
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 20/2021   28.10.2021 r.ISSN 2544-0241

str. 10 str. 6-7 str. 2-3

Nauczyciele Manifestują Przepust w Boguszycach odebrany

czytaj na str.5
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dyrektorów szkół i przedszkoli

Przedszkolaki już wiedzą jak zgniatać 
śmieci i nie wyrzucać powietrza
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 Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla dokonał oficjalnego 
odbioru inwestycji pn. „Przebu-
dowa drogi wraz z przepustem 
wodnym w miejscowości Bogu-
szyce”. W odbiorze uczestniczy-
li również zastępca burmistrza 
Bogdan Jaroszewicz, radni Jerzy 
Kubicki oraz Jacek Jankowski. 
Przy tak dużej inwestycji nie mo-
gło zabraknąć również sołtysa 
Boguszyc Pani Moniki Perek oraz 
kierownika Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Jolanty 
Tomczewskiej. Podczas odbioru 
burmistrz i obecne na miejscu 
osoby sprawdzały jak wygląda 
ostatecznie inwestycja zrealizo-
wana za kwotę ponad 129 tys. zł.
 Remont ten podyktowany był 
znacznym uszkodzeniem znajdu-
jącego się na rzece Gardomince 
przepustu wodnego na co dzień 
używanego przez mieszkańców 
sołectwa Boguszyce i dwie rodzi-
ny, których budynki znajdowały 
się po drugiej stronie rzeczki.
Jak powiedział burmistrz Robert 
Czapla podczas odbioru - „Wy-
konanie tego zadania to była 
sprawa priorytetowa jednak aby 
w pełni problem rozwiązać tu 
nie wystarczyły zwykłe remonty 
doraźne, które po kilku miesią-
cach dawały by taki sam efekt. 

Przepust w Boguszycach odebrany

Przepust wymagał gruntownego 
remontu przez co naprawa wy-
dłużyła się w czasie”.
 Pierwsze postępowanie prze-
targowe zostało ogłoszone 26 
marca br. Ostatecznie wpłynęły 
4 oferty, których cena przekracza  
ilość zabezpieczonych funduszy 
na ten cel. Taka sama sytuacja 
miała miejsce 12 maja maja tego 
roku. Złożone 3 oferty ponownie 

przekraczały możliwości finan-
sowe Gminy. Ostatecznie mając 
na uwadze dobro mieszkańców, 
którzy borykali się z trudnościa-
mi komunikacyjnymi podpisano 
porozumienie z firmą Rock Capi-
tal Spółka z o.o. która wykonała 
nowy przepust z przywróceniem 
do stanu poprzedniego drogi we-
wnętrznej zgodnie z projektem. 
W miesiącu lipcu ostatecznie 
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podpisano umowę na dostawę 
materiałów budowlanych z fir-
mą Kaman, które gmina zaku-
piła i dzięki temu prace ruszyły 
pełną parą w miesiącu sierpniu. 
Całą naprawę mostu zakończono 
w miesiącu wrześniu. Prace wyko-
nane na tym przepuście pozwolą 
zapomnieć o problemie na długie 
lata.

 We wtorek 19 października 
br. nowogardzki ratusz odwiedził 
Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczo-
rek i zarazem wiceprzewodniczą-
cy partii Nowa Lewica. W trakcie 
spotkania z burmistrzem Rober-
tem Czaplą oraz zastępcami bur-
mistrza Jarosławem Hołubowskim 
i Bogdanem Jaroszewiczem roz-
mawiano między innymi o możli-
wościach dalszego rozwoju Ziemi 
Nowogardzkiej pod względem 
realizacji kolejnych zadań inwe-
stycyjnych. Wizyta Posła Dariusza 
Wieczorka w Nowogardzie była 
również doskonałą okazją do roz-
mów o sprawach szczególnie waż-
nych dla nowogardzkiego samo-

Poseł Dariusz Wieczorek
z wizytą w Nowogardzie

rządu. Jest to nie pierwszy raz kiedy poseł przyjeżdża jak sam powtarza 
do zawsze gościnnego Nowogardu.

 Teraz kiedy inwestycja została odebrana mieszkańcy mają do dyspozycji piękny nowy przepust zabezpie-
czony barierkami z utwardzoną nawierzchnią.  
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 13 października br. burmistrz Robet Czapla spotkał 
się z Adamem Fedeńczakiem - Radnym Województwa 
Zachodniopomorskiego w celu omówienia składa-
nych przez burmistrza wniosków o dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania bur-
mistrz zanaczył, że zawsze może liczyć na pomoc 
i wsparcie radnego sejmiku dla projektów ułatwiają-
cych życie mieszkańców naszej gminy. Również rad-
ny Adam Fedeńczak podkreslał dotychczasową do-
brą współpracę z burmistrzem i zadeklarował dalszą 
wszelką możliwą pomoc w uzyskaniu dofinansowań. 
W tym miejscu warto przypomnieć jak wiele dotych-
czas udało się w ostatnim czasie wspólnie wykonać 
dzięki dofinansowaniu z Urzedu Marszałkowskiego:

Spotkanie z radnym Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego 

Adamem Fedeńczakiem

• budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowie - 429 699 zł 
• granty sołeckie w miejscowościach Karsk (10 tys.)  
i Olchowo (10 tys.)  - pomost nad jeziorem w Karsku 
i świetlica plenerowa na terenie działki nr 326 w Ol-
chowie - 20 000 zł
• dofinansowanie na realizację programu „Lecze-
nie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojo-
wego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard 
w latach 2020-2022 - 33 333 zł
• wykonanie oświetlenia terenu sportowo-rekre-
acyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów w No-
wogardzie - 20 000 zł
• na podpisanie umowy czeka przebudowa  świetli-
cy wiejskiej w Wierzbięcinie - 113 000 zł.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż od środy 13 października 2021 obowiązki dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej pełni Pani Marzena Olechowska - Jurczak.
Pani Marzena to wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
znający sprawy jednostki oraz będący blisko ludzkich problemów.

Marzena
Olechowska - Jurczak
p.o. dyrektora OPS
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 W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwo-
ju cywilizacji, coraz większego znaczenia nabierają 
pojęcia: „edukacja ekologiczna”, „ochrona środo-
wiska”, „polityka ekologiczna”, czy też „strategia 
ekorozwoju”. Każdego roku również człowiek ge-
neruje coraz więcej śmieci.
 Problem śmieci staje się coraz bardziej dotkliw-
szy i globalny. Statystyki tworzone przez pracowni-
ków Referatu Gospodarki Komunalnej w Nowogar-
dzie nie napawają optymizmem. Produkowanych 
śmieci jest coraz więcej co powoduje większe koszty 
wywozu i utylizacji odpadów komunalnych. Jednym 
z głównych problemów generowania dużych kosz-
tów utylizacji jest wywóz powietrza. Przepełnione 
pojemniki to efekt nieodpowiedniego wyrzucania 
śmieci.  Np. niezgnieciony karton po mleku zamie 
około dziesięć razy więćej przestrzeni niż ten sam 
katron po zgnieceniu. Wystarczy tylko odpowiednio 
zgniatać butelki plastikowe i kartony a w pojemni-
kach zrobi się znacznie więcej miejsca. Dzięki takie-
mu działaniu to co mieściło się w pięciu pojemni-
kach zostanie wywiezione w jednym. Zaoszczędzimy 
tymsamym na kosztach wywozu śmieci na czym 
również skorzysta środowisko. Dlatego bardzo waż-
nym elementem jest edukacja ekologiczna dzieci od 
najmłodszych lat.
 Burmistrz Robert Czapla wspiera działania pro-
ekologiczne. W Gminie Nowogard  realizowanych 
jest kilka programów dedykowanych dla mieszkań-
ców, dzięki którym dbamy o środowisko. Kolejnym 
bardzo ważnym elementem ochrony środowiska 
jest nauka od najmłodszych lat i przyswajanie wie-
dzy przez nasze dzieci jak segregować śmieci i co 
robić, aby nie płacić za wywóz powietrza w pojem-
nikach. Eliminujmy złe nawyki związane z neprawi-
dłową segregacją odpadów. 

Przedszkolaki już wiedzą jak zgniatać 
śmieci i nie wyrzucać powietrza

Pracownice Referatu gospodarki Komunalnej kie-
rownik Małgorzata Białczak i Marta Kamasz w mi-
nionym tygodniu odwiedziły przedszkole nr 4 przy 
ulicy Kościuszki w Nowogardzie i przeprowadziły 
ekologiczne zajęcia dla czterech grup przedszko-
laków z zasad prawidłowego wyrzucania butelek 
plastikowych i odpowiedniego składania kartonów, 
tak aby w pojemnika mieściło się więcej odpadów. 
Zwracały również uwagę najmłodszym na to ile nie-
potrzebnego powietrza jest w  niewłaściwie zgnie-
cionych pojemnikach wyrzucanych do kosza, za któ-
rego wywóz trzeba zapłacić dodatkowe pieniądze. 
W  zajęciach udział wzięły 3, 4, 5 i 6 latki. Przedszko-
laki aktywnie uczestniczyły w warsztatach przyswa-
jając wiedzę w tym zakresie.
 Warto wziąć przykład z najmłodszych i wspólnie 
przyłączyć się do akcji nie wyrzucaj powietrza w gmi-
nie Nowogard. Zgnieć pustą butelkę i karton dzięki 
czemu więcej śmieci zmieści się w pojemnikach.

Marcin Gręda
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 Dzień Edukacji Narodowej to 
święto polskiej oświaty, które 
zwyczajowo obchodzimy uroczy-
ście, To dzień spotkań, podsumo-
wań osiągnięć szkół i placówek 
oraz ich kierownictwa i nauczy-
cieli. Jest to również  dzień po-
dziękowań za całoroczny trud 
wkładany w proces dydaktyczny 
i wychowawczy oraz gratulacji za 
osiągnięte wyniki. Dzień Edukacji 
Narodowej obchodzimy w dniu 
14 października 2021 r. Uroczyste 
spotkanie burmistrza z dyrekto-
rami i nauczycielami nagrodzo-
nymi z okazji tego święta odby-
ło się w dniu 12 października br. 
Burmistrz Robert Czapla wraz 
z zastępcą Bogdanem Jarosze-
wiczem, skarbnikiem Marcinem 
Marchewką oraz pracownikami 
Zespołu Ekonomiczno-Admini-

Nagrody dla wyróżniających się
nauczycieli oraz dyrektorów szkół

i przedszkoli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

stracyjnego kierownikiem Lilą 
Kazimierowską i Jowitą Kogut 
wręczył podziękowania za szcze-
gólne osiągnięcia wychowawcze 
i dydaktyczne.
 Dziękuję wszystkim nauczycie-

lom i dyrektorom nagrodzonym 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
za dobrą pracę. Gratuluję osią-
gniętych zawodowych sukcesów. 
To właśnie dzięki waszemu zaan-
gażowaniu i poświęconemu cza-
sowi dzieci i młodzież zdobywa 
wykształcenie wchodząc odpo-
wiednio przygotowani w doro-
słe życie – powiedział do obec-
nych nauczycieli i dyrektorów 
burmistrz Robert Czapla
 Każdego roku dyrektorzy szkół 
zgłaszają nauczycieli, którzy pod-
czas minionego roku szkolnego 
wykazywali się szczególnym zaan-
gażowaniem wychodzącym poza 
podstawowe obowiązki wycho-
wawcy i nauczyciela. Następnie zo-
staje powołana komisja, która opi-
niuje wszystkie wnioski ubiegające 
się o nagrodę Burmistrza Nowo-
gardu z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. W tym roku ostatecznie na-
grodzonych zostało 14 dyrektorów 
i 12 nauczycieli. Burmistrz Robert 
Czapla z okazji Święta Edukacji Na-
rodowej zaprosił wszystkich nauczy-
cieli i pedagogów na występ teatral-
ny, który odbył się w Kinie Orzeł 
Nowogardzkiego Domu Kultury.
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Wszystkim nagrodzonym życzymy wszystkiego dobrego
i dalszych sukcesów wychowawczych w nauczaniu dzieci i młodzieży. 

Lista Nagrodzonych Dyrektorów:
1. Anna Łysiak – SP nr. 1

2. Ewa Żylak – SP nr. 2

3. Piotr Kazuba – SP nr. 3

4. Bogdan Sobolewski - SP nr. 4

5. Leszek Becela – II LO

6. Tomasz Żelazowski – SP w Błotnie

7. Monika Huget – SP Długołęka

8. Renata Fusik – SP Orzechowo

9. Agnieszka Forgiel – SP Strzelewo

10. Józef Korkosz – SP Wierzbięcin

11. Angelika Tębłowska – SP Żabowo

12. Jolanta Bielska – Przedszkole nr. 1

13. Aleksandra Lewińska – Przedszkole nr. 3

14. Elżbieta Majchrzak – przedszkole nr. 4

Lista Nagrodzonych Nauczycieli:
1. Beata Biniecka – SP nr 1

2. Ewa Opara SP nr 1

3. Aneta Borzeszkowska – SP nr 2

4. Grażyna Miętka- Piotrowicz – SP nr 2

5. Anna Pawlik – SP nr 3

6. Marzanna Kijowska – SP nr 3

7. Wioletta Jackowska – SP nr 3

8. Ewa Sawicka – SP nr 4

9. Elżbieta Gollon-Kołecka – SP Długołęka

10. Aneta Płusa – SP Orzechowo

11. Małgorzata Kurzawa – SP Strzelewo

12. Aldona Kopycińska – II LO



Wiadomości Samorządowe8

www.nowogard.pl

 Realizując zadania przewidziane w szkolnym pro-
gramie wychowawczo- profilaktycznym, nie mogło 
zabraknąć zajęć związanych z profilaktyką, mającą 
na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom 
i procesom, jakie są związane z uzależnieniem. Dla-
tego niezwykle istotne są działania edukacyjne, któ-
re zostały przeprowadzone w szkole przez Dialog 
Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.
 Takie właśnie zajęcia odbyły się dla uczniów klas 
V-VIII. Prowadzący zajęcia Pan Leszek Kurdybacha 
przekazał uczniom wiedzę na temat szkodliwości 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ŚRODKÓW

PSYCHOAKTYWNYCH DLA KLAS V- VIII

środków uzależniających, oraz ich wpływu na zdrowie 
i kondycje organizmu człowieka. Poruszył też konse-
kwencje prawne i społeczne zażywania  środków psy-
choaktywnych. Zwrócił uczniom uwagę, iż oni sami są 
kowalami własnego losu, a także, jak ważna jest po-
stawa asertywności w przypadku presji ze strony oto-
czenia. Uczniowie podczas spotkania wyrażali swoje 
opinie, dyskutowali i zadawali pytania.
 Żywimy nadzieję, że spotkanie to pomoże na-
szym uczniom w podejmowaniu właściwych wybo-
rów i mówieniu „nie” wszelkim rodzajom używek.
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Oświadczenie

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (www.
nowogard.pl) artykułu pt. „Co z dojazdami osób niepełnosprawnych” (z dnia 16.10.2019 r. 
z późniejszymi zmianami), Gmina Nowogard oświadcza, iż intencją Gminy nie było formułowanie 
zarzutów co do prawidłowości w wydatkowaniu przez Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” środków w ramach projektu „Nowe możliwości”, lecz wyłącznie zwrócenie 
uwagi czytelników na opisane w materiale prasowym problemy osób niepełnosprawnych. Wszelkie, 
wyrażone w ww. artykule, wątpliwości dotyczące zabezpieczenia środków na finansowanie transportu 
osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie, miały jedynie charakter 
rozważań dziennikarskich, których intencją nie było naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia 
„AWIS”.
Gmina Nowogard wierzy, że dobro osób niepełnosprawnych stanowi wartość nadrzędną, która nie 
powinna dzielić osób i instytucji, którym ten wspólny cel przyświeca, ani stanowić oręża w walce 
politycznej.
Gmina Nowogard wspiera wszelkie inicjatywy skierowane na pomoc osobom niepełnosprawnym 
oraz  docenia wkład Stowarzyszenia „AWIS” na tym polu, wyrażając nadzieję na owocną współpracę 
w przyszłości.” 

 14 października w Bibliotece odbyła się wideokonferencja z lek. Tomaszem Karaudą w ramach Klubu 
Zdrowia. Publiczność zadawała ciekawe pytania, na które lekarz wyczerpująco i profesjonalnie odpowiadał. 
Pojawił się temat szczepień, objawów choroby Covid-19, powikłań po chorobie. Serdecznie dziękujemy 
Panu doktorowi, że znalazł dla nas czas podczas swoich obowiązków. Życzymy wszystkim dużo zdrowia! :)

Wideokonferencja
z lek. Tomaszem Karaudą
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 Mają dość arogancji i braku szacunku dla za-
wodu nauczyciela!. We wtorek 19 października br. 
odbyła się manifestacja nauczycieli, dyrektorów 
placówek i pracowników oświaty. Wszystko to w 
związku z pomysłami na reformę edukacji przez 
ministra Przemysława Czarnka.

Nauczyciele Manifestują

 Na zaproszenie organizatora Prezes Nowogardz-
kiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisła-
wy Jakubczak  w wydarzeniu udział wzięli Poseł na 
Sejm RP Dariusz Wieczorek, burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, który podkreślał jak ważnym etapem 
w życiu jest edukacja dzieci i młodzieży oraz z jakimi 
trudnościami związanymi ze szkolnictwem znaga się 
samorząd. Na spotkaniu obecny był również  Prezes 
Okręgu ZNP Wojciech Szczęsny.
 Manifestacja odbyła się w czytelni nowogardz-
kiej biblioteki jej celem było wyrażenie sprzeciwu 
wobec planów zmian w karcie nauczyciela. Temat 
poruszany przez przedstawicieli poszczególnych 
szkół dotyczył również kontrowersyjnych podwy-
żek dla nauczycieli, które jak mówią nauczyciele 
z podwyżkami mają niewiele wspólnego. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego odrzuca propozycje Mini-
stra Edukacji i Nauki, które prowadzą do utrzyma-
nia uzależnienia wynagrodzenia nauczycieli od woli 
parlamentarzystów oraz doprowadzą do masowych 
zwolnień i drastycznego ograniczania wymiaru za-
trudnienia, a tym samym destabilizacji trwałości 
stosunku pracy pracowników oświaty.

 Apeluje do was ducha nie gaśmy. Jeżeli nie my 
będziemy walczyli o polską oświatę to nikt tego nie 
zrobi lepiej jak sami nauczyciele. Problemy oświaty 
od początku kadencji są nam znane. Lewica ma wie-
le inicjatyw ustawodawczych, które wspólnie z na-
uczycielami przygotowujemy. Jedno jest pewne, że 
będziemy z Wami protestować. Będziemy wspólnie 
z wami sprzeciwiać się tym zapisom, które są niedo-
bre dla edukacji - powiedział Poseł na Sejm RP Da-
riusz Wieczorek.
 Na ręce Posła Dariusza Wieczorka Prezes Okręgu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Wojciech Szczę-
sny wręczył petycję ze stanowiskiem ZNP Odział 
Wojewódzki, w której zostało wyrażone oburzenie 
w sprawie projektowanych zmian w karcie nauczy-
ciela dotychczas prezentowanych w mediach.
 Podwyżki dla nauczycieli to nie jedyny temat 
poruszany na spotkaniu. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszyscy obecni mieli okazję wspólnie już 
w nieco mniejszym gronie bez obecnych mediów 
porozmawiać o bolączkach dotyczących problemów 
oświaty.

Marcin Gręda
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 W ostatni weekend w No-
wogardzie również odbyło 
się kulinarne świętowanie. Na 
Placu Szarych Szeregów zaparko-
wały mobilne restauracje. Przy-
jechały z wielu miast, by zabrać 
gości wydarzenia w kulinarną 
podróż. Nie opuszczając miasta 
można było poznać smaki Europy, 
Azji czy Ameryki. Food trucki wy-
korzystują ciepłe dni aż do same-
go końca i kontynuują swoją po-
dróż po Polsce. Trafiły również do 
Nowogardu, gdzie serwowały m.
in. azjatyckie makarony, hiszpań-
skie churrosy, gruzińskie chinkali, 
czy meksykańskie quesadille. Or-
ganizatorzy wydarzenia postawi-
li na jakość, różnorodność i bez-
pieczeństwo. Wystawcy, którzy 
brali udział w Festiwalu Smaków 
Food Trucków działają z pasją 
i wkładają w swoje potrawy dużo 
serca. Są przekonani, że wyso-
ka jakość składników to klucz do 
zadowolonych klientów. Wszyscy 
wystawcy zobligowani byli do 
przestrzegania aktualnych obo-
strzeń dotyczących gastronomii. 

 Festiwal Smaków Food Trucków
w Nowogardzie

Potrawy były przygotowywane 
z zachowaniem reżimu sanitarne-
go.
 Impreza w ciągu dwóch dni 
przyciągnęła kilka tysięcy sma-
koszów i być może wpisze się na 
stałe do kalendarza nowogardz-
kich imprez. Przy okazji wydarze-
nia odbyły się konkursy - w so-
botę były zawody to jedzenia na 
czas burgerów od Jack Burger, 
w niedzielę frytek od food truc-

ka Belgijki. Najwięcej głosów na 
najsmaczniejszego food trucka 
zdobył Arizona Pastrami. Jeden 
z wystawców, Wół i Krowa, sprze-
dał wszystko co miał. Organizato-
rami wydarzenia był spółka MDD  
z Gdańska przy współorganizacji 
Gminy Nowogard oraz Browaru 
Amber.

OPR.
Jarosłw Soborski / Marcin Gręda

 Festiwal ten to ogólnopolskie wydarzenie kulinarne, jeden z największych zlotów 
food truckowych w Polsce. Ideą festiwalu jest promowanie street foodu oraz jedzenia 
w duchu „slow”. W wydarzeniu udział biorą food trucki z całej Polski, które dobierane 
są pod kątem jakości oferowanych dań oraz różnorodności menu.
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 Święto plonów to szczególny czas dla każdego 
rolnika i gospodarza. Jest to podziękowanie za ze-
brane plony. Mieszkańcy sołectwa Trzechel uroczy-
ście obchodzili dożynki w sobotę 16 października br.
 Dożynki sołeckie to ważne dla mieszkańców wy-
darzenie, które rozpoczęła Msza Święta w kościele 
parafialnym. Następnie nieoficjalna część uroczy-
stości odbyła się w pięknej niedawno odnowionej 
świetlicy wiejskiej, gdzie przy zespole muzycznym 
bawili się wszyscy przybyli gospodarze i zaprosze-
ni goście. W imieniu burmistrza Roberta Czapli 
w uroczystościach udział wzięła kierownik wy-
działu Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego Dominika Jagieła życząc wszystkim 
przybyłym dobrej zabawy. Podczas wydarzenia zo-

Dożynki w Trzechlu

stała przekazana również na ręce sołtysa Krzyszto-
fa Feliksiaka niespodzianka ufundowana przez bur-
mistrza w postaci gier planszowych i zabawowych 
dla dzieci i młodzieży. 
 Dziękujemy burmistrzowi Robertowi Czapli za 
okazywane wsparcie dla mieszkańców sołectwa. 
Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Zawsze 
kiedy prosimy burmistrza o wsparcie możemy na nie 
liczyć – mówi Krzysztof Feliksiak sołtys Trzechla.
Wydarzenie jakim były dożynki sołeckie to również 
doskonała okazja podczas której, lokalna społecz-
ność może się integrować i spędzać czas razem.

Marcin Gręda

Szanowni Państwo 
Od czwartku 7 października 2021 obowiązki kierownika Zarzą-
du Budynków Komunalnych pełni Pani Joanna Frasońska.
Jest to wieloletni pracownik Zarządu Budynków Komunalnych, 
znający sprawy jednostki oraz będący blisko problemów loka-
torów.

Joanna Frasońska
p.o. kierownika Zarządu 
Budynków Komunalnych 
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E ART. | ROBOTY LEGO® SPIKE Prime 
PODBIJAJĄ ZAJĘCIA w NDK

 Wystartowały zajęcia Lego Spike! Od 11 paź-
dziernika w każdy poniedziałek, w godzinach 16:00 
– 18:30 ośmioro uczestników pod czujnym okiem 
instruktor Justyny Pokomedy, nabywa umiejętność 
konstruowania robotów z wykorzystaniem klocków 
Lego oraz oprogramowania Spike Education.

 Po omówieniu podstawowych zasad i zapozna-
niu się z elementami zestawów przyszedł czas na 
prawdziwą pracę twórczą. Pierwsze kroki w roboty-
ce rozpoczęliśmy od podstaw działania silników oraz 
aplikacji, dzięki którym możliwe jest poruszanie się 
robotów skonstruowanych z klocków Lego. Trener 
Rafał Wasyluk czuwał nad całokształtem, a kreatyw-
ne rozwiązywanie problemów technicznych stało 
się dobrą zabawą, rozwijającą wyobraźnię. Efektem 
naszej pracy był wyścig dwóch drużyn, które samo-
dzielnie zaprogramowały przejazd skonstruowanych 
robotów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wy-
zwania!
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 Na półmetku naszych zmagań w II LO postano-
wiliśmy świętować! Tak dobrze było znów się spo-
tkać i spędzić wspólny czas na rozmowach, tańcach 
i uśmiechaniu się do siebie.  Ot tak, po prostu i zwy-
czajnie. Nazbieraliśmy w pamięci chwil, których nie 
zapomnimy do końca życia! 

E.W.K

Za nami POŁOWINKI KLAS TRZECICH!
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej 
gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe 
w których na ostatniej stronie znajduje się kolo-
rowanka, przedstawiająca znane w Nowogardzie 
miejsce. Ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu 
konkurs na najładniej pokolorowany rysunek cieszy 
się dużym zainteresowaniem.
 Aby wygrać, należy przesłać na adres e-mail: se-
kretariat@nowogard.pl zdjęcie/ skan pracy pla-
stycznej wraz z uzupełnionymi załącznikami: kartą 
zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które 
znaleźć można poniżej. Następnie, prace publiko-
wane są na profilu facebookowym. Zdjęcie musi 
zdobyć największą liczbę polubień/ reakcji. Nagro-
dę- maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac 
w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz 
od 9 do 15 roku życia. 

Konkurs plastyczny laureaci
 14 października br. zastępca Burmistrza Nowo-
gardu Bogdan Jaroszewicz nagrodził autorów zwy-
cięskich prac: 
- Lila Hajdasz, kategoria wiekowa 3-8 lat, 
- Leon Hajdasz, kategoria wiekowa 3-8 lat,
Serdecznie gratulujemy! 

 Wszystkim zainteresowanym wygraniem limito-
wanej maskotki z napisem „I Love Nowogard” przy-
pominamy, że w poprzednim wydaniu Wiadomości 
Samorządowych z dnia 14.10.2021, jest dostępny 
kolejny rysunek przedstawiający Stację kolejową 
w Nowogardzie. Zdjęcia prac należy wysyłać na ad-
res mailowy: sekretariat@nowogard.pl do dnia 28 
października włącznie.
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 W dniu 13 października 2021 roku Oficer 
Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie mł. asp. Anna Dygas spotkała się 
z uczniami klas pierwszych, aby porozmawiać 
o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez uli-
cę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy 
rowerem, bezpiecznym zachowaniu w czasie 
oczekiwania na autobus szkolny, jak również 
o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania 
z autobusu i pozycjach obronnych w przypad-
ku kontaktu ze zwierzętami (psem). Pani Ania 
Dygas przypominała uczniom o ich prawach 
i obowiązkach oraz o tym, aby podczas codzien-
nych pobytów w szkole dbali o siebie nawza-
jem. Pani policjantka zwróciła szczególną uwa-
gę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 
dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania 
lub pokonywania ich, uczuliła uczniów, aby za-
wsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas po-
dróży samochodem. Ponadto podkreśliła, jak 
ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które 
każdy uczeń powinien nosić.
 Uczniowie odpowiadali na zadawane py-
tania, wykazali się wiedzą z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, podawali liczne 
przykłady niewłaściwego zachowania się. Na 
koniec spotkania uczniowie w sposób praktycz-
ny utrwalili zasady przechodzenia przez jezdnię 
i umiejętność rozpoznawania ważnych znaków 
drogowych. Uczniowie ćwiczyli spostrzegaw-
czość, wrażliwość i czujność. W nagrodę za 
aktywny udział uczniowi otrzymali elementy 
odblaskowe. Było to dla uczniów nietypowe 
zajęcia, pełne wiadomości i informacji, zarów-
no już znanych jak i nowych.  Serdecznie dzię-
kujemy za spotkanie, które było interesujące 
i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna 
z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

art.  Pedagog szkolny - Edyta Wieczorek

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły 
klas pierwszych
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 Po długiej przerwie spowodowanej pandemią 
zostały wznowione rozgrywki sportowe młodzie-
ży szkolnej. W dniu 13 października odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych, w których reprezentacja dziewcząt z Ii LO 
uplasowała się na drugim miejscu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

J.D.

Sztafetowe Biegi Przełajowe
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 Dnia 12 października 2021 
roku nasza szkoła wystartowała 
w Przełajowych Biegach Sztafe-
towych. W tym roku szkolnym 
biegi przełajowe odbyły się na 
terenie „Sarniego Lasu” na nowo 
wyznaczonej trasie przez p. Jerze-
go Kusiaka, który dostosował dy-
stans i trudność trasy dla uczniów 
biorących udział w zawodach. 
Nasza młodzież wystartowała 
w czterech kategoriach: klasy 
4-6 (dziewczęta i chłopcy) i klasy 
7-8 (dziewczęta i chłopcy). Mimo 
trudnych warunków pogodowych 
nasi uczniowie pokazali siłę i wolę 

SP nr 3 - Najlepsza w Biegach
Przełajowych (4 złote medale)

walki, osiągając najwyższe miej-
sca na podium we wszystkich 
kategoriach. Zdobywając I miej-
sca, sprawili wszystkim najlepszy 
prezent z okazji nadchodzącego 
Dnia Nauczyciela, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy!

Składy zwycięskich zespołów:
I miejsce - Złoty Medal
Igrzyska Dzieci (klasy 4-6) - Gaj-
da Zuzanna, Gaszewska Gabrie-
la, Kramarenko Anna, Miśkiewicz 
Michalina, Kazana Daria, Owcza-
rek Julia, Kowalczyk Karolina, 
Gortat Lena, Żywicka Oliwia, Ju-

Komunikat
Szanowni Mieszkańcy,
Od 13 października 2021 wzrosły koszty upomnienia za nieterminową zapłatę należnego podatku lub 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Koszty upomnienia wynoszą aktualnie 16,00 złotych (było 11,60 zł)!
W przypadku wystąpienia zaległości wyższych niż łącznie 160 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnie-
nia) lub gdy okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, gmina ma OBOWIĄZEK wdro-
żenia działań windykacyjnych. Zaczynają się one od przesłania upomnienia. Jeśli taka informacja o za-
dłużeniu nie spowoduje uregulowania zaległości, musimy podjąć kolejny krok- wystawienie tytułu 
wykonawczego do Urzędu Skarbowego, który pobiera swoje koszty egzekucyjne w wysokości 100 zł za 
każdy wystwiony tytuł wykonawczy.
Daty do kiedy należy uiszczać podatki i opłaty:
Podatki: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, nr konta 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
Opłata za odpady komunalne do 10 każdego miesiąca, nr konta 33 12 40 39 27 1111 0010 4964 3858
Informacje dotyczące aktualnego stanu konta z tytułu opłaty za odpady komunalne można uzyskać 
w Refaracie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. 700 -lecia 14, lub pod numerami telefonu 
91 57 85 360 lub 91 57 85 355
Informacje dotyczące aktualnego stanu konta dotyczącego podatków można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim, Plac Wolności 1, pokój 2 lub pod numerem telefonu 91 39 26 220

rek Aleksandra, Podgórska Lena, 
Zawendowska Zuzanna.
I miejsce - Złoty Medal
Igrzyska Dzieci (klasy 4-6) - Spór 
Wojciech, Rossa Marceli, Rydel 
Borys, Zając Natan, Kasprzyk Kaje-
tan, Grygowski Jakub, Dzierzbicki 
Michał, Kamiński Miłosz, Ogiewa 
Jakub, Więcławski Michał, Świąt-
czak Maciej.
I miejsce - Złoty Medal
Igrzyska IMS (klasy 7-8) - Wilk 
Martyna, Kozłowska Santia, Boro-
wiecka Jagoda, Szewc Oliwia Gała 
Julia, Sawicka Malwina, Brocka 
Monika, Turek Maja, Lipczyńska 
Oliwia, Kurenda Wanessa.
I miejsce - Złoty Medal
Igrzyska IMS (klasy 7-8) - Paradziń-
ski Jakub, Warian Aleksander, Du-
raj Oskar, Sobczyk Borys, Płachec-
ki Max, Kozłowski Natan, Myshka 
Wiktor, Możejko Oskar, Starovitov 
Arsen, Kurkowski Oliwier.

(art.Marta Żywicka)
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Harmonogram zbiórki

 W dniach 28 października  – 1 grudnia 2021 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie wystawki . Mieszkańcy bu-

dynków wielolokalowych powinni wystawiać je przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast 

mieszkańcy domów jednorodzinnych przed posesją, przy drodze dojazdowej. Istotne by odpady były 

wystawione przed godziną 6.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór. Niespełnienie tego wa-

runku może skutkować  nieodebraniem odpadów.

 Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy 

drewniane, materace, pierzyny, dywany, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże zabawki 

dziecięce 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, wia-

dra lub kartony odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny!

28.10.2021 r. (czwartek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.

11.10.2021 (poniedziałek) Sieciechowo.

8.11.2021 r. (poniedziałek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, 

Świerczewo, Trzechel, Zakłodzie.

17.11.2021 r. (środa) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzy-

ca, Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

18.11.2021 r. (czwartek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabo-

wo, Żabówko.

19.11.2021 r. (piątek)  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, 

Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.

22.11.2021 r (poniedziałek) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, 

Warnkowo, Wierzchęcino, Suchy Las.

29.11.2021 r. (poniedziałek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.

01.12.2021 r. (środa) Wierzbięcin. 
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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
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