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 Mając na uwadze prace trwające z przygotowaniem „Budżetu Państwa” na 
2023 rok burmistrz Nowogardu Robert Czapla zwrócił się do Posła na Sejm 
Dariusza Wieczorka jako reprezentanta województwa zachodniopomorskie-
go o podjęcie działań zmierzających do ujęcia w/w dokumencie zadań inwe-
stycyjnych fundamentalnych dla Gminy Nowogard, które wpłyną na rozwój 
bezpieczeństwa i zdrowia obywateli naszej małej ojczyzny oraz poprawią eg-
zystencję naszej społeczności. 
 Burmistrz zwrócił się z uprzejmą prośbą o złożenie do budżetu centralnego 
Państwa na rok 2023 następujących zadań inwestycyjnych Gminy Nowogard:

Wniosek do Budżetu Państwa na 2023

1. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogar-
dzie – szacowany koszt 23 000 000,00 zł (inwestycja 
obejmuje całościową zmianę zagospodarowania te-
renu w rejonie Placu Wolności - w założeniu Plac, 
jako przestrzeń miejska ma spełniać funkcje repre-
zentacyjne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe).
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2. Budowa budynku komunalnego – szacunkowy 
koszt: 6 827 022,68 zł (obiekt zostanie wykonany 
w technologii murowanej, w budynku wydzielono 
24 lokale mieszkalne).

3. Budowa hali widowiskowo sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 – szacunkowy koszt: 
30 000 000, 00 zł (przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole pod-
stawowej, budynek będzie dobudowany do istnie-
jącej części szkoły, obiekt ma spełniać kilka funkcji: 
jako sala sportowa wykorzystywana na potrzeby 
szkoły; jako obiekt na organizowanie zewnętrznych 
imprez; planuje się wykonanie pełnowymiarowego 
boiska do półki ręcznej).

4. Budowa Sali sportowej w Strzelewie – szacunko-
wy koszt: 1 000 000,00 zł (przedmiotem inwestycji 
jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
i niezbędną infrastrukturą techniczną – obecnie 
szkoła nie posiada Sali sportowej).
5. Budowa Lądowiska przy SPSR w Nowogardzie – 
szacunkowy koszt: 1 254 523,43 zł (przedmiotem in-
westycji jest budowa lądowiska dla helikopterów na 
terenie SPSR w Nowogardzie wraz z infrastrukturą 
techniczną).
6. Przebudowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną w miejscowości Konarzewo – sza-
cunkowy koszt: 3 000 000,00 zł.
7. Budowa drogi w obrębie wiejskim Kulice – szaco-
wany koszt: 5 772 000,00 zł (droga stanowić będzie 
dojazd do nowego osiedla domków jednorodzin-
nych, przyczyni się do poprawy dostępności i bez-
pieczeństwa mieszkańców, długości drogi ok. 2 km).
8. Budowa drogi na odcinku Długołęka - Staro-
goszcz – szacunkowy koszt 2 000 000,00 zł (prze-
budowę drogi polegająca na ułożeniu nawierzchni 
mineralno – asfaltowej wraz ze zjazdami do nie-
ruchomości oraz zagospodarowaniem wód opa-
dowych, zwiększenie nośności konstrukcja drogi 
zapewni przeniesienie ruchu samochodów osobo-
wych, ciężarowych oraz sprzętu i maszyn rolniczych).
9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Nowogardzie – zadanie wieloletnie – wykonanie 
projektu - 620 000,00 zł, roboty budowlane – sza-
cunkowy koszt 60 000 000,00 zł
 Poprosiliśmy również o komentarz biuro posel-
skie parlamentarzysty i otrzymaliśmy stanowisko 
Posła Dariusza Wieczorka w tej sprawie:
(...) Jako Poseł Ziemi Zachodniopomorskiej wielo-
krotnie wspieram samorządy lokalne wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w kwestii pozyskiwania 
środków finansowych z budżetu centralnego. Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla jest jednym z li-
derów małych ojczyzn, który wielokrotnie zabiega 
o ujęcie priorytetowych zadań dla Gminy Nowogard 
w budżecie krajowym. W tym roku również zwrócił 
się do mnie jako „Parlamentarzysty Pomorza Za-
chodniego” o wsparcie w tym zakresie (...)

Redakcja
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 Przystępując do programu SOWA Burmistrz No-
wogardu inwestuje w infrastrukturę Gminy i wy-
chodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców popra-
wiając bezpieczeństwo w mieście, a także generuje 
oszczędności.

 Drastyczne podwyżki cen prądu, gazu i paliw 
w 2022 r. napędzające inflację pustoszą portfe-
le Polaków, a także drenują budżety samorządów. 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  podejmuje 
działania zmierzające  do znalezienia oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej. Podjęte w tym zakre-
sie starania to nie tylko działania ograniczające kon-
sumpcję energii ale przede wszystkim inwestycyjne, 
które służyć będą mieszkańcom Nowogardu przez 
lata. Dlatego bardzo istotną  kwestią jest poprawa 
efektywności energetycznej systemów oświetlenia 
zewnętrznego. Żeby docelowo nasze oświetlenie 
uliczne zużywało mniej energii, w dniu 22 listopada 
br. Burmistrz Nowogardu podpisał przetarg na reali-
zację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarzą-
dzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard”.

 W ramach niniejszego zadania planowana jest 
modernizacja układów sterowania umieszczonych 
w szafach oświetleniowych oraz wymiana istnieją-
cych 680 szt. opraw sodowych na energooszczędne 
oprawy LED. Stare lampy zamontowane w latach 
70-80 XX wieku, zostaną zastąpione przez lepiej 
świecące, trwalsze i precyzyjnie ustawione, tak aby 
światło skierowane było na drogę, a nie rozproszone 
na boki, co zapewni to lepszą widoczność na dro-
gach. Nowy system oświetlenia ma być oszczędny 
i proekologiczny. Dzięki automatycznemu sterowa-
niu większe natężenie światła będzie w godzinach, 
kiedy ruch uliczny i pieszy jest wzmożony i słabsze 
natężenie światła w godzinach kiedy ruch jest mi-
nimalny. Lampy nie będą świeciły pełną mocą całą 
noc, co pozwoli zaoszczędzić na opłatach za prąd. 
Z kolei mniejsze zużycie energii elektrycznej ozna-
czać będzie zmniejszenie emisji szkodliwych sub-
stancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla.

 Nowe oświetlenie będzie zlokalizowane na uli-
cach: Bohaterów Warszawy, 700-lecia, Warszawska,  
Armii Krajowej, Gen. Bema, 3-go Maja, Aleje nad 
jeziorem, Zielona, Plac Szarych Szeregów, Plac Wol-
ności, Radosława, Wojska Polskiego, Zamkowa, Wa-
ryńskiego, Głowackiego, M. Rataja, Kościuszki, Łą-

Modernizacja oświetlenia ulicznego
wraz z systemem redukcji mocy, sterowania

i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard

kowa, Grota Roweckiego, Krótka, Rondo Sybiraków, 
Poniatowskiego, Ogrodowa, Jana Pawła II, Zaciszna, 
Kosynierów, Racławicka, Roosevelta, Wybickiego, 15 
lutego, 5 marca, Kowalska, Blacharska, Nadtorowa, 
Cmentarna, Fabryczna, Dworcowa, Pileckiego, Pro-
menada, Szkolna, Droga do Smużyn. W tym miejscu  
wspomnieć należy, że Gmina nie jest właścicielem 
wszystkich lamp w mieście - część należy do spół-
ki Enea. Lampy, które nie są własnością Gminy nie 
mogą być objęte programem SOWA i wymienione. 

 Przypomnijmy, że realizacja tej wielkiej inwe-
stycji jest możliwa dzięki pomocy finansowej z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska w War-
szawie. Dofinansowanie w wysokości 1 537 346 zł, 
które Gmina Nowogard otrzymała, w efekcie starań 
Burmistrza Roberta Czapli, to pożyczka na bardzo 
preferencyjnych warunkach, z niskim oprocentowa-
niem na poziomie 1%, a w dodatku 10% całej kwoty 
jest umarzalna.

Wydział GKMiOŚ
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 Zanim jednak radni przeszli do swych zadań, przed 
obecnymi na sali wystąpiła mieszkanka Olchowa od-
nośnie dowozu dzieci do szkół. Wiele lat temu, jesz-
cze za poprzedniego Burmistrza Nowogardu, dwie 
Gminy – Nowogard i Osina porozumiały się odno-
śnie dowozu dzieci do szkół: z Węgorzy do Strzelewa 
(gm. Nowogard) i z Olchowa do Osiny (gm. Osina). 
To porozumienie funkcjonowało przez kilka lat do 
tegoż roku, gdy kilku rodziców zadecydowało posłać 
swoje pociechy do nowogardzkich szkół, jednak nie 
było zagwarantowanego dojazdu dzieci z Olchowa do 
nowogardzkich szkół przez Gminę Nowogard. Gmina 
rozpoczęła rozmowy z tymi rodzicami i w większo-
ści zgodzili się na zaproponowane przez Gminę roz-
wiązanie – zwrot kosztów dowozu przez rodziców 
dzieci do szkoły własnym transportem w wysokości 
180 zł/miesiąc. Problem pojawił się w przypadku jed-
nej rodziny, gdzie jest trójka dzieci w różnym wieku 
i rodzice chcą, aby Gmina na każde z ich przeznaczyła 
180 zł, na co Gmina uważa, że dzieci mogą być za-
wiezione do szkoły razem, a wolny czas zabezpieczy 
im świetlica w szkole. Rozmowy w tej sprawie mają 
odbyć się i wezmą w niej udział wszystkie zaintereso-
wane strony.
 W czasie tej części sesji, radny Andrzej Kania 
z Nowej zgłosił chęć wprowadzenia pod obrady 
Rady Miejskiej projekt uchwały, który podnosiłby 
diety radnych i przewodniczących o 300 złotych, 

Radni zajęli się podatkami i współpracą 
z organizacjami pozarządowymi

które następnie radni mogliby przeznaczyć na do-
wóz dzieci z Osiny do szkół. Zaproponował też obni-
żenie o 20% wynagrodzeń w całej administracji, to 
znaczy m.in. pensje urzędnikom, czyli pracownikom 
cięcia, a radnym podwyżkę. Później, gdy się zorien-
tował tłumaczył, że nie chodziło mu o pracowników, 
a bardziej o zarząd. 
 Radni szybko obliczyli, że pieniądze te w żaden 
sposób nie rozwiążą problemu, bo potrzeba mini-
mum 10 tys. zł na miesiąc, a propozycja radnego 
Kani to zaledwie 6 tys. zł pod warunkiem, że wszyscy 
radni jednogłośnie zobowiążą się do takiego gestu. 
Jednak w czasie dalszej dyskusji radni informowali, 
że oni już się po części zobowiązali się i wspierają 
finansowo różnego rodzaju inicjatywy i stowarzy-
szenia oraz fundacje. W ostateczności radny Andrzej 
Kania wycofał swój projekt uchwały, ale przy tej oka-
zji nie omieszkał po raz kolejny „zajrzeć” nie do wła-
snej kieszeni, ale cudzej, wypominając niektórym 
osobom, zatrudnionym przez nowogardzką admini-
strację samorządową, wysokość ich uposażenia. 
 Radny Jacek Jankowski z Nowej Lewicy zachęcał 
radnych do cierpliwości i dania możliwości burmi-
strzowi rozwiązania tej kwestii, podczas zaplanowa-
nego wtorkowego spotkania. 
 Po tym dłuższym wstępie, radni przystąpili do 
procedowania uchwał, które zostały im przedsta-
wione. 

 23 listopada br. (środa) miała miejsce LXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Tradycyjnie już radni 
spotkali się, aby przyjąć projekty uchwał. Nie zabrakło również złośliwości i wycieczek personalnych ze 
strony niektórych radnych w kierunku Burmistrza Nowogardu, jego Zastępcy, Sekretarza czy też Skarbni-
ka Gminy. Jednym słowem – rutyna. Była też próba podwyższenia diet radnym przez radnych oraz pierw-
sze czytanie budżetu. Normalna nowogardzka sesja Rady Miejskiej.
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Uchwała odnośnie Programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi
 Niewątpliwie ta uchwała była najdłużej procedo-
wana i podniosła niektórym radnym temperaturę. 
W przedstawionym projekcie zapisana została bo-
wiem ogólna kwota na działalność nowogardzkich 
organizacji pozarządowych w wysokości 700 tys. zł. 
I to właśnie ta kwota stała się do przyczyną próby 
zablokowania tejże uchwały. Radny Marcin Nieradka 
z PiS najpierw zaproponował, aby kwotę tę zmniej-
szyć do 100 tys zł, a w ostateczności próbował prze-
konać radnych, że choć ustawa wskazuje ostateczną 
datę przyjęcia tej uchwały na dzień 30 listopada, to 
Rada nie musi jej przyjmować, bo nie będzie żadnej 
konsekwencji prawnych za złamanie prawa. Zdanie 
to wywołało wśród wielu osób zdziwienie, bo radny 
z PiS jawnie nawoływał do złamania obowiązujące-
go przecież prawa, a na dodatek twierdził, że wiele 
przepisów przyjęto z błędami i to również za obec-
nej władzy. I ten zapis jest jednym z nich. 
 Głos zabrał radny Michał Krata z Nowej, który za-
dał burmistrzowi Robertowi Czapli pytanie, czy jeże-
li rada przyjmie tę uchwałę w niezmienionej treści, 
to czy on rozpisze konkursy niezwłocznie. Po otrzy-
maniu pozytywnej odpowiedzi oraz po publicznym 
zleceniu przez Burmistrza Nowogardu kierowniko-
wi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu (RLFKiS) wszczęcie procedur jeszcze w tym 
tygodniu, radni uchwałę przyjęli w niezmienionej 
treści.

Podatki niższe, wpływy do budżetu prawie zerowe
 Najbardziej stabilnym źródłem finansowania 
gminy są podatki od mieszkańców, przedsiębiorców, 
firm działających na terenie gminy. Podatki od nie-
ruchomości, od transportu, podatek leśny czy rolny, 
to główne źródło finansowania, im więcej podatków 
mieszkańcy wpłacą, tym więcej gmina może zain-
westować w rozwój. To są pieniądze mieszkańców, 
inwestowane z powrotem w mieszkańców. Nieste-
ty radni z koalicji PiS-Nowa systematyczne demo-
lowali budżet Gminy Nowogard poprzez obcinanie 
wpływów z tychże właśnie podatków. Zmniejszanie 
każdego roku podatków, wprowadzanie wszelkie-
go rodzaju ulg i obniżek (np. darmowy transport 
miejski, za który Gmina i tak musi przecież zapłacić) 
doprowadziło do tego, że wpływy do budżetu gmin-
nego z roku na rok stały się coraz mniejsze i mniej-
sze. I choć wydawałoby się, że działania radnych są 
słuszne, bo przynoszą mieszkańcom oszczędności, 
to jednak dla przeciętnego mieszkańca wysokość 
tych oszczędności wynosiła zaledwie kilka zło-
tych w skali roku, zaś dla gminy były to już kwoty 
idące w milionowe braki w budżecie. I nic się na-
dal w tej kwestii nie zmieni, bo choć radni przyjęli 
dwie uchwały podatkowe na rok 2023: od środków 
transportu i podatek rolny oraz podnieśli stawki 
za zajęcie pasa drogowego to uchwalili wspomnia-

ne podatki podnosząc zaledwie symbolicznie ich 
kwoty. Gmina Nowogard już ma najniższe podatki 
spośród gmin sąsiednich w całym województwie 
zachodniopomorskim. Działania swe radni kilka lat 
temu argumentowali tym, że to przyciągnie do gmi-
ny przedsiębiorców. Prawda jednak jest taka, że z tej 
„ulgi” skorzystał tylko jeden właściciel firmy trans-
portowej, który specjalnie na ten cel wynajął miesz-
kanie, aby mieć tu meldunek i móc przenieść firmę 
z Goleniowa do Nowogardu, bo inaczej nie mógłby 
skorzystać z tak referencyjnego podatku od środków 
transportu (w sąsiedniej gminie Osina musiałby np. 
zapłacić 3 razy wyższy podatek w stosunku do tego, 
co płaci w gminie Nowogard). Nowych firm dzięki 
tej obniżce nie ma, a my mamy klops. Opłata zaś za 
zajęcie pasa drogowego nie przyniesie aż tak wyso-
kich wpływów, które umożliwiłyby pokrycie kosztu 
remontu dróg na terenie Gminy Nowogard.
 Dzięki tej „łasce” radnych kwota podatku od 
środków transportu, która wpłynie w roku 2023 do 
budżetu gminy zwiększy się o dodatkowe….uwaga – 
5 tys. zł, zamiast 400 tys. zł. Takich oto mamy rad-
nych w naszej gminie, dzięki którym podatki mamy 
najniższe, a wpływy do budżetu prawie zerowe. Do-
datkowo rosnąca wciąż inflacja powoduje recesję, 
szalejące ceny za prąd i gaz oraz drożyzna dokłada-
ją dodatkową cegiełkę do tego, co zrobili wcześniej 
radni sprawiając, że w przyszłorocznym budżecie nie 
będzie nadwyżki, z której mogłyby być realizowane 
nowe inwestycje. Warto tu też wspomnieć, o czym 
mówił Skarbnik Gminy w czasie pierwszego czytania 
budżetu, że w projekcie budżetu na rok 2023 zo-
stała zwiększona i zabezpieczona kwota na oświatę 
o 3 mln zł, względem ubiegłego roku, a to wcale nie 
oznacza końca problemów finansowych gminy No-
wogard w przyszłym roku.
 Jeżeli nadal nic się w tej materii nie zmieni, to 
może przyjść taki dzień, że radni będą zmuszenia 
za darmo pracować na rzecz społeczeństwa, bo za-
braknie pieniędzy na ich diety. 

Pomnik przyrody - dąb „Maszko”
 Jedną z uchwał, którą radnym przyszło w tym 
dniu przyjmować, była uchwała dotycząca ustano-
wienia pomnika przyrody w Maszkowie, a mowa tu 
oczywiście o 700. letnim dębie „Maszko”. Choć na 
początku pojawił się mały zgrzyt, co do przyjętej na-
zwy, która została wyłoniona dzięki konkursowi zor-
ganizowanemu przez burmistrza Roberta Czaplę, to 
radni ostatecznie uchwałę tę przyjęli.

***
 Przed nami miesiąc grudzień i możliwe, że ostat-
nie 2 sesje przed nami – budżetowa i tzw. czyszczą-
ca. Niestety rok 2023 będzie trudny dla wszystkich 
i pozostaje nam tylko nadzieja, że radni swymi de-
cyzjami nie utrudnią nam go bardziej. Podobno na-
dzieja umiera ostatnia.

ps
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 1 grudnia br., w Wojcieszynie odbyło się spotka-
nie w sprawie trwającego remontu świetlicy wiej-
skiej. Uczestniczyli w nim między innymi burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla i pracownicy kierowa-
nego przez niego urzędu, a także sołtys Adżelika 
Saja-Idziak, przewodniczący rady sołeckiej Krzysztof 
Zwierzak i inni przedstawiciele sołectwa. W świetli-
cy obecnie trwa kładzenie płytek w największej sali, 
a także przygotowanie aneksu kuchennego oraz ła-
zienki, które mają być wydzielone z przedsionka. 
 „Chciałem serdecznie podziękować burmistrzowi 
Robertowi Czapli za znakomitą współpracę, dzięki 
której wieś może się rozwijać” - powiedział przewod-
niczący rady sołeckiej Krzysztof Zwierzak. „Dziękuję 
za współpracę i znakomite relacje, a przede wszyst-
kim za okazaną życzliwość oraz przyjazną atmosferę 
w naszych kontaktach, co przyczynia się do rozwoju 
sołectwa”.

Generalny remont świetlicy
w Wojcieszynie

 W najbliższym czasie wykonane zostanie przyłą-
cze wodno-kanalizacyjne, którego świetlica obec-
nie nie posiada oraz zostanie kupiony klimatyzator 
z funkcją grzania - gmina poniesie koszty z tym zwią-
zane, a sołectwo wydatki dotyczące zaplanowanych 
prac remontowych wewnątrz obiektu. 
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Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців

Новогард — новий дім. Частина ІІ
Привіт, дорогі друзі. Знаю, багато з Вас вже звикли до 

Новогарду, знайшли друзів серед 
місцевих поляків і українців. Ваші 
діти пішли в садочки чи школи, 
більшість із Вас ходить на роботу. 
Життя продовжується, і тільки нам 
вирішувати в якому ключі воно буде. 
Я пропоную зібратися на прогулянку, 
зробити гарні фото і випити чи з’їсти 
чогось смачненького у красивому 
місці, милуючись краєвидами 
“нашого Новогарду”.
Ця стаття є продовженням 
попередньї, де я розповідала Вам 
про Новогард, його історію і цікаві 
місця. Ви вже знаєте про костел, 
будівлю ратуші, колишній замок 
і санаторій. У цій статті я напишу 
про ще кілька гарних місць, які Ви, 

мабуть, вже бачили, але не знали в чому їх особливість.
Гадаю, кожен зі мною погодиться, що візитівкою 

Новогарду є його озеро. Розташоване 
в центрі міста, з однієї сторони оточене 
лісами, а з іншої оборонними мурами. Тепле 
і яскраво-блакитне влітку чи холодне, вкрите 
білою кригою взимку, це озеро нікого не 
залишить байдужим. На його березі завжди 
можна побачити рибаків, а зі сторни фонтану 
гордо плавають лебеді і качки, яких дуже 
полюбляють підгодувувати місцеві жителі. 
Середня глибина озера - 5,2 м, а в деяких 
місцях навіть 10,9 м. Максимальна довжина 
- 2410 м, ширина — 600 м. Берегова лінія 
складає 5700 м. (Рекомендую зробити 
прогулянку навколо озера. Вона займе біля 
години часу, але якщо іти не самому, то 
можна обговорити за цей час все на світі 
і набратися сил та енергії на нові досягнення).
Озеро має чотири півострови: Лицарський, 
Одинокий, Рибальський і Місячний. Кожен 

півострів оповитий своєю легендою. Найкрасивіша, 
як на мене, легенда Місячного півострова. Розповідає 
вона про двох закоханих, яким не судилося бути разом 
за життя. Хлопця незаконно засудили до страти за 
зраду міста, а його кохана з розпачу втопилася у водах 
Місячної затоки. Тепер, у безхмарні місячні вечори, 
хлопець приходить до півострова і допомагає своїй 
коханій вибратися з води. Зустрівшись, вони гуляють по 
півострову цілу ніч аж до рана.

Nowogard – Nowy dom. Część II
Witam Państwa ponownie. Wiem, że wielu z Was już przy-
zwyczaiło się do życia w Nowogardzie. Że 
znalezłiścię już przyjaciół wśród miejsco-
wych Polaków i Ukraińców, że Wasze dzie-
ci poszły do   przedszkoli lub szkół, a więk-
szość z Was już ma pracę. Życie toczy 
się dalej i tylko my decydujemy, jak ono 
będzie wyglądać. Ja sugeruję w wolnym 
czasie pójść na spacer, zrobić ładne zdję-
cia, wypić kawę lub herbatę w pięknym 
miejscu, podziwiając scenerii „naszego” 
miasta. Ten artykuł jest kontynuacją po-
przedniego, w którym opowiadałam Wam 
o Nowogardzie, jego historii i ciekawych 
miejscach. Znacie już o kościełe, budynku 
ratusza, o dawnym zamku i sanatorium. 
W tym artykule napiszę jeszcze o kilku 
pięknych miejscach, które prawdopodob-
nie już widzieliście, ale nie wiedzieliście, 
co jest w nich szczególnego. Myślę, że wszyscy zgodzą się ze 
mną, że wizytówką Nowogardu jest jezioro. Położone jest 
ono w centrum miasta, oto-
czone z jednej strony lasami, 
a z drugiej murami obronny-
mi. Ciepłe i jasnoniebieskie 
latem lub zimne, pokryte bia-
łym lodem zimą, to jezioro nie 
pozostawi nikogo obojętnym. 
Na jego brzegu zawsze moż-
na zobaczyć wędkarzy, a od 
strony fontanny dumnie pły-
wają łabędzie i kaczki, których 
uwielbiają karmić okoliczni 
mieszkańcy. Średnia głębokość 
jeziora to 5,2 m, a miejscami 
nawet 10,9 m. Maksymalna 
długość to 2410 m, szerokość 
- 600 m. Linia brzegowa ma 
5700 m. (Zachęcam do spa-
ceru wokół jeziora. Zajmie to 
około godziny, ale jeżeli pójść ne samemu, to można w tym 
czasie porozmawiać o wszystkim co na świecie i nabrać się 
sił i energii do nowych działań). Jezioro ma cztery półwyspy: 
Rycerska, Samotnik, Rybacka i Księżycowa. Każdy półwysep 
jest owiany własną legendą. Najpiękniejsza, moim zdaniem, 
jest legenda o Półwyspie Księżycowym. Opowiada ona o ko-
chankach, którym nie było dane być razem za życia. Mężczy-
zna został niesłusznie skazany na śmierć za zdradę miasta, 
a jego ukochana utopiła się z rozpaczy w wodach Zatoki Księ-
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Місто від озера відділяють оборонні мури. Колись 
давно, ще у XIV ст ці мури оточували ціле місто, яке 
тоді мало довжину 375 м. Простягалося воно від брами 

Грифіцької до брами Старгардської. 
Але в 1834 році мури розібрали 
і залишили тільки маленький 
відрізок над озером. Оборонні мури 
більше не оборяняють міста, а лише 
надають йому більшої чарівності 
і загадковості, особливо коли кріз 
їх отвори видніється сонце, що 
сідає за обрієм і виблискує у водах 
Новогардського озера.
Наступний будинок, про який я хочу 
написати, знаходиться по вул. 
Любошан. Він дуже характерний 
і відрізняється на фоні всіх інших 
будівель. Він нагадує мені старовинні 
німецькі будівлі. В одному джерелі 
вказане XVIII ст будівництва, а в 
іншому XIX. Тип цього будинку 

називається “фахверковий”, що в перекладі з німецької 
ознчає “каркасний”. Будинок піддавався реставрації, але 
вікна і сходи залишилися в оригіналі. Це єдиний будинок 
такого типу в Новогарді, що зберігся до сьогодні. Не знаю, 
хто в ньому живе зараз, але, думаю, цікаво було б заглянути 

всередину. (Можливо, мешканець 
цього будинку прочитає цю статтю 
і вже в наступному випуску у нас будуть 
фотографії внутрішнього інтер’єру :-)
Остання будівля у нашому списку на 
сьогодні, яка мені дуже подобаєтьсяце 
- ресторан готелю “Пристань”. А якщо 
бути точним, то ціла будівля готелю, 
яка була збудована ще у міжвоєнний 
період, у 1924 році. Початкова назва 
готелю була “Бісмарк”. У часи панування 
Гітлера тут був штаб гітлерівської партії, 
а після війни, протягом деякого часу - 
резиденція новогардського кінотеатру 
«Орел». У 1945 році назву змінили на 
“Пристань”, яка збереглася до нині. До 
речі, у цій самій будівлі, знаходиться 
єдина в Новогарді дискотека. Чудове 
і романтичне місце, особливо ввчері, 

коли освітлений фасад готелю відбивається в озері.
І знову мені не вдялося описати усі красиві місця 
Новогарду у цій статті. Та можливо Ви могли б розповісти 
нам про Ваші улюблені місця в Новогарді і написати 
про них? Нам буде дуже цікаво їх дізнатися. Наступні 
статті будуть більше практичного характеру і, звичайно, 
якщо у вас є якісь ідеї, то телефонуйте на мій номер 
606 539 844 або пишіть у мсендер — Kristina Radko-
vska. До наступного тижня, бажаю Вам бачити красу 
у кожному куточку і в кожному листочку.

Христина Радковська,
уповноважена особа мера міста

у спр. польсько-українських

życowej. Teraz w bezchmurne, księżycowe wieczory mężczy-
zna przychodzi na półwysep i pomaga ukochanej wydostać 
się z wody. Potem spacerują oni razem po półwyspie przez 
całą noc aż do rana. Miasto jest oddzielo-
ne od jeziora murami obronnymi. Dawno, 
dawno temu, jeszcze w XIV wieku, mury te 
otaczały całe miasto, które miało wówczas 
długość 375 m. Ciągnęło się ono od Bramy 
Gryfickiej do Bramy Stargardzkiej. Jednak 
w 1834 r. mury zostały rozebrane i pozostał 
tylko ich niewielki odcinek nad jeziorem. 
Mury obronne nie chronią już miasta, a je-
dynie dodają mu uroku i tajemniczości, a 
zwłaszcza gdy przez ich otwory widać za-
chodzące za horyzontem słońce, mieniące 
się w wodach jeziora Nowogardzkiego.
Następny dom, o którym chcę napisać, 
znajduje się przy ul. Luboszan. Ten dom jest 
bardzo charakterystyczny i wyróżnia się na 
tle wszystkich innych budynków. Przypomi-
na mi on stare niemieckie domy. W jednym 
źródle wskazany jest XVIII wiek budowy, a w innym XIX. Ten 
typ domu nazywa się „szachulcowy”, co po niemiecku ozna-
cza „szkielet”. Dom przeszedł renowację, ale okna i scho-
dy pozostały w oryginale. Jest to jedyny tego typu dom w 
Nowogardzie, który przetrwał do dziś. Nie wiem, kto w nim 
teraz mieszka, ale myślę, że ciekawie 
byłoby zajrzeć do środka. (Być może 
mieszkaniec tego domu przeczyta ten 
artykuł i już w następnym numerze 
będziemy mieli zdjęcia wnętrza :-). 
Ostatni budynek na naszej dzisiejszej 
liście, który bardzo mi się spodobał 
to - restauracja hotelu „Przystań”. Bu-
dynek hotelu, który powstał w okresie 
międzywojennym, w 1924 roku, na-
zywał się wtedy „Bismarck”. W czasie 
rządów Hitlera mieściła się tu siedziba 
partii hitlerowskiej, a po wojnie przez 
pewien czas była to rezydencja no-
wogardzkiego kina „Orzeł”. W 1945 r. 
nazwę zmieniono na „Przystań”, która 
zachowała się do dziś. Nawiasem mó-
wiąc, w tym samym budynku znajduje 
się jedyna dyskoteka w Nowogardzie. 
Piękne i romantyczne miejsce, szczególnie wieczorem, kie-
dy w tafli jeziora odbija się oświetlona fasada hotelu. Znowu 
nie udało mi się opisać w tym artykule wszystkich pięknych 
miejsc Nowogardu. Ale może opowiecie nam o swoich ulu-
bionych miejscach w Nowogardzie i napiszecie nam o nich? 
Jesteśmy bardzo zainteresowani ich poznaniem. Kolejny ar-
tykuł będzie miał charakter bardziej praktyczny i oczywiście 
jeżeli macie jakieś pomysły, zadzwońcie do mnie pod nu-
mer 606 539 844 lub napiszcie mi na mesendżera – Kristina 
Radkovska. Do zobaczenia za tydzień. Życzę Wam widzienia 
piękna w każdym mięjscu o każdej porze.

Krystyna Radkovska
pełnomocniczka Burmistrza ds polsko-ukraińskich
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 19 listopada w hotelu Willa Zbyszko w Nowogar-
dzie odbyły się uroczystości związane z obchodami 
75-lecia Koła Łowieckiego „Lis” Błotno. Gości, w tym 
burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, witała mię-
dzy innymi wystawa trofeów myśliwskich i fauny, 
a także archiwalne fotografie i dokumenty.
 Po wprowadzeniu sztandaru Koła i przywitaniu 
gości odbył się apel ku czci zmarłych kolegów, wrę-
czono także odznaczenia łowieckie. Najcenniejsze 
z nich, czyli Honorowy Żeton Zasługi, otrzymał po-

Koło łowieckie „Lis” Błotno
ma już 75 lat

śmiertnie Jan Styrna, a Medale Zasługi Łowieckiej 
odebrali:
* Złoty - Krzysztof Pędziszczak,
* Srebrny - Mirosław Marks,
* Brązowy - Tomasz Saja.
 Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „Zwierzęta pól i la-
sów”, odbyła się część artystyczna i pokazy sygna-
łów łowieckich oraz sztuki wabienia byków jelenia 
szlachetnego, na wszystkich czekał też poczęstunek 
i wieńcząca spotkanie zabawa myśliwska.

Paweł Botarski
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 28 listopada 2022 r. burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla wziął 
udział w spotkaniu dotyczącym 
bezpieczeństwa dzieci na drodze.
 Na prelekcji, które odbyło 
się w Przedszkolu nr 4 w Nowo-
gardzie oprócz burmistrza byli 
obecni: komendant policji Marcin 
Włodarczyk, technik referatu pre-
wencji Paulina Stawirej, dzielnico-
wy młodszy aspirant Kamil Paleta 
oraz kierownik ZEAS Lilla Kaźmie-
rowska.
 Podczas spotkania przeprowa-
dzona została pogawędka z naj-
młodszymi uczestnikami ruchu 
drogowego - na co trzeba zwrócić 
szczególną uwagę przy przecho-
dzeniu przez jezdnię oraz inne 
aspekty bezpieczeństwa czyha-
jące w domu lub w przedszkolu. 
Przedszkolaki bardzo żywiołowo 
brały udział w dyskusji i dzieliły 
się z gośćmi swoimi spostrzeże-
niami. 

Spotkanie w przedszkolu nr 4

 Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe, które mają zapewnić bez-
pieczeństwo na drodze, a następnie udały się pod opieką nauczycieli 
na przejście dla pieszych. Podobne spotkania z maluchami odbyły sie 
już w przedszkolu nr  1 i 3.
 Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali z rąk dyrektor przedszkola 
oraz dzieci podziękowanie za zaangażowanie w pomoc i udział w pre-
lekcji.

Andrzej Sawicki
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 Kilkuset nowogardzian ba-
wiło się 18 listopada na Balu 
Seniora, który odbył się w Willi 
Zbyszko. Podobnie jak w ubie-
głych latach impreza ta została 
zorganizowana przez burmistrz 
Roberta Czaplę w porozumie-
niu z działającymi na terenie na-
szeh gminy grup senioralnych. 
Na balu pojawili się więc przed-
stawiciele Uniwersytetu Trze- 
ciego Wieku, Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policji, Związku Emerytów i Ren-
cistów Służby Więziennej, a także 
Związku Sybiraków, Stowarzysze-
nia Diabetyków, Stowarzyszenia 
Kobiet z Problemami Onkologicz-
nymi „Lila - róż”, Związku Nauczy-

Bal Seniora po raz czwarty

cielstwa Polskiego, a także seniorzy niezrzeszeni. Wszyscy podkreślali, 
że była to znakomita okazja do spotkania w większym gronie, wymiany 
doświadczeń, a przede wszystkim dobrej zabawy. O tym, jak Bal Senio-
ra jest potrzebny, najlepiej świadczy zresztą frekwencja - bawiło się na 
nim grubo ponad 200 osób.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. 
W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najem-
com lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, 
spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. 
Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wy-

konują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. 
Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały 
chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz 
zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. 
Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia 
widać grupy osób pracujących na naszych ulicach 
przyczyniających się do podnoszenia estetyki nasze-
go miasta i gminy.

Naprawa ławeczek położonych przy ścieżce pieszo-rowerowej wkoło jeziora

 Ponad 150 zwiększających bezpieczeństwo kami-
zelek odblaskowych trafiło 17 listopada do rąk dzieci 
uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 3 w No-
wogardzie. Ochronne akcesoria wręczał osobiście bur-
mistrz Robert Czapla, któremu towarzyszyli policjanci 
z nowogardzkiego posterunku. Paulina Stawirej, która 
codziennie zajmuje się profilaktyką dzieci i młodzieży, 
zorganizowała pogawędkę z najmłodszymi uczestni-
kami ruchu drogowego i zwracała uwagę na to, że na 
jezdni zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność. 
Po przekazaniu kamizelek policjancie przeprowadzili 
też szybki test praktycznych umiejętności w tym zakre-
sie na pobliskim rondzie. Test wypadł celująco.

„Kamizelki mocy” dla maluchów

 Dzieciom z PP 3 przekazano 153 kamizelki. Wcze-
śniej ponad sto otrzymały maluchy z Przedszkola 
nr 1, a następni w „kolejce” są podopieczni z PP 4.

Paweł Botarski
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Grabienie liści i sprzątanie parkingów przy ul. 5 Marca

Odśnieżanie schodów - ul. Waryńskiego

Wymiana koszy betonowych przy ławeczkach na ścieżce wokół jeziora
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 W środę, 23 listopada poznaliśmy zdobyw-
ców tytułu Nauczyciel Roku oraz Przedszkole 
Roku i Szkoła Roku w miastach i powiatach 
naszego regionu w plebiscycie organizowa-
nym przez Głos Koszaliński. MIło nam poin-
formować, iż do kolejnego etapu (wojewódz-
kiego) w kategorii:
• Przedszkole Roku przeszło Przedszkole nr 4 
w Nowogardzie,
• w kategorii Dyrektor Roku Placówki Eduka-
cyjnej pani Aleksandra Lewińska z Przedszkola 
nr 3
• natomiast w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku pani Małgorzata Bienias z przedszkola nr 4.
 Głosowanie trwa od poniedziałku, 28 listopada od godz. 12 do poniedziałku, 12 grudnia 2022 r. 
do godz. 22. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wsparciu nowogardzkich pla-
cówek i ich nauczycieli.
Link do głosowania na Nauczyciela Przedszkola Roku - https://gk24.pl/p/kandydaci/1015211
Link do głosowania na Przedszkole Roku - https://gk24.pl/p/kandydaci/1015147
Link do głosowania na Dyrektora Roku Placówki Edukacyjnej - https://gk24.pl/p/kandydaci/1014671
 Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Ta-
kich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, 
cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Szukamy nauczycieli z pasją, 
wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.
 W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych cech z pewnością trzeba dodać pełne 
ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich oświatowej ścieżki oraz dobry kontakt 
z rodzicami dzieci.
 Jeszcze raz zapraszamy do głosowania!

Plebiscyt Edukacyjny
– zapraszamy do głosowania
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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
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