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X miejsce w Polsce i I w swej kategorii
Gmina Nowogard wyróżniona 

Problemy
handlowców
w związku
ze zmianą
ruchu przy 
cmentarzu 

Gminne
obchody

Dnia Edukacji 

Z wizytą
w mieście
partner-

skim
Gützkow 

Dzień Edukacji Narodowej, nazywa-
ny również Dniem Nauczyciela, upa-
miętnia powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej, którą utworzono z ini-
cjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (realizacja nastąpiła 
14 października 1773 r.).



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

X miejsce w Polsce
i I w swej kategorii

Gmina Nowogard wyróżniona 
 W dniach 5/6 października 
br., w Katowicach, burmistrz Ro-
bert Czapla został zaproszony do 
działu w XV jubileuszowej edycji 
Samorządowego Forum Kapitału i 
Finansów. Podczas uroczystej gali, 
odebrał on wyróżnienie ... w ple-
biscycie „Samorządowe Forum 
Zdrowia”, przyznane Gminie No-
wogard, za zajęcie I miejsca wśród 
gmin, które wykazują aktywność 
w zakresie polityki zdrowotnej za 
lata 2006-2015, realizując działa-
nia inne niż obligatoryjne. 

 Poza swą kategorią, nasza gmi-
na zajęła ostatecznie 10 miejsce 
w Polsce, znajdując się w gronie 
najbogatszych gmin w Polsce. To 
ogromne wyróżnienie dla nas.
 Forum to 2 dni spotkań, 500 
wystąpień, 90 paneli i 1300 
uczestników: liderów samorzą-
dów terytorialnych, skarbników, 
sekretarzy, radnych, ekspertów 
i praktyków, przedstawicieli ad-
ministracji państwowej, świata 
biznesu, kultury, NGO, mediów. 
Organizatorem wydarzenia była 
Międzykomunalna Spółka Akcyj-
na Municipium SA – wydawca 
Pisma Samorządu Terytorialne-
go WSPÓLNOTA oraz miesięcz-

ników „Wspólnota Mieszkanio-
wa” i „Pracownik Samorządowy” 
a współgospodarzem był Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego oraz Miasto Katowice.
 To kolejne wyróżnienie, które 
w tym roku trafia do naszej gminy.
 Przypomnijmy, że w w rankin-
gu Rzeczpospolitej, szpital w No-
wogardzie zajął 1 miejsce w woje-
wództwie oraz 5 miejsce w kraju 
pod względem zarządzania.
 Pismo „Wspólnota” we współ-
pracy Instytutem Zdrowia i De-
mokracji, oraz firmami Curulis 
i Suprabrokers przygotowało ran-
king wydatków samorządów na 
ochronę zdrowia. Jako bazę do 
tworzenia rankingu przyjęto war-
tości z lat 2006–2015. Chodziło 
o to by zapewnić porównywal-
ność wyników oraz wyeliminować 
potencjalne zniekształcenia spo-
wodowane incydentalnym wzro-
stem wydatków w jednym roku.

***
 Ranking opracowano dla 
wszystkich JST w Polsce w podzia-
le na poszczególne szczeble admi-
nistracji samorządowej, tj. gminy, 
powiaty, miasta na prawach po-
wiatu oraz województwa. Dodat-

kowo, dla zapewnienia porówny-
walności danych oraz z uwagi na 
istotne różnice w wielkości bu-
dżetów samorządów gminnych 
postanowiono dokonać podziału 
gmin na podgrupy według kry-
terium średnich dochodów na 
mieszkańca w latach 2006–2015.
 Gmina Nowogard zajęła I miej-
sce w kategorii gmin o średnich 
dochodach/mieszkańca poniżej 
3.000 zł spośród 1247 gmin.

Piotr Suchy
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 W piątek, 13 października br., w ramach uczcze-
nia Dnia Edukacji Narodowej, Nagrodą Burmistrza 
Nowogardu, uhonorowano dyrektorów i nauczycieli 
placówek oświatowych Gminy Nowogard.
 Spotkanie odbyło się w Restauracji Okrąglak. 
Wzięli w nim udział: Krzysztof Kolibski – zastęp-
ca burmistrza, Agnieszka Biegańska-Sawicka – se-
kretarz gminy, Barbara Sroka z Referatu Edukacji 
oraz Marta Wilczańska – kierownik Zespołu Eko-
nomiczno Administracyjnego Szkół oraz dyrektorzy 
i nauczyciele.
	 -	Spotykamy	się	dzisiaj,	aby	wyrazić	wdzięczność	
i	 szacunek	 wszystkim	 nauczycielom	 za	 codzienną	
pracę,	poświęcenie	i	serce	wkładane	w	wychowanie	
młodych	pokoleń - tymi słowami rozpoczął spotka-
nie zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, składając 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom 
gminy Nowogard w imieniu burmistrza Roberta Cza-
pli, własnym i osób odpowiedzialnych z ramienia 
Gminy za nowogardzką oświatę.
 Nagrodzono również nauczycieli, a wśród 
njch: Izabelę Koladyńską - pierwszego nauczyciela 
w gminie Nowogard, która otrzymała tytuł Profeso-
ra Oświaty (tytuł nadawany przez Ministra Oświa-
ty), Beatę Biniecką (SP nr 1), Danutę Plichta (SP 1), 
Agnieszkę Czyżak (SP 1), Bożenę Piotrowską (SP Dłu-
gołęka), Annę Kowalczyk - Krzywanię (SP 2), Agniesz-
kę Białczak (SP 3), Bogdana Sobolewskiego (SP 4) 
i Beatę Becela (ZSO).
 Po zakończeniu części oficjalnej nagrodzonych 
zaproszono na wspólny obiad. Wszyscy nowogardz-

Gminne obchody Dnia Edukacji 
cy nauczyciele zostali też zaproszeni na przedstawie-
nie Teatru Bałtyckiego z Koszalina do Nowogardzkie-
go Domu Kultury.

***

 Pod koniec września br., burmistrz Robert Czapla, 
wręczył również nominacje na stopień nauczyciela 
mianowanego 6 nauczycielom. W tej uroczystości 
wzięli również udział: zastępca burmistrza Krzysztof 
Kolibski, sekretarz Agnieszka Biegańska-Sawicka – 
odpowiedzialna w gminie także za oświatę oraz Bar-
bara Sroka z Referatu Edukacji.
 A oto nowogardzkie nauczycielki, które w wyni-
ku postępowań egzaminacyjnych, przeprowadzo-
nych w dniu 21 sierpnia br., zdały egzamin i uzyskały 
awans na stopień nauczyciela mianowanego: Mar-
lena Katarzyna Jarczewska – nauczycielka wychowa-
nia przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 
w Nowogardzie, Katarzyna Szafran – nauczycielka 
wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
w Strzelewie, Marzena Zadróżna – nauczycielka ję-
zyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie, Anna Lisiecka – nauczycielka naucza-
nia wczesnoszkolnego w szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie, Małgorzata Katarzyna Wdowińska 
– nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego w szko-
le Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Magdalena 
Marta Rączka – nauczycielka nauczania wczesnosz-
kolnego w szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Piotr Suchy
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 Jak co roku, w okresie Świąt 
Wszystkich Świętych, na ulicach 
przy cmentarzu komunalnym, bę-
dzie zmieniona organizacja ruchu. 
W tym roku jednak w tę organi-
zację postanowił zaingerować sta-
rosta. Niestety konsekwencje tej 
ingerencji pojawiają się już teraz: 
będzie mniej miejsc dla handlu-
jących zniczami i kwiatami. Gdy 
podniosły się protesty handlow-

Problemy handlowców
w związku ze zmianą ruchu 

przy cmentarzu 
ców, winą za zaistniałą sytuację 
starosta obarczył gminę. Co jest 
nieprawdą. 
 W latach ubiegłych ulica Nad-
torowa oraz Cmentarna były 
zamknięte dla ruchu kołowego 
począwszy od przejazdu kolejo-
wego, jednakże w tym roku takie-
go zakazu nie będzie. Zmiany te 
zostały narzucone gminie przez 
Starostwo Powiatowe w Golenio-

wie. O czym czytamy w piśmie 
starosty odnośnie tej sprawy.
 Procedura jest taka, że gmina 
opracowuje zmianę organizacji 
ruchu i występuje do Starostwa 
o zatwierdzenie. Jeśli nie ma zgo-
dy Starostwa nie można wprowa-
dzić zmian. Nigdy Powiat nie inge-
rował w organizację ruchu, w tym 
roku jednak starosta postanowił 
sam wszystko pozmieniać. We-

Nowogard, dnia 1 września 2017r. 

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu statutu sołectwa Bieniczki

1. Przedmiot konsultacji
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 353/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 
22 sierpnia  2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu sta-
tutu sołectwa Bieniczki.

2. Uprawnieni do uczestnictwa w konsultacjach
Konsultacje miały zasięg ograniczony do mieszkańców sołectwa Bieniczki. Uprawnionych do udziału 
w konsultacjach było 89  mieszkańców. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

3. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono 31 sierpnia  2017 roku.

4. Forma konsultacji
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrania wiejskiego. Zebranie odbyło się w Bieniczkach.

5. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była kierownik WydziałuGospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pani Ewa Jakubcewicz.
 
6. Wyniki konsultacji
Projekt statutu sołectwa Bieniczki został jednogłośnie przyjęty przez uprawnionych mieszkańców.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone:
 1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nowogard.pl
 2. w Nowogardzkich Wiadomościach Samorządowych
 
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: 
A. Biegańska - Sawicka
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dług naszej oceny niestety na gor-
sze, o czym go pisemnie i ustnie 
informowaliśmy.
 Starosta zorganizował dwa 
spotkanie z przedsiębiorcami pro-
wadzącymi działalność przy ulicy 
Nadtorowej, przy udziale przed-
stawicieli policji, gminy, a nawet 
niektórych radnych. Niestety na 
spotkanie nie zostali zaproszeni 
handlujący kwiatami i zniczami. 
Z ramienia Gminy w spotkaniu brał 
udział Adam Aniuksztys – inspektor 
wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska, który powiedział: W	trakcie	
tego	 spotkania	 Starosta	 zapropo-
nował,	 aby	 ruch	 kołowy	 odbywał	
się	normalnie	od	przejazdu	kolejo-
wego	w	prawo	w	ulicę	Nadtorową.	
Ostrzegałem,	 że	 taka	 organizacja	
ruchu	stwarza	bardzo	duże	niebez-
pieczeństwo	dla	osób	odwiedzają-
cych	groby	swoich	bliskich,	a	także	
uniemożliwia	prowadzenie	handlu	

zniczami	 i	 kwiatami	 w	 okolicach	
bramy	 głównej	 cmentarza.	 Nie-
stety	mój	głos	został	zignorowany.	
A	 teraz	 Starosta	 w	 swojej	 wypo-
wiedzi	 dla	 Dziennika	 Nowogardz-
kiego	 mówi,	 że	 wypracowaliśmy	
na	 tym	 spotkaniu	 konsensus.	 Jest	
to	nieprawda.	 Ja	 zgłaszałem	swo-
je	 uwagi,	 ale	 zostałem	 po	 prostu	
zakrzyczany.	Dla	mnie	 absurdalną	
sytuacją	jest,	aby	przed	i	w	trakcie	
świąt,	pomiędzy	 licznie	odwiedza-
jącymi	 cmentarz	 przemieszczały	
się	 samochody,	w	 tym	 ciężarowe.	
Przed	 główną	 bramą	 będą	 prze-
jeżdżały	 TIRy,	 a	mimo	 to	 starosta	
twierdzi,	 że	 handel	 przy	 głównej	
bramie	jest	możliwy.	Nie	mogę	się	
z	 tym	 zgodzić.	 Sprawdzaliśmy	 to	
w	terenie	 i	przy	tej	organizacji	 ru-
chu,	 z	 powodów	 bezpieczeństwa,	
handel	 w	 tym	miejscu	 absolutnie	
nie	powinien	być	prowadzony.
 O tych zastrzeżeniach starosta 
został także poinformowany przez 

Gminę pisemnie w dniu 28 lipca. 
Niestety, stanowisko starosty po-
zostało niezmienione. W konse-
kwencji tej decyzji starosty nie 
dość, że bezpieczeństwo odwie-
dzających groby będzie zagrożo-
ne, to stracą na tym handlujący 
zniczami i kwiatami. Wyznaczyli-
śmy co prawda dodatkowo 3 sta-
nowiska przy głównej bramie 
ale będzie tam bardzo ciasno. 
Łącznie liczba stanowisk wyzna-
czonych do handlu zmniejszy się 
o 5 w stosunku do roku ubiegłe-
go. Starosta zrobił swoje, a Gmina 
została z problemem sama. Choć 
nie było to łatwe, to udało się jed-
nak Gminie rozwiązać problem 
braku miejsc handlowych, z po-
wodu nowych zmian ruchu, które 
wprowadził starosta. 
 Poniżej przedstawiamy mapkę 
ze zmienioną organizacją ruchu.

Tadeusz	Fiejdasz
Kierownik	Wydziału	GKMiOŚ



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe6



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 7



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe8

 W dniach 2/3 października br., delegacja Nowo-
gardu w składzie: Robert Czapla – Burmistrz Nowo-
gardu, Beata Kuligowska - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Nowogardzie oraz Szymon Pilipczuk 
– Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu (WRLFKiS), brała udział w uroczy-
stości 27 rocznicy Zjednoczenia Niemiec w mieście 
partnerskim Gützkow.

Z wizytą w mieście partnerskim 
Gützkow 

 Na zaproszenie władz miasta Gützkow, oprócz 
delegacji gminy Nowogard, w uroczystościach udział 
wzięła również delegacja miasta partnerskiego 
Bohmte. Podczas obchodów delegacje zwiedziły ko-
ściół św. Mikołaja w Gützkow, nowy budynek szkoły 
Peenetal-Schule w Gützkow oraz okolice miasta po-
wiatowego Greifswald. W zabytkowym kościele po-
chodzącym z XII w., lokalny pastor Kościoła Ewange-
licznego Hans-Joachim Jeromin, przedstawił nie tylko 
świątynię i jej symbolikę, ale również opowiedział 
o historii reformacji kościoła na terenach Pomorza.
 Następnie Jutta Dinse – Burmistrz Gützkow, w asy-
ście swoich zastępców tj. Petera Schmidta i Andre-
asa Metzlera, oprowadziła zaproszonych gości po 
nowym budynku szkoły Peenetal-Schule. Szkoła 
Peental- Schule w Gützkow prowadziła dotychczas 
współpracę szkolną, bazującą na wymianie uczniow-
skiej, z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. W związ-
ku z reformą szkolnictwa w Polsce, Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie, zostanie wchłonięte przez Szkołę 
Podstawową nr 4 w Nowogardzie. Stąd też obecność 
podczas obchodów Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie Beaty Kuligowskiej. Spotkanie 
to umożliwiło przedstawienie stronie niemieckiej za-
łożeń rozpoczętych zmian, zachodzących w systemie 
oświaty w Polsce, a także poznanie możliwości szkoły 
w Niemczech.
 Nowy obiekt pozwala m.in. na naukę w komfor-
towych warunkach dostosowanych do 4 klas szko-

ły podstawowej przynależnej do Peental- Schule. 
Obiekt wyposażony jest w 4 klasy, stołówkę, toale-
ty oraz pokój nauczycielski, a koszt jego budowy to 
około 2,5 miliona euro. W najbliższym czasie, władze 
Gützkow, planują prace porządkowe i nasadzenia no-
wych drzew dookoła budynku.

 Z okazji 27 rocznicy Zjednoczenia Niemiec, uroczy-
stości główne, zorganizowane zostały pod nazwą 25-
ego Gützkowskiego Śniadania (Gützkower Frühstück) 
w Herberge auf Hasenberg, w którym udział wzięli: 
delegacje miast partnerskich, przedstawiciele miasta 
Gützkow, lokalne stowarzyszenia i przedsiębiorcy.
 Podczas licznych wypowiedzi, zarówno Burmistrz 
Gützkow Jutta Dinse, jak i Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla, zapowiedzieli odbudowę współpracy 
szkół, a także chęć realizacji nowych wspólnych ini-
cjatyw. Z okazji ww. rocznicy, Burmistrz Nowogardu 
życzył naszym sąsiadom, owocnego rozwoju miasta 
Gützkow, a także spełnienia wszelkich oczekiwań. ja-
kie niesie zjednoczone państwo Niemiec.
 Całość uroczystości zwieńczyły występy chóru Se-
niorenchor Gützkow i orkiestry dętej Blasorchester 
der Stadt Gützkow e.V.

Szymon	Pilipczuk
WRLFKiS
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 W minionym tygodniu, w środowe popołudnie, 
w świetlicy w Długołęce miało miejsce comiesięcz-
ne spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami 
naszej gminy.
 Tradycyjnie spotkanie dotyczyło spraw bieżą-
cych, w tym m.in. kruszywa na drogi, funduszy so-
łeckim, ale również planowanych inwestycji.
 Pierwsza część spotkania dotyczyła jednak po-
zyskania funduszy unijnych, na różnego rodzaju 
działania, nawet do kwoty 50.000 zł. Wszelkie infor-
macje zgromadzonym przedstawili przedstawiciele 

Sołectwa mogą zdobyć
dodatkowe fundusze unijne 

Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 
Powiatu Goleniowskiego, którzy 
przybyli na to spotkanie. Ponadto 
na spotkanie przybyła Animator, 
która zaoferowała swą pomoc 
sołtysom, w organizowaniu zajęć 
w ich sołectwach oraz przeprowadzenia analizy po-
trzeb wśród mieszkańców. Niewątpliwe jest to szan-
sa dla sołectw, jednak wszystko leży w gestii samych 
mieszkańców.

Piotr Suchy

 Jak Państwa informowaliśmy, w środę (11 paź-
dziernika br.), o godz. 9.00, rozpoczęła się sesja 
Rady Miejskiej w Nowogardzie. Zwołana ona została 
na wniosek burmistrza.
 Radni mieli przyjąć dwa projekty uchwał. Pierw-
szy dotyczył zabezpieczenia dodatkowej kwoty 
80 tys zł na wykonanie remontu ulicy Piłsudskiego 
(na wniosek starosty), drugi zaś odnosił się do za-
bezpieczenia kwoty 7 tys zł, na uruchomienie dodat-
kowego autobusu, odwożącego uczniów klas 0 – III 
ze Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie do domu.
 Po prawie dwóch godzinach dyskusji, radni po-
wiedzieli, że są za tymi uchwałami, jednak samej 
uchwały dotyczącej zmian w budżecie, a więc da-
jącej na ten cel pieniędzy, nie przyjęli. To oznacza, 
że nie ma na dziś dofinansowania remontu ulicy 
Piłsudskiego oraz nie będzie uruchomiony dodat-
kowy kurs autobusu dla dobra dzieci z klas 0-III 
z SP w Wierzbięcinie. Jednym słowem: na dobrych 
chęciach się skończyło.
 Z14 obecnych na sesji radnych, za dofinanso-
waniem remontu ul. Piłsudskiego i za dodatkowym 
kursem autobusowym głosowali (5 radnych): Anna 
Wiąz (SLD), Jolanta Bednarek (SLD), Mirosława 
Cwajda (SLD), Marcin Wolny (SLD) i Dawid Jurczyk 
(niezależny).
 Przeciwko głosowali (8 radnych): Piotr Słomski 
(PiR), Michał Krata (PSL i zarazem radny z Wierzbię-

Sesja: bez remontu
ulicy i dodatkowego autobusu 

dla dzieci 

cina), Michał Bociarski (PSL), Arkadiusz Ciechanow-
ski (WN), Andrzej Kania (WN), Jowita Pawlak (tzw 
niezależna) i Dariusz Kielan (tzw niezależny). Od gło-
su wstrzymał się Marcin Nieradka (PiS).
 Na sesji zabrakło radnych z PSL: Romana Kwiat-
kowskiego (ulica ta leży w jego okręgu wyborczym), 
Rafała Paśko, a także radnych z PiR/PiS i tzw nieza-
leżnego: Bogdana Dziury, Lidii Bogus oraz Michała 
Wiatra. Radny Stanisław Saniuk (PSL) i Renata Piwo-
warczyk (SLD) z powodu choroby, nie mogli uczest-
niczyć w sesji.

Piotr Suchy



www.nowogard.plwww.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe10

 W minionych latach, przepro-
wadzone zostały przez Gminę 
prace rewitalizacyjne na terenie 
zielonym, na skwerach przy mu-
rze obronnym (m.in. na odcinku 
od biblioteki do ul. Osiedlowej, 
na ul. Zielonej, Waryńskiego).
 Teren między murem, a mur-
kiem okalającym jezioro, w latach 
powojennych, w okresie bardzo 
obfitych opadów deszczu, był te-
renem zalewowym jeziora. Szcze-
gólnie 60 latkowie pamiętają te 
wydarzenia, gdyż w wielu z nich 
podpływało łódkami i kajakami 
pod mur obronny.
 Pierwotnie też, gdy Jezioro No-
wogardzkie było połączone z nie-
istniejącym już Jeziorem Grodz-
kim przy pomocy fos, tafla jeziora 
sięgała aż do murów. To sprawiło, 
że teren ten jest bardzo podmo-
kły i słabo wsiąka w niego woda, 
szczególnie po opadach deszczu. 
 Teren ten został nawieziony 
ziemią, przez co też i znacznie 
podniesiony oraz na nowo obsia-
ny trawą.
 Podobny zabieg przeprowadzo-
ny zostanie na placu Szarych Szere-
gów w miejscu, gdzie stawiana jest 
zazwyczaj scena podczas majówek. 
Teren w tym miejscu znacznie opa-
da, tworząc miejsce,  podatne na 
gromadzenie się dużej ilości wody 
w czasie opadów.
 Planowane jest nawiezienie 
ziemi, co w znaczny sposób pod-

Rewitalizacja (odnowienie)
terenów zielonych na placu 

Szarych Szeregów 

niesie poziom terenu, likwidując problem nagromadzania się w tym 
miejscu wody. Dodatkowo ponownie zostanie zasianay trawą i za-
bezpieczony tasma. Jest to kolejny etap prac rewitalizacyjnych zieleni 
wokół nowogardzkiego jeziora. Efekty dotychczasowych prac możemy 
zobaczyć przy ul. Zielonej, Waryńskiego, wzdłuż murów w pobliżu bi-
blioteki. Po placu Szarych Szeregów prace będą kontynuowane wzdłuż 
ul. Promenada za plażą. 

Piotr Suchy
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 Generalnie społeczeństwo w Polsce starzeje się. 
Nie inaczej jest również w Nowogardzie. I to właśnie 
osoby starsze, przy różnych okazjach, podczas spo-
tkań z burmistrzem zwracały uwagę, że dobrze by 
było, aby w kolejnych miejscach postawione zostały 
ławki parkowe, na których mogli by usiąść i odpo-
cząć w drodze ze sklepu czy od lekarza.
 Przychylając się więc tej prośbie wielu mieszkań-
ców, we wskazanych przez nich miejscach, burmistrz 
Robert Czapla zlecił ustawienie nowych ławeczek 
m.in. przy ulicy Zielonej oraz Tadeusza Kościuszki. 
Prace montażowe wykonała firma KUGA. Łączny 
koszt tego zadania to 7.890 zł.

Piotr Suchy

Nowe ławeczki
na wniosek mieszkańców 

 Związek Emerytów i Rencistów, pod przewod-
nictwem prezes Mirosławy Adamczyk, we wto-
rek, 17 października br., zorganizował Dzień Se-
niora w restauracji „Przystań”, na które przyszło 
ponad 100 członków Związku oraz zaproszeni goście, 
w tym: zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, Kazi-
mierz Lembas - dyrektor nowogardzkiego szpitala 
i radny powiatowy oraz Przewodniczący Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział 
Okręgowy w Szczecinie (PZERII) Jerzy Mędrek.
 Po przywitaniu wszystkich gości przez prezes Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
głos zabrał zastępca burmistrza, który w imieniu 
burmistrza oraz swoim złożył wyrazy szacunku oraz 
złożył życzenia zdrowia i spokoju. Następnie głos za-
brali Przewodniczący PZERII oraz dyrektor nowo-
gardzkiego szpitala. Nie zabrakło również kwiatów 

Dzień Seniora
w restauracji „Przystań” 

i prezentów dla jednej z pań, która skończyła 90 rok 
życia. Wszyscy obecni zostali obdarowali słodką nie-
spodzianką przyniesioną przez Krzysztofa Kolibskie-
go i Kazimierza Lembasa.
 Organizacja tego rodzaju uroczystych dni, zysku-
ją coraz większą popularność, ze względu na pro-
ces starzenia się społeczeństw. Dziś na świecie żyje 
około 600 mln ludzi powyżej 60 lat, a do 2025 roku 
ich liczba się podwoi. Według prognoz w 2050 roku 
na świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów 
w tym wieku. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 
13 % populacji. Natomiast w 2060 roku obywatele 
po 65 roku życia, stanowić będą 1/3 ogólnej popula-
cji. A takie dni są okazją do propagowania i urealnia-
nia postulatów mających na celu poprawę sytuacji 
osób starszych.

Piotr Suchy
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 Śpiew hymnu „Gaudeamus igitur” rozpoczął uro-
czystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 
Uniwersytetu III Wieku w Nowogardzie. Uroczystość 
odbyła się w środę, 18 października br., w Nowo-
gardzkim Domu Kultury.
 Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie 
Wanda Obrębska, która przywitała przybyłych go-
ści, a wśród nich Krzysztofa Kolibskiego, zastępcę 
burmistrza Nowogardu oraz Kazimierza Lembasa, 
przedstawiciela władz powiatowych i dyrektora no-
wogardzkiego szpitala. Na sali widowiskowej obecni 
również byli przedstawiciele innych uniwersytetów 
m.in. z Golczewa, Kamienia Pomorskiego czy Dobrej 
Nowogardzkiej.
 Prezes nowogardzkiego uniwersytetu przedsta-
wiła zebranym działania które Stowarzyszenie wraz 
ze swymi członkami podejmuje. Po tych słowach od-
była się immatrykulacja 18 nowych studentów, wśród 
których nalazła się również radna Anna Wiąz. Nowo 

Rok Akademicki
na Uniwersytecie

III Wieku w Nowogardzie

przyjęci w szeregi Uniwersytetu III Wieku studenci 
otrzymali legitymacje oraz symboliczne znaczki.
	 -	 W	 imieniu	 burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	
Czapli	 i	 swoim,	 pragnę	 złożyć	 państwu	 najlepsze	
życzenia,	 rozwoju	 osobistego	 w	 nowym	 roku	 aka-
demickim – powiedział do zebranych K. Kolibski. – 
Dziękuję	wam	za	to,	że	w	aktywny	sposób	spędzacie	
czas,	że	integrujecie	i	edukujecie. 
 Po życzeniach od zastępcy burmistrza oraz przed-
stawicieli innych Uniwersytetów III Wieku, ucznio-
wie nowogardzkiej filii Goleniowskiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia, przedstawili swe umiejętności, 
dając krótki koncert.
 Na zakończenie inauguracji, studenci wysłuchali 
wykładu dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowo-
gardzie na temat „Szczęścia w życiu”.  
 Nad przebiegiem inauguracji czuwała wiceprezes 
stowarzyszenia – Jadwiga Cichecka.
 Uroczystości zakończył mini koncert zespołu pod 
kierunkiem Lecha Jurka.

Piotr Suchy
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 W czwartek, 19 październi-
ka br., na placu Wolności, miało 
miejsce uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej o profilu 
policyjnym Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 1 w Nowogardzie.
 Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, Starosta Go-
leniowski, Członek Zarządu Po-
wiatu, przedstawicielka Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, Dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie, przedstawiciele 
służb mundurowych, w tym: za-
stępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie oraz za-
stępca Komendanta Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, dyrektor 
NDK, dyrektorzy i przedstawicie-
le szkół oraz instytucji kultural-

Ślubowanie klasy policyjnej 

no-oświatowych, duchowni, ro-
dzice uczniów, przyjaciele szkoły, 
sympatycy oraz cała społeczność 
szkolna, a także przedstawiacie 
lokalnych mediów.
 Uroczystości zapoczątkował 
meldunek o gotowości szkoły 
do uroczystego ślubowania oraz 
podniesienie flagi państwowej. 
Po Hymnie Narodowym i przy-

witaniu wszystkich gości, nastą-
piło uroczyste ślubowanie, które 
odczytała dyrektor szkoły Karina 
Surma.
	 -	Nauka	podjęta	w	klasie	o	pro-
filu	 policyjnym,	 rodzi	 pewne	wy-
zwania.	 Czeka	Was	 dużo	 ciężkiej	
pracy,	a	oczekiwania	wobec	Was,	
będą	na	pewno	większe,	 niż	wo-
bec	Waszych	rówieśników.	To	Wa-
sza	postawa,	będzie	wzorcem	dla	
pozostałej	młodzieży.	Życzę	Wam	
dużo	 siły,	 zapału	 i	 wytrwałości,	
w	realizowaniu	tych	zobowiązań,	
które	 dziś	 podczas	 ślubowania	
złożyliście	-	powiedział I zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie podinp. Krzysztof 
Pawlik.
 Głos zabrał także zastępca bur-
mistrza Krzysztof Kolibski, który 
podziękował władzom Powiatu 
Goleniowskiego, Pani Dyrektor 
oraz Panu Komendantowi za to, 
że dali nam możliwość posiada-
nia profilu policyjnego w naszym 
mieście.	 -	 Uczniom	 życzę	 tego,	
aby	nigdy	nie	cofali	się	przed	wy-
zwaniami.
 Po przemówieniach zaproszo-
nych gości, odbyła się uroczysta 
defilada oraz pokaz musztry pa-
radnej w wykonaniu uczniów kla-
sy drugiej. Następnie w sali NDK, 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Na zakończenie nastąpiła 
część artystyczna, podczas której 
uczniowie w sposób humorystycz-
ny, pokazali życie codzienne szkoły.
 Gratulujemy pierwszoklasi-
stom z klasy policyjnej i trzymamy 
za Was kciuki. 

Piotr Suchy
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Urząd Miejski w Nowogardzie
 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 14 z dnia 18.10.2017r. nieruchomości
stanowiących własność gminy Nowogard  przeznaczonych do dzierżawy.

 Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Nieruchomości, 
Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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 Po raz kolejny, pod koniec września, sołectwo 
Sikorki zamieniło się na jeden dzień w dyniową 
krainę. W sobotnie popołudnie, w Sikorkach, soł-
tys Małgorzata Kubiak wraz z Radą Sołecką, zorga-
nizowała Święto Dyni, na które przybył, zaproszony 
przez mieszkańców, burmistrz Robert Czapla. 
 Odcienie koloru pomarańczowego, wypełniły 
namiot pełen dyniowych gadżetów. Nie mogło rów-
nież zabraknąć prac z dyni, które na konkurs przygo-
towali najmłodsi mieszkańcy sołectwa. 

Święto Dyni w Sikorkach

 Wszystkie prace zostały nagrodzone. Przy stole 
zaś nie mogło zabraknąć oczywiście dań z „królowej 
dnia”, czyli dyni. Bawiono się do białego rana.
 Gratulujemy pani sołtys pomysłu na integrację 
i trzymamy kciuki, aby Święto Dyni stało się tradycją 
w Sikorkach i w naszej gminie.

Piotr Suchy
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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
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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; 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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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 913926204
Urząd Miejski Nowogard 

Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Rusza wypłata 
świadczeń 500+
Szanowni Państwo
Pierwsza wypłata świadczenia 500+ 
w naszej gminie rozpocznie się po 
26 października. Z góry przeprasza-
my, że nie nastąpiło to wcześniej, ale 
wniosków o wypłatę świadczeń wpły-
nęło bardzo dużo. Dodatkowo zbiegły 
się one z wnioskami o wypłatę innych 
świadczeń, tj.: alimentacyjnych, rodzinnych, itd. Stąd to 
opóźnienie. 

Podobna sytuacja może mieć miejsce jeszcze w listopa-
dzie. Jednak od grudnia powinniśmy wrócić już do stare-
go rytmu wypłat, czyli do 15 każdego miesiąca. 

Elżbieta	Nowik
zastępca	kierownika

Ośrodka	Pomocy	Społecznej
w	Nowogardzie


