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	 Świetnie	 prezentuje	 się	 obec-
nie	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Błot-
nie.	 24	 listopada	 odebrane	 zo-
stały	 oficjalnie	 przez	 burmistrza	
gminy	Nowogard	prace	związane	
z	jej	remontem,	a	przede	wszyst-
kim	 termomodernizacją.	 Dzięki	
ich	 realizacji	 obiekt	 ma	 zupełnie	
nową	 elewację,	 która	 od	 2018	
roku	wykonywana	 była	 w	 trzech	
etapach.	 Równolegle,	 co	 ważne,	
przeprowadzone	zostały	remonty	
pomieszczeń	 klasowych	 i	 świetli-
cy,	nowe	tynki	położono	też	w	ko-
rytarzach	 i	gruntownie	odnowio-
no	łazienki,	w	których	pojawiły	się	
nowa	armatura	i	płytki.	
	 -	Od	nauczycieli	słyszę,	że	kom-
fort	 pracy	 znacznie	 się	 poprawił,	
w	budynku	jest	też	cieplej,	a	o	to	
nam	 przecież	 chodziło.	 Sołectwa	
takie	jak	Błotno	też	muszą	się	roz-
wijać,	a	dzięki	świetnej	współpra-
cy	 z	Panią	 sołtys	widać	 to	gołym	
okiem	-	komentuje	burmistrz	Cza-
pla.
	 To	nie	 jedyne	 inwestycje,	któ-
re	w	ostatnich	latach	zostały	zre-
alizowane	 w	 Błotnie.	 Wcześniej	
wybudowano	tam	między	innymi	
wiatę	 przy	 boisku,	 plenerową	 si-
łownię	oraz	plac	 zabaw,	a	do	 re-
mizy	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
trafił	 nowoczesny	 wóz	 gaśniczy.	
Robert	Czapla	zapowiedział,	że	na	

Działania burmistrza Roberta Czapli 
zmieniają Błotno,

a szkoła wygląda jak nowa

tym	nie	koniec,	bo	będzie	starał	się	o	pozyskanie	funduszy	na	remont	
bazy	strażaków	z	Błotna.

Paweł Botarski
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	 W	 poniedziałek,	 30	 listopada	
doszło	 do	 spotkania	 prezesa	 LKS	
„Pomorzanin”	Nowogard	Marcina	
Skórniewskiego,	 z	 burmistrzem	
Robertem	Czaplą.	Spotkanie	było	
doskonała	 okazja	 do	 podsumo-
wania	dotychczasowej	współpra-
cy	i	omówienie	planów	na	nieda-
leką	przyszłość.
	 Od	kilku	miesięcy	Ludowy	Klub	
Sportowy	 „Pomorzanin”	 Nowo-
gard	 korzysta	 z	 nowego	 sztucz-
nego	 pełnowymiarowego	 boiska	
wraz	 z	 oświetleniem	 co	 bardzo	
cieszy	zawodników	jak	i	trenerów,	
że	 mamy	 tak	 nowoczesne	 długo	
wyczekiwane	 miejsce	 do	 trenin-
gów.	Dziękujemy	burmistrzowi,	że	

Spotkanie burmistrza
z prezesem „Pomorzanina”

ta	 inwestycja	 powstała.	 Zaplecze	
szkoleniowe	zmieniło	się	na	mia-
rę	XXI	wieku.	Teraz	również	dzię-
ki	 oświetleniu	 zawodnicy	 mogą	
trenować	 wieczorami	 co	 wcze-
śniej	było	niemożliwe	z	uwagi	na	
choćby	okres	jesienno-	zimowym	
podczas	którego	szybko	robiło	się	
ciemno	–	mówi	Marcin	Skórniew-
ski	prezes	klubu.
	 Współpraca	burmistrza	Rober-
ta	Czapli	z	klubem	owocuje	już	od	
kilku	lat.	Dzięki	tak	dobrej	współ-
pracy	 korzystają	 na	 tym	wszyscy	
zarówno	 mieszkańcy,	 zawodnicy	
oraz	 dzieci	 i	 młodzież	 z	 nowo-
gardzkich	 szkół.	 Podczas	 spotka-
na	 omówiono	 również	 elemen-

ty	 dalszej	 współpracy.	 W	 chwili	
obecnej	 klub	 sportowy	 posiada	
zarówno	 doskonałe	 zaplecze	 jak	
i	 dobrze	wyszkolonych	 trenerów.	
Dzięki	 temu	 klub	 stawia	 na	 edu-
kacje.	 Jednym	z	priorytetów	klu-
bu	 jest	 również	 szkolenie	 dzieci	
i	 młodzieży.	 Tu	 podczas	 spotka-
nia	 przedstawiono	 również	 dal-
sze	etapy	współpracy	ze	szkołami	
z	 terenu	 gminy	 Nowogard.	 I	 tu	
w	najbliższych	dniach	klub	będzie	
się	 kontaktował	 z	 dyrektorami	
w	 celu	 omówienia	 szczegółów	
współpracy.

Marcin Gręda

	 Dobra	 współpraca	 burmistrza	
Roberta	 Czapli	 z	 mieszkańcami	
terenów	 wiejskich	 skutkuje	 ko-
lejnymi	 inwestycjami,	 któresą	
systematycznie	realizowane.	 Jed-
nym	z	najlepszych	przykladów	są	
mieszkańcy	 Świerczewa,	 dla	 któ-
rych	 26	 listopada	 br.	 burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla	 pod-
pisał	 zapytanie	 na	 „Wykonanie	
projektu	 na	 przebudowę	 drogi	
wewnętrznej	 Skarbu	 Państwa	
wraz	 z	 wykonaniem	 kanalizacji	
deszczowej,	 położonej	 na	 dz	 nr	
97/8	w	miejscowości	Świerczewo	
gm.	Nowogard”	z	zamiarem	prze-
jęcia	drogi	należącącej	do	Skarbu	
Państwa.	Na	ten	cel	burmistrz	do-
datkowo	pozyska	dofinansowanie	
Skarbu	Państwa	w	wysokości	80%	
poniesionych	kosztów.
	 Cieszymy	 się	 z	 bardzo	 dobrej	
współpracy	 z	 burmistrzem	 No-
wogardu	 Robertem	 Czaplą	 -	 po-
wiedziała	 Urszula	 Armata	 sołtys	

Wykonanie projektu na przebudowę
drogi wewnętrznej w Sikorkach

Świerczewa	-	Jest	to	już	kolejna	inwestycja	na	naszym	terenie	po	nie-
dawno	przekazanym	placu	zabaw,	remoncie	drogi	Nowogard	-	Świer-
czewo	 -	 Strzelewo	 oraz	 remoncie	 i	 przebudowie	 świetlicy.	 Od	 9	 lat	
współpracuję	z	burmistrzem	i	od	samego	początku	nasza	współpraca	
jest	bardzo	dobra.

Andrzej Sawicki
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	 Ogłoszony	został	własnie	(23.11.2020)	przez	bur-
mistrza	 przetarg	 na	 realizację	 zadania	 pod	 nazwą:	
Rozbudowa	 ścieżki	 dookoła	 Jeziora	Nowogardzkie-
go	Etap	V	–	Etap	Leśny.	To	znaczy,	że	są	na	tę	inwe-
stycję	pieniądze...ale	skąd?
	 Otóż	 potrzebna	 kwotę	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
pozyskał	od	Wojewody	Zachodniopomorskiego.	Po-
nieważ	radni	z	PiS	i	Nowej	robili	wszystko,	aby	blo-
kować	 realizacje	 ostatniego	 odcinka	 ścieżki,	 choć	
burmistrz	przynosił	wręcz	na	 tacy	pieniądze,	które	
w	 jakieś	części	pokrywały	koszt	dokończenia	 inwe-
stycji,	ale	to	było	dla	nich	za	mało.	W	końcu,	dzięki	
determinacji	włodarza	 naszej	 gminy,	 udało	mu	 sie	
pozyskać	całą	potrzebną	kwotę	do	zakończenia	naj-
ważniejszej	inwestycji,	a	mianowicie	ściezki	dookoła	
Jeziora	Nowogardzkiego.	Jest	to	nie	tylko	cała	kwo-
ta,	 ale	dodatkowo	nie	 jest	 ona	 zwracalna,	 dlatego	
radni	nie	mieli	innej	możliwości,	jak	tylko	podnieść	
ręce	za	dokończeniem	budowy,	aby	nie	narazić	się	
swym	wyborcom,	którzy	mocno	dopingowali	burmi-
strzowi.
	 Nie	podajemy	kwoty	uzyskanej	 dotacji,	 aby	nie	
wpływać	na	cenę	wykonania	tej	 jakże	oczekiwanej	
przez	 wszystkich	 mieszkańców	 Nowogardu,	 inwe-
stycji.
	 Warto	też	wspomnieć,	że		jest	to	druga	dodatcja	
na	ścieżkę.	Pierwsza	wynosiła	2	807	115,64	złotych,	
którą	burmistrz	Robert	Czapla	pozyskał	z	Regional-
nego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Za-
chodniopomorskiego	na	lata	2014-2020.
	 W	 czerwcu	 2019	 roku	 była	 ogromna	 szansa	 na	
dokończenie	budowy.	Na	spotkaniu	z	posłem,	wów-

Burmistrz realizuje obietnicę daną 
mieszkańcom w sprawie ścieżki

30 października 2018 roku – to dzień oficjalnego odebrania wykonanych etapów nowo wybudowa-
nej ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego. Jednak nie wszystko udało się zrobić. Zabrakło bowiem 
pieniędzy na ostatni etap tzw. etap leśny. Jednak burmistrz Robert Czapla wraz z radnymi Lewicy 
obiecał mieszkańcom podczas wyborów, że dopnie inwestycję do końca i to się właśnie dzieje.

czas	 wicemarszałkiem	 -	 Jarosławem	 Rzepą,	 sam	
poseł	 zachęcał	 wtedy	 do	 wykonania	 ostatniego	
odcinka	 ścieżki	 wskazując	 na	 możliwość	 zdobycia	
środków,	 z	 których	 gmina	 mogła	 odzyskać	 niemal	
80	proc.	wkładu	własnego	-	ok.	milion	złotych.	Jak	
informowaliśmy	rok	temu	na	stronie	urzędu:	„była	
szansa	 zakończyć	 całkowicie	 inwestycję	 tym	 bar-
dziej,	że	na	ostatni	etap	ścieżki,	na	który	gmina	ogło-
siła	przetarg,	wpłynęła	oferta.	Możliwe	zatem	było	
wykonanie	 tego	 odcinka	 ale	 potrzebna	 był	 kwota	
około	 1	 mln	 200	 tys	 złotych,	 o	 które	 wnioskował	
burmistrz.	Radni	zaś,	głosem	radnej	Jowity	Pawlak,	
zabezpieczyli	tylko	364	tys.	zł.	Ta	kwota	jednak	nie	
dała	 żadnej	możliwości	 na	 ukończenie	 całej	 budo-
wy.	 Gmina	musiała	 unieważnić	 przetarg	 na	 wyko-
nanie	ostatniego	etapu	ścieżki.	Stracony	został	czas	
i	pieniądze	na	wykonywanie	prac	projektowych	(…)	
a	 także	szansa	na	zwrot	z	Urzędu	Marszałkowskie-
go	niemal	miliona	złotych.	Gdyby	radni	zgodzili	się	
na	propozycje	burmistrza	ścieżka	byłaby	ukończona	
w	całości	(...).
	 Była	 kolejna	 szansa	 na	 pieniądze	 z	 Wojewódz-
kiego	 Funduszu	Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	 (WFOŚIGW).	 -	 Fundusz	mógł	nam	udzielić	
nisko	oprocentowanej	pożyczki	(około	0,2%),	uma-
rzalnej	w	20%,	czyli	w	wysokości	240	tys	zł.	



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 5

	 Wola	 burmistrza	 i	 pracowników	 urzędu	 oraz	
mieszkańców	apelujących	o	zakończenie	całej	budo-
wy	-	jest.	Jednak	radni	z	Nowej	i	PiS	uchwałę	odrzu-
cili	(10	marca	oraz	25	maja	2020)	i	za	nic	mieli	wolę	
mieszkańców.	 Zresztą	przewodniczący	Marcin	Nie-
radka	z	PiS,	w	czasie	sesji	nazwał	wspomnianą	inwe-
stycję	zabawą	i	określił	 ją	(budowa	ścieżki	dookoła	
jeziora)	 jako	 bezsensowną	 i	 niepotrzebną.	 Widać	
przewodniczacy	ma	problem	ze	słuchem	i	rozumie-
niem,	czym	jest	wola	suwerena,	czyli	mieszkańców.	
Szczególnie	tych	z	pokolenia	50+.
	 Jedynymi,	 którzy	 poparli	 starania	 burmistrza	
i	 jego	pracowników	o	dokończenie	budowy	ścieżki	
dookoła	jeziora,	byli	radni	z	klubu	Lewica:	Jankowski	
Jacek,	Kubicki	 Jerzy,	Lembas	Paweł,	Rafiński	 Jacek,	
Wiąz	Anna,	Wierny	Jacek,	Wolny	Marcin;	z	PSL	-	Sta-
nisław	Saniuk	oraz	Michał	Bociarski.
	 Przeciwko	 zagłosowali	 radni	 klubu	 Nowa	 oraz	
PiS:	 Ceranka	 Zbigniew,	 Czernikiewicz	 Adam,	 Ka-
nia	Andrzej,	Kielan	Dariusz,	Krata	Michał,	Nieradka	
Marcin,	 Olejnik	 Dariusz,	 Pawlak	 Jowita,	Wiatr	Mi-
chał,	Wiśniewski	Stanisław.
	 -	Budowa	ścieżki	dookoła	jeziora	była	jedną	z	naj-
istotniejszych	 inwestycji	 pod	 względem	 turystycz-
nym	i	 rekreacyjnym.	W	sprawie	o	potrzebie	budo-
wy	 ścieżki	wpłynęło	 do	 nas	 około	 3000	 podpisów	
mieszkańców.	 To	 była	 najliczniejsza	 petycja,	 jaka	

kiedykolwiek	wpłynęła	do	naszego	urzędu	–	mówił	
burmistrz	Robert	Czapla.	–	Zaangażowanych	w	tę	in-
westycję	było	wiele	osób,	pozwolę	sobie	tu	wymie-
nić	byłą	radną	Annę	Wiąz	i	radnych	z	klubu	Lewicy	
oraz	wielu	innych,	którym	dziekuję	za	wsparcie.	Dziś	
jest	 ten	moment,	 że	 spinamy	 ścieżkę	 z	 obu	 stron,	
realizując	tzw.	odcinek	leśny.
	 Nie	 będziemy	 tu	 przytaczać	 ponownie	 całej	 hi-
storii	powstawania	ścieżki,	bo	jest	ona	dostępna	na	
naszej	stronie	oraz	w	archiwalnym	numerach	Nowo-
gardzkiego	Biuletynu	Samorządowego.
	 Fakt	 jest	 faktem	 –	 burmistrz	 pozyskał	 całą	 po-
trzebną	kwotę	i	może	teraz	dotrzymać	kolejnej	swej	
wyborczej	obietnicy,	danej	mieszkańcom	Nowogar-
du	–	dokończenia	ściezki	dookoła	jeziora.

Redakcja
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	 23	 listopada	 br.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowo-
gardzie,	Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	wraz	
z	 sołtysem	Glicka	 Karoliną	Ogiewą	podpisali	 poro-
zumienie	w	 sprawie	bezpłatnego	używania	 terenu	
o	pow.	600m2		wraz	z	budynkiem	stanowiącym	wła-
sność	Gminy	Nowogard	na	cele	siłowni	na	świeżym	
powietrzu.	 Podpisane	 porozumienie	 pozwoliło	 na	

Przekazanie terenu pod siłownię na świe-
żym powietrzu w miejscowości Glicko

podpisanie	 (w	 tym	 samym	 dniu)	 ogłoszenia	 doty-
czącego	 wykonania	 „Projektu	 siłowni	 na	 świeżym	
powietrzu	w	sołectwie	Glicko”.	Inwestycje	zostanie	
sfinansowana	z	 funduszu	sołeckiego	wraz	z	dodat-
kowym	 wsparciem	 burmistrza,	 który	 tym	 samym	
dodatkowo	wesprze	oddolną	inicjatywę.

Andrzej Sawicki
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Na	ostatniej	 sesji	Rady	
Miejskiej	 25	 listopada	

odbyło	 się	 pierwsze	 czy-
tanie	budżetu	na	2021	rok.

Przypomnijmy,	 że	 burmistrz	
Robert	Czapla	każdego	 roku	do	15	 listopada	opra-
cowuje	projekt	budżetu	Gminy	na	przyszły	rok.	Nie	
było	 inaczej	 i	w	 tym	roku.	Budżet	 został	przygoto-
wany	 po	 przeanalizowaniu	 wniosków	 mieszkań-
ców,	licznych	rozmowach	i	konsultacjach.	Burmistrz	
spotkał	się	z	 radnymi	klubu	Lewicy	 i	PSL	gdyż	rad-
ni	koalicji	Nowa	i	PiS	nie	wyrazili	woli	prowadzenia	
wspólnych	rozmów,	w	celu	stworzenia	projektu	bu-
dżetu,	 który	następnie	 został	przesłany	do	wszyst-
kich	radnych,	aby	mogli	zapoznać	się	z	propozycjami	
burmistrza.	Na	wniosek	Rady	Miejskiej	została	zwo-
łana	 sesja	25	 listopada	celem	pierwszego	czytania	
budżetu,	podczas	którego	Radni	mogli	zadawać	py-
tania	 dotyczące	 planowanych	 inwestycji	 i	 składać	
wnioski	o	zdjęcie	poszczególnych	pozycji	z	budżetu	
lub	wprowadzenie	innych.
	 Prezentowaliśmy	wcześniej	nowe	inwestycje	pla-
nowane	do	realizacji	z	budżetu	Gminy	w	roku	2021.	
Nie	ma	ich	dużo,	gdyż	środki	przeznaczone	na	nowe	
inwestycje	 to	 zaledwie	 2,5	 ml	 zł,	 jak	 pamiętamy	
w	takiej	kwocie	udało	się	zmieścić	jedynie	18	pozycji	
tj.:	budowa	odwodnienia	 i	dróg	dojazdowych	przy	
garażach	na	ul.	Zamkowej	–	przedostatni	etap,	prze-
budowa	ul.	Warszawskiej	(chodniki	i	parkingi),	prze-
budowa	chodnika	przy	ul.	Poniatowskiego,	przebu-
dowa	ul.	Waryńskiego	wraz	z	chodnikami,	budowa	
chodnika	w	miejscowości	Karsk,	plac	zabaw	w	miej-
scowości	Wojcieszyn,	przebudowa	drogi	–	przepust	
na	 rzece	Gardomianka	w	miejscowości	Boguszyce,	
termomodernizacja	szkoły	podstawowej	w	miejsco-
wości	Długołęka,	rozbudowa	oświetlenia	w	miejsco-
wości	Długołęka,	rozbudowa	oświetlenia	w	ul.	Pro-
menady,	budowa	chodnika	przy	ul.	Leśnej,	budowa	
świetlicy	w	miejscowości	Maszkowo	–	wkład	własny	
gminy	do	pozyskania	środków	zewnętrznych,	budo-
wa	oświetlenia	przy	ul.	Sikorskiego,	budowa	oświe-
tlenia	solarnego	na	odcinku	od	ul.	15	lutego	do	ul.	
Ogrodowej,	 rozbudowa	 oświetlenia	 w	miejscowo-
ści	Strzelewo	–	od	szkoły	podstawowej	w	kierunku	
cmentarza,	budowa	parkingu	przy	przedszkolu	nr	1,	
budowa	siłowni	zewnętrznej	na	osiedlu	Gen.	Bema,	
zakup	samochodu	służbowego	dla	komisariatu	poli-
cji	w	Nowogardzie.
	 Podejmowane	 od	 lat	 decyzje	 radnych	 (PiS	
i	Nowa)	odnośnie	ciągłego	obniżania	podatków,	czy	
to	 mieszkaniowego,	 czy	 transportowego,	 leśnego	
czy	 rolnego,	 drastycznie	 obniżyło	 dochody	własne	

Decyzje Rady Miejskiej
a inwestycje Gminy

Gminy	i	zredukowało	środki	jakie	Gmina	może	prze-
znaczyć	 na	 nowe	 inwestycje.	 Do	 tego	 blokowanie	
uchwał	 pozwalających	 na	 wykorzystanie	 środków	
zewnętrznych,	pozyskiwanych	konsekwentnie	przez	
burmistrza	Roberta	Czaplę,	środków	które	mogłyby	
sfinansować	wiele	inwestycji	w	Gminie.
	 Samo	 czytanie	 budżetu	 przez	 skarbnika	 gminy	
pana	Marcina	Marchewkę	poszło	bardzo	sprawnie,	
radni	mieli	wiele	 pytań	 i	 na	 bieżąco	 uzyskiwali	 na	
nie	 wyczerpujące	 odpowiedzi.	 Nie	 odnotowaliśmy	
również,	 żadnych	 formalnych	 wniosków	 o	 zmiany	
w	projekcie	budżetu,	po	czym	możemy	wnioskować,	
że	projekt	w	swej	pierwotnej	formie	został	zaakcep-
towany	przez	RM.
	 Do	porządku	obrad	wprowadzono	jednak	dodat-
kowe	 uchwały,	 które	 wywołały	 burzliwą	 dyskusję,	
a	warto	 je	 tu	wspomnieć,	 skoro	sesja	dotyczyła	fi-
nansów.
	 Jedną	z	uchwał	wprowadzonych	do	porządku	ob-
rad	na	sesji	była	uchwała	autorstwa	radnego	z	klubu	
Nowa	dotycząca	obniżenia	podatku	rolnego.
	 Wielokrotnie	 pisaliśmy,	 przytaczając	 przestrogi	
skarbnika,	 że	 ciągłe	obniżanie	podatków	w	gminie	
Nowogard	od	 lat	osłabia	kondycję	finansową	Gmi-
ny.	Jak	ostrzegał	wielokrotnie	skarbik	z	roku	na	rok	
gmina	będzie	miała	coraz	mniej	pieniędzy	przezna-
czonych	na	nowe	inwestycje.	W	chwili	obecnej	bra-
kuje	w	budżecie	4	ml	zł,	tak	złej	sytuacji	nie	było	od	
5	lat.	Znowu	należy	podkreślić,	choć	pisaliśmy	o	tym	
już	wielokrotnie,	 że	przez	Przez	ostatnie	 lata	 radni	
(Nowa	i	PiS)	ciągłymi	decyzjami	o	obniżaniu	podat-
ków,	wkładając	do	kieszeni	przeciętnego	Kowalskie-
go	parę	złotych	oszczędności,	rujnują	budżet	Gminy.	
Radni,	 zdaje	się,	 tego	nie	 rozumieją	 i	poddają	pod	
dyskusję	 uchwałę,	 która,	 gdyby	 została	 przegłoso-
wana,	pozbawiłaby	gminę	kolejnych	kilkuset	tysięcy	
złotych.
	 Jak	uzasadnił	uchwałę	 radny	Bociarski,	 jest	ona	
wyjściem	 na	 przeciw	 potrzebom	 grupy	 społecznej	
jaką	są	rolnicy,	którzy	jakoby	zostali	pominięci	przez	
rząd	 w	 pomocy	 gwarantowanej	 tarczą	 covidową.	
Analizując	to	uzasadnienie	rodzi	się	pytanie,	czy	rol-
nicy	są	akurat	grupą,	których	sytuacja	uległa	pogor-
szeniu	 w	 wyniku	 trwającej	 pandemii?	 Zauważmy,	
że	rolnicy	otrzymują	rok	rocznie	dopłaty	z	unijnego	
Funduszu	Wsparcia	na	poziomie	około	 tysiąca	 zło-
tych	do	każdego	hektara.
	 Kolejnym	pytaniem	jest	czy	proponowane	obni-
żenie	podatku,	dzięki	któremu	gospodarstwo	rolne	
gospodarujące	 np.	 10	 ha	 zyskałoby	 40	 zł	 w	 ska-
li	 roku,	 będzie	miało	 realne	 znaczenie	 jeśli	 chodzi	
o	poprawę	 sytuacji	 finansowej?	Gospodarstwo	 za-
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oszczędzi	rocznie	40	zł,	to	jest	około	3	zł	miesięcznie,	
Gmina	zostanie	jednak	tym	samym	pozbawiona	200	
tys	zł!	To	oznacza,	że	gdyby	taka	uchwała	została	prze-
głosowana,	 z	 projektu	 budżetu	 trzeba	 byłoby	 zdjąć	
nowe	inwestycje.	Zabrakłoby	np.	pieniędzy	na	budo-
wę	czy	to	świetlicy	w	Maszkowie,	czy	remont	szkoły	
w	Długołęce,	plac	zabaw	w	Wojcieszynie,	oświetlenie	
w	Strzelewie	 lub	 zrobienie	przepustu	pod	drogą	we	
wsi	 Boguszyce.	 Trzeba	mieć	 to	 na	 uwadze.	 Decyzje	
podejmowane	w	 ten	 sposób	 dalej	 osłabiałyby	 i	 tak	
uszczuplony	 budżet	 Gminy,	 a	 pomoc	 finansowa	 na	
poziomie	3	zł	miesięcznie	nie	jest	prawdziwą	pomocą.
	 Wątpliwości	 budzi	 też	 sama	 uchwała,	 gdyż	 jak	
się	okazuje	nie	uzyskała	ona	opinii	Izby	Rolniczej,	co	
stanowi	błąd	formalno	–	prawny	i	nawet	gdyby	na	
sesji	została	przegłosowana,	musiałaby	zostać	uchy-
lona.	Po	podniesieniu	tych	kwestii	przez	skarbnika,	
uchwała	została	cofnięta	i	oddana	pod	obrady	Komi-
sji	Finansowej.
	 Znalazł	 się	 jednak	 radny,	 który	 chciał	 mimo	
wszystko	 głosować	 nad	 błędną	 uchwałą	 od	 razu.	
Bywa	i	tak.
	 Tymczasem	burmistrz	Robert	Czapla	wspiera	rol-
ników	w	 inny	sposób.	W	samym	2020	r.	burmistrz	
pozyskał	ponad	135	tyś	zł	na	uprzątniecie	pól	z	folii	
rolniczych	i	 innych	pozostałości,	którymi	zaśmieco-
ne	są	pola	w	wyniku	prowadzenia	rolniczej	działal-
ności.	 Kolejne	 55	 tyś	 zł	 środków	 zewnętrznych	 na	
usunięcie	 szkodliwego	 azbestu	 pokrywającego	 da-
chy	budynków	gospodarczych.	Do	tego	5	700	zł	na	
zwalczenie	z	pól	wysoce	toksycznej	rośliny	jaką	jest	
barszcz	sosnowskiego.	Dzięki	pozyskanym	środkom	
z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 rok	
rocznie	udaje	się	pomagać	rolnikom.	To	jest	realna	
pomoc,	to	są	pieniądze,	które	zostały	realnie	wyko-
rzystane	 i	przyczyniły	się	do	realnej	poprawy	sytu-
acji	rolników.

Skład Komisji Rewizyjnej

	 Rada	obradowała	również	nad	wprowadzeniem	
zmian	w	składzie	stałych	członków	Komisji	Rady.
	 Zaproponowano	 członkostwo	 w	 Komisji	 Miesz-
kaniowej	 radnemu	 Bosiackiemu	 (SLD),	 za	 radnego	
Cerankę	 (Nowa),	 który	 to	 z	 kolei	 objął	 stanowisko	
w	Komisji	Rewizyjnej.
	 Takie	 przetasowanie	 wywołało	 burzę	 komenta-
rzy,	 zarówno	 ze	 strony	 organu	 wykonawczego	 jak	
i	radnych	z	klubu	Lewicy,	którzy	zostali	w	ten	sposób	
wyeliminowani	jeśli	chodzi	o	głos,	ze	składu	Komisji	
Rewizyjnej.	Wcześniej	w	komisji	rewizyjnej	zasiada-
ła	radna	Anna	Wiąz	(SLD),	która	uczciwie	zdała	man-
dat	po	tym,	jak	zmieniła	miejsce	zamieszkania.
	 Ponieważ,	 komisja	 rewizyjna	 ma	 stały	 skład	
5	członków,	a	okazuje	się,	że	członkami	tymi	są	obec-
nie	w	większości	radni	koalicji	PiS	i	Nowa,	radni	opo-
zycji	 musieli	 zareagować.	 Jest	 to	 niesprawiedliwe,	

jak	 zauważył	 radny	 Wolny	 (przewodniczący	 klubu	
SLD)	gdyż	blokuje	to	radnym	jego	klubu	głos	w	wielu	
sprawach.	Skoro	z	komisji	rady	„wyszła”	radna	klubu	
(SLD)	to	w	jej	miejsce	powinien	„wejść”	radny	z	tego	
samego	klubu.
	 Z	kolei	 radni	mający	w	komisji	 rewizyjnej	obec-
nie	większość	tłumaczą	taką	sytuację	tym,	iż	komi-
sja	rewizyjna	jest	organem	sprawującym	nadzór	nad	
działaniami	 organu	 wykonawczego,	 a	 dokładniej	
burmistrza	i	nie	może	składać	się	z	członków	komisji	
przychylnych	burmistrzowi.
	 Takie	 stanowisko	 jest	 dalece	 kontrowersyjne.	
Dlaczego	w	takim	razie	część	radnych	deklaruje	się	
jako	 nieprzychylnych	 burmistrzowi?	 Dlaczego	 za-
miast	 pozwolić	 burmistrzowi	 realizować	 obietnice	
dane	mieszkańcom,	którzy	sami	przecież	wybrali	go	
na	gospodarza	Gminy,	oni	chcą	rzucać	burmistrzowi	
przysłowiowe	“kłody”	pod	nogi	i	nie	pozwalają	Gmi-
nie	się	rozwijać?	Dlaczego	radni	PiS	i	Nowa	mający	
w	Radzie	większość	koalicyjną	nie	mogą	być	również	
przychylni	 burmistrzowi?	 Czy	 bycie	 przychylnym	
burmistrzowi	 jest	 postrzegane	 przez	 nich	 jako	 coś	
złego?	Bycie	przychylnym	nie	znaczy	bycia	komplet-
ne	bezkrytycznym.	Przecież	niejednokrotnie	zdarza	
się,	że	radni	z	klubu	Lewicy	czy	radny	PSL,	a	więc	ci	
uchodzący	za	przychylnych	burmistrzowi,	mają	inne	
zdanie	 niż	 burmistrz,	 podejmują	 inne	 decyzje	 niż	
burmistrz	 i	mają	 inne	pomysły	na	 funkcjonowanie	
gminy	niż	burmistrz.	Spotykają	się,	dyskutują	 i	wy-
pracowują	 wspólne	 stanowisko,	mając	 na	 uwadze	
dobro	mieszkańców	i	Gminy.
	 Jednakże	 sytuacja,	 gdzie	 w	 komisji	 rewizyjnej	
mają	być	w	większości	radni	postrzegający	samych	
siebie	jako	nieprzychylnych	włodarzowi	Gminy	sta-
je	się	sytuacją,	gdzie	towarzystwo	obraduje	w	her-
metycznych	wręcz	warunkach,	nie	dopuszczając	do	
głosu	nikogo	z	zewnątrz.	Skład	komisji	nie	może	być	
otwarty.	Fakt,	każdy	z	radnych	może	na	obrady	ko-
misji	przyjść	i	przysłuchiwać	się	obradom	ale	jeśli	nie	
jest	członkiem	komisji,	nie	może	brać	udziału	w	gło-
sowaniu.	Statut	określa	skład	komisji	na	5	członków,	
ale	statut	można	zmienić,	można	dopuścić	większą	
ilość	 radnych	do	głosu.	Poza	tym	dlaczego	komisja	
rewizyjna	ma	 wychodzić	 z	 założenia,	 że	 burmistrz	
podejmuje	złe	decyzje	i	na	siłę	trzeba	to	udowodnić	
i	zablokować?
	 Przecież	 burmistrz	 słucha	 ludzi,	 organizuje	
spotkania	 z	 ludźmi,	 aby	 dowiedzieć	 się	 co	 jest	 im	
w	Gminie	potrzebne,	stara	się	krok	po	kroku	realizo-
wać	złożone	mieszkańcom	obietnice.	Dlaczego	ktoś	
miałby	być	temu	przeciwny	z	samego	założenia,	nie	
mając	silnych	argumentów,	a	jedynie	argument	siły	
i	chce	przeforsowania	swojego	stanowisko,	na	prze-
kór	czy	na	złość	burmistrzowi?	Skoro	ludzie	tak	wy-
brali,	to	należałoby	dać	im	to,	o	co	prosili.

 Ewa Brzykcy
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	 Piątkowa	 sesja	 Rady	 Miejskiej	 przeszła	 już	 do	
historii,	 choć	 była	 inna	 niż	 dotychczas,	 bo	 po	 raz	
pierwszy	radni	obradowali	w	trybie	zdalnym.	Warto	
tu	przypomnieć,	że	sesja	została	zwołana	na	kolejny	
wniosek	burmistrza	Roberta	Czapli.	Tak	więc,	w	wyni-
ku	kilkukrotnych	wniosków	burmistrza,	radni	w	koń-
cu	zajęli	się	ważnymi	dla	mieszkańców	sprawami.

Dlaczego tak długo czekaliśmy?
	 Zarówno	burmistrz	Robert	Czapla	jak	i	radni	SLD	
i	 PSL	 konsekwentnie	wnioskowali	 o	 zwołanie	 sesji	
z	uwagi	na	podjęcie	decyzji	w	sprawach	bardzo	waż-
nych	dla	Gminy.	Najpierw	problemem	dla	 radnych	
PiS	 i	Nowa	były	 sesje	w	szkołach.	Następnie	kiedy	
udało	się	znaleźć	salę	z	dala	od	szkół	w	Sarnim	Le-
sie,	miejsce	znowu	radnym	się	nie	podobało.	Mamy	
pandemię	nie	od	dziś,	więc	dlaczego	przewodniczą-
cy	sesji	nie	zwoływał,	nie	wnioskował	o	przygotowa-
nie	sesji	w	trybie	zdalnym	przez	tyle	cennych	tygo-
dni?	Spraw	przybywało	a	czasu	na	podjęcie	decyzji	
było	coraz	mniej.	Na	szczęście	dla	wszystkich	sesja	
odbyła	 się	 zdalnie,	 a	 radni	 podjęli	 decyzje	w	waż-
nych	sprawach.	Nie	byłoby	w	tym	nic	dziwnego	gdy-
by	nie	fakt,	że	dopiero	za	5	razem	przewodniczący	
sesje	zwołał	choć	za	każdym	razem	miał	na	to	7	dni.

Mieszkańcy oburzeni wypowiedziami
przewodniczącego
	 Jednym	z	pierwszych	tematów,	którym	zajęli	się	
radni	 na	 sesji	 było	 podjęcie	 uchwały	 o	 przyjęcie	
stanowiska	w	 sprawie	 poszanowania	 praw	 kobiet.	
Mając	na	uwadze	protesty	kobiet,	które	odbyły	się	
również	w	Nowogardzie,	w	związku	z	ostatnimi	de-
cyzjami	Trybunału	Konstytucyjnego,	radni	mieli	wy-
razić	swoje	stanowisko	w	tej	sprawie.	Tu	zaczęła	się	
komedia;	najpierw	 radny	Wiatr	 zaproponował	 aby	
do	poszanowania	praw	kobiet	dodać	również	osoby	
niepełnosprawne	co	było	dość	dziwne,	gdyż	akurat	
TK	 nie	 zajmował	 się	 osobami	 niepełnosprawnymi,	
a	tematem	aborcji.	To	przecież	dwie	różne	kwestie.	
Burmistrz	wnioskował	o	wypracowanie	stanowiska	

Sesja w końcu się odbyła
wspierającego	 kobiety,	 a	 radny	 Wiatr	 jak	 zwykle	
swoje	musiał	 dodać.	 Burmistrz	 zgodził	 się	 na	 pro-
pozycję	pochylenia	się	nad	stanowiskiem	w	sprawie	
osób	niepełnosprawnych,	ale	zaproponował,	aby	nie	
mieszać	dwóch	nie	mających	ze	sobą	nic	wspólnego	
spraw.	Zaproponował,	aby	takie	stanowisko	wypra-
cować	osobno,	w	innym	terminie,	a	teraz	skupić	się	
na	tym,	czego	stanowisko	ma	rzeczywiście	dotyczyć,	
czyli	wyroku	TK	na	kobietach.	Najdziwniejsze	w	tym	
wszystkim	były	wypowiedzi	przewodniczącego	Mar-
cina	Nieradki	z	PiS,	który	również	zabrał	głos	w	tej	
sprawie	i	miał	dużo	do	powiedzenia.	Można	powie-
dzieć	nawet,	że	zaszantażował	radnych	klubu	Nowa	
podkreślając,	 że	 jeśli	 pierwsze	 stanowisko	 radnych	
przejdzie	 i	 poprą	oni	 pierwotny	projekt,	 to	 on	nie	
chce	kierować	taką	Radą.	W	języku	dyplomacji	i	poli-
tyki	taka	deklaracja	oznacza	groźbę	zerwania	koalicji	
PiS	–	Nowa.	Ostatecznie	radni	przegłosowali	wersję	

drugą	z	kobietami	i	osobami	niepełnosprawnymi,	co	
przewodniczący	nazwał	głupotą.	Normalny	człowiek	
siedzący	 z	 boku	 mógłby	 wywnioskować,	 że	 prze-
wodniczący	wylewając	swoje	opinie	chciał	wpłynąć	
na	decyzje	swoich	radnych.	Zrozumieć	można	rów-
nież,	 że	 wypowiedź	 Nieradki	 stawiała	 w	 negatyw-
nym	świetle	radnych	Nowej,	których	wplątał	w	swo-
je	wypowiedzi.	Dlaczego	przewodniczący	tak	bardzo	
nie	chce	wesprzeć	kobiet?	Zapewne	przynależność	
partyjna	do	PiS	mu	na	to	nie	pozwala.	Można	było	
zauważyć	konsternację	wśród	radnych	klubu	Nowa,	
wyglądało	 to	 tak,	 jakby	 musieli	 podporządkować	
się	 PiSowi.	 Pomysł	 radnego	 Wiatra	 można	 odczy-
tać	jako	próba	wyjścia	z	sytuacji	z	twarzą,	bo	z	jed-
nej	strony	wielu	 radnych	klubu	Nowa	angażuje	się	
i	wspiera	toczące	się	na	ulicach	Nowogardu	protesty	
kobiet	w	obronie	prawa	do	aborcji,	a	z	drugiej	strony	
nie	chcą	podpaść	przewodniczącemu.	Dlaczego	na	
protestach	 i	 portalach	 społecznościowych	 „głośno	
krzyczą”	razem	z	protestującymi,	a	na	sesji	nie	chcą	
jednoznacznie	poprzeć	kobiet,	tuszując	ich	sprawy,	
sprawami	osób	niepełnosprawnych?



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe10

	 Podczas	 sesji	 poruszono	 również	 inne	 ważne	
sprawy	dla	mieszkańców.	Burmistrz	pozyskał	pienią-
dze	zewnętrzne	na	dużą	inwestycję	jaką	jest	rozdział	
sieci	kanalizacyjnej	i	sanitarnej	w	ciągu	ulicy	J.	Kiliń-
skiego.	Przypomnijmy,	że	jest	to	bardzo	ważna	inwe-
stycja	dzięki	 której	wyeliminujemy	 spływanie	 ście-
ków	z	pozostałych	dzikich	przyłączy	sanitarnych	do	
jeziora	i	ograniczymy	ilość	wybijających	studzienek.	
Temat	kanalizacji	jest	o	tyle	trudny	że	całego	miasta	
nie	da	się	od	razu	skanalizować	bo	jest	to	zbyt	kosz-
towne,	a	inwestycja	musi	być	realizowana	etapami.	
Koszty	 inwestycji	 sięgają	 kilkudziesięciu	 milionów	
złotych.	Dlatego	burmistrz	Robert	Czapla	sukcesyw-
nie,	 od	 10	 lat	 problemy	 kanalizacyjne	 rozwiązuje.	
Remont	kanalizacji	na	ulicy	J.	Kilińskiego	jest	ostat-
nim	wzdłuż	jeziora,	dzięki	czemu	uda	się	opanować	
problem	zanieczyszczenia	ulic	i	jeziora	ściekami.	Na	
szczęście	udało	się	przegłosować	stosowną	uchwa-
łę,	 dzięki	 czemu	 burmistrz	 będzie	 mógł	 kontynu-
ować	inwestycję.
	 Radni	również	zdecydowali	o	zwiększeniu	pienię-
dzy	na	inwestycję	jaką	jest	budowa	oczyszczalni	ście-
ków	i	kanalizacji	w	Słajsinie.	Pomimo	prób	wyłonienia	
firmy	 w	 przetargu	 okazało	 się	 inwestycja	 jest	 zbyt	
kosztowna	 i	 trzeba	 zabezpieczyć	 dodatkowe	 środki.	
Tu	warto	przypomnieć	że	burmistrz	Robert	Czapla	po-
zyskał	 zewnętrzne	 źródła	 dofinansowania	w	 łącznej	
kwocie	2	ml	600	tys	zł	od	dwóch	partnerów	zewnętrz-
nych.	Szkoda	byłoby	stracić	pozyskane	pieniądze	a	co	
za	 tym	 idzie	 tylko	głupi	nie	podnosi	pieniędzy	kiedy	
„leżą	 na	 ulicy”.	 Do	 radnych	 dotarły	 w	 końcu	 argu-
menty	burmistrza	i	skarbnika.	Tylko	radny	Wiatr	miał	
inny	pomysł	na	te	pieniądze.	Uparł	się,	że	te	pienią-
dze	powinny	być	wykorzystane	na	budowę	budynku	
komunalnego.	Oczywiście	dla	burmistrza	priorytetem	
jest	budowa	mieszkań	komunalnych.	Za	każdej	swojej	
kadencji	Burmistrz	buduje	kolejne	mieszkania	komu-
nalne,	rozumiejąc	problem	z	ich	dostępnością.	W	tym	
roku	 planowana	 była	 inwestycja	 pod	 budowę	 24	
mieszkań,	na	które	były	środki	w	tegorocznym	budże-
cie.	Jednakże	w	miejscu	planowanej	budowy	pojawiła	
się	kolizja	ze	słupem	energetycznym	i	najpierw	trzeba	
kolizję	usunąć,	a	dopiero	potem	można	przystąpić	do	
budowy	 mieszkań.	 Taka	 jest	 kolejność	 realizacji	 in-
westycji,	nie	da	się	tego	przeskoczyć,	trzeba	uzyskać	
stosowne	pozwolenia,	przejść	długie	procedury,	któ-
re	narzuca	nam	prawo	budowlane.	Nie	ma	szans	aby	
budowa	ruszyła	w	tym	roku.	Przynajmniej	do	marca	
przyszłego	roku	jesteśmy	wstrzymani	z	budową.	Pie-
niądze	przeznaczone	na	nią,	nie	zostałyby	więc	w	tym	
roku	wykorzystane.	Gdyby	nie	przesunięto	tych	środ-
ków,	zostałyby	one	zamrożone.	Rozsądnie	było	więc	
przesunąć	je	na	inny	cel,	a	dokładniej	na	rozwiązanie	
problemu	kanalizacji	w	Słajsinie.
	 Dzięki	temu,	iż	uchwała	o	przesunięciu	środków	
została	 finalnie	 przegłosowana	 skorzysta	 również	
Świerczewo.	Na	projekt	budowy	drogi	wraz	z	kosz-
torysem	Gmina	potrzebowała	25	tys	zł,	dzięki	uru-

chomieniu	tych	środków	możliwe	było	rozpoczęcie	
procedury	i	rozpoczęcie	inwestycji	współfinansowa-
nej	z	KOWR.	Jest	to	inwestycja	otwierająca	perspek-
tywy	na	 przyszłość,	 przecierająca	 szlaki	we	współ-
pracy	z	KOWR,	jeśli	współpraca	okaże	się	pomyślna,	
w	przyszłości	i	inne	sołectwa	będą	mogły	skorzystać	
z	takich	rozwiązań.
	 Radny	 Wiatr	 podczas	 sesji	 zastanawiał	 się	 jak	
zostanie	odebrany,	jak	zostaną	opisane	jego	stano-
wisko	w	 poszczególnych	 sprawach	 i	 sposób	 głoso-
wania.	 Cóż,	 wnioskowanie	 przeciwko	 sołectwom,	
zmiana	zdania	po	oddanym	już	głosie	nie	pozosta-
wia	wiele	dla	wyobraźni.
	 Tym	 czasem	 również	 służba	 zdrowia	 doczeka-
ła	 się	 decyzji	 w	 swoich	 sprawach.	 Gmina	 będzie	
w	stanie	sfinansować	zakup	bramy	pozwalającej	na	
sprawny	wyjazd	karetek	 i	 koncepcję	 lądowiska	dla	
helikoptera	 przy	 szpitalu.	 Sprawy	 służby	 zdrowia	
w	 dzisiejszych	 czasach	 nie	 powinny	 być	 odwleka-
ne	 i	 powinno	 to	być	przegłosowane	wiele	 tygodni	
wcześniej.	Widocznie	Rada	Miejska	uważa,	że	lepiej	
późno	niż	wcale.
	 Co	ważne	dla	Gminy,	to	fakt,	że	17	sołectw,	które	
czekały	na	decyzję	Rady	Miejskiej	w	 sprawie	 swo-
ich	 funduszy,	w	końcu	będą	mogły	wydawać	 zgro-
madzone	pieniądze,	zgodnie	ze	swoimi	potrzebami.	
Tu	 również	 potrzebna	 była	 szybka	 decyzji	 radnych	
i	 znowu	należy	pożałować	zwłoki,	bo	 sołtysom	zo-
stały	tylko	2	tygodnie	na	zrobienie	potrzebnych	za-
kupów,	do	połowy	grudnia	należy	rozliczyć	faktury,	
a	więc	znowu	wszystko	na	ostatnią	chwilę.
	 Na	 reszcie	 sprawy	 zaczynają	 nabierać	 tempa.	
Rada	Miejska	zdaje	sobie	najwidoczniej	sprawę,	że	
koniec	 roku	 zbliża	 się	 dużymi	 krokami,	 nie	można	
oglądać	się	na	epidemię	i	trzeba	działać.
	 Kolejna	 sesja	 już	w	środę.	Możemy	spodziewać	
się,	że	przewodniczący	Nieradka	opuszczając	ostat-
nią	sesję	w	trakcie	obrad,	oddając	tym	samym	moż-
liwość	zwołania	sesji	w	ręce	wice	przewodniczącej	
Pawlak,	na	środowej	sesji	się	nie	pojawi.	Wszystko	
teraz	w	rękach	pani	Pawlak.	Czy	przygotuje	stosow-
ny	 projekt	 uchwały,	 biorąc	 pod	 uwagę	 pismo	 od	
wojewody	 sugerujące	 wygaśnięcie	 mandatu	 prze-
wodniczącego?	 Czy	 będzie	 chciała	 bronić	 koalicji	
z	PiSem?	Przekonamy	się	o	tym	już	niebawem.

Ewa Brzykcy
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	 W	 dniu	 25	 listopada	 br.	 bur-
mistrz	 Nowogardu	 Robert	 Cza-
pla	 podpisał	 umowę	 z	 Urzędem	
Marszałkowskim	 Województwa	
Zachodniopomorskiego	 pozysku-
jąc	 tym	 samym	 grant	 w	 kwocie 
306	 747	 zł	 (100%	 dofinansowa-
nia)	w	ramach	realizacji	projektu	
pod	 nazwą	 POMORZE	 ZACHOD-
NIE	 –	 BEZPIECZNA	 EDUKACJA	
współfinansowanego	 przez	 Unię	
Europejską	 w	 ramach	 Europej-
skiego	Funduszu	Społecznego.
	 Celem	 pozyskania	 grantów	
jest	łagodzenie	skutków	pandemii	
COVID-19	 oraz	 przeciwdziałanie	
jej	negatywnym	konsekwencjom,	
ochrona	 dzieci	 przebywających	
w	żłobkach,	klubach	dziecięcych,	
oraz	 placówkach	 edukacyjnych		
prowadzonych	 przez	 Jednostki	
Samorządów	Terytorialnych	 z	 te-
renu	województwa	zachodniopo-
morskiego.	 Zaplanowane	 wspar-
cie	ma	na	celu	ochronę	ww.	osób	
poprzez	zapobieganie	i	ogranicze-
nie	skutków	COVID-19.
	 W	ramach	wsparcia	grantowe-
go	przewidziane	są	koszty	zakupu	
środków	ochrony	osobistej,	sprzę-
tów,	środków	do	utrzymania	czy-
stości	i	dezynfekcji	oraz	poniesio-

W	związku	z	licznymi	pytaniami	płynącymi	od	Państwa	dotyczącymi
pozyskanych	środków	zewnętrznych,	poniżej	będziemy	na	bieżąco

informować	Państwa	o	dofinansowaniach	na	inwestycje
prowadzone	w	gminie	Nowogard.

Ilość	pozyskanych	środków	w	latach	2014-2020 

24 465 036,00 zł

Fundusze pozyskane
przez Burmistrza Nowogardu

Burmistrz Robert Czapla
pozyskał środki dla oświaty

ne	inne	wydatki	związane	z	walką	
z	COVID-19,	wymagane	przepisa-
mi	prawa	-	w	tym	w	szczególności	
zaleceniami	Głównego	Inspektora	
Sanitarnego.	Przewidziane	w	pro-
jekcie		działania	związane	z	udzie-
laniem	 grantów	 mają	 charakter	
doraźnej	odpowiedzi	na	sytuację	
osób	 znajdujących	 się	 w	 stanie	
zagrożenia	 zdrowia	 i	 życia	w	wa-
runkach	 rozprzestrzeniania	 się	
epidemii	COVID-19.	
	 Projektem	objęte	są	wszystkie	
placówki	edukacyjne	i	przedszko-

la	 prowadzone	 przez	 Gminę	 No-
wogard.
	 Burmistrz	zadbał	aby	wszystkie	
gminne	placówki	oświaty	w	Gmi-
nie	Nowogard	 (	 10	 szkół	 podsta-
wowych,	 3	 przedszkola	 i	 II	 LO)	
otrzymały	 niezbędne	 wsparcie.	
Pozyskane	pieniądze	pokryją	wy-
datki	 poniesione	 przez	 oświatę	
na	 walkę	 z	 Covid	 -19	 począwszy	
od	lutego	tego	roku,	aż	do	końca	
grudnia.	 Przypomnijmy,	 iż	 zaku-
pione	 zostały	 najpotrzebniejsze	
środki	 ochrony,	 w	 tym	miniprzy-
łbice,	maseczki	ochronne,	rękawi-
ce	ochronne,	fartuchy	i	kombine-
zony	 ochronne.	 Środki	 czystości	
w	tym	antybakteryjne	mydła,	pły-
ny	 do	 dezynfekcji,	 dozowniki	 do	
płynów,	a	także	lampy	UV,	osłony	
z	pleksi	 i	termometry	bezdotyko-
we.
	 Projekt	 ,	 dzięki	 któremu	 Bur-
mistrz	pozyskał	ponad	300	tysięcy	
na	 sfinansowanie	 tych	 zakupów,	
zapewnił	 ochronę	 2250	 dzie-
ciom	–	 podopiecznym	placówek,	
321	 nauczycielom	 i	 140	 pracow-
nikom	 kadry	 niepedagogicznej.	
Liczby	 te	 obrazują	 skalę	 potrzeb	
i	skalę	udzielonej	pomocy.

Ewa Brzykcy
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	 Kolejne	7	umów,	z	czego	każda	
na	 kwotę	 3	 tys	 zł	 jest	 zwieńcze-
niem	 tegorocznej	 edycji	 progra-
mu	„Zdrowe	powietrze	w	Nowo-
gardzie”.
	 Przypomnijmy,	 że	 Projekt	
uchwały	 w	 tej	 sprawie,	 podpi-
sany	 przez	 burmistrza	 Roberta	
Czaplę,	powstał	już	w	2018	roku,	
a	pierwsze	umowy	w	ramach	pro-
gramu	„Zdrowe	powietrze	w	No-
wogardzie”	 zostały	 podpisane	
rok	 temu.	 Zainteresowanie	 nim	
jednak	 nie	 gaśnie,	 a	 właściciele	
mieszkań	 i	 domów,	 którzy	 biorą	
w	 nim	 udział,	 od	 2	 lat	 otrzymu-
ją	pieniądze	w	postaci	dotacji	na	
zakup	 nowego	 pieca	 i	 części	 no-
wej	instalacji	grzewczej.	Jednora-
zowa	 dotacja	 wynosi	 nie	 więcej	
niż	 3	 tysiące	 złotych	 dla	 domów	
i	mieszkań	oraz	5	 tysięcy	złotych	
dla	 budynków	 wielorodzinnych,	
posiadających	 wspólną	 kotłow-
nię.	 Dotacja	 stanowi	 50	 %	 kosz-
tów	związanych	z	zakupem	pieca	
i	instalacji	grzewczej,	jednakże	nie	
obejmuje	zwrotów	kosztów	za	in-
westycje	zrealizowane	przed	pod-
pisaniem	umowy.
	 W	 2019	 roku	 z	 takich	 dopłat	
skorzystały	 33	 rodziny.	 W	 tym	
roku,	 w	 czerwcu	 zawartych	 zo-
stało	 26	 umów	 na	 łączną	 kwotę	
78	tys.	zł,	we	wrześniu	14	umów	
na	 kwotę	 42	 tys.	 zł	 i	 7	 nowych	
umów	 w	 listopadzie	 na	 kwotę	
21tys.	zł.	Jak	widać	z	roku	na	rok	
świadomość	 mieszkańców	 w	 te-
macie	 ekologii	 rośnie,	 cieszy	 to	
niezmiernie,	 gdyż	 dzięki	 temu,	
z	 pomocą	 Gminy,	 możemy	 od-
dychać	 czystszym	 powietrzem.	
Burmistrz	zainwestował	w	2020r.	
łącznie	 141	 tys.	 zł	 w	 proekolo-
giczne	rozwiązania	grzewcze,	jest	
to	 inwestycja	 w	 nasze	 zdrowie,	

Sukces programu
„Czyste powietrze w Nowogardzie”

W poniedziałek, 30 listopada br. burmistrz Robert Czapla podpisał kolejne umowy na 
dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne.

jak	 sam	 burmistrz	 podkreśla,	 in-
westycja	w	 to,	 co	 najważniejsze!	
Z	 programu	 skorzystało	 już	 łącz-
nie	80	rodzin,	to	tak	jakbyśmy	wy-
mienili	piece	w	całej	wsi,	gdzie	jak	
np.	w	Bieniczkach	ilość	domostw	
wynosi	około	80.
	 W	tym	roku,	rozliczenie	umów,	
faktur	 i	 protokołów	 odbioru	 no-
wych	 pieców	 musi	 nastąpić	 do	
15	 grudnia,	 jednak	 wydział	 Go-
spodarki	 Komunalnej,	 Mieszka-
niowej	i	Ochrony	Środowiska	cały	
czas	otrzymuje	 zapytania	o	moż-
liwość	 składania	 nowych	 wnio-
sków.	 W	 nowym	 roku	 program	

ruszy	 ponownie,	 mieszkańcy	
będą	mogli	składać	nowe	wnioski	
i	konsekwentnie	będziemy	wspól-
nie	 polepszać	 jakość	 powietrza	
w	naszej	Gminie.
	 Warto	 zauważyć,	 iż	 dotacji	
podlegają	 wszelkie	 innowacyj-
ne	 rozwiązania	 i	 piece	 grzewcze	
nowych	 technologii.	 To	 nie	 tylko	
piece	 gazowe,	 ale	 też	 piece	 na	
olej	 opałowy	 czy	 piece	 zasilane	
prądem	 elektrycznym.	 Szczegóły	
dotyczące	dotacji,	rodzaju	pieców	
i	warunków	przystąpienia	do	pro-
gramu,	znajdują	się	w	linku	poni-
żej.

Ewa Brzykcy
Uchwała	 Nr	 X/84/19	 Rady	Miej-
skiej	 w	 Nowogardzie	 z	 dnia	 19	
czerwca	 2019	 roku	 w	 sprawie	
określenia	zasad	udzielania	 i	roz-
liczania	dotacji	celowej	z	budżetu	
gminy	 Nowogard	 na	 dofinanso-
wanie	 kosztów	 inwestycji	 służą-
cych	 ochronie	 powietrza	 polega-
jących	na	modernizacji	systemów	
grzewczych	 na	 terenie	 gminy	
Nowogard,	 w	 ramach	 programu	
„Zdrowe	 powietrze	 w	 Nowogar-
dzie”
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	 Wraz	 ze	 złożeniem	 przez	
burmistrza	 Nowogardu	 Rober-
ta	 Czaplę	 podpisu	 pod	 umową	
o	 dofinansowanie	 z	 Urzędem	
Marszałkowskim,	 ruszył	 program	
leczenia	 bezpłodności	 metodą 
in	 vitro,	 na	 który	 nowogardzkie	
pary	czekają	z	niecierpliwością.
	 Umowa	 ta	 jest	 wynikiem	
świetnej	 współpracy	 burmistrza	
Roberta	 Czapli	 z	 Urzędem	 Mar-
szałkowskim,	 w	 wielu	 tematach,	
za	co	na	konferencji	burmistrz	po-
dziękował	 marszałkowi	 Stanisła-
wowi	Wziątkowi.	
	 Dzięki	temu	rusza	program,	ma-
jący	dać	parom	z	gminy	Nowogard	
możliwość	 skorzystania	 z	 najsku-
teczniejszych	 rozwiązań	 medycyny	
w	kwestii	leczenia	niepłodności.	
	 Przez	 najbliższe	 trzy	 lata	 wy-
dane	 zostanie	 na	 jego	 realizację 
200	tys.	zł,	z	czego	połowę	pokry-
je	 dotacja	 z	Urzędu	Marszałkow-
skiego.	
	 To	 oznacza,	 że	 ze	wsparcia	 fi-
nansowego	 skorzystać	 będzie	
mogło	około	20	par.	Te,	które	do-
finansowanie	 uzyskają,	 opłacić	
będą	mogły	z	niego	50%	kosztów	

Burmistrz Robert Czapla zaprasza
do korzystania

z gminnego programu in vitro

leczenia,	 nie	 więcej	 jednak	 niż 
10	000	zł	dla	jednej	procedury.	
	 Pomoc	 będzie	 jednak	 kom-
pleksowa.
	 -	Zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	
że	metoda	in	vitro	jest	długotrwa-
łym,	kosztownym	procesem	 i	 czę-
sto	 trudnym	 przeżyciem.	 Dlatego	
nasz	 program	 gwarantuje	 parom	
zgłaszającym	 się	 do	 nas	 wsparcie	
na	 wielu	 płaszczyznach.	 Program	
przewiduje	 wsparcie	 nie	 tylko	 fi-

	 Informacjie	 jakie	 docierały	 do	burmistrza	 i	 pra-
cowników	 Urzędu	 Miejskiego	 zgłaszanych	 przez	
mieszkańców	osiedla	Bema	dotyczących	wycinki	19	
drzew.	Uprzejmie	informujemy,	że	Gmina	Nowogard	
nie	wydawała	 żadnej	 decyzji	w	 sprawie	 tej	wycin-
ki.	Decyzja	o	wycięciu	drzew	została	wydana	przez	
Starostwo	 Powiatowe	 w	 Goleniowie.	W	 tej	 chwili	
działając	na	wniosek	samych	mieszkańców	po	inter-
wencji	burmistrza	 i	pracowników	urzędu	udało	 się	
wstrzymać	tymczasowo	prace.	Niestety	wydana	po-
zytywna	decyzja	przez	starostwo	powiatowe	w	Gole-
niowie	upoważnia	w	dalszym	ciągu	wnioskodawcę,	

Informacja w sprawie wycinki drzew
na osiedlu Bema

którym	jest	Enea	Operator	Sp.	z.	o.	o.	do	przepro-
wadzenia	prac.	Dotychczas	wycięto	dwa	spośród	19	
drzew.	 Prace	wycinkowe	 rozpoczęto	w	 piątek,	 tyl-
ko	dzięki	 szybkiej	 interwencji	 udało	 się	wstrzymać	
tymczasowo	 ścięcie	 pozostałych	 17	 drzew.	 Osobą	
odpowiedzialną	 za	 realizację	 wycinki	 jest	 pan	 Ad-
rian	Żendełek,	do	którego	mieszkańcy	mogą	składać	
swoje	 protesty.	 Telefon	 kontaktowy	 572-598-567.	
Teraz	wszystko	w	rekach	samych	mieszkańców,	któ-
rzy	mogą	 kierować	 pismo	 w	 sprawie	 zaprzestania	
dalszej	wycinki	drzew	do	przedstawiciela	firmy.

Marcin Gręda

nansowe	 ale	 też	medyczne	 i	 psy-
chologiczne,	a	więc	takie	pary	będą	
objęte	 kompleksową	 opieką.	 Go-
rąco	 więc	 zachęcam	 nowogardz-
kie	 pary,	 które	 marzą	 o	 potom-
stwie,	 do	 skorzystania	 z	 pomocy,	
jaką	gwarantuje	nasz	program,	bo	
wiem	jaką	radością	jest	posiadanie	
dziecka.	 Zapraszam!	 -	 komentuje	
burmistrz	Robert	Czapla.
	 Realizacją	 programu	 in	 vitro	
zajmą	się	cztery	podmioty	na	te-
renie	całej	Polski,	nowogardzianie	
będą	mogli	 sami	 dokonać	wybo-
ru	i	zdecydować,	gdzie	poddadzą	
się	 specjalistycznym	 zabiegom.	
Ośrodki	te	to:
1.	„Gameta”	Gdynia
2.	„Invicta”	Gdańsk
3.	„Centrum	Bocian”	Białystok
4.	„Vitrolife”	Szczecin
	 Osoby	zainteresowane	uczest-
nictwem	 w	 programie	 wszystkie	
potrzebne	informacje	na	jego	te-
mat	 uzyskają,	 dzwoniąc	 pod	 nu-
mer	91	39	26	205.	Pomocy	w	tym	
zakresie	 udzielać	 będzie	 oddele-
gowana	do	tego	celu	przez	burmi-
strza	Czaplę	pani	Ewa	Chłopek.

Paweł Botarski
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	 Podczas	spotkania	omawiano	ważne	sprawy	do-
tyczące	nowogardzkich	organizacji	pozarządowych.	
Jedna	z	nich	była	prośba	prezesa	o	możliwie	jak	naj-
szybsze	 uruchomienie	 środków	 finansowych,	 naj-
lepiej	 tak,	aby	od	1	stycznia	organizacje	mogły	 już	
dysponować	 pieniędzmi.	 Przypomnijmy	 w	 gminie	
Nowogard	jest	blisko	60	organizacji	pozarządowych	
prowadzących	 różne	 rodzaje	 swojej	 działalności.	
Część	 z	 tych	organizacji	 prowadzi	działalność	 cało-
roczną	a	niektórzy	tylko	w	określonych	miesiącach	
organizując	 poszczególne	 działania	 dla	 społeczno-
ści	 lokalnej.	 Tylko	 szybkie	 uruchomienie	 pieniędzy	
nie	zagrozi	 ich	działalności.	Rokrocznie	w	ostatnim	
kwartale	 roku	opracowywany	 jest	 program	współ-
pracy	i	odbywają	się	konsultacje	w	tym	zakresie.	Po	
zakończonych	konsultacjach	pozostaje	ostatni	etap,	
którym	jest	decyzja	radnych.
	 Mając	 na	 uwadze	 prośby	 ze	 strony	 organizacji	
i	sugestie	prezesa	Mieczysława	Cedro	burmistrz	Ro-
bert	 Czapla,	 aby	 nie	 zagrozić	 działalności	 poszcze-
gólnych	 organizacji	 złoży	wniosek	 o	 zwołanie	 sesji	
nadzwyczajnej.	I	choć	kolejna	sesja	jest	zwołana	na	
15	grudnia	tu	czas	jest	na	wagę	złota	dlatego	zapa-
dła	decyzja	o	zwołaniu	sesji	w	terminie	7	dni	od	dnia	
wpływu	wniosku	burmistrza	do	biura	rady.

Spotkanie burmistrza z prezesem
Forum Organizacji Pozarządowych

Na wniosek prezesa Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 30 listopada doszło 
do spotkania burmistrza Roberta Czapli z prezesem Mieczysławem Cedro. W spotkaniu uczestniczyła 
również pani Ula Berezowska pracownik urzędu, pod którą podlegają organizacje pozarządowe.

	 Rok	 2020	 był	 trudny	 dla	 organizacji	 społecz-
nych	 a	wszystko	 to	 za	 sprawą	 epidemii	 COVID-19.	
Większość	organizacji	działa	na	zasadzie	kontaktów	
międzyludzkich	 a	 wirus	 przyblokował	 ten	 właśnie	
charakter	 działalności.	 Część	 organizacji	 musiała	
odwołać	swoje	plany.	Dlatego	tak	ważnym	jest,	aby	
od	początku	roku	organizacje	mogły	 funkcjonować	
z	 nowym	 budżetem	 uchwalonym	 przez	 radnych.	
O	tym,	na	kiedy	przewodniczący	Rady	Miejskiej	na	
wniosek	burmistrza	zwoła	sesje	oraz	jaka	będzie	de-
cyzja	radnych	będziemy	informować	niezwłocznie.

Marcin Gręda

Szanowni Jubilaci
Srebrnych Godów,

	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 corocznie	
wychodzi	 z	 inicjatywą	 zorganizowania	
Srebrnych	 Godów-	 specjalnej	 uroczy-
stości	 dla	Mieszkańców	naszej	Gminy,	
świętujących	 osiągnięte,	 pokaźne	 lata	
pożycia	małżeńskiego.
	 W	 trosce	 o	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo		
Mieszkańców,	w	tym	roku	z	powodu	narzuco-
nych	przez	 rząd	polski	 obostrzeń	w	 związku	 z	 epi-
demią	 wirusa	 COVID19,	 oficjalne	 wydarzenie	 nie	
odbędzie	się.	Świętowanie	tego	dnia,	zostanie	prze-
niesione	na	rok	przyszły.	 Jeśli	 sytuacja	w	kraju	po-
lepszy	się,	niezwłocznie	zostanie	podana	konkretna	
data.

Uroczystość Srebnych Godów
Corocznie	 wydarzenie	 to	 odbywało	 się	

w	 „Willa	 Zbyszko”	w	Warnkowie,	 cze-
mu	 towarzyszyła	wyjątkowa	 i	 nieby-
wała	 atmosfera.	 Świętujące	 pary	
oficjalnie	 witane	 były	 przez	 Samo-
rządowe	 Reprezentacje	 oraz	 kie-
rownika	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	
w	Nowogardzie,	 panią	Mariolę	 Tyr-
chę.	 Przybyłym	 Małżonkom,	 którym	

towarzyszyli	goście	zostało	wygłoszono	
przemówienie	okolicznościowe,	a	następ-

nie	wszystkich	zaproszono	do	wspólnej	zabawy.
	 Wszystkim	 tegorocznym	 Jubilatom,	 składamy	
serdeczne	gratulacje	za	dotrzymanie	złożonej	przy-
sięgi	małżeńskiej	i	życzymy	długich	lat	życia	w	zdro-
wiu,	 zadowoleniu	 oraz	 doczekania	 kolejnych	 pięk-
nych	Jubileuszy.	
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Porządki w gminie Nowogard
	 Od	ponad	dziewięciu	lat,	na	polecenie	Burmistrza	
Roberta	Czapli,	trwa	systematyczne	porządkowanie	
naszej	gminy.	Prace	wykonywane	są	przez	stażystów	
Urzędu	Miejskiego,	 pracowników	 interwencyjnych	
z	Urzędu	Pracy.	W	ostatnim	czasie	wykonano:

boisko	dolne	-	porządki

domki	przy	plaży	-	grabienie	i	koszenie	terenu łącznik	ulic:	700	lecia	i	5	Marca

	 Celem	projektu	 jest	doposażenie	szkolnej	 infra-
struktury	o	sprzęt	umożliwiający	korzystanie	z	naj-
nowszych	cyfrowych	rozwiązań	edukacyjnych.	Pro-
gram	 wspiera	 doskonalenie	 kompetencji	 uczniów	
i	 nauczycieli	 w	 zakresie	 technologii	 informacyjno-
-komunikacyjnych.	 W	 tym	 roku,	 Burmistrz	 także	
podpisał	 kolejną	 umowę	 dla	 szkoły	 ponadpodsta-
wowej	-	II	Liceum	Ogólnokształcącego.
	 Dzięki	 programowi	 „Aktywna	 Tablica”	 szkoły	
otrzymały	 sprzęt	 elektroniczny	 tj.:	 tablice	 interak-
tywne,	projektory,	głośniki	czy	interaktywne	moni-
tory	dotykowe.	W	ramach	tego	programu	uczniowie	
zyskali	 nowocześniejszy	 sprzęt	 i	 możliwość	 nauki	
w	nowocześniejszych	warunkach.
	 W	 programie	 tym	 w	 sumie	 wzięło	 udział	 już	
9	 szkół,	 łącznie	 otrzymując	 3	 projektory	 ultrakrót-
koogniskowe,	 2	 głośniki,	 14	 tablic	 interaktywnych	

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
pozyskał środki pieniężne z programu 

„Aktywna Tablica”
Burmistrz Roberta Czapla pozyskał pieniądze dla Oświaty w ramach 
programu „Aktywna tablica”, który finansowany jest w 80% ze środków 
budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących 
szkoły oraz obejmuje lata 2020-2024.

oraz	 11	 monitorów	
interaktywnych.	 Za-
dowolenie	 i	 uznanie	
wypływające	 z	 udzia-
łu	 prezentuje	 krótka	
wypowiedź	dyrektor	Anny	Łysiak	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	1	w	Nowogardzie	o	potrzebie	programu	
Aktywna	 Tablica:	 -	 „uczniowie	 dzięki	 regularnemu	
korzystaniu	 z	 nowoczesnych	 technologii	 podczas	
zajęć	edukacyjnych	nie	tylko	utrwalają	wiadomości,	
wykonują	dodatkowe	ćwiczenia,	ale	 też	zwiększają	
swoją	motywację	do	nauki	poprzez	atrakcyjną	 for-
mę	zajęć,	 która	 jest	 im	dużo	bliższa	niż	 tradycyjna	
metoda	podawcza.	Dużo	chętniej	realizują	projekty	
multimedialne	np.	prezentacje,	blogi,	programy	te-
lewizyjne,	audycje	radiowe,	wirtualne	plakaty.”

Referat Edukacji
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parkingi	miejskie	-	sprzątanie

plaża	-	porządki

promenada	-	porządki	jesienne

przedszkole	nr1	-	remont	elewacji

skwer	przy	ul.	5	Marca	-	porządki

teren	gminny	-	ul.	5	Marca

teren	gminny	-	porządki

teren	gminny	ul.	Warszawska	-	porządki
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	 Dziękujemy	za	pamięć,	za	ciepłe	e-maile,	za	po-
zdrowienia...	 Nasza	 NDKowa	 GRUPA	 BOJOWA	 ma	
się	dobrze.	Co	więcej!
	 Nabyliśmy	nowych	umiejętności	i	działamy,	dzia-
łamy,	 działamy	 -	 aby	 pozytywnie	 Was	 zaskoczyć.	
Trzymajcie	się	zdrowo.

k.r

W OCZEKIWANIU NA WAS...
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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 

lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik.

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.
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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
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