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Rekordowy sukces w wyborach do rady! 
9 radnych z listy Roberta Czapli

Czytaj na s. 3

Drodzy Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W niedzielę, 21 października spotkaliśmy się przy urnach wyborczych, by oddać 
swój głos na kandydatów na Burmistrza Nowogardu, do Rady Miejskiej, Rady Powia-
tu i do Sejmiku Wojewódzkiego. 

Niedawny sondaż Dziennika Nowogardzkiego wskazywał, że aż około 45 procent 
z Państwa chce oddać na mnie swój głos. Niedzielne głosowanie potwierdziło prognozy 
i wynik okazał się jeszcze wyższy, bo aż blisko 48 procent z Państwa oddało na mnie 
swoje głosy. 

Jestem szczęśliwy wiedząc, że mi Państwo ufacie. Dziękuję za to. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu aż dziewięciu naszych nowych radnych dostało 

się do Rady Miejskiej. To dzięki Państwa głosom wzmocniła się cała Rada Miejska 
i każdy z nas może liczyć na większą zgodę wśród radnych. 

Dzięki temu, jeśli nadal zechcecie Państwo bym reprezentował Naszą Gminę jako 
Burmistrz Nowogardu – wspólnie osiągniemy więcej dla nas wszystkich.

Chcę, by Gmina Nowogard nadal się rozwijała. Chcę wykorzystać swoje ośmioletnie 
doświadczenie i nadal budować stabilną, silną Gminę – nasz wspólny dom. Chcę, by młodzi mieszkańcy mogli tu znaleźć 
miejsca pracy a starsi mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo i troskę o zdrowie. Chcę, by młode mamy były spokoj-
ne wiedząc, że na ich dzieci czekają miejsca w nowych przedszkolach i szkołach.

Pracuję dla Was, Drodzy Mieszkańcy już osiem lat. 
Czynię to z zaangażowaniem i z sercem – tu się urodziłem i tu jest mój dom a praca, którą wykonuję codziennie wraz ze 

współpracownikami, służy wszystkim Mieszkańcom Gminy.
Serdecznie dziękuję, Drodzy Państwo za oddane na mnie głosy. Zabrakło tak niewiele, tylko 2 procent aby moja praca, 

jako burmistrza mogła trwać od I tury i byśmy nie musieli głosować ponownie. Przed nami druga tura wyborów, wyzna-
czona na niedzielę 4 listopada br.

Bądźmy Razem. Sukces Naszej Gminy to Nasz Wspólny Sukces.
Proszę o Państwa głos już 4 listopada 

Burmistrz i kandydat na Burmistrza Nowogardu, 
- Robert Czapla

II tura wyborów na burmistrza już 4 listopada
Oddaj swój głos na Roberta Czaplę!



Nasz Profil: Proszę podzielić się 
z Czytelnikami spostrzeżeniami po 
I turze wyborów.

Antoni Bielida: Na wstępie dziękuję 
mieszkańcom Nowogardu za tak licz-
ny udział w wyborach do samorządu 
gminnego. Wybraliśmy 21 radnych, 
a przed nami II tura wyborów na 
Burmistrza Nowogardu, który będzie 
wraz z nowo wybranymi radnymi za-
rządzał gminą przez kolejne 5 lat. 

Jako mieszkaniec gminy przyznaję, 
że jestem zaskoczony tym, że do Rady 
Gminy Nowogard ponownie zostały 
wybrane osoby, które w poprzedniej 
kadencji ośmieszały i kompromitowa-
ły naszą radę. Te osoby to radni repre-
zentujący ugrupowanie „NOWA”, któ-
rej liderką jest p. Jowita Pawlak.

NP.: Jak ocenia Pan pracę Rady, któ-
ra właśnie kończy swoją kadencję?

A.B.:Jako mieszkaniec gminy ne-
gatywnie oceniam pracę radnych 
gminnych w upływającej kadencji. 
Opozycja w stosunku do burmistrza 
miała większość w radzie. Ta opozycja 
stanowiła prawo lokalne i podejmo-
wała stosowne uchwały. Blokowała 
inicjatywy burmistrza, przekładała 
rozstrzygnięcia uchwał z jednego po-
siedzenia rady na drugie. Skutecznie 
blokowała rozwój naszej gminy. 

Głęboki podział i brak stabilności 
uniemożliwiał burmistrzowi realiza-
cję jego programu wyborczego. Blo-
kowano budowę strefy ekonomicznej, 
budowę ścieżki dookoła jeziora czy 
przebudowę Placu Wolności.

NP.: Czy może Pan ustosunkować 
się do obu kandydatów na fotel Bur-
mistrza?

A.B.: Mamy obecnie dwóch kandy-
datów, którzy będą ubiegać się o fotel 
burmistrza w II turze wyborów, 4 li-
stopada - Jowita Pawlak i obecny go-
spodarz miasta p. Robert Czapla.

Stawiam na Roberta Czaplę, jego do-
świadczenie i wiedzę zdobytą podczas 
pełnienia obowiązków burmistrza na 
przestrzeni 8 lat, które jest ogromnym 
kapitałem. To doświadczenie gwa-
rantuje dobre zrządzanie gminą oraz 
dobrą realizację programu wyborcze-
go, który uzyskał poparcie mieszkań-
ców. Daje gwarancję dalszego rozwoju 
i stabilizacji.

Za to zaangażowanie kandydatki na 
burmistrza, w upływającej kadencji 
rady nie było porywające. Przykła-
dem jest choćby specjalna komisja 
do spraw pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych, kierowana przez p. Paw-
lak, która nie wykazała się osiągnię-
ciami. Nie słyszałem, aby do budżetu 
gminy wpłynęły pozyskane przez tę 
panią jakiekolwiek środki zewnętrzne. 
Z kolei nas, podatników, utrzymanie 
owej komisji kierowanej przez p. Paw-
lak, kosztowało ponad 150 tysięcy zł.

Powinniśmy się więc zastanowić 
czy wybór p. Pawlak na stanowisko 
burmistrza Nowogardu nie będzie ni-
czym innym jak tylko zahamowaniem 
rozwoju oraz stagnacją naszej gminy. 
Ponadto, każdy Burmistrz zaczynając 
pracę na tym stanowisku musi nauczyć 
się jak tę funkcję w prawidłowy sposób 
sprawować. Zanim jednak włączy się 
w samorząd i nauczy dlań pracować, 
upłynie bardzo dużo czasu, co byłoby 
krzywdzące dla naszej gminy, gdyż nie 
pozwoli to zrealizować wielu pomy-
słów, projektów i programów.

Zarządzanie gminą to bardzo odpo-
wiedzialne zadanie przed którym sta-
nie Burmistrz Nowogardu oraz radni, 
którzy powinni go wspierać w jego 
działaniach na rzecz miasta i gminy 
a nie przeszkadzać i blokować ważne 
dla miasta przedsięwzięcia. Zarządza-
nie gminą, jej finansami i zasobami 

ludzkimi, to nie jest taniec na stole, to 
poważne zadanie któremu sprosta Pan 
Robert Czapla – doświadczony samo-
rządowiec, obecny Burmistrz. Dajmy 
szanse realizacji programu wyborcze-
go Roberta Czapli.

NP.: Jak ocenia Pan przebieg se-
sji Rady Miejskiej w Nowogardzie 
w kończącej się już kadencji?

A.B.: Ze sprawozdań z szeregu sesji 
upływającej kadencji Rady Miejskiej 
mogę stwierdzić, że tak burzliwych 
i pozbawionych merytoryki sesji nie 
było od dawna. Koleżanki i koledzy 
J. Pawlak zakłócali sesje. Niejednokrot-
nie dochodziło do wulgaryzmów z ich 
strony. Zabrakło celowego dialogu na-
stawionego na rozwój naszego miasta. 
Dążono do blokowania inicjatyw obec-
nego burmistrza, w tym między inny-
mi tak bardzo potrzebnych naszemu 
miastu inwestycji dających mieszkań-
com zatrudnienie a gminie dochodów. 
Mieszkańcy gminy zasługują na Radę 
merytoryczną, realizującą potrzeby na-
szej lokalnej społeczności.

NP.: Czego życzy Pan jako do-
świadczony samorządowiec nasze-
mu miastu na kolejne 5 lat?

A.B.: Przede wszystkim dalszego 
rozwoju miasta i gminy Nowogard, 
zwróconego ku problemom oraz bie-
żącym potrzebom naszych miesz-
kańców. Opartego na inwestycjach, 
i wspieraniu inicjatyw społecznych. 

Życzę dalszych dobrych pomysłów 
na rozwój gminy, które będzie można 
szybko i sprawnie zrealizować. 

Mieszkańcom Nowogardu życzę do-
brego życia w przyjaznej gminie, któ-
ra się rozwija i daje duże możliwości 
rozwoju. Która jest jednocześnie miej-
scem pracy i wypoczynku. 

Jednocześnie chciałbym dodać, że 
jest łatwy sposób na to, by te życzenia 
się spełniły. Wystarczy w niedzielę, 
4 listopada udać się do lokalu wybor-
czego i oddać głos na Roberta Czaplę. 
Tylko on może sprostać tym zada-
niom.

(wywiad autoryzowany)
DS
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Refleksje po wyborach
- wywiad z Antonim Bielidą
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Rekordowy sukces!!
Właśnie w taki sposób możemy nazwać wynik, jaki dzięki Państwa gło-
som uzyskaliśmy w wyborach do Rady Miejskiej. Wprowadziliśmy do 
niej aż 9 radnych, co dotychczas nie miało nigdy miejsca. Na kan-
dydatów SLD oddało głosy 3.830 osób na 10.151 głosów ogó-
łem, co oznacza niemal 40% poparcia!
W poszczególnych okręgach, wyniki kształtowały się na-
stepująco: w okręgach 1 i 3 odsetek głosów oddanych 
na kandydatów SLD był bardzo podobny i wyniósł 
około 35%, najwyższe poparcie odnotowano zaś  
w okręgu nr 2, gdzie sięgnęło 42%.
Oznacza to, że kiedy w drugiej turze zwycięży 
Robert Czapla, znacznie łatwiej będzie mu re-
alizować swój program wyborczy, ponieważ 
do większości w Radzie brakuje SLD jedynie 
dwóch głosów.  Rokuje to znacznie lepiej niż 
na upływającą kadencję, w której burmistrz 
mógł na początku liczyć jedynie na 4 radnych. 
Pozostałe miejsca w Radzie podzieliły między sie-
bie NOWA z 7, PiS z 3 i PSL z 2 mandatami. 

Burmistrza wybierzemy
w II turze
Bardzo niewiele, bo jedynie 302 głosów 

zabrakło Robertowi Czapli, by powtó-
rzył swój sukces sprzed czterech lat 
i zakończył wybory na burmistrza już 
w pierwszej turze. Niemniej jednak 
jego przewaga nad pozostałymi kan-
dydatami jest bardzo wyraźna.
Swojego poparcia udzieliło obecnemu 
burmistrzowi 4960 osób, co oznacza 
blisko 48% ogółu ważnych głosów. 
Jego konkurentem w drugiej turze 

będzie Jowita Pawlak, którą obecny 
burmistrz w pierwszej turze wyprzedził 

o ponad półtora tysiaca głosów.
Zwycięstwo Roberta Czapli 4 listopada 

oznaczać będzie dalszą realizację jego wy-
borczego programu, gdyż po wyborach do 

Rady Miejskiej dysponuje w niej stabilnym wspar-
ciem aż 9 radnych, a na taką stabilność J. Pawlak z je-

dynie 7 radnymi liczyć nie może. Aby jednak tak się stało, prosimy Państwa o udanie się w niedzielę 4 listopada 
do lokali wyborczych i oddanie głosu na Roberta Czaplę. Pamiętajmy, że razem tworzymy Nowogard.        

 BK

BK
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Maria Dembińska - Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział Nowo-
gard, przedsiębiorca

 Robert Czapla jest osobą mądra, rozsądna, życzliwą, a najważniejsze interesuje się wszystkimi 
grupami społeczeństwa. Tak wielki szacunek ma dla starszych ludzi, że to się rzadko zdarza. Młody 
człowiek, a potrafi nas tak pięknie docenić. Jesteśmy za to wszystko mu bardzo wdzięczni, chcemy 

żeby dalej był burmistrzem Nowogardu i będziemy na niego głosowali w drugiej turze wyborów.

Renata Stasiak - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie  

Zarówno ja, jak i wielu członków PZERiI popieramy kandydaturę Roberta Czapli, ponieważ jest 
chętny do współpracy, słucha Nas a to jest ważne. Nowogard przez ostatnie lata, gdy to Burmistrzem 
jest Robert Czapla, zmienił się na lepsze i na piękniejsze miasto. Powstają również nowe miejsca pra-

cy – rozwija się przy tym cała Gmina. Będziemy głosowali na Roberta Czaplę w II turze wyborów.

Stanisława Jakubczak – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Popieramy Roberta Czaplę ze względu na jego program i założenia na przyszłą kadencję. Również 
skuteczna realizacja jego obietnic wyborczych sprawia, że Rober Czapla jest najlepszym kandyda-
tem na burmistrza Nowogardu. Będziemy na niego głosowali w II turze wyborów.

Jarosław Hołubowski - Klub Motorowy „Cisy” 
Robert Czapla to jeden z najbardziej pracowitych ludzi jakich znam. Bardzo dalekosiężny, ma am-

bitne plany związane z Gminą. W trosce o najlepszy efekt doskonale nadzoruje realizację planów, 
prac, przedsięwzięć. Doskonale pracuje się z Burmistrzem Czaplą. Jest to właściwy kandydat na 

stanowisko burmistrza Nowogardu.

Jerzy Tębłowski - Prezes Związku Emerytów Służby Więziennej
Robert Czapla to człowiek młody i ambitny. Dokonał naprawdę dużo dobrego. Chciałbym, aby 

ponownie pełnił funkcję Burmistrza, ponieważ ma już wytyczone drogi – wypracowane, przetarte 
dzięki czemu łatwiej mu dążyć do skutecznego realizowania przedsięwzięć czy pozyskiwać środki na 
różne inwestycje. Ponadto zachowanie, postępowanie oraz skromne doświadczenie jego kontrkan-

dydatki nie przemawiają za nią. Robert Czapla zrobi wiele dobrego jeśli ponownie zostanie Burmi-
strzem. Głosujmy na Roberta Czaplę w II turze wyborów.

Piotr Brodzki - Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFF-Road Factory
Decydując się na działanie w organizacji pozarządowej, trzeba mieć na względzie długofalową 

współpracę z władzami miasta. Z obecnym burmistrzem potrafiliśmy się porozumieć. Nie we  
wszystkim i nie zawsze byliśmy zgodni, jednakże jasno chcemy powiedzieć, że dotychczasowa współpraca 

opierała się na szacunku, otwartości i dialogu. Życzylibyśmy sobie takiej współpracy kolejną kadencję.

Jan Tandecki - Ludowe Zespoły Sportowe
Popieramy starania oraz działalność naszego Burmistrza Roberta Czapli. Jest wiary-

godny, pracowity, poważnie podchodzi do swoich obowiązków, dba o Nasze miasto. Ro-
bert Czapla wspiera lokalny sport – możemy rozwijać naszą działalność dzięki dotacjom. 

Popieramy burmistrza Roberta Czaplę -
Sukces Naszej Gminy to Nasz Wspólny Sukces
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Mikołaj Kubiak - Szkoła Tańca „FLESZ”
Współpraca z obecnym burmistrzem układa się naprawdę dobrze.  Nowogard był już 

wielokrotnie gospodarzem Turnieju Tańca Towarzyskiego i mam nadzieję, że będzie tak 
dalej. Robert Czapla wspiera także Nowogardzki Dom Kultury, którego działalność za 
jego kadencji bardzo się rozwinęła. Mówiąc krótko - życzymy mu wygranej 4 listopada.

My, sołtysi ziemi nowogardzkiej
pozytywnie oceniamy upływającą kadencję pod rządami burmistrza Roberta Czapli. Wykazał się on równą 

dbałością o mieszkańców wsi jak i miasta. Jego praca zmierzała do zapewnienia każdemu mieszkańcowi jak 
najlepszej obsługi ze strony administracji gminnej. W tym czasie wieś bardzo mocno zmieniła się na lepsze. 
Wyremontowano kolejne świetlice i rozpoczęto budowę nowych, tam, gdzie dotychczas ich nie było. Cały czas 
powstają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu. Remontowane są drogi, budowane jest oświetlenie, ka-
nalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. 37 sołectw naszej gminy otrzymuje co roku do swojej dyspozycji ponad 
pół miliona złotych. Jest to przykład na to, że burmistrz Robert Czapla konsekwentnie realizuje swój program, 
zapewniając rozwój gospodarczy i społeczny całej gminy.

 Zwracamy, się z uprzejmą prośbą do Ciebie, Mieszkańcu Wsi
o oddanie swojego głosu na Roberta Czaplę, kandydata na burmistrza w kadencji 2018-2023, podczas zbliżają-
cej się II tury wyborów 4 listopada 2018 roku. Nie daj się zwieść obietnicom innych kandydatów! Robert Czapla 
pokazał w upływającej kadencji, że jest najlepszym burmistrzem spośród wszystkich, którzy dotychczas pełnili 
swoje stanowisko w naszej gminie. Pozwólmy mu kontynuować modernizację gminy w następującej kadencji.

W niedzielę 4 listopada zagłosuj na Roberta Czaplę!

Jolanta Bednarek - Strzelewo
Krystyna Maciejewska - Boguszyce 

Elżbieta Laskowska - Olchowo
Anna Rakowska - Krasnołęka

Janusz Kozieł - Żabowo
Marcin Sobczak - Brzozowo
Izabela Gutowska - Żabówko
Dorota Dendał - Konarzewo
Aneta Kaczmarek - Jarchlino

Krzysztof Kania - Kulice

Marian Białczak - Orzechowo
Adam Orpel - Wołowiec

Zbigniew Florkowski - Dąbrowa
Urszula Armata - Świerczewo
Krzysztof Feliksiak - Trzechel

Danuta Nowak - Błotno
Małgorzata Kubiak - Sikorki

Agnieszka Paradowska - Grabin
Jerzy Kubicki - Karsk

Jacek Jankowski - Długołęka

Anna Korchut - Miętno
Łukasz Tracz - Lestkowo

Władysława Klusaczyk - Wierzchy
Krzysztof Bernach - Maszkowo

Ewa Grygowska - Sąpolnica
Rafał Żurek - Bieniczki

Józef Włochowicz - Łęgno
Andżelika Saja - Wojcieszyn

Borowiecka Barbara - Ostrzyca
Zenon Kołecki - Czermnica

Sołtysi popierają Roberta Czaplę

Aneta Wysoszyńska - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej
Współpraca Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej z Burmistrzem Rober-

tem Czaplą wygląda wzorowo. Profesjonalnie wspiera działania Towarzystwa oraz poma-
ga przy realizacji zadań. Przyczynił się do utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowo-
gardzkiej oraz do przygotowania, wyremontowania pomieszczeń do tego przeznaczonych.

Stanisław Szałagan - Stowarzyszenie „Pokolenia” 
Burmistrz Robert Czapla okazał się najlepszym jak do tej pory włodarzem naszego mia-

sta. Niejednokrotnie pokazał, że ma wizję rozwoju gminy, i nie brakuje mu determinacji 
i umiejętności, by tę wizję realizować- za przykład niech posłuży nowogardzka strefa 

ekonomiczna. Dlatego 4 listoapada będziemy głosować na Roberta Czaplę.
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Krzysztof Skryplonek - sportowiec
Popieram burmistrza Roberta Czaplę i wraz z bliskimi i rodziną oddamy na niego swoje 

głosy.

Agnieszka Forgiel - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie
Jestem zadowolona z działań burmistrza w naszej gminie. Jest on moim burmistrzem i będę 
na niego głosowała.

Pan Karol - druh w Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie
Będę głosował na burmistrza Roberta Czaplę.

Waldemar Wyborski - przedsiębiorca
Popieram burmistrza Roberta Czaplę

Jolanta Bielska - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie
Będę głosowała na burmistrza Roberta Czaplę

Wojciech Włodarczyk - lekarz, radny Rady Miejskiej w Nowogardzie
Robert Czapla wykazał się dobrą znajomością rzeczy. Jest niesamowicie skuteczny. 
Będzie Burmistrzem kolejny raz- nie będzie musiał się uczyć od początku. Każdy kan-
dydat nowy, każdy nowy Burmistrz musiałby się uczyć od początku. Ja będę głosował na 

Burmistrza Roberta Czaplę.

Zenon Kołecki - sołtys Czermnicy
Będę głosował na burmistrza Roberta Czaplę, ponieważ rozwój terenów wiejskich leży 

mu na sercu

Krzysztof Tomicki - mieszkaniec Nowogardu
Będę głosował na burmistrza Roberta Czaplę, do czego zachęcam także moich znajo-
mych.

Damian Stanisławski
Jestem przedstawicielem młodego pokolenia, które szczególnie potrzebuje możliwości jakie są nam 
w Gminie tworzone by obrać odpowiednią dla siebie ścieżkę. Robert Czapla to najlepszy kandydat 
na Burmistrza Naszej Gminy. Przez dwie kadencje udowodnił, że ciężką pracą, uporem oraz konse-
kwencją można wyprowadzić gminę z pewnego „impasu”. Jest skutecznym włodarzem, który mimo 
trudności jakie napotykał przy realizacji przedsięwzięć nie zawiódł swoich wyborców. Dlatego też, 
udając się na wybory, ponownie oddam na niego swój głos. Do tego zachęcam pozostałych wyborców.
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Elżbieta Sawicka - fotograf
Popieram burmistrza Roberta Czaplę. 

Bogdan Jakliński - przedsiębiorca
Będę głosował na burmistrza Roberta Czaplę.

Dorota Dendał - przedsiębiorca, sołtys Konarzewa
Popieram burmistrza Roberta Czaplę. 

Ewa Wróbel - Dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie
Będę głosować na burmistrza Roberta Czaplę.

Pan Franciszek - emeryt
Będę głosował na burmistrza Roberta Czaplę. 

Łukasz Kozielski - mechanik samochodowy
Głosuję na Roberta Czaplę - głosuj i Ty!

Pan Norbert - mieszkaniec Nowogardu
Popieram burmistrza Roberta Czaplę.

Pani Maria - właścicielka kwiaciarni
Będę głosować na burmistrza Roberta Czaplę. 

Seniorzy z Nowogardu

Będziemy głosować na burmistrza Roberta Czaplę!

Razem Tworzymy  Nowogard!
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Lokale wyborcze 
w Nowogardzie:
1. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bohaterów Warszawy 78:
Ul. Bohaterów Warszawy, Gryfitów, Jana Pawła II, Krótka, Ks. Racibora I, Łąkowa, Radosława, Światowida.
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Stefana Żeromskiego 3:
Ul. 15 Lutego, A. Asnyka, Ks. J. Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa.
3. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2a:
Ul. Cmentarna, Rtm. W. Pileckiego, Kasprowicza, Kochanowskiego, Magazynowa, Mickiewicza, Młynarska, Nad-
torowa, Polna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Wartcka,  Zaciszna, Żeromskiego.
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ul. Bat. Chłopskich 3: 
Ul. 3 Maja, 700 lecia od nr 5 do nr 22, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Fabryczna, Górna, 
Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Pocztowa, Rzeszowskiego, Waryńskiego, Zielona.
5. Nowogardzki Dom Kultury, ul. Plac Wolności 7:
Ul. 700-lecia numer 4 i od nr 23 do 27, 5 Marca, Bankowa, Czarnieckiego, Kard. S. Wyszyńskiego, 
Lutyków, Osiedlowa, Plac Wolności, Sądowa, Warszawska, Pustać.
6. Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Tadeusza Kościuszki 3:
Ul. Blacharska, Brzozowa, Głowackiego, Dębowa, Grota-Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kościusz-
ki, Kosynierów, Lipowa, Rataja, Plac Szarych Szeregów, Plac Ofiar Katynia, Racławicka, Roosevelta, 
Gen. W. Sikorskiego, Stolarska, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zamkowa.
7. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojska Polskiego 6:
Ul. Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Gen. L. Okulickiego, Kościelna, Kowalska, Luboszan, Marsz. J. Piłsudskiego, 
Monte Cassino, Promenada, Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego.
8. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Gen. Józefa Bema 41:
Ul. Gen. J. Bema, Leśna, Norwida, Staszica, Gen. J. Wybickiego.
Lokale wyborcze na terenie wiejskim:
9. Szkoła Podstawowa w Długołęce
Obejmuje miejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, 
Miękkie, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Olchowo, 
Radłowo, Sieciechowo, Sąpolnica, Starogoszcz, Wyszomierz.
10. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcine
Obejmuje miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Kuli-
ce, Osowo, Ostrzyca, Sąpole, Słajsino, Wierzbięcin.
11. Szkoła Podstawowa w Żabowie
Obejmuje miejscowości: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Ko-
narzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko.
12. Szkoła Podstawowa w Orzechowie
Obejmuje miejscowości: Drzysław, Glicko, Lestkowo, Miętno, 
Orzechowo, Orzesze, Otręby, Struga, Szczytniki, Wierzchy, 
Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewiec.
13. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Obejmuje miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Su-
chy Las, Świerczewo.
14. Szkoła Podstawowa w Błotnie
Obejmuje miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dą-
browa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,

Gdzie głosować?

Nasz kandydat na
burmistrza Nowogardu

ROBERT CZAPLA


