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 Burmistrz Robert Czapla zdobył pieniądze na mo-
dernizację parkietu w sali gimnastycznej przy SP 1.
 30 czerwca burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
oraz członek zarządu Województwa Zachodniopo-
morskiego Stanisław Wziątek podpisali umowę, na 
mocy której gmina Nowogard otrzyma dotację na 
kompleksową modernizację parkietu sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Woj-
ska Polskiego.
 Obecny stan podłoża w tym obiekcie jest nieza-
dowalający, pozbawiając ćwiczących tam uczniów 
komfortu i wygody użytkowania. Teraz się to zmie-
ni, zaplanowane prace obejmować będą bowiem 

Umowa podpisana na kompleksową
modernizację parkietu w SP1

bezpyłowe cyklinowanie, polerowanie, trzykrotne 
lakierowanie lakierami dwuskładnikowymi z utwar-
dzaczem nowej generacji, a także wymalowanie linii 
na boiskach do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, 
piłki halowej, badmintona i tenisa.
 Prace związane z renowacją parkietu mają się za-
kończyć przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolne-
go, w najbliższych dniach do firm mogących je wyko-
nać wysyłane będą zapytania ofertowe. Szacuje się, 
że gmina zapłaci za wszystko ok. 100 tys. zł, a dotacja 
z budżetu województwa pokryje 30% wydatków.

Paweł Botarski
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 5 lipca burmistrz Nowogardu Robert Czapla prze-
kazał druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszo-
mierzu dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. 
Jest to nowoczesny sprzęt firmy Auer, którego zakup 
został pokryty z budżetu gminy, a każdy z zestawów 
to noszak z manometrem i reduktorem płucnym, 
szelki i pas biodrowy, maska na twarz, sygnalizator 
bezruchu i butla tlenowa o pojemności 6 litrów. Za-
kup sprzętu, który znacznie podniesie komfort i bez-
pieczeństwo strażaków podczas akcji gaśniczych, 
kosztował ponad 12 tys. zł.

Burmistrz Robert Czapla przekazał
strażakom z Wyszomierza nowy sprzęt

 - „Po to właśnie przekazujemy nowoczesny sprzęt, 
żeby było bezpieczniej, a bardzo ważne jest to, że 
zestawy są wyposażone między innymi w czujnik 
bezruchu, który może uratować życie strażaka. Roz-
mawiamy o wodzie i węźle sanitarnym w remizie, 
żeby po akcji można było chociażby wziąć prysznic. 
Woda już jest, czas na ciąg dalszy” - mówi burmistrz 
Robert Czapla.
 Niedawno przy remizie w Wyszomierzu, kosztem 
około 8 tys. zł, wykonane zostało przyłacze wodo-
ciągowe. Wkrótce w budynku urządzony ma zostać 
sanitariat, a strażacy planują większą przebudowę 
swojej siedziby.

Paweł Botarski
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 11 lipca na dobre ruszyły prace zwią-
zane z wykonaniem generalnego re-
montu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogar-
dzie. Zaczęły się one od symbolicznego 
wyburzenia jednej za ścian na niskim 
parterze budynku przez burmistrza 
Roberta Czaplę oraz radnego Stanisława 
Saniuka, teraz za wykonanie inwestycji 
wezmą się pracownicy firmy Kuźnia Art, 
która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu ogłoszonym wcześniej przez 
gminę.
 Wartość zaplanowanych prac prze-
kracza 1,35 mln zł, z czego znaczną część 
(930 tys. zł) pokryje dotacja z Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Zakres inwestycji obejmuje między inny-
mi wymianę instalacji elektrycznej, kotła 
grzewczego, termomodernizację całego 
budynku i położenie nowych okładzin 
podłogowych, a także dostosowanie bu-
dynku do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, wraz z montażem specjalnej plat-
formy, dzięki której ludzie poruszający 
się na wózkach inwalidzkich będą mogli 
dostać się na piętro.

 - „Miejska Biblioteka Publiczna jest bardzo ważną dla No-
wogardu instytucją i w 100 procentach zasługuje na ten re-
mont oraz poprawę warunków korzystania z jej zbiorów, a tak-
że warunków pracy zatrudnionych tu ludzi” - powiedział chwilę 
po rozpoczęciu inwestycji burmistrz Robert Czapla.
 Planowany termin zakończenia prac w bibliotece to 20 
grudnia 2022 roku. Roboty prowadzone mają być etapami na 
kolejnych piętrach w ten sposób, by z księgozbioru można było 
stale korzystać.

Paweł Botarski

Modernizacja biblioteki rozpoczęta 
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 7 lipca br. o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim 
odbył się Konwent Sołtysów z Burmistrzem Nowo-
gardu Robertem Czaplą w sprawie organizacji te-
gorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 
3 września 2022 r. w Żabowie.
 Głównym celem spotkania było przedstawienie 
harmonogramu oraz omówienie sposobu realizacji 
zadań niezbędnych do pomyślnego przeprowadze-
nia wydarzenia. Dyrektor NDK Aneta Drążewska po-
informowała, że dożynki tradycyjnie rozpoczną się 
Mszą Świętą w kościele parafialnym w Żabowie, na-
stępnie zostanie uformowany korowód, który przej-
dzie przez wieś aż do boiska, gdzie zaplanowana jest 
dalsza część uroczystości. Sołtys Żabowa zadeklaro-
wał również pomoc przy kierowaniu ruchem oraz 
nadzór nad parkingiem. Na zebraniu ustalono plan 
rozmieszczenia sceny, stoisk, parkingów i wjazdów 
oraz wybrano muzyczną gwiazdę wieczoru – zespół 
Mega Dance, wykonujący muzykę disco-polo.
 Kolejnym punktem była dyskusja nad prze-
prowadzeniem trzech konkursów dożynkowych 
pn.: ,,Zadbaj o siedlisko bo to twoje środowisko”, 
,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz ,,Najład-
niejsza Ozdoba Dożynkowa” w której mogą wziąć 
udział Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenia a także osoby indywidualne (regulaminy 

Konwent Sołtysów
w sprawie Dożynek Gminnych

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz jego 
zastępca Jarosław Hołubowski spotkali się 11 lipca 
z przedstawicielami Straży Pożarnej, Arturem Konio-
rem i Dariuszem Schachtem, by omówić szczegóły 
związane z organizacją pierwszej edycji zawodów 
Crossfirefighter, czyli ekstremalnego biegu strażac-

Burmistrz Robert Czapla
wesprze strażackie zawody

kiego. Impreza ta ma odbyć się 13 sierpnia w Go-
leniowie, udział w niej brać będą jednak strażackie 
drużyny z całego powiatu, w tym oczywiście z gmi-
ny Nowogard, a w trakcie biegów (w zależności od 
grupy wiekowej starty odbędą się na trzech różnych 
dystansach) zmierzą się one z błotem, wodą i prze-
szkodami, które imitować mają warunki podczas 
działań ratowniczo - gaśniczych.
 Gmina Nowogard będzie jednym ze współorgani-
zatorów imprezy, burmistrz Robert Czapla już teraz 
zaprasza więc miejscowych strażaków do godnego 
reprezentowania swoich jednostek, a kibiców do 
zapewnienia strażakom odpowiedniego wsparcia 
podczas zawodów w Goleniowie.
 Warto dodać, że biegowi będzie towarzyszył stra-
żacki piknik z pokazem pojazdów ratowniczo - gaśni-
czych, strefą gastronomiczną i innymi atrakcjami.

Paweł Botarski

i karty zgłoszeń do konkursów dostępne na stronie 
www.nowogard.pl). Burmistrz zaproponował, aby 
takie spotkania, odbywały się co tydzień.
 Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe 
do bezpłatnego wystawiania stoisk.
Dojazd na dożynki umożliwi bezpłatny autobus, któ-
ry będzie kursował na trasie Nowogard- Żabowo. 
Wyjazd z Nowogardu o godz.: 13:30, 15:30, 17:30, 
planowany powrót o godz.: 19:30 oraz 24:00.

Opracował:
Marcin Ogiewa 
Wydział GNGR
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 27 czerwca 2022r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wraz ze swoimi zastępcami: Jarosławem 
Hołubowskim i Bogdanem Jaroszewiczem spotkali 
się z Komendantem Powiatowym Policji w Golenio-
wie insp. Robertem Sielskim i nowym Komendan-
tem Komisariatu Policji w Nowogardzie Marcinem 
Włodarczykiem. W związku z powołaniem kom. 
Marcina Włodarczyka na stanowisko pełniącego 
obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie burmistrz złożył serdeczne gratulacje i życze-
nia sukcesów przy realizacji zadań z zakresu bezpie-
czeństwa mieszkańców, wytrwałości i konsekwencji 
w działaniu. Awans ten jest niewątpliwie wyrazem 
docenienia dotychczasowych dokonań, wiedzy i do-
świadczenia oraz dowodem zaufania i uznania.

Nowy Komendant KP w Nowogardzie
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 Pana Romana Gronowskiego, mieszkającego od 
lat w Ostrzycy Sybiraka, odwiedził 12 lipca burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Pan Roman 29 czerwca 
obchodził 90. urodziny, ale że wcześniej nie byłu ku 
temu okazji, z życzeniami i upominkami burmistrz 
wybrał się do dostojnego jubilata nieco poźniej, ży-
cząc dwustu lat w dobrym zdrowiu, a towarzyszyła 
mu przewodnicząca nowogardzkiego koła Ogólno-
polskiego Związku Sybiraków, Pani Franciszka Koby-
lińska.

Burmistrz Robert Czapla
z życzeniami u 90-letniego Sybiraka

 Podczas spotkania Pan Roman przedstawił swoją 
historię związaną ze zsyłką swojej rodziny na Sybe-
rię, opowiadał też o tym, jak ze swoją małżonką Eu-
genią osiedlił się w latach powojennych w Ostrzycy, 
nie krył też radości z tego, że burmistrz go odwie-
dził. Rozmowa upłynęła w bardzo miłej atmosferze. 
Panu Romanowi życzymy oczywiście wszystkiego, co 
najlepsze.

Paweł Botarski
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 W dniu 28 czerwca 2022 r., w świetlicy wiejskiej 
w Strzelewie odbyło się spotkanie Burmistrza Ro-
berta Czapli z sołtysami. Na zebraniu obecni byli 
także: Zastępca Burmistrza Bogdan Jaroszewicz, Se-
kretarz Paweł Juras, pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz przedstawiciele Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Zebranie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich 
zaproszonych gości oraz przedstawieniem nowego 
Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie 
Pana Marcina Włodarczyka oraz dzielnicowego Bła-
żeja Kubickiego, który zachęcał do współpracy i zgła-
szania wszelkich problemów.
 Głównym tematem spotkania było omówie-
nie spraw związanych z organizacją dożynek gmin-
nych. Po przedstawieniu propozycji kandydatów, 
jednogłośnie na gospodarza tegorocznych dożynek 
wybrano Sołectwo Żabowo. Burmistrz zachęcał so-
łectwa do uczestnictwa w dożynkach i wystawiania 
stoisk sołeckich.
 Nie zabrakło również pytań od sołtysów na które 
odpowiadał burmistrz oraz obecni urzędnicy. Dzię-
ki temu, wiele spraw zostało wyjaśnionych, co po-
twierdza, że warto organizować takie spotkania.
 Na koniec Burmistrz podziękował wszystkim 
uczestnikom za przybycie.

Marcin Ogiewa
Wydział GNGR

Dożynkowe spotkanie
Burmistrza Roberta Czapli z sołtysami
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 6 lipca 2022r odbyło się spotkanie w siedzibie 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie. 
Na zaproszenie Prezes ZNP Pani Stanisławy Jakub-
czak w spotkaniu uczestniczył burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla oraz kierownik ZEAS Lilla Kaźmierow-
ska. Na spotkaniu omówiono miniony rok szkolny 
2021/2022, dokonano stosownych podsumowań 
i analiz.
 Został poruszony również temat zmian w Karcie 
Nauczyciela, które będą obowiązywały  od  1 wrze-
śnia 2022 roku, dotyczące zatrudniania początkują-
cych  nauczycieli oraz ich awansu zawodowego.

Spotkanie w siedzibie
Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Burmistrz Robert Czapla oraz prezes Stanisława 
Jakubczak podziękowali również za owocną pracę 
członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego odcho-
dzącym na świadczenie emerytalne. Pani Kazimie-
rze Krusińskiej nauczycielowi Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie, Pani Janinie Lendzion nauczy-
cielowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie 
oraz Pani Ewie Bodo - pracownikowi obsługi Szkoły 
Podstawowej w Żabowie.

opr. Tomasz Zadrózny
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Koszenie trawy przy działkach ul. Zamkowej

Porządki w gminie Nowogard
Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez 
ten czas wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu 
za drobne przewinienia), które na poczet kar sprzą-
tały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, 
likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalo-
wywały szpecące napisy na elewacjach budynków. 

Ten czas, to również dobra współpraca burmistrza 
z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki któ-
remu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego 
miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców. 
Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach 
i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gmi-
ny.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa , ul. Warszawska , ul. Kowalska, ul. 700 Lecia,
ul. Zielona, parking przy Przystani

Czyszczenie studzienek kanalizacacji deszczowej drogi wojewódzkiej od ul. 3 Maja
- stacja Orlen do ul. G. Bema przy kościele
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Koszenie terenów zielonych przy garażach ul. Zamkowej

Koszenie przy siłowni i skarpie - ul. Waryńskiego i Kilińskiego

Oczyszczanie obrzeży krawężników i usuwanie przerostów trawy z kostki brukowej garaży na ul. Zamkowej

Przycinka gałęzi i hakanie przerostu trawy wokół obiektu PSS ul. 3 Maja
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Koszenie trawy w rowach i poboczach łącznik Sieciechowo - do ul. Ogrodowej

Koszenie trawy przy stawku ul. Radosława

Koszenie trawy i porządki przy śmietnikach na ul. 5 Marca

Plewienie trawy z chodnika przy ratuszu Koszenie trawy pobocza ul. Sikorskiego
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Porządki za pomnikiem schody - odchwaszczanie i zamiatanie

 W dniu 27 czerwca br. ogłoszony został konkurs 
na 15 darmowych wejściówek na festiwalem mu-
zyczny „ Świniobicie Crosstown”.
Aby otrzymać nagrodę należało do dnia 30 czerwca 
do g.14.00 poprawnie odpowiedzieć na trzy pyta-
nia:
1. Ile dni trwa tegoroczna edycja Festiwalu?
2, Kto jest główną gwiazdą sobotniego koncertu? 
3. Z jakiego miasta pochodzi zespół Kolaboranci?
i odesłać je na adres e-mail promocja@nowogard.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu!
 O zakwalifikowaniu się do konkursu decydowała 
kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 Szczęśliwym zwycięzcom konkursu, 1 lipca br. 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Zastępca 
Burmistrza Jarosław Hołubowski osobiście wręczy-
li bezpłatne wejściówki na festiwal, osobom które 
zgłosiły się do Sekretariatu Burmistrza.
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 24 czerwca uroczyście zakończył się rok szkolny 
2021/2022. Na apelu w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 2 w Nowogardzie  gościł burmistrz Robert Czapla. Pan 
dyrektor Leszek Becela odczytał list Kuratora Zachod-
niopomorskiego oraz w kilku słowach podsumował mi-
niony rok szkolny. Podczas apelu wręczono świadectwa 
wyróżniającym się uczniom. Burmistrz wręczył nagrodę 
„Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” uczennicy Agacie 
Marczuk (klasa 2C). „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” 
to nagroda przyznawana przez komisję powołaną przez 
Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, na podstawie 
wniosków złożonych przez dyrektorów szkół prowadzo-
nych przez Gminę Nowogard. Zgodnie z regulaminem 
przyznawania stypendiów, oceniane były: średnia ocen 
w szkole, udział i zajęcie punktowanych miejsc w kon-
kursach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogól-
nopolskich i międzynarodowych), aktywność społeczna 
wykraczająca poza ramy szkoły. „To był wyjątkowy rok 
szkolny. Dziękuję za wysiłek podjęty przez dyrektorów, 
nauczycieli, pracowników i rodziców, by w nowej sytuacji 
kontynuować codzienną naukę i nie tracić kontaktu ze 
szkołą, przyswajać nową wiedzę i umiejętności. Z pew-

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

nością zdobyte teraz do-
świadczenia zaowocują 
także w przyszłości. Gra-
tuluję wszystkim stypen-
dystom oraz dyrektorom 
szkół, nauczycielom, tre- 
nerom oraz rodzicom 
nagrodzonych uczniów – 
mówi burmistrz podczas 
uroczystości w II Liceum 
Ogólnokształcące w No-
wogardzie.” 
 Podczas apelu Dyrek-
tor i Burmistrz pożegnali 
wieloletnią pracownicę 
II Liceum Elżbietę Ba-
ran odchodzącą na eme-
ryturę.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce  zatrudni od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 
na stanowiskach:
• Nauczyciela logopedę w wymiarze 4/22 godzin;
• Nauczyciela wychowawcy świetlicy w wymiarze 10/26 godzin;
• Nauczyciela surdopedagoga w wymiarze 2/20 godzin;
Od kandydata wymagane są kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Wymagane dokumenty:
• Podanie
• Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 
2017r.);
• CV
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową 
w Długołęce, 72-200 Nowogard, Długołęka 16a, w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowiska.
Dokumenty należy składać w sekretariacie ZEAS – u w Nowogardzie ul. 3 go Maja 6 do dnia  
06.08.2022 roku do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – 
(wpisać przedmiot) w Szkole Podstawowej w Długołęce.”

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce 

mgr Monika Huget

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI 
ROK SZKOLNY 2022/2023
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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; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 26 200

Redaktor wydania: Andrzej Sawicki

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl
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Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.


