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 W dniu 08.11.2022r. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał przetarg nieograniczony na wy-
konanie zadania pn. „Budowa łącznika między ulicą 
700-Lecia, a ulicą Dworcową w Nowogardzie oraz 
budowa chodnika w miejscowości Karsk". Zadanie 
będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu 
POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Edy-
cja 2. Na jego realizację Burmistrz pozyskał dofinan-
sowanie w wysokości 4 999 850 złotych. W ramach 
przetargu wykonane będzie:
 Chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 4167Z 
w miejscowości Karsk od skrzyżowania drogi gmin-
nej z drogą powiatową w kierunku miejscowości. 
Chodnik na początku odcinka zostanie poprowadzo-
ny przy krawędzi jezdni drogi powiatowej, natomiast 
na dalszych odcinkach zostanie odsunięty od jezdni 
i oddzielony za pomocą pasa zieleni. Nawierzchnia 
chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej be-
tonowej.
 Budowa łącznika między ulicą 700 lecia, a ulicą 
Dworcową. Łącznik posiada istniejącą nawierzch-
nię z asfaltu, trylinki. Jezdnia posiada zmienną sze-
rokość. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie 
technicznym. Na całej długości występują liczne 
spękania, ubytki oraz nierówności poprzeczne i po-
dłużne. Obecnie łącznik nie posiada wydzielonych 
pasów ruchu oraz miejsc postojowych, co stanowi 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla poru-

Budowa łącznika między ulicą 700-Lecia, a ulicą Dworco-
wą w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości 

Karsk – w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:
Program Inwestycji Strategicznych

szających się pieszych. Wlot od strony ulicy Dworco-
wej wykonany jest w postaci skrzyżowania skanali-
zowanego typu mini rondo, a od strony 700 lecia za 
pomocą zjazdu publicznego. Inwestycja graniczy od 
strony południowej z terenem stacji kolejowej oraz 
infrastruktury PKP. Od strony północnej występują 
tereny usługowe oraz mieszkalne. Łącznik posiada 
istniejące słupy oświetleniowe, które w ramach in-
westycji zostaną rozebrane. Wody opadowe odpro-
wadzane są do istniejącego wpustu deszczowego 
oraz przyległego terenu.

Wydział Inwestycji i Remontów
Krystian Ustyjańczuk
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 Do konsultacji społecznych 
w sprawie tego, w jaki sposób 
gmina Nowogard ograniczać ma 
zużycie energii elektrycznej, za-
prosił wszystkich jej mieszkań-
ców burmistrz Robert Czapla. Na 
zorganizowanej 3 listopada kon-
ferencji prasowej poinformował 
on, że oszczędności rozpoczęto 
od wyłączenia iluminacji kilku 
budynków, w tym ratusza, a tak-
że fontanny miejskiej i urządzeń 
napowietrzejących wodę w Je-
ziorze Nowogardzkim. To jednak 
za mało, by osiągnąć założony 
przez rząd cel, dlatego na stronie 
nowogard.pl została uruchomio-
na ankieta, w której mieszkańcy 
do dnia 14 listopada, do godziny 
12.00, mogli się wypowiedzieć, 
jak wyglądać powinien ciąg dalszy 
działań w tej sprawie. Pytania do-
tyczyły oświetlenia ulicznego i ilu-
minacji świątecznych, a burmistrz 
zapowiedział, że głos mieszkań-

Nowogard zaczyna oszczędzać,
burmistrz Robert Czapla

zapytał mieszkańców o zdanie

ców będzie dla niego najważniejszy. Wyniki ankiety są dostępnę pod 
adresem www.nowogard.pl/ankieta oraz poniżej.

 Robert Czapla podczas konferencji zapowiedział także, że gmina 
w ramach programu Sowa wymieni kilkaset opraw latarni ulicznych, 
zastępując stare, energochłonne żarówki na znacznie bardziej oszczęd-
ne oświetlenie LED-owe. Zajmie to jednak kilka miesięcy, pierwszych 
efektów w tym zakresie spodziewać się więc można w przyszłym roku.

Paweł Botarski
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 10 listopada br. (czwartek), przejdzie do histo-
rii Nowogardu, jako dzień kompromitacji radnych 
z koalicji PiS-Nowa, którzy podczas LXXIV sesji Rady 
Miejskiej po raz 3 odrzucili projekt uchwały, doty-
czący zmian w budżecie gminy na rok 2022, a do-
kładnie na rozliczenie faktur za wykonane zadania 
z roku 2021 (przechodzące z roku 2021): budowa 
odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. 
Zamkowej (242.676,75 zł) oraz przebudowa drogi 
w działce nr 97/8 w Świerczewie (28.690 zł). Takie 
działanie jest jawnym łamaniem przepisów usta-
wy o finansach publicznych i naraża Gminę oraz jej 
mieszkańców na jeszcze większe straty.
 Przypomnijmy, że projekt uchwały, który Radzie 
przedłożył burmistrz Robert Czapla, dotyczył kwot 
wymagalnych, które są konsekwencją podjętych 
przez radnych decyzji. Sprawa wróciła zresztą po 
raz 3 pod obrady Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
Za pierwszym razem nie wprowadzono jej w ogóle 
pod obrady decyzją radnych z Nowej. Kolejna sesja 
i tym razem radni mieli zastrzeżenia, że płatność 
za zrealizowane inwestycje są razem z dotacjami 
na przedszkole, co radnym tłumaczył Skarbnik, że 
wszystkie wskazane w uchwale punkty, czyli przed-
szkola i przedsiębiorcy są finansowani z tego same-
go źródła. Jednak radni się zawzięli i należność za 
wykonaną pracę nowogardzkim firmom wykreślili 
z projektu uchwały. 

Czy działanie niektórych radnych
szkodzi Gminie i nam mieszkańcom?

 Teraz projekt uchwały wraca i dotyczy tylko i wy-
łącznie należności za wykonane inwestycje z roku 
2021, a radni – nie wiedzieć czemu – ponownie 
odrzucają projekt uchwały i stawiając Gminę oraz 
nas mieszkańców w złym świetle, bo taka informa-
cja płynie teraz do przedsiębiorców: Uwaga! Radni 
z Gminy Nowogard uchwalą inwestycje w budżecie, 
ale niekoniecznie za nie zapłacą, jak je wykonacie. 
Wstyd na cały kraj!
 I ponownie przyczynił się do tego radny Adam 
Czernikiewicz z Nowej, który stwierdził m.in. że jest 
przeciwko, bo nie otrzymał wszystkich odpowiedzi. 
Jeżeli radny chce otrzymać wszystkie odpowiedzi, bo 
sam jest specjalistą, to niech pojedzie w te miejsca, 
w których była prowadzona jedna i druga inwestycja 
i tam otrzyma wszystkie odpowiedzi. To nie jest czas 
na „szukanie dziury w całym”, bo inwestycja została 
zrealizowana oraz odebrana, nie zgłoszono ze strony 
nadzoru żadnych uwag, więc wypłata należy się, jak 
„psu kiełbasa” i nie ma co tu mędrkować i kombino-
wać. 
 Gdy burmistrz zabrał głos z wyjaśnieniami, po-
prosił, aby w dalszej części merytorycznie w tym te-
macie wypowiedzieli się zastępca kierownika Woj-
ciech Szponar i skarbnik Marcin Marchewka. Jednak 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Jowita Pawlak z Nowej nie pozwoliła na zabranie 
głosów wskazanym osobom przez wnioskodawcę - 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniu 3 listopada br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał wnioski o dofinansowanie dla szkół 
i przedszkoli w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2023. 
Dofinansowanie pozwoli placówkom na zakup nowości wydawniczych dla dzieci, lektur szkolnych, 
e-booków oraz wyposażenie wnętrza biblioteki, w tym biurka, regały, półki na książki i krzesła.

Referat Edukacji
Jowita Kogut

burmistrza Roberta Czaplę. Zaś radny Michał Krata 
z Nowej natychmiast zgłosił wniosek formalny o  za-
mknięcie dyskusji w tym temacie i przejście do gło-
sowania. I tak też zrobiono, przerywając oraz bloku-
jąc wypowiedź burmistrzowi. 
 To zachowanie przede wszystkim radnych z No-
wej staje się niebezpiecznym sygnałem dla ewentu-
alnych wykonawców gminnych inwestycji, że choć 
radni zagłosowali za daną inwestycją, to nie ozna-
cza, że dostaniecie pieniądze za realizację tejże in-
westycji. Dwaj dotychczasowi wykonawcy tak wła-
śnie zostali potraktowani przez radnych PiS i Nowa. 
To działania na szkodę gminy i jej mieszkańców. 
Takie działania radnych mogą doprowadzić do sytu-
acji, że w obawie o swoje finanse żaden wykonawca 
nie zgłosi się do realizacji inwestycji w naszej gmi-
nie, a jeżeli już, to zażądają wypłaty pieniędzy przed 
rozpoczęciem prac, co nota bene nie jest zgodne z 
ustawą o finansach publicznych. Do tego może do-
prowadzić nieodpowiedzialne działanie kilkunastu 
radnych, którzy w obecnej radzie stanowią więk-
szość. 
 Co mogą zrobić poszkodowani w tej chwili przez 
decyzję radnych przedsiębiorcy – pójść do Sądu 
i tam dochodzić swojej należności.
 Tak drodzy mieszkańcy, za decyzję radnych z No-
wej nam wszystkim przyjdzie zapłacić, bo jeżeli po-

 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:
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

Zatrudnienie od dnia 01.12.2022 r.
ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard

W razie pytań proszę dzwonić : 913926291 / 913925107

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej

szkodowani pójdą do Sądu, to otrzymają nie tylko 
to, co prawnie zarobili, ale również otrzymają odset-
ki plus odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych. 
Żeby to było mało – w świat pójdzie informacja – 
złodzieje. Zatrudnią was (podpiszą umowę), ale za 
dobrze wykonaną pracę już nie zapłacą. Radni z No-
wej, w wiadomy sobie sposób, oskarżali o to wszyst-
ko urzędników. 
Obawiać się możemy wszystkiego. Czarny scena-
riusz rysuje się nam taki, że do akcji wkroczyć może 
Regionalna Izba Obrachunkowa, a to już nie są prze-
lewki. 
 Po drugie tym powinna zająć się również pro-
kuratura, bo tu są jawnie łamane przepisy ustawy 
o finansach publicznych, a ponadto są to działania 
szkodliwe, wymierzone w dobre imię Gminy oraz 
jej mieszkańców. Ile jeszcze można to akceptować? 
Ile razy jeszcze musimy być widzami cyrku, który 
nam fundują radni? Odtwarzany jest po raz kolejny 
cyrk z inwestycjami przechodzącymi z roku 2021. Te 
same inwestycje były blokowane przez kilka miesię-
cy, a gdy je w końcu chciano rozliczyć, bo zostały za-
kończone, szopka trwa w najlepsze dalej. 
 Jak to się ostatecznie skończy, czas pokaże, oby 
tylko nie na naszą szkodę.
Pozostałe uchwały zostały przez radnych przyjęte.

(ps)
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 14 listopada 2022 r. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał wniosek o dofinansowanie budowy 
nowego budynku komunalnego przy ul. Cmentarnej 
w Nowogardzie. Decyzja ta wynika z potrzeb miesz-
kaniowych, jakie są zgłaszane przez mieszkańców, 
szczególnie tych, których dochód nie pozwala nawet 
na wynajęcie, a co dopiero mówić o zakupie miesz-
kania.
 Zaprojektowano piętrowy budynek z 24 lokala-
mi mieszkalnymi. Dostęp do mieszkań na parterze 
zapewniony będzie poprzez utwardzone dojście 
(zadaszony taras), natomiast mieszkania na pię-
trze dostępne będą z zewnętrznej klatki schodowej 
przylegającej bezpośrednio do tarasu. Na parterze 
budynku wydzielono pomieszczenie gospodarcze 
zarządcy, 3 mieszkania jednopokojowe (w tym jed-
no dla osób niepełnosprawnych), 7 mieszkań dwu-
pokojowych (w tym jedno dla osób niepełnospraw-
nych) oraz 2 mieszkania trzypokojowe. Na piętrze 
wydzielono  3 mieszkania jednopokojowe,  7 miesz-
kań dwupokojowych oraz 2 mieszkania trzypokojo-
we.
 Wartość kosztorysowa prac to blisko 7 mln zł,  
jednak Gmina nowogardzki ma szansę na dotację 

Burmistrz Robert Czapla
stara się o nowy budynek komunalny

z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie blisko 
5,8 mln zł (80% wartości).
 Czas oczekiwania na decyzję banku to ok. 3 mie-
siące.
 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku, budowę obiektu będzie można rozpocząć już 
w przyszłym roku.

Jarosław Soborski
Kierownik

Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy,
Kultury i Sportu
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 11 listopada tradycyjnie od-
była się na placu Wolności w No-
wogardzie organizowana przez 
burmistrza Roberta Czaplę uro-
czystość związana z obchodami 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Pod Pomnikiem Kombatan-
tom RP pojawiły się liczne poczty 
sztandarowe, odśpiewano „Ma-
zurka Dąbrowskiego”, pod samym 
pomnikiem złożonych zostało 
kilkadziesiąt wiązanek kwiatów, 
a tę część obchodów zakończyły 
przemówienie wiceburmistrza 
Bogdana Jaroszewicza, który mó-
wił o tym, jak ważna, szczególnie 
w kontekście toczącej się na Ukra-
inie wojny, jest dla Polski niepod-
ległość. Tym razem wydarzenia 
nikt nie zakłócił, wszystko prze-
biegło więc spokojnie.
 Niestety, w nocy z 9 na 10 li-
stopada doszło do zdewastowa-
nia pomnika, który został obrzu-
cony czerwoną farbą. O zdarzeniu 
tym została powiadomoiona poli-
cja, jest sprawdzany monitoring, 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
pod zdewastowanym pomnikiem

a burmistrz Robert Czapla ma 
nadzieję, że uda się ukarać spraw-
ców zniszczeń. Nie może być bo-
wiem tak, że ktoś za wszelką cenę 
wskazać chce mieszkańcom No-
wogardu, w jaki sposób i gdzie 
mają świętować.
 Warto przypomnieć fakt, że już 
w 1995 roku na wniosek Związ-
ku Kombatantów RP oraz śp. ks. 
proboszcza Grzegorza Zakliki, Za-

rząd Miasta i Gminy Nowogard, 
w skład którego wchodzili rów-
nież radni przemianował pomnik 
na Placu Wolności na Pomnik 
„Kombatantom III RP”, wieszając 
tablicę z napisem „KOMBATAN-
TOM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
11 LISTOPADA 1995 SPOŁECZEŃ-
STWO”.

Paweł Botarski
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Użyteczne dla ukraińców
Корисно для українців

Новогард  - Новий дім
 Знаю, що для багатьох із Вас Новогард став новим 
домом. Нехай тимчасово, бо кожен мріє повернутися 

до України. Але поки ми 
тут, то насолоджуймося 
його красою, набирймося 
сили, віри, надії і звичайно 
любові. Любові до життя, 
бо ми живі, любові 
до ближніх, бо без їх 
допомоги ми б не змогли, 
любові до природи, без 
неї було б так сумно. 
Ця стаття є пізнавальною. 
Хочу показати Вам 
Новогард таким, яким 
я його бачу. Я полюбила 
це місто і хочу, щоб Ви 
його полюбили також. 
Розповім трішки про 
історію і про цікаві місця. 

Можливо, це стаття допоможе Вам розгледіти щось 
нове, розфарбує  Ваші прогулянки Новогардом новими 
барвами.
 Новогард це маленьке затишне містечко, яке 
знаходиться на Заході Польщі поблизу Балтійського 

моря (найближче містечко біля моря — 
Дзвінов — 54 км від Новогарду). Площа 
Новогарду всього 12, 46 км2, а населення 
у  2014 році становило 16 912 жителів. Хоча, 
зараз ця кількість, мабуть,збільшилась на 
приблизно 400 українців, яких це місто 
ласкова прийняло з початком війни в Україні. 
 Отже, перша згадка про Новогард була  
у 1268 році. З XVII ст воно входило до складу 
Брандербурга, пізніше Прусії, з 1871 року до 
Німецької імперіі, з 1933 року до Третього 
руйху. І з 1945 року увійшло до складу 
Польщі. У 1946 році німецьку назву Naugard 
замінили на польську Nowogard. Назва міста 
означає “Нове місто”. Цікавий факт- у 1947 
році на терени Новогардського повіту були 
депортовані 1203 українців з українських 
етнічних територій. Тому не виключено, що 

ми можемо віднайти своїх предків на території сучасної 
Гміни Новогард.
 З визначних памяток наймасштабніша і найвеличніша 
- це костел Успіння пресвятої Богородиці. Збудований 
у період з 1330 по 1334 роки у готичному стилі, цей 
костел неодноразово піддавався нищенню, але встояв 

Nowogard – Nowy dom
 Wiem, że dla wielu z Was Nowogard stał się nowym 
tymczasowym domem, bo każdy z nas  marzy o powrocie do 
Ukrainy. Ale skoro już tu jesteśmy, cieszmy się pięk-
nem tego miasta, zdobywajmy siłę, wiarę, nadzieję 
i oczywiście miłość. Miłość do życia, bo żyjemy, mi-
łość do bliźnich, bo bez ich pomocy byłoby o wiele 
trudniej. Miłość do natury, bo bez jej piękna byłoby 
tak smutno i szaro.
 Ten artykuł ma charakter informacyjny. Chcę wam 
pokazać Nowogard takim, jakim go widzę. Zakocha-
łam się w tym mieście i chcę, żebyś też się w nim za-
kochałi. Opowiem trochę o historii i ciekawych miej-
scach. Być może ten artykuł pomoże Wam zobaczyć 
coś nowego, wyznaczając w ten sposób nowe szlaki 
spacerowe po Nowogardzie  i jego okolicach.
 Nowogard to małe przytulne miasteczko poło-
żone na zachodzie Polski nad Morzem Bałtyckim 
(najbliższa nadmorska miejscowość to Dziwnów - 
54 km od Nowogardu). Powierzchnia Nowogardu to 
12,46 km2, a ludność w 2014 roku wyniosła 16 912. 
Chociaż teraz ta liczba prawdopodobnie wzrosła o około 
400 Ukraińców, których to miasto łaskawie przyjęło wraz 
z początkiem wojny w Ukrainie.
 Tak więc pierwsza wzmianka o Nowogardzie pochodzi 
z 1268 roku. Od XVII wieku był on  częścią Branderburgii, 
od 1871 wchodzi w skład Cesar-
stwa Niemieckiego, a od 1933 do 
III Rzeszy. W wyniku traktatów 
z Poczdamu tereny te w roku 1945 
stały się częścią Polski. W 1946 
roku niemiecka nazwa Naugard 
została zastąpiona polską Nowo-
gard., która oznacza „Nowe Mia-
sto”. Ciekawostką niech będzie 
fakt, że w 1947 r. na teren Powia-
tu Nowogardzkiego deportowa-
no 1203 Ukraińców z ukraińskich 
ziem etnicznych i niewykluczone, 
że wielu z nas może nawet znaleźć 
tu  naszych dalekich krewnych, 
których potomkowie dziś mieszka-
ją na terenie Gminy Nowogard.
 Wśród zachowanych zabytków 
największym i najwspanialszym jest Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Zbudowany w latach 1325-1334 
w stylu gotyckim kościół ten wielokrotnie ulegał zniszczeniu, 
ale przetrwał i wznosi się nad Nowogardem.
 Moim ulubionym i zarazem najpiękniejszym według 
mnie budynkiem w mieście jest Ratusz Miejski, w którym 
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і височіє над Новогардом, закликаючи дзвонами, у свої 
таємничіі стіни тиші і спокою.
Моя улюблена і, як на мене, найкрасивіша будівля 
міста це - Ратуша або Уженд. Повстала  вона ще перед 
І Світовою війною у 1911 році за проєктом архітектора 

Берга. Ратуша має відголоски 
бароковаого стилю. При вході 
можна побачити дві півколони, 
перила сходів на першому 
поверсі прикрашені кам’яним 
маяком, в підвалах Ратуші 
характерні склепіння. На 
вежі, як і годиться,  з чотирьох 
сторін розміщений годинник. 
Кожного дня о 12:00 чути гімн 
Новогарду, який ніби зупиняє 
час і просить мешканців 
перестати метушитися 
і насолодитися прекрасним 
полуднем.
А ще колись дуже давно у IX-X 
ст у Новогарді був замок. 

У XVII ст він піддався двом пожежам і був настільки 
знищений, що його мешканці Еберштайни були змушені  
перебратися до Блотна. Довший час будівля пустувала, 
охоплена страшними легендами. Одна з цих легенд 
розповідає про дівчину, яку несправедливо стратили 
за вбивство власної дитини. Тепер кожної ночі привид 
двівчини оплакує свою дитиною і протестує проти 

несправедливості. Недаремно цей замок 
у 1817-1820 роках був змінений на вязницю, яка 
існує тут до сьогодні.
Далі будівля, яку знає кожен українець, що 
прибув до Новогарду з початком війни — це 
звичайно ОПС — Осередок соціальної допомоги. 
(Особисто у мене все почалося з цього місця. 
Саме там працівники, почувши, що я розмовляю 
польською, дуже зраділи і допомогли знайти 
роботу, у той нелегкий час). У 1906-1912 роках 
в лісі над озером звели красиву будівлю, яка 
служила санаторієм для жінок під назвою 
“Лісовий спокій”. Пристань з човнами і парк 
були до розпорядження гостей, яких тут могли 
розмістити до 120 чоловік. Після 1945 року 

парк і пристань занепали, але сама будівля вціліла 
і функціонує зараз як Осередок соціальної допомоги №2 
в Новогарді.
 На жаль, або швидше, на щастя, всі визначні місця 
Новогарду не вміщаються в одну статтю. Але не можу 
залишити Вас без всіх цікавинок, які я дізналася, поки 
готувала цю статтю. В наступному номері, вже за 
тиждень, буде продовження знайомства з Новогардом. 
Розповім про озеро, оборонні мури, готель та інші не 
менш красиві пам’ятки. 
 Бажаю гарних прогулянок осінньо-сонячним містом.
Христина Радковська, 
уповноважена особа мера міста до справ польсько
-українських

znajduje się Urząd Miasta. Został on zbudowany jeszcze 
przed I Wojną światową w 1911 roku według projektu ar-
chitekta Berga. Bryła ratusza nawiązuje do stylu baroko-
wego, natomiast podziały elewacji i detal architektoniczny 
ukształtowano w stylistyce modernistycznej z elementami 
Art Deco. Stanął on na miejscu domu mieszczań-
skiego, bowiem wcześniej siedziba rady miejskiej 
znajdowała się pośrodku rynku. Przy wejściu wi-
dać dwie półkolumny, balustrada schodów na 
piętrze ozdobiona jest kamienną latarnią, piwni-
ce Ratusza mają charakterystyczne sklepienia. Na 
wieży, jak tego można się spodziewać, z czterech 
stron znajduje się zegar. Każdego dnia o godzinie 
12:00 słychać melodię – Hymn Nowogardu, który 
na chwilę powstrzymuje czas i prosi mieszkańców, 
aby przestali się tak śpieszyć i podziwiali piękno 
popołudnia.
 A dawno, dawno temu, w IX-X wieku, w Nowo-
gardzie był też i zamek. Na przełomie XVII - XVIII 
wieku, po śmierci ostatniego z rodu Ebersteinów, 
zamek uległ aż dwóm pożarom i został zniszczo-
ny. Przez długi czas budynek był pusty, otoczo-
ny straszliwymi legendami. Jedna z tych legend opowiada 
o dziewczynie, która została niesłusznie stracona za zamor-
dowanie własnego dziecka. Podobno teraz każdej nocy duch 
tej dziewczyny opłakuje swoje dziecko i protestuje przeciw-
ko niesprawiedliwości. Nie bez powodu zamek ten w latach 
1817-1820 został zamieniony na więzienie, które istnieje tu 
po dzień dziśiejszy.
 Kolejnym budynkiem znanym 
każdemu Ukraińcowi, który przyje-
chał do Nowogardu z początkiem 
wojny, jest oczywiście OPS - Ośrodek 
Pomocy Społecznej (u mnie wszystko 
zaczęło się właśnie od tego miejsca, 
bo pracownicy OPS słysząc, że mówię 
po polsku, bardzo się ucieszyli i po-
mogły mi znaleść pracę w tym trud-
nym czasie). 
 W latach 1906-1912, w lesie nad 
jeziorem, powstał piękny budynek 
służący jako sanatorium dla kobiet 
„Leśny Spokój”, który mógł pomieścić 
koło 120 osób. Do dyspozycji gości 
była przystań z łodziami i park,  Po 1945 roku park i przystań 
zostały zaniedbane, ale sam budynek ocalał i funkcjonuje on 
obecnie jako Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Nowogardzie.
 Niestety, a raczej na szczęście wszystkie zabytki Nowo-
gardu nie mieszczą się w jednym artykule. Ale nie mogę 
zostawić Was bez wszystkich ciekawostek, o których do-
wiedziałam się przygotowując ten artykuł. W kolejnym nu-
merze już za tydzień, będę kontynuowała moje opowieści 
o Nowogardzie. Opowiem Wam o jeziorze, murach obron-
nych, hotelu i innych równie pięknych miejscach. 
 Zapraszam Was wszystkich do miłych spacerów po je-
sienno-słonecznym Nowogardzie.

Krystyna Radkowska,
pełnomocnik Burmistrza ds polsko-ukraińskich
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 Każdego roku mieszkańcy z nie-
cierpliwością czekają na ogłoszenie 
projektu budżetu gminy na kolejny 
rok. Jednak tegoroczny projekt bu-
dżetu może być dla wielu zaskocze-
niem, choć Skarbnik Gminy o tym 
mówił i przestrzegał radnych, jakie 
mogą być konsekwencje podejmo-
wanych przez nich decyzji. I stało się!
 Rokrocznie wnioski do budże-
tu, gdzie mieszkańcy mogą zgłosić 
swoje pomysły na inwestycje gmin-
ne, zadania ich zdaniem niecierpią-
ce zwłoki, sprawy takie jak remon-
ty, naprawy, budowy, spływają do 
Urzędu do 30 września. Następnie, 
do 15 listopada, burmistrz przygo-
towuje projekt budżetu, a na kolej-
nym etapie trafia on do radnych, którzy mają czas 
do końca roku, aby go przyjąć (tak mówi ustawa).
 W tym roku sytuacja stała się naprawdę bardzo 
trudna, jak wielokrotnie ostrzegał Skarbnik, z roku 
na rok środki zabezpieczone w budżecie były coraz 
mniejsze, no i stało się. 
 Okazuje się bowiem, że przychody Gminy w roku 
2023 będą niższe niż wydatki bieżące i to te naj-
ważniejsze – na zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
(bieżące remonty dróg, oświetlenie, ochrona śro-
dowiska, zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczysz-
czanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości 
i porządku w mieście oraz na terenie wiejskim, lo-
kalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, ochro-
na zabytków, zieleń gminna, cmentarze gminne, po-
rządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz 
ochrona przeciwpożarowa, utrzymanie gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych) oraz podległych jed-
nostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Bu-
dynków Komunalnych, 10 szkół podstawowych po-
nadto liceum oraz przedszkola (Skarbnik w tej chwili 
już się zastanawia, skąd weźmie pieniądze w ciągu 
roku na potrzeby finansowe nowogardzkiej oświaty, 
które wzrosną), a także Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Skąd Gmina bierze na to wszystko pieniądze?
 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 

Budżet,
jakiego nigdy jeszcze nie było

mieszkańcy wpłacą, tym więcej gmina może zain-
westować w rozwój. To są pieniądze mieszkańców, 
inwestowane z powrotem w mieszkańców. Kołem 
ratunkowym dla budżetu, jeśli chodzi o finansowa-
nie gminnych inwestycji są środki zewnętrzne, któ-
re pozyskuje burmistrz Robert Czapla ze źródeł ze-
wnętrznych. Ponadto Gmina ma ustawowe wpływy 
pochodzące z subwencji, dotacji z budżetu państwa, 
jednakże są to środki z przeznaczeniem na bieżące 
wydatki; gmina utrzymuje min. szkoły, przedszko-
la, szpital, bibliotekę, dom kultury, straż pożarną, 
liczne organizacje pozarządowe, sołectwa i swo-
ich pracowników. Poza bieżącymi wydatkami kon-
sumpcyjnymi są też zadłużenia, kredyty (pożyczone 
pieniądze w formie obligacji), które gmina spłaca 
(np. szpital nowogardzki). 

Dlaczego w tym roku wydatki bieżące przewyższają 
dochód własny Gminy? 
 Systematyczne demolowanie budżetu gminy po-
przez obcinanie wpływów jest od lat prowadzone 
przez radnych PiS i Nowa (radni nawet się tym chwa-
lą w mediach społecznościowych). Systematyczne 
zmniejszanie 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 były coraz mniejsze i mniejsze. 
Działania radnych było czysto populistyczne, ponie-
waż dla przeciętnego mieszkańca przynosiły one 
oszczędności w wysokości kilku złotych w skali roku, 
jednak dla gminy są to już kwoty idące w milionowe 
braki w budżecie. Ten rok pokazuje to najlepiej – na 
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 16 listoapda w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 
Nowogardzie odbyła się debata „Włącz myślenie 
- nie wchodź w uzależnienie”. Na zaproszenie dy-
rektora Leszka Beceli wzięli w niej udział zarówno 
uczniowie szkoły, jak i przedstawiciele policji, Sane-
pidu oraz specjaliści od terapii, a wszystkiemu przy-
słuchiwał się także burmistrz Robert Czapla. Zaczęło 
się wszystko od poruszającej części artystycznej, za-
prezentowanej przez szkolne koło teatralne, jeden 

Włącz myślenie
– nie wchodź w uzależnienie

najpilniejsze potrzeby mieszkańców brakuje lekko 
mówiąc 1,2 mln w budżecie. I choć dzięki radnym 
Gmina Nowogard ma najniższe podatki spośród 
gmin sąsiednich, bo od lat są one obniżane decy-
zjami Rady Miejskiej, to po raz pierwszy w histo-
rii naszej Gminy w projekcie budżetu na rok 2023 
zabraknie nowych inwestycji. Dodatkowo rosnąca 
wciąż inflacja, powodująca recesję (tj. spowolnienie 
gospodarcze Gminy) oaz szalejące ceny za prąd, gaz 
i panująca drożyzna dokładają dodatkową cegiełkę 
do tego, co zrobili wcześniej radni. 
 Brak pieniędzy na nowe inwestycje sprawił, że w 
projekcie przyszłorocznego budżetu znajdą się tylko 
i wyłącznie inwestycje przechodzące:
- w ramach Polskiego Ładu (łącznie ponad 7 mln zł): 
budowa chodnika w miejscowości Karsk; budowa 
łącznika między ulicą 700-lecia a Dworcową oraz 
oświetlenie solarne na terenie wiejskim;
- w ramach Cyfrowa Polska: cyfryzacja Urzędu 
(730 tys. zł);
- w ramach programu SOWA (2,1 mln): moderniza-
cja oświetlenia w całej Gminie
- termomodernizacja szkoły podstawowej w miej-
scowości Długołęka;
- dokumentacja na budowę sali sportowo-korekcyj-
nej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie; 

z policjantów przedstawił statystki, dotyczące kon-
taktu młodych ludzi z alkoholem czy narkotykami, 
mówiono też o wpływie środków odurzających na 
zdrowie i leczeniu ich „efektów ubocznych”. Intere-
sującej wiedzy na ten temat można więc było nabyć 
mnóstwo, pozostaje mieć nadzieję, że młodzi ludzie 
wyciągną z debaty właściwe wnioski.

Paweł Botarski

- parking przy ulicy 700-lecia;
- wkład własny (zabezpieczone środki) na moderni-
zację Biblioteki;
- przebudowa ulicy Żeromskiego. Koszt całej tej 
inwestycji na dzisiaj, wg. obecnego kosztorysu, to 
4.800.000 zł, z czego gmina ma zapisaną w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej kwotę 3.334.000 zł, 
a reszta to środki z zewnętrzne, które pozyskał Po-
wiat w imieniu Gminy. Przeciągające się procedury 
przetargowe sprawiły, że stary kosztorys stracił waż-
ność i trzeba będzie zrobić nowy, co zapewne zwięk-
szy wartość samej inwestycji. I skąd na to wziąć pie-
niądze ???
 Dziś więc często powtarzane ostrzeżenia rad-
nych przez skarbnika Marcina Marchewki stały się 
faktem. Cykliczne obniżanie dochodów własnych 
gminy (de facto pozbawianie Gminy pieniędzy) po-
skutkowało tym, że nie mamy pieniędzy na nowe 
inwestycje. W tak złej sytuacji, w kwestii inwestycji, 
Gmina jeszcze nigdy nie była.
 Projekt budżetu gminy Nowogard na rok 2023 
trafił do radnych. Pozostaje nam teraz czekać na 
pierwsze czytanie. Ciekawe kogo tym razem za swo-
je błędy obwinią radni?

ps 
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 5 listopada w dworku w Kuli-
cach odbyło się II Spotkanie Ku-
lickie, czyli impreza kulturalno 
- integracyjna dla mieszkańców 
sołectwa, w skład którego wcho-
dzą same Kulice, tzw. nowe Kuli-
ce, Sieciechowo i Sąpole.
 W imprezie udział wzięło 90 
osób, w tym burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla, który po-
witał Panią sołtys Monikę Turek 
przekazując jej bukiet kwiatów. 
Powitał również gości i przekazał 
im informacje dotyczące budowy 
świetlicy wiejskiej w Kulicach oraz 
budowy drogi w nowych Kulicach.
 Podczas spotkania odbył się 
koncert ukraińskiego muzyka 
Oleksandra Matiashuka, nato-
miast resztę imprezy prowadził 
DJ Pablo. Sceneria była piękna, na 
stoły serowowano pyszne jedze-
nie przygotowane przez Dawida 
Szewca, a miła atmosfera i do-
bra muzyka sprzyjały budowaniu 
przyjacielskich relacji nie tylko 

II Spotkanie Kulickie
- świetna zabawa do białego rana

pomiędzy mieszkańcami Kulic i najbliższych okolic, ale także Wierzbię-
cina i Osowa. Uczestnicy wydarzenia integrowali się więc i bawili do 
białego rana.
 Pomysłodawczyni imprezy, czyli sołtys Monika Turek już zapowiada, 
że kolejna impreza odbędzie się już w grudniu. Tym razem będzie dużo 
większa, ponieważ będzie to spotkanie przedświąteczne, połączone 
z Jasełkami, dzieleniem się opłatkiem i paczkami dla dzieci i młodzieży, 
które wręczy Święty Mikołaj.

Paweł Botarski
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 14 listopada 2022r. burmistrz Nowogardu Robert Czapla wziął 
udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa dzieci na drodze.
 Na prelekcji, które odbyło się w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie 
oprócz burmistrza byli obecni: komendant policji Marcin Włodarczyk, 
technik referatu prewencji Paulina Stawirej, dzielnicowy młodszy aspi-

Spotkanie w przedszkolu
rant Marcin Olechnowicz oraz 
kierownik ZEAS Lilla Kaźmierow-
ska.
 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 spostrzeżeniami. 
Dzieci otrzymały kamizelki od-
blaskowe, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo na drodze, a na-
stępnie udały się pod opieką na-
uczycieli na przejście dla pieszych. 
Podobne spotkania z maluchami 
odbyły się również w przedszkolu 
nr  3 i 4.

Andrzej Sawicki
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PLAC WOLNOŚCI 8 grudnia

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10:00-14:00
Rejestracja do godz 13:15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit

Pobór krwi 2022 r.
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Przypominamy o akcji czipowania psów
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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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