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Kazimierz Lembas
pozostanie dyrektorem

nowogardzkiego szpitala 
	 W	wyniku	przeprowadzonego	postępowania,	29	grudnia	2017	r.,	
Komisja	w	6-osobowym	składzie,	jednogłośnie	wyłoniła	Kazimierza	
Lembasa,	jako	dyrektora	Szpitala	Rejonowego	w	Nowogardzie.

 0,5 mln zł - tyle Gmina Nowogard zabezpieczyła 
w budżecie na rok 2018 jako swój wkład w budowę 
chodnika przy drodze powiatowej w Kulicach. 

***
	 Podczas	 konferencji	 prasowej,	 zwołanej	 przez	
burmistrza	 Roberta	 Czaplę,	 w	 środę,	 10	 stycznia	 br.,	
w	nowogardzkim	 ratuszu,	w	obecności	 kamer	 i	 zgro-
madzonych	 dziennikarzy,	 podpisał	 on	 umowę	 na	 sfi-
nansowanie	 tejże	 inwestycji.	 W	 konferencji	 wzięli	
również	 udział:	 sołtys	 Kulic	 Krzysztof	 Kania,	 zastępca	
burmistrza	 Krzysztof	 Kolibski,	 skarbnik	 Marcin	 Mar-
chewka	i	Adam	Czernikiewicz	-	kierownik	Wydziału	In-
westycji	i	Remontów.
	 Podpisana	umowa,	 zabezpiecza	w	pełni	 finansowy	
udział	Gminy,	a	więc	w	sporządzenie	dokumentacji	oraz	
w budowie chodnika. 
	 -	Gmina	po	swojej	stronie	zrobiła	wszystko. -  powie-
dział	 podczas	 konferencji	 Burmistrz	 Nowogardu	 - Za-
bezpieczyliśmy	nasz	wkład	w	całość.	W	 jakiej	 formule	
zostanie	ona	zrealizowana,	to	zależy	od	woli	właściciela	
drogi,	 czyli	 Powiatu	Goleniowskiego.	My	 deklarujemy	
pieniądze.
	 Budowa	chodnika	wzdłuż	drogi	powiatowej	w	miej-
scowości	Kulice,	to	przede	wszystkim	zwiększone	bez-
pieczeństwo	 uczestników	 ruchu	 drogowego.	 Zwrócił	

Burmistrz podpisał umowę
na 500.000 zł na budowę

chodnika w Kulicach

uwagę	 sołtys	 Kulic	 Krzysztof	 Kania.	Mieszkańcy	 na	 tę	
inwestycję	czekali	kilkanaście	lat.
	 Projekt	będzie	realizowany	w	ramach	umowy	part-
nerskiej	pomiędzy	Gminą	Nowogard,	a	Powiatem	Gole-
niowskim,	który	jest	wykonawcą	wspomnianej	inwesty-
cji. 
	 Mieszkańcy	liczą,	że	do	końca	roku	inwestycja	ta	zo-
stanie	jednak	zrealizowana.

(ps)
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	 O	 posadę	 starało	 się	 2	 kandydatów,	 a	 w	 zakres	
wymagań	 konkursowych	 wchodziły	 m.in.	 –	 posiada-
nie	 wiedzy	 i	 doświadczenia	 dającego	 rękojmię	 pra-
widłowego	 wykonywania	 obowiązków	 dyrektora,	
znajomość	przepisów	prawnych	w	dziedzinie	działal-
ności	leczniczej	oraz	finansach	publicznych	oraz	regu-
lacji	 prawnych	dotyczących	 funkcjonowania	 podmio-
tu	 leczniczego.	Dodatkowo	wpływ	na	decyzję	komisji	
miało	 doświadczenie	 w	 dziedzinie	 kierownictwa,	 a	
także	wizja	dalszego	rozwoju	placówki.
	 W	czwartek,	4	stycznia	br.,	w	Urzędzie	Miejskim	w	
Nowogardzie,	burmistrz	Robert	Czapla	waz	z	zastępcą	
Krzysztofem	 Kolibskim,	 oficjalnie	 ogłosili	 Kazimierza	
Lembasa	 dyrektorem	 nowogardzkiego	 szpitala.	 Pod-
czas	 tego	 spotkania,	 nowo	wybrany	 dyrektor,	 przed-
stawił	swoje	plany	na	rozwój	placówki,	które	zamierza	
zrealizować	 w	 najbliższym	 czasie.	W	 tym	momencie	
w	 nowogardzkim	 szpitalu	 funkcjonuje	 pięć	 poradni.	
Najważniejszym	celem	dyrektora,	w	ciągu	najbliższe-
go	 półrocza,	 jest	 utworzenie	 przynajmniej	 czterech	
nowych	poradni.	W	pierwszej	kolejności	będzie	starał	
się,	aby	stworzyć	silną,	przyszpitalną	poradnię	ortope-
dyczną	oraz	pulmonologiczną.
	 Konferencja	była	także	odpowiednim	momentem,	
aby	 sprostować	 informacje,	 które	 całkiem	 niedawno	
pojawiły	się	w	jednej	z	nowogardzkich	gazet,	a	doty-
czyły	 kwestii	 zakupu	 mobilnego	 rentgena.	 Dyrektor	
Lembas	 wyjaśnił,	 że	 ten	 atak	 i	 krytyka	 w	 kierunku	
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szpitala,	była	zupełnie	bezpodstawna.	W	artykule	naj-
prawdopodobniej,	z	braku	wiedzy	i	rzetelności	dzien-
nikarzy,	pomylono	dwa	różne	rentgeny.	Dyrektor	przy-
znał,	 że	 7	 lat	 temu,	w	 ramach	RPO,	 szpital	 otrzymał	
fundusze	na	zakup	rentgena,	ale	zakup	z	tych	środków	
służy	 tylko	 i	wyłącznie	 zabiegom	operacyjnym.	Rent-
gen,	o	który	wnioskowano	w	 tegorocznym	budżecie,	
miał	zastąpić	15-letni	sprzęt,	który	placówka	otrzyma-
ła	od	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	Ten,	ze	
względu	na	wiek,	 jest	 już	wysłużony,	a	naprawa	 jego	
jest	nieefektywna.	Zarówno	Zarząd,	jak	i	personel	szpi-
tala,	w	dalszym	ciągu	liczą	na	to,	że	radni	Rady	Miej-
skiej	w	Nowogardzie,	 zmienią	 zdanie	 i	przyczynią	 się	
do	stworzenia	 lekarzom	odpowiednich	warunków	do	
wykonywania	swojej	pracy,	którą	jest	ratowanie	życia	i	
zdrowia nas wszystkich.

(ps)
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	 „Przyszli”	 mieszkańcy	 podpisali	 porozumienie	 w	
sprawie	 odpłatnego	 przejęcia	 przez	 Gminę	 Nowogard	
sieci	wodociągowej	oraz	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	któ-
ra	planowo	zostanie	wybudowana	przez	inwestorów.	
	 W	porozumieniu	wnioskodawcy	zobowiązali	się	prze-
nieść	własność	sieci	po	jej	wybudowaniu	na	rzecz	Gminy,	
a	ta	zobowiązała	się	przejąć	sieci	za	50%	wartości	całko-
witych kosztów poniesionych przez inwestorów na rzecz 
budowy,	jednakże	nie	większą	niż	345	000	zł	brutto.	
	 Podpisanie	porozumienia	między	inwestorami	a	gmi-
ną	miało	miejsce	w	czwartek,	14	grudnia	br.	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Nowogardzie.	Uczestniczyli	w	nim	poza	za-
interesowanymi	 mieszkańcami	 gminy	 także	 pracowni-

Porozumienie w sprawie
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c. d. ze str. 1

cy	 Wydział	 Gospodarki	 Komunalnej,	 Mieszkaniowej	 i	
Ochrony	Środowiska	w	tym	kierownik	wydziału	Tadeusz	
Fiejdasz	oraz	Danuta	Dolega.

(ps)
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	 O	pomniku	na	Placu	Wolności	pisaliśmy	już	wie-
lokrotnie.	Nie	w	kontekście	jego	walorów	artystycz-
nych,	 a	 obrad	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie,	 do-
tyczącej	 jego	 rozbiórki.	 Ostatnia	 informacja,	 którą	
publikowaliśmy	w	tej	sprawie,	dotyczyła	sesji	Rady	
Miejskiej	z	listopada	2017	r.	Wówczas	to,	Przewod-
niczący	 Rady	 Miejskiej	 Piotr	 Słomski,	 wprowadził	
pod	obrady	uchwałę,	 która	 zobowiązywała	Burmi-
strza	Nowogardu	do	 rozbiórki	 pomnika	przy	 Placu	
Wolności,	w	określonym	terminie,	do	dnia	3	maja	
2018	r.,	(	par.2	uchwały	RM).	I	właśnie	te	zapisy	zo-
stały	przez	Wojewodę	uznane	za	nieważne.		

***
	 Podczas	 wspomnianej	 sesji,	 sekretarz	 gminy	
Agnieszka	 Biegańska-Sawicka,	 poinformowała	 rad-
nych,	 iż	wspomniany	pomnik	nie	figuruje	na	 liście	
IPN	pomników	 i	monumentów	 gloryfikujących	 ko-
munizm	czy	ustrój	totalitarny.	Jak	już	wcześniej	pi-

Wojewoda
uchyla uchwałę rady
w sprawie pomnika

saliśmy	są	też	 inne	aspekty	przemawiające	za	tym,	
aby	 pomnik	w	Nowogardzie	 pozostał:	 	 „W	 1990	 r.	
parafię	nowogardzką	nawiedził	obraz	Matki	Boskiej	
Jasnogórskiej,	 który	 usytuowany	 został	 na	 ołtarzu	
wybudowanym na postumencie pomnika (wspiera-
jąc	 się	o	niego).	Mszę	 św.,	u	 stóp	nowogardzkiego	
pomnika,	 odprawili:	 śp.	 Franciszek	 Kardynał	 Ma-
charski	(metropolita	krakowski)	i	śp.	Abp.	Kazimierz	
Majdański	 (metropolita	 szczecińsko-kamieński)	 w	
otoczeniu	 przybyłych	 biskupów,	 duchowieństwa	 i	
licznie	zgromadzonych	mieszkańców.”	
	 Te	oraz	inne	argumenty,	nie	zraziły	jednak	części	
radnych	 zdecydowanych,	 by	 pomnik	 poddać	 roz-
biórce.	 Uchwała	 została	 przez	 radnych	 przyjęta,	 a	
teraz	Wojewoda	ją	uchylił.

***
	 Uważam,	że	każdy	pomnik	stanowi	swoistą	spu-
ściznę	społeczeństwa.	W	takich,	jak	ta	sprawach,	to	
właśnie	głos	społeczeństwa	winien	być	głosem	de-
cydującym.	
	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 zaproponował	 zatem	
konsultacje	społeczne	tak,	by	sami	mieszkańcy	wy-
powiedzieli	 się	 w	 sprawie	 pomnika	 na	 Placu	Wol-
ności.	 Tę	 propozycję	 burmistrza	 poparli	 niektórzy	
radni	 	m.in.	radny	Dariusz	Kielan,	czy	radni	z	klubu	
SLD.	Jednak	poddanie	kwestii	pomnika	pod	referen-
dum	społeczne,	 zostało	odrzucone	przez	Przewod-
niczącego	Rady	Piotra	Słomskiego.	Żaden	argument	
nie	był	w	stanie	przekonać	Przewodniczącego,	aby	
pozostawić	decyzję	mieszkańcom.	Radni	koalicji	nie-
stety	poparli	go	w	tym	zakresie.

***
	 Wojewoda	 przyznając	 kompetencje	 burmistrzo-
wi	 do	 decydowania	 w	 przedmiocie	 pomnika,	 jed-
nocześnie	wskazał,	iż	podjęcie	przez	radę	decyzji	w	
tej	sprawie.	musi	się	odbywać	w	granicach	upoważ-
nienia	ustawowego.	Rada	nie	może	bowiem	zobo-
wiązać	 Burmistrza	 Nowogardu	 do	wykonania	 kon-
kretnych	 czynności	 i	 podjęcia	 określonych	 działań,	
które	należą	do	sfery	wykonawczej,	gdyż	byłoby	to	
naruszeniem	 konstytucyjnej	 zasady	 podziału	 orga-
nów	na	stanowiące	 i	wykonawcze.	Pomiędzy	Radą	
a	burmistrzem	nie	 istnieje	stan	podporządkowania	
instancyjnego (...).

***
	 Rada	tej	kadencji,	już	po	raz	kolejny,	tworzy	„złe”	
prawo,	gdzie	organ	nadzorczy,	jakim	jest	Wojewoda,	
musi	je	uchylać.	

(bs)
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Sylwester
na placu Wolności

	 Noc	 sylwestrowa	 minęła	 w	 Nowogardzie	 pod	
znakiem	 dobrej	 zabawy.	 Podczas	 sylwestra	 zor-
ganizowanego	 przez	 burmistrza	 Roberta	 Czaplę,	
mieszkańcy	 zgromadzeni	 na	 nowogardzkim	 placu	
Wolności,	 bawili	 się	 przy	 największych	 przebojach	
zespołu	 CORD,	 który	 został	 owacyjnie	 przywitany	
przez	nowogardzką	publiczność.	Na	scenie	nie	mo-
gło	zabraknąć	naszej	największej	gwiazdy,	finalistki	
muzycznego	 show	 „Must	 be	 the	Music”	 –	 Justyny	
Sawickiej.	Justyna	zaprezentowała	swoje	najnowsze	
przeboje,	 którymi	 podbija	 muzyczny	 rynek	 w	 na-
szym kraju.
	 O	północy,	Burmistrz	Nowogardu,	złożył	wszyst-
kim	zgromadzonym	oraz	 ich	bliskim	życzenia	zdro-
wia,	pomyślności	i	optymizmu,	a	także	szampańskiej	
zabawy,	a	potem	rozpoczął	się	pokaz	pirotechnicz-
ny.
	 Na	 zakończenie	 szalonej	 zabawy	 zagrał	 Zespół	
LOKA,	którego	przebojów	chyba	nikomu	nie	trzeba	
przedstawiać,	 gdyż	wszyscy	 zgromadzeni	wspólnie	
śpiewali	m.in.	„Atom	miłości”,	„D.N.A.”	i	„Widziałem	
Ciebie”.

(ps)
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 W ostatnich dniach grudnia 
2017	 r.,	 burmistrz	 Robert	 Cza-
pla,	odebrał	prace	związane	z	re-
montem	ulicy	przy	placu	Szarych	
Szeregów.	 Była	 to	 ostatnia	 ulica,	
która	wymagała	 remontu	w	 tym	
rejonie	i	tym	samym,	za	kadencji	
obecnego	 burmistrza,	 wyremon-
towane	 zostały	 wszystkie	 alejki	 i	
ulice	znajdujące	się	bezpośrednio	
przy	placu	Szarych	Szeregów.	
	 Przypomnijmy,	 iż	 w	 ubiegłych	
latach	 wyremontowane	 zostały	
alejki	nad	murami	 i	przy	 jeziorze	
oraz	 ulice:	 Szkolna,	 Blacharska,	
Stolarska,	 Luboszan	 oraz	 Kardy-
nała	Stefana	Wyszyńskiego.
 - Wykonanie	 remontu	 drogi	
przylegającej	do	Placówki	Wspar-
cia	 Dziennego	 -	 Świetlicy	 Środo-
wiskowej,,	Promyk	 ‚’,	mieszczącej	
się	 przy	 placu	 Szarych	 Szeregów	
był	 bardzo	 potrzebny	 ponieważ	
droga	 była	 nierówna,	 dziura-
wa,	 zagrażająca	 bezpieczeństwu	
chodzącym	 przez	 nią	 dzieci.	 Cie-
szymy	 się	 bardzo,	 że	 Burmistrz	
Robert	 Czapla	 wykonał	 tą	 inwe-
stycję	jeszcze	w	tym	roku	(2017),	
inwestycja	 była	 długo	 przez	 nas	
wyczekiwana.	Myślę,	że	z	czasem	
można	pomyśleć	o	zamontowaniu	
progów	zwalniających	co	bardziej	
zapewni	bezpieczną	drogę	do	pla-
cówki.”	 -	 powiedziała	 kierownik	
Świetlicy	 Środowiskowej,	 mgr	
specjalista	 ds.	 terapeutycznych,	
wychowawca	-	Monika	Tandecka

Remont ulicy przy placu
Szarych Szeregów 

 - Wszyscy	powinniśmy	zadbać	
o	 to,	 by	 droga	 dzieci	 do	 szkoły	
była	 co	 dzień	 bezpieczna.	 To	 czy	
tak	 będzie,	 zależy	 od	wszystkich,	
którzy	mogą	się	do	tego	przyczy-
nić	 a	 więc	 rodziców,	 nauczycieli,	
kierowców,	policjantów	ale	i	rów-
nież	 organu	 prowadzącego	 czyli	
Gminy	Nowogard.	Szkoła	ze	swej	
strony	prowadzi	wiele	akcji	m.in.	
wspólnie	z	Policją	coroczną	akcję	
„Bezpieczna	 droga	 do	 szkoły”.	
Staramy	 się	 nauczyć	 dzieci	 pod-
stawowych	 zasad	 ruchu	 drogo-
wego.	Uczniowie	poznają	przepi-
sy	mówiące	 o	 tym,	 jak	 powinien	
zachowywać	się	pieszy	 lub	rowe-

rzysta.	Gdzie	i	jak	przechodzić	na	
drugą	 stronę	ulicy,	 kiedy	 zsiąść	 z	
roweru	 i	 przeprowadzić	 go,	 idąc	
pieszo.
	 Remont	 nawierzchni	 przy	 Pla-
cu	 Szarych	 Szeregów,	 która	 każ-
dego	poranka	 jest	miejscem	ma-
newrów	 dziesiątek	 aut	 Rodziców	
przywożących	 swoje	 pociechy	 do	
szkoły,	 na	 pewno	 przyczyni	 się	
w	 do	 poprawy	 bezpieczeństwa	
uczniów	naszej	„Jedyneczki”	–	po-
wiedział	 dyrektor	 Szkoły	 Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie Seba-
stian	Szymański.

Andrzej	Sawicki

Alejki	nad	jeziorem	i	ulice	wyremontowane	za	burmistrza	Roberta	Czaplę
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	 Sąd	 Okręgowy	 w	 Szczecinie	 wyrokiem	 z	 dnia	
29	grudnia	2017	roku	stwierdził,	że	redaktor	naczel-
ny	Dziennika	Nowogardzkiego	dopuścił	do	publika-
cji	kłamstw	w	artykułach	na	temat	wycinki	drzew.
	 „Kłamstwo	ma	zawsze	krótkie	nóżki”	-	mówi	zna-
ne	 polskie	 przysłowie.	 W	 ostatnim	 czasie,	 po	 raz	
kolejny,	przekonał	się	o	tym,	na	własnej	skórze,	re-
daktor	naczelny	Dziennika	Nowogardzkiego	Marcin	
Simiński.
	 Jakiś	 czas	 temu	 Dziennik	 Nowogardzki	 siał	 na	
lewo	 i	 prawo	 nieprawdziwe	 informacje,	 wprowa-
dzające	w	błąd	mieszkańców	o	wycince	drzew	w	na-
szym	mieście.	Rzekomo	gmina	Nowogard	miała	za-
miar	ciąć	wszystkie	drzewa	jak	leci.	Była	to	oczywista	
nieprawda	ale	pomimo	naszych	monitów,	wniosków	
o	 sprostowanie,	 redaktor	 Simiński	 tych	 niepraw-
dziwych	 informacji	 nie	 sprostował.	 Trzeba	było	 iść	
do	sądu	aby	wymusić	na	 tej	gazecie	żeby	napisała	
w	końcu	prawdę.
	 Szkoda,	że	tak	mało	rzetelne	jest	dziennikarstwo	
w	wydaniu	DN.	Kłamstwa,	niedomówienia,	sugestie	
i	pomówienia	–	to	jedyny	sposób,	jakim	w	większo-
ści	swych	artykułów	posługuje	się	DN	i	kolejny	raz,	
właśnie	za	to,	Sąd	nakazał	redaktorowi	Simińskiemu	
publikację	sprostowania	wg	poniższej	treści:

WYROK*
W	IMIENIU	RZECZYPOSPOLITEJ	POLSKIEJ

Dnia	29	grudnia	2017	r.
Sąd	Okręgowy	w	Szczecinie	Wydział	I	Cywilny	w	skła-
dzie	następującym:
Przewodniczący:	SSO	Barbara	Wituszko
Protokolant:	st.	sekr.	sąd.	Małgorzata	Magdziarz
po	rozpoznaniu	w	dniu	15	grudnia	2017	r.	w	Szcze-
cinie
na rozprawie
sprawy	z	powództwa:	Gminy	Nowogard
przeciwko	Marcinowi	Simińskiemu
o	nakazanie	opublikowania	sprostowania

I.	nakazuje	redaktorowi	naczelnemu	,,Dziennika	No-
wogardzkiego”	 pozwanemu	 Marcinowi	 Simińskie-
mu,	aby	na	własny	koszt	opublikował	w	,,Dzienniku	
Nowogardzkim”	sprostowanie	artykułu	zamieszczo-
nego	w	wydaniu	 tego	Dziennika	 z	dnia	5-07	wrze-
śnia	2017	r.	zatytułowanego:	„Takiego	huku	jeszcze	
nie	słyszałem”,	czcionką	nie	mniejszą	niż	zastosowa-
na	w	artykule,	na	stronie	tego	Dziennika	odpowia-
dającej	 numeracji	 strony,	 na	 której	 ukazał	 się	 ten	
artykuł,	o	treści:
„Sprostowanie	 do	 artykułu	 „Takiego	 huku	 jeszcze	
nie	słyszałem”:

Wyrok sądowy za kłamstwa
w sprawie drzew 

1.	 Nieprawdą	 jest,	 że	
Gmina	 Nowogard	 jest	
właścicielem	 terenu	 par-
ku	przy	stadionie,	a	więc	
odpowiedzialnym	za	usu-
nięcie	 zmurszałego	u	 ko-
rzeni	 drzewa.	 Z	 danych	
posiadanych	przez	Urząd	
Miejski	 w	 Nowogardzie	
wynika,	 że	 drzewo	 rosło	
na	terenie	działki	będącej	
własnością	 Skarbu	 Pań-
stwa. W dniu 14 sierpnia 
2017	 r.	 Starosta	 Gole-
niowski	 wydał	 decyzję	
administracyjną	 o	 prze-
kazaniu	w	zarząd	nieruchomości	Nadleśnictwu	No-
wogard,	na	której	rosło	przewrócone	drzewo.

2.	Nieprawdą	jest,	że	Gmina	Nowogard	ww.	tema-
tem	nie	zajęła	się.	W	dniu	13	lipca	2017	r.	Burmistrz	
Nowogardu	wystosował	pismo	w	sprawie	pęknięte-
go	drzewa	do	Nadleśnictwa	Nowogard,	 informując	
także	o	tym	Starostę	Goleniowskiego.	Na	ponowny	
wniosek	Gminy	Nowogard,	Nadleśnictwo	Nowogard	
pismem	z	dnia	29	 sierpnia	2017	 r.	 poinformowało	
Burmistrza	Nowogardu,	 że	wycinki	drzewa	dokona	
w	dniu	5	września	2017	r.,	w	godzinach	od	8.00	do	
15.00.	Wycinka	drzewa	nie	doszła	do	 skutku	z	po-
wodu	 jego	 samoistnego	 przewrócenia	 się	 w	 dniu	
2	września	2017	r.

3.	Nieprawdą	 jest,	 że	wszystkie	drzewa	oznaczone	
czerwoną	farbą,	rosnące	w	ciągu	drogi	nr	106	będą	
wycięte.

Zastępca	Burmistrza	Nowogardu
Krzysztof	Kolibski.

II.	 zasądza	 od	 pozwanego	Marcina	 Simińskiego	 na	
rzecz	 powoda	 Gminy	 Nowogard	 kwotę	 1.320	 zł	
(jeden	 tysiąc	 trzysta	 dwadzieścia	 złotych)	 tytułem	
zwrotu kosztów procesu.

	 Nic	 dodać	 i	 nic	 ująć.	 Komentarz	 pozostawiamy	
Państwu.

(ps)
*	wyrok	nie	jest	jeszcze	prawomocny
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	 Do	Urzędu	Miejskiego	w	Nowo-
gardzie	wpłynął	wniosek	z	prośbą	
o	 dodatkowe	wsparcie	 finansowe	
w	wysokości	4.5	tys.	zł	miesięcznie	
dla	 punktu	 przedszkolnego	 „Pro-
myczek”	 w	 Nowogardzie.	 Wnio-
sek	 o	 dodatkową	 dotację	 został	
poparty	tym,	że	od	jakiegoś	czasu	
środki	 pozyskiwane	 na	 prowadze-
nie	 działalności	 gospodarczej	 nie	
są	wystarczające,	 aby	właścicielce	
opłacało	się	ją	prowadzić.
 Krótko po tym burmistrz za-
proponował	 podzielenie	 braku-
jącej	 sumy	na	pół.	12	grudnia	br.,	
burmistrz	 Czapla	 spotkał	 się	 z	 ro-
dzicami	 oraz	 właścicielkę	 punktu	
przedszkolnego,	 aby	 w	 obecności	
sekretarz gminy Agnieszki Sawic-
kiej-	 Biegańska	 oraz	 skarbnika	
Marcina	Marchewki	 omówić	 kon-
kretne warunki pomocy ze strony 
gminy.
	 Należy	 zaznaczyć	w	 tym	miej-
scu,	że	punkt	przedszkolny,	o	któ-
rym	mowa	otrzymuje	już	dotację	
od	Gminy	Nowogard	na	13	dzieci	
w	 wysokości	 średnio	 16	 tys.	 zł.	
Dodatkowy	 dochód	 tej	 placówki	
z	opłat	ponoszonych	przez	 rodzi-
ców	wynosi	łącznie	jedynie	około	
300	zł	miesięcznie.
	 Rodzice	 dotychczas	 za	 opiekę	
nad	 swoimi	 dziećmi	 praktycznie	
nie	ponosili	 kosztów,	gdyż	na	 te-
renie	 tej	 placówki	 realizowana	
jest	 tzw.	 podstawa	 programowa,	
która	 zwalnia	 z	 ponoszenia	 kosz-
tów	za	opiekę	nad	dzieckiem	do	5	

Rodzice w sprawie finansowania 
punktu przedszkolnego 

godzin	dziennie.	Za	każda	kolejną	
nadprogramową	 godzina	 rodzice	
są	zobowiązani	zapłacić	umowną	
kwotę	3	zł.
	 Problemy	placówki	zaczęły	się	
w	 momencie,	 kiedy	 liczba	 pod-
opiecznych	 znacznie	 się	 zmniej-
szyła.	 Placówka	 jest	 punktem	
integracyjnym	 i	 największy	 do-
chód stanowi dotacja na dzieci z 
orzeczeniem	o	niepełnosprawno-
ści.	Na	tę	chwilę	dzieci	niepełno-
sprawnych jest trójka.
 Podczas spotkania burmistrz 
Nowogardu	 podtrzymał	 swoją	
propozycję,	a	Pani	sekretarz	wyja-
śniła,	że	gmina	nie	może	przystać	
na	 propozycję	 rodziców,	 którzy	
chcieli	 zwiększyć	 kwotę	 dofinan-
sowania	na	dziecko	z	40%	na	75%.
 Podczas prawie godzinnej de-
baty	 rodzice	 próbowali	 jeszcze	

negocjować	 wysokość	 dodatko-
wych funduszy. Na koniec jednak 
przystali	 na	 propozycję	 burmi-
strza	 i	 zgodzili	 się	 tymczasowo	
zaakceptować	proponowane	roz-
wiązanie.	Niemniej	jednak	w	dal-
szym	ciągu	uważają,	że	koszty,	ja-
kie	będą	ponosić	za	pełną	opiekę	
i	bezpieczeństwo	swoich	pociech	
są	zdecydowanie	za	wysokie.
	 Propozycja,	z	jaką	wyszedł	bur-
mistrz,	 nie	 jest	 jednak	 doraźną	
pomocą,	 gdyż	 bez	 odpowiedniej	
uchwały	 gmina	 nie	może	wypła-
cić	dodatkowych	środków.	Dlate-
go	 też,	 podczas	 grudniowej	 sesji	
Rady	Miejskiej,	radni	przyjęli	pro-
jekt	 uchwały	 burmistrza	 Roberta	
Czapli	o	zwiększeniu	kwoty	finan-
sowania	dla	punktu	„Promyczek”.

(EO)
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 Radni dali Powiatowi ponad 1 mln zł na inwestycje, które powi-
nien on realizować z własnych pieniędzy, bo otrzymuje na ten cel pie-
niądze z budżetu Państwa. Jednak, aby radni mogli taki gest uczynić, 
najpierw zabrali pieniądze, które burmistrz zapisał w przyszłorocz-
nym budżecie m.in.: na termomodernizację szpitala i laboratorium, 
na ścieżkę dookoła jeziora oraz na nowe boisko na stadionie. 
	 W	 wyniku	 „poprawek”	 budżetu,	 które	 radni	 wpisali	 do	 projektu	
budżetu	gminy	na	 rok	2018	 i	przyjęli	podczas	sesji	Rady	Miejskiej	w	
środę,	20	grudnia	br.,	wykreślone	zostały	całkowicie	następujących	in-
westycji	i	zadań:

Radni dali Powiatowi ponad
1 mln zł na inwestycje

INWESTYCJA PROPOZYCJA
BURMISTRZA

DECYZJA
RADNYCH

Termomodernizacja	 starej	 bryły	 nowo-
gardzkiego	szpitala	i	budynku	laboratorium

350.000	zł wykreślone

Zakup	przenośnego	RTG 140.000	zł wykreślone
Budowa	boiska	ze	sztuczną	nawierzchnią	na	
Stadionie	Miejskim

2.100.000	zł wykreślone

Budowa	parkingu	z	chodnikiem		przy	ul.	Le-
śnej	na	os.	Bema

232.000	zł wykreślono

Remont	 murku	 i	 kładki	 dookoła	 jeziora	
(ostatni fragment)

120.000	zł wykreślono

Budowa	ścieżki	dookoła	jeziora 400.000	zł wykreślono
Remont	drogi	dojazdowej	do	garaży	przy	ul.	
Zamkowej	(kolejny	etap)

250.000	zł

Zakup	ławek	parkowych 20.000	zł wykreślono
Zakup	kruszywa	do	remontu	dróg	gminnych 300.000	zł wykreślono
Przebudowa drogi dojazdowej i miejsc po-
stojowych	przy	ul.	15	lutego	17

80.000	zł wykreślono

Zakup	bandaży	 i	plastrów	dla	Pielęgniarek	
szkolnych

2.000	zł wykreślono

	 Ponadto	radni	wyrzucili	także	pieniądze	z	budżetu,	przeznaczone	na:
Inwestycje	i	zadania	ujęte	w	budżecie	gminy	na	rok	2018,	które	zapro-
ponował	burmistrz
Kwota wyrzucona przez radnych 
Promocja	strefy	ekonomicznej	oraz	gminy	(pozyskiwanie	kolejnych	in-
westorów)	-	133.000	zł
Dożynki	gminne	-	40.000	zł
Zakup	m.in.	papieru,	konserwacje	drukarek,	ksero,	naprawy	pomiesz-
czeń,	 naprawa	 służbowego	 samochodu,	 wykorzystywanego	 m.in.	
przez	OPS	-	250.000	zł
Utrzymanie	zieleńców	nad	jeziorem	i	na	terenie	miasta	-	150.000	zł
Organizacja	przez	Gminę	imprez	sportowych	dla	mieszkańców	-	25.000	zł
Na	pozyskiwanie	środków	unijnych	(drugie	tyle	moglibyśmy	pozyskać)	
-	500.000	zł	
Dekoracja	świąteczna	miasta	-	25.000	zł	
 
	 Wykreślone	 zostały	 przede	 wszystkim	 wnioski	 samych	mieszkań-
ców.	To	sami	mieszkańcy	wnosili	o	nie,	spotykali	 się	z	burmistrzem	i	
przekonywali,	 że	 to	 jest	 potrzebne	 społeczeństwu.	 Burmistrz	wysłu-

chał	 tego	 głosu	 mieszkańców	 i	
wpisał	ich	propozycje	do	budżetu.	
Jednak	 radni	wyrzucili	 te	potrze-
by	do	kosza,	a	dokonała	tego	de-
strukcyjna	 opozycja	 PiR/PiS,	 PSL,	
Wspólny	 Nowogard	 i	 tzw.	 nieza-
leżni.	Brali	w	tym	udział:	Bogumił	
Gała,	 Arkadiusz	 Ciechanowski,	
Michał	 Krata,	 Piotr	 Słomski,	 An-
drzej	 Kania,	 Bogusław	Dziura,	 Li-
dia	Bogus,	Marcin,	Nieradka,	Mi-
chał	Wiatr,	Jowita	Pwlak,	Dariusz	
Kielan	i	Michał	Bociarski.

***
	 Projekt	 budżetu	 na	 rok	 2018,	
przygotowany	 przez	 burmistrza,	
był	 planem	 inwestycyjnym,	 spój-
nym,	 przemyślanym,	 realnym	
do wykonania i rozwojowym 
dla	 naszej	 gminy,	 jeżeli	 chodzi	 o	
edukację,	 ochronę	 zdrowia,	 pra-
cę	i	sport.	Okazało	się	 jednak,	że	
dla	 radnych	nie	 jest	ważne	m.in.	
zdrowie	mieszkańców.	Zabierając	
pieniądze	z	 inwestycji,	nie	potra-
fili	 nawet	 wytłumaczyć	 się.	 Ich	
wypowiedzi	 sprowadziły	 się	 je-
dynie	 do	 obraźliwych	 słów,	 skie-
rowanych	w	stronę	pracowników	
Urzędu	Miejskiego.

***
	 Budżet	 przez	 radnych	 można	
ocenić	tak:
1.	chaotyczny	–	brak	strategiczne-
go	planowania,
2.	w	oderwaniu	 od	 racjonalnego	
i ekonomicznego wydatkowania 
środków,
3.	 wykonywanie	 zadań	 nienale-
żących	do	gminy	Nowogard	–	re-
monty	dróg	powiatowych,
4.	 nie	 uwzględniający	woli	 więk-
szości	 społeczeństwa	–	 tej	 radzie	
zdarza	się	to	nagminnie,
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5.	małostkowy,
6.	 uwzględniający	 prywatne	 po-
trzeby	 radnych	 –	 na	 pograniczu	
etyki	 (droga	 w	 Czermnicy	 przy	
działkach	Lidii	Bogus	–	252.000	zł,	
chodnik	 w	 Kulicach	 przy	 posesji	
Bogumiła	 Gały	 –	 500.000	 zł,	 re-
mont	ulicy	Świerkowej	przy	pose-
sji	Lidii	Bogus	–	57.000	zł).
Decyzja	 radnych,	 odnośnie	
zmniejszenia i wyrzucenia pie-
niędzy	na	ww.	inwestycje,	będzie	
miał	negatywne	konsekwencje.

	 Zabrano	 pieniądze	 ze	 szpita-
la,	 które	 miały	 posłużyć	 do	 ter-
momodernizacji	 „starej”	 bryły	
i	 budynku	 laboratorium.	 W	 ten	
sposób	szpital	nasz	miałby	jedno-
lity	 wygląd.	 Ponadto	 ocieplenie	
budynku	 to	mniejszy	 koszt	 opłat	
ponoszonych	za	jego	ogrzewanie,	
ale	 również	 to	 większy	 komfort	
pracy	 lekarzy	 oraz	 pielęgniarek,	
to	 także	 lepsze	 warunki	 pobytu	
dla	 pacjentów.	 Warto	 dodać,	 że	
w najgorszym stanie jest budynek 
laboratorium	 i	 apteki	 szpitalnej,	
w	którym	nawet	gołym	okiem	wi-
dać,	że	okna	są	zabite	deskami.
Radni	 totalnej	 opozycji	 zabrali	
pieniądze	 przeznaczone	 na	 za-
kup	 nowego	 mobilnego	 aparatu	
rentgenowskiego. Wymóg jest 
obecnie	 taki,	 że	 szpital	musi	 po-
siadać	przynajmniej	dwa	aparaty	
RTG.	Nasz	szpital	ma	stacjonarny	
aparat,	 zaś	 mobilny	 sprawiał,	 że	
nie	tylko	można	było	zrobić	prze-
świetlenie	pacjenta	bez	jego	prze-
wożenia	z	oddziału	na	oddział,	ale	
równocześnie	spełniał	on	wymóg	
posiadania 2 aparatów na terenie 
szpitala.	W	wyniku	 awarii	 apara-
tu	mobilnego,	 szpital	 nie	 spełnia	
obecnie	 tego	wymogu,	 powstała	
więc	 potrzeba	 zakupu	 nowego.	
Ponieważ	naprawa	„starego”	po-
chłonęłaby	 2/3	 kosztów	 zakupu	
nowego,	 stąd	 decyzja	 o	 zakupie	
nowego,	 nowocześniejszego	 i	
mniej	szkodliwego	w	działaniu	dla	
pacjenta.	 Jednak	 radni	 uznali	 to	
za	 zbytek	 dla	 szpitala...”fanabe-
rię”	dyrektora	Lembasa.
	 Nie	 życzymy	 żadnemu	 radne-
mu	trafienia	do	szpitala	z	powodu	
urazu,	bo	wtedy	dopiero	na	wła-

snej	skórze	pozna	opłakane	skutki	
swej	bezmyślnej	 i	„głupiej”	decy-
zji.. I gdzie w tym wszystko jest 
dobro	pacjenta?	Mieszkańca?	PSL	
już	 jeden	 szpital	 prawie	 rozłożył	
„na	 łopatki”	 (szpital	 powiatowy	
w	 Goleniowie),	 Czyżby	 nadszedł	
czas	na	nasz	nowogardzki	szpital?

***
	 Większość	z	nas	jest	wiernymi	
kibicami	piłki	nożnej.	Dzieci	wielu	
mieszkańców	 naszej	 gminy	 grają	
w	piłkę	na	naszym	stadionie,	któ-
ry	od	20	lat	nie	był	modernizowa-
ny.	 Chciałoby	 się	wyremontować	
płytę	 główną	 i	 przy	 okazji	 przy-
wrócić	 jej	 funkcje	 lekkoatletycz-
ne.	Aby	tak	się	stało,	to	najpierw	
trzeba	wybudować	nowe	boczne	
boisko	 ze	 sztuczną	nawierzchnią,	
aby	mogły	być	rozgrywane	mecze	
ligowe.	Boczne	boisko	w	obecnym	
stanie,	 nie	 nadaje	 się	 do	 tego,	
stąd	 konieczność	 budowy	 nowe-
go.	To	jednak	dla	radnych	nie	było	
żadnym	 argumentem	 i	 zabrali	 te	
pieniądze,	 przeznaczając	 je	 na	
inne pomniejsze wydatki.
Podobnie	 zlekceważyli	 potrze-
by	1600	mieszkańców	ul.	 Leśnej,	
którzy	nie	mogą	się	doprosić	bu-
dowy chodnika i parkingów.
Podobnie	 z	 ignorancją	 traktują	
głosy	 3500	 mieszkańców,	 którzy	
podpisali	 się	 za	 budową	 ścieżki	
dookoła	jeziora.
Radni	 nie	 słuchają	 większości	
mieszkańców.	 Liczą	 się	 tylko	 ich	
interesy.

***
	 Jakże	wielkie	było	zaskoczenie	
zgromadzonych na sesji obser-
watorów	 i	burmistrza,	kiedy	 rad-
ni	wykreślili	 z	 budżetu	 pieniądze	
na zakup kruszywa do remontu 
dróg	 gminnych.	 Za	 tym	 zresztą	
głosował	 radny	 Andrzej	 Kania,	
który	 sam	 jest	 sołtysem	 i	 bywa	
na	zebraniach	sołeckich,	podczas	
których	 sołtysi	 zgłaszają	 zapo-
trzebowanie	 na	 ten	 materiał	 do	
naprawy	dróg	gminnych	i	polnych	
na	terenie	ich	sołectwa.	Co	teraz	
ma	 powiedzieć	 burmistrz	 miesz-
kańcom	kolonii	Wyszomierz,	któ-
rym	obiecał	 naprawić	 na	wiosnę	
drogę,	że	ich	własny	sołtys	„wyro-
lował”?

***
	 Za	to	radni	spokojną	ręką	dają	
pieniądze	Powiatowi	na	jego	wła-
sne	 zadania,	 na	 które	 otrzymuje	
pieniądze	ze	Skarbu	Państwa.
Po	 raz	 kolejny	 radni	 z	 totalnej	
opozycji	 zabrali	 pieniądze	 z	 po-
datków	 naszych	 mieszkańców	
gminy	 Nowogard	 i	 „lekką	 ręką”	
przekazali	 je	 w	 kwocie	 ponad	 1	
miliona	 złotych	 do	 Goleniowa,	
do	Starostwa	Powiatowego.	Są	to	
ważne	 inwestycje,	 i	powinny	być	
zrealizowane,	 jednak	 dlaczego	
za	 pieniądze	 zabrane	 mieszkań-
com	 gminy	Nowogard?	Dlaczego	
ma	 to	 się	odbyć	kosztem	 termo-
modernizacji	 naszego	 szpitala	
i	 laboratorium,	 ścieżki	 dookoła	
jeziora oraz nowym boiskiem na 
Stadionie	 Miejskim?	 Czyżby	 na	
tę	decyzję	miał	mieć	wpływ	fakt,	
że	 kilku	 z	 radnych	 bezpośrednio	
i	 pośrednio	 powiązanych	 jest	 ze	
starostwem?
Szkoda	słów.
	 Najlepiej	 te	 posunięcia	 rad-
nych	z	totalnej	opozycji	z	PiR/PiS,	
PSL,	WN	i	tzw.	niezależnych	pod-
sumowała	radna	Anna	Wiąz:
	 -	Chciałoby	się	powiedzieć	bra-
wo,	 brawo.	 Cieszę	 się	 jednak,	 że	
jest	 to	wasz	ostatni	budżet	w	 tej	
kadencji	 [...].	 Radni	 bowiem	 po-
winni	 zadbać	 o	 potrzeby	 wszyst-
kich	 mieszkańców.	 Budżet	 przy-
gotowany	przez	burmistrza	i	jego	
współpracowników,	 te	 aspekty	
uwzględniał,	 wbrew	 przedsta-
wionej	przez	większość	z	państwa	
opinii	 […].	 Nie	 rozumiem	 waszej	
decyzji	odnośnie	zabrania	pienię-
dzy	 na	 termomodernizację	 szpi-
tal,	 zakup	 aparatu	 RTG,	 rozbu-
dowę	ścieżki	dookoła	 jeziora,	czy	
też	na	budowę	boiska	na	 stadio-
nie.	 Przecież	 to	wszystko	 jest	 dla	
mieszkańców	 i	 o	 to	 wnioskowali	
sami	 mieszkańcy	 [...].	 Gratuluję	
państwu	dobrego	humoru	i	samo-
poczucia,	 bo	 właśnie	 strzeliliście	
sobie	sami	taktycznego	samobója	
[…].
	 Pozostawiamy	 Państwu	 moż-
liwość	 wyrobienia	 sobie	 własnej	
opinii	 na	 podjęte	 decyzje	 przez	
radnych.

(ps)
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	 Niestety,	mimo,	że	mamy	rok	wyborczy,	czyli	czas	
kiedy	 samorządy	 oraz	 radni,	 zazwyczaj	 pracują	 ze	
zdwojoną	 siłą,	oczywiście	po	 to,	aby	pokazać	 się	 z	
dobrej	strony	swoim	wyborcom.	U	nas	jest	inaczej.	
Niestety	niektórzy	radni	nie	skupiają	się	na	pracy	dla	
mieszkańców,	 tylko	 prowadzą	 „brudną”	 politykę.	
Politykę	oskarżeń,	oszczerstw	i	pomówień.

***
	 Pod	koniec	ubiegłego	roku,	w	lokalnej	prasie,	po-
jawiła	się	 informacja,	że	radna	L.	Bogus	na	sesjach	
wnioskuje	o	remont	drogi	w	Czermnicy	za	blisko	250	
tysięcy.	 Okazało	 się,	 że	 większość	 działek	 przy	 tej	
drodze,	a	jest	ich	kilkanaście,	należy	właśnie	do	tej	

Zemsta radnych?
radnej	lub	do	jej	najbliższej	rodziny.	Urząd,	po	uzy-
skaniu	tych	informacji,	obligatoryjnie	zgodnie	z		KPK	
(z	obowiązku,	gdy	pojawia	się	choćby	cień	wątpliwo-
ści),	wystąpił	do	prokuratora	z	pismem	o	możliwości	
popełnienia	 przestępstwa	 wykorzystania	 swojego	
stanowiska	do	celów	prywatnych.	Sprawa	w	toku.
	 Radni	 koalicji	 rządzącej	 (destrukcyjnej	 opozycji)	
z	 radną	L.	Bogus	na	czele	uznali	 jednak,	że	tak	nie	
może	być,	aby	urzędnicy	wysyłali	na	ich	działania	pi-
sma	do	organów	ścigania,	bo	przecież	tylko	oni	mają	
do	tego	prawo.	Dlatego	w	odwecie	wysłali	pismo	do	
prokuratury przeciwko burmistrzowi. 
	 Destrukcyjna	opozycja	skierowała	więc	podobne	
pismo	do	prokuratora,	zarzucając	burmistrzowi,	 że	
wybudował	 sobie	 drogę	 do	 swojego	 pola	 (co	 jest	
nieprawdą).	Równocześnie	 to	doniesienie	 rozdmu-
chali	 w	 szczecińskich	 mediach.	 Wykorzystali	 do	
tego	swoje	kontakty:	brat	radnego	Nieradki	pracu-
je	 w	 radiu	 szczecińskim.	 Ten	 sam	 radny	 wywodzi	
się	z	Dziennika	Nowogardzkiego,	który	wydają	tata	
i	brat	Przewodniczącego	rady,	mający	kontakty	m.in.	
z	prasą	szczecińską	i	goleniowską	itd.	Siatka	powią-
zań	jest	szeroka.

***
	 Szanowni	Państwo,	w	roku	2018	będziemy	pod-
dawani	 przez	 radnych	 destrukcyjnej	 	 opozycji	 cią-
głej	 manipulacji.	 To	 jest	 pewne.	 Pewne	 jest	 także	
to,	że	burmistrz	oraz	cały	Urząd	będzie	robił	swoje.	
Będziemy	dalej,	konsekwentnie	pracować	na	rzecz	
mieszkańców.	A	mieszkańcy	podczas	wyborów	oce-
nią,	 kto	więcej	 zrobił	 dla	nich,	 a	 kto	 tylko	krzyczał	
i	siał	dookoła	niezgodę.	

Krzysztof	Kolibski

Ostatnie w 2017 r. zebranie sołtysów 
	 W	piątek,	16	grudnia	br.,	w	świetlicy	wiejskiej	w	
Grabinie,	odbyło	się	ostatnie	w	tym	roku	spotkanie	
burmistrza	Roberta	Czapli	z	sołtysami	gminy	Nowo-
gard.
	 Był	to	czas	na	podziękowanie	i	życzenia	z	okazji	
nadchodzących	świąt	Bożego	narodzenia.
	 -	 Chciałbym	 Wam,	 koleżanki	 i	 koledzy	 sołtysi,	
serdecznie	podziękować	za	Waszą	ciężką	pracę.	Je-
stem	dumny	ze	współpracy	z	każdym	z	Was	i	mogę	
powiedzieć,	że	wszyscy	zasłużyliście	na	gratulacje	i	
podziękowania.	Przekażcie	też	moje	podziękowania	
Waszym	Radom	Sołeckim.	-	zwrócił	się	do	zebranych	
burmistrz	Robert	Czapla.	-	Z	okazji	świąt	 i	nowego	
roku	przyjmijcie	ode	mnie	najserdeczniejsze	 życze-
nia,	aby	te	święta	były	dla	Was	wyjątkowym	przeży-
ciem	w	gronie	rodzinnym,	zaś	kolejny	rok	przyniósł	
nam	siły	i	chęci	do	wspólnej	pracy	na	rzecz	naszych	
mieszkańców.

	 Po	życzeniach	i	po	połamaniu	się	opłatkiem,	soł-
tysi	mieli	okazję	możliwość	rozmawiania	z	kierowni-
kami	poszczególnych	wydziałów.	Spotkanie	było	też	
okazją	do	przedstawienia	nowego	sołtysa,	37	sołec-
twa	Bieniczki,	Rafała	Żurka,	który	został	serdecznie	
przyjęty	do	grona	sołtysów	gminy	Nowogard.

(ps)
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	 W	dniu	4	stycznia	br.,	w	godzinach	popołudnio-
wych,	na	terenie	wsi	Krasnołęka,	doszło	do	pożaru	
budynku	mieszkalnego.
	 W	ramach	działania	Kryzysowego,	burmistrz	Ro-
bert	Czapla,	podjął	działania	pomocowe	w	kierunku	
wsparcia i zabezpieczenia rodziny poszkodowanej. 
Na	miejsce	 zdarzenia	 skierował	Kierownika	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	p.	Dorotę	Maślaną,	oraz	pra-
cownika	socjalnego	p.	Aleksandrę	Płachecką.
	 Po	 przybyciu	 na	 miejsce,	 dokonano	 rozezna-
nia	potrzeb	 czteroosobowej	 rodziny,	w	 tym	dwoje	
małoletnich	dzieci	w	wieku	3	 i	 7	 lat.	Uzyskano	 in-
formacje,	że	rodzina	jest	zabezpieczona	pod	wzglę-
dem	możliwości	pobytu	u	rodziny.	Zaproponowano	
wsparcie	finansowe	oraz	psychologiczne.	Z	uwagi	na	
spaloną	część	dachu,	Urząd	Miejski	wsparł	rodzinę	
w	postaci	plandeki,	do	zabezpieczenia	spalonej	czę-

Gminna pomoc
dla poszkodowanej w pożarze 

rodziny z Krasnołęki 

ści.	Rodzina	otrzymała	także	informację,	o	możliwo-
ści	kontaktu	w	tej	sprawie	z	pracownikami	Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Nowogardzie	 lub	 Urzędem	
Miejskim	w	Nowogardzie.

(ps)

Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów
nie jest przestrzegany w domach jednorodzinnych 
Właściciele	domów	jednorodzinnych	nie	przestrzegają	obowiązku	przeglądu	i	czyszczenia	swoich	kominówZaniedba-
ne	kominy	mogą	doprowadzić	do	tragedii.	Rokrocznie	w	okresie	grzewczym	dochodzi	do	licznych	pożarów,	podtruć,	
zdarzają	się	też	wypadki	śmiertelne.	–	Mimo	to	uregulowania	dotyczące	przeglądów	i	czyszczenia	kominów	są	po-
wszechnie	lekceważone.	Przodują	w	tym	właściciele	domów	jednorodzinnych.
PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! 
Zgodnie	 z	 §	 34	 rozporządzenia	Ministra	 Spraw	Wewnętrznych	 i	 Admi-
nistracji	z	dnia	7	czerwca	2010	r.	w	sprawie	ochrony	przeciwpożarowej	
budynków,	innych	obiektów	budowlanych	i	terenów	(Dz.	U.	z	2010r.	Nr	
109	poz.	719),	w	obiektach	w	których	odbywa	się	proces	spalania	paliwa	
stałego,	ciekłego	lub	gazowego,	usuwa	się	zanieczyszczenia	z	przewodów	
dymowych	i	spalinowych:
•	cztery	razy	w	roku	w	domach	opalanych	paliwem	stałym	(np.	węglem,	
drewnem),	
•	dwa	razy	w	roku	w	domach	opalanych	paliwem	ciekłym	i	gazowym,	
•	co	najmniej	raz	w	miesiącu,	jeżeli	przepisy	miejscowe	nie	stanowią	inaczej	od	palenisk	zakładów	zbiorowego	żywie-
nia	i	usług	gastronomicznych.	
•	co	najmniej	raz	w	roku	usuwamy	zanieczyszczenia	z	przewodów	wentylacyjnych.	
Z	kolei	art.	62	ust.	1	pkt	1	c	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	290)	zobowiązuje	
właścicieli	i	zarządców	bloków	mieszkalnych	i	domów	jednorodzinnych	do	okresowej	kontroli,	co	najmniej	raz	w	roku	
stanu	technicznego	instalacji	gazowych	oraz	przewodów	kominowych	(dymowych,	spalinowych	i	wentylacyjnych).
Za	brak	obowiązkowego	przeglądu	instalacji	może	też	ukarać	mandatem	w	wysokości	do	500	zł	powiatowy	inspektor	
nadzoru	budowlanego.	Najcięższą	karą	jest	jednak	pożar	na	skutek	zapalenia	się	sadzy	czy	zatrucie	czadem.
Właściciele	domów	jednorodzinnych	nie	zdają	sobie	też	sprawy,	że	jeżeli	wykupili	ubezpieczenie	i	doszło	do	nieszczę-
ścia	np.	pożaru,	to	ubezpieczyciel	nie	wypłaci	im	odszkodowania,	jeżeli	nie	przedstawią	mu	dokumentów	z	przeglą-
dów	instalacji	i	z	czyszczenia	komina.

Stanisław	Pietrzycki
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	 Każdego	 roku	 przed	 dniem	 1	
listopada	 dochodzi	 w	 Nowogar-
dzie	 do	 konfliktów,	 które	 doty-
czą	organizacji	ruchu	w	okolicach	
cmentarza.	 O	 ile	 propozycje	 od-
powiadają	 jednej	 stronie,	nie	 za-
wsze	przypadają	do	gustu	drugiej.	
W	 związku	 z	 tym,	 wyprzedzając	
przyszłoroczne	 „święta”,	 w	 dniu	
12	grudnia	br.,	odbyła	się	w	Urzę-
dzie	Miejskim	debata,	mająca	na	
celu	 wypracowanie	 kompromisu	
między	 najbardziej	 zaintereso-
wanymi stronami. Na spotkanie 
zostali	zaproszeni	zarówno	przed-
siębiorcy	świadczący	swoje	usługi	
na	stałe	w	okolicy	cmentarza,	jak	
również	 handlowcy	 sprzedający	
kwiaty czy znicze jedynie w okre-
sie	Wszystkich	Świętych.	
	 W	 spotkaniu	 brał	 udział	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla,	 pracownicy	
Urzędu	(	Adam	Aniuksztys	oraz	Ta-
deusz	Fiejdasz),	handlowcy	i	przed-
siębiorcy,	którzy	w	okresie	1	 listo-
pada	sprzedają	kwiaty	i	znicze	pod	
cmentarzem,	oraz	przedstawiciele	
Komendy	 Miejskiej	 Policji	 w	 No-
wogardzie (Komendant Komisaria-
tu	Policji	w	Nowogardzie	podinsp.	
Małgorzata	Figura,	Kierownik	Refe-
ratu	 Prewencji	 asp.	 szt.	 Sebastian	
Źróbek	oraz	Kierownik	Ogniwa	Pa-
trolowo-Interwencyjnego	 asp.	 szt.	
Grzegorz	Nowak).
	 Na	7	przybyłych	handlowców,	
wszyscy	 jednogłośnie	 orzekli,	 że	
organizacja	 ruchu,	 jaka	 została	

Debata w sprawie zmiany
organizacji ruchu w okresie 

świąt 1 listopada

wprowadzona w tym roku przez 
starostwo	 powiatowe,	 była	 naj-
gorszą	 z	 możliwych.	 Podobne	
stanowisko	 zajęła	 Policja,	 twier-
dząc,	że	była	to	zmiana	na	gorsze,	
która	stwarzała	realne	zagrożenie	
dla	osób	poruszających	się	w	tym	
czasie	w	okolicy	cmentarza.
	 Podczas	 rozmowy,	 wszyscy	
przybyli	na	spotkanie,	po	przeana-
lizowaniu	lat	poprzednich	doszli	do	
wspólnego	wniosku,	że	najlepszym	
rozwiązaniem	 będzie	wprowadze-
nie organizacji ruchu w taki spo-
sób,	 jak	 to	 było	 zrobione	 w	 roku	
2016.Czyli	 najlepszym	 rozwiąza-
niem	byłoby	aby	ulica	Cmentarna	
była	w	tym	okresie	jednokierunko-
wą	a	od	skrzyżowania	z	ul.	Młynar-
ską	w	stronę	przejazdu	kolejowego	

zamknięta	 dla	 ruchu	 samochodo-
wego,	 podobnie	 jak	 odcinek	 ul,	
Nadtorowej.	 Ulica	 Mickiewicza	
otwarta w obu kierunkach z za-
kazem	 parkowania	 na	 wysokości	
cmentarza,	 ale	 z	 możliwością	 za-
trzymywania	się	do	1	minuty.
	 Ze	 spotkania	 został	 sporzą-
dzony	 protokół,	 który	 będzie	
podstawą	 do	 stworzenia	 projek-
tu	na	 czasową	organizację	 ruchu	
drogowego	 w	 okolicach	 nowo-
gardzkiego cmentarza na okres 
świąt	 związanych	 z	 1	 listopada.	
Wypracowana koncepcja zostanie 
przedstawiona jako propozycja 
zmian	 na	 lata	 kolejne	w	 Komen-
dzie	Głównej	Policji	oraz	w	Staro-
stwie	Powiatowym	w	Goleniowie.

(EO)
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Spotkanie wigilijne
w Stowarzyszeniu „Lila-Róż” 

	 „Nie	 jest	 wstydem	 zachorować	 na	 raka	 piersi	 -	
wstydem	jest	nie	dać	sobie	szansy	na	życie”.
	 W	czwartek,	14	grudnia	br.,	w	siedzibie	Stowarzy-
szenia	 „Lila-Róż”	 przy	 ul.	 Wojska	 Polskiego	 7	 (teren	
szpitala),	odbyło	się	spotkanie	wigilijne.	W	spotkaniu	
uczestniczyły	członkinie	Stowarzyszenia	oraz	zaprosze-
ni	goście,	wśród	których	byli	m.in.:	Krzysztof	Kolibski	
–	 zastępca	 burmistrza,	 Kazimierz	 Lembas	 –	 dyrektor	
nowogardzkiego	szpitala	oraz	ks.	Grzegorz	Legutko	–	

	 Tradycją	 stało	 się	 już	 organizowanie	przed	wigilij-
nych	 kolacji	 przez	 nowogardzki	 Związek	 Emerytów,	
Rencistów	 i	 Inwalidów	w	Nowogardzie.	W	 tym	 roku	
spotkanie	odbyło	się	19	grudnia	br.,	w	Sali	Bankieto-
wej	 „Sarni	 Las”,	 a	 udział	 w	 nim	wzięła	 prawie	 setka	
członków.
	 Prezes	Mirosława	 Adamczyk,	 powitała	wszystkich	
obecnych	uczestników,	a	także	zaproszonych	honoro-
wych	gości,	wśród	których	był	burmistrz	Robert	Czapla	
oraz	ksiądz	proboszcz	Grzegorz	Legutko,	którzy	złożyli	
wszystkim	przybyłym	najserdeczniejsze	życzenia	świą-
teczne oraz noworoczne.

Wigilia i wspólne kolędy
z członkami Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

	 W	 trakcie	 uroczystego	 spotkania	 na	 stołach	 nie	
zabrakło	tradycyjnych	potraw,	nie	obyło	się	także	bez	
podziękowań,	dzielenia	się	opłatkiem	oraz	wspólnego	
kolędowania.
	 Członkowie	związku	korzystając	z	okazji	przekazali	
na	ręce	burmistrza	drobny	upominek,	życząc	mu	jed-
nocześnie	 kolejnych	wygranych	 kadencji	 dopóty,	 do-
póki	starczy	mu	sił.
	 Przed	wigilijna	 kolacja	 zorganizowana	 przez	 zwią-
zek	 Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów	przebiegło	 jak	
zwykle	w	niezwykle	ciepłej	i	rodzinnej	atmosferze.

(EO)

proboszcz	 parafii	 pw.	Wniebowzięcia	NMP	w	Nowo-
gardzie.
	 Nie	mogło	również	zabraknąć,	przy	wspólnym	dzie-
leniu	 się	 opłatkiem,	 życzeń	 –	 najważniejsze	 dotyczy-
ły	 zdrowia,	 aby	 wszyscy	 w	 niezmienionym	 składzie,	
mogli	 się	spotkać	w	roku	przyszłym.	Wszystkie	panie	
z	 „Lila-Róż”	 otrzymały	 od	 zastępcy	 burmistrza	 -	 jako	
prezent	-	kalendarze	ścienne	na	rok	2018,	które	wydał	
Urząd	Miejski	w	Nowogardzie.

(ps)
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Wigilia Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków 

Koło Nowogard 
	 Boże	 Narodzenie	 jest	 najuroczyściej	 obchodzo-
nym	świętem.	Jest	 to	święto	rodzinne,	przeważnie	
spędzane	w	gronie	najbliższych	 ludzi	 -	 sięga	trady-
cjami	dawnych	czasów.	Zachowały	się	nawet	ślady	
obrzędów	z	czasów	słowiańskich.
	 Tradycją	 stało	się	 to,	 że	w	okresie	przygotowań	
do	świąt	Bożego	Narodzenia,	stowarzyszenia	i	orga-
nizacje	pozarządowe,	w	radosnej	atmosferze	wycze-
kiwania	na	wigilijną	noc,	organizują	corocznie	spo-
tkania	opłatkowe	dla	swoich	członków.	Spotkania	te	
są	nie	tylko	okazją	do	składania	sobie	życzeń,	ale	 i	
do	rozmów	prowadzonych	w	„swoim”	gronie.
	 We	 wtorek,	 13	 grudnia	 br.,	 o	 godz.	 16.00,	 w	
świetlicy	 środowiskowej	 przy	 parafii	 pw.	 św.	 Rafa-
ła	 Kalinowskiego,	 na	 wigilijnej	 kolacji	 spotkali	 się	
członkowie	 oraz	 osoby	 współpracujące	 z	 Polskim	
Stowarzyszeniem	 Diabetyków	 Koło	 Nowogard	
(PSD).
	 Oprócz	 zarządu,	 członków,	 osób	 współpracu-
jących	 z	 PSD,	 ks.	 kanonika	 Kazimierza	 Łukjaniuka,	
proboszcza	 parafii	 pw.	 św.	 Rafała	 Kalinowskiego,	
Przewodniczącego	 Rady	 Powiatu,	 radnego	 powia-
towego	 i	 dyrektora	 nowogardzkiego	 szpitala	 Kazi-

mierza	Lembasa,	Przewodniczącego	Rady	miejskiej	
w	Nowogardzie,	w	spotkaniu	uczestniczył	burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 który	 dziękując	 za	 za-
proszenie	życzył,	aby	nadchodzące	święta	stały	się	
powodem	do	radości,	do	spotkania	się	z	bliskimi,	a	
przede	wszystkim	życzę	wszystkim	zdrowia,	zdrowia	
i	 jeszcze	raz	zdrowia	[…].	Ponadto	przekazał	zebra-
nym	dwie	dobre	informacje:	1	–	o	pierwszym	inwe-
storze	w	 nowogardzkiej	 strefie	 (firma	 Press	Glass)	
oraz	2	–	o	rozpisaniu	konkursu	ofert	dla	organizacji	
pozarządowych.	 Obie	 informacje	 zebrani	 przyjęli	
oklaskami.
	 Łamiąc	się	opłatkiem,	zebrani	składali	sobie	wza-
jemnie	życzenia,	w	których	oprócz	zdrowia,	 życzyli	
sobie	kolejnych	i	częstszych	spotkań	w	tak	miłej	at-
mosferze.	 Po	 życzeniach	wszyscy	 zasiedli	 do	 stołu,	
na	którym	znalazły	się	pyszne	potrawy	świąteczne.	
Był	czas	na	wspólne	śpiewanie	kolęd,	długie	rozmo-
wy,	mnóstwo	uśmiechów	 i	uścisków.	Podczas	 tego	
spotkania	każdy	mógł	w	pełni	poczuć	prawdziwą	at-
mosferę	Świąt	Bożego	Narodzenia.

Piotr	Suchy
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	 Po	raz	III	w	Nowogardzie	miała	miejsce	„Gwiazd-
kowa	Niespodzianka”.	Organizatorem	akcji	w	Nowo-
gardzie	jest	nowogardzki	Zbór	„Górna	Izba”	Kościo-
ła	Ewangelicznych	Chrześcijan	w	RP,	przy	wsparciu	
Nowogardzkiego	 Domu	 Kultury,	 a	 beneficjentami	
akcji	 są	 dzieci	 rodziców	 będących	 podopiecznymi	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie.	Akcję	
„Gwiazdkowa	Niespodzianka”	od	samego	początku	
wspiera	burmistrz	Robert	Czapla,	który	po	raz	kolej-
ny	wcielił	się	też	w	rolę	Mikołaja.

Gwiazdkowa
Niespodzianka w NDK 

go	 przez	międzynarodową	organizację	 Samaritan’s	
Purse.	W	 zamożniejszych	 krajach	 prywatne	 osoby	
przygotowują	prezenty	świąteczne	dla	ubogich	dzie-
ci	w	innych	częściach	świata.	Nasz	kraj	jest	jednym	
z	89,	do	których	te	paczki	trafiły,	a	pochodzą	z	Nie-
miec,	Anglii	i	USA.
W	Polsce	upominki	dotarły	już	do	400	000	polskich	
dzieci	w	większości	 gmin	od	Bieszczad	po	Mazury,	
Kotlinę	Kłodzką	 i	Pomorze.	Powstała	 już	spora	„ar-
mia”	wolontariuszy,	którzy	z	jednej	strony	z	dużym	
poświeceniem	 pracują	 na	 rzecz	 Gwiazdkowej	 Nie-
spodzianki,	z	drugiej	zaś	rozbudzili	społeczne	współ-
czucie	 i	 szereg	 dodatkowych	 inicjatyw	 zmierzają-
cych	do	przeciwdziałania	ubóstwu.

(ps)

	 Gośćmi	 specjalnymi	byli	 klauni	 z	 grupy	 „Klauny	
w	służbie	dla	Jezusa”	ze	Szczecina,	które	w	krótkim	
przedstawieniu	przekazały	dzieciom	 i	 ich	 rodzicom	
ideę	Bożego	Narodzenia	oraz	co	to	znaczy,	być	do-
brym	 człowiekiem.	 Po	 tym	 nastąpiło	 rozdanie	 pa-
czek,	które	wręczali:	burmistrz	Robert	Czapla,	Doro-
ta	Maślana	(kierownik	OPS),	pastor	Cezary	Komisarz	
wraz	z	grupą	klaunów.

***
	 „Gwiazdkowa	Niespodzianka”	 –	 to	 akcja	 chary-
tatywna	polegająca	na	docieraniu	z	paczkami	świą-
tecznymi	 do	 dzieci	 z	 środowisk	 najuboższych	 lub	
poszkodowanych	przez	los.	Przeprowadzana	jest	w	
czasie,	który	najlepiej	symbolizuje	miłość	Boga	–	w	
okresie	 świąt	 Bożego	Narodzenia.	Miłość	 Boga	 do	
człowieka	 jest	 największą	 wartością,	 która	 przy-
świeca	tej	inicjatywie.	Ci	którzy	są	jej	świadomi	i	do-
świadczyli	jej	w	życiu,	chcą	poprzez	okazanie	zainte-
resowania	 i	serca	wraz	z	upominkiem	przekazać	 ją	
dalej.	W	sumie	rozdawane	jesy	każdego	roku	około	
60.000	paczek	z	zagranicy	i	prawdopodobnie	około	
20-30	tysięcy	paczek	zrobionych	przez	chrześcijan	z	
naszego kraju.
	 Akcja	 jest	 częścią	 światowego	 przedsięwzięcia	
pod	nazwą	Operation	Christmas	Child	prowadzone-
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Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują	w	sprawach	skarg	i	wniosków
w	każdy	poniedziałek	w	godz.	9.00	-	12.00;	14.00	-	15.30.
Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w	każdy	wtorek	w	godzinach	15.00	-	17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka,	sekretarz	Gminy,
w	każdy	poniedziałek	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i	wniosków	interesantów	odbywa	się
w	Wydziale	Kancelarii,	pl.	Wolności	1,	I	piętro,	pok.	nr	8,
Informacje	o	pracy	Urzędu	Miejskiego:	bip.nowogard.pl
Miasto	i	Gmina	Nowogard:	www.nowogard.pl
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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;	Zakład	Karny,	ul.	Zamkowa	
7;	Sklep	„PROMYK”,	ul.	Żeromskiego	20;	Sklep	spożywczo-przemysłowy	„SANDRA”,	
ul.	Leśna	6c;	Sklep	spożywczy	Emilia	Biegajło,	ul.	Gen	Bema	40/a;	Sklep	KAMAR,	
ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	
Anna	 Wiśniewska	 ul.	 Bema	 58,	 Salon	 fryzjerski	 M.	 Kouhan,	 ul.	 700-lecia	 27B.	
FINANS-BUD	(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	
9/7a;	REMO	Rolety-Żaluzje-Tapety	Janusz	Włodarczyk	Nowogard,	ul.	Żeromskiego	
20;	Komisariat	Policji	Nowogard,	ul.	Woj.	Polskiego	9;	ZBK	ul.	700-lecia	14;	Sklep	
Spożywczo-Monopolowy	„Ewa”,	ul.	3	Maja	42;	Firma	Handlowo-Usługowa	„ANITA”	
ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	 Artykuły	 Spożywczo-Przemysłowe	 Edmund	 Szukalski, 
ul.	 Armii	 Krajowej	 12a;	 Pasmanteria	 „OLEŃKA”,	 ul.	 Stolarska	 2;	 NZOZ	 LEKS	
ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	
Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	700-lecia	26a;	Sklep	
ABC	 ul.	 Wojska	 Polskiego	 59/A,	 „U	 NATALII”	 ul.	 Zamkowa	 4;	 Sklep	 odzieżowy,	
ul.	 700-lecia	 4c;	 Fryzjerstwo	 Damskie,	 ul.	 3	 Maja	 48;	 Sklep	 Spożywczy, 
ul.	Cmentarna;	Sklep	z	firanami,	ul.	700-lecia	(przy	bloku	wojskowym).
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Urząd	Miejski	w	Nowogardzie
	informuje	o	wywieszeniu	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie	wykazu	nr 17 z dnia 
29.12.2017r. nieruchomości	stanowiących	własność	gminy	Nowogard	przeznaczonych	do	dzierżawy.
		 Informacje	dotyczące	wykazu	nieruchomości	można	uzyskać	w	Wydziale	
Nieruchomości,	Geodezji	i	Rolnictwa	–	pokój	nr	207	tel.	(091)	39-26-227.


