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	 Mieszkańcy	wspólnoty	mieszkaniowej	przy	ulicy	
Zamkowej	8	zyskają	nową	drogę	dojazdową	i	miej-
sca	 parkingowe.	 Remont	Drogi	 dojazdowej	ma	 się	
zakończyć	jeszcze	w	tym	tygodniu.	Jest	to	inwesty-

Droga dojazdowa i nowe parkingi
przy ul. Zamkowej 8

cja	realizowana	dzięki	dobrej	współpracy	wspólnoty	
mieszkaniowej	i	Gminy	Nowogard.
	 Burmistrz	Robert	Czapla	udał	się	na	miejsce	 in-
westycji,	 aby	 sprawdzić	 postępy	 realizowanych	

Drodzy	mieszkańcy	Wierzbięcina!

	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 za-
prasza	państwa	do	zapoznania	się	
z	koncepcją	przebudowy	i	rozbu-
dowy	 świetlicy	 w	 Wierzbięcinie	
w	 związku	 z	 planowaną	 inwesty-
cją.
	 Ze	względu	na	sytuację	epide-
miologiczną	 i	 zasady	bezpieczeń-
stwa	 nie	 będziemy	 mieli	 możli-
wości	spotkać	się	na	miejscu,	aby	
omówić	szczegóły	dotyczące	kon-
cepcji	projektu	Waszej	świetlicy.
	 Dlatego	 informujemy,	 że	 spo-
tkanie	projektanta	z	biura	projek-
towego	TEKTONES	z	zastępcą	bur-
mistrza	 Krzysztofem	 Kolibskim,	
przedstawicielami	 Rady	 Sołec-
kiej,	panią	Sołtys	 i	pracownikiem	
wydziału	 Inwestycji	 i	 Remon-
tów	 Agnieszką	 Zalewską	 odbyło	
się	 w	 Ratuszu	 23.	 października	
2020	 r.	 o	 godzinie	 11:00.	 Do	 21	
października	 zbieraliśmy	 emailo-

Przebudowa świetlicy
w Wierzbięcinie

wo	Państwa	sugestie,	pomysły	i	uwagi	dotyczące	projektu,	co	pokaza-
ło,	że	inwestycja	cieszy	się	dużym	powodzeniem	wśród	mieszkańców.	

Ewa Brzykcy
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prac.	 Dotychczas	 udało	 się	 przygotować	 podłoże	
tj.	utwardzić	grunt	 i	 częściowo	wbudować	obrzeża	
i	krawężniki.
	 Jako	 Urząd	 jesteśmy	 zadowoleni,	 że	 udaje	 się	
nam	współpracować	z	podmiotami	nie	 tylko	duży-
mi,	ale	też	mniejszymi	wspólnotami	czego	efekty	wi-
dać	dziś.	Każda	ze	stron	wykonuje	prace	remontowe	
po	 swojej	 stronie.	 Jednak	 całość	 prac	musi	 być	 ze	
sobą	spójna.	Dzięki	takiej	współpracy	tą	inwestycję	
udaje	się	realizować	–	mówi	burmistrz	Robert	Cza-
pla
	 Dziekuję	burmistrzowi	za	wykonywane	prace	na	
drodze	dojazdowej.	Kiedy	rozmawialiśmy	o	tym	re-
moncie	 ustaliliśmy	warunki	współpracy.	My	 swoją	
część	prac	na	naszym	terenie	wykonaliśmy	w	tam-
tym	roku.	Po	naszej	stronie	był	remont	dróg,	chod-
ników,	 	 miejsc	 parkingowych	 i	 zagospodarowanie	
terenów	zielonych.	Cieszę	się,	że	ta	droga	i	miejsca	
parkingowe	 powstają	 burmistrz	 dotrzymuje	 dane-
go	słowa	i	lada	dzień	będziemy	mieli	nową	drogę	–	
mówi	prezes	wspólnoty	mieszkaniowej		bloku	przy	
ul.	Zamkowej	8	Zdzisław	Marek

	 Dotychczas	 mieszkańcy	 we	 własnym	 zakresie	
wyremontowali	 chodniki	 oraz	miejsca	 parkingowe	
z	niewielkim	odcinkiem	drogi,	którego	właścicielem	
była	 wspólnota	 mieszkaniowa.	 Dzięki	 kolejnemu	
etapowi	 inwestycji	 realizowanemu	 przez	 właści-
ciela	 drogi	 dojazdowej,	 którym	 jest	 Gmina	 Nowo-
gard	mieszkańcy	będą	korzystać	z	nowej	drogi	oraz	
miejsc	parkingowych.

Marcin Gręda
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	 W	 dniu	 20	 października,	 bur-
mistrz	 Robert	 Czapla	 podpisał	
przetarg	na	budowę	ściany	urno-
wej	 na	 cmentarzu	 komunalnym	
w	Nowogardzie	I	etap.	
	 W	 związku	 ze	 zbliżającym	 się	
Świętem	Zmarłych	1	listopada,	te-
mat	cmentarza	pojawia	się	co	raz	
częściej	na	ustach	naszych	miesz-
kańców.	Zarówno	do	nas	jak	i	do	
zarządcy	 cmentarza	 komunalne-
go	w	Nowogardzie	 kierowane	 są	
zapytania	o	inne	formy	pochówku	
zmarłych,	niż	tradycyjna.	
	 Jako	że	cmentarz	jest	miejscem	
pielęgnacji	 pamięci	 o	 naszych	
najbliższych,	którzy	odeszli,	miej-
scem	 spoczynku	 naszych	 przod-
ków,	 miejscem	 wspominków	

Będzie ściana urnowa na cmentarzu
i	 punktem	 odniesie-
nia	 do	 historii	 naszej	
gminy,	 burmistrz	 Ro-
bert	Czapla	regularnie	
inwestuje	 w	 ten,	 tak	
ważny	 dla	 mieszkań-
ców	 punkt	 na	 mapie	
miasta. 
	 Obserwując	 zmie-
niające	 się	 społe-
czeństwo,	gdzie	wiele	
osób,	nie	tylko	młode	
pokolenie,	 ale	 też	 te	
starsze,	 wykazuje	 za-
interesowanie	 inną	
formą	 pożegnania	 ze	 zmarłymi,	
niż	 ta	 tradycyjnie	 praktykowana,	
gdzie	 żegnamy	 zmarłych	 składa-
jąc	ich	na	wieczny	odpoczynek	w	

ziemi,	 szukamy	 nowych	 rozwią-
zań.	
	 Zauważamy	 też,	 że	 co	 raz	
więcej	 osób	 odwiedza	 miejsca	
pochówku	 tylko	 raz	 do	 roku,	
dla	 wielu	 starszych	 osób	 dbanie	
o	miejsce	pochówku	zmarłej	oso-
by	 jest	 uciążliwe;	 trzeba	 groby	
czyścić,	dbać	o	nasadzone	rośliny,	
sprzątać	regularnie	wypalone	zni-
cze.	Te	osoby	pytają	czy	rozwiąza-
nia	 pod	 postacią	 ściany	 urnowej	
będą	dostępne.	
	 Jak	 mówi	 pan	 Sebastian	 Fur-
mańczyk	 z	 firmy	 administrującej	
cmentarzem,	mieszkańcy	dopytu-
ją	 się	 o	wolne	miejsca	w	 ścianie	
urnowej,	w	tej,	która	do	tej	pory	
służyła	 jako	 miejsce	 pochówku,	
zostały	 już	 tylko	3	miejsca,	a	po-
trzeby	 rosną.	 Z	 punktu	 widzenia	
technicznego,	 powstanie	 nowej	
ściany	 urnowej	 rozwiązuje	 pro-
blem	 administratora	 z	 miejscem	
na	cmentarzu.	
	 Szanując	 wolę	 mieszkańców	
w	tej	kwestii,	burmistrz	Nowogar-
du	 zadbał	 o	 przygotowanie	 pro-
jektu,	przygotowanie	pozwolenia	
na	 budowę	 i	 zabezpieczył	 środki	
na	 zbudowanie,	 tak	 potrzebnej	
na	naszym	cmentarzu,	 ściany	ur-
nowej.
	 Projekt	 pozwala	 podzie-
lić	 inwestycję	 na	 kilka	 etapów.	
W	 pierwszym	 etapie	 powstanie	
ściana,	mogąca	pomieścić	4-6	urn	
w	126	niszach.

Ewa Brzykcy
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	 Jak	pamiętamy	z	poprzednich	publikacji,	 Samo-
dzielny	 Szpital	 Rejonowy	w	 Nowogardzie	 zamknął	
rok	 2019	 ze	 stratą.	 To	 przyczyniło	 się	 do	 koniecz-
ności	zaciągnięcia	przez	szpital	kredytu	w	rachunku	
bieżącym,	aby	umożliwić	placówce	płynność	finan-
sową	i	pokryć	powstałe	zobowiązania.
	 Gmina	poręczyła	wówczas	ten	kredyt,	a	poręcze-
nie	obowiązywało	do	końca	sierpnia	br.
	 Dyrektor	 szpitala	 Kazimierz	 Lembas	 wystą-
pił	 więc	 do	 Rady	 Miejskiej	 o	 poręczenie	 kredy-
tu	 na	 kolejny	 rok,	 gdyż	 przedłużając	 kredyt,	 bank	
takiego	 poręczenia	 od	 kredytobiorcy	 wymaga. 
W	związku	z	tym,	podczas	obrad	Rady	Miejskiej,	na	
sesji	 dnia	24	września	2020	 r.,	 przyjęto	uchwałę	o	
udzieleniu	 poręczenia	 kredytu	 w	 rachunku	 bieżą-
cym,	zaciągniętego	przez	Samodzielny	Szpital	Rejo-
nowy	w	Nowogardzie,	jako	zabezpieczenie	kredytu	

Poręczenie kredytu dla szpitala
pod znakiem zapytania

do	wysokości	100%	kwoty	kredytu,	tj.	1	000	000	zł. 
Jednakże	 na	 posiedzeniu	 Regionalnej	 Izby	 Obra-
chunkowej,7	 października	 br.,	 uchwała	 przegłoso-
wana	 przez	 Radę	 Miejską	 została	 zbadana	 przez	
Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej,	 spra-
wującej	 nadzór	 nad	 finansowymi	 zobowiązaniami	
Gminy.	 Jak	 się	 okazuje	 uchwała	 budzi	wątpliwości	
Kolegium,	 które	po	wstępnej	ocenie,	wszczęło	po-
stępowanie	 w	 sprawie	 stwierdzenia	 nieważności	
uchwały	w	części	lub	całości.
	 Ostateczne	badanie	uchwały	odbyło	się	w	trak-
cie	posiedzenia	Kolegium	Izby.	Na	tą	chwilę	wiemy	
już,	że	uchwała	została	uchylona	i	Gmina	nie	może	
poręczenia	szpitalowi	udzielić.O	tym	 jak	 ta	sprawa	
zostanie	 rozwiązana,	 poinformujemy	 w	 osobnym	
artykule.

Ewa Brzykcy

	 W	dniu	 20.10.2020	 r.	w	 godzinach	17.00-19.00	
wolontariusze	z	klasy	VI	b	–	klasy	z	wolontariatem,	
grupy	utworzonej	w	SP	2	przez	panią	Grażynę	Mięt-
kę	Piotrowicz,	uczestniczyli	w	debacie	„Wolontariat 
z klasą w czasie pandemii”.	Debata	została	zorgani-
zowana	w	ramach	Programu	Wspierania	i	Rozwoju	
Wolontariatu	Długoterminowego	w	Polsce	-	Korpus	
Solidarności.	Pierwotnie	miała	odbyć	się	z	udziałem	
ograniczonej	 liczby	 gości	 w	 Bibliotece	 ProMedia	
w	Szczecinie	i	być	transmitowana	na	żywo	w	Inter-
necie.	 Jednak	 ze	względu	na	 sytuację	 epidemiolo-
giczną	odbyła	 się	w	 całości	 online.	Debatę	 popro-
wadziła	 Małgorzata	 Furga,	 dziennikarka	 Polskiego	
Radia	Szczecin,	a	uczestniczyli	w	niej	między	innymi		
przedstawiciele	Stowarzyszenia	POLITES,	uczniowie	
z	 	 Internatu	 ZCEMiP,	 SP	12,	 SP	35	 i	 LO	3	w	Szcze-
cinie.	 Z	 uwagi	 na	 to,	 że	 pandemia	 i	 reżim	 sanitar-
ny	 wykluczył	 wiele	 możliwości	 działania	 uczniów	
i	 nauczycieli	 w	 ramach	 szkolnego	 wolontariatu,	
wspólnie	 poszukiwano	 nowych	 dróg	 realizacji	wo-
lontariatu	szkolnego.	Uczestnicy	dzielili	się	wiedzą,	
doświadczeniami	 i	 przemyśleniami	 o	 tym	 jak	 bez-
piecznie	 pomagać	 i	 działać	w	wolontariacie	 szkol-
nym.	 Wszystkim	 szczególnie	 spodobał	 się	 pomysł	
naszych	wolontariuszy	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	
w	Nowogardzie		-	akcja społeczna pod patronatem 

Udział wolontariuszy SP 2
w debacie

burmistrza Roberta Czapli: „Krok z pupilem seniora 
daje wiele radości”.
Propagowanie	idei	wolontariatu	rodzinnego	i	anga-
żowania	rodzin	we	wspólne	pomaganie	jest	dobrze	
znane	uczniom	„klasy	z	wolontariatem	„i	ich	rodzi-
nom.	Przejawia	się	ona	we	wspólnym	działaniu	dla	
dobra	 innych	 i	 środowiska,	wzmacniając	 jednocze-
śnie	więzi	rodzinne.	
	 Jestem	dumny,	że	mamy	tak	wspaniałomyślnych	
społeczników	wśród	wychowanków	nowogardzkiej	
szkoły	–	mówi	burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla.
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	 W	dwóch	szkołach	w	Nowogardzie	oraz	w	szko-
le	w	Żabowie	lekcje	w	ostatnim	czasie	prowadzone	
były	w	trybie	zdalnym.	O	podjęciu	takiej	decyzji	po-
informowała	 14	 października	 na	 specjalnie	 w	 tym	
celu	zwołanej	konferencji	prasowej	rzecznik	praso-
wa	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	 Ewa	 Brzykcy,	 wyja-
śniając,	że	jeden	z	miejscowych	nauczycieli	zakażony	
został	koronawirusem.	Pracuje	on	w	Szkołach	Pod-
stawowych	nr	1	i	4	w	Nowogardzie,	a	także	w	Szkole	
Podstawowej	 w	 Żabowie.	 Dyrektorzy	 trzech	 szkół	
poinformowali	Gminę,	że	wystąpili	z	wnioskiem	do	
Sanepidu	 o	 zgodę	 na	 tymczasowe	 zdalne	 naucza-
nie.	Po	otrzymaniu	zgody	Sanepidu	zapadła	decyzja	
o	 tymczasowej	 zmianie	 trybu	 prowadzenia	 nauki	
w	wymienionych	szkołach.
	 -	Szkoła	Podstawowa	w	Żabowie	oraz	SP	1	w	No-
wogardzie	 w	 całości	 przeszły	 więc	 na	 nauczanie	
zdalne	w	dniach	15	-	22	października,	a	w	SP	4	w	No-
wogardzie	dotyczyło	to	będzie	klas	V	i	VII	w	dniach	
od	14	do	23	października.	 Kwarantanną	objęci	 zo-
stali	 uczniowie,	 którzy	 mieli	 kontakt	 z	 zakażonym	
nauczycielem	i	ich	rodziny.	
	 Chcemy	 upublicznić	 te	 informacje,	 by	 uciąć	
wszelkie	spekulacje	na	ten	temat	i	choć	są	to	działa-

W trzech szkołach były lekcje zdalne.
Burmistrz Robert Czapla apeluje

o przestrzeganie rozporządzeń sanitarnych

nia	profilaktyczne,		burmistrz	Robert	Czapla	apeluje,	
by	w	tej	sytuacji	przestrzegać	wszelkich	ministerial-
nych	rozporządzeń	i	zadbać	w	ten	sposób	o	bezpie-
czeństwo	 mieszkańców	 całej	 gminy	 -	 powiedziała 
E.	Brzykcy.
	 Rzecznik	 prasowa	 burmistrza	 dodała,	 że	 szkoły	
były	 przygotowane	 do	 zmiany	 trybu	 pracy,	 posia-
dają	też	odpowiedni	do	tego	sprzęt.	Procedura	była	
standardowa,	 wszystko	 przebiegło	 więc	 bez	 więk-
szych	zakłóceń.	

Paweł Botarski

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy oświaty.

Z okazji Waszego święta,
składamy Państwu najlepsze życzenia. 

Życzymy dużo zdrowia, wiele cierpliwości, czego szczególnie wymaga Wasza praca,
ale przede wszystkim sukcesów zawodowych i satysfakcji. 

Dziękujemy za Waszą pracę, za trud, który wkładacie aby wykształcić młodsze pokolenie,
to dzięki Wam nasze dzieci zdobywają wiedzę i uczą się kultury.

Robert Czapla, Burmistrz Nowogardu 
Krzysztof Kolibski, Zastępca Burmistrza 
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	 Nagrody	 dla	 wyróżniających	
się	 nauczycieli	 oraz	 dyrektorów	
szkół	 i	 przedszkoli	 z	 okazji	 Dnia	
Edukacji	Narodowej.
	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej	 to	
święto	 polskiej	 oświaty,	 które	
zwykle	 obchodzimy	 uroczyście,	
To	 dzień	 spotkań,	 podsumowań	
osiągnięć	 szkół	 i	 placówek	 oraz	
ich	 kierownictwa	 i	 nauczycieli.	
Dzień	podziękowań	za	całoroczny	
trud	 wkładany	 w	 proces	 dydak-
tyczny	 i	 wychowawczy	 oraz	 gra-
tulacji	za	osiągnięte	wyniki.	Dzień	
Edukacji	Narodowej	planowany	w	
dniu	14	października	2020	r.	miał	
odbyć	 się	 w	 tym	 terminie,	 przy-
gotowania	 do	 uroczystego	 spo-
tkania	 Burmistrza	 Roberta	 Czapli	
z	 dyrektorami	 szkół	 i	 przedszkoli	
oraz	 wyróżniającymi	 się	 nauczy-
cielami	były	już	„zapięte	na	ostat-
ni	 guzik”,	 gdy	 niespodziewanie	
zaledwie	kilkanaście	godzin	przed	
planowanymi	 uroczystościami	
wystąpiła	 sytuacja	 kryzysowa	
związana	z	panującą	w	kraju	epi-
demią	spowodowaną	przez	wiru-
sa	SARS-CoV-2.	W	związku	z	obję-
ciem	 kwarantanna	 na	 polecenie	
Powiatowego	 Inspektora	Sanitar-
no	 –	 Epidemiologicznego	 w	 Go-
leniowie	 uczniów	 trzech	 naszych	
szkół,	po	uzgodnieniach	z	Sanepi-
dem	 i	 dyrektorami	 szkół	 zapadła	
decyzja	 o	 odwołaniu	 ze	 wzglę-
dów	 bezpieczeństwa.	 Pierwotnie	
zakładano,	 że	 szybko	 zostanie	
ustalony	 nowy	 termin	 spotkania	
w	 najbliższym	 czasie.	 Niestety	
rozwój	 sytuacji	 epidemiologicz-
nej	w	kraju	w	następnych	dniach	
oraz	wprowadzanie	przez	rząd	co-
raz	 to	 nowych	 ograniczeń	 i	 obo-
strzeń	praktycznie	z	dnia	nadzień	
odsuwa	 możliwość	 zorganizowa-
nia	 bezpośredniego	 spotkania	 w	
większym	 gronie	 na	 czas	 bliżej	
nieokreślony.
	 W	 związku	 z	 niemożnością	
bezpośredniego	 spotkania,	 Bur-
mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	

Nauczyciele nagrodzeni
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

dziękuje	wszystkim	nauczycielom	
i	 dyrektorom	 nagrodzonym	 „Na-
grodą	 Burmistrza	 Nowogardu”	 z	
okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	za	
dobrą	pracę	na	rzecz	dzieci	i	mło-
dzieży	oraz	gratuluje	osiągniętych	
sukcesów.
	 Komisja	 powołana	 Przez	 Bur-
mistrza	 do	 zaopiniowania	 wnio-
sków	 o	 nagrodę	 Burmistrza	 No-
wogardu	 z	 okazji	 Dnia	 Edukacji	
Narodowej	 w	 składzie:	 Lilla	 Kaź-
mierowska	 (Kierownik	 Zespołu	
Ekonomiczno	 -	 Administracyjne-
go	 Szkół),	 Jowita	 Kogut	 (referat	
Edukacji	 Urzędu	 Miejskiego	 w	
Nowogardzie),	 Stanisława	 Jakub-
czak	 (przedstawiciel	 ZNP),	 Anna	
Kowalczyk	–	Krzywania	(przedsta-
wiciel	NSZZ	 „Solidarność”	 POiW)	
pozytywnie	zaopiniowała	12	spo-
śród	 23	 kandydatów	do	 nagrody	
zgłoszonych	 przez	 dyrektorów	
szkół	 i	 przedszkoli	 oraz	 związki	
zawodowe.	 Burmistrz	 Nowogar-
du	 zatwierdził	 wszystkie	 wnioski	
pozytywnie	 zaopiniowane	 przez	
Komisję.

 W roku 2020 nagrodę Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
otrzymali:

1. Elżbieta Grad SP nr 1
w Nowogardzie

Nauczyciel	 edukacji	 wczesnosz-
kolnej	w	Szkole	Podstawowej	nr	1	
w	Nowogardzie
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	 i	 pogłębia	 wiedzę	
pedagogiczną
-	jest	nauczycielem	bardzo	aktyw-
nym	 i	 zaangażowanym	w	 proces	
dydaktyczny
-	 podejmuje	 wiele	 działań	 w	 za-
kresie	 wdrażania	 nowoczesnych	
metod	nauczania	i	wychowania
-	jest	pomysłodawcą	i	organizato-
rem	wielu	akcji	charytatywnych
 
2. Sebastian Szymański SP nr 1
w Nowogardzie

Wicedyrektor	szkoły	oraz	nauczy-
ciel	Historii	i	Informatyki	w	Szkole	
Podstawowej	nr	1	w	Nowogardzie
-	stosuje	wiele	nowoczesnych	me-
tod	wychowania
-	osiągnięcie	bardzo	dobrych	wy-
ników	 w	 konkursach	 międzyna-
rodowych	 i	 ogólnopolskich	 jego	
uczniów
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	i	pogłębia	wiedzę
-	 jest	 autorem	 programu	 zajęć	 z	
historii	 dla	 uczniów	 ponadpod-
stawowych
-	pozyskał	wielokrotnie	pomoc	fi-
nansową	oraz	materialną	na	rzecz	
szkoły
-	 jest	 pomysłodawcą	 i	 koordyna-
torem	przystąpienia	szkoły	do	ak-
cji	humanitarnych
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3. Anita Rybus SP nr 1
w Nowogardzie

Nauczyciel	języka	niemieckiego	w	
Szkole	 Podstawowej	 nr	 1	 w	 No-
wogardzie
-	 od	wielu	 lat	 jest	 opiekunką	 sa-
morządu	uczniowskiego
-	 rozwija	 formy	 współdziałania	
szkoły	z	rodzicami
-	jest	nauczycielem	bardzo	aktyw-
nym	 i	mocno	 zaangażowanym	w	
proces	dydaktyczny
-	 podejmuje	 wiele	 działań	 w	 za-
kresie	 wdrażania	 nowoczesnych	
metod	nauczania	i	wychowania
-	 wdraża	 uczniów	 do	 samodziel-
nej	 i	 twórczej	 pracy,	 rozwija	 ich	
zainteresowania
-	 jej	 uczniowie	 uzyskali	 wysoki	
wynik	na	egzaminach	ósmoklasi-
sty	 który	 był	 wyższy	 od	 średniej	
gminy	i	powiatu
 
4. Grażyna Potyrańska SP nr 2
w Nowogardzie

Pedagog	szkolny	w	Szkole	Podsta-
wowej	nr	2	w	Nowogardzie
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	 i	 pogłębia	 wiedzę	
pedagogiczną	 w	 zakresie	 eduka-
cji	i	rehabilitacji	osób	z	niepełno-
sprawnościami
-	od	kilku	lat	jest	przewodniczącą	
zespołu	ewaluacyjnego	z	zakresu	
badania	 obszaru	 wychowawczo-
-profilaktycznego	szkoły
-	organizuje	 i	prowadzi	warsztaty	
profilaktyczne	dla	uczniów
-	 zapewnia	 pomoc	 i	 opiekę	
uczniom	 będącym	 w	 trudnej	 sy-
tuacji	materialnej

5. Edward Tychoniec SP nr 3
w Nowogardzie

Nauczyciel	 informatyki	 w	 Szkole	
Podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	 i	 pogłębia	 wiedzę	
pedagogiczną	w	zakresie	TIK
-	 od	 kilku	 lat	 jest	 przewodniczą-
cym	zespołu	samokształceniowe-
go
-	zapewnia	ogromną	pomoc	i	opie-
kę	uczniom	w	trudnej	sytuacji
-	jest	organizatorem	imprez	kultu-
ralnych	i	sportowych
-	przygotowuje	prezentacje	multi-
medialne	przedstawiane	uczniom	
podczas	lekcji	i	apeli	szkolnych
-	pozyskał	środki	na	zakup	dwóch	
interaktywnych	 monitorów	
o	wartości	17	500	zł
-	 pozyskał	 dla	 szkoły	 16	 lapto-
pów	z	 	mobilnej	szafy	o	wartości 
30	000	tys	zł

6. Edyta Bosiacka SP nr 3
Nowogardzie

Nauczyciel	historii	i	wiedzy	o	spo-
łeczeństwie	 w	 Szkole	 Podstawo-
wej	nr	3	w	Nowogardzie
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	i	pogłębia	wiedzę	w	
zakresie	edukacji
-	 jej	uczniowie	 	osiągnęli	dobre	 i	
bardzo	 dobre	 wyniki	 na	 egzami-
nach	gimnazjalnych	wynik	wyższy	
od	wyniku	gminy	i	powiatu
-	autorka	programu	wiedzy	o	spo-
łeczeństwie
-	dzięki	jej	zaangażowaniu	ucznio-
wie	osiągali	sukcesy	podczas	kon-
kursów	 na	 szczeblu	 rejonowym,	
wojewódzkim	i	ogólnopolskim
-	 uczestniczy	w	 zorganizowanych	
formach	 doskonalenia	 zawodo-
wego	oraz	pogłębia	swoją	wiedzę	
i	umiejętności
-	pozyskała	środki	od	firm	 i	osób	
prywatnych	 na	 bal	 charytatywny	
dla	ucznia	szkoły
 
7. Agnieszka Białczak SP nr 3
w Nowogardzie
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Nauczyciel	przyrody	 i	geografii	w	
Szkole	 Podstawowej	 nr	 3	 w	 No-
wogardzie
-	pomysłodawca	i	organizator	róż-
norodnych	konkursów	geograficz-
nych
-	 przygotowuje	 i	 organizuje	 uro-
czystości	szkolne	i	środowiskowe
-	 doskonali	 swój	 warsztat	 pracy	
oraz	 bierze	 udział	 w	 doskonale-
niach	zawodowych
-	 dzięki	 zaangażowaniu	 nauczy-
ciela	 udało	 się	 wyremontować	
cześć	klasy
 
8. Agnieszka Bajkowska SP Błotno

Nauczyciel	 edukacji	 wczesnosz-
kolnej	 w	 Szkole	 Podstawowej	 w	
Błotnie
-	corocznie	organizuje	szkolny	ma-
tematyczny	 konkurs	 dla	 uczniów	
klas	młodszych
-	 organizuje	 wiele	 konkursów	
szkolnych	i	międzyszkolnych

-	ukończyła	wiele	szkoleń	i	warsz-
tatów	 oraz	 bierze	 udział	 w	 we-
wnętrznych	 i	 zewnętrznych	 for-
mach	doskonalenia	zawodowego
-	 bierze	 czynny	 udział	 w	 wielu	
projektach	szkolnych
-	 prawidłowo	 planuje	 i	 realizuje	
program	 dydaktyczno-wycho-
wawczy
 
9. Katarzyna Durska II LO
w Nowogardzie

Nauczyciel	 języka	 angielskiego	w	
II	 Liceum	 Ogólnokształcącym	 w	
Nowogardzie
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	i	pogłębia	wiedzę	w	
zakresie	języków	obcych
-	uczniowie	osiągają	wysokie	wy-
niki	na	egzaminach	zewnętrznych	
z	języka	angielskiego
-	 zajmuje	 się	 przygotowaniem	 i	
organizacją	 uroczystości	 szkol-
nych	i	środowiskowych

-	organizuje	letni	i	zimowy	wypo-
czynek	dla	dzieci	i	młodzieży
-Pozyskuje	 środki	 zewnętrzne	 na	
nagrody	dla	uczniów	i	organizację	
dni	europejskich
 
10. Agnieszka Kokoszka II LO
w Nowogardzie

Nauczyciel	 języka	 angielskiego	w	
II	 Liceum	 Ogólnokształcącym	 w	
Nowogardzie
-	 uzyskuje	wysokie	wyniki	 w	 na-
uczaniu
-	 systematycznie	 podnosi	 swoje	
umiejętności	 i	 pogłębia	 wiedzę	
w	zakresie	filologi	 rosyjskiej	oraz	
ukraińskiej
-	uczniowie	osiągają	wysokie	wy-
niki	na	egzaminach
-	zajmuje	się	prowadzeniem	zwal-
czania	 i	 zapobiegania	 przejawów	
patologi	 społecznej	 wśród	 dzieci	
i	młodzieży	w	zakresie	narkomani
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	 Wiele	 dzieci	 ma	 problem	 z	
próchnicą	 zębów	 a	 Narodowy	
Fundusz	Zdrowia	nie	wszystkie	za-
biegi	finansuje.	W	związku	z	tym	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 przygo-
tował	program	profilaktyki	próch-
nicy	polegający	na	lakowaniu	i	la-
kierowaniu	zębów	wśród	uczniów	
nowogardzkich	szkół.
	 Próchnica	 to	 poważny	 pro-
blem,	 z	 którym	 boryka	 się	 coraz	
więcej	 dzieci.	 Próchnicę	 ma	 już	
ponad	połowa,	bo	aż	57%	trzylat-
ków,	 80%	 pięciolatków	 i	 aż	 90%	
siedmiolatków.	 Nie	 inaczej	 jest	
i	 u	 nas	 w	 Nowogardzie.	 Dlatego	
powstał	 	 „Program	 profilakty-
ki	 próchnicy	 zębów	 dla	 uczniów	

Gmina troszczy się
o zęby nowogardzkich uczniów

szkół	 z	 terenu	 gminy	 Nowogard	
na	lata	2020	–	2022”.	
	 W		większości		domów		temat		
zębów	 	 podejmuje	 	 się	 	 dopiero		
gdy		pojawia		się		bolący		problem.		
Tymczasem		na	przegląd	jamy	ust-
nej	 powinniśmy	 zabierać	 dzieci	
regularnie	 co	 6	 miesięcy,	 aby	 w	
porę	 reagować.	 Zęby	 	 	 mleczne			
nie	 	 	powinny		 	być	 	 	traktowane			
lekceważąco	 	 jako	 	 przejściowe,	
niestety	 nadal	 pokutuje	 prze-
konanie,	 że	 o	 zęby	mleczne	 	 nie		
trzeba		dbać.
Gabinet	dentystyczny	w	szkole
	 Jak	pamiętamy	w	latach	70-80	
XX	 wieku,	 w	 każdej	 nowogardz-
kiej	 szkole	 był	 gabinet	 lekarski	 i	

dentystyczny.	 Dziś	w	 szkołach	 są	
tylko	 gabinety	 pielęgniarskie,	 a	
leczenie	 stomatologiczne	 odby-
wa	się	w	prywatnych	gabinetach	
poza	szkołą.
	 Obecnie	 w	 ramach	 umowy	
z	 gabinetami	 stomatologicznymi	
uczniowie	naszej	Gminy	mogą	bez-
płatnie	 leczyć	 zęby	w	dwóch	no-
wogardzkich	gabinetach	na	koszt	
NFZ,	są	to:Indywidualna	Praktyka	
Stomatologiczna	 pana	 Andrzeja	
Rynkiewicza	przy	ul.	T.	Kościuszki	
36,	gdzie	można	zapisywać	dzieci	
na	wizytę	pod	numerem	telefonu 
607	 771	 777	 oraz	 Indywidualna	
Praktyka	 Stomatologiczna	 „Mar-
dent”	pana	Marcina	Syferta	przy	

-	 pozyskuje	 środki	 na	 zakup	 na-
gród	dla	dzieci	wyróżniających	się	
wysokimi	wynikami	w	nauce
 
11. Małgorzata Bienias
Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Nauczyciel	 wychowania	 przed-
szkolnego	 w	 Przedszkolu	 nr	 4	 w	
języka	 angielskiego	 w	 Nowogar-
dzie
-	 aktywnie	 przygotowuje	 swoich	
wychowanków	do	udziału	w	róż-
nych	konkursach
-	współpracuje	z	Miejską	Bibliote-
ką	Publiczną

-opracowała	 i	 wdrożyła	 program	
własny	„Przyjaciel	książki”
-	wdrożyła	i	opracowała	program	
logopedyczny	 profilaktyczno-te-
rapeutyczny
-	bierze	udział	w	zorganizowanych	
formach	doskonalenia
-	 posiada	duże	umiejętności	 pla-
styczne	 czego	 efektem	 jest	 two-
rzenie	prac	a	następnie	sprzedaż	
ich	dzięki	czemu	pozyskuje	środki	
pieniężne	dla	szkoły
 
12. Ewa Kulczyk SP Długołęka 

Nauczyciel	 edukacji	 wczesnosz-
kolnej	 w	 Szkole	 Podstawowej	 w	
Długołęce
-	 jej	 uczniowie	 uzyskują	wysokie	
wyniki	w	nauczaniu

-	angażuje	i	przygotowuje	uczniów	
do	 konkursów	 plastycznych	 i	
związanych	z	bezpieczeństwem	w	
ruchu	drogowym
-	aktywnie	włącza	się	w	akcje	cha-
rytatywne
-	jest	organizatorem	akcji	związa-
nych	z	dokarmianiem	zwierząt
-	 jest	osobą	niezwykle	pracowitą	
wykonuje	szereg	prac	usprawnia-
jących	organizację	życia	szkolnego
-	wielokrotnie	pozyskała	środki	na	
potrzeby	szkoły
 
	 Nagrodzeni	nauczyciele,	wyka-
zali	 się	 wysokim	 stopniem	 kom-
petencji	 zawodowych.	 Stosują	
skuteczne	 metody	 nauczania,	 a	
ich	 uczniowie	 i	 wychowankowie	
odnoszą	 sukcesy	 w	 zawodach	
sportowych	 oraz	 olimpiadach	 i	
konkursach	przedmiotowych.

	 Wszystkim	nagrodzonym	przez	
Burmistrza	 Roberta	 Czaplę	 na-
uczycielom	i	dyrektorom	serdecz-
nie	 gratulujemy	 i	 życzymy	 dal-
szych	sukcesów.

Marcin Gręda
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ul.	 15	 Lutego	 17,	 rejestracja	
dzieci	 pod	 numerem	 telefonu 
536	 048	 616.	 W	 ramach	 świad-
czeń	NFZ	dzieci	otrzymują	świad-
czenia	 ogólnostomatologiczne,	
w	 tym:	 przegląd	 jamy	ustnej,	 le-
czenie	ubytków	czy	usuwanie	zę-
bów	 oraz	 profilaktyczne,	 w	 tym	
lakierowanie	i	lakowanie	ale	tylko	
zębów	szóstych	u	dzieci	do	8	roku	
życia,	 oraz	 zębów	 siódmych	 do	
14	roku	życia.
	 W	 treści	 załączonego	 w	 linku	
rozporządzenia	 znajdą	 Państwo	
szczegółowy	wykaz	świadczeń,	ja-
kie	realizujemy	na	koszt	NFZ.

ROZPORZĄDZENIE	 MINISTRA	
ZDROWIA	 z	 dnia	 6	 listopada	
2013	r.	w	sprawie	świadczeń	gwa-
rantowanych	 z	 zakresu	 leczenia	
stomatologicznego

Pogram	profilaktyki	próchnicy	zę-
bów	 dla	 uczniów	 szkół	 z	 terenu	
gminy	Nowogard
	 Niektóre	 zabiegi	 profilaktycz-
ne	 (lakowanie	 dwóch	 zębów	
trzonowych	 w	 dwóch	 grupach	
wiekowych)	są	finansowane	z	na-
rodowego	 Funduszu	 Zdrowia,	 a	
niektóre	 są	 płatne.	 Dlatego	 wła-
śnie	tak	ważne	są	programy	pro-
filaktyki	zdrowotnej,	zwiększające	
dostęp	do	opieki	medycznej,	 tak	
aby	 profilaktyka	 gwarantowana	
przez	 Gminę	 uzupełniała	 braki	
świadczeń	z	Narodowego	Fundu-
szu	Zdrowia.

	 Analizując	 problem	 próchnicy	
wśród	dzieci		widzimy,	że	profilak-
tyka	gwarantowana	świadczenia-
mi	NFZ	nie	jest	pełna,	istnieje	re-
alna	potrzeba	zadbania	o	kolejne	
zęby	w	szerszej	grupie	wiekowej.
	 Gminny	 Program	 profilaktyki	
finansuje	 lakowanie	 i	 lakierowa-
nie	 zębów	czwartego	 i	 piątego	u	
dzieci		wieku	7-10	lat	oraz	szóste-
go	trzonowego	u	dzieci	od	8	do	10	
roku	życia,	a	więc	uzupełnia	 lukę	
powstałą	 w	 świadczeniach	 NFZ,	
dając	 dzieciom	możliwość	 korzy-
stania	z	szerszego	zakresu	usług.
	 -	Chcę	zadbać	o	zdrowie	całej	
jamy	 ustnej	 dzieci	 z	 naszej	 Gmi-
ny	–	mówi	burmistrz	Robert	Cza-
pla.	-	Podjąłem	więc	decyzję,	aby	

zwiększyć	 dostępność	 zabiegów	
profilaktycznych,	 dla	 uczniów	 z	
naszych	szkół	poprzez	rozszerzony	
program	 lakowania	 zębów,	 który	
będzie	 realizowany	przez	kolejne	
3	lata”.
	 Celem,	 który	przyświecał	 bur-
mistrzowi	 Robertowi	 Czapli	 przy	
tworzeniu	„Programu	profilaktyki	
próchnicy	zębów”	było	uzupełnie-
nie	 świadczeń	 gwarantowanych	
przez	NFZ.	Ma	się	to	przełożyć	na	
obniżenie	występowania	próchni-
cy	wśród	uczniów	z	terenu	gminy	
Nowogard	 poprzez	 zwiększenie	
dostępności	 do	 zabiegu	 lakiero-
wania	 i	 lakowania	oraz	promocję	
zachowań	 prozdrowotnych.	 W	
konsekwencji,	 realizacja	 progra-
mu	ma	obniżyć	nakłady	ponoszo-
ne	 na	 leczenie	 choroby	 próchni-
cowej,	 a	 tym	 samym	 zwiększyć	
zdrowotność	dzieci	w	Gminie.
	 Program	 został	 przygotowany	
przez	 burmistrza	wraz	 z	 pracow-
nikami	Urzędu,	pozytywnie	zaopi-
niowany	 przez	 rządową	 Agencję	
Oceny	 Technologii	Medycznych	 i	
Taryfikacji,	 a	 na	 sesji	 Rady	Miej-
skiej	w	dniu	24	września	br.,	radni	
przyjęli	projekt	uchwały	odnośnie	
programu	 oraz	 zostały	 zabezpie-
czone	środki	w	budżecie	gminy	na	
rok	2020	w	celu	jego	realizacji.
Jak	skorzystać	z	programu?
	 Dzieci	 z	 klas	 I-III	 otrzymają	 z	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nowogar-
dzie	 informację,	 który	 gabinet	
dentystyczny	 będzie	 realizował	
Gminny	 Program	 profilaktyki	
próchnicy	zębów.
	 Jeśli	mają	Państwo	pytania	od-
nośnie	 bezpłatnej	 opieki	 stomato-
logicznej	dla	uczniów	z	naszej	Gmi-
ny,	prosimy	o	kontakt	z	Wydziałem	
Spraw	 Społecznych	 i	 Obywatel-
skich	pod	numerem	telefonu:	Ewa	
Chłopek	91	39	26	205.
	 Program	profilaktyki,	który	re-
alizuje	 burmistrz	 Robert	 Czapla,	
jest	 ogromnym	 wsparciem	 dla	
rodziców	 oraz	 ich	 dzieci.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 skorzystają	 z	 niego	
wszyscy	 uczniowie	 nowogardz-
kich	szkół.	Jak	mówi	stare	powie-
dzenie:	 lepiej	 zapobiegać	 niż	 le-
czyć!

Ewa Brzykcy
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	 W	 związku	 z	 sytuacją	 epide-
miologiczną	 w	 kraju,	 która	 dziś	
nie	wygląda	optymistycznie,	gdyż	
z	 każdym	dniem	wykrywane	 jest	
co	 raz	 więcej	 zachorowań,	 się-
gających	 przeszło	 7000	 nowych	
zakażeń	 dziennie,	 a	 Rząd	 wpro-
wadza	 kolejne	 obostrzenia,	 bur-
mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	
zdecydował	 o	 ograniczeniu	 kon-
taktów	 pomiędzy	 pracownikami	
Urzędu	Miejskiego	a	interesanta-
mi,	aby	zadbać	o	bezpieczeństwo	
Państwa	 i	 pracowników	 Urzędu,	
zachowując	ciągłość	pracy.
	 W	 trosce	 o	 Państwa	 bezpie-
czeństwo	wszystkie	 sprawy	urzę-
dowe	 będą	 załatwiane	 z	 jeszcze	
większą	 ostrożnością.	 Podobnie	
jak	 inne	 instytucje	 w	 gminach	
ościennych,	 np.;	 Urząd	 Miejski	
w	 Goleniowie,	 Starostwo	 Powia-
towe	w	Goleniowie,	Urząd	Gminy	
w	Osinie,	Urząd	Miejski	w	Masze-
wie,	 Urząd	 Pracy	 w	 Goleniowie,	
również	 Urząd	 Miejski	 w	 Nowo-
gardzie	 podejmie	 kolejne	 kroki	
w	 kierunku	 zapewnienia	 bez-
piecznej	pracy	Urzędu.	
	 Zrozumiałe	jest,	iż	dla	Państwa,	
jak	i	dla	nas	bezpośredni	kontakt	
podczas	 obsługi	 interesanta	 jest	
preferowaną	formą	kontaktu,	nie-
stety	obecna	sytuacja,	gdzie	pra-
wie	 pół	 Polski	 objęte	 jest	 strefą	
czerwoną,	a	Rząd	nakazuje	ogra-
niczyć	wszelkie	 kontakty,	 zmusza	
nas	do	pracy	w	trybie	podobnym,	
jaki	miał	miejsce	wiosną.	
	 Pomimo	 że	 do	 tej	 pory	 udało	
nam	się	uniknąć	jakichkolwiek	za-
każeń	 wśród	 pracowników	 Urzę-
du,	 między	 innymi	 dzięki	 pracy	
z	 zachowaniem	reżimu	sanitarne-
go,	 w	 tym	 dezynfekcji	 dłoni	 przy	
wejściu	 do	 Urzędu,	 mierzeniu	
temperatury	 czy	 profilaktycznej	
osłonie	ust	 i	nosa,	obawiamy	się,	
że	takie	środki	w	obecnej	sytuacji	
mogą	okazać	się	niewystarczające.	
	 Gdyby	 doszło	 do	 sytuacji,	
gdzie	 ktokolwiek	 z	 odwiedzają-

Bezpieczniejszy kontakt
z Urzędem Miejskim

cych	Urząd	okazałby	się	zarażony	
koronawirusem,	wszyscy	pracow-
nicy	Urzędu	zostaliby	objęci	nad-
zorem	 sanitarno-epidemiologicz-
nym	 i	 odesłani	 na	 kwarantannę.	
Oznaczałoby	to	paraliż	pracy	całe-
go	Urzędu	Miejskiego.	
	 Aby	 do	 takiej	 sytuacji	 nie	 do-
puścić,	 burmistrz	 postanowił	 po-
wrócić	 do	 trybu	 pracy	 Urzędu,	
który	 już	wcześniej	 się	 sprawdził	
i	pozwolił	utrzymać	płynność	pra-
cy	 Urzędu	 pomimo	 ograniczone-
go	 kontaktu	 z	 odwiedzającymi.	
Nie	 chcemy	 aby	 przypadkowe	
zakażenie	 wśród	 któregokolwiek	
z	pracowników	Urzędu	wstrzyma-
ło	prowadzone	 inwestycje,	prace	
drogowe,	 aby	 zamknięte	 zostały	
wszystkie	wydziały.
	 Dlatego	 w	 trosce	 o	 Państwa	
i	 nasze	 bezpieczeństwo,	 od	 dziś,	
tj.	 środy	 20.10.2020	 r.	 wszystkie	
sprawy	 wymagające	 indywidu-
alnego	 kontaktu	 z	 pracownikami	
będą	 mogli	 Państwo	 spokojnie	
załatwić	po	uprzednim	telefonicz-
nym	umówieniu	spotkania.
	 Przypominamy,	 że	 cały	 czas	
funkcjonuje	 skrzynka	 korespon-
dencyjna	 Urzędu	 Miejskiego	
umieszczona	na	zewnątrz	Urzędu	
od	strony	Placu	Wolności	po	pra-
wej	stronie	od	wejścia	głównego	
przy	stojakach	na	rowery.	Skrzyn-
ka	oznaczona	napisem	„Poczta	do	

Urzędu	 Miejskiego”.	 Jeżeli	 chcą	
Państwo	złożyć	wniosek:
Prosimy	pobrać	wzór	ze	strony	in-
ternetowej	 i	go	wypełnić	 lub	na-
pisać	wniosek	odręcznie
Umieścić	wniosek	w	skrzynce	(je-
śli	 do	 wniosku	 załączone	 są	 za-
łączniki,	spiąć	je	lub	umieść	w	ko-
percie)
Na	 wniosku	 KONIECZNIE	 zamie-
ścić	numer	telefonu	kontaktowe-
go	 i	 adres	 e-mail,	 o	 ile	 taki	 Pań-
stwo	posiadają.	Oddzwonimy	lub	
napiszemy	w	każdej	sprawie.
Skrzynka	 jest	opróżniana	co	kilka	
godzin.
Pracownicy	Urzędu	będą	do	Pań-
stwa	dyspozycji	pod	dedykowany-
mi	numerami	 telefonu,	będą	od-
pisywać	na	wiadomości	przesłane	
drogą	elektroniczną	 lub	tradycyj-
ną	pocztą.

	 Jeżeli	 mają	 Państwo	 możli-
wość	 kontaktowania	 się	 z	 nami	
elektronicznie	 lub	 telefonicznie,	
zachęcamy	 do	 takiej	 formy	 kon-
taktu.	 Nie	 trzeba	 fatygować	 się	
do	Urzędu	aby	pobrać	 lub	złożyć	
wniosek	czy	dokonać	opłaty.
	 Urząd	 Stanu	 Cywilnego	 rów-
nież	 cały	 czas	 będzie	 pracował,	
jednakże	 informujemy,	 że	 wnio-
sek	 o	 rejestrację	 dziecka	 można	
bezpiecznie	 złożyć	 przez	 platfor-
mę	 epuap,	 wniosek	 o	 wydanie	
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odpisu	 aktu	 stanu	 cywilnego	 można	 złożyć	 przez	
epuap	lub	wrzucić	do	skrzynki	przy	ratuszu,	odpisy	
zostaną	wysłane	pocztą.	W	przypadku	innych	spraw	
należy	umawiać	się	telefonicznie.
	 Śluby	w	sali	bankietowej	USC	odbywają	się	w	ilo-
ści	max.	10	osób.
	 Poniżej	 znajdą	 Państwo	wszystkie	 numery	 tele-
fonu	usprawniające	kontakt	z	Urzędnikami	oraz	nu-

mery	kont	bankowych	dla	wnoszenia	opłat	na	konto	
Gminy.
	 Przepraszamy	za	wszelkie	utrudnienia	jakie	taka	
forma	pracy	może	spowodować,	jednakże	chcieliby-
śmy	podkreślić,	 iż	swoją	decyzję	burmistrz	uzasad-
nia	wyłącznie	troską	o	nasze	wspólne	zdrowie.

W	przypadku	potrzeby	kontaktu	z	Urzędem	prosimy	o	kontakt	telefoniczny
Biuro	Obsługi	Interesanta:	91	39	26	200,
Biuro	Podatków	i	Opłat:		91	39	26	217,	91	39	26	219	(kasa),	91	39	26	220
Sprawy	Obywatelskie:	91	39	26	205,	91	39	26	212	(meldunki),	91	39	26	213,	91	39	26	215,	
Dowody	osobiste:	91	39	26	215,	
Urząd	Stanu	Cywilnego:	91	39	26	230,	
Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	i	Rolnictwa:	91	39	26	225,	91	39	26	227	
Wydział	Architektury,	Budownictwa	i	Planowania	Przestrz.:	91	39	26	229,	91	39	26	228,	
Wydział	Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	i	Ochrony	Środowiska:	91	39	26	238,
91	39	26	239,	91	39	26	232,	91	39	26	242,	
Wydział	Roz.	Lokalnego,	Funduszy,	Kultury	i	Sportu:	91	39	26	293,	91	39	26	233,	
Pełnomocnik	Burmistrza	ds.	Osób	Niepełnosprawnych:	91	39	26	238
Uprzejmie	prosimy	o	rozważenie	możliwości	załatwiania	osobiście	w	Urzędzie	jedynie	najważniej-
szych	spraw,	których	nie	można	załatwić	drogą	elektroniczna	korzystając	z	EPUAP.
adres	skrytki:	/95vh8g9klu/skrytka
Wszelkich	płatności	prosimy	dokonywać	drogą	on-line	na	podstawowe	konto	gminy:
61	1240	3884	1111	0000	4209	2470
Opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	na	nr	konta	Gminy	Nowogard:
33	1240	3927	1111	0010	4964	3858.
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	 Po	raz	kolejny	radni	PiS	i	Nowa	
pokazali,	że	nie	zależy	 im	na	roz-
wiązaniu	palącego	problemu	wy-
bijających	 studzienek	w	centrum	
miasta	 i	 wylewających	 się	 przez	
nie	ścieków.
	 Na	wniosek	burmistrza	Rober-
ta	 Czapli,	 Przewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 Marcin	 Nieradka	 zwo-
łał	 sesję	na	dzień	15.	10.	2020	r.	
Przedmiotem	 obrad	 miało	 być	
podjęcie	 dwóch	uchwał	 dotyczą-
cych	budowy	kanalizacji	deszczo-
wej,	 niestety	 przyszli	 tylko	 radni	
Sojuszu	 Lewicy	 Demokratycznej	
i	 PSL,	 a	 radni	 PiS	 i	 Nowej,	 poza	
Przewodniczącym,	 nie	 przyszli,	
pozostawiając	 swoje	 miejsca	 na	
sali	obrad	puste.
	 Pierwsza	 uchwała	 dotyczyła	
pozyskania	 środków	 zewnętrz-
nych	 na	 sfinansowanie	 rozdziału	
sieci	 ogólnospławnej	 na	 sieć	 ka-
nalizacji	 sanitarnej	 i	 kanalizacji	
deszczowej	 w	 ulicy	 Kilińskiego.
Pozyskane	pieniądze	 pozwoliłyby	
między	 innymi	 zrealizować	kolej-
ny	etap	wieloletniej	 inwestycji,	o	
którą	 burmistrz	 konsekwentnie	
zabiega	 i	 realizuje.	 Rozdział	 sieci	
na	 kanalizację	 sanitarną	 i	 desz-
czową	 jest	 konieczny,	 aby	 wyeli-
minować,	już	kilka	ostatnich	z	wy-
bijających	studzienek	w	okolicach	
jeziora.	Wielokrotnie	mieszkańcy	
zgłaszali	 taką	 potrzebę,	 a	 bur-
mistrz	 szanując	 wolę	 mieszkań-
ców	kolejny	raz	pozyskał	środki	na	

Wybijające studzienki nie przeszkadzają 
radnym PiS i Nowa

przebudowę	kanalizacji	w	Nowo-
gardzie.
	 W	 tej	 chwili	 ulica	 Kilińskiego	
nie	 posiada	 kanalizacji	 deszczo-
wej,	 co	powoduje,	 że	wody	opa-
dowe	i	wody	roztopowe	wpadają	
do	kanalizacji	sanitarnej	powodu-
jąc	 jej	 przepełnienie	 a	 w	 najniż-
szych	 punktach	 wybijanie	 zmie-
szanych	ścieków	ze	studzienek.
	 Burmistrz	 przygotował	 pełną	
dokumentację	 techniczną,	 któ-
ra	 jest	 zatwierdzona	 formalnie	 i	
prawnie,	 jest	 gotowa	 do	 użycia,	
natomiast	 zabezpieczenie	 środ-
ków	 umożliwiłoby	 ogłoszenie	
przetargu	i	finalizację	tej	inwesty-
cji.
	 Druga	 uchwała,	 która	 miała	
zostać	 podjęta	 dotyczyła	 zmian	
w	budżecie	Gminy	2020,	 aby	 za-
bezpieczyć	 środki	w	 budżecie	 na	

realizację	 zadania.	 Przypomnij-
my,	że	Rada	Miasta	mogła	zabez-
pieczyć	 pieniądze	 na	 ten	 cel	 już	
w	 styczniu	 2020	 r.,	 ale	 ani	 takiej	
woli	ani	decyzji	Rady	wówczas	nie	
było.
	 Pożyczka	o	 którą	 zabiega	bur-
mistrz	 jest	 na	 preferencyjnych	
warunkach,	 jest	 umarzalna	 w	
20%,	czyli	224	tysiące	Gmina	do-
stałaby	„w	prezencie”	przy	łącznej	
kwocie	1	119	863	zł.	Gdyby	doku-
menty	 zostały	 złożone	 jeszcze	 w	
tym	 miesiącu,	 burmistrz	 mógłby	
ogłosić	 przetarg	w	 celu	wyłonie-
nia	 wykonawcy	 i	 podpisać	 umo-
wę	w	tym	roku.	
	 Na	obrady	Rady	Miejskiej	sta-
wili	 się	 radni	 SLD	 i	 PSL,	 którym	
leży	na	sercu	rozwiązanie	sprawy	
kanalizacji	tak	często	komentowa-
nej	 i	krytykowanej	przez	radnych	
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opozycji.	Radni	klubu	PiS	i	Nowa,	
pomimo	 że	 wynagrodzenie	 pod	
postacią	 diety	 za	 każdą	 sesję	
otrzymują,	na	obrady	się	nie	po-
fatygowali.
	 Z	powodu	braku	na	sali	obrad	
ponad	połowy	radnych,	Przewod-
niczący	 zamknął	 posiedzenie,	 a	
uchwały	nie	zostały	podjęte.
	 Burmistrz	 jeszcze	 w	 tym	 sa-
mym	 dniu	 wystąpił	 z	 wnioskiem	
do	Przewodniczącego	o	zwołanie	
kolejnej	 sesji	 rady	Miejskiej,	 po-
nieważ	jest	to	niezmiernie	ważny	
temat,	 a	 niechęć	 ze	 strony	 rad-
nych	Nowej	i	PiS	nie	może	stanąć	
na	 drodze	 do	 realizacji	 zadania	
kluczowego	 dla	 dobra	 miasta.	
Mamy	nadzieję,	że	na	kolejnej	se-
sji	będzie	komplet	radnych,	że	po-
chyla	się	oni	nad	przygotowanymi	
uchwałami	 i	zagłosują	na	korzyść	
mieszkańców.
	 Na	tym,	że	sesja	się	nie	odby-
ła	 stracą	 również	mieszkańcy	 14	
sołectw.	 Skarbnik	 Marcin	 Mar-
chewka	miał	wnioskować	o	wpro-
wadzenie	 do	 porządku	 obrad	
trzeciej	uchwały.	Uchwała	o	zmia-
nie	budżetu	gminy	Nowogard	na	

rok	 2020	w	 związku	 z	 podjętymi	
uchwałami	mieszkańców	sołectw	
o	 zmianach	w	 funduszach	 sołec-
kich	nie	miała	szansy	pojawić	się	
w	 porządku	 obrad.	 W	 rezultacie	
Karsk,	Orzechowo,	Ostrzyca,	Słaj-
sino,	Szczytniki,	Wierzbięcin,	Kuli-
ce,	Osowo,	Świerczewo,	Olchowo,	
Łęgno,	 Wojcieszyn,	 Czermnica	 i	
Sikorki	 nie	mogą	 dokonać	 zmian	
w	funduszach	sołeckich.
	 Sesja	Rady	Miejskiej	na	wnio-
sek	 burmistrza	 została	 przygoto-
wana	 z	 zachowaniem	 wszelkich	
środków	 ostrożności	 zalecanych	
przez	Sanepid.
	 Sesję	przygotowano	w	SP	nr	3,	
zamiast	 SP	 nr	 1,	 gdzie	 był	 jeden	
przypadek	zarażenia	koronawiru-
sem,	 tak	 aby	 wszelkiego	 ryzyka	
zakażenia	uniknąć.
	 Całe	skrzydło	szkoły	z	salą	gim-
nastyczną,	 gdzie	miały	 odbyć	 się	
obrady	zostało	wyłączone	z	użyt-
ku	szkoły,	na	czas	trwania	obrad.
	 Wszyscy	 na	 sali	 mieli	 zapew-
nione	 miejsca	 z	 zachowaniem	
dystansu,	zdezynfekowane	dłonie	
płynem	 odkażającym	 i	 założone	
maseczki	ochronne.

	 Cała	 sala	 została	 zdezynfeko-
wana	przed	obradami	i	ponownie	
po	 zakończeniu	 sesji	 urządzenia-
mi	 do	 odkażania	 pomieszczeń.	
Obradujący	 nie	 mieli	 żadnego	
kontaktu	 z	 personelem	 szkoły,	
ani	 z	uczniami.	 Jak	 sam	dyrektor	
Liceum	Ogólnokształcącego	nr	2,	
pan	 Leszek	Becela	 zapewnia,	 nie	
było	 żadnego	 ryzyka	 zakażenia	
ani	 dla	 podopiecznych	 jego	 pla-
cówki,	ani	dla	pracowników	szko-
ły.	Ponadto	obecny	na	 sali	 radny	
Wojciech	 Włodarczyk,	 który	 jest	
szanowanym	 lekarzem,	 również	
stwierdził,	 że	 żadnego	 zagroże-
nia	czy	przeciwwskazań	do	odby-
cia	obrad	nie	było,	a	obrady	były	
przygotowane	z	zgodnie	z	wymo-
gami	sanitarnymi.
	 Zastanawiająca	 jest	 niechęć	
radnych	 PiS	 i	 Nowej	 do	 pełnie-
nia	 swoich	 obowiązków	 wobec	
mieszkańców	 i	 ich	 zachowanie	
paraliżujące	 pracę	 Gminy.	 Czy	
są	 zadowoleni	 z	 sytuacji	 kiedy	
mieszkańcy	 brodzą	 po	 kostki	 w	
ściekach,	a	miasto	cuchnie	szam-
bem?

Ewa Brzykcy
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	 Na	 wniosek	 radnych	 z	 Soju-
szu	 Lewicy	 Demokratycznej	 i	 PSL	
obecnych	 podczas	 ostatniego	 po-
siedzenia	rady	temat	tak	ważny	dla	
mieszkańców	dotyczący	spraw	ka-
nalizacyjnych	wróci	już	na	najbliż-
szej	sesji.	Burmistrz	Robert	Czapla	
złożył	wniosek	o	zwołanie	kolejnej	
sesji	 jeszcze	 w	 tym	 samym	 dniu.	
Tym	razem	sesja	nie	odbędzie	się	
w	żadnej	z	placówek	oświatowych.	
Specjalnie	na	ten	cel	została	przy-
gotowana	sala	w	Sarnim	Lesie,	aby	
ta	sesja	mogła	się	odbyć	z	dala	od	
uczniów	szkół	i	osób	postronnych.	
Oczywiście	 z	 przestrzeganiem	 za-
sad	sanitarnych.
	 Temat	 remontu	 kanalizacji	
przy	ulicy	Kilińskiego	 jest	 sprawą	
ważną	 zarówno	 dla	 burmistrza,	
radnych	SLD	i	PSL	jak	i	mieszkań-
ców.	Przypomnijmy,	że	poza	prze-
wodniczącym	 (bo	ktoś	 sesje	mu-
siał	 otworzyć	 i	 ją	 zamknąć)	 tylko	
radni	z	SLD	i	PSL	przyszli	na	posie-
dzenie	rady	miejskiej	zwołanej	na	
dzień	15	października.

Kolejna sesja Rady Miejskiej

O	co	chodzi	radnym	z	PiS	i	Nowa?
Czy	chcą	zakończyć	temat	?
Dlaczego	wkładają	kij	w	szprychy	
Gminie	 Nowogard	 nie	 rozwiązu-
jąc	sprawy	raz	a	porządnie?

	 Na	 najbliższej	 sesji	 radni	 po-
chylą	 się	 również	 nad	 uchwałą	
dotyczącą	 zadania	 pn.	 „Budowa	
oczyszczalni	 ścieków	 i	 sieci	kana-
lizacji	w	Słajsinie”.	Niestety	pomi-
mo	 czterech	 postępowań	 prze-
targowych	 na	 pierwsze	 dwa	 nie	
wpłynęły	żadne	oferty	wykonania	
inwestycji.	W	trzecim	postępowa-
niu	wpłynęły	3	oferty	które	prze-
wyższały	zabezpieczone	środki	na	
ten	 cel.	 Pomimo	 podjęcia	 próby	
i	 ogłoszenia	 czwartego	 postępo-
wania	wiadomo	 już,	 że	 najniższa	
kwota	zawarta	w	ofercie	również	
przekracza	 zabezpieczone	 w	 bu-
dżecie	 środki.	 Brakująca	 kwota	
to	 1	 173,472,22	 zł.	 Na	 realizacje	
tego	 zadania	 burmistrz,	 dzięki	
dobrej	 współpracy	 z	 podmiota-
mi	 zewnętrznymi,	 pozyskał	 dwa	

źródła	dofinansowania	gdzie	łącz-
na	 kwota	 wynosi	 ponad	 2	 mln	
600	 tys	 zł.	Czy	 radni	 zabezpieczą		
większe	 środki	 na	 ten	 cel?.	Dofi-
nansowanie	 nie	 będzie	 czekało	
dlatego	 decyzję	 trzeba	 podjąć	
jak	najszybciej.	Szkoda	aby	pozy-
skane	 pieniądzeprze	 burmistrza	
przepadły.
	 Jak	 widać	 sprawy	 kanalizacyj-
ne	w	Gminie	Nowogard	stanowią	
priorytet	 dla	 burmistrza.	 Miesz-
kańcy	chcą	aby	sprawę	kanalizacji	
zarówno	w	Słajsinie	jak	i	na	ulicy	
Jana	 Kilińskiego	 rozwiązać.	 Bur-
mistrz	poszukuje	środków	aby	 tą	
inwestycję	zrealizować.	Czy	radni	
z	PiS	i	Nowa	dalej	będą	tylko	krzy-
czeć?.	Zauważmy,	że	kiedy	podaje	
się	 im	rozwiązanie	na	tacy	to	nie	
przychodzą	 na	 sesje.	 Czy	 będzie	
tak	 i	 tym	 razem?	 O	 tym	 kiedy	
zostanie	 zwołana	 kolejna	 sesja	 i	
jak	 do	 sprawy	 podejdą	 radni	 PiS	
i	 Nowa	 poinformujemy	 w	 osob-
nym	artykule.

Marcin Gręda

 Ostatnia sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek burmistrza Roberta Czapli w dniu 15. 10.2020 r. 
nie odbyła się z powodu braku quorum, a mówiąc wprost braku obecności radnych z PiS i Nowa. Temat 
spraw kanalizacyjnych nie został podjęty ale też, nie porzucony. 
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Garaże na ul. Zamkowej co dalej?
	 Przebudowa	 dróg	 oraz	 wyko-
nanie	 kanalizacji	 deszczowej	 w	
największym	 kompleksie	 garaży	
przy	 ulicy	 Zamkowej	 to	 inwesty-
cja,	 która	 jest	 realizowana	 od	
ponad	10	 lat.	Pomimo,	że	zdecy-
dowana	większość	etapów	 inwe-
stycji	 została	wykonana	 to	wciąż	
pozostają	 dwa	 ostatnie	 odcinki	
do	wykonania.	Inicjatywa	remon-
tu	dróg	zapoczątkowana	przez	sa-
mych	 właścicieli	 garaży	 powraca	
rok	 rocznie.	 Kilkanaście	 lat	 temu	
mieszkańcy	 za	 pośrednictwem	
Pana	Stanisława	Szałagana	(lokal-
nego	 społecznika)	 złożyli	 petycję	
pod	 którą	 podpisali	 się	 wszyscy	
właściciele	 garaży.	 Petycja	 do-
tyczyła	 remontu	 dróg	 w	 ciągach	
garaży	 przy	 ulicy	 Zamkowej.	 Na	
wniosek	 mieszkańców	 jeszcze	
jako	 radny	obecny	burmistrz	 Ro-
bert	 Czapla	 wspierał	 wykonanie	
pierwszego	etapu	inwestycji,	któ-
ry	udało	się	wykonać	a	następnie	
jako	Burmistrz	Nowogardu	wyko-
nał	 kolejnych	 7	 etapów	 budowy	
dróg	wewnętrznych	dojazdowych	
w	 kompleksie	 garaży	 przy	 ulicy	
Zamkowej.	W	tym	okresie	Gmina	
Nowogard	 wykonała	 blisko	 90%	
zadania	 o	 łącznej	 długości	 897	
metrów	 za	 kwotę	 1	 710	 000,00	
zł.	 Jednak	 aby	 całkowicie	 temat	
zakończyć	 pozostały	 dwa	 małe	
odcinki	o	łącznej	długości	100	m.	
Choć	 do	 zakończenia	 inwestycji	
pozostało	tak	niewiele	i	mieszkań-
cy	oczekują	dokończenia	przebu-
dowy	pozostałych	odcinków	dróg	
a	burmistrz	inwestycje	zgłasza	do	
budżetu	to	ciągle	pojawia	się	pro-
blem	aby	tę	inwestycje	wykonać.

Gdzie jest problem i kto jest winny 
braku dokończenia inwestycji ?
	 Aby	 burmistrz	 mógł	 inwesty-
cję	 realizować	 wymagana	 jest	
wola	 radnych.	 W	 przypadku	 re-

Radni PiS i obecnej Nowej
przeciw dokończeniu drogi przy

garażach na Zamkowej

montu	 dróg	 do	 garaży	 przy	 ul.	
Zamkowej,	gdzie	 znajduję	 się	 ich	
blisko	400	nie	da	się	jednego	roku	
wszystkiego	 wykonać,	 gdyż	 jest	
to	zbyt	kosztowne.	Wszystko	szło	
zgodnie	z	planem,	w	każdym	ko-
lejnym	roku	budżetowy	Burmistrz	
zabezpieczał	pieniądze	na	kolejne	
odcinki	-	etapy	zadania.	Wtedy	to	
nadszedł	 przełomowy	 rok	 2017.	
Burmistrz	 Robert	 Czapla	 przed-
kładając	radnym	projekt	budżetu	
zabezpieczył	pieniądze	na	kolejny	
etap,	 jednak	 na	 wniosek	 radnej	
Jowity	Pawlak	decyzją	większości	

radnych	 z	 totalnej	 opozycji	 pie-
niądze	 na	 ten	 cel	 zostały	 zdjęte	
z	 budżetu.	Wniosek	 radnej	 Paw-
lak	 o	wyrzuceniu	 z	 budżetu	 tych	
pieniędzy	 został	 przegłosowany	
przez	 większość	 radnych	 opozy-
cyjnych	i	tak	kolejne	etapy	budo-
wy	dróg	przy	garażach	na	Zamko-
wej	w	całości	zostały	wykreślone	
z	 budżetu.	 Nie	 inaczej	 było	 rok	
później	tj.	w	roku	2018	burmistrz	
wpisał	 inwestycję	 do	 budżetu	 a	
radni	między	innymi	z	PiS	i	obec-
nie	 klubu	 Nowa	 ponownie	 zde-
cydowali	 o	 jej	 wykreśleniu.	 Dziś	
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części	 osób	 odpowiedzialnych	 za	
swoje	decyzje	nie	ma	już	w	radzie	
ale	w	obecnej	kadencji	pozostało	
7	radnych,	którzy	wtedy	głosowali	
przeciw	tej	 inwestycji	a	 są	nimi	 :	
Jowita	 Pawlak,	 Krata	Michał,	 Ka-
nia	Andrzej,	Kielan	Dariusz,	Wiatr	
Michał,	Marcin	Nieradka,	Bociar-
ski	Michał.

Dlaczego powstał taki bałagan 
przy inwestycjach garażowych?
	 Na	terenie	gminy	znajdują	się	
łącznie	 trzy	 kompleksy	 garażowe	
zbudowane	 na	 gruntach	 Gminy	
Nowogard.	 Mowa	 tu	 o	 ulicach:	
Zamkowej,	 15	 lutego	 i	 Racibora.	
Nie	 da	 się	 tego	 ukryć,	 że	 dzięki	
takim,	a	nie	innym	decyzjom	rad-
nych	dziś	problem	nadal	pozosta-
je.	Można	było	go	rozwiązać	i	 in-
westycję	 	zakończyć,	 jednak	brak	

woli	 radnych	 ponosi	 za	 sobą	 ko-
lejne	skutki	ich	decyzji.	Decyzja	o	
pozwoleniu	na	budowę	inwestycji	
przy	ulicy	Zamkowej	wygasła,	a	co	
za	tym	idzie	wszystkie	nie	dokoń-
czone	 etapy	 inwestycyjne	 trzeba	
rozpocząć	 od	 początku.	 Doku-
mentacja	 projektowa	 wymaga	
aktualizacji,	 tak	 aby	 ponownie	
uzyskać	 pozwolenie	 na	 budowę	
dwóch	ostatnich	odcinków	inwe-
stycji.
	 W	 trosce	 o	 mieszkańców	 ul.	
Zamkowej	oraz	dbając	o	poprawę	
warunków	 bytowy	 mieszkańców	
Burmistrz	 Robert	 Czapla	 wpro-
wadził	 w	 roku	 2019	 nowe	 zada-
nie	 w	 budżecie	 pn.	 przebudowa	
dróg	 i	 miejsc	 parkingowych	 w	
osiedlu	mieszkaniowym	 przy	 uli-
cy	Zamkowej	3a,3b,3c	oraz	4.	Za-
danie	 zostało	 zrealizowane	 przy	

współpracy	 z	 SM	 Gardno	 udział	
gminy	 Nowogard	 w	 wykonanej	
inwestycji	 to	 555	 171,00	 zł	 co	 z	
pewnością	 pozwoliło	 na	 popra-
wę	bezpieczeństwa	mieszkańców	
i	 usprawniło	 poruszanie	 się	 po	
osiedlowych	uliczkach.

	 W	 tym	 miejscu	 przyznajemy	
racje	 redaktorowi	 Dziennika	 No-
wogardzkiego,	 że	mamy	 bałagan	
w	 realizacji	 inwestycji	 budowy	
dróg	 przy	 garażach	 na	 terenie	
naszego	 miasta.	 Jednak	 bałagan	
ten	 powstał	 na	 skutek	 nie	 racjo-
nalnych	 decyzji	 radnych,	 którzy	
głosowali	 nad	 budżetem	 wykre-
ślając	 inwestycję	 przebudowy	
dróg	i	wykonania	sieci	kanalizacji	
deszczowej	przy	garażach	na	ulicy	
Zamkowej.

Marcin Gręda

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
•	30.10.2020	r.	(piątek)	Nowogard	ulice:	Bema,	Leśna,	Norwida,	Otręby,	Staszica,	Wybickiego,	Zbysze-
wice.
•	4.11.2020	r.	(środa)	Błotno,	Błotny	Młyn,	Czermnica,	Dobroszyn,	Łęgno,	Płotkowo,	Strzelewo,	Świer-
czewo,	Trzechel,	Zakłodzie.
•	6.11.2020	r.	(piątek)	Bromierz,	Długołęka,	Gardna,	Krasnołęka,	Nowe	Wyszomierki,	Olchowo,	Ostrzy-
ca,	Radłowo,	Sąpolnica,	Sieciechowo,	Stare	Wyszomierki,	Wyszomierz.
•	17.11.2020	r.	(wtorek)	Boguszyce,	Brzozowo,	Jarchlino,	Konarzewo,	Kulice,	Maszkowo,	Sąpole,	Ża-
bowo,	Żabówko.
•	20.11.2020	r.	(piątek)		Glicko,	Lestkowo,	Miętno	(bez	nr	20-23),	Orzechowo,	Orzesze,	Wierzchy,	Wo-
łowiec,	Sikorki,	Struga,	Szczytniki,	Zagórz,	Zatocze.
•	 26.11.2020	 r	 (czwartek)	 Bochlin,	 Dąbrowa,	 Grabin,	 Karsk,	 Ogary,	 Ogorzele,	 Olszyca,	 Ptaszkowo,	
Warnkowo,	Wierzchęcino,	Suchy	Las.
•	27.11.2020	r.	(piątek)	Bieniczki,	Bieńczyce,	Osowo,	Wojcieszyn,	Słajsino.
•	30.11.2020	r.	(poniedziałek)	Wierzbięcin,

Andrzej Garguliński

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

	 W	dniach	1	października	–	30	listopada	2020	r.	od-
będzie	się	zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	
zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego.
	 Odbiór	 wymienionych	 wyżej	 odpadów	 odbywać	
się	będzie	w	formie	wystawki	.	Mieszkańcy	budynków	
wielolokalowych	 powinni	 wystawiać	 je	 przy	 pojem-
nikach	na	odpady	komunalne,	natomiast	mieszkańcy	
domów	jednorodzinnych	przed	posesją,	przy	drodze	
dojazdowej.	Istotne	by	odpady	były	wystawione	przed	
godziną	7.00	w	dniu,	w	którym	zaplanowany	jest	ich	
odbiór.	Niespełnienie	tego	warunku	może	skutkować		
nieodebraniem	odpadów.

	 Odbierane	 będą	 wszelkiego	 rodzaju	 meble	 (sto-
ły,	szafy,	krzesła	itp.),	drzwi,	ramy	okienne,	elementy	
drewniane,	materace,	pierzyny,	dywany,	domowe	su-
szarki	na	pranie,	wózki	dziecięce,	duże	zabawki	dzie-
cięce	i	inne	tego	typu	odpady.
	 UWAGA!	 	 Nie	 będą	 odbierane	 takie	 odpady	 jak	
części	 samochodowe,	 odpady	 budowlane,	 wanny,	
umywalki,	muszle	 i	 spłuczki	 toaletowe,	 rolety,	płoty,	
odpady	ogrodowe	czy	spakowane	w	worki,	wiadra	lub	
kartony	odpady	domowe.
Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	powinien	być	
wystawiany	kompletny!
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Zapytanie ofertowe - dostawa książek do biblioteki 

szkolnej w SP nr 3

Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie	zaprasza
do	złożenia	oferty	cenowej	na	zakup	i	dostawę	książek

	do	biblioteki	szkolnej	w	ramach	priorytetu	„Narodowego	Rozwoju	Czytelnictwa”
dla	Szkoły	Podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie.
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W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,	

w	małej	sali	Rady	Miejskiej	Urzędu	Miejskiego,	przy	Biurze	Rady	na	

1	piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.
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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

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
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