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Wieści z Gminy...
Minęły dwa lata kolejnej kadencji B“rmistrza

Te dwa lata  upłynęły pod 
znakiem mudnej pracy nad 
przygotowaniem się do apli-
kowania o rodki z  unijnych 
funduszy. Przeprowadza-
li my analizy, konsultacje 
społeczne, diagnozowali my 
ró ne obszary  pod kątem 
aplikowania o unijne i mini-
sterialne dotacje na realiza-
cję planowanych inwestycji i 
przedsięwzięć. Trwały prace 
nad przygotowaniem doku-
mentacji technicznych, kosz-
torysów, studiów wykonal-
no ci i innych dokumentów 
potrzebnych  do opracowania 
wniosków o doinansowa-
nie. Ten długi, pracochłonny 
etap przygotowań mamy pra-
wie zakończony i co wa ne, 
zwieńczony du ym sukce-
sem. Otrzymali my doinan-
sowanie wszystkich zło o-
nych  dotychczas wniosków. 
Mogę z całą pewno cią po-
wiedzieć, e skutecznie pozy-
skujemy rodki zewnętrzne a 
przygotowanie dobrych pro-
jektów wiązało się z ogrom-
nym wysiłkiem. źfekty tych 
wysiłków będą widoczne w 
kolejnych dwóch latach, gdy 
przystąpimy do realizacji pro-
jektów, w tym, moim zda-
niem, najwa niejszych, czyli 
budowy obwodnicy zabytko-
wego centrum miasta przez 
tereny pocukrownicze oraz 

rewaloryzacji przestrzeni pu-
blicznej w obrębie naszych 
dwóch rynków.
   Je eli chodzi o zrealizowane 
w okresie ostatnich dwóch lat 
inwestycje, to z pewno cią 
najwa niejszą była moder-
nizacja stadionu miejskiego 
doinansowana przez Mini-
stra Sportu i Turystyki.
   Trwają bardzo zaawanso-
wane prace nad procesem 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów w naszym mie cie.
Przygotowujemy du y, kom-
pleksowy projekt rewitaliza-
cyjny, który w zało eniu ma 
rozwiązać choć czę ć proble-
mów mieszkańców. W tym 
celu powstaje Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji, który zo-
stanie przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej pod koniec grudnia. 
Na jego stworzenie równie  
otrzymali my unijną dotację.
We wrze niu tego roku Rada 
Miejska przyjęła poprzedzoną 
szerokimi konsultacjami spo-
łecznymi uchwałę o wyzna-
czeniu obszaru rewitalizacji, 
w którym koncentrować bę-
dziemy działania społeczne, 
gospodarcze, przestrzenne 
kierowane do mieszkańców 
tego obszaru ( m.in. osie-
dla Słowackiego, osiedla w 
obrębie ulicś Matejki, Ogro-
dowej, Młyńskiej ).  Pro-
jekt rewitalizacyjny obejmie 

przedsięwzięcia społeczne ( 
stworzenie Centrum Wspar-
cia Rodziny) z bud etem 
szacowanym na poziomie 
ok. 800 tys. zł. oraz przedsię-
wzięcia związane z poprawą 
infrastruktury technicznej 
osiedli wielorodzinnych ( uli-
ce, chodniki, o wietlenie, 
miejsca parkingowe itp.) a 
tak e obszaru parku nad rze-
ka więtą. A to wią e się z 
kosztami rzędu kolejnych 6-7 
milionów zł. Tych wszystkich 
przedsięwzięć nie zrealizu-
jemy rodkami skromnego 
gminnego bud etu, dlatego 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku, zło ymy kolejne 
wnioski o doinansowanie 
unijne w konkursach ogła-
szanych przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomor-
skiego.
   Z przyjemno cią przyzna-
ję, e bardzo dobrze współ-
pracuje mi się z Radą Miej-
ską. Pomimo ró nic, łączy 
nas wspólny cel, jakim jest 
ciągły rozwój  miasta i gmi-
ny oraz podnoszenie jako ci 

ycia naszych mieszkańców. 
W takiej atmosferze o wie-
le łatwiej jest podejmować 
trudne decyzje, wypracować  
kompromisy. Mając wiado-
mo ć ograniczeń inanso-
wych skromnego gminnego 
bud etu, w pierwszej kolej-
no ci realizujemy zadania, 
na które mo emy pozyskać 
doinansowanie zewnętrzne, 
które często sięga 60 – 85 % 
warto ci zadania.
   Z roku na rok coraz lepiej 
czuję się pełniąc funkcję bur-
mistrza. Z pewno cią poma-
gają w tym do wiadczenia 
moich poprzednich kadencji, 
ale równie  partnerskie re-
lacje i zaufanie do radnych 
oraz pracowników. To chyba 
najlepsza droga do sukcesów 
w pracy dla dobra naszych 
mieszkańców, za co wszyst-
kim radnym i pracownikom 
serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta i żminy 
Nowy Staw
Jerzy Szałach

Opracowano na podstawie materiałów z Urzędu Miejskiego w 
Nowym Stawie
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Wieści z Gminy...
Gmina Nowy Staw otrzymała kolejne “nijne doinansowania
    Z rado cią informu-
jemy, e w wyniku roz-
strzygnięcia konkursu 
ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego 
w ramach Poddziałania 
9.1.2 Transport miejski 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego 
na lata 2014 -2020, żmi-
na Nowy Staw otrzymała 
dofinansowanie unij-
ne przedsięwzięcia po-
legającego na budowie 
cie ki rowerowej na 

odcinku Nowy Staw 
- Tralewo - Ko cie-
leczki. Dzięki budowie 
ponad sze ciokilometro-
wego odcinka cie ki ro-
werowej prowadzącej z 

Nowego Stawu mo liwe 
będzie połączenie z ju  
istniejącą cie ką bie-
gnącą od Ko cieleczek 
do Malborka. Przyznane 
dofinansowanie wynosi 
85 % kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. W 
przypadku żminy Nowy 
Staw, dotacja unijna wy-
niesie ponad 3,5 mln 
złotych.
   Budowa cie ki rowe-
rowej to element więk-
szego projektu pn. „Po-
prawa dostępno ci do 
przystanków transportu 
zbiorowego poprzez roz-
budowę bazy infrastruk-
turalnej transportu ro-
werowego stanowiącego 
dojazd do przystanków i 
węzłów integracyjnych”. 

Projekt ten realizowany 
będzie w ramach Miej-
skiego Obszaru Żunkcjo-
nalnego Malbork - Sztum 
a partnerami w tym pro-
jekcie oprócz Nowego 
Stawu są Miasto Mal-
bork oraz żmina wiejska 
Malbork. Budowa cie ki 
zaplanowana jest na rok 
2018.
   Kolejnym projektem, 
który otrzymał unij-
ne dofinansowanie jest 
„Szkoła Marzeń”. De-
cyzją Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego z 
9 grudnia 2016 r. pro-
jekt edukacyjny zło ony   
w konkursie w ramach 
Poddziałania 3.2.1 Ja-
ko ć edukacji ogólnej 
RPO WP na lata 2014 – 

2020 został wybrany do 
dofinansowania. Przy-
znane dofinansowanie 
wynosi 95 % kosztów 
kwalifikowalnych projek-
tu. W przypadku żmi-
ny Nowy Staw, dotacja 
unijna wyniesie prawie 
1,7 mln złotych.
   Projekt skierowany 
jest do nauczycieli oraz 
uczniów Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w 
naszym mie cie. Na-
uczyciele skorzystają ze 
szkoleń i warsztatów, 
uczniowie z dodatko-
wych zajęć edukacyj-
nych, rodzice z porad 
psychologa i pedagoga.

Opracowano na podstawie materiałów z Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Wieści z Gminy...
Hejnaliści w Nowym Stawie

13 listopada z wie y nowostawskiego ko cioła poewangelickiego, zwanego potocznie „Ołówkiem” zabrzmiało a  6 
hejnałów z największych i najpiękniejszych miast PolskiŚ Krakowa, Warszawy, Płocka, Kalisza, Nowych Skalmierzyc 
oraz Malborka. 12 listopada z okazji uroczystych obchodów Narodowego więta Niepodległo ci w żalerii uławskiej 
w Nowym Stawie odbył się wyjątkowy koncert Nowostawskiej Orkiestry Dętej. Organizatorami imprezy byli burmistrz 
Nowego Stawu pan Jerzy Szałach, Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki oraz pan Andrzej Pałka.

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Opracowano na podstawie materiałów z Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.
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Opracowano na podstawie materiałów z Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

Wieści z Gminy...
Hejnaliści w Nowym Stawie
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Wieści z Gminy...
Nagroda B“rmistrza z okazji Dnia Ed“kacji Narodowej
   14 pa dziernika obchodzili my Dzień źdukacji Narodowej. W tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie obecnych i emeryto-
wanych pracowników placówek o wiatowych, pracowników kultury oraz sportu z terenu naszego miasta i gminy. Podczas spo-
tkania wręczone zostały nagrody Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Stawie oraz nagroda Burmistrza 
Nowego Stawu za szczególne osi gnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej za rok szkolny 2015/2016. 
Nagrodę otrzymała Pani Agnieszka Rudzik - Sawicka nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym  w Nowym Stawie. W spotkaniu udział wzięli tak e pracownicy Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki oraz 
pracownicy O rodka Sportu i Rekreacji. Po czę ci oicjalnej  licznie zgromadzeni uczestnicy wzięli udział w uroczystym obiedzie, 
po którym była zabawa taneczna prowadzona przez DJ IRMA. Poni ej fotorelacja z imprezy.

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Opracowano na podstawie materiałów z Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.
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Wieści ze szkół...
Pasowanie “czniów klas I
    Pasowanie uczniów klas 
I odbyło się 13 pa dziernika 
2016 roku o godzinie 17.00 
w sali gimnastycznej nasze-
go gimnazjum. W pierwszej 
czę ci uroczysto ci przedsta-
wiciele Samorządu Uczniow-
skiego zapewnili atrakcje 

uczniom, wychowawcom     
oraz rodzicom pierwszaków. 
W czasie otrzęsin pierwszo-
klasi ci musieli przej ć wie-
le  prób i wykonywać sze-
reg zadań, by zdobyć miano 
prawdziwego gimnazjalisty. 
Następnie pierwszoklasi ci 

zło yli oicjalne lubowanie 
na sztandar szkoły i stali się 
pełnoprawnymi uczniami 
żimnazjum im. M. Skłodow-
skiej - Curie. Po uroczystym 
lubowaniu pan Dyrektor 
yczył wszystkim sukcesów  

i wręczył gospodarzom pa-

miątkowe dyplomy pasowa-
nia na gimnazjalistę. Prze-
wodniczący Rady Rodziców 
równie  dołączył się do y-
czeń. Akademia zakończyła 
się sesją fotograiczną i za-
proszeniem go ci na słodki 
poczęstunek oraz dyskotekę.

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Opracowano na podstawie materiałów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
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Wieści ze szkół...
Smacznie, zdrowo, kolorowo w klasie IIIa 
    niadanie to najwa niej-
szy posiłek dnia. Dzięki niemu 
dzieci mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas 
lekcji i mają siłę do zabawy. To 
najlepszy start w nowy dzień! 
Dlatego wzięli my udział w 
programie edukacyjnymŚ 
„ niadanie Daje Moc”. W trak-
cie zajęć edukacyjnych ucznio-

wie pozyskiwali informacje na 
temat zdrowego od ywiania 
i jego znaczenia w yciu ka -
dego człowieka. żdy wszyscy 
osiągnęli wła ciwy poziom 
wiedzy zostało zorganizowane 
niadanie klasowe. Do pomo-

cy zostali zaanga owani ro-
dziceŚ Pani Daria Jó wik, Pani 
Kamila Łukowska, Pani Ange-

lika Baran i Pani Izabela Le-
wandowska-Poraszka. Jednak 
osobą najwa niejszą tego dnia 
był dla nas Pan Robert Wy y-
kowski – szef kuchni. To wła-
nie Pan Robert zorganizował 

nam zajęcia kulinarne, opra-
cował menu, zakupił produkty 
i udzielał cennych wskazówek 
dzieciom, jak mają wykony-

wać wybrane przez siebie po-
trawy. Mamy dzielnie wspiera-
ły swoje grupy i nadzorowały 
pracę dzieci. Po cię kiej pracy, 
nadszedł czas na degustację. 
Wszystkim bardzo smakowa-
ło! (wychowawca Pani źwa 
Czerniewska).

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Opracowano na podstawie materiałów ze Szkoły Podstawowej nr 2.
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Dnia 8 oraz 9 listopada 2016 r. w żalerii uławskiej odbyły się występy związane z obchodami Dnia Niepodległo ci 
pod nazwą Konkurs poezji i pie ni patriotycznej „Polska to My”.

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
“Polska to my”

LISTA LAUREATÓW KONKURSU
 PIE NI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „POLSKA TO MY”

Kategoria szkoła podstawowa klasy 0-III

PIź NI - soli ciŚ
I miejsce – Oliwia Wierzchowska
I miejsce – Justyna Dąbrowska
II miejsce – Zoia żruszka

PIź NI – zespołyŚ
I miejsce – N.Straty, N. Ceran,
 O. Wierzchowska
II miejsce – żrupa VI,
III miejsce – klasa II D

POźZJAŚ
I miejsce – Oliwia Pętal
II miejsce – Jakub Kownacki
III miejsce – Julia Suchcicka

Wyró nienie – Zuzanna Rutkowska

      Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI
PIź NI - soli ciŚ
I miejsce – Patrycja ukowska
II miejsce – Aleksandra Dąbrowska
III miejsce – Aleksandra Chudy
PIź NI – zespołyŚ
I miejsce – Julia Babciak, Klaudia Kaczmarska
II miejsce – Zuzanna Zabawa, Zuzanna Rafał
III miejsce – Agata Bernacka, Sandra Rogala,
 Karolina Sznaza, Joanna Jaroszewska

POźZJAŚ
I miejsce – Krystian Sosiński
II miejsce – Alicja Ceran
III miejsce – Weronika Marek

Wyró nienie – Aleksandra Konefał

Opracowano na podstawie materiałów z Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki



10

PIź NI - soli ciŚ
I miejsce – Kornelia Ostrowska
II miejsce – Dominika żrzelec
III miejsce – Wiktoria Kostrzewska

PIź NI – zespołyŚ
I miejsce – Sandra Szalkowska, Daria Cybulska
II miejsce – Nikola Rybicka, Michał Konefał
III miejsce – Olga Lory , Izabella Kilińska

POźZJAŚ
I miejsce – Dominik Sociński
II miejsce – Tymoteusz Majcher
III miejsce – Julia Szulc

Wyró nienie – Katarzyna Nibus

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
“Polska to my”

Kategoria szkoła gimnazjum

Opracowano na podstawie materiałów z Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki
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19 listopada br. o godz. 19-tej w Nowym Stawie odbyły się ZADUSZKI MUZYCZNź 2016. Podczas tego niezwykłego koncertu 
w żalerii uławskiej przybyli go cie wysłuchali utworów muzyków, którzy ju  odeszli. Wykonawcy przypomnieli pie ni i piosenki 
bardzo ró norodne. Irena Jarocka, Czesław Niemen,  Agnieszka Osiecka czy Anna żerman, Bogusław Mec, Anna Jantar – to 
tylko niektóre nazwiska artystów, których utwory wykonano.

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
Zad“szki m“zyczne - Ocalić od zapomnienia  

Opracowano na podstawie materiałów z  Nowostawskiego Centrum Kultury i  Biblioteki.
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Dnia 06. Grudnia o godzinie 16:00 Nowostawskie Centrum 
Kultury i Biblioteki wraz z panem burmistrzem Jerzym Szała-
chem zaprosili do żalerii uławskiej wszystkie dzieci z miasta i 
gminy na spotkanie ze więtym Mikołajem. Wszyscy wietnie się 
bawili, był poczęstunek w postaci popcornu oraz gofrów.  Przed 

przyjazdem więtego Mikołaja odbyły się zabawy oraz konkursy 
z nagrodami. Najbardziej na Mikołaja czekały najmłodsze dzie-
ci, które przyjęły go z wielkim przejęciem. więtemu podczas 
rozdawania prezentów towarzyszyły dwie nie ynki. Worek z 
prezentami pomogli zapełnić liczni sponsorzy.

Kurier Nowostawski • Grudzień 2016Kurier Nowostawski • Grudzień 2016

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
Spotkanie ze świętym Mikołajem 

Opracowano na podstawie materiałów z Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki.
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Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
Spotkanie ze świętym Mikołajem 

Opracowano na podstawie materiałów z Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki.
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Turniej trwał trzy godziny, pogoda dopisała, gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za bardzo 
dobra grę i sportowe zachowanie. Sędzią turnieju był pan  Łukasz Pawłowski. Nagrody dla zespołów w postaci pucha-
rów i słodyczy  ufundował Bank Spółdzielczy Nowy Staw.

Dnia 27 pa dziernika 2016 r. w godzinach przedpołudniowych na boiskach O rodka Sportu i Rekreacji w Nowym 
Stawie odbył się Turniej Piłki No nej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego Nowego Stawu. Organizatorem  turnieju 
był  Zespół Szkolno – Przedszkolny i żimnazjum z Nowego Stawu oraz Nowostawski Bank Spółdzielczy. Współorga-
nizator imprezy, O rodek Sportu i Rekreacji zadbał o całokształt turnieju, zabezpieczył sędziów oraz opiekę medycz-
ną. Celem turnieju jest promowanie piłki no nej w ród młodzie y, kształtowanie zdrowego stylu ycia, aktywizację 
lokalnych rodowisk sportowych i społecznych oraz przestrzeganie zasad „fair play”.
W turnieju wzięły udział  dru yny dziewcząt i chłopców z klas gimnazjalnych.

Wieści sportowe
T“rniej Piłki Nożnej o P“char  Prezesa Bank“ 
Spółdzielczego Nowego Staw“

Na boisku Orlik tutejszego OSiR pojedynki rozegrały 4 zespoły  dziewcz tŚ
żimnazjum Miłoradz, zdobyło 3 pkt. zajmując  IV miejsce.
żimnazjum Nowy Staw, zdobyło 3 pkt. zajmując  III miejsce.
żimnazjum nr 3 Malbork, zdobyło 4 pkt. zajmując II  miejsce.
żimnazjum Stare Pole, zdobyło 7 pkt. zajmując I miejsce.

Chłopcy  zagrali turniej na boisku trawiastym OSiR, do rozgrywek przyst piły 3 zespołyŚ
żimnazjum Nowy Staw,  zdobyło  0 pkt. zajmując  III miejsce.
żimnazjum  Miłoradz zdobyło  3 pkt. zajmując II  miejsce 
żimnazjum Stare Pole, zdobyło  6 pkt. zajmując I  miejsce.

Opracowano na podstawie materiałów z O rodka Sportu i Rekreacji
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W piątkowe przedpołudnie dnia 21. pa dziernika chłopcy w kategorii  U-10 rozegrali XVII  Turniej Piłki No nej pod 
nazwą „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”  
Do Nowego Stawu przybyły zespołyŚ
 
1. Szkoła Podstawowa nr 5 z Malborka
2. Szkoła Podstawowa z Miłoradza
3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Kałdowa
4. Szkoła Podstawowa z Miłoradza

Odbyło  się  sze ć pojedynków, po dwie połowy 10 minutowe.
    
Rozegrane spotkania:

1. SP nr 5  8-0  Miłoradz
2. SP Nowy Staw 2-3  SP nr 6 Kałdowo
3. SP Miłoradz  1-4  SP Nowy Staw
4. SP nr 5  6-0  SP nr 6 Kałdowo
5. SP Miłoradz  7-0  SP nr 6 Kałdowo
6. SP nr 5 Malbork 8-1  SP Nowy Staw

Po kolejnym turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” wyłonił się lider - Szkoła Podstawowa nr 5 z Mal-
borka i to ona będzie reprezentowała powiat malborski na  szczeblu wojewódzkim. Sędzią turnieju był pan Radosław 
Wendowski. Zwycięskiej dru ynie yczymy powodzenia w turniejach wojewódzkich.

Opracowano na podstawie materiałów z O rodka Sportu i  Rekreacji.

Wieści sportowe
T“rniej Piłki Nożnej Z podwórka na stadion 
o P“char Tymbark“
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Wiadomości Policyjne
Uroczyste przekazanie samochodów dla Policji 
powiat“ malborskiego
Dnia 10 listopada 2016 o 
godz. 14.00 policjanci otrzy-
mali z rąk przedstawicieli 
władz samorządowych klu-
czyki do czterech nowych 
oznakowanych radiowozów. 
Samochody policyjne mar-
ki Skoda Yeti przeznaczone 
zostały dla funkcjonariuszy 
z Komisariatu w Nowym Sta-
wie, Posterunku w Starym 
Polu oraz dla policjantów 

Wydziału Prewencji. Zakup 
słu bowych pojazdów był 
mo liwy dzięki współpracy 
władz samorządowych oraz 
Policji, które wspólnie sinan-
sowały koszty kupna i wypo-
sa enia aut. Radiowozy będą 
słu yły policjantom w trakcie 
codziennych patroli. W spo-
tkaniu uczestniczył Naczelnik 
Wydziału Transportu Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w 

żdańsku oraz przedstawicie-
le władz samorządowych po-
wiatu malborskiego, którzy w 
obecno ci kadry kierowniczej 
i funkcjonariuszy malborskiej 
komendy, wręczyli kluczyki 
do u ytku nowych samocho-
dów Skoda Yeti. Radiowozy 
będą słu yły policjantom w 
Komisariacie w Nowym Sta-
wie, Posterunku w Starym 
Polu oraz w Komendzie w 

Malborku. Pojazdy z napę-
dem na cztery koła oraz wy-
sokim zawieszeniem pozwolą 
dotrzeć policjantom w trud-
niej dostępny teren. Z pew-
no cią sprawdzą się w trakcie 
podejmowanych policyjnych 
interwencji.  Bud et resortu 
i włodarze powiatu malbor-
skiego przeznaczyli na ten cel 
łącznie 119 tysięcy złotych.

Opracowano na podstawie materiałów z  Komendy Powiatowej Policji w Malborku

Sier ant sztabowy Sławomir Opałka odbiera nowy radiowóz 
dla nowostawskiej komendy z rąk burmistrza Malborka Marka 
Charzewskiego.



W sobotę 7 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w ko ciele w. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie odbędzie się koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Żilharmonii Poznańskiej, nazywanego powszechnie „Poznańskimi 
Słowikami”, pod dyrekcją Macieja Wielocha.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Po raz pierwszy w naszym mie cie wystąpi tak znany w Polsce i poza jej gran cami 
chór o ponad 75 – letniej tradycji, zało ony i prowadzony przez dziesiątki lat przez prof. Stefana Stuligrosza.
W wykonaniu około siedemdziesięciu chórzystów, przy akompaniamencie Macieja Bolewskiego, zabrzmią w naszej uławskiej 
Kolegiacie najpiękniejsze polskie kolędy.

Przedsięwzięcie to stało się mo liwe dzięki przychylno ci proboszcza ks. kanonika Jerzego Pawelczyka, inspiracji miło nika 
kolęd posła Tadeusza Cymańskiego, zaanga owaniu władz miasta z burmistrzem Jerzym Szałachem na czele oraz dyrektora 
NCKiB Krzysztofa Osijewskiego.                                                                              

Pozyskane przez samorząd wsparcie inansowe żrupy LOTOS oraz źNźRżA pozwoliło nadać wydarzeniu odpowiednią rangę 
oraz oprawę.                                                    

Koncert zostanie zarejestrowany przez TVP 3 a relacja z tego wydarzenia wyemitowana będzie na antenie TVP żdańsk 8 
stycznia 2017 r.
Pielęgnując ywą tradycję piewania kolęd zapraszamy serdecznie na wielkie wspólne kolędowanie z „Poznańskimi Słowikami”.
Wstęp wolny.

fot. Antoni Hofmann fot. Piotr Pawlak Maciej Wieloch  
fot. Piotr Pawlak







URZ D MIEJSKI W NOWYM STAWIE
82-230 Nowy Staw

ul. gen. Józefa Bema 1
tel. + 48 55 271 51 00
tel. + 48 55 271 51 10
fax. + 48 55 271 51 23

www.nowystaw.pl
e-mail: um@nowystaw.pl

żodziny otwarciaŚ
poniedziałek 7Ś30 – 15Ś30 

wtorek 7Ś30 – 17Ś00
roda 7Ś30 – 15Ś30

czwartek 7Ś30 – 15Ś30 
piątek 7Ś30 – 14Ś00

MIEJSKI O RODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

82-230 Nowy Staw
ul. gen. Józefa Bema 1
tel.  + 48 55 271 56 51

tel./fax. +48 55 276 15 40
www.mops.nowystaw.pl

e-mailŚ sekretariat@mops.nowystaw.pl  

żodziny otwarciaŚ
poniedziałek  7Ś30 – 15Ś30

wtorek 7Ś30 – 17Ś00
roda 7Ś30 – 15Ś30

czwartek 7Ś30 – 15Ś30
piątek 7Ś30 – 14Ś00 

NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

82-230 Nowy Staw
ul. Jana Pawła II 2

tel. kom.  +48 728 465 232
tel. fax  +48 55 271 51 56 

www.nckibnowystaw.pl
e-mailŚ sekretariat@nckibnowystaw.pl 

ŻacebookŚ Nowostawskie Centrum  
Kultury i Biblioteki

żodziny otwarciaŚ
wtorek – piątek 9Ś00 – 19Ś00

sobota 8Ś00 – 16Ś00

OCHOTNICZA STRA  PO ARNA
ul. gen. Józefa Bema 7

tel: +48 55 271 51 08
tel. alarmowyŚ 998

z tel. kom. 112
www.nowy-staw.osp.org.pl

ŻacebookŚ Ochotnicza Stra  Po arna w 
Nowym Stawie

POSTERUNEK POLICJI
82-230 Nowy Staw

ul. gen. Józefa Bema 7
tel: +48 55 271 51 07

tel. alarmowyŚ 997
tel. kom. 112 
www.policja.pl

www.zsr-nowystaw.pl

żodziny otwarciaŚ
całodobowo

ZESPÓŁ SZKOLNO –PRZEDSZKOLNY
W NOWYM STAWIE

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Wincentego Pola

klasy 0 - III
82-230 Nowy Staw

ul. żdańska 53
tel./fax +48 55 271 56 40

www.spnowystaw.pl
e-mail: 

sekretariat_gdanska@zspnowystaw.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Wincentego Pola

klasy IV – VI
82-230 Nowy Staw

ul. Bankowa 2 
tel./fax +48 55 271 51 44 

www.spnowystaw.pl
e-mailŚ sekretariat@zspnowystaw.pl 

żimnazjum im. Marii Skłodowskiej 
Curie

82-230 Nowy Staw
ul. Mickiewicza 51

tel./fax +48 55 271 50 52
www.zspgimnowystaw.szkolna.net

e-mail: 
sekretariat _gimnazjum@zspnowystaw.

pl 

ZSP Przedszkole w Nowym Stawie
82-230 Nowy Staw
ul. żdańska 43 B

tel. +48 55 271 52 40
www.przedszkolenowystaw.szkolna.net

e-mailŚ przedszkolens@wp.pl

ZESPÓŁ SŁU B  RATOWNICZYCH
82-230 Nowy Staw

ul. gen. Józefa Bema 7
tel. +48 55 246 81 32 
www.zsr-nowystaw.pl

INFORMATOR

żALERIA UŁAWSKA
82-230 Nowy Staw

Rynek Kazimierza Pułaskiego 1
tel: 728 465 232

www.nckibnowystaw.pl

żodziny otwarciaŚ
poniedziałek  nieczynne

wtorek  nieczynne
roda  17Ś00 – 19Ś00

czwartek  17Ś00 – 19Ś00
piątek  17Ś00 – 19Ś00
sobota  14Ś00 – 19Ś00

niedziela  14Ś00 – 20Ś00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ

„NOVAMED”
82-230 Nowy Staw

ul. gen. Józefa Bema 7
tel. +48 508 212 730 

e-mail: novamednowystaw@neostrada.
pl

żodziny otwarciaŚ
poniedziałek – piątekŚ 8Ś00 – 18Ś00

rejestracjaŚ 7Ś45 – 17Ś00
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