjnych i kratek deszczowych. Plac budowy przyjął w dniu
17 maja wykonawca - Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD Zdzisław Ajs. Wymieniony zakres robót
na odcinku 115 metrów bieżących i powierzchni 690 metrów

kwadratowych powinien być wykonany do dnia 15 sierpnia br.
Wartość robót 61 655.73 zł brutto.
tekst i foto Lesław M. Marek

Wizja lokalna budynku na stacji PKP
W czwartek 16 maja, br. odbyła się wizja lokalna budynku położonego na stacji PKP w Nowogardzie. W wizji uczestniczyli burmistrz Nowogardu Robert Czapla, miłośnik Ziemi Nowogardzkiej Franciszek Karolewski, przedstawiciele PKP
oraz kierownik Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz.
Spotkanie miało na celu sprawdzenie stanu budynku jak i
poszczególnych pomieszczeń co miało pomóc w podjęciu decyzji w sprawie ewentualnego przejęcia przez gminę Nowogard budynku od PKP. W przejętym budynku miałoby powstać
muzeum ziemi nowogardzkiej.
Ze względu na zły stan techniczny obiektu i wysokie koszty związane z ewentualnym remontem uznano, iż obiekt nie
nadaje się do użytku. Pomimo tego, że oglądany obiekt nie

spełnił podstawowych warunków, burmistrz wraz z miłośnikiem ziemi nowogardzkiej Franciszkiem Karolewskim, zadeklarowali, iż nadal będą dążyli do powstania muzeum. Celem
będzie zintegrowanie obecnych oraz dawnych mieszkańców
Nowogardu a ideą jest kultywowanie tradycji wśród społeczeństwa, umacnianie patriotyzmu lokalnego oraz integracja
społeczeństwa miasta i gminy Nowogard.
Anna Narkiewicz
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Wołowiec

Osadzeni udrożniają
rowy melioracyjne
W środę 15 maja br. burmistrz Robert Czapla wizytował w
miejscowości Wołowiec i sprawdzał prace wykonywane , przez
grupę osadzonych z Zakładu Karnego w Nowogardzie. Pod
kierownictwem koordynatora Jurka Kręplewskiego, osadzeni
wykonują prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania rowu melioracyjnego. Rowy zbierające nadmiar wód z okolicznego lasu są udrożniane, obkaszane, usuwane kamienie, oraz są pogłębiane.
Anna Narkiewicz

DZIECKO, RADOŚĆ, RODZINA…
Każdy z nas było kiedyś dzieckiem, lecz nie każdy z nas
miał szczęśliwe dzieciństwo. Nie zdajemy sobie sprawy jak
wiele dzieci na całym świecie jest bite przez własnych rodziców, dziadków czy nawet kolegów. Czasami warto rozejrzeć
się dokoła siebie i szeroko otworzyć oczy może jest jakaś mała
istota, która właśnie potrzebuje pomocy. Musimy z tą przemocą walczyć, dzieci same sobie rady nie dadzą. Dobrym przykładem był przemarsz ulicami naszego miasta dzieci i młodzieży z transparentami, chorągiewkami i balonikami na których
widniały hasła promujące sprzeciw przemocy zorganizowany
przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie z okazji Światowego Dnia
Sprzeciwu wobec Bicia dzieci oraz Międzynarodowego Dnia
Rodziny, który odbył się 16.05.2013 r. o godz. 9.30.
Uwieńczeniem przemarszu było spotkanie wszystkich
uczestników na Placu Wolności o
godz. 10 oraz odczytanie apeli i listów
przez uczniów do całej społeczności, a
zwłaszcza do rodziców i kolegów. Głos
zabrał również burmistrz Nowogardu
Robert Czapla oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie Mariusz Nowak. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwali uczniowie
klasy policyjnej ILO.
Miejmy nadzieje że ten przemarsz
uzmysłowił nam dorosłym jak ważna i
potrzebna jest nasza pomoc, aby dzieci
bite i katowane nie czuły się zapomniane a wręcz wiedziały, że mogą liczyć na
pomoc, rozsądek oraz wsparcie. Każdy
powinien reagować w obliczu krzywdy
dziecka. Musimy przyjąć raz na zawsze
prawdę, że dziecko nie jest niczyją własnością, należy zawsze taktować je podmiotowo. Od 1 sierpnia 2010 roku w
Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci, trzeba o tym pamiętać i przestrzegać tego ważnego prawa dzieci.
Foto i tekst Żaneta Jakubowska
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XX Lecie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie

To było prawdziwe Święto Szkoły
17 maja br. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie obchodziła 20–lecie swojej działalności. O godzinie 9.00 odbyło się
złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym Janowi Pawłowi II. Następnie na Sali gimnastycznej dyrektor Magdalena
Zarębska-Kulesza przywitała wszystkich przybyłych gości, m.in. gospodarzy Nowogardu: burmistrza Roberta Czaplę,
zastępcę burmistrza Damiana Simińskiego, byłego burmistrza Kazimierza Ziębę, radnych: Czesława Kozieła, Rafała Paśko, Pawła Kolanko, Marka Krzywanię, proboszcza: ks. Kazimierza Łukjaniuka, proboszcz ks. Ireneusza Kamionkę oraz
byłego dyrektora szkoły Wiesława Buczyńskiego.

Uroczystość w szkole rozpoczęła się prezentacją historii
szkoły, której oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 1 września
1993 roku. Dyrektorem placówki został wówczas Wiesław Buczyński. Podczas działalności szkoły kilkadziesiąt nauczycieli
edukowało tysiące dzieci, a wśród absolwentów znajdują się
osoby pełniące dzisiaj ważne funkcje w życiu publicznym miasta.
Następnie wszyscy zebrani mogli obejrzeć część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Były też przemówienia, gratulacje i upominki od przybyłych na uroczystość gości, składane na ręce pani dyrektor. Podziękowania złożył m. in. burmistrz
Robert Czapla – „Pozwólcie Państwo, że w imieniu władz samorządowych podziękujemy przede wszystkim za to co do tej
pory, przez 20 lat w tej szkole zrobiono: wszyscy nauczyciele,
wielu pracowników szkolnych, absolwenci - nie sposób wymienić wszystkich - ale szkoła ta zawsze wnosiła i wnosi istotny wkład w życie społeczne gminy Nowogard. Chciałbym tym

wszystkim, którzy się do tego przyczynili bardzo serdecznie i
gorąco podziękować. Chciałbym życzyć pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły dalszych sukcesów w jej rozwoju, kształtowaniu wiedzy i postaw społecznych wśród młodych
ludzi, którzy za jakiś czas zastąpią nas w różnych instytucjach i
urzędach miasta. Niech się sprawdzają i służą społeczeństwu.
Wszystkiego, wszystkiego dobrego”. Burmistrz oprócz podziękowań wręczył dyrektorce szkoły bon o wartości 20 000 złotych. Nie brakowało uśmiechu, serdecznych uścisków a nawet
wzruszeń. Rzec by można: „Duch nieskrywanej sympatii unosił
się ponad wodami.”
W tak miłej atmosferze pani dyrektor zaprosiła gości do
zwiedzania szkolnej „Galerii”, w której zgromadzono zdjęcia,
pamiątki, współczesne i dawne rysunki uczniów oraz prace
wyróżnione w konkursach związanych z 20-leciem szkoły.
Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, które w takich
momentach szczególnie odżywają. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka
przywołuje ponownie te chwile, w których zostawiło się część
życia.
Anna Narkiewicz

8

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

31.05.2013 r.

Goście z Macedonii w ratuszu
W dniu 20 maja burmistrz Robert Czapla przyjął w ratuszu gości z Macedonii. W ramach rozwijającej się współracy miast
owocnie realizowany jest projekt „Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi” - Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im.Kole Nedelkowski w Veles.
W tym roku już po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gości uczniów z partnerskiej szkoły w Veles.
Przyjechało 15 uczniów, wychowawczynie Snezana Sofijanowa i Marina Kostadinovska Filipowa oraz dwóch kierowców.
Rolę tłumacza pełni Zoran Balov. Podczas wizyty w ratuszu
przyjezdnym gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr Łąpieś, oraz 7 uczniów z ZSP z
opiekunkami Katarzyną Kijaną i Moniką Sipajło Po powitaniu
przez burmistrza Roberta Czaplę gościom przybliżono miasto
Nowogard - multimedialny pokaz prezentowała Anna Narkiewicz przybliżając gościom historię i współczesność miasta.
Po przyjacielskich rozmowach wręczono gościom pamiątki
z miasta - goście obdarowali burmistrza pamiątkami z Macedoni. Wspólna fotografia kończyła to sympatyczne spotkanie.
Goście w rewanżu zaprosili burmistrza do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych gdzie czekała na Niego wyjątkowa niespodzianka
- za pomocą złącza internetowego SKYPE przedstawiono
Mu nowego burmistrza Veles Slavco Chadieva. Robert Czaplka pogratulował zwycięstwa w wyborach, miło wspominał
gościnność z jaką spotkał się podczas pobytu w Veles. Obaj
burmistrzowle zadeklarowali wolę dalszej współpracy miast.
Slavko Chadiev został zaproszony do Nowogardu a władze
gminne otrzymały zaproszenie do miasta partnerskiego Veles.
tekst i foto Lesław M. Marek

Spotkanie w Ratuszu
We wtorek 21 maja br, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza Damiana Simińskiego z Lucjanem Borowiczem.

Podczas spotkania zastępca burmistrza w imieniu swoim i
burmistrza Roberta Czapli, wręczył lis gratulacyjny za aktywność w sferze propagowania działalności proekologicznej
i promowania zachowań, przyczyniających się do ochrony
środowiska przyrodniczego oraz właściwego i świadomego
postępowania z odpadami, osobiste zaangażowanie na rzecz
podnoszenia świadomości ekologicznej, społecznej i lokalnej.
Pod czas takiej akcji pan Lucjan Borowicz pokazuje ile

można zdziałać poprzez taki czyn, ile dobrego czyni zbierając
plastikowe nakrętki, a następnie przekazując je osoba potrzebującym. Zebrał już kilkadziesiąt tysięcy nakrętek które mógł
przekazać osobą które naprawdę ich potrzebowały.
Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych
akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu
przyjemnego z pożytecznym. Odkładając plastikowe nakrętki sprawiamy, że
szanujemy nasze wspólne
środowisko,
segregując
odpady, które zostają przetworzone. A dodatkowo
pożytek z tego jest wielki,
gdy można pomóc zwykłymi nakrętkami.
W spotkaniu uczestniczyli również: kierownika
wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Tadeusza Fiejdasza, zastępcą
kierownika Joanną Krępą.
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Obchody Światowego
Dnia Praw Osób Starszych
W środę 15 maja br., odbyły się Obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów.
Związek Emerytów i Rencistów pod przewodnictwem prezes Mirosławy Adamczyk zorganizował spotkanie w restauracji „Przystań”, na które przyszło ponad 100 członków Związku
oraz zaproszeni goście: burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisław Saniuk
oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Kazimierz Lembas.
Po przywitaniu wszystkich gości przez prezes Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który w imieniu swoim i władz samorządowych złożył wyrazy szacunku oraz złożył życzenia zdrowia,
spokoju, życzył by w przyszłym roku mogli się spotkać w tym
samym gronie i aby to spotkanie było okazją do wspomnień
z czasów młodości oraz do wspólnych rozmów ze znajomymi, z którymi nie zawsze mogą się spotkać.
Oprócz burmistrza głos, zabrali również zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej,
oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
Organizacja tego rodzaju uroczystych dni
zyskują coraz większą popularność, ze względu na proces starzenia się społeczeństw. Dziś
na świecie żyje około 600 mln. ludzi powyżej
60 lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś
w 2050 roku na świecie będzie żyło około 2
miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce
seniorzy stanowią obecnie 13 % populacji.
Natomiast w 2060 roku obywatele po 65
roku życia stanowić będą 1/3 ogólnej populacji. A takie dni są okazją do propagowania
i urealniania postulatów mających na celu
poprawę sytuacji osób starszych.
Anna Narkiewicz

Pozytywne informacje w sprawie
przejazdów kolejowych
We wtorek 21 maja 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie remontów przejazdów kolejowych położonych w
Nowogardzie w ciągu ulic: 700 Lecia – Bohaterów Warszawy oraz Batalionów Chłopskich – Cmentarna.
Na zaproszenie burmistrza Nowogardu Roberta Czapli do
Urzędu Miejskiego przybył dyrektor PKP PLK S.A Oddział Realizacji Inwestycji w Szczecinie Pan Józef Matuszczak ze swoim
zastępcą Panem Andrzejem Piechockim.
Panowie dyrektorzy poinformowali burmistrza o ogłoszonym przetargu na remonty przejazdów kolejowych.
Do przetargu ujęto również przejazdy kolejowe położone
w naszym mieście. Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy to wrzesień br.
Przetarg obejmuje większą ilość przejazdów w związku z
tym termin remontu nowogardzkich przejazdów może się od-

być jeszcze w roku 2013, ale też nie wykluczone jest, że wiosną
2014 r.
Drugą pomyślna informacją jest możliwość przywrócenia
przystanku kolejowego w Żabowie, łącznie ze zmianą jego
lokalizacji na bardziej dogodną dla mieszkańców wsi (bliżej
zabudowań mieszkalnych). W tej sprawie burmistrz wystosuje
kolejne pismo do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – właściciela PKP – Przewozy Regionalne. Liczymy na
pozytywne załatwienie sprawy.
Tadeusz Fiejdasz
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Wyścig Bałtyk - Karkonosze to gratka dla kibiców. Doskonale wiedzą o tym działacze nowogardzkiego klubu kolarskiego „Chrabąszcze” i wykorzystują okazję dla prezentowania swoich kolarzy i rywalizujących z nimi zawodników okolicznych klubów.
Tak też było w środę - gdy uczestnicy wyścigu Bałtyk - Karkonosze ruszyli na trasę IV etapu (pierwsze zdjęcia) na szosę
wkroczyli uczestnicy Grand Prix Nowogardu by rywalizować w
odpowiednich kategoriach wiekowych. Zgromadzeni wzdłuż
okrężnej trasy mieszkańcy mogli więc podziwiać zawodników
w kategorii Masters, Żak, Młodzik i Juniorka Młodsza, Junior
młodszy i Juniorka oraz bez nowogardzian Junior i Kobiety.
Mastersi to 11 zawodników, którym lat się nie liczy, a walczyć trudno bo i różnice wieku nie pomagają na trasie. Wygrał
Dawid Wypych (przyjechał z włoskiego klubu), drugi był nasz
znajomy (szkoda,że w barwach JF DUET Goleniów) Michał Urtnowski, trzeci także z Goleniowa Franciszek Garbacewicz. Pozdrowienia dla mastersa Szkołudy!
Zawodnicy naszych „Chrabąszczy” byli widoczni w wyścigu Żak w którym Hubert Grygowski zajął trzecie miejsce oraz

dostał nagrodę dla najmłodszego zawodnika, dzielny na trasie
był także nasz drugi zawodnik Jacek Fecak. Liczna była grupa
naszych Młodzików - Piotr Sowiński, bracia Jakub i Damian
Ubych, Damian Teodorczyk, Adam Salamon i Mateusz Gliwka.
Do rywalizacji włączył się Piotr Sowiński, który zajął 4 miejsce.
Wielką klasę pokazał niewątpliwie najlepszy obecnie nasz
kolarz - Remigiusz Komisarek. W klasie Junior młodszy skutecznie walczył na całej trasie ze znanym sobie Damianem
Sławkiem z klubu LKS POM Strzelce Krajeńskie. Trzeci na kresce był Karol Zdarniowski z Piasta Szczecin. Było dużo radości,
bo dopisali sponsorzy - wręczano puchary, dyplomy i nagrody.
Przeżyjmy to jeszcze raz oglądając zdjęcia.
Lesław M. Marek

Bałtyk - Karkonosze Tour

Jak za dawnych lat...
Od kilku już lat nie mamy kolarzy w krajowej czołówce, ale działacze Polskiego Związku Kolarskiego wciąż uważają
Nowogard za kolarskie miasto. I nie mylą się - mamy wspaniałych działaczy potrafiących organizować kolarskie wyścigi,
mamy utalentowaną młodzież pragnącą iść w ślady byłych mistrzów z nowogardzkim rodowodem i co niemniej ważne
mamy rzeszę kibiców kochających kolarzy i wiedzących na czym kolarstwo polega Gdy do tego dodamy władze samorządowe wspierające kolarski klub możemy być pewni, że kolarskie emocje przeżywać będziemy długo, długo...
I emocje były w środę, 22 maja. W Nowogardzie rozegrano
2 etapy wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour. Z przyjemnością patrzyłem na liczną grupę kibiców podążającą na Osiedle Radosława by dopingować zawodników podczas jazdy indywidualnej na czas, a jest to przecież trudna dla kibiców konkurencja
bowiem trudne zmagania z czasem mogą docenić i bieżąco
ocenić tylko znawcy.
Walkę z czasem wygrał Kamil Gradek z klubu BDC MARCPOL. TEAM 1 z czasem 32 minuty 16,12 sekundy, II miejsce
zajął Mateusz Taciak z klubu CCC Polsat Polkowice tracąc do
zwycięzcy 17,13 sekund, a III miejsce wywalczył Nikołay Michayłow także z klubu CCC Polsat Polkowice ze stratą 19,55
sekundy. Nowogardzianie rodzinnie kibicują kolarzom klubu
Bank BGŻ Zbigniewa Szczepkowskiego - pojechali dobrze:
Łukasz Bodnar był piąty, Adam Stachowiak ósmy, Mariusz Witecki piętnasty. a Błażej Janiaczyk osiemnasty.
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Kampania - Sprzątnij po swoim psie
W dniach 13 i 20 maja 2013 r. po raz kolejny pracownicy
wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska oraz uczniowie nowogardzkich szkół prowadzili na ulicach naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim
psie”. Akcja polegała na wręczaniu ulotek informacyjnych oraz
jednorazowych zestawów higienicznych do uprzątania psich
nieczystości. Jednocześnie przeprowadzano rozmowy, które
mają uświadamiać właścicielom psów, że psie nieczystości
stanowią zagrożenie epidemiologiczne - szczególnie groźne
dla dzieci (np. pasożytami przewodu pokarmowego lub bakteriami chorobotwórczymi) a także zanieczyszczenia środowiska
(poprzez system kanalizacji deszczowej wpływają do jezior,
rzek i strumieni). Ponadto zanieczyszczone chodniki, alejki i
skwery wyglądają nieestetycznie i zniechęcają do spacerów a
wygląd miasta zależy także od jego mieszkańców.
Dnia 13 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 objęli akcją teren Placu Wolności, ul. 700 Lecia i ul. 3 Maja natomiast w
miniony poniedziałek młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 –
ulice: Leśną i Generała Bema. Mieszkańcy popierają sposób prowadzenia kampanii i chętnie przyjmują zestawy higieniczne.
W najbliższy poniedziałek (27 maja) kampania prowadzo-

na będzie przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na
terenach zieleni nad jeziorem, szczególnie lubianych przez
właścicieli psów.
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ

Konkurs ekologiczny
Chcę, aby na moim niebie było słońce”, taki tytuł nosi konkurs ekologiczny dla klas III organizowany od 12 lat w Szkole
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. W tym roku był to konkurs powiatowy. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci.
Do konkursu przystąpiło 7 szkół. Dzieci wykazały się
ogromną wiedzą na temat środowiska i jego ochrony.
I miejsce –SP Orzechowo
II miejsce- SP Długołęka
III miejsce- SP nr 3
IV miejsce- SP nr 2
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują nauczycielom
za przybycie i przygotowanie dzieci. Na konkursie byli także
zaproszeni goście: przedstawiciele Celowego Związku Gmin
R-XXI, którzy swoją działalnością przyczyniają się do szerzenia
edukacji ekologicznej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie składa serdeczne podziękowania sponsorom za wsparcie:
Starostwu Powiatowemu w Goleniowie, Celowemu Związkowi
Gmin R-XXI, Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych
w Nowogardzie, Wydziałowi Rozwoju Lokalnego i Funduszy
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, księgarni „Cymelia”, Auto-naprawie Mariola Kopycińska, panu Błażejowi Jankowskiemu.
Uważany za faworyta całego wyścigu Marek Rutkiewicz zajął 11 miejsce ze stratą około 1 minuta 30 sekund.
Po południu kolarze rozegrali IV etap na trasie Nowogard
- Maszewo - Goleniów - Maszewo - Nowogard. Emocjonująca
była końcówka na okrężnej trasie w Nowogardzie. Cały czas
prowadzili kolarze CCC POLSAT i odnieśli etapowy sukces - wygrał Grzegorz Stępniak przed Bartłomiejem Matysiakiem. Na
trzeciej pozycji etap ukończył kolarz grupy Szczepkowskiego
Bank BGŻ Błażej Janiaczyk, a jego klubowi koledzy Adam Stachowiak i Tomasz Smoleń zajęli 4 i 5 miejsca.
Klasyfikacja indywidualna po czterech etapach:
1 - Kamil Gradek BDC MARCPOL TEAM - 10 godzin 6 minut
22 sekundy,

2 - Mateusz Taciak CCC POLSAT - strata 17 sekund,
3 - Nikolay Michaylov CCC POLSAT - strata 29 sekund,
5 - Łukasz Bodnar - Bank BGŻ - strata 47 sekund
8 - Adam Stachowiak - Bank BGŻ - strata 1 min 12 sekund,
18 - Błażej Janiaczyk Bank BGŻ - 1 min 50 sekund.
Uważany za faworyta Marek Rutkiewicz zajmuje 11 miejsce
ze stratą 1 minuta 28 sekund. Na zdjęciach wręczanie pucharów, dyplomów i nagród dla zwycięzców i liderów poszczególnych klasyfikacji, które wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Bielida oraz działacze kolarstwa z Nowogardu i Goleniowa - Kazimierz Lembas, Jan Tandecki, Jerzy Wolny, Henryk
Sawicki, Daniel Harbacewicz, radny Marcin Nieradka.
tekst i foto Lesław M. Marek
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III Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Sołectw
Gminy Nowogard pod patronatem
Burmistrza Nowogardu
25 maja (sobota) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się już po raz kolejny Igrzyska Sołectw Gminy Nowogard,
które miały na celu wyłonienie najlepszego sołectwa na terenie naszej gminy. Głównym organizatorem sportowej imprezy był Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie.
W tym roku w zawodach wzięło udział 9 zespołów, które
przyjechały z Czermnicy, Wojcieszyna, Wierzbięcina, Ostrzycy,
Lestkowa, Kulic, Orzechowa, Sąpolnicy i Słajsina. W spotkaniu
wziął udział burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który przyglądał się sportowym zmaganiom zawodników, startujących
w następujących konkurencjach: tenis stołowy kobiet, tenis
stołowy mężczyzn, rzuty osobiste do kosza kobiet, rzuty osobiste do kosza mężczyzn, rzut lotką do tarczy (startuje sołtys
lub członek Rady Sołeckiej), tor przeszkód dla kobiet, tor przeszkód dla mężczyzn, tor przeszkód na czas drużynowo, biegi w
workach na czas –kobiety, biegi w workach na czas – mężczyźni, podnoszenie ciężarów na czas – mężczyźni, rzut wałkiem
do celu kobiet, rzut piłką lekarską tyłem kobiet, przeciąganie
liny – płeć dowolna. Tego dnia na ławce dla publiczności zasiadła również osoba, o której będzie niedługo głośno – Tomasz
Kwiatkowski mieszkaniec Nowogardu, który wraz ze znanym
podróżnikiem Piotrem Kuryłą wyrusza 1 czerwca w rowerową
podróż z Lizbony do Władywostoku.

Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiły się następująco:
Podnoszenie ciężarka na czas:
I miejsce – Zbigniew Orpel – Wojcieszyn
II miejsce – Łukasz Królikowski – Czermnica
III miejsce – Kamil Bąk – Wierzbięcin
Rzut piłką lekarską kobiet:
I miejsce – Klaudia Polińska – Ostrzyca
II miejsce – Justyna Kolles – Lestkowo
III miejsce – Justyna Wojdyło – Kulice
Tor przeszkód – kobiety
I miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
II miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
III miejsce – Sylwia Urbaniak – Kulice
Tor przeszkód – mężczyźni:
I miejsce – Grzegorz Krystkiewicz – Sąpolnica
II miejsce – Wojciech Olejnik – Ostrzyca

III miejsce – Grzegorz Ciechanowski – Orzechowo
Tor przeszkód drużynowo:
I miejsce – Orzechowo
II miejsce – Ostrzyca
III miejsce – Kulice
Rzut piłką do kosza kobiet:
I miejsce – Karolina Zielińska – Wojcieszyn
II miejsce – Czaja – Słajsino
III miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
Rzut piłką do kosza mężczyzn:
I miejsce – Mariusz Stachowiak – Ostrzyca
II miejsce – Seweryn Pluta – Kulice
III miejsce – Grzegorz Kolles – Lestkowo
Bieg w workach kobiet:
I miejsce – Klaudia Polińska – Ostrzyca
II miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
III miejsce – Karolina Skowrońska – Wojcieszyn
Bieg w workach mężczyzn:
I miejsce – Grzegorz Krystkiewicz – Sąpolnica
II miejsce –Wojciech Olejnik – Ostrzyca
III miejsce – Robert Kamieński – Słajsino
Rzut wałkiem kobiet:
I miejsce – Katarzyna Kolles – Lestkowo
II miejsce – Karolina Zielińska – Wojcieszyn
III miejsce – Magdalena Gargulińska – Wierzbięcin
Rzut lotką VIP-ów:
I miejsce –Rafiński – Wojcieszyn
II miejsce – Szablewski – Ostrzyca
III miejsce – Kolles – Lestkowo
Przeciąganie liny:
I miejsce – Wojcieszyn
II miejsce – Kulice
III miejsce – Słajsino
Tenis stołowy kobiet:
I miejsce – Magdalena Gargulińska – Wierzbięcin
II miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
III miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
Tenis stołowy mężczyzn:
I miejsce – Mateusz Witkowski – Wierzbięcin
II miejsce – Tomasz Saja – Wojcieszyn
III miejsce – Grzegorz Ciechanowski – Orzechowo
Klasyfikacja końcowa będzie znana już wkrótce, zwycięży
zespół, który zgromadzi jak najwięcej punktów – a trzeba przyznać, że jest o co walczyć. Drużyna, który zwycięży zdobędzie
6 tys. złotych (za II miejsce zawodnicy otrzymają 5 tys. złotych,
za III miejsce 4 tys. złotych, za IV miejsce 3 tys. złotych, za V
miejsce 2 tys. złotych i za VI miejsce tysiąc złotych). Wręczenie
nagród odbędzie się podczas tegorocznych dożynek gminnych.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Weselmy się, radujmy się
Lech JurekAby było nam wesoło często wystarczy bliżej niesprecyzowane źródło dobrego nastroju. Z kolei powód do
radości musi już być wyraźniej skonkretyzowany, wszak powinniśmy być z czegoś zadowoleni. Jednak i w tym drugim
przypadku mogłoby nam wystarczyć tylko to np., że nie „wstaliśmy lewą nogą”. Mogłoby, ale…
Polacy nadal często wysłuchują opinii, że są notorycznymi
malkontentami, że nie potrafią radośnie czcić świąt narodowych, że nie „pali” się do tego młodzież, że… Czy jest to „najprawdziwsza” prawda, czy też zmanipulowana?
Właśnie w takim kontekście zastanawiam się nad wciąż dającym się słyszeć wyszydzaniem ówczesnej działalności takich
zespołów pieśni i tańca jak „Mazowsze” czy „Śląsk”. Wciąż dla
niektórych jest to sztandarowy przykład zafałszowanego obrazu polskiej kultury ludowej, pochodzący z okresu PRL-u.
A przecież to współcześnie utrzymujący się u nas trend
propagowania tzw. ludowizny, zasługuje na głębsze zastanowienie się nad tym – o co tu chodzi? No, bo gdyby chodziło
o propagowanie folkloru, to byłoby to godne pochwały, ale…
Dla młodego człowieka wyrastającego w rodzinie pielęgnującej kulturę swych przodków, kultura ludowa (folklor) nie
jest „ludowizną”, jest jego kulturą. I teraz pytanie zasadnicze: Ile
jeszcze takich rodzin mamy? Instytucje, które mogłyby (choćby tylko częściowo) wyrównać te niedobory, z różnych powodów nie potrafią „stanąć” na wysokości zadania! A szkoda, bo
dla każdego z nas (również dla młodzieży) wytwory kultury
ludowej też mogą być czytelne, jednak pod warunkiem, że coś
o niej wiemy. Tymczasem…
Ile na temat polskich tańców narodowych - w rytmach
których jest przecież skomponowana większość naszych pieśni historycznych - wie obecnie przeciętny polski student? A
przecież te tańce wywodzą się z naszych kultur ludowych! A
skądże on miał te wiadomości wynieść? Z podstawówki? Z
gimnazjum? Z liceum? Z…?
We współczesnej polskiej rzeczywistości nie dominuje już
„pole” i „koń”, a (dla przykładu) „koń mechaniczny” doprowadził
wręcz do tego, że obecnie młody człowiek, przemieszczając
się jakimkolwiek pojazdem mechanicznym, nie czuje galopu
czy choćby truchtu prawdziwego konia. Nie poczuje zatem w
naturalny sposób synkopy w krakowiaku. Ale gdyby ktoś go
umiejętnie w to wprowadził?
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności
1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego
3; Sklep spożywczy ul. Woj. Polskiego 4; Miejska Biblioteka Publiczna,
Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności
5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;
Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy,
Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15
Lutego; Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”,
ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia
Optyczna” ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9;
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20;
Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy,
ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema
40/8; Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy,
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”,
ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul.
Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep
KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego
7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul.
Bema 58, Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; Salon fryzjerski
M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B.

No tak, jeśli miał to szczęście i trafił (np. w domu kultury) na
nauczyciela czy instruktora, który potrafił odróżnić krakowiaka
od polki albo kujawiaka od walczyka, a jeśli też ten instruktor
potrafił jeszcze określić mazura i mazurka (choćby tylko ludowego i chopinowskiego), to przy takim szczęściu i odrobinie
dobrej woli coś na ten temat się dowiedział i mógł zagustować. A wówczas... Wówczas zaczął oddzielać muzykę ludową
(folklor) od „ludowizny”, która jakże często przechodzi (niestety) w muzykę biesiadną, propagującą (wzorem wielu reklam):
pożreć, popić i nie myśleć. A jeśli już to potrafi odróżnić, to taki
student ma też szansę dociec, jak to się stało, że w jednej (z
bardzo wielu) pieśni ludowej jest taka fraza:
Oj! Weselta się ludzie w Maciejowy budzie.
Jak buda się rozwali, weselta się dali!!!
Lech Jurek

Punkt terapeutyczny
Informuje o realizacji projektu zat. „Punkt terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,” który jest
skierowany do dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Nowogard
Termin realizacji projektu: od 1 marca do 31 grudnia 2013 r.
Celem projektu jest prowadzenie grupowych form
usprawniania i stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z udziałem jego rodziny.
W ramach projektu są prowadzone:
- zajęcia aqua-terapeutyczne
- zajęcia kinezyterapeutyczne
- spotkania Grupy Wsparcia rodziców
Zapraszamy do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach można uzyskać pod nr tel. 503-734-075
Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogard

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca
burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

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

Antoni Bielida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:
bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
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