
Komu to zawdzięczamy?
A wszystko to zaczęło się już  

27 stycznia br.) sesją Rady Miejskiej  
w Nowogardzie, podczas której radni 
koalicyjni - Słomski (PiR), Gała (WN), Cie-

chanowski (WN), Jurczyk (WN), Cwajda (WN), Kania (WN), Dziura 
(PiS), Nieradka (PiR), Pawlak (PO), Kielan (niezależny), Wiatr (nieza-
leżny), Bociarski (PSL), Saniuk (PSL) nie zabezpieczyli kwoty 100.000 
zł - na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego 
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Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pienią-
dze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących popra-
wie warunków życia mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu 
w budżecie decyduje rada gminy, podejmując stosowną uchwa-
łę. Natomiast podstawę prawną funkcjonowania funduszu so-
łeckiego zawierają przepisy ustawy z 21 lutego 2014 r. o fundu-
szu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 r.

Rozpoczęły się prace nad tworzeniem budżetu gminy na rok 2017. Zgodnie z obowiązującym 
prawem, do 30 września br., muszą spłynąć do 
skarbnika gminy wszystkie propozycje do przy-
szłorocznego budżetu, również te ze sołectw.

Decyzje radnych, które zostały podjęte podczas przedwakacyjnej 
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (22 czerwca br.), dla wielu  
z mieszkańców naszej Gminy, były i nadal są niezrozumiałe.

Radni powiedzieli: nie! 
dla Planów Rewitalizacji Miasta na lata 
2016 – 2022 - echa czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Gmina może być pozwana za brak umowy z Eneą 
– w konsekwencji nieodpowiedzialnej decyzji radnych
No i stało się – Enea grozi naszej Gminie pozwem sądowym, jeżeli nie zostanie podpisana umo-
wa na eksploatację oświetlenia drogowego, będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

własnością Enei. Nie przyznając tych pieniędzy radni spowodowali, 
że Gmina nie mogła podpisać nowej umowy z Eneą.

Co to oznacza dla nas mieszkańców?
Tylko tyle, że któregoś dnia nastaną na kilku ulicach naszego 

miasta oraz na kilku wioskach tzw. „egipskie ciemności”. A oto 
te ulice oraz wsie, gdzie znajduje się oświetlenie będące wła-
snością Enei:

Nowogard i ulice: Roosevelta, Grota Roweckiego, Wiejska, 

XX Festiwal  
„Lato z Muzami” 
Dobiegła końca XX edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa LATO 
Z MUZAMI w Nowogardzie. 
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Radni powiedzieli: nie! 
Jedną z rzeczy, która została odrzucona głosami radnym z tzw. 
koalicji, którzy zagłosowali na nie (Słomski (PiR), Dziura (PiS), 
Nieradka (PiR), Kania (WN), Wiatr (niezależny), Bociarski (PSL), 
Krata (PSL) i Kwatkowski (PSL), zaś radni: Bogus (PiR), Gała (WN), 
Ciechanowski (WN), Jurczyk (WN), Cwajda (WN) i Paśko (PSL) 
wstrzymali się od głosu) było zabezpieczenie odpowiedniej kwo-
ty na przygotowanie Planów Rewitalizacyjnych Miasta na lata 
2016-2022. Ważność tego dokumentu dobiegła końca w roku 
2015 i trzeba go obecnie zaktualizować.

Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji 
(LPR)?

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi dokument zawie-
rający diagnozę problemów, jak i proponowanych rozwiązań 
poprawy sytuacji na obszarze zdegradowanym wyznaczonym 
na terenie Miasta Nowogard. Wymagane jest wyznaczenie 
obszaru rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzą-
dzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Do czego służy LPR?
Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem do ubie-
gania się o środki z Funduszy UE w tym ze środków np:

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,• 
z Inicjatywy Jessica - dla rozwoju obszarów miejskich.• 

Dzięki funduszom unijnym udało się w naszej Gminie zre-
alizować wiele inwestycji, i to nie tylko w mieście, ale również 
tych na terenie wiejskim:

budowa drogi gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie;• 
budowa kanalizacji deszczowej na ulicach Promenady, • 
Placu Szarych Szeregów i 3-go Maja w Nowogardzie: 
wybudowanie kanalizacji deszczowej, wybudowanie 
studzienek kanalizacyjnych, wymiana istniejących 
kanałów z wykorzystaniem metody krakingu, budowa 
podczyszczalni wód opadowych;
budowa placów zabaw dla dzieci na terenie wiejskim • 

m.in. w: Ostrzycy, Szczytnikach, Łęgno, Karsk, Sąpolnica 
i w wielu innych;
przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel;• 
budowa drogi dojazdowej do przyszłej Strefy Ekonomicz-• 
nej w obrębach Wojcieszyn – Miętno;
budowa drogowego oświetlenia solarnego w miej-• 
scowości Żabówko i Kulice;
przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie;• 
rekultywacja jeziora Nowogardzkiego w Nowogarrdzie’’;• 
przebudowa systemu kanalizacyjnego i oczyszczania • 
ścieków w Nowogardzie;
budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1  • 
w Nowogardzie;
przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczewo;• 
budowa drogowego oświetlenia solarnego w miej-• 
scowości Kulice oraz Żabówku
budowa mola na plaży miejskiej, skateparku, boiska do • 
piłki siatkowej oraz placu zabaw;
zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w Błotnie;• 
przebudowa drogi w Olchowie;• 
przebudowa drogi dojazdowej do Orlika;• 
12 mieszkaniowy budynek komunalny.• 

Bez Lokalnego Programu Rewitalizacji utrudniony znacz-
nie będzie proces pozyskiwania funduszy unijnych na kolejne 
inwestycje. W tej też sprawie zwrócił się oficjalnym pismem 
burmistrz Robert Czapla do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Stanisława Saniuka (również do wiadomości 
radnej Jowity Pawlak – Przewodniczącej Komisji ds. Funduszy 
Europejskich i Inwestycji, aby radni zajęli się tym tematem jak 
najszybciej (w miesiącu sierpniu br.), a nie czekali z tym do koń-
ca września br., kiedy to przewidywana jest sesja RM (wg za-
twierdzonego harmonogramu). Programy unijne ruszyły, i jest 
szansa pozyskiwania kolejnych pieniędzy unijnych na gminne 
inwestycje. Jednak brak LPR utrudni znacząco ten proces –  
a szkoda by było nie skorzystać z takich możliwości, jakie daje 
nam Unia Europejska.

Piotr Suchy

Świerkowa, Lipowa, Dębowa, Jodłowa, Tadeusza Kościuszki 
(od Wiejskiej do byłej winiarni), Dąbrowskiego, Piłsudskiego, 
Traugutta, Wileńska, Okulickiego, Wojska Polskiego, Blachar-
ska, Wyszyńskiego Luboszan, Dąbrowszczaków, Bankowa,  
Kilińskiego Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Pocztowa, 
Fabryczna, Batalionów Chłopskich, Rzeszowskiego, Nadtoro-
wa (od ul. Polnej do ul. Mickiewicza), Polna, Kochanowskie-
go, Mickiewicza, Reymonta, Reja, Mickiewicza, Cmentarna, 
Młynarska, Żeromskiego, Słowackiego, Kasprowicza, Maga-
zynowa, Warcka, Młynarska, Poniatowskiego (do ul. Ogrodo-
wej) oraz Ogrodowa;

Wsie: Ostrzyca, Sąpolnica, Długołęka, Wyszomierz, 
Bieńczyce, Bieniczki, Osowo, Słajsino, Jarchlino, Konarze-
wo, Maszkowo, Żabówko, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce,  
Wołowiec, Orzesze, Orzechowo, Lestkowo, Miętno, Wierzchy,  
Sikorki, Grabin, Glicko, Łęgno, Trzechel, Czermnica, Strzelewo 
i Świerczewo.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jakakolwiek awaria 
lampy, przepalenie się żarówki czy zdewastowana skrzynka 
oraz brak światła sprawi, że bez podpisanej umowy nie może-
my jako Gmina zobowiązać Enei do naprawy szkód i urucho-

mienia ponownie oświetlenia. Radni o tym zostali poinfor-
mowani podczas sesji, dlatego ich decyzja nie jest do końca 
zrozumiała.

22 czerwca br. radni ponownie odrzucili projekt uchwały 
burmistrza Roberta Czapli, w którym na oświetlenie drogowe 
zabezpieczyć miano w budżecie gminy kwotę 100 tys zł.

Tym razem uchwała ta została odrzucona głosami rad-
nym z tzw. koalicji, którzy zagłosowali na nie - Słomski (PiR), 
Dziura (PiS), Nieradka (PiR), Kania (WN), Wiatr (niezależny),  
Bociarski (PSL), Krata (PSL) i Kwatkowski (PSL), zaś radni: 
Bogus (PiR), Gała (WN), Ciechanowski (WN), Jurczyk (WN), 
Cwajda (WN) i Paśko (PSL) wstrzymali się od głosu. Pozostali 
zaś radni (z klubu SLD – Wiąz, Piwowarczyk, Bednarek, Wolny 
i niezależny Kielan) głosowali za uchwałą, która miała rozwią-
zać m. in. problem związany z oświetleniem drogowym Enei.
Wychodzi na to, że Gmina będzie musiała zapłacić za decyzję 
radnych i to z naszych kieszeni.

UWAGA! 4 sierpnia br. radni podczas sesji Rady Miejskiej 
w Nowogardzie ponownie będą podejmowali decyzje w opi-
sywanych przez nas sprawach. O wynikach tych głosowań  
poinformujemy Państwa w kolejnym wydaniu. 

Piotr Suchy

Gmina może być pozwana za brak umowy z Eneą  
– w konsekwencji nieodpowiedzialnej decyzji radnych
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Kto wydaje środki
Ponieważ fundusz jest częścią budżetu gminy, to dyspo-

nuje nim wójt, zakupując wskazane przez sołectwo towary 
lub usługi. Oznacza to, że wszelkie zamówienia publiczne 
związane z realizacją zadania finansowanego z funduszu so-
łeckiego są organizowane przez urząd gminy, a nie przez soł-
tysa. Natomiast to, w którym miesiącu nastąpi uruchomie-
nie środków, zależy od aktywności mieszkańców sołectwa, 
rady sołeckiej i sołtysa. To ważne, bo środki funduszu so-
łeckiego powinny być wydane do końca roku budżetowego.

Decyduje zebranie wiejskie
O ile rada gminy decyduje o wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego, o tyle o przeznaczeniu tych środków rozstrzyga-
ją sołectwa. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na 
którym uchwala się wniosek o przyznanie środków z fundu-
szu. To ważne, bo bez takiego wniosku sołectwo przy podziale 
funduszu zostanie pominięte. Wniosek może zostać uchwa-
lony na wniosek co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa, a także z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej.

Należy wskazać w nim, co mieszkańcy chcą zrobić  
za środki funduszu. Podejmując uchwałę w tej sprawie, 
warto pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołecka inicjaty-
wa mieściła się w katalogu zadań własnych gminy, służyła 
poprawie warunków życia mieszkańców i była zgodna ze 
strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że z przy-
znanych środków sołectwo może zbudować lub wyremon-
tować plac zabaw, naprawić zniszczony chodnik, zadbać 
o czystość we wsi, ustawiając kosze na śmieci, posadzić 
drzewa i krzewy czy wyremontować drobną infrastruktu-
rę, np. przystanek autobusowy. Oczywiście rozmiar plano-
wanego przedsięwzięcia musi być powiązany z wysokością 
przypadających sołectwu środków. Gdy tych jest za mało, 
mieszkańcy mogą zadecydować, że wspomogą realizację 
planowanego zadania, w tym poprzez własną pracę (spo-
łeczną).

Czeka nas więc w najbliższym czasie 36 zebrań wiejskich, 
podczas których zostaną przez mieszkańców zaplanowane 
wydatki z funduszu sołeckiego.

Piotr Suchy

Fundusz sołecki – 
ruszyły prace nad przyszłorocznym budżetem gminy Nowogard 

Radny Kazimierz Lembas zgłosił wniosek o poprawkę w tym 
zakresie. Dotychczas w uchwale jest, że wnioski mogą skła-
dać jedyne te jednostki, których organem założycielskim 
jest Powiat, i wykreślenia tego właśnie zdania dotyczył ww. 
wniosek radnego z Nowogardu.

Jakie skutki miałoby wykreślenie  
tego zdania?
Otóż wtedy Kazimierz Lembas, jako dyrektor nowogardz-
kiego szpitala, mógłby składać wnioski do budżetu powiatu  
o jego dofinansowanie. Tak się jednak nie stanie. Zapropo-
nowana przez radnych klubu SLD poprawka została odrzu-
cona, nie uzyskawszy większości w radzie.
Za wnioskiem, zgłoszonym przez radnego Kazimierza Lem-
basa, głosowali wszyscy radni z klubu SLD oraz Józef Korkosz 
(PSL). Od głosu wstrzymał się radny z Osiny oraz starosta 
Tomasz Kulinicz (PSL), zaś Przewodniczący Rady Powia-
tu Kazimierz Ziemba (PSL) i pozostali radni, w tym także  
z Nowogardu, głosowali przeciwko zaproponowanej zmia-
nie w uchwale odnośnie budżetu.
Zapytany po głosowaniu Przewodniczący Kazimierz Ziemba 
dlaczego nie poparł wniosku, który dawał szansę dofinan-
sowania nowogardzkiego szpitala z budżetu powiatowe-
go stwierdził, że nie wiedział, że o to chodziło, bo gdyby  
wiedział, to by inaczej zagłosował.

Jeżeli Przewodniczący Rady Powiatu nie wie w jakiej 
sprawie ma podejmować decyzje i zasłania się niewiedzą, 
to komentarz pozostawiamy Państwu.

Powiat nie będzie dofinansowywał 
nowogardzkiego szpitala 
Ruszyły w gminach i powiatach prace nad konstruowaniem projektów przyszłorocznych 
budżetów. Podobnie rzecz się ma w Powiecie Goleniowskim. Na ostatniej sesji Rady  
Powiatu radni podejmowali uchwałę odnośnie wytycznych w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Goleniowskiego.

Niezrozumiała jest dla nas mieszkańców gm. Nowogard 
polityka naszych niektórych przedstawicieli, szczególnie 
tych z PSL i PO, którzy podejmują swe decyzje na szkodę 
naszego szpitala i naszą.

Czy takie dostali polecenia z „góry”, czy takie było ich  
„widzimisię”? Pytany o to telefonicznie Damian Simiński, 
Przewodniczący Zarządu Miejsko - Gminnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Nowogardzie poinformował, że gminny 
zarząd nie podejmuje decyzji oraz nie sugeruje tego, jak mają 
głosować radni powiatowi i podobnie jest odnośnie decyzji 
podejmowanych przez radnych Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie – taka jest podobno umowa pomiędzy dwoma zarząda-
mi. Ponadto dodał, że radni powiatowi - wg jego informacji 
- podejmowali decyzje zgodnie ze swym sumieniem.

Jedno jest pewne – działali na szkodę gm. Nowogard, 
gdzie na nich również głosowano.

Piotr Such
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Okres wakacji jest najlepszą okazją, aby przeprowadzać na terenie szkół potrzebne remon-
ty. W środę, 13 lipca br., o godz. 16.00, burmistrz Robert Czapla spotkał się na terenie Szkoły  
Podstawowej nr 2 z dyrektor Lidia Wiznerowicz – Gliwna, aby zaplanować prace remontowe.

W piątek, 8 lipca br., burmistrz Robert Czapla wraz  
z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Adamem 
Czernikiewiczem, dokonali wizji postępu toczących się prac 
przy budowie parkingu. Prace powoli zmierzają ku końco-
wi. Ułożono już chodniki, miejsca postojowe, zamontowano 
bramę wjazdową na teren przedszkolny, a także wykonano 
nowy murek oraz dokonano nasadzenia nowych drzew.  
W piątek rozpoczął się też proces kładzenia nawierzchni 
asfaltowej na drodze dojazdowej do miejsc postojowych.  
Ruchliwa droga wojewódzka, brak przy przedszkolu parkin-

gu spowodowała, że Gmina przystąpiła do prac związanych 
z zaprojektowaniem w tym miejscu nowego parkingu. Kon-
sultacje przeprowadzone ze stronami zainteresowanymi, 
przedsiębiorcami posiadającymi w pobliżu swe punkty han-
dlowo-usługowe sprawiły, że ostatecznie powstał projekt 
parkingu na 28 miejsc postojowych, w tym z jednym miej-
scem dla osoby niepełnosprawnej. Parking w tym miejscu 
rozwiąże problem braku miejsc postojowych w okolicy przy-
chodni, punktów usługowych i przedszkola. Ma on służyć 
nie tylko rodzicom, ale również wszystkim mieszkańcom.

Piotr Suchy

Planowane inwestycje  
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 

Dobiegają końca prace przy parkingu 
obok Przedszkola nr 4 

Dyrektor szkoły wskazała, że warto byłoby wyremontować 
plac zabaw, który został postawiony 5 lat temu i jest sta-
le eksploatowany, ścieżkę asfaltową dookoła placu zabaw 
oraz murek przy nim, a także wyburzenie niepotrzebnych  
trybun oraz wycięcie masztu. Rozmawiano również o miej-
scu zamontowania siłowni napowietrznej, do której przy-
rządy zostaną skonsultowane z nauczycielami wychowania 
fizycznego, aby mogły one być również wykorzystywane  
w czasie zajęć lekcyjnych. Rozmawiano także o planowanej 
termomodernizacji budynku szkolnego. W spotkaniu brali 
udział również Marcin Marchewka – skarbnik Gminy, Adam 
Czernikiewicz – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów 
oraz Wojciech Szponar – z-ca kierownika Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Choć w wakacje w szkole uczniów nie ma, to w wielu z nich 
tętni życie – remontowe.

Piotr Suchy

31 marca br., na ul. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, przy Przedszkolu nr 4 rozpoczęła 
się budowa nowego parkingu z 28 miejscami postojowymi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne 
z kostki brukowej oraz jezdnia. Prace mają potrwać do sierpnia br. Wykonawcą inwestycji, 
za kwotę 225.815 zł, jest Nowogardzkie Centrum Budowlane.

Tak było... ... tak już jest
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Cele Fundacji:
wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek  1. 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 
oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspiro-
wania, wspierania i koordynowania działań mających 
na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki 
medycznej, a także działalność własna w tym zakresie,
organizowanie środków materialnych i i finansowych 2. 
dla organizacyjnego i finansowego wspierania lecznic-
twa oraz inicjatyw służących zabezpieczeniu świadczeń 
zdrowotnych ludności, 
kształtowanie w społeczeństwie aktywnych postaw 3. 
prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilak-
tyki i promocji zdrowia,
organizowanie środków materialnych i finansowych dla 4. 
organizacyjnego i finansowego działania Fundacji, 
prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie 5. 
ochrony zdrowia i ratowania życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
współpracę z placówkami medycznymi, przede wszyst-1. 
kim z terenu gminy Nowogardi okolic,

Trudno racjonalnie dyskutować przy takich argumentach,  
a jedynym skutkiem takiego myślenia na dziś jest to, że jed-
na z najbardziej zniszczonych dróg w naszej Gminie może 

nie zostać wyremontowana, zaś mieszkańcom pozosta-
ną ich własne nogi (samochody i inne pojazdy non stop  
stoją na warsztatach), aby dotrzeć do miasta, bo ani kierow-
cy TAXI, ani prywatny przewoźnik (busy) nie chcą już jeździć 
do Świerczewa oraz dalej do Strzelewa.

Czy „święte” lipy zablokują skutecznie remont tej drogi 
powiatowej? Oby nie!

Piotr Suchy

Czy jedna osoba może skutecznie zablokować, tak długo 
oczekiwany przez wielu, remont drogi na odcinku Świercze-
wo-Strzelewo? Okazuje się, że tak. Otóż w maju br., jeden  
z mieszkańców Świerczewa, pismem skierowa-
nym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Szczecinie, zwraca się z wnioskiem o uchylenie de-
cyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu inwestycji 
celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego 
na przebudowie istniejącej drogi powiatowej Błotno 
– Nowogard, na odcinku Strzelewo-Świerczewo.

Co to oznacza dla wszystkich użytkow-
ników tej drogi?

A tylko tyle, że zleceniodawca prac (Powiat), któ-
rego partnerem jest nasza Gmina, nie będzie mógł 
na ten cel pozyskać pieniędzy unijnych. Jeżeli nie uda 
się to, to wówczas inwestycja szacowana na prawie 
5 mln zł, nie zostanie zrealizowana i to przez kolejne 
długie lata.

O co chodzi?
Autor pisma, którym jest mąż obecnej pani Kura-

tor Oświaty stwierdza, że trzeba chronić rosnące lipy, 
które Starostwo w związku z planowanym remontem drogi 
chce wyciąć. Zapomniał on jednak wspomnieć przy okazji  
w swym liście, że w zamian ma być nasadzone 20 nowych 
lip, ale trochę w dalszej odległości od drogi.

„Lipa jest od dawna drzewem kultowym, zwłaszcza  
u Słowian. Według niemieckiej tradycji ludowych, lipa była 
traktowana jako święte drzewo zapewniające długie i zdro-
we życie.” - to są jedne z głównych argumentów sprzeciwu. 

„Święte lipy” zagrażają remontowi drogi 

Lidia Bogus odwołana  
z funkcji prezesa

prowadzenie działalności finansowo- organizacyjnej 2. 
służącej dofinansowaniu placówek leczniczych w gmi-
nie Nowogard, głównie szpitala w Nowogardzie,
zakładanie własnych zakładów opieki zdrowotnej - 3. 
opieka długoterminowa,
organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdro-4. 
wy styl życia,
organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji  5. 
poświęconych tematyce zdrowia,
propagowanie idei udzielania pierwszej pomocy,6. 
kształtowanie i aktywizacja wybranych grup docelo-7. 
wych,
promocja i organizacja wolontariatu,8. 
współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi 9. 
i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienio-
nym w celach działania Fundacji oraz innymi podmiota-
mi fizycznymi i prawnymi.

W konsekwencji podjętej przez Radę Fundacji decyzji,  
w najbliższym czasie, zostanie ogłoszony konkurs na stano-
wisko Prezesa Nowogardzkiej Samorządowej Fundacji Opie-
ki Medycznej „ZDROWIE”.

opr. Piotr Suchy

Rada Nowogardzkiej Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 
„ZDROWIE”, w dniu 21 lipca br., większością głosów, odwołała z funk-
cji Prezesa Fundacji Lidię Bogus.
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Tym razem sprawa odnosi się do  
realizowanego przez Gminę progra-
mu rządowego Rodzina500+. Człon-
kowie PiS twierdzą w swym oświad-
czeniu, że program Rodzina500+ 
jest tylko i wyłącznie własnością PiS 
oraz premier Beaty Szydło. Prawda 
jest jednak taka, że program Rodzi-

na500+ nie jest własnością PiS, lecz jest realizowany przez 
rząd Polski oraz wszystkie samorządy w kraju.

Warto też autorom oświadczenia przypomnieć, że:
na program 500+ składają się wszyscy obywatele  • 
Polski, a nie PiS („Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to 
znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych wła-
snych pieniędzy.” - Margaret Thatcher);
obowiązek realizacji programu rządowego przekazany • 
został do Gmin, gdzie odpowiedzialnymi za ich realiza-
cję są burmistrzowie (wójtowie i prezydenci);
w Nowogardzie, decyzją burmistrza Nowogardu, wnio-• 
ski przyjmuje, weryfikuje, przekazuje do akceptacji bur-
mistrzowi oraz wypłaca pieniądze, w ramach programu 
500+, Ośrodek Pomocy Społecznej;
na niemal wszystkich decyzjach, przyznających pienią-• 
dze w ramach Programu, widnieje podpis burmistrza 
Roberta Czapli.

W żadnym z wyżej wymienionych etapów nie bierze bez-
pośredniego udziału pani premier Beata Szydło (PiS), ani ża-

Odnośnie oświadczenia  
nowogardzkiego Koła PiS
Po raz kolejny członkowie nowogardzkiego Koła Prawa i Sprawiedliwości (PiS) występują 
przeciwko burmistrzowi Robertowi Czapli i po raz kolejny sami się kompromitują (oświad-

czenie opublikowane w Dzienniku Nowogardzkim z dn. 8 lipca br.). 
den z ministrów. Skąd więc ten atak członków PiS na osobę 
włodarza naszej Gminy?

Ponadto włodarz naszej Gminy zwrócił się ostatnio, przy 
pomocy plakatu autorstwa jednego z pracowników UM  
w Nowogardzie (a nie na plakatach rządowych) do rodzin, któ-
re nie złożyły jeszcze wniosku o pieniądze w ramach programu 
500+, aby uczyniły to jak najszybciej. Były to więc jego słowa, 
a nie pani premier Beaty Szydło. Więc nie zrozumiały jest ten 
atak, który wymierzony został pod adresem burmistrza.
W żadnym też momencie nie powiedział on ani nie napisał, 
że jest autorem ustawy Rodzina500+ oraz nie podpisał się 
pod treściami, które nie były jego autorstwa.
Autor oświadczenia nie miał nawet odwagi się podpisać, 
mając chyba świadomość, że naraża się na śmieszność.
My jednak zadamy pytanie: a co takiego zrobili członko-
wie Koła PiS w Nowogardzie odnośnie realizacji tej ustawy  
Rodzina500+? Czy ktoś z nich przyszedł do Gminy z propo-
zycją pomocy?
Szkoda, że zamiast wspólnie działać dla dobra nowogardz-
kich rodzin, członkowie nowogardzkiego PiS piszą oświad-
czenia, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Niech czyny świadczą o nich, a nie słowa!
Burmistrz Robert Czapla ponadto oświadcza, że on i jego 
pracownicy nadal będą realizowali rządowy program Rodzi-
na500+ i nic nie stanie na przeszkodzie, aby 500 zł trafiło, 
zgodnie z intencją ustawodawcy, do każdego uprawnionego 
dziecka w naszej Gminie.

Piotr Suchy

Jeszcze dwa lata temu (4 listopada 2014 r.), Dziennik  
Nowogardzki wieścił na temat burmistrza Roberta Czapli,  
że „Dajcie mi jeszcze cztery lata, a doprowadzę Nowogard 
do ... końca rankingu”.

Jednak wystarczyły od tego artykułu zaledwie 2 lata, by No-
wogard z miejsca 507 w roku 2014 przesunął się na 194 miejsce 
w roku 2015 w zamożności per capita na jednego mieszkańca.

Proroctwo się nie sprawdziło!
Ponadto w roku 2015 Gmina nasza osiągnęła wynik najlep-
szy od początku publikacji tegoż rankingu (od 2004 r.).
Co to oznacza?
Oznacza to tylko tyle, że w Nowogardzie mamy do czynienia 
ze wzrostem zamożności naszej Gminy i to wszystko dzięki 
decyzjom podejmowanym przez obecnego burmistrza.
Jednak dla burmistrza Roberta Czapli to nie rankingi są naj-

Wg najnowszego rankingu
w gminie Nowogard żyje się lepiej!

ważniejsze, ale to co jest wykonywane, co jest robione dla 
mieszkańców naszej gminy.

Czemu służą rankingi?
Współczesny człowiek jest niewolnikiem wszelkiej maści 
rankingów. To na ich podstawie decyduje się na słuchanie 
takiej, a nie innej muzyki, stacji radiowej czy oglądanie danej 
telewizji muzycznej. To wg rankingów modowych współcze-
sna kobieta ustala skład swej garderoby, a mężczyzna marki 
nowej „bryki” przed domem. Ranking szkół decyduje o tym, 
że rodzic wysyła swoje dziecko do tej szkoły a nie do innej. 
Dziś człowiekiem sterują tabelki i wg nich stara się interpre-
tować rzeczywistość, która go otacza.
Najnowszy ranking zamożności gmin w Polsce pokazuje,  
że dotychczasowy kierunek rozwoju naszej Gminy, który  
zaproponował burmistrz Robert Czapla jest właściwy.

Opr. Piotr Suchy
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Więc jaka jest niezmanipulowana prawda?
Prowadzenie przez PUWiS inwestycji wod. – kan. to 

żadna, za przeproszeniem, łaska. Obowiązek ten wynika  
z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. W oparciu o te przepisy Przedsię-
biorstwo zobowiązane jest sporządzić Wieloletni Plan Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych. Plan ten musi być zgodny z kierunkami roz-
woju Gminy, określonymi w Studium Uwarunkowań i Kie-
runków. Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Wspo-
mniany Wieloletni Plan 
został uchwalony przez 
Radę Miejską. Władze 
Gminy przy planowa-
niu inwestycji w infra-
strukturę wod-kan., 
dokonały wyboru i zde-
cydowały, że zostaną 
one wykonane przez 
P r z e d s i ę b i o r s t w o ,  
a więc odciążą bezpo-
średnio budżet Gminy. 
Każda inwestycja ujęta 
w Planie Wieloletnim, 
ma wpływ na wyso-
kość taryf za wodę  
i ścieki (decyzją rad-
nych PiR, PiS, PSL i tzw. 
niezależnych zosta-
ły one podniesione).  
A wiec można spokojnie powiedzieć, że PUWiS otrzymał 
środki finansowe na inwestycje od nas – mieszkańców, zaś 
użyte w artykule stwierdzenie bez wyjaśnienia, że przed-
siębiorstwo robi to ze środków własnych, jest swoistą ma-
nipulacją faktami.

Z realizacji Planu uchwalonego przez Radę Miejską 
uchwałą nr XV/112/12, z dnia 29 lutego 2012 r., jest oględnie 
mówiąc różnie. Niektóre inwestycje z tego planu do dzisiaj 
nie zostały wykonane (w sumie 8), a inne z dużym opóźnie-
niem np. opisywana w Dzienniku Nowogardzkim inwestycja 
budowy sieci sanitarnej z Nowogardu do Warnkowa, miała 
być wykonana do 2013 r.

Czytając wtorkowy artykuł można by odnieść wrażenie, 
że PUWiS to dobroczyńca i „dobry wujek z Ameryki”, któ-
ry obdarza społeczność gminy Nowogard swoimi dobrami  
inwestycyjnymi, a Gmina nic nie robi tylko ogłasza przetargi 
na wyłonienie nowego najlepiej zagranicznego operatora.

Wyjaśniamy, że w słynnym już postępowaniu PPP każ-
dy operator - ktokolwiek by go wygrał - był zobowiązany 
wykonać inwestycje, zgodnie z załączonym do umowy PPP 
wykazem. Wskazana umowa przewidywała też, że za niewy-

Prawda na temat sieci wodno-
-kanalizacyjnej w naszej Gminie
We wtorkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (5 lipca br.), pojawił się materiał pt.: 
„Dlaczego gmina nie inwestuje w sieć wod.-kan.?”. Przedstawiono tam m. in. inwestycje, 
które zostały wykonane na terenie naszej gminy przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych w Nowogardzie. To już drugi raz Dziennik dokonał swoistej manipulacji 
faktami i znów zapomniano wspomnieć ww. artykule – kto sfinansował te inwestycje. Brak 
wiedzy podstawowej, czy manipulacja faktami? Raczej świadoma manipulacja zważając 
na fakt, że już o tym wcześniej pisaliśmy.

konaną w terminie inwestycję ujętą w Wieloletnim Planie, 
grozi odpowiednia kara z prawem do rozwiązania umowy 
włącznie. Niestety jednak PUWiS swoim działaniem, po-
przez zawłaszczenie majątku należącego do Gminy, zablo-
kował możliwość wdrożenia umowy w życie, tak korzystnej 
dla nas mieszkańców.

Po co to wszystko?
Po raz kolejny więc odsłania się obraz tego, jaka to jest 

ta prawda ukazywana przez Dziennik Nowogardzki i tworzą-
cych go ludzi. Kolejny 
raz pojawia się artykuł 
stronniczy – czyżby na 
czyjeś zamówienie?

Prawda jest jednak 
taka, że do dziś, w opar-
ciu o ustawę o zbio-
rowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ście-
ków, PUWiS zobowiąza-
ne jest do sporządzania 
Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągo-
wych i Urządzeń Kana-
lizacyjnych, którego jak 
wiemy nie dostarczył, 
bo nie posiada umowy 
z Gminą na usługi wod.-

kan. Wcześniejszy plan ważny był do 2014 r., a kolejnego od 
dwóch lat, jak nie było, tak nie ma. Więc na podstawie czego 
więc PUWiS realizuje od stycznia 2015 r. inwestycje?

Może o to powinni zapytać się właśnie radni – jak su-
geruje autor artykułu - na podstawie jakiego prawa PUWiS 
zarządza nadal siecią wod.-kan. w gminie Nowogard oraz na 
podstawie czego realizuje obecnie inwestycje? A jeżeli są 
one zaległe, to dlaczego nie ponosi kar za te opóźnienia?
A my, w imieniu mieszkańców – szczególnie tych z ulicy Wa-
ryńskiego (planowany rozdział sieci kanalizacyjnej na sani-
tarną i deszczową) oraz z sołectw Ostrzyca i Osowo (rozwią-
zanie problemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków) – pytamy 
właśnie radnych: dlaczego nie zabezpieczyli, na wniosek 
burmistrza, w budżecie gminy potrzebnych kwot na rozwią-
zanie problemów kanalizacyjnych ww. miejscach?
Jak na razie, to za wszystko nadal płacą mieszkańcy naszej 
Gminy, i to dzięki podwyżce stawek za wodę i ścieki, którą 
sprezentowali nam radni z PiR, PiS, PSL i niezależni, działając 
wbrew opinii firmy zewnętrznej, którą radnym przedstawił 
burmistrz.

Opr. Piotr Suchy
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Główne wydarzenia festiwalu miały miejsce w dniach 15-17 
lipca 2016 roku, ale poprzedzały je liczne dodatkowe wyda-
rzenia.

Pierwsze w historii Kino na plaży w Nowogardzie cieszyło 
się sporym zainteresowaniem. Przez miasto przewinęła się 
znaczna grupa artystów, którzy animowali działania z mło-
dzieżą na warsztatach ARTeria, w filmowych przedbiegach wi-
dzowie mogli obejrzeć m. in.: „Brooklyn”, „Barany. Islandzka 
opowieść” czy „Baby Bump”.

Jednak najważniejszym punktem nowogardzkiego  
festiwalu był Konkurs Filmowa Młoda Polska, w którym jury 
pod przewodnictwem Marcina Bortkiewicza i ze wsparciem 
Moniki Kuczynieckiej, Małgorzaty Steciak i Mirki Szymaniak 
postanowiło przyznać Grand Prix filmowi „Czarnowidzka”  
w reżyserii Joanny Satanowskiej. W uzasadnieniu werdyktu 
napisano: „Za bezpretensjonalny i pełen ciepłej ironii obraz  
o tym, że każdy jest kowalem swojego losu”. Wyróżnienie 
specjalne otrzymał film „Powrót” w reżyserii Damiana Kocu-
ra, o którym jury napisało: „Za nowy wyrazisty głos w naszym 
kinie, mówiący o potrzebie zrozumienia błędów drugiego 
człowieka”.

XX Festiwal „Lato z Muzami” 
dobiegł końca

W zmaganiach konkursowych wzięły udział 22 filmy.
W piątek, 15 lipca br., rozpoczęła się zasadnicza część 

XX edycji „Lata z Muzami”, której głównym bohaterem 
był Marek Koterski, który otrzymał honorowy Laur Cisowy  
za wybitne dokonania reżyserskie. Reżyser sam poprowa-
dził spotkanie z publicznością przed seansem „Wszyscy 

Przez 10 dni widzowie mogli wziąć udział w wielu działaniach artystycznych. Tegorocz-
ne Grand Prix w Konkursie Filmowa Młoda Polska zdobyła Joanna Satanowska za film  
„Czarnowidzka”, zaś Cezary Pazura otrzymał nagrodę „Robi swoje!”, a widzowie obejrzeli na 
finał „Gorączkę złota” z premierową muzyką, skomponowaną na 20. lecie „Lata z Muzami”.
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jesteśmy Chrystusami”, który jest dla niego, jak sam przy-
znał, najważniejszym filmem w karierze. Widzowie pozna-
li m. in. proces twórczy Marka Koterskiego i dowiedzieli 
się, że wciąż pracuje on nad kolejnym projektem, zaś na 
otwarcie festiwalu widzowie obejrzeli monodram Małgo-
rzaty Bogdańskiej zatytułowany „Nie lubię pana, Panie Fel-
lini” w reżyserii właśnie Marka Koterskiego i było to jedno  
z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji „Lata z Mu-
zami”. Wielka w tym zasługa wybitnej aktorki, która wcie-
liła się w postać Giulietty Masiny, żony Federica Felliniego.  
Do Nowogardu zawitali ponadto: Małgorzata Zajączkowska 

z filmem „Noc Walpurgi” w reżyserii Marcina Bortkiewicza 
(również obecnego na festiwalu), Gabriela Muskała z filmem 
„Moje córki krowy” oraz Adam Woronowicz z filmem „Czer-
wony Pająk”. Każdy z tych seansów był znaczącym festiwa-
lowym wydarzeniem, a spotkania artystów z licznie zgro-
madzoną publicznością pozwoliły bliżej przyjrzeć się sztuce 
aktorskiej i procesowi twórczemu na wielu jego etapach.  
Nowogard wszystkich swoich gości przyjął bardzo gorą-
co, ale to Cezary Pazura przyciągnął największe tłumy  
na spotkanie i występ kabaretowy. Półtoragodzinny program  
humorystyczny przyjęty został entuzjastycznie. 
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Podczas uroczystego zakończenia „Lata z Muzami”  
widzowie obejrzeli krótki film zrealizowany podczas festiwa-
lu, obejrzeli „Czarnowidzkę”, a przede wszystkim obcowali  
z genialną „Gorączką złota” Charlesa Chaplina, z premie-
rową muzyką autorstwa Tomasza Lewandowskiego i wyko-
naną przez artystę wraz z zespołem. Finałem festiwalu był 
występ artystyczny przygotowany przez instruktorów i mło-
dych ludzi podczas trwających 10 dni warsztatów ARTeria. 
Widowisko cieszyło się ogromnym powodzeniem, brawom 
nie było końca. 

„Lato z Muzami” to spotkania z artystami różnych dzie-
dzin sztuki. Wśród malarzy organizatorzy gościli m. in. Floria-
na Kohuta i Małgorzatę Bucę. Muzycznie publiczność pory-
wali Małgorzata Ostrowska i zespół Cuba De Zoo. W trakcie 

festiwalu trwały warsztaty dla dzieci, które wraz z Moniką 
Kuczyniecką i Ligą Superbohaterów budowały rakietę. Jej 
imponujących rozmiarów kształt idealnie wpisał się w prze-
strzeń Nowogardzkiego Domu Kultury. Młodzi widzowie byli 
zresztą najliczniejszą grupą odbiorców festiwalu, a przygo-
towywane codzienne dla nich seanse budziły gigantyczne 
zainteresowanie.

Kolejna edycja - 21. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa 
LATO Z MUZAMI w Nowogardzie odbędzie się w dniach  
14-16 lipca 2017 roku. 

Organizatorami 20. LATA Z MUZAMI są: Nowogardzki 
Dom Kultury oraz Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Opr. Piotr Suchy
zdj. NDK/Piotr Suchy
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Laureaci Honorowego Laura  
Cisowego za dorobek artystyczny
w latach 2001-2016

2001 R.  
JANUSZ MORGENSTERN

2002 R.
ANDRZEJ BARAńSKI

2005 R.
STANISŁAW RÓŻEWICZ

2013 R.
JERZY DOMARADZKI

2004 R.
SYLWESTER ChęCIńISKI

2007 R.
AGNIESZKA hOLLAND

2008 R.
KRZYSZTOF ZANUSSI

2006 R.
MAREK PIWOWSKI

2011 R.
MIChAŁ BAJON

2009 R.
WOJCIECh WÓJCIK

2014 R.
WOCICECh SMARZOWSKI

2015 R.
JANUSZ ZAORSKI

2012 R.
DOROTA KęDZIERZAWSKA

2010 R.
WOJCIECh MARCZEWSKI

2016 R.
MAREK KOTERSKI

2003 R
JANUSZ MAJEWSKI
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Delegacje miast partnerskich  
Veles i Kävlinge w Nowogardzie 
W dniach 14-16 lipca 2016 r., na zaprosze-
nie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli,  
odwiedziły Nowogard dwie delegacje miast 
partnerskich Veles (Macedonia) i Kävlinge 
(Szwecja).
W skład macedońskiej delegacji weszli: Petre Sazdov – Prze-
wodniczący Rady Miasta Veles, Valentina Delimancheva  
- Radna Miasta Veles, Meri Pezkova – Pracownik Urzędu  
Miasta Veles, Milan Miov – Pracownik Urzędu  Miasta Ve-
les. Szwecję reprezentowali: Pia  Almström – Burmistrz Ka-
vlinge wraz z małżonkiem – Tommym Almströmem, Boriana 
Åberg  – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kävlinge I człon-
kini szwedzkiego parlamentu wraz z  partnerem Michaelem 
Sandinem.

Goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu Festiwalu 
Filmu, Muzyki i Malarstwa „Lato z Muzami 2016”, zwiedzili 
miasto Nowogard oraz Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje 
i Kamień Pomorski.

W ramach spotkań z przedstawicielami władz samorzą-
dowych Nowogardu omawiano pomysły realizacji wspól-

Co zaliczamy do środków dydaktycznych?
Środki dydaktyczne (środki kształcenia) – to wszelkie-

go rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, 
których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywi-
stości. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując  
wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym 
w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Najstar-
szym i najczęściej używanym środkiem dydaktycznym jest 
tablica szkolna.

Kolejne pieniądze  
dla nowogardzkiej oświaty
Gmina Nowogard pozyskała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 
19.819 zł. Przyznane środki finansowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem Referatu Oświaty 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej, mają być przeznaczony na zakup środków dydak-
tycznych w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy.

Podział środków dydaktycznych:
Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrod-

niczego, kulturowego, społecznego, które bezpośrednio 
przedstawiają rzeczywistość 

Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w spo-
sób pośredni: 

wzrokowe: • 
tablica szkolna • 
książki, podręczniki, mapy itp. • 
przeźrocza • 
film • 
rysunki • 
fotografie • 
ilustracje z czasopism, folderów itp. • 
słuchowe: • 
nagrania • 
audycje radiowe • 
wzrokowo słuchowe: • 
programy telewizyjne • 
multimedialne programy komputerowe • 
automatyzujące: • 
maszyny dydaktyczne • 
komputery • 
fantomy i modele • 

To kolejne środki zewnętrzne, które wpłynęły do budże-
tu gminy Nowogard.

opr. Piotr Suchy

nych projektów edukacyjno-kulturalnych w ramach zacie-
śniania współpracy między miastami partnerskimi.

Goście wyjechali oczarowani nowogardzką  gościnnością 
i zaprosili na rewizytę.

Jarosław Soborski 
Wydział RLiF UM w Nowogardzie
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Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2015r.  poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu nr 9 z dnia 

14.07.2016 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu 
ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,  

położonej  w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 
84/57 o pow. 163 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrę-
bie nr 3 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00027324/1 
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami 
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 
Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2016 r. o godz. 10.00 w sali obrad Komisji 
Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki   -  20.300,00 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj. 2.030,00 zł najpóźniej do dnia 22.08.2016 
r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 
0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, 
tel. (91) 39-26-225.                                                                                               
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie.    

 Burmistrz Nowogardu 
        Robert Czapla   

 
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
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.
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

Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: Laser-Graf, Płock, ul. N. Rynek 1, tel. 24 366-88-82

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 No-
wogardzie, 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; Mar-
ket „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. Chłop-
skich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spo-
żywczo-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. Wol-
ności 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 Spo-
żywczo-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

Dobra strona informacji

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
AKTUALNOŚCI   PRZETARGI   INFORMACJE   ZDJĘCIA* * *

www.nowogard.pl
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Spotkania pod „Niebieskim Namiotem” - organizatorzy: 
burmistrz Robert Czapla, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie  

oraz Misja Namiotowa- Agenda Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan i Zbór KECh GÓRNA IZBA w Nowogardzie 
ZAPRASZAJĄ DZIECI W WIEKU od 6 do 14 lat do UDZIAŁU W SPOTKANIACh


