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 W obecności kilkunastu mieszkańców 
tzw. nowych Kulic burmistrz Nowogardu 
Robert Czapa podpisał 5 stycznia wniosek 
o dofinansowanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich zaprojektowania 
i budowy drogi łączącej Nowogard i stale 
rozbudowujące się osiedle domów jedno-
rodzinnych. Obecnie dotrzeć można na nie 
jedynie znajdującą się w bardzo kiepskim 
stanie drogą gruntową i to właśnie ona ma 
zostać zmodernizowana.
 Gotowy jest już program funkcjonalno 
-użytkowy dla tej inwestycji, zakładający 

Dobra wiadomość dla mieszkańców
„nowych” Kulic. Wniosek o  dofinanso-

wanie budowy drogi podpisany
budowę drogi z nawierzchnią 
z kostki betonowej, chodnikami, 
oświetleniem ulicznym i kanali-
zacją deszczową. Plany to zostały 
omówione z kuliczanami, a co 
najważniejsze podpisany przez 
burmistrza wniosek został prak-
tycznie natychmiast zawieziony 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie, gdzie zostanie pod-
dany ocenie. Jeśli zostanie on 
zaakceptowany, gmina otrzyma 
dofinansowanie na poziomie 

ponad 60% kosztorysu inwestorskiego, 
oszacowanego na ponad 4 mln zł. Zosta-
nie wówczas ogłoszony przetarg na wy-
konanie zadania w formule zaprojektuj 
i wybuduj. Budowa będzie mogła ruszyć 
w przyszłym roku. Warto dodać, że stara-
nia o pozyskanie środków zewnętrznych 
na wykonanie tej niezwykle ważnej inwe-
stycji rozpoczęto już w listopadzie. Była 
to wspólna inicjatywa burmistrza Rober-
ta Czapli oraz szefa lokalnych struktur 
Polskiego Stronnictwa Ludowego Damia-
na Simińskiego. 

Paweł Botarski
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 Na przełomie roku kontynu-
owane były działania związane 
z przekazywaniem mieszkańcom 
gminy Nowogard, których przod-
kowie pracowali w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych, zaku-
pionych w ramach rządowego 
programu laptopów.
 Pierwsze kilkadziesiąt kompu-
terów marki Lenovo o rynkowej 
wartości ok. 3 tys. zł każdy wy-
dawał 16 grudnia beneficjentom 
rządowego programu burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla. Łącz-
nie gmina zakupiła 600 laptopów, 
ich dystrybucję trzeba więc było 
rozłożyć na kilka tur. Akcja prze-
biega mimo to sprawnie.
 Sprzęt komputerowy zaku-
piony został w ramach programu 
Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym. Przy-
znane gminie Nowogard dofinan-
sowanie wyniosło ok. 1,3 mln zł.

Paweł Botarski

Kolejne laptopy
trafiły do mieszkańców naszej gminy
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 Przed przejściem do same-
go głosowania nad projektem 
uchwały budżetu, głos zabrał 
burmistrz Robert Czapla, któ-
ry złożył wniosek formalny, aby 
zrobić przerwę do piątku 13 
stycznia, aby miał czas na uło-
żenie tak budżetu gminy na rok 
2023, gdzie nie będą potrzebne 
ani wnioski złożone przez Prze-
wodniczącą, jak i nie będzie po-
trzebny wniosek złożony przez 
burmistrza, a pieniądze na oby-
dwa wozy strażackie dla OPS 
Orzechowo i OPS Wyszomierz się 
znajdą i wówczas radni wrócą do 
głosowania. W swej wypowiedzi 
burmistrz odniósł się również do 
kwestii dofinansowania szpitala 
mówiąc, że dyrektor szpitala po-
wiedział, że będą potrzebne mu 
pieniądze dla szpitala, a nie za-

29 grudnia br., radni zebrali się po raz ostatni w 2022 roku, na LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w No-
wogardzie, aby w głównej mierze przyjąć budżet gminy na rok 2023. Niestety nie doszło wówczas 
do jego uchwalenia i Przewodnicząca zarządziła kontynuację przerwanej sesji w styczniu. W śro-
dę, 4 stycznia, o godzinie 16.00 radni ponownie powrócili do projektu uchwały budżetu gminy 
na rok 2023.  

Budżet gminy na rok 2023 deficytowy

bezpieczenie pieniędzy na zadłu-
żanie się szpitala. Milion złotych, 
to jest kredyt w rachunku bieżą-
cym, który ma dyrektor szpitala 
i który jest do dyspozycji dyrek-
tora nowogardzkiego szpitala, 
zaś dyrektor nie zamierza zadłu-
żać dodatkowo szpitala o kolejne 
400 tysięcy złotych, które radni 
postanowili dodatkowo zabez-
pieczyć, bo to by oznaczało kolej-
ne zadłużenie szpitala. 
 - W ostatnim czasie słysza-
łem taką opinię, że zadłużmy ten 
szpital, ile wejdzie, a potem go 
będzie można sprywatyzować, 
albo zróbmy z nim coś innego. - 
dodał burmistrz Robert Czapla, 
przemawiając do radnych - My 
nie chcemy zadłużać szpitala. 
My będziemy potrzebować pie-
niędzy nie na poręczenie dłu-

gów szpitala, tylko pieniędzy dla 
szpitala, a to jest bardzo duża 
różnica. 

 Przypomnijmy w tym miejscu 
te wnioski, które złożyła radna 
Jowita Pawlak, Przewodnicząca 
Rady miejskiej w Nowogardzie:

WNIOSEK 1 
- zmniejszenie kwoty przezna-
czonej na promocję gminy ze 88 
tys. zł na 5 tys. zł, a to oznacza 
zero (0) materiałów promocyj-
nych, które trafiają również do 
naszych mieszkańców (kubki, 
długopisy, kalendarze itp.);
- zmniejszenie pieniędzy na pro-
mocję m.in. strefy ekonomicznej 
z 120 tys. zł, a pozostawiając za-
ledwie 5 tys. zł. To oznacza brak 
jakiekolwiek promocji naszej 
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Gminy na zewnątrz, a w konse-
kwencji kolejnych przedsiębior-
ców i nowych miejsc pracy;
- z administracji - zdjęcie aż 824 
tys. zł, w tym m.in. na kontak-
ty zagraniczne, czyli spotkania 
z miastami partnerskimi, zabez-
pieczenie na pokrycie usług pocz-
towych, nie mówiąc o papierze 
do drukarek i ksero, długopisach, 
tonerach, zszywaczach, segrega-
torach itd., czyli na to wszystko, 
dzięki czemu mogą pracować 
urzędnicy. 
 Pieniądze te poszłym.in. na 
zwiększenie poręczenia kredy-
tu dla nowogardzkiego szpitala, 
choć dyrektor Kazimierz Lembas 
mówił o pomocy dla szpitala (nie 
o zwiększeniu kredytu w rachun-
ku bieżącym) oraz na budowę 
budynku komunalnego, który 
ma być sfinansowany ze środków 
pozyskanych (wniosek dopiero 
będzie składany i na tym etapie 
nie ma potrzeby „mrożenia” pie-
niędzy). 

WNIOSEK 2 
- zabranie pieniędzy z organi-
zacji uroczystości dożynkowych 

w roku 2023. Pozostała kwota za-
ledwie 20 tys. zł, która w żaden 
sposób nie pokryje organizacji 
tego święta, które jest hołdem 
składanym rolnikom za ich ciężką 
pracę.
- zabranie 240 tys. zł z zakupu 
gruntów pod drogi, gdzie w chwi-
li obecnej toczą się przed sąda-
mi sprawy o odszkodowanie za 
przejęcie przez gminę gruntów 
prywatnych pod drogi publiczne. 
 Zdjęte pieniądze przeznaczo-
no na dofinansowanie zakupu 
samochodów dla OSP Wyszo-
mierz i Orzechowo. 
 Wniosek burmistrza o prze-
rwę do 13 stycznia radni jednak 
odrzucili.

***
 Do słów burmistrza o szpitalu 
odniósł się także Skarbnik Gminy, 
który powiedział: 
 - Faktycznie w tym wniosku 
numer 1, który był złożony przez 
panią Przewodniczącą, tam jest 
zapis o zwiększeniu poręczenia 
i gwarancji, więc tutaj odnoszę 
się do tego, że faktycznie pan 
burmistrz w swojej wypowiedzi 

miał rację. Natomiast poręczenie 
i gwarancja udzielona szpitalowi 
jest na kwotę miliona złotych i to 
poręczenie własnoręcznie podpi-
sywałem. Takie poręczenie zosta-
ło zaciągnięte i takie poręczenie 
znalazło swoje odzwierciedlenie 
w budżecie. - mówił Skarbnik - To 
dodatkowe 400 tysięcy złotych 
powoduje, że faktycznie kredyt 
w rachunku bieżącym mógłby 
być wzięty wyższy i jednocześnie 
z poręczeniem ze strony gminy. 
Ten zapis odnosi się do poręcze-
nia dla szpitala. Nie ma możliwo-
ści dokonania spłaty, tylko zwięk-
sza deficyt w rachunku bieżącym 
szpitala i szpital może w tym 
momencie dodatkowo zaciągnąć 
400 000 złotych w rachunku bie-
żącym i wystąpić do nas o porę-
czenie zgodnie z tym co Państwo 
tutaj włożyliście.
 Ponadto Skarbnik przypo-
mniał radnym, że ten 1 mln zł 
z nagrody za szczepienia jest 
w wolnych środkach, które są 
przechodzące z roku poprzed-
niego. Łącznie jest to kwota 
ponad 7 milionów złotych. Od-
powiedział też radnej Karolinie 
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Jaklińskiej-Czyżak, która zawnio-
skowała, aby nie ściągać pienię-
dzy z rezerw celowych na ulic Że-
romskiego. Przypomniał radnej, 
że nie miała nic przeciwko, gdy 
wniosek wcześniej złożony przez 
panią Przewodniczącą też zakła-
dał ściągnięcie tych rezerw.
 - Dochody własne Gminy są 
na poziomie 2010 roku - mó-
wił Skarbnik Marcin Marchew-
ka - a rozpoczął się właśnie rok 
2023. Pierwszy raz w historii od 
1992 roku, od kiedy są samorzą-
dy, Gmina Nowogard ma deficyt 
operacyjny, czyli wydatki bieżące 
przewyższyły dochody bieżące, 
czyli koszty utrzymania domu, 
mieszkania przewyższyły wyna-
grodzenie, które przynosimy do 
domu.
 Taka sytuacja sprawia, że 
Gmina w tym roku nie ma pie-
niędzy na żadne inwestycje. Stąd 
jest problem ze znalezieniem 
środków na samochody pożarni-
cze, czy na budowę budynku ko-
munalnego. Gmina zmierzy się 
z problemem szpitala, bo szpital 
w marcu złoży bilans i tam będzie 
wynik ujemny na poziomie po-
nad 2 mln złotych. I na to wszyst-
ko Gmina będzie zmuszona zna-
leźć w budżecie gminy fundusze, 
a na to nie ma pieniędzy. Finał 
będzie taki, że Gmina zmuszona 
będzie się zadłużyć, a zadłużyć 
gminę to finalnie oznacza to, że 
za to zapłacą wszyscy mieszkań-
cy. 
 Niepodnoszenie przez lata 
podatków, gdy wszystkie samo-
rządy w Polsce podniosły podatki 
o blisko 20%, co w konsekwencji 
spowodowało obecną sytuację, 
że Gmina Nowogard nie ma pie-
niędzy na nic. W przedstawio-
nym budżecie nie ma żadnej in-
westycji nowej, a wszystkie ujęte 
w nim zadania to inwestycje 
przechodzące. W projekcie bu-
dżetu nie ma wolnych środków 
na nic. Brakuje nawet na wydatki 
bieżące. Dodatkowo zapropono-
wane przez radną Jowitę Paw-
lak wnioski, ściągają pieniądze 
z utrzymania gminy, z umów 
zachowujących ciągłość funkcjo-

nowania jednostki, z konserwacji 
oświetlenia, z energii elektrycz-
nej, z promocji, z urzędu miasta, 
utrzymania administracji, wyda-
wania wszelkiego rodzaju decy-
zji, współpracy międzynarodo-
wej.
 - Tu jest problem, że my nic 
nie robimy, żeby zadbać o docho-
dy własne gminy - mówił Skarb-
nik do radnych - tylko próbujemy 
żonglować wydatkami i prześci-
gać się tak naprawdę w opinii 
publicznej, kto co dał, a nie to, co 
kto pozyskał. My zacznijmy pozy-
skiwać dochody do budżetu gmi-
ny po to, żeby dawać, bo my nie 
mamy z czego tego robić. I dzisiaj 
robimy posunięcia właśnie takie, 
że zabieramy pieniądze z pro-
mocji gminy i utrzymania tego 
urzędu, czyli tych pracowników, 
którzy potrzebują artykuły biu-
rowe, papier, wszelkie usługi, 
które musimy mieć zapewnione 
z zewnątrz poczynione i z tego 
rezygnujemy, żeby tak naprawdę 
zabezpieczyć wydatki majątko-
we, nie mówiąc już o wydatkach 
oświatowych.

***
 Przed samym już głosowaniem 
na budżetem gminy na rok 2023 
głos zabrał ponownie Skarbnik 
Gminy Marcin Marchewka, który 
zwrócił się do radnych o przyjęcie 
budżetu z autopoprawkami bur-
mistrza na poziomie dochodów 
budżetowych 105 mln 438 tys. 
609 zł. Wydatki budżetowe na 
poziomie 112 tysięcy 691 złotych 
198 zł. Zaproponował zwiększyć 
dochody bieżące o łączną kwotę 
20 tys. zł, na skutek zwiększo-
nych wpływów z tytułu podatku 
od nieruchomości w wysokości 
440 tys. zł, jak również zmniej-
szenie wpływu podatku rolnego 
o 420 000 zł. Ponadto wydat-
ki budżetowe ulegają zmianie 
w drodze poprawki poprzez 
zmniejszenie wydatków bieżą-
cych na kwotę 330 tys. zł z tytułu 
rezerw, rezerw na oświatę i wy-
chowanie, edukację, opiekę wy-
chowawczą, gospodarkę komu-
nalną, ochronę środowiska, jak 

również opracowanie i aktualiza-
cję dokumentów strategicznych 
dla gminy Nowogard. Natomiast 
pozostałe rezerwy w wysoko-
ści 1.874.307 złotych, w tym są 
rezerwy na zabezpieczenie fi-
nansowania wykupu sieci wo-
dociągowej kanalizacyjnych, 
50 000 zł na finansowanie pro-
jektów w ramach Polskiego 
Ładu, 200 000 zł na finansowanie 
projektów w ramach funduszy 
Europejskich Pomorze Zachod-
nie, 200 000 zł na finansowanie 
projektów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
200 tys. zł i na pokrycie niepla-
nowanych wydatków w dzia-
le transport i łączność, co daje 
łącznie kwotę z tytułu rezerw na 
1 mln 180 tys. zł. Dodatkowo 
uruchomione zostają wolne 
środki, które pozostają z roz-
liczenia nadwyżki budżetowej 
roku poprzedniego na poziomie 
1 mln 524 tysiące 307 złotych. 
Środki te w całości przezna-
czone zostały autopoprawką 
burmistrza Roberta Czapli na 
wykonanie przebudowy dróg 
i chodników ulicy Żeromskiego 
w Nowogrodzie, jak również na 
rozbudowę oświetlenia w miej-
scowości Ostrzyca. 
 Radni zagłosowali nad bu-
dżetem gminy na rok 2023. 
Z 21 radnych, obecnych na sesji, 
za głosowało 18, zaś 3 (z klubu 
PiS: Nieradka, Olejnik, Wiśniew-
ski) wstrzymało się od głosu, 
choć radny Marcin Nieradka 
z PiS mówił, że popierają ten bu-
dżet, w którym zapisane zostały 
pieniądze na wozy strażackie dla 
dwóch nowogardzkich jednostek 
OSP.
 Życie znów pokazało, że „je-
stem za”, ale głosować nie będę. 
Rok 2023 będzie trudny, bo z bu-
dżetem deficytowym. Mimo 
wszystko, jako mieszkańcy wie-
rzymy, że burmistrz oraz skarbnik 
zrobią wszystko, aby zbytnio nie 
zadłużyć naszej gminy.

ps 
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 W ramach programu ogłoszonego 
w sierpniu 2022 roku przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla pozyskał dofinansowanie dla 
uczniów posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych do kształcenia 
specjalnego uczniom z niepełnospraw-
nością ruchową, w tym z afazją, z auty-
zmem oraz z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim w wysokości 
11.590,10 zł.
 Podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów 
z orzeczeniami są takie same jak dla 
uczniów pełnosprawnych.
 Pomoc w ramach programu, udzielana 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w roku 2022/2023

jest na wniosek opiekunów ucznia , wnio-
sek nauczyciela lub pełnoletniego ucznia.
  Wnioski składne były na rok szkolny 
2022/2023 do 9 września 2022 roku, do 
Gminy Nowogard i do wniosku należa-
ło dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, oraz faktury za-
kupu.
     Dzięki temu dofinansowaniu pomoc 
trafiła do 33 uczniów z następujących 
szkól w Nowogardzie:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Nowogardzie dla 25 uczniów 
w wysokości 8.265,00 zł
2. I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. 
Emilii Gierczak w Nowogardzie dla 1 ucznia 
w wysokości 430,10 zł.
3.II Liceum Ogólnokształcące w Nowogar-
dzie dla 2 uczniów w wysokości 890,00 zł.
4. Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie dla 5 
uczniów w wysokości 2005,00 zł.
   Uczniowie z niepełnosprawnościa-
mi mają takie samo prawo do edukacji 
w szkole jak uczeń pełnosprawny.
    Młodzież szkół ponadpodstawowych 
wyżej wymienionego programu ma moż-
liwość większego i lepszego rozwoju edu-
kacyjnego.

Referat Edukacji
Jowita Kogut
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Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців

Види допомоги для українців 
Привіт, дорогі друзі! Знаю, що приїхавши сюди, Ви 
брали лише найнеобхідніше. І знаю, що мешканці 
Новогарду, прийняли нас тут як своїх рідних, одягаючи, 

даючи їжу, засоби гігієни, іграшки для 
наших діточок і, найважливіше, слова 
підтримки і посмішки.
Уряд Польщі від початку війни прийняв 
спецуставу, яка передбачала грошові 
виплати та інші привілеї для українців. 
Це можливість легально перебувати на 
території Польщі 18 місяців, безкоштовна 
медицина, освіта, право на працю, 
одноразові допомоги, програма 40 + як 
компенсація для людей, які безкоштовно 
надали житло українцям, 500 + кожного 
місяця для дітей і цілий спектр допомоги 
від Осередку соціальної допомоги для 
малозабезпечених.
В Новогарді до всіх цих привілеїв 

долучилися і самі мешканці, про цю допомогу 
можна детальніше прочитати у нашій першій статті. 
А далі у цій статті розповім яку ще допомогу можна 
отримати біженцю з України в Новогарді.
Найперше це, звичайно, одноразова допомога 

у розмірі 300 злотих. Цю допомогу 
можна отримати в Осередку соціальної 
допомоги за адресою вул. 3 Мая, 7. 
Все що потрібно це паспорт і Песель зі 
статусом УКР, а для дітей паспорт або 
свідоцтво про народження і Песель. 
Гроші можна отримати в касі або на 
банківську картку, термін очікування до 
двох місяців.
У цьому ж ОПСі можна 
отримати допомогу з нагоди 
народження дитини, допомогу для дітей 
з малозабезпечених сімей, допомогу на 
доїзд до школи, допомогу для людей 
з обмеженими можливостями і тд. 
Детальніше про ці види допомоги 

можна послухати у нашому прямому ефірі з мером 
міста і працівниками ОПС за 26 квітня 2022 року (усі 
прямі ефіри можна переглянути на сторінці Уженду 
в Фейсбуці або на нашому Ютуб каналі).
Наступна суттєва допомога - це 40 злотих за добу за 
кожного приянятого гостя з Ураїни. Важливим є те, 
що цю допомогу можуть оформляти як поляки, так і 
українці. Термін за який виплачуються 40 злотих є 120 
днів з дня перетину кордону. Більшість з Вас вже 

Rodzaje pomocy dla Ukraińców
Witam serdecznie, drodzy przyjaciele!
Wiem, że przyjeżdżając tutaj, zabraliście ze swoich do-
mów tylko to, co było niezbędne. I wiem, że mieszkań-
cy Nowogardu przyjęli nas tutaj, jak 
swoich bliskich ubierając, obdaro-
wując jedzeniem, środkami higie-
ny, zabawkami dla naszych dzieci, 
a przede wszystkim słowami wspar-
cia i serdeczności.
Od początku wojny, Rząd Polski 
i Sejm uchwalił Specustawe, która 
przewidywała świadczenia pienięż-
ne i inne przywileje dla Ukraińców 
tj.: możliwość legalnego pobytu na 
terenie Polski przez 18 miesięcy, 
bezpłatną opiekę zdrowotną, edu-
kację, prawo do podjęcia pracy, jed-
norazowe świadczenia w wysokości 
300 złotych, program 40 złotych 
jako rekompensata dla osób, które zapewniły darmowe 
mieszkania Ukraińcom, 500+ złotych miesięcznie dla 
dzieci oraz cały wachlarz pomocowy z Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla osób z niskimi dochodami.
W Nowogardzie do wszystkich tych przywilejów dołą-
czyli też i sami mieszkańcy, więcej 
o tej pomocy przeczytacie w naszym 
pierwszym artykule. W dalszej części 
tego artykułu opowiem, jaką nadal 
pomoc może otrzymać uchodźca 
z Ukrainy w Nowogardzie.
Jednorazowa pomoc w wysokości 
300 złotych. Pomoc tę można uzy-
skać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
pod adresem ul. 3 maja 7. Wystarczy 
paszport i Pesel ze statusem UKR, 
a dla dzieci paszport lub akt urodze-
nia i Pesel. Pieniądze można ode-
brać w kasie lub na karcie bankowej, 
okres oczekiwania wynosi do dwóch 
miesięcy.
W tym samym OPS można uzyskać pomoc z okazji uro-
dzenia dziecka, pomoc dla dzieci z rodzin o niskich do-
chodach, pomoc na rozpoczęcie roku szkolnego, pomoc 
dla osób niepełnosprawnych itp. Więcej o tego typu po-
mocy możecie dowiedzieć się z naszej transmisji na żywo 
z Burmistrzem i z pracownikami OPS w dniu 26 kwietnia 
2022 roku (wszystkie transmisji można zobaczyć na stro-
nie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w Facebook lub 
na YouTube).

Pomiar poziomu cukru w krwi od 
Stowarzyszenia Diabetyków

Pracownicy ZUS w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie
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вичерпали ці дні, але є винятки: жінки віком від 60 
років, чоловіки віком від 65 років, люди з обмеженими 
можливостями, самотні жінки, які виховують троє 
і більше дітей, самотні жінки, які виховують дитину 

віком до одного року і неповнолітні 
особи, які перебувають тут під 
тимчасовою опікою. Цю допомогу 
можна оформити в Уженді міста за 
адресою Плац Вольнощі 5 в кабінеті 
107, (оформляти заявки потрібно 
не пізніше ніж через місяць 
від першого дня перебування 
українця).
Оскільки багато з Вас приїхали 
з дітьми, то важливо буде загадати 
продопомогу для дітей у розмірі 
500 злотих на місяць. Ця допомога 
оформляється самостійно онлайн 
за допомогою особистого кабінету 

ЗУС. Зареєструватися на платформі ЗУС можна через 
Довірений профіль (про нього можна детальніше 
прочитати у нашій попередній статті) або за 
через онлайн банкінг. Потрібно прикріпити скани 

паспорта, Песеля і свідоцтва про народження 
дитини. В особистому кабінеті ЗУС можна також 
оформитидопомогу на розпочинання шкільного 
року (навіть, якщо дитина навчається онлайн 
в українській школі), допомогу на садочок та 
ін. Зверніть увагу, що покидаючи Польщу на 
термін більше ніж 30 днів потрібно обов’язково 
попередити працівників ЗУС і написати відмову 
від цих видів допомоги.
А також в Новогаді існує кілька товариств, які 
допомагають людям з особливими поотребами 
і вони радо приймають у себе українців також. 
За що ми їи безмежно вдячні. Наприклад, 
тут єтовариство “Ліла Руж” для людей, що 
мають онкологічні захворювання (вул. Войска 
Полськєго,7). Товариство “Сердушко” — це 
товариство для дітей з обмеженими 

можливостями (вул. Йозефа Понятовскєго, 
2). Товариство Діабетиків (вул. Понятовскєго, 7), де 
можна заміряти рівень цукру в крові (це зовсім не 
боляче), отримати консультацію, а люди, що хворють 
на діабет можуть безкоштовно отримати апарати для 
вимірювання цукру в крові і відшкодування за ліки 
(до кінця цього року).
Усю допомогу від Польщі для українців не вдасться 
описати в одній статті. Про основні її види Ви вже 
знаєте і звичайно, якщо Вам потрібна якась допомога 
і Ви не володієте мовою або просто не знаєте куди 
звернутися, то обов’язково зв’яжіться зі мною. 
Я з радістю допоможу Вам. Мій номер телеіфону 
606 539 844 або заходіть до мене в кабінет 205 за 
адресою Плац Вольноші 1 в Уженді міста. До зустрічі!

Христина Радковська,
уповноважена особа мера міста

у справах польсько-українських

Kolejną znacząca pomocą jest 40 złotych dziennie na 
każdego gościa z Ukrainy, któremu było bezpłatnie za-
oferowane zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Ważne 
jest to, że wnioski  te składać  mogą i Polacy, jak i Ukra-
ińcy. Termin, za który płaci się 40 złotych 
to 120 dni, od dnia przekroczenia grani-
cy. Większość z Was już wyczerpała te 
dni, ale są wyjątki: kobiety w wieku od 
60 lat, mężczyźni w wieku od 65, osoby 
niepełnosprawne, samotne kobiety wy-
chowujące troje lub więcej dzieci, samot-
ne kobiety wychowujące dziecko poniżej 
pierwszego roku życia oraz niepełnoletni 
osoby, którzy przebywają tutaj pod tym-
czasową opieką. O pomoc można się 
ubiegać w Urzędzie Miejskim pod adre-
sem: Plac Wolności 5, pokój 107 (wnioski 
należy składać nie później niż miesiąc po 
pierwszym dniu pobytu Ukraińca).
Ponieważ wielu z Państwa przyjechało z dziećmi, chciała-
bym napisać o zasiłku na dzieci w wysokości 500 złotych 
miesięcznie. Wnioskować o tę pomoc można samodziel-
nie online, z wykorzystaniem konta osobistego ZUS. Re-
jestracja na platformie ZUS 
można dokonać poprzez 
Profil Zaufany (więcej o tym 
możecie Państwo przeczy-
tać w naszym poprzednim 
artykule) lub poprzez ban-
kowość internetową. Po-
trzebne jest załączenie ska-
nów paszportu, PESEL oraz 
aktu urodzenia dziecka.
Na platformie ZUS można 
również złożyć wniosek o za-
siłek „Dobry start”, nawet 
jeżeli dziecko uczy się online 
w ukraińskiej szkole, zasiłek 
na przedszkole itp. Należy 
pamiętać, że wyjeżdżając 
z Polski na okres dłuższy niż 30 dni, konieczne jest po-
wiadomienie pracowników ZUS i spisanie odmowy tego 
rodzaju pomocy.
W Nowogardzie jest też kilka stowarzyszeń, które po-
magają osobom ze szczególnymi potrzebami i chętnie 
przyjmują u siebie również Ukraińców, za co jesteśmy 
im niezmiernie wdzięczni. Na przykład jest w Nowogar-
dzie Stowarzyszenie „Lila Róż” dla osób z chorobami 
onkologicznymi (ul. Wojska Polskiego 7), Stowarzyszenie 
„Serduszko” dla dzieci niepełnosprawnych (ul. Józefa Po-
niatowskiego 2),Stowarzyszenie Diabetyków (ul. Ponia-
towskiego 7), gdzie można zmierzyć poziom cukru w krwi 
(to całkiem nie boli), uzyskać konsultację, a osoby choru-
jące na cukrzycę mogą bezpłatnie otrzymać urządzenia 
do pomiaru cukru w krwi i refundację leków (do końca 
tego roku).

Krystyna Radkovska,
pełnomocniczka ds. polsko-ukraińskich

Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Miejski Plac Wolności 5
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 Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny, 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 
2022 roku z powództwa Gminy Nowogard przeciw-
ko Redaktorowi Naczelnemu TVP3 Szczecin, Telewi-
zja Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
Oddział w Szczecinie, o nakazanie opublikowania 
sprostowania, zobowiązał Redaktora Naczelnego 
TVP3 Szczecin do sprostowania nieprawdziwych 
informacji, które zostały wyemitowane w Kronice 
oraz w materiale prasowym na stronie interneto-
wej telewizji pt. „Kontrowersyjna działka w Nowo-
gardzie. Władze gminy milczą” w dniu 9.06.2021 r.
 To kolejny podmiot publiczny, po Radiu Szczecin, 
utrzymywany przez podatników, który musi naka-
zem sądowym prostować nieprawdziwe informacje, 
które podał do publicznej wiadomości w oparciu 
o to, co „sprzedali” nowogardzcy radni (Kielan, Ka-
nia i Nieradka) oraz ponieść dodatkowo zasądzone 
koszty postępowania sądowego. Tak to jest, jak się 
coś opiera na bajkach z pogranicza mchu i paproci. 
 Przypomnijmy sobie na początku fragment nie-
prawdziwego artykułu („Kontrowersyjna dział-
ka w Nowogardzie, Władze gminy milczą” z dnia 
9.06.2021 r.), w którym zawarto kłamstwa, a które 
musi sprostować redakcja TVP3 Szczecin:
 12 lat temu, władze Nowogardu wystawiły dział-
kę na sprzedaż. Ogłoszono przetarg i ustalono cenę 
wywoławczą na nieco ponad 100 tysięcy złotych. 
Teren nie miał przeprowadzonych badań geologicz-
nych, co zaznaczono w ofercie przetargowej. - Ce-
lowy był taki zapis, że działka nie ma badań grun-
towych, bo wtedy relatywnie można było obniżyć 
wartość tej działki tak, żeby ci urzędnicy, którzy sami 
przygotowywali ten przetarg, mogli za jak najniższą 
cenę tę działkę kupić – tłumaczy Dariusz Kielan, rad-
ny Nowogardu, Nowa. Część radnych Nowogardu 
twierdzi, że teren został sprzedany za 10 procent 
wartości. Przetarg wygrał ówczesny skarbnik gminy, 
który na stanowisku jest do dziś. – Widzimy przed-
stawicieli władz samorządowych, którzy na co dzień 
nie zajmują się swoją pracą, czyli służbą dla miesz-
kańców Nowogardu, a realizują swoje prywatne 
interesy – zaznaczył Marcin Nieradka, przew. Rady 
Miasta Nowogard, PiS. Radni mówią o moralnej 
zgniliźnie i braku etyki. – Z tego, co zawsze podkre-
ślał Pan burmistrz, że w naszej gminie wszystko dzie-
je się przezroczyście, transparentnie. Z tego, co ja 
dzisiaj widzę - jest mgliście i bagniście – powiedział 
Andrzej Kania, przew. klubu radnych Nowa w nowo-

Kolejny wyrok - Sąd stwierdził:
TVP3 Szczecin musi sprostować swoje 

kłamstwa odnośnie tzw. „afery gruntowej”

gardzkiej Radzie Miasta. Skarbnik nie ma sobie nic 
do zarzucenia i twierdzi, że przetarg wygrał zgodnie 
z prawem. (…)

***
 Najsmutniejsze w tej całej sprawie jest to, że tę 
pseudoaferę rozdmuchali sami nowogardzcy radni 
z PiS i Nowej (Kielan, Kania i Nieradka), z których 
niektórzy już teraz tłumaczą się przed sądami (tymi 
karnymi i cywilnymi) z kłamstw, które „wyproduko-
wali” przeciwko Gminie w osobie Burmistrza No-
wogardu i Skarbnika Gminy. Ponadto radny Dariusz 
Kielan, który wiódł w tych oskarżeniach prym i ma 
kolejną sprawę sądową, tym razem z powództwa 
Gminy Nowogard, za naruszenie dobrego imienia 
Gminy, za całą sprawę obwinia teraz właśnie Gminę, 
aby móc przedstawić siebie w roli niejako „prześla-
dowanego” i „pokrzywdzonego”. Ale jaka jest praw-
da, wiedzą już wszyscy. Taka jest cena za mówienie 
kłamstw, by podbijać sobie kapitał polityczny. 

***
 Wracając do TVP3 Szczecin, to w swym wyroku 
Sąd podał również treść sprostowań, które mają być 
opublikowane na stronie internetowej telewizji oraz 
odczytane o godzinie 18.30 podczas programu in-
formacyjnego „Kronika” o następującej treści: 
 W ww. materiale prasowym ujęta została wy-
powiedź zawierająca nieprawdziwie informacje, że 
gmina Nowogard nie wykonała badań geologicz-
nych gruntu, w celu obniżenia ceny gruntu, podczas 
gdy okoliczność ta nie miała wpływu na cenę gruntu, 
zaś zapis o braku badań zawarty został w przetargu 
w celu wyłączenia roszczeń odszkodowawczych ze 
strony nabywców. Nieprawdą jest, że którykolwiek 
z nabywców gruntu brał udział w przygotowywa-
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niu przetargu na jego sprzedaż. Fałszywe jest rów-
nież stwierdzenie, że grunt gminy Nowogard został 
sprzedany za 10% wartości. W rzeczywistości naby-
cie gruntu nastąpiło w przetargu nieograniczonym 
za kwotę wyższą od wartości rynkowej oszacowanej 
przez rzeczoznawcę. Nieprawdziwa jest informacja, 
że nabywcy nie wykonali zagospodarowania terenu 
zgodnie z umową - grunt został zagospodarowany 
w terminie zgodnie z treścią zobowiązania. W opi-
sanej sprawie nie zaistniała szkoda dla finansów pu-
blicznych, ani też zagrożenie jej wystąpienia. Nieści-
sła jest zawarta w materiale prasowym informacja, 
że za niedotrzymanie terminów na zagospodarowa-
nie działki gmina powinna dochodzić zapłaty ponad 

100 tys. zł kary. Pomimo, że umowa zawierała taki 
zapis, to jednak zgodnie ze stanowiskiem sądów 
utrzymującym się od 2014 r., tego typu zapisy uzna-
wane są za nieważne. Takie orzeczenie sądowe 
zapadło również w sprawie z powództwa gminy 
Nowogard przeciwko nabywcy innej nieruchomo-
ści. Zatem nawet w przypadku niewywiązania się 
z obowiązku zagospodarowania nieruchomości, 
Burmistrz Nowogardu nie miałby podstawy do eg-
zekwowania zapłaty kary.
 Nieprawdą jest jakoby przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie nie zajmowali się na co 
dzień swoją pracą. Pracownicy Urzędu wykonują 
swoje obowiązki sumiennie, mając na uwadze do-

bro lokalnej społeczności. 
Gmina Nowogard wykonu-
je swoje zadania w zgodzie 
z obowiązującymi regulacja-
mi prawnymi dotyczącymi 
jawności i transparentności 
działania władzy publicznej. 
W każdej sprawie publicznej 
dotyczącej gminy, Burmistrz 
Nowogardu udostępnia in-
formację publiczną w trybie 
i na zasadach wynikających 
z przepisów prawa.

***
 Gmina zwróciła się 
do TVP3 Szczecin o dobro-
wolne zamieszczenie ww. 
sprostowania.
 Jednak redakcja te-
lewizji odmówiła i Gmina, 
dbając o swoje dobre imię, 
była zmuszona pójść do 
Sądu, gdzie sprawę wygra-
ła. Po uprawomocnieniu się 
wyroku TVP3 Szczecin bę-
dzie zmuszone opublikować 
wspomniane sprostowanie 
na własny koszt.
 W TVP3 Szczecin, 
podobnie jak w Radiu Szcze-
cin, jej pracownicy nie wy-
kazali się staranną rzetel-
nością wymaganą przez art. 
12 ust 1 Prawa prasowego 
przy zbieraniu potrzebnego 
materiału – i to jest fakt nie-
podważalny – i oparli swą 
wiedzę jedynie na pomó-
wieniach, nieprawdziwych 
twierdzeniach i kłamliwych 
informacjach, których au-
torami byli niektórzy radni 
z PiS i z Nowej z Nowogardu 
(Kielan, Kania i Nieradka), 
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którzy dla „zdobycia” władzy byli w stanie posunąć 
się nawet do takich działań, jak kłamstwa.

***
 To już kolejny raz TVP3 Szczecin, kiedy, mówiąc 
kolokwialnie, „przejechała się” na nieprawdziwych 
i kłamliwych informacjach głoszonych przez radnych 
z PiS i Nowej (wtedy sprawę w Sądzie przegrał red. 
Plecan właśnie z TVP3 Szczecin, który usłyszał wyrok 
w swej sprawie, za naruszenie dóbr osobistych Gmi-

ny Nowogard - za tworzenie materiałów prasowych 
nieoddających prawdziwego obrazu Gminy - chodzi-
ło wówczas o finanse Gminy i realizację inwestycji). 
 Widać niektórzy nie potrafią wyciągać daleko 
idących wniosków, a dopiero Sądy poprzez swoje 
wyroki „uczą” ich rzetelności w wykonywaniu zawo-
du, jakim jest dziennikarstwo.

ps
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Preferencyjny zakup węgla

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy o złożeniu przez Gmi-

nę Nowogard zamówienia na dostawę wę-

gla zakupionego po preferencyjnych cenach. 

Z deklaracji uzyskanych od służb Wojewody 

Zachodniopomorskiego oraz spółki Skarbu 

Państwa – Węglokoks S.A. można spodziewać 

się szybkiej realizacji dostawy.

Po uzyskaniu informacji o awizacji dostawy wraz z wybranymi przez Państwa składami węgla poinfor-

mujemy o możliwości odbioru paliwa.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł za jedną 

tonę zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Rodzinie  ul. 3 maja 6b w Nowogardzie w godzinach 

7.30 – 15.30. Informacje udzielane są pod nr tel. 913925268.

Na miejscu, po zweryfikowaniu wniosku z Ewidencją Emisyjności Budynków otrzymacie Państwo po-

twierdzenie złożenia wniosku. Wówczas należy dokonać wpłaty za węgiel na nr rachunku bankowego 

48 1240 6292 1111 0011 2114 6008 i kontaktować się z jednym z wybranych składów węgla realizu-

jących wraz z gminą sprzedaż, są to:

• PPHU ”Elas” Elżbieta Krukowska, NIP 8561230948 (ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie);

• PPUH „EDBA” Edward Gwiazdowski w spadku, NIP 8561376184 (ul Nadtorowa 12 w Nowogardzie);

• COALTEAM Sebastian Fasuła, NIP 8571902556 (Orzechowo).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przysługująca do zakupu na warunkach preferencyjnych ilość 

węgla na jedno uprawnione gospodarstwo domowe wynosi:

1. w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1 500 kg;

2. w okresie od 1 stycznia 2023 - 30 kwietnia 2023 r. -1 500 kg;

w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego 

niezakupionego w ramach limitu powiększa limit z 2022 r.

Wypełniając wniosek prosimy o zaznaczenie preferowanego rodzaju węgla:

• Groszek

• Orzech

oraz wybranego składu węgla.

Sekretarz gminy

Paweł Juras
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 9 stycznia br. burmistrz Robert Czapla odwiedził 
Przedszkole nr 4 w Nowogardzie. Okazją było zdoby-
cie tytułuPrzedszkola Roku oraz Nauczyciela Przed-
szkola Roku przez panią Małgorzatę Bienias w ple-
biscycie organizowanym przez Głos Szczeciński 
i Koszaliński. Burmistrz pogratulował całej kadrze 
przedszkola sukcesu i podziękował za tak wspania-
łą promocję gminy wręczając wszystkim paniom 
kwiaty oraz przekazując na ręce dyrektor Elżbiet-
cie Majchrzak bon o wartości 20 tysięcy złotych 
dla przedszkola a także nagrodę finansową dla pani 
Małgorzaty Bienias. Podczas uroczystości można 

Sukces Przedszkola nr 4 w Nowogardzie 
w plebiscycie edukacyjnym!

było obejrzeć występ dzieci z grupy prowadzonej 
przez panią Małgorzatę.
 Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej 
charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, 
którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz 
także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą 
się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i 
ich rodziców. Nauczycieli z pasją, wyróżniających 
się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wycho-
wawcami. W przypadku nauczycieli przedszkola do 
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wymienionych cech z pewnością 
trzeba dodać pełne ciepła i cier-
pliwości podejście do maluchów 
na początku ich oświatowej ścież-
ki oraz dobry kontakt z rodzicami 
dzieci.
 Gratulujemy pani Małgorzacie 
Bienias zajęcia pierwszego miej-
sca na szczeblu wojewódzkim 
oraz Pani dyrektor i całej kadrze 
przedszkola za efektywne kiero-
wanie placówką.
 Andrzej Sawicki
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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.

Sprzątanie schodów za pomnikiem

Porządki na ul. Piłsudskiego i przyległych bocznych uliczkach

Porządki na zieleńcach wokół budynku okrąglaka i ścieżkach



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 17

Porządkowanie ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż murów obronnych

Grabienie liści na ul. Zamkowej

Porządki na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora

Grabinie liści z trawników i zamiatanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż murów obronnych
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Grabienie liści - tereny zielone ul. Bankowa
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Zapewnienie opieki pielęgniarskiej
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ 

na zapewnienie opieki pielęgniarskiej 
w szkołach Gminy Nowogard.

Zapraszamy świadczeniodawców realizujących zakres medycyny szkolnej do składania 
ofert świadczenia usługi opieki pielęgniarskiej w następujących szkołach:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie 
2. II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
Zatrudnienie od dnia 01.02.2023r.
ul. Bohaterów Warszawy 78
72-200 Nowogard
W razie pytań proszę dzwonić : 091 39 26 291 / 091 39 25 107
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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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www.nowogard.pl

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

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 26 200

Redaktor wydania: Andrzej Sawicki

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

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.


