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99. rocznica 
Odzyskania 

Niepodległości 
przez Polskę 

Wniosek
burmistrza 
pozytywnie 
oceniony 

c. d. na str. 6

c. d. na str. 8 c. d. na str. 4-5

W piątej edycji konkursu „Samorządowy Li-
der Współpracy z NGO 2017” zwyciężyły gmi-
ny Sianów i Mielno, wyróżnienie natomiast 
trafiło do gmin miejskich Wałcz i Nowogard.  
Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie 
statuetek odbyło się 14 listopada br. w Świ-
noujściu, podczas spotkania w ramach XI Za-
chodniopomorskiego Forum Pełnomocników 
ds. NGO.  Wyróżnienie dla gminy Nowogard 
odebrał burmistrz Robert Czapla.

11 listopada obchodzimy w Pol-
sce Święto Niepodległości. Jest 
to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych świąt w ciągu roku. Z tej 
okazji władze w całym kraju orga-
nizują uroczystości upamiętniają-
ce odzyskanie wolności, którą wy-
walczono w 1918 r. po 123 latach 
zaborów.

We wrześniu br., burmistrz Robert 
Czapla, złożył wniosek do Woje-
wody Zachodniopomorskiego o 
udzielenie wsparcia finansowego 
na doposażenie 2 nowogardzkich 
szkół podstawowych w tablice in-
teraktywne, projektory, głośniki 
oraz interaktywne monitory do-
tykowe.

70. lecie Koła
Łowieckiego 
„Lis” Błotno

w Nowogardzie 
Koło Łowieckie „Lis” Błotno w No-
wogardzie powstało 20.04.1947 
roku. Liczy obecnie 58 członków. 
Koło dzierżawi obwód nr 84 o po-
wierzchni 18012 ha, w tym 4673 
ha lasów, obejmujący część Puszczy 
Goleniowskiej w Nadleśnictwach 
Nowogard i Rokita.

c. d. na str. 2-3

Gmina
Nowogard 
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 Oficjalne obchody Święta Nie-
podległości w Nowogardzie roz-
poczęły się w sobotnie południe 
na Placu Wolności. Uroczystość 
rozpoczęła się od odśpiewania 
hymnu, po czym przed Pomni-
kiem Kombatantów RP wieńce 
złożyli między innymi: delegacja 
władz samorządowych Nowogar-
du pod przewodnictwem burmi-
strza Roberta Czapli oraz 
Związek Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej,
przedstawiciele koła Platformy 
Obywatelskiej,
Polski Związek Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów,
Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Uniwersytet III Wieku,
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Stowarzyszenie „Pokolenia”,
Stowarzyszenie Diabetyków,
Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS 
Nowogard,
Forum Organizacji Pozarządo-
wych,
Stowarzyszenie „Lila- róż”,
Polski Związek Niewidomych,
Stowarzyszenie „Jutrzenka”,
Stowarzyszenie „Serduszko”, a 
także dzieci i młodzież z placówek 
z całej gminy.

99. rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę 

 W tym roku po raz pierwszy do 
nowogardzkich obchodów roczni-
cy uzyskania przez Polskę niepod-
ległości przyłączyli się motocykli-
ści. Grupa kilkudziesięciu fanów 
dwóch kółek z Nowogardu i okolic 
przyjechała na Plac Wolności, aby 
wspólnie upamiętnić bohaterów, 
którzy oddali życie za wolną Pol-
skę. Motocykliści spisali się na 
medal, robiąc dużo hałasu swoimi 
maszynami, manifestowali swój 
patriotyzm.
Podczas uroczystości zastępca 
burmistrza Krzysztof Kolibski w 
swoim wystąpieniu zaznaczył, że 

„Powinniśmy pamiętać o tym, że 
II Rzeczpospolita, którą odzyska-
liśmy przed dziewięćdziesięciu 
dziewięciu laty, była wielkim do-
brem, że wychowała pokolenie 
wspaniałych patriotów, że jej pa-
mięć nie może zginąć. I pamiętaj-
my o tym, że dzisiejsza Polska też 
zginąć nie może”.
„Patriotyzm bierze się z miłości, 
z poczucia utożsamienia się ze 
wspólnotą, ze wspólnoty kultury 
i historii. Taki patriotyzm był wte-
dy i w równym stopniu potrzebny 
jest dzisiaj”- dodał z-ca burmi-
strza.

c. d. ze str. 1
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Po części oficjalnej uczestnicy ob-
chodów wspólnie wybrali się do 
Nowogardzkiego Domu Kultury, 
gdzie przygotowana została część 
artystyczna. Po występach dzieci 
i młodzieży przybyli goście zachę-
ceni przez dyrektor NDK Anetę 
Drążewską wspólnie odśpiewali 
pieśni patriotyczne. Następnie 
udano się do Biblioteki, gdzie 
można było obejrzeć wystawę pt. 
„Józef Piłsudski i jego legenda”, 
oraz prezentację multimedialną 
pt. „Józef Piłsudski- życiorys”.
Niepodległa Polska jest naszym 
wspólnym dobrem. W dniu takim 
jak dziś powinniśmy w szczegól-
ności pamiętać o tych, którzy zgi-
nęli za naszą wolność. Nie powin-
niśmy jednak zapominać o tych, 
którzy dla niej żyją.

(EO)
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 Teren ten ukształtowany jest równinie z niewiel-
kimi ufałdowaniami, mocno zalesiony w zachodniej 
i północnej części obwodu. Na tym obszarze jest 
sporo trudno dostępnych moczarów śródleśnych, 
na których mają swoją ostoję jelenie i dziki. Odby-
wają się tam wspaniałe rykowiska. Rejony środko-
we, wschodnie i południowe obwodu są typowo 
rolnicze z niewielkimi kompleksami leśnymi. Na tym 
terenie najliczniejsze populacje ma sarna i dzik.
 Koło współpracuje od szeregu lat ze Szkołami 
Podstawowymi, znajdującymi się w dzierżawionym 
terenie - SP w Błotnie, SP 2 w Nowogardzie, SP nr 4 
w Nowogardzie i SP w Orzechowie.
 Koło posiada w stałej uprawie 15,20 ha poletek 
żerowych i 10,40 ha łąk.
 W sobotę, 4 listopada br., w Domu weselnym – 
Willa Zbyszko w Nowogardzie, miała miejsce bardzo 

70. lecie Koła Łowieckiego 
„Lis” Błotno w Nowogardzie 

c. d. ze str. 1

ważna uroczystość w historii Koła, a mianowicie ob-
chody 70. lecia istnienia Koła Łowieckiego „Lis” Błotno 
w Nowogardzie.
 W uroczystościach wziął udział burmistrz Robert 
Czapla, przedstawiciele Nadleśnictwa Nowogard, Sta-
rosta Goleniowski, przedstawiciel Zarządu Okręgowe-
go w Szczecinie Polskiego Związku Łowieckiego, łowczy 
z Koła Łowieckiego „Ryś” w Nowogardzie oraz członko-
wie koła i ich rodziny.
	 -	Gratuluję	70	lat	istnienia	Koła,	które	wpisało	się	
w	historię	naszej	gminy.	Dziękuję	za	Waszą	pracę	na	
rzecz	lokalnej	społeczności,	ale	również	za	dbanie	o	
piękną	naszą	przyrodę,	za	troskę	o	lasy	i	zwierzynę	
w	niej	żyjącą.	- tymi słowami zwrócił się do zebra-
nych burmistrz Robert Czapla, który oprócz listu gra-
tulującego, na ręce przewodniczącego Koła Roberta 
Bielskiego, przekazał róg bawoli z dedykacją. Życze-

nia składali również pozostali goście.
    Następnie zaproszono burmistrza do 
wręczenia złotych i brązowych odznak ło-
wieckich zasłużonym członkom Koła „Lis”.
Oficjalne obchody zakończył koncert po-
święcony kniei i żyjącym w niej zwierzętom 
oraz obyczajom łowieckim, w wykonaniu 
uczniów SP 2 w Nowogardzie.
      Warto wspomnieć również, że obchodom 
towarzyszyła wystawa zdjęć i trofeów, obra-
zujących historię i działalność Koła Łowieckie-
go „Lis” Błotno w Nowogardzie.

	(ps)
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 31 października br., Marcin 
Skórniewski - prezes Klubu LKS 
Pomorzanin Nowogard, spotkał 
się z dyrektorem II LO w Nowo-
gardzie Leszkiem Becelą oraz bur-
mistrzem Robertem Czaplą, aby 
w imieniu podopiecznych klubu 
podziękować za dotychczasową 
współpracę.
 Dzięki zgodzie burmistrza oraz 
dyrektora Beceli, LKS Pomorzanin 
nieodpłatnie korzysta z boiska i 
hali sportowej, co jak podkreślił 
sam prezes - niesamowicie uła-
twia pracę klubu.
 W ramach podziękowania za 
wsparcie, Marcin Skórniewski 

Podziękowania POMORZANINA 
dla II Liceum Ogólnokształcącego 

wręczył dyrektorowi II LO piłki, 
które z pewnością przydadzą się 
szkole.
 Obecnie Pomorzanin ma pod 
swoją opieką łącznie około 200 
piłkarek i piłkarzy. Współpraca, 
jaka istnieje między klubem spor-
towym, a gminą przynosi korzy-
ści obu stronom. Korzysta na niej 
zarówno gminna placówki szkoły, 
jak i klub Pomorzanin. Najważniej-
szą kwestią jest jednak fakt, aby 
to nowogardzka młodzież miała z 
tego największy pożytek w postaci 
możliwości dalszego rozwoju.
 Piłka nożna nie jest jedynie 
formą sportu. LKS Pomorzanin 

stawia sobie za cel nie tylko wy-
szkolenie dobrego piłkarza, ale 
także wychowanie dobrego czło-
wieka. Podczas treningów zawod-
nicy uczeni są dyscypliny, zasad 
fair-play oraz zdrowego trybu ży-
cia, co doskonale kształtuje oso-
bowość młodych ludzi.
 Jak mówi prezes LKS Marcin 
Skórniewski - Klub nie tylko uczy, 
ale stara się także wychowywać, 
dlatego zapewnienie odpowied-
nich warunków do rozwijania pa-
sji jest w tym momencie kwestią 
kluczową.

(EO)
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 W dniu 6 listopada odbyło się 
spotkanie informacyjne w spra-
wie budowy kanalizacji sanitar-
nej we wsi Karsk. Spotkaniu, w 
którym wzięli udział mieszkańcy, 
przewodniczył Sołtys Jerzy Ku-
bicki oraz zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski. Na spotkaniu 
obecny był także Tadeusz Fiejdasz 
Kierownik Wydziału GKMiOŚ.
 Podczas spotkania Piotr Tom-
ków (Dyrektor Zakładu Wodocią-

Spotkanie informacyjne w sprawie 
sieci kanalizacyjnej w Karsku 

gów i Kanalizacji) oraz Krzysztof 
Juszkiewicz (Dyrektor Finansowy 
PUWiS) przedstawili mieszkań-
com wstępną koncepcję przebie-
gu projektowanej sieci kanalizacji 
oraz omówili rozwiązania tech-
niczne, jakie planowo zostaną za-
stosowane.
 Mieszkańcy, którzy przybyli 
na spotkanie, mogli zobaczyć na 
mapach, jak do granicy ich po-
sesji przebiegać będzie budowa 

 W wydarzeniu udział wziął marszałek wojewódz-
twa Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Jarosław 
Rzepa. Komisja konkursowa, która obradowała pod 
przewodnictwem dyrektor Wydziału Współpracy 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anny Nowak, 
oceniała współpracę prowadzoną przez jednostki 
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarzą-
dowymi w roku 2016. Ze zgłoszonych przez organi-
zacje pozarządowe samorządów przyznano nagrody 
i wyróżnienia w kategoriach: gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie - nagroda: Gmina Sianów; wyróżnienie: 
Gmina miejska Wałcz i Gmina Nowogard; gminy 
wiejskie - nagroda: Gmina Mielno.
 Celem marszałkowskiego konkursu jest promo-
cja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań w zakresie 
finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego z NGO’sami w naszym 
województwie.

Gmina Nowogard wyróżniona
c. d. ze str. 1  Wręczenie statuetek miało miejsce podczas spo-

tkania w ramach XI Zachodniopomorskiego Forum 
Pełnomocników ds. NGO. To spotkanie przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych i urzędników, zajmu-
jących się współpracą z organizacjami pozarządo-
wymi ze wszystkich gmin i powiatów województwa 
zachodniopomorskiego.

***
Jest to kolejne wyróżnienie, które w tym roku tra-
fia do naszej gminy. Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie nasza gmina zajęła I miejsce (podczas XV ju-
bileuszowej edycji Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów) wśród gmin, które wykazują aktywność 
w zakresie polityki zdrowotnej za lata 2006-2015, 
realizując działania inne niż obligatoryjne a także 
w rankingu Rzeczpospolitej, szpital w Nowogardzie 
zajął 1 miejsce w województwie oraz 5 miejsce w 
kraju pod względem zarządzania.

(ps)

kanalizacji. Zainteresowani mogli 
również dokonać ewentualnych 
poprawek w projekcie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem usytu-
owania przyłączy kanalizacyjnych, 
w obrębie swoich nieruchomości.
 Rozpoczęcie inwestycji plano-
wane jest na II kwartał 2018 roku. 
Pierwszy etap inwestycji powi-
nien się zakończyć do maja 2019 
r. Dalsze etapy prac będą wykony-
wane sukcesywnie przez kolejne 
lata.
 Urząd Miejski w Nowogardzie 
wraz z PUWiS informuje osoby, 
zainteresowane przyłączeniem 
się do sieci kanalizacyjno- sanitar-
nej w Karsku, że w razie pytań lub 
wątpliwości dotyczących przebie-
gu inwestycji, bądź naniesienia 
swoich poprawek do projektu, 
proszone są o kontakt z Panem 
Andrzejem Wasiakiem, kierowni-
kiem działu ekonomiczno- inwe-
stycyjnego w PUWIS w Nowogar-
dzie.

(EO)



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 7

 Życzenia i list gratulacyjny zostały złożone na 
ręce Pani Izabeli Koladyńskiej, która 16 października 
2017 roku została wyróżniona tytułem honorowego 
Profesora Oświaty.
 Z tej właśnie okazji, dnia 13 listopada br., w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się uroczyste 
spotkanie, w którym poza Panią Profesor udział 
wziął także dyrektor II LO w Nowogardzie Leszek Be-
cela, burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski oraz sekretarz Gminy Nowogard 
Agnieszka Biegańska – Sawicka.
 List gratulacyjny w imieniu mieszkańców gminy 
wraz z bukietem kwiatów wręczył burmistrz Nowo-
gardu. Podkreślił on przy tym, że tytuł, jaki otrzymała 
Pani Koladyńska, jest w pełni uzasadniony, a jej wiel-
kie sukcesy są możliwe dzięki doświadczeniu, zaanga-
żowaniu i ogromnej pasji do swojego zawodu.
 Izabela Koladyńska w odpowiedzi na gratulacje 
podkreśliła, jak ogromny udział w jej sukcesie od-
niosła placówka szkoły. „Bardzo dziękuję dyrektoro-
wi za to, że miałam stworzone warunki w pracy do 
tego, żebym mogła się rozwijać. Odkąd pamiętam, 
atmosfera w pracy była rewelacyjna i to poniekąd 
dzięki temu jestem w tym miejscu. Zawsze mogłam 
liczyć na przychylne słowo, błogosławieństwo i 
ogromne wsparcie zarówno od dyrekcji, jak i pozo-

List Gratulacyjny
dla Izabeli Koladyńskiej

stałych współpracowników i uczniów” - podkreśliła 
podczas spotkania Pani Profesor.
 Osiągnięcia, jakie na swoim koncie ma Pani Ko-
ladyńska, po ponad 23 latach pracy zawodowej, 
budzą podziw i wielki szacunek. Należy także pod-
kreślić, że jest ona jedynym nauczycielem z tytułem 
profesora oświaty w placówkach prowadzonych 
przez Gminę Nowogard. „Jeszcze raz w imieniu całej 
społeczności nowogardzkiej, gratulujemy tego osią-
gnięcia i życzymy czerpania radości oraz satysfakcji 
z wykonywanej pracy”- powiedział na zakończenie 
spotkania burmistrz Robert Czapla.

(EO)

 Dnia 31 października br., mieszkanka Nowogar-
du, Pani Jadwiga Kołodziejczyk obchodziła 96 uro-
dziny. W tym uroczystym dniu jubilatka otrzymała 
mnóstwo życzeń wszelkiej pomyślności oraz długich 
lat w zdrowiu. Obecnie jubilatka cieszy się dobrym 
stanem zdrowia i może pochwalić się doskonałą pa-
mięcią. Z natury Pani Jadwiga jest pogodnym czło-
wiekiem. Jej „receptą” na długowieczność jest opty-
mizm i radość czerpana z każdej chwili życia. Trzeba 
być pozytywnie nastawionym do życia, z każdym 
porozmawiać, uśmiechnąć się i szanować ludzi do-
okoła - powiedziała podczas spotkania 96-latka. 
 W imieniu lokalnych władz na ręce Jubilatki ży-
czenia przekazał burmistrz Robert Czapla. Wręczył 
on także Pani Jadwidze kwiaty, drobny upominek 
oraz odczytał list gratulacyjny.
 Jubilatka osiągnęła wiek, o którym większość z 
nas może jedynie marzyć. 96 lat życia to nie tylko 

96 urodziny
Pani Jadwigi Kołodziejczyk 

piękny wiek, ale również historia życia na przestrze-
ni dwóch wieków.
 Sto lat to zdecydowanie za mało Pani Jadwigo! 
Życzymy więc przynajmniej kolejnych 96 lat w zdro-
wiu i otoczeniu kochającej rodziny!

(EO)
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 Wniosek naszej gminy prze-
szedł pomyślnie kwalifikację, 
w związku z tym, po zwiększeniu 
budżetu wojewody przez ministra 
właściwego do spraw finansów 
i podpisaniu umowy między Wo-
jewodą Zachodniopomorskim, 
a Burmistrzem Nowogardu na-
stąpiło przekazanie wnioskowa-
nych środków. Dotacja przekaza-
na została w kwocie 28 tys. zł (po 
14 tys. zł na szkołę).
 Program finansowany jest 
w 80% ze środków budżetu pań-
stwa i w 20% z wkładu własnego 
organów prowadzących szkołę. 
Całkowita wartość zadania dla 
szkoły wynosi w sumie 17,5 tys. zł 
(wsparcie finansowe 14 tys. zł + 
wkład własny 3,5 tys. zł).

***
 Podstawowym wymogiem dla 
szkoły, aby mogła ona skorzystać 
z programu „Aktywna tablica”., 
było posiadanie dostępu do in-

Wniosek burmistrza
pozytywnie oceniony 

c. d. ze str. 1

ternetu na poziomie co najmniej 
30 Mb/s. W chwili obecnej wa-
runek ten spełniają tylko dwie 
nowogardzkie szkoły: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowogardzie i Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Marii Ko-
nopnickiej w Nowogardzie. 

Referat	Edukacji
Barbara	Sroka

 Tablica interaktywna wraz 
z projektorem, pozwala nauczycie-
lom prowadzić innowacyjne lekcje, 
z wykorzystaniem najbardziej na-
turalnych dla uczniów programów 
interaktywnych, gier i materiałów 
multimedialnych. Dzięki tablicy 
interaktywnej nauczyciel będzie 
prowadził dynamiczną lekcję, 

 Zakończył się remont kolej-
nego budynku komunalnego w 
Nowogardzie. Tym razem wyre-
montowany został ten przy ulicy 
Zamkowej 7a.
 Wykonanie prac remontowych 
gmina powierzyła nowogardzkiej 
firmie NCB, która świadczy kom-
pleksowe usługi ogólnobudowla-
ne.
 Prace realizowane przy tej in-
westycji polegały m.in. na remon-
cie dachu, ociepleniu i odnowie-
niu elewacji budynku, wymianie 
rynien oraz elementów blacharki 
elewacyjnej. Wykonano wokół 
budynku także opaskę betonową, 
która ma chronić budynek przed 

Remont budynku komunalnego 
przy ul. Zamkowej 

zawilgoceniem a przy okazji dzię-
ki niej elewacja dłużej pozostaje 
czysta.
 Całość inwestycji pochłonę-
ła 63 tysiące złotych. Remont 
w całości został sfinansowany 

gdzie oprócz zapisania przez niego 
niezbędnych informacji, w szybki 
sposób włączy odpowiedni do te-
matu lekcji film czy zdjęcia. Zaraz 
potem wybierze ćwiczenia inte-
raktywne, utrwalające materiał 
lub sprawdzające na ile materiał 
został przyswojony. Cały scena-
riusz lekcji nauczyciel przygotuje 
wcześniej, co pozwoli zaoszczędzić 
mu dużo czasu na lekcji.  
 Dzięki tak poprowadzonej 
lekcji uczniowie nie będą znu-
dzeni, a wykorzystanie multime-
diów sprawi, że uczniowie będą 
bardziej angażować się w lekcję. 
Dzięki temu zajęcia będą się od-
bywały w środowisku „natural-
nym” dzisiejszych uczniów czyli 
komputerowym. Nauczyciel bę-
dzie przygotowywał własne ma-
teriały korzystając z  oprogramo-
wania dołączonego do tablicy jak 
również będzie korzystał z bez-
płatnych programów i materia-
łów dostępnych w Internecie.

ze środków Gminy Nowogard 
(własnych ZBK, pochodzących z 
czynszów opłacanych przez na-
jemców).

(EO)
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 W związku z pytaniami mieszkańców Gminy Nowo-
gard w sprawie przebudowy łącznika ul. Dworcowej 
i 700 lecia w Nowogardzie informujemy, że Dziennik 
Nowogardzki zamieścił nieprawdziwe informacje, ja-
koby Gmina Nowogard straciła szansę na pozyskanie 
dofinansowania na realizację tego projektu.
 Nieprawdą jest, że projekt został odrzucony na 
etapie ocenie formalnej przez Komisję Wojewody Za-
chodniopomorskiego ze względu na jakość wniosku, 
niedopatrzenie czy też że względu na fakt, ze Bur-
mistrz Robert Czapla jest z SLD (tak sugeruje „DN”).
Czym jest łącznik? 
 Już w roku 2016 Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla rozpoczął przygotowania do tej ważnej z punktu 
skomunikowania miasta inwestycji. Pamiętajmy, że 
budowa łącznika pozwoli na rozładowanie ruchu z 
ulicy Bankowej oraz 3 Maja. Przebudowany łącznik 
stanowić będzie również ułatwienie dla mieszkańców 
korzystających ze stacji kolejowej PKP, dworca PKS i 
busów.
 Sami mieszkańcy widzą pewnie na co dzień, w ja-
kim on jest stanie technicznym i jaki chaos panuje na 
tym odcinku. Stąd decyzja burmistrza o jego przebu-
dowie.
Problemy z PKP
 Wykonanie projektu budowlanego powierzono 
Panu Mariuszowi Jażdżewskiemu – nowogardzkiemu 
projektantowi, który ma na koncie wiele inwestycji, 
jakie widzimy na co dzień.
 W trakcie przygotowywania projektu okazało się, 
że trzeba przejąć działkę nr 33/36 od Polskich Kolei 

Walczymy o łącznik
ul. Dworcowej i 700-lecia 

Państwowych. Zarówno projektant, jak i urzędnicy 
ratusza – Pani Ewa Jakubcewicz, Agnieszka Biegań-
ska-Sawicka oraz Pan Tadeusz Fiejdasz, kilkakrotnie 
udawali się na negocjacje z koleją – trwało to blisko 
rok i okazało się, że na skutek braku decyzyjności i cią-
głych zmian kadrowych wśród zarządzających spółką 
– przejęcie działki stało się niemożliwe.
 W konsekwencji droga musiała ominąć nieru-
chomość PKP. Konieczne okazało się wprowadzenie 
zmian do projektu budowlanego, polegających na 
zwężeniu na odcinku około 10 metrów chodnika do 
szerokości 1,25 m. (minimalnej, dopuszczanej przez 
prawo). Tak przygotowany przez projektanta projekt, 
uzyskał stosowne pozwolenia, w tym zgodę na realiza-
cję robót ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie. To 
oznacza, że projekt jest zgodny z prawem i regułami 
sztuki budowlanej.
Za wąski chodnik
 14 września br. złożony został wniosek o dofinan-
sowanie do Wojewody Zachodniopomorskiego. Kwo-
ta dotacji to 616 082,72 zł.
 Jak się okazało w trakcie rozpatrywania wniosku, 
komisja Wojewody zakwestionowała szerokość chod-
nika – według komisji, jeśli jest mniejsza niż 2,0 m, wy-
maga posiadania zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych.
 Powodem tego, że chodnik jest węższy, jest fakt, że 
Gmina Nowogard nie dostała zgody od PKP na dyspo-
nowanie ich działką.
Z opinią komisji Wojewody nie zgadza się Gmina No-
wogard oraz projektant Mariusz Jażdżewski, który po-
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wołując się na Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, przytoczył zapis: szerokość chodni-
ka przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powin-
na być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy 
albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniej-
szenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on 
przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
 Tak więc tu tkwi problem – projektant projektuje 
drogę na takiej powierzchni, na jaką ma zgodę. Nie da 
rady rozciągnąć działki poza granice, które się ma w 
posiadaniu. Komisja zatem musi wziąć pod uwagę ten 
fakt, tym bardziej że stoi za tym prawo budowlane.
 Gminie Nowogard przysługuje odwołanie od decy-
zji komisji. W związku z powyższym w dniu 3 listopada 
br. wraz z projektantem udałem się do Urzędu Woje-
wódzkiego z odwołaniem, zawierającym prośbę o po-
nowne włączenie wniosku do oceny merytorycznej.
 Sprawa zatem jest w toku i niczego nie można 
jeszcze przesądzać. Może być jednak tak, że nawet 
po pozytywnej decyzji o powrocie nowogardzkiego 
wniosku do gry, gmina nie uzyska dofinansowania, bo 
kolejka po dotacje jest długa…a na to jednak wpływu 
nie mamy.
Kwestia funduszy zewnętrznych
 W artykule Dziennika Nowogardzkiego przebija się 
fałszywie smutny ton, jakoby Burmistrz Nowogardu w 
stopniu ograniczonym, korzystał z funduszy zewnętrz-
nych, i że Goleniów bije gminę Nowogard na głowę w 
kwestii ich pozyskiwania. jest to bzdura. Skąd redak-

torzy „DN” biorą swoje wyliczenia? Pozostaje to za-
gadką, bo jednak w świetle posiadanych przez Urząd 
Miejski danych, sytuacja przedstawia się zupełnie ina-
czej. Wystarczy spojrzeć na tabelę (załącznik). Blisko 
17 milionów złotych pozyskanych przez Burmistrza 
Nowogardu w ciągu 6 lat robi naprawdę wrażenie.
Wnioski końcowe
 Jak udało się przytoczyć powyżej, wniosek o dofi-
nansowanie złożony został prawidłowo, jest szansa, że 
jeśli nawet nie otrzymamy dotacji (przy tak ogromnej 
konkurencji jest to przecież możliwe), to w gestii Rady 
Miejskiej jest zapewnienie w budżecie takiej kwoty, 
aby inwestycję zrealizować z własnych środków.
 Należy podkreślić, że Burmistrz Nowogardu z tzw. 
„schetynówek” na budowę bądź przebudowę dróg 
publicznych, w ciągu ostatnich kilku lat, pozyskał bli-
sko 2 miliony złotych na realizację m.in. takich projek-
tów jak:
1. Budowa drogi do nowogardzkiej strefy inwestycyj-
nej : 1 343 015,00 zł. (pierwsze miejsce na liście Woje-
wody w 2015 r. ).
2. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. 
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie: 478 131,83 zł. 
– rok 2014.
3. Budowa drogi gminnej Jana Pawła II: 164 618,08 zł. 
– rok 2013.

Jarosław	Soborski
Wydział	Rozwoju	Lokalnego,	Funduszy,	Kultury	i	Sportu	

(RLFKiS)
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List otwarty
oburzonych mieszkańców
w sprawie publikacji DN 

Kolejna grupa Mieszkańców naszego miasta, poczuła się dotknięta tym, co wypisuje Dziennik Nowogardzki. 
Nie pierwszy to raz. Tym razem osoby, które poczuły się urażone „sensacjami” tej gazetki, wystosowały list 
otwarty, który poniżej udostępniamy Państwu.
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 Święto Niepodległości jest 
bardzo ważnym świętem dla 
wszystkich Polaków i aby go 
uczcić, uczniowie szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
nr 1, w piątek, 10 listopada br., 
wzięli udział w uroczystym apelu. 
Podczas tego apelu wspólnie od-
śpiewano hymn Polski, a następ-
nie dyrektor szkoły Sebastian Szy-
mański wspomniał o bohaterach 
tamtych czasów, prosząc o głos 
bezpośrednich świadków Powsta-
nia Warszawskiego, członków Sza-
rych Szeregów, którzy przybyli na 
uroczysty apel. Wśród zaproszo-
nych gości byli również: burmistrz 
Robert Czapla, przedstawicielka 
Kuratorium Oświaty ze Szczecina 
oraz generał broni w st. spoczyn-
ku Zdzisław Goral.
 Uczniowie Gimnazjum, w for-
mie teleturnieju „Milionerzy”, 
przypomnieli zebranym fakty hi-
storyczne związane z obchodzo-
nym świętem. Przerwy w turnieju 
wypełnione były pieśniami woj-
skowymi i patriotycznymi.
 Wyjątkowo też prezentowały 
się dekoracje, które dodatkowo 
podkreśliły wyjątkowość obcho-
dów 99 rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.

(ps)

Narodowe Święto
Niepodległości w SP1
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 W środę, 8 listopada br., w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, odbyła się lekcja 
wiedzy o samorządzie. Udział w 
zajęciach brali uczniowie z 3 klasy 
o profilu medialno-prawnym z II 
LO w Nowogardzie. Niecodzien-
ną lekcję poprowadził burmistrz 
Robert Czapla, który zapoznał 
młodzież ze strukturą i zadaniami 
władz samorządowych. Młodzi 
obywatele dowiedzieli się między 
innymi, na czym polega praca rad-
nych, według jakich zasad są oni 
powoływani oraz jakie działania 
znajdują się w zakresie ich kom-
petencji. Uczniowie dowiedzieli 
się także, że w sali sesyjnej zapa-
dają najważniejsze decyzje doty-
czące naszej gminy.
 Po krótkim zapoznaniu się z 
funkcjonowaniem organów sa-
morządu licealiści mieli niepo-
wtarzalną okazję, aby wczuć się 
w rolę radnych i poznać w prak-
tyce przebieg obrad. Na początek 
przeprowadzone zostały wybory 
na przewodniczącego rady i jego 
zastępców. Następnie maturzyści 
mieli do dyspozycji 7 mln zł bu-
dżetu przeznaczone na inwesty-
cje, które musieli wspólnie zago-
spodarować.
 Wszyscy uczestnicy bardzo 
ochoczo proponowali tematy, 
które później brane były pod gło-
sowanie. Licealiści wywołali m.in. 
temat naprawy dróg, budowy 
ścieżki rowerowej do Sieciecho-

Wizja rozwoju gminy
oczami licealistów 

wa, remont Placu Wolności czy 
rozbudowę Domu Kultury i zor-
ganizowanie festiwalu sztuki te-
atralnej.
 Podczas symulacji sesji rady 
miejskiej młodzież przegłosowała 
projekty uchwał między innymi 
w sprawie wycinki starych i nasa-
dzenia nowych drzew, a także bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Bohaterów Warszawy – 15-go 
Lutego. Postulowano również o 
remont dworca i remont przecie-
kającego dachu w szkole. „Rad-
ni” odrzucili projekt powstania 
młodzieżowej klubo- kawiarni, 
bo inwestycja byłaby zbyt kosz-
towna, a służyłaby zdecydowanie 
mniejszej grupie społecznej niż 
np. ścieżka rowerowa dookoła je-
ziora. Nie przeszła także uchwała 
w sprawie budowy basenu, bo 
jak stwierdzili młodzi ludzie, na tę 
chwilę w naszej gminie są inwe-
stycje pilniejsze.

 Młodzież już na samym po-
czątku obrad zorientowała się, 
że w samorządzie zawsze jedno 
zadanie jest realizowane kosztem 
innego. Uczniowie bardzo szyb-
ko określili priorytety i kierunku 
rozwoju, które będą służyły do-
bru całej wspólnoty mieszkańców 
gminy, a nie tylko lokalnej spo-
łeczności poszczególnych okrę-
gów wyborczych. Młodzi „radni” 
współpracowali ze sobą i z listy 
zgłoszonych zadań zwrócili uwagę 
przede wszystkim na inwestycje, 
które przyniosą najkorzystniejszy 
wymiar dla ogółu społeczności. 
Wykazali się tym samym ogrom-
nym profesjonalizmem, dojrza-
łością i odpowiedzialnością za 
podejmowane decyzje oraz dzia-
łania.
 Lekcja wiedzy o samorządzie 
miała na celu zapoznanie mło-
dzieży ze strukturą i zadaniami 
władz lokalnych. Taka inicjatywa 
może także zachęcić w przyszłości 
młodych ludzi do podejmowania 
działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności i sprawić, aby aktywnie 
uczestniczyli w życiu publicznym i 
kulturalnym naszego miasta. Być 
może okaże się w przyszłości, że 
kolejnym krokiem młodych i am-
bitnych obywateli naszej gminy, 
będzie stworzenie Młodzieżowej 
Rady Miasta Nowogard, do czego 
serdecznie zachęcamy. 

(EO)
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 Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek oraz Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia, 6 
listopada br., w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Nowogardzie, w 
obecności Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy misiów 
Pani Aliny Wierzbickiej pt. „Czy to 
jutro, czy to dziś, zawsze jest po-
trzebny MIŚ”.
 Na otwarcie przybyło blisko 
100 osób. Były to m.in. dzieci z 
Zielonego Przedszkola, uczniowie 
SP nr 1 oraz uczniowie SOSW w 
Nowogardzie. Wystawa liczy po-
nad 450 misiów. Najstarsze eks-
ponaty zgromadzone przez au-
torkę wystawy pochodzą z ...1911 
roku. Różnią się wielkością, bar-
wami oraz wieloma drobnymi 
szczegółami, ale łączy je jedno 
- to ulubiony i niezastąpiony przy-
jaciel każdego dziecka PLUSZOWY 

Otwarcie wystawy w bibliotece
z okazji Światowego

Dnia Pluszowego Misia

MIŚ.  Zapraszamy na wystawę, którą można oglądać do końca listopa-
da, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 19:00.

info	własne	MBP,	zdjęcia:	UM
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Podziękowania
dla Zboru KECh

za działalność społeczną
 W niedzielę, 5 listopada br., burmistrz Robert 
Czapla i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, 
wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie w Zborze 
„Górna Izba” KECh w Nowogardzie. Okazją do spo-
tkania była rocznica 500. lecia Reformacji.
 Pod koniec nabożeństwa, burmistrz podzięko-
wał członkom Zboru, za ich zaangażowanie na rzecz 
mieszkańców gminy, za bezinteresowność, za dzia-
łalność charytatywną, za pracę na rzecz dzieci i mło-
dzieży.
	 -	 Z	okazji	500.	 lecia	Reformacji,	 życzę	członkom	
Zboru	„Górna	Izba”	Kościoła	Ewangelicznych	Chrze-
ścijan	w	Nowogardzie,	duchowym	synom	i	córkom	

Marcina	Lutra,	aby	to	Święto	było	dla	Was	zachętą	
do	podejmowania	dalszych	działań	dla	dobra	naszej	
lokalnej	 społeczności.	 -	 powiedział do zebranych 
włodarz naszej gminy.
 Następnie na ręce Prezbitera Naczelnego KECh w 
Polsce i jednocześnie pastora nowogardzkiego Zbo-
ru Cezarego Komisarza przekazał pamiątkową ta-
bliczkę, zaś Andrei Komisarz, żonie pastora Cezare-
go, wręczył bukiet kwiatów, jako podziękowanie za 
jej wkład w pracę z dziećmi w ramach KidsClub.
 Na pamiątkę tego spotkania burmistrz otrzymał 
prezent - tablicę z 95 tezami Marcina Lutra.

(ps)
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 Samorządy nie mogą pobierać 
od mieszkańców opłat za przyłą-
czenie do sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Prokurator Ro-
bert Hernand, zastępca proku-
ratora generalnego, zwrócił się 
do wszystkich prokuratorów w 
kraju z prośbą o dokonanie ana-
lizy zgodności z prawem uchwał 
ustalających warunki podłącze-
nia do gminnych sieci wodocią-
gowych, kanalizacji sanitarnej i 
ogólnej. Mają na to czas do 15 
listopada 2017 r. 

***
 Burmistrz Robert Czapla, w 
związku z tym, zawnioskował 20 
września br., do Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, o zniesienie opłat 
dla mieszkańców za przyłączenie 
do sieci wodno-kanalizacyjnej.
 Dotychczas opłaty te wynosi-
ły każdorazowo 307,80 zł. Pier-
wotna wersja wniosku burmi-
strza zmierzała do całkowitego 
zniesienia rzeczonej opłaty. Po 
przedstawieniu uzasadnienia 
uchwały przez burmistrza, głos 
zabrał radny Marcin Nieradka, 
który zaproponował, aby stawka 
ta jednak pozostała, ale wynosiła 
symboliczne 1 zł brutto.
 Propozycja radnego Nierad-
ki znalazła akceptację u burmi-
strza, ponieważ 1 zł, jako opłata 
symboliczna, nie jest zbyt wiel-

Opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowych

po staremu 
kim obciążeniem dla budżetu 
domowego. I za takim projektem 
uchwały zagłosowali w większo-
ści radni.

***
 W dniu 27 października br., 
organ nadzorczy, jakim jest Wo-
jewoda Zachodniopomorski, 
unieważnił wspomnianą uchwałę 
Rady Miejskiej uznając, że Rada 
nie posiada kompetencji do przy-
jęcia odmiennych cen i stawek 
opłat niż są one uregulowane we 
wniosku o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków. Jak wynika z analizy 
ww. przepisów ustawy upraw-
nienia rady gminy ograniczają się 
jedynie do zatwierdzenia bądź 
odmowy zatwierdzenia takich 
stawek, jakie zostały określone 
przez przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne. Rada Miej-
ska w Nowogardzie podejmując 
zatem przedmiotową uchwałę, 
uregulowała sprawy, które nie 
leżą w jej ustawowych kompe-
tencjach, co oznacza, że działała 
ona bez podstawy prawnej, na-
ruszając nie tylko przepis art. 24 
ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, ale również 
art. 7 Konstytucji (konstytucyjna 
zasada praworządności).

***
 To oznacza, że uchwała w wer-
sji zaproponowanej przez radnego 
Nieradkę jest niezgodna z prawem 
i mieszkańcy nadal będą płacić 
wcześniejszą stawkę. 
 Niestety decyzja Wojewody 
Zachodniopomorskiego Krzysz-
tofa Kozłowskiego spowodowa-
ła, że mieszkańcy naszej gminy, 
nadal będą musieli płacić po 
„starych” stawkach za przyłącze-
nie do sieci wodno-kanalizacyj-
nej.

(ps)



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 17

 7 listopada br. odbyło się trzecie już spotkanie z 
cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Bohaterką spotkania 
była Pani Sabina Gańczak – mieszkanka Nowogardu, 
nauczycielka, a także członkini „Wesołej Ferajny” 
(folkowego zespołu).
 Licznie zgromadzonych gości przywitała Dyrektor 
Biblioteki Aneta Wysoszyńska. Gościem honorowym 
była córka Pani Sabiny – Ewa. Spotkanie zaczęło się 
od przedstawienia przez Panią Kazimierę Fecak ży-
ciorysu Pani Sabiny. Następnie została zaprezento-
wana prezentacja multimedialna autorstwa Fran-
ciszka Karolewskiego, złożona z fotografii z życia 
Pani Sabiny ułożonych chronologicznie. Prezentem 

Ocalić
od zapomnienia 

od „Wesołej ferajny” były zaśpiewane przez nich 
piosenki z tekstami Pani Sabiny Gańczak. Po melo-
dyjnej części przyjaciół Pani Gańczak uczestnicy spo-
tkania wymieniali się wspomnieniami związanymi z 
przedstawianą osobowością. Wszystko to odbywało 
się w miłej atmosferze przy domowym cieście, ka-
wie czy herbacie.
 Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym 
spotkaniu z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. O dacie 
i przedstawianej postaci poinformujemy na naszej 
stronie internetowej, a także w mediach.

(MBP)

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert pracy.

Jeśli posiadasz umiejętności w pracach budowlanych  lub porządkowych. 

Złóż ofertę do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 Atrakcyjne wynagrodzenie, dobre warunki pracy.

Kontakt:  Elżbieta Laskowska tel. 913926212
Ewa Łaszuk 913 926 204

Urząd Miejski Nowogard 
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
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Informacja
w sprawie strat w wyniku 
zjawisk atmosferycznych
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Piotr Słomski przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00.
W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.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.

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; 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; Sklep odzieżowy, 
ul. 700-lecia 4c; Fryzjerstwo Damskie, ul. 3 Maja 48; Sklep Spożywczy, 
ul. Cmentarna; Sklep z firanami, ul. 700-lecia (przy bloku wojskowym).
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