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W SP Nr 1 będzie klasa sportowa
Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla od wielu lat inwestuje i aktywnie wspiera rozwój fizyczny
dzieci i młodzieży z terenu gminy:
m.in. powstają siłownie na świeżym powietrzu, na ukończeniu jest
remont urządzeń na skateparku
a w każdym tygodniu wakacji organizowane są różnorodne turnieje
sportowe. W działania te wpisuje
się także powstanie w Nowogardzie klasy sportowej o profilu piłki
ręcznej. Pomysł tym bardziej celny,
że przy szkole od lat działa klub piłki ręcznej „Jedyneczka” odnoszący
znaczne sukcesy w tej dyscyplinie.
Klasa sportowa w SP 1 ruszy już we
wrześniu tego roku.
We wtorek, 6 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Burmistrz Robert Czapla zawarł
z Jarosławem Szymaniakiem
- koordynatorem Ośrodków
Szkolenia Piłki Ręcznej w województwie zachodniopomorskim,
umowę o utworzeniu w Nowogardzie pierwszej klasy sportowej. W podpisaniu umowy wzięli
również udział: Jakub Tarczykowski - prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej, Marcin
Wolny, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w nowogardzkim Zespole Szkół i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
oraz dyrektor SP1 Anna Łysiak
i Lilla Kaźmierowska reprezentująca gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół.
- Chcemy, aby nasze dzieci
i młodzież mogły rozwijać swoje
umiejętności gry w piłkę ręczną. Od

Od lewej siedzą: Marcin Wolny (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Jakub Tarczykowski (Prezes
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej), burmistrz Robert Czapla oraz Jarosław   Szymaniak
(Koordynator Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej w województwie zachodniopomorskim)

początku września ruszy VII klasa
sportowa. Gdy projekt się rozwinie będziemy mogli go poszerzyć
również o młodsze roczniki – mówił burmistrz Robert Czapla. – Klasa sportowa, to przede wszystkim
więcej godzin zajęć wychowania
fizycznego w planie.  
- Warto wrócić do dobrych tradycji Nowogardu w sportowych wynikach z zakresu piłki ręcznej – mówił
Marcin Wolny, który również zabiegał o przystąpienie do programu.
Dzięki podpisanej umowie,
uczniowie klasy sportowej zamiast
4 godzin będą mieli 10 godzin zajęć fizycznych w tygodniu. Szkoleniem objęci będą w tym programie
chłopcy. Klasa sportowa ma liczyć
nie mniej niż 12 osób. Przystąpienie do programu to również bogatsze wyposażenie szkoły w sprzęt
sportowy, szkolenia i opieka medyczna dla młodych adeptów piłki
ręcznej.

www.nowogard.pl

- Z racji tego, że pochodzę z Nowogardu za swój cel postawiłem,
aby tutaj utworzyć taką klasę.
Dzięki temu programowi szansę na
rozwój ma też nowogardzki klub
„Jedyneczka” – powiedział Jakub
Tarczykowski.
- Zaczynamy jedną klasą, ale
chcemy rozszerzać działalność.
Chcemy wrócić do tradycji Nowogardu, kiedy szczycił się on piłką
ręczną. Ośrodki Szkolenia Piłki
Ręcznej działają od czterech lat na
terenie całej Polski – mówił Jarosław Szymaniak. – Jest to program
ministerialny, dofinansowany przez
Ministerstwo Sportu, prowadzony
przez Związek Piłki Ręcznej.
Uczniowie klasy sportowej będą
mieli konsultacje, najpierw wojewódzkie, następnie ogólnokrajowe.
Ma to na celu ocenę ich umiejętności
i ewentualne kształtowanie przyszłej
kariery zawodnika piłki ręcznej.
(BS, fot.: BS)
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O wydatkach i remoncie świetlicy
w Osowie
W środę, 31 lipca br. w Osowie zorganizowano
spotkanie mieszkańców wsi, w którym wziął udział
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Ewa Fedeńczak z Wydziału Finansowo – Budżetowego
z Urzędu Miejskiego.
Nowo wybrana sołtys Agnieszka Michalska poruszyła kilka kwestii, w tym sprawę wydatków, które
poniosło sołectwo Osowo w poprzedniej kadencji.
Omówiono też kwestię remontu świetlicy wiejskiej.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku, burmistrz Ro- Jestem otwarty na współpracę. Chętnie pomobert Czapla przekazał na rzecz wsi materiały budow- gę w realizacji waszych celów, które – jako sołectwo
lane. Remont miał być wykona– podejmiecie – mówił burmistrz.
ny dzięki pomocy mieszkańców.
W końcowej części spotkania Robert
Burmistrz
zapewnia:
Do zakończenia remontu poCzapla przypomniał mieszkańcom
"Jestem otwarty
mieszczeń w czasie poprzedo możliwościach wydatkowania piena współpracę[...]."
niej kadencji, gdy sołtysem była
niędzy z funduszu sołeckiego (sołecMarlena Lisowska - nie doszło.
two Osowo ma jeszcze do wykorzystaBurmistrz zaproponował mieszkańcom aby za- nia pulę ok. 9,5 tys. zł). Zachęcił również do wzięcia
planować kolejne spotkanie, m.in. z nowo wybraną udziału w tegorocznych konkursach dożynkowych
sołtys, w czasie którego podjęte zostaną konkretne oraz wyjaśnił zasady wynajmu sali świetlicy dla osób
działania względem rozwiązania problemów wsi.
prywatnych. (nws)

Ruszył przetarg na zakup
wozu gaśniczego dla OSP Osowo

Burmistrz Robert Czapla aktywnie wspiera jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają
na terenie Gminy Nowogard. Niedawno informowaliśmy o pozyskaniu dofinansowania na zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. Do podpisania umowy, dzięki której będzie możliwy zakup
wozu (stary pojazd został uszkodzony w pożarze),
doszło 31 maja br. w obecności strażaków z OSP
Osowo oraz Stanisława Wziątka – Członka Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie do zakupu wynosi 964.801 zł.
W piątek, 19 lipca br. burmistrz Robert Czapla ogłosił przetarg na zakup wozu dla OSP Osowo. Termin
składania ofert upływa 23 sierpnia br. Link do ogłoszenia dotyczącego zakupu nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Osowie znajduje się pod adresem: http://
bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/487.dhtml
(BS, fot. BS)

www.nowogard.pl
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Skatepark jak nowy
Jak informowaliśmy Państwa, pod koniec czerwca br. burmistrz Robert Czapla podjął decyzję o kompleksowym remoncie urządzeń na nowogardzkim
skateparku, który służy miłośnikom skoków i akrobacji na rolkach, deskach i BMX-ach już od 8 lat.
Skatepark, to jedna z pierwszych inwestycji z myślą
o rozwoju fizycznym i aktywności sportowej, o którą
zadbał burmistrz w oparciu o oczekiwania młodych
mieszkańców Nowogardu.
Miejsce cieszy się od dawna ogromną popularnością i jest licznie odwiedzane przez młodzież.
W związku z intensywną ekspalatacją oraz narażeniem na warunki atmosferyczne, niektóre z urządzeń przeszły już remont w 2016 roku – wówczas
część płyt najazdowych została wymieniona na specjalny laminat wysokociśnieniowy.

Urządzenia takie jak: minirampa czy funbox oraz
inne, które znajdują się na skateparku muszą być
wykonane z najwyższej jakości tworzyw. Jak już informowaliśmy: latem ubiegłego roku, na polecenie
burmistrza pracownicy ZBK naprawili i wzmocnili
konstrukcje nośne poszczególnych urządzeń w trosce o użytkowników.
W piątek, 2 sieprnia br. zakończono prace związane z wymianą najmocniej eksploatowanych
elementów tj. pyt najazdowych oraz konstrukcji, takich urządzeń jak: Bank ramp o wymiarach
623x835x120,Funbox z disaster boxem i poręczą
o wymiarach 600x366x60 oraz Quarter pipe o wymiarach 275x366x100.
(BS, fot. BS)

Przed remontem

Po remoncie
www.nowogard.pl
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Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
będzie bieżnia, rzutnia do pchnięcia
kulą i skocznia do skoku w dal
W środę, 24 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Burmistrz Robert Czapla gościł Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę.
- Chciałbym podziękować Panie Marszałku za
pozytywne rozpatrzenie wniosku, przyjazd do nas
i dzisiejsze podpisanie umowy na przyznanie nam
środków na infrastrukturę sportową. Dzięki temu
dofinansowaniu nasi młodzi i starsi sportowcy będą
mogli rozwijać swoje sportowe umiejętności - powiedział Burmistrz Robert Czapla.
W spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych mediów, radni
Rady Miejskiej Nowogardzie: Jerzy Kubicki i Jacek Jankowski oraz Skarbnik Gminy Marcin Marchewska.
Rzutnia do pchnięcia kulą to, obok bieżni poliuretanowej i skoczni do skoku w dal, jeden z elementów
na którego budowę Gmina Nowogard otrzymała dofinansowanie od Marszałka w Konkursie na przyznanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego
z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury
sportowej w 2019 roku.
- To bardzo dobra wiadomość dla Nowogardu:
otrzymujemy kolejne środki z województwa na nasze inwestycje. Niedawno mieliśmy przyjemność
gościć Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka, który przekazał

naszej Ochotniczej Straży Pożarnej niemal milion
złotych na zakup nowego wozu strażackiego. Następnie otrzymaliśmy środki na budowę kanalizacji
deszczowej przy ulicach Warszawskiej, Kowalskiej
i Zamkowej, gdzie po odwodnieniu terenu zielonego
powstanie teren rekreacyjno - sportowy. Infrastruktura sportowa a zwłaszcza lekkoatletyczna jest dla
Nowogardu szczególnie ważna, możemy się bowiem
pochwalić Mistrzynią paraolimpijską specjalizująca
się w pchnięciu kulą, Panią Ewą Durską, która jest
naszą dumą - mówił burmistrz.
W ramach złożonego w maju br. projektu “Budowa bieżni poliuretanowej, skoczni do skoku w dla
oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nowogardzie” ma powstać
bieżnia poliuretanowa, trójtorowa o wymiarach
119 m x 3,95 m. Obok bieżni projektuje się zeskocznie do skoku w dal o wymiarach 8,0 x 3,0 m z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
30,0 x 1,5 m. Gmina Nowogard otrzyma dofinansowanie w wysokości 18.500 zł (całość projektu to ok.
350 tys. złotych).
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa dodał, że w puli województwa
na rozwój małej infrastruktury sportowej jest 1,3 mln
złotych. O pieniądze te starało się 81 samorządów,
w tym Gmina Nowogard, co świadczy o aktywności
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury sportowej dla mieszkańców. (BS)

www.nowogard.pl
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Nowy mostek na ścieżce rowerowej
Nowym elementem, znajdującym się na ścieżce
rowerowej dookoła jeziora, jest mostek. Nowa konstrukcja jest wyższa, szersza oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowej niż ten
wcześniejszy. Nowy mostek już jest oddany do użytku, dodatkowo posiada barierki których poprzedni
nie miał. Koszt inwestycji to 25 tysięcy złotych. Ca-

łość prac polegała na wymianie konstrukcji oraz poszerzeniu bieżni po obu stronach pomostu, a także
na wykonaniu nowej bieżni na całej długości pomostu. Drewniane elementy pomostu zostały trzykrotnie zaimpregnowane. Niby nic wielkiego, a jednak
cieszy oko i poprawia bezpieczeństwo osób mijających się w tym miejscu. (MG)

Tegoroczne Dożynki Gminne
odbędą się w Wołowcu
Zbliżają się dożynki gminne, które w tym roku
odbędą się w Wołowcu.
Charakterystyczne świętowanie w ramach dożynek bazuje na szeregu zwyczajów, jakie zrodziły
się jeszcze w czasach plemion bałtyckich i Słowian.
Kiedyś na dożynki mówiono obrzynki, wieńcowe,
okrężne, wyżynki. W rejonie śląskim z kolei posługiwano się określeniem żniwniok.
Najpierw dożynki odnosiły się do kultu roślin oraz
drzew, a z czasem dopiero zaczęto je utożsamiać
z rolnictwem. Współczesne dożynki, w dzisiejszym
ich wymiarze, pojawiły się dopiero w szesnastym
stuleciu, ponieważ wtedy zaczęły funkcjonować folwarczno-dworskie gospodarki. Święto dożynkowe
zdecydowanie poświęcone jest rocznym zbiorom
zbóż, to swego rodzaju podziękowanie za obfitość
plonów.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Adamem Orpelem, Sołtysem Wołowca, zapraszają
mieszkańców gminy Nowogard na Gminne Dożynki
2019, które odbędą się na boisku w Wołowcu, w sobotę, 31 sierpnia br.
Szczegółowy program podany jest dostępny
w tym wydaniu Biuletynu, na ostatniej stronie.

Dożynki gminne to nie tylko samo święto, ale
również czas przed świętowaniem, kiedy rozpoczynają się przygotowania do tego wydarzenia. A rozpoczyna się to od zgłoszenia kandydatury sołectwa
na współorganizatora dożynek, a po jego wyborze
rozpoczyna się planowanie i prace przygotowawcze,
które prowadzi sołtys wraz z mieszkańcami wsi, przy
wsparciu gminy. Tak było podobnie w przypadku sołectwa Wołowiec. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania.
(ps)

www.nowogard.pl
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Jest szansa na wykonanie ostatniego
odcinka budowy ścieżki
wokół Jeziora Nowogardzkiego!
31 lipca 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla podpisał wniosek o udzielenie pożyczki ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wykonanie ostatniego odcinka budowy ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego.
Przypomnijmy, że 30 października 2018 r., burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie pracowników
Urzędu Miejskiego, dokonał oficjalnego odebrania
wykonanych etapów nowo wybudowanej ścieżki
dookoła jeziora. Projekt, dofinansowany w kwocie
ponad 2 800 000, zł obejmował wykonanie szlaku
dydaktyczno-przyrodniczego w oparciu o walory
przyrodnicze Jeziora Nowogardzkiego oraz zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Las”. W lipcu
br. po wykonanej kontroli projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, oficjalnie zamknięto jego realizację. W protokole pokontrolnym widnieje zapis: bez uwag, co znaczy,
że ścieżkę wykonano wzorcowo, z zachowaniem
wszystkich procedur wymaganych przez przekazującego dotację.
Dzięki temu otwarte zostały dalsze możliwości rozbudowy ścieżki w oparciu o środki zewnętrzne.
Przedmiotowa inwestycja została podzielona na
6 etapów. 5 etapów zostało wykonanych przy udziale wsparcia środków Urzędu Marszałkowskiego.
Szlak został oznaczony tablicami informacyjnodydaktycznymi - na trasie wyznaczono 15 przystanków pozwalających m.in. na zapoznanie się z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych, łąkowych
i leśnych. Do wykonania pozostał odcinek o długości
1137,14 m zlokalizowany na terenie leśnym, w pobliżu Domu Pomocy Społecznej.

W opinii Burmistrza Roberta Czapli, szansę na
realizację całej inwestycji były duże, cyt. - ”radni
poprzedniej kadencji sprzeciwili się przeznaczeniu
wnioskowanej przez mnie kwoty na wykonanie
ostatniego etapu ścieżki, który znajduje się na terenie DPS. W chwili obecnej podejmujemy starania,
aby pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Jeżeli się
to nam nie uda, będzie trzeba poszukać brakującej
kwoty w budżecie gminy. Szkoda, bo mieliśmy szansę wykonać brakujący odcinek i odzyskać dodatkowo 80% poniesionych na tę inwestycję kosztów.
Takie środki, dosłownie ”rzutem na taśmę” , udało się znaleźć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Niestety, formy dotacyjne są już na wyczerpaniu, pozostaje jednak szansa na uzyskanie preferencyjnej pożyczki w 20% umarzalnej, o niskim oprocentowaniu
na poziomie 0,2% .
Termin na przesłanie wniosku o pożyczkę mija
z dniem 31 lipca br., wobec tego Burmistrz Robert
Czapla osobiście udał się w dniu dzisiejszym do siedziby WFOŚiGW złożyć stosowny wniosek.
Wartość kosztorysowa ostatniego etapu to ponad 800 tys. złotych.
Pozostaje mieć nadzieję, że pożyczka zostanie
udzielona i cały szlak wykonany tak, aby zachować jego
kompletność i uczynić jedną z największych atrakcji naszej gminy i całego powiatu goleniowskiego.
(JS)

www.nowogard.pl
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Radni za większością
uchwał burmistrza
W środę, 7 sierpnia br. odbyła
się XIV sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Radni, w pierwszej
kolejności głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że Celowy Związek Gmin
R-XXI podwyższył gminom stawki
za dostarczanie odpadów średnio o ok. 25%. Gmina Nowogard
zaproponowała radnym zmianę opłat tylko o 13%, ci jednak
nie podnieśli stawek za odbiór
odpadów, co ostatecznie może
spowodować paraliż gospodarki
odpadami w gminie. Co gorsza,
odrzucenie przez radnych propozycji 13% podwyżki spowoduje,
że wartość ta pewnie wzrośnie
i mieszkańcy będą musieli płacić
więcej. Ostatecznie Zakład Usług
Komunalnych może nawet przestać odbierać od mieszkańców
śmieci. Burmistrzowi zależy aby
mieszkańcy płacili jak najmniej,
więc podwyżka nie jest jego “pomysłem”. Kwestia wzrostu stawek
za odbiór odpadów dotyczy większości gmin w kraju. W związku
z tym, że R-XXI podniósł o 25%
opłatę za przyjmowanie odpadów, gmina została zmuszona do
nieuniknionej podwyżki.
Jak nam powiedział Jacek
Chrzanowski - prezes Celowego
Związku Gmin R - XXI: “Ostatnie
podwyżki miały miejsce w 2013
roku. Obowiązujące ceny nie równoważyły kosztów. Przez ten czas
wzrosły wszelkie koszty związane
z zagospodarowaniem odpadów,
począwszy od paliwa skończywszy na płacach, stąd konieczność
podwyżek. Bardzo istotnym kosztem jaki pojawił się po 2013 roku
jest konieczność utylizacji termicznej odpadów. Na to wydajemy 12 milionów zlotych rocznie.
Postaramy się, aby ta podwyżka
była jedyną w tym roku. Nie wie-

my co wydarzy się w roku przyszłym, chociaż wiemy, że może
nastąpić podwyżka cen energii.
Funkcjonujemy w realiach ekonomicznych” – powiedział Jacek
Chrzanowski.
Pomijając narzucony przez
rząd, znaczny wzrost opłaty środowiskowej związanej ze składowaniem odpadów, w szybkim
tempie rosną koszty pracy oraz
ceny produktów i usług: (paliw,
energii elektrycznej, etc.). Wzrost
ten ma bezpośredni wpływ na
podwyżki za odbiór odpadów.
Jak 13% podwyżki
w praktyce?

wygląda

Przedstawiony Radzie Miejskiej projekt uchwały przewiduje jedną z najniższych stawek
w regionie. W praktyce dla średniej wielkości gospodarstwa domowego, przy zaproponowanej
radnym 13% podwyżce, cena
za odbiór odpadów wzrośnie
miesięcznie o ok. 2 - 5 złotych,
a w przypadku dużych (6 osobowych rodzin) od 6 – 8 zł. Dla porównania (4-osobowa rodzina,
zbiórka selektywna) zapłaci po
podwyżce, miesięcznie: w Gminie Nowogard – ok. 42 zł; w Gminie Osina – ok. 52 zł; w Gminie
Dobra – ok. 62 zł, w Gminie Płoty – ok. 72 zł; w Gminie Złocieniec – ok. 84 zł. Burmistrz Robert
Czapla przypominał, że z racji
członkostwa (wraz z kilkudziesięcioma innymi gminami) w R-XXI,
Gmina Nowogard ponosi koszty
w 3 obszarach: Zakładu Usług Komunalnych (ZUK), opłat do R-XXI
i wynagrodzeń dla pracowników.
Mimo najlepszych chęci, żadnego
z tych kosztów nie da się uniknąć.
Tak czy inaczej, podwyżka za
odpady jest konieczna, bowiem
gminy zgodnie z ustawą, nie mają
prawa dopłacać do zobowiązań
www.nowogard.pl

z tytułu takich należności. Zgodnie z prawem z budżetu gminy,
nie może na tel cel być przeznaczona nawet przysłowiowa “złotówka”.
Ponad godzinna debata radnych nad tą uchwałą, tradycyjnie
już “rozbiła się” o słowne przepychanki zwieńczone odczytem
odezwy radnego Marcina Nieradki (PiS).
W ostatecznym głosowaniu
racjonalne argumenty nie trafiły
również do radnych z klubu Nowa
i problem pozostał nie rozwiązany - uchwała w sprawie ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi “nie przeszła”
na tej sesji lecz najprawdopodobniej wróci na kolejnej.
***
W dalszej kolejności, głosowano nad uchwałą w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
- tu radni w większości byli “za”
proponowanymi zmianami. Tym
samym zostaną zabezpieczone
pieniądze na budowę zaplecza
sportowego w Nowogardzie:
bieżni trójtorowej, skoczni do
skoku w dal i rzutni do pchnięcia
kuli. Przypomnijmy, że na budowę tych elementów burmistrz
Robert Czapla pozyskał dofinansowanie od Województwa
Zachodniopomorskiego. Radni
zagłosowali też za zwiększeniem
do 26 tys. zł dotacji dla miejskiej
biblioteki z przeznaczeniem m.in.
na zakup książek i prace remontowe obiektu. Ponadto, przegłosowano wykonanie dokumentacji
przebudowy świetlicy w Wołowcu i zmiany w funduszu sołeckim
Konarzewa i Glicka, Czermnicy
i Olchowa.
Radni dyskutowali też uchwałą o elektromobilności i alterna-

Wiadomości Samorządowe

9

tywnych źródłach energii na terenie gminy Nowogard. Uchwała
jest pomysłem burmistrza Roberta Czapli. Propozycje, by
w Nowogardzie postawić ławki
z indukcyjnym panelem np. do
ładowania telefonu zgłaszała także młodzież. Burmistrz planował
aby dwie ekologiczne stacje do
bezpłatnego ładowania samochodów elektrycznych zainsta-

wyjaśnić co jest z tymi elektrycznymi samochodami. Otóż mamy
kilka rodzajów samochodów:
spalinowe, wodorowe, które nas
teraz nie interesują, mamy hybrydy, które same ładują swoje
baterie i mamy dwa rodzaje samochodów elektrycznych, które się ładuje: BEV – elektryczne
samochody, które się ładuje bo
mają tylko silnik elektryczny oraz

od paru lat przez Premiera Mateusza Morawieckiego jednak
radni PiS nie poparli pomysłu,
podobnie jak radni z klubu Nowa.
W sumie 9 radnych: Marcin Nieradka, Stanisław Wiśniewski, Dariusz Olejnik, Andrzej Kania, Michał Krata, Michał Wiatr, Adam
Czernikiewicz, Zbigniew Ceranka,
Jowita Pawlak głosowało za zabraniem pieniędzy z elektromo-

lować w Nowogardzie: jedną na
parkingu przy aptece w centrum
miasta na Placu Wolności, a drugą na parkingu przy Placu Ofiar
Katynia.

tzw. plug in, które sprzedaje Toyota. To są samochody z silnikami
spalinowymi i mają akumulatory,
które też się ładuje. O ile dzisiaj
nie mamy samochodów elektrycznych i mało który przejeżdża
przez Nowogard, tych samochodów PHEV, czyli tych spalinowo
elektrycznych - plug in mamy
dużo. I te stacje będą wykorzystywane zarówno przez mieszkańców jak i przejeżdżających. Także
nie jest to tylko dla elektrycznych
samochodów w 100% ale również
dla samochodów plug in. - mówił
radny Włodarczyk (SLD).

bilności, co w praktyce oznacza,
że nie poparli uchwały burmistrza
dotyczącej tego rozwiązania.

Na wniosek młodzieży miały
powstać ławki nad jeziorem i na
ścieżce wokół jeziora, gdzie można by usiąść a dzięki panelom słonecznym indukcyjnie naładować
telefon, aparat fotograficzny, czy
posłuchać muzyki.
Racjonalne argumenty “za”
podał radny Wojciech Włodarczyk (SLD): “Jestem co prawda
lekarzem, ale moim hobby jest
motoryzacja i chciałbym krótko

Warto wskazać, że elektromobilność jest promowana również
www.nowogard.pl

Rekomendując
elektromobilność burmistrz Robert Czapla
wskazywał, że tego rodzaju zadanie może uplasować Nowogard
na mapie obszarów realizujących
działania proekologiczne, z pewnością też zwiększyło by w tym
zakresie rozpoznawalność gminy
w kraju. Można odnieść wrażenie, że część radnych woli pozostawić gminę Nowogard odciętą od ścieżki nowych rozwiązań
i technologii. Pytanie tylko, czy
podoba się to mieszkańcom?
(BS, fot. BS)
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„Służba, którą kocham”
rozmowa z Dorotą Maślaną
- kierownik OPS w Nowogardzie

Jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
pracuje Pani od listopada 2017r.
Wiele udało się od tego czasu
zrobić dla mieszkańców gminy, pojawiło się sporo nowych
rozwiązań jak choćby “Zdrowy
Nowogard”. Który z programów
najlepiej odpowiada na potrzeby
mieszkańców?
Rzeczywiście od tego czasu,
wspólnie udało nam się wdrożyć
wiele programów, które ułatwiają
życie mieszkańców. Wymienię te
najważniejsze, przy czym niektóre
są programami rządowymi, inne
są zainicjowane przez OPS we
współpracy z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą. Chociażby ostatni pod nazwą “Zdrowy
Nowogard”, który miał na celu
poprawę funkcjonowania służb
ratownicznych.

Nawiązaliśmy
współpracę
z wieloma organizacjami pozarządowymi w kwesti pomocy dla naszych mieszkańców w zakresie np.
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
paczek żywnościowych, zakupu
obuwia zimowego dla seniorów,
ciśnieniomierzy dla potrzebujących.
Pozyskalismy 30% zniżki na
zabiegi rehabilitacyjne dla osób
tego wymagajacych, korzystających z pomocy społecznej.
Ważnym uwagi jest fakt pozyskania tabletów dla osób chorych
aby miały bezpośredni kontakt
z opiekunkami w razie zagrozenia
życia, ponadto tabletów dla pracowników socjalnych z pełnym
dostępem do systemu PFRON aby
umożliwić naszym klientom szybsze załatwienie sprawy w zakresie
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wymienię
www.nowogard.pl

jeszcze program “Opieka 75 plus”
oraz program “Opieka wytchnieniowa”, która wejdzie w życie od
września br.
“Opieka 75 plus” i “Opieka
wytchnieniowa”, to programy
skierowane dla seniorów
Tak. Program “75 plus” jest
skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym
celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób
w wieku 75 lat i więcej. Program
“Opieka wytchnieniowa” ma na
celu wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą chorą, niepełnosprawną w postaci
doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu tej opieki.
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Jakimi środkami dysponuje
w tym roku OPS?
Na budżet Ośrodka składają się
środki własne gminy oraz środki
zlecone oraz środki zewnętrzne–
pozyskane na realizację projektów. Założeniem na ten rok była
kwota 28.762,928 zł. Z chwilą
pojawienia się zmiany, co do przyznania świadczenia wychowawczego tzw. 500 + budżet znacząco
wzrósł, musieliśmy go też powiększyć o świadczenie “Dobry Start”
oraz kwotę pozyskaną w ramach
projektu unijnego “ jesteśmy dla
ludzi”. Aktualnie dysponujemy
na te i inne świadczenia kwotą
ok.29.328 251 zł.
Na program 500 + do końca
tego roku OPS wyda ok. 20 mln
złotych. Kolejny - ( program “300
plus”) będący wsparciem dla
uczniów, pochłonie blisko 300 tysięcy.
Tak, to prawda. OPS pozyskuje
też pieniądze na wypłaty świadczeń, np. 150 tysięcy złotych na
stypendia szkolne dla uczniów
pozyskane od wojewody.
Jak - dzięki wspomnianemu
wsparciu - wygląda aktualnie sytuacja rodzin w gminie Nowogard,
zwłaszcza rodzin wielodzietnych
Poziom ekonomiczny rodzin
uległ znacznej poprawie, zauważamy mniejszą liczbę osób
korzystających z innej pomocy
finansowej w OPS. Podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych zauważamy, że dzieci są
zadbane a rodziny częściej mogą
pozwolić sobie na wspólny wypoczynek w okresie wakacyjnym.
Na pewno większa stabilizacja
finansowa zmniejsza stres, nerwowość w rodzinach. Pozwala to
na zapewnienie lepszej atmosfery
i zachowań względem dzieci.
Na jakie świadczenia, poza
wychowawczymi, OPS wydaje
najwięcej pieniędzy?
Najwięcej wydajemy właśnie na
świadczenie wychowawcze, z programu rządowego. Drugim co do
wielkości wydatkiem jest opłata za

utrzymanie naszych beneficjentów
w Domach Pomocy Społecznej jest to zadanie własne wydatkowane z pieniędzy gminnych.
Jakie są (jeśli są), nie wpełni jeszcze zaspokojone potrzeby
mieszkańców gminy pod względem opieki społecznej?
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów,
stąd też pojawił się pomysł realizacji programu “Opieka wytchnieniowa”, w finansowaniu którego również nasza gmina ma swój udział.
W miarę naszych możliwości, staramy się na bieżąco rozwiązywać
potrzeby mieszkańcow w zakresie
pomocy społecznej – śmiało mogę
powiedzieć, że najważniejsze potrzeby są zabezpieczone.
Aktualnie
przeprowadzamy
reorganizację, która ma poprawić jakość świadczonych usług
Dział składajacy się z pracowników socjalnych dzielimy na dział
zajmujacy się wyłącznie pracą
socjalną oraz dział wydających
decyzje administracyjne. Pojawia
się również pracownik pierwszego kontaktu oraz osoba zajmująca
sie usługami socjalnymi.
A jak Gmina Nowogard wypada pod względem zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych
i wszelkiego rodzaju wsparcia dla
mieszkańców, na tle podobnych
gmin w województwie zachodniopomorskim?
Uważam, że wypadamy bardzo
korzystnie w tej kategorii. Zatrudniamy 8 opiekunek, które świadczą
pomoc w formie usług opiekuńczych. Odpłatność jest ustalona
przez Radę Miejską i wynosi 17 zł
za pełną godzinę. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Caritasem
- w ramach tego porozumienia
objęliśmy dodatkowo 7 osób pomocą opiekuńczą nieodpłatą. Reasumując, potrzebujący otrzymali
wsparcie a 7 osób pracę.
Należy dodać jeszcze uruchamiany program Opieka 75 plus
oraz program Opieka wytchnieniowa, który rusza od września.
Jakie ciekawe projekty ze
www.nowogard.pl
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wsparciem unijnym realizuje
obecnie OPS?
Realizujemy 2 programy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej tj. “Jesteśmy dla ludzi” do
końca kwietnia 2020 r. oraz “Dobre
Wsparcie - system usług społecznych” do końca roku 2019. Z chwilą
pojawienia się programów wspierająch będziemy aplikować.
Pani współpraca z urzędem
gminy i burmistrzem Robertem
Czaplą jest…
Bardzo dobra, burmistrz zauważa potrzeby mieszkańców: powołuje sztaby kryzysowe w zakresie trudnych sytuacji czy zdarzeń
losowych działające 24 godzinę
na dobę. Jest to niezmiernie ważne gdyż takie zdarzenia odbywają się w różnych porach dnia czy
nocy. Mamy wypracowaną wspólną strategię działania czego mogą
pozazdrościć nam inne gminy. Ponadto jest wspólnie opracowywany plan działań co do wspierania
finansowego rodzin, które tego
wymagają. Dodatkowo działania
profilaktyczne chociażby program
“Zdrowy Nowogard” czy zakup ciśnieniomierzy dla seniorów.
W planach na kolejny rok, nowogardzki OPS ma…
Planem i moim marzeniem
jest wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w OPS, Stworzenie Gminnej Karty Rodziny
oraz stworzenie wolontariatu.
Warto zakończyć rozmowę
podsumowaniem dotychczasowych Pani osiągnięć na stanowisku kierownika OPS? Największe
dotąd sukcesy?
Moim sukcesem jest mój zespół, który zawsze jest gotowy
do podejmowania działania. To
profesjonaliści przygotowani merytorycznie do pracy z ludźmi.
W życiu bywają wzloty i upadki.
Cieszę się, że tych wzlotów mamy
coraz więcej na swoim koncie.
Moim wielkim sukcesem jest to,
że mogę spełniać się w służbie,
którą kocham.
Rozm.: BS, fot.: BS
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Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla po raz kolejny wspiera mieszkańców w trosce o zdrowie i dbałość o środowisko naturalne.
W poniedziałek, 5 sierpnia Burmistrz Robert Czapla złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ) w Szczecinie, wniosek o przyznanie dotacji w zakresie usuwania azbestu.
Wnioskowana kwota dofinansowania to
37 936,61 zł, czyli 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją tych odpadów.
Po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ burmistrz
ogłosi przetarg na demontaż i odbiór płyt azbestowych.
Łącznie z terenu Gminy Nowogard ma zostać
usuniętych 5000 m2, czyli ponad 90 ton wyrobów
zawierających azbest.
Przypomnijmy, że do 22 lipca br. mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do Urzędu Miejskiego w zakresie
usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest (eternit). Wpłynęło 40 wniosków z terenu
miasta i gminy Nowogard: 4 na demontaż i utylizację istniejącego pokrycia dachowego oraz 36 na odbiór i utylizację płyt azbestowych.
(info. GKMiOŚ, opr. BS)

Spotkanie burmistrza Roberta Czapli
z mieszkankami sołectwa Wierzbięcin
W czwartek, 8 sierpnia br.,
burmistrz Robert Czapla, spotkał
się z sołtys Wierzbięcina Agnieszką Nowacką i mieszkankami sołectwa. W spotkaniu towarzyszyła
burmistrzowi główna księgowa
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Ewa Fedeńczak.
Głównym celem spotkania
było ustalenie przyszłych działań

inwestycyjnych na terenie sołectwa na czas trwania tej kadencji.
Na pierwszym miejscu najważniejszym zadaniem dla zebranych
jest rozbudowa dotychczasowej
świetlicy i na ten cel oraz na stworzenie wymaganej dokumentacji
zaplanowano, że w funduszu sołeckim zostanie zabezpieczona
odpowiednia kwota, zaś pozosta-

www.nowogard.pl

łe koszty z tym związane pokryje
gmina. W dalszej kolejności na
kolejne lata zaplanowano: postawienie oświetlenia przy placu
zabaw, rekultywacja terenu – likwidacja starych trybun, budowa
siłowni na świeżym powietrzu
i rozbudowa o kolejne elementy
placu zabaw.
Dyskusja momentami była
bardzo ożywiona, ale merytoryczna i ostatecznie ustalono harmonogram działań na lata 2019 –
2023. Jest to niewątpliwie zasługa
mieszkanek sołectwa Wierzbięcin, które po wyborach nowej
sołtys i członków Rady Sołeckiej,
postanowiły założyć również Koło
Gospodyń Wiejskich i w ten sposób wziąć w swoje ręce los wsi.
I jak widać, udaje się im to wyśmienicie – bo to one były obecne
na spotkaniu z burmistrzem (nie
było żadnego mężczyzny, poza
gośćmi), by przedstawić swoje
wizje, które chciałyby zrealizować
w najbliższym czasie. (ps)

Wiadomości Samorządowe

www.nowogard.pl

13

14 Wiadomości Samorządowe

Wystartował program dotacji
na przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dbając o ekologię oraz mając na uwadze
oczekiwania mieszkańców Nowogardu Burmistrz Robert Czapla stworzył specjalny program na zakup przydomowych oczyszczalni
ścieków dla domów lub domków w budowie
w miejscowościach Gminy Nowogard, gdzie
nie ma sieci kanalizacyjnej a jej budowa jest
nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 75% udokumentowanych kosztów poniesionych jednak nie
więcej niż:
- 4.500 zł dla oczyszczalni indywidualnej obsługującej jeden budynek mieszkalny.
- 4.500 zł dla oczyszczalni wspólnej obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny
- 1.000 zł dodatkowo dla każdego budynku przyłączonego do tej
oczyszczalni na etapie jej budowy
Udział w programie przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Nowogard. Potwierdzając potrzebę
tego programu burmistrz Robert
Czapla powiedział -„Na terenach
wiejskich problem z kanalizacją
jest. Nie wszędzie mamy skanalizowane miejscowości wiejskie a dla
tak wielkiej liczby mieszkańców
jest to procesem długotrwały i pracochłonnym. W planach mamy skanalizowanie miejscowości Osowo,
Konarzewo i Słajsino ale te nasze
działanie polegające na budowie rur
kanalizacyjnych nie może być wszędzie równocześnie zrealizowane
przez co wiele ludzi decyduje się na
zbiorniki bez odpływowe ale koszty
wywozu nieczystości są duże, co za
tym idzie mieszkańcy oczekiwali od
nas jakiegoś rozwiązania i tym właśnie jest program na przydomowe
oczyszczalnie„ Program startuje od
dziś. Regulamin oraz wnioski dostępne są: w sekretariacie Urzędu
Miejskiego pokój nr. 5, w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, plac
Wolności 5, pok. 107-108 oraz na
stronie www.nowogard.pl w zakładce Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
www.nowogard.pl
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Informacja w sprawie wyniku
głosowania nad elektromobilnością
W związku z napływającymi do
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pytaniami mieszkańców, odnośnie
wyniku głosowania za przeniesieniem
(zdjęciem) pieniędzy z elektromobilności, czyli stacji do bezpłatnego ładowania
samochodów elektrycznych oraz ławek
z panelami słonecznymi informujemy, że
za przeniesieniem pieniędzy głosowało
9 radnych: Marcin Nieradka, Stanisław
Wiśniewski, Dariusz Olejnik, Andrzej Kania, Michał Krata, Michał Wiatr, Adam
Czernikiewicz, Zbigniew Ceranka, Jowita
Pawlak (w załączeniu publikujemy protokół z wynikami głosowania).
Przeciwnego zdania byli: Jacek Rafiński, Marcin Wolny, Anna Wiąz, Wojciech
Włodarczyk, Jacek Jankowski, Paweł
Lembas, Jacek Wierny, Jerzy Kubicki. Od
głosu wstrzymał się Stanisław Saniuk.
W sumie, za zdjęciem pieniędzy z elektromobilności głosowało 9 radnych.
Na FB radnego Michała Wiatra pojawił się post, w którym czytamy m.in,
że „pomysłu burmistrza nie poparło 16
radnych...” (źródło: fb Michał Wiatr).
To nieprawda. Ta liczba odzwierciedla wynik głosowania w innej sprawie.
W publikowanym dla Państwa protokole głosowania, za zdjęciem pieniędzy
z elektromobilności widać ilu radnych
głosowało za, a ilu przeciw.
Prosimy nie podawać nieprawdziwych informacji, które mogą wprowa-

dzać w błąd. Mieszkańców zachęcamy do śledzenia obrad sesji
Rady Miejskiej. (link do materiału z sesji - https://www.youtube.com/watch?v=403OZPp5VDo)

Dostawa i montaż wyposażenia
wybiegu dla psów na działce
nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard

Zapraszamy do złożenia
oferty cenowej
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie
pn. „Dostawa i montaż wyposażenia
wybiegu dla psów
na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard”.
Termin składania ofert upływa 26.08.2019 r.
o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/strony/10900.dhtml

na sporządzenie
dokumentacji kosztorysowej związanej
z remontem 6 pomieszczeń biurowych, korytarza
wewnętrznego i łazienki w siedzibie
Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego
Szkół w Nowogardzie.
Szczegóły ogłoszenia na stronie
http://bip.nowogard.pl/unzip/10898.dhtml
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Wkrótce rusza program
„Opieka Wytchnieniowa”!
Już we wrześniu tego roku ruszy w Gminie Nowgard
program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w ramach Solidarnościowego Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt programu ze środkami
własnymi gminy wynosi 57. 600 zł. W kwietniu br. został
złożony wniosek do Wojewody Zachodniopomoprskiego
na zapotrzebowanie środków finansowych na to zadanie
w wys. 46.080 zł.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby, konieczności stałego współudziału
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji. Program ten, jest również skierowany do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki
wytchnieniowej. Koordynatorem programu jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Program zostanie
wdrożony z chwilą uchwalenia go przez radnych Rady
Miejskiej na wrześniowej sesji.
Informacji na temat przystąpienia do programu można będzie poszukać w OPS u p. Bogusłay Ziółkowskiej
tel. 091-39-26-253. (nws)

Dobra strona Informacji
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,
w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 1
piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
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Strona www.nowogard.pl
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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 RoletyŻaluzje-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
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