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 10 października gościem burmistrza Nowogardu 
Ronberta Czapli był prezes Koła Numizmatycznego 
w Nowogardzie Tadeusz Łukaszewicz.
 Nowogardzcy numizmatycy z prezesem na cze-
le to ludzie ogarnięci prawdziwą pasją, która jest 
połączeniem kolekcjonerstwa i wiedzy o historii 
każdej monety. To osoby, które swoje hobby dzielą 
z szeroką działalnością na rzecz polskiej numizma-

Prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie 
Tadeusz Łukaszewicz był gościem

burmistrza Nowogardu

 10 października br., gośćmi burmistrza Roberta 
Czapli byli Manfreda Will wraz małżonką Christel 
Will. Manfred Will to wieloletni radny Rady Miej-
skiej w Heide - mieście partnerskim Heide. Goście 
odwiedzili ratusz prywatnie - przebywając na urlo-
pie.  W trakcie rozmowy, poruszono wiele ważnych 
kwestii i problemów, z którymi borykają się nasze 
miasta, wśród nich m.in. wysokie koszty energii, 
sytuacja uchodźców z objętej działaniami wojenny-
mi Ukrainy, wybory samorządowe i parlamentarne,  
a także kwestię  pandemii COVID-19.
 W tym miejscu należy wspomnieć, iż w związku 
z pandemią, wzajemne kontakty i obopólne wizyty 
w ciągu ostatnich dwóch lat uległy zawieszeniu. Sy-
tuacja w ostatnim czasie uległa poprawie i powoli 
wracamy do stanu sprzed 2020 r., stąd wizyta na-
szych gości w Nowogardzie, którzy za każdym razem 
podkreślają, iż czują się tu jak w domu.
 Burmistrz Nowogardu przekazał na ręce Państwa 
Will  pozdrowienia dla władz miasta Heide i jego 
mieszkańców oraz pokreślił, iż wzajemna współ-
praca naszych miast jest wzorcowa. Nasi znakomici 

Wizyta przyjaciół z Heide

goście przekazali natomiast wstępne zaproszenie 
dla delegacji Nowogardu na spotkanie noworocz-
ne „Neujahrsempfang”, które organizowane jest 
w styczniu przez Związek Przedsiębiorców i Gospo-
darki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Woj-
skowego i miasto Heide.

Jarosław Soborski
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy

tyki. Nie tylko zbierają banknoty, medale i monety. 
Potrafią tropić najbardziej oryginalne okazy. Wy-
dają niemałe pieniądze na uzupełnienie własnego 
zbioru, który posiada wartość to dla jego właściciela 
jest bezcenny. Koło Numizmatyczne w Nowogardzie 
które liczy 28 członków obchodziło w ubiegłym roku 
40-lecie swojej działalności.

Andrzej Sawicki
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 97. urodziny obchodziła 10 października mieszkająca od lat w podnowogardzkiej Sąpolnicy Pani Irena 
Okoń. Kilka dni później odwiedził ją z tej okazji burmistrz Robert Czapla, życząc jednej z najstarszych miesz-
kanek naszej gminy kolejnych lat w zdrowiu i miłości ze strony licznej rodziny. Przekazał jej także bukiet 
kwiatów oraz drobne upominki.

Paweł Botarski

Burmistrz Robert Czapla
z życzeniami u dostojnej solenizantki
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Nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Burmistrz Robert Czapla

zapowiedział podwyżki
W tym roku nagrody finansowe otrzymali dy-
rektorzy wszystkich placówek, a z grona peda-
gogicznego wyróżnieni zostali nimi:

1. Katarzyna Falkowska – Simińska

Zatrudniona w SP 1, nauczyciel matematyki, 
staż pracy 20 lat, obecnie pełni funkcję wicedy-
rektora szkoły. Należy do nauczycieli bardzo ak-
tywnych, pozyskała dofinansowanie z progra-
mu MeiN na wycieczki szkolne dla 90 uczniów. 
Bardzo dużo przygotowuje i organizuje kon-
kursów matematycznych, a także pozyskała 
od sponsorów nagrody dla uczniów biorących 
udział w konkursach.

2. Anna Szymańska

Zatrudniona w SP 1 jako pedagog szkolny, staż 
pracy 19 lat. Współorganizowała udział w pro-
jekcie teatralnym organizowanym przez Kura-
torium Oświaty w Szczecinie, jest pomysłodaw-
czynią wielu akcji charytatywnych w których 
pozyskano kwotę 12 tys. złotych. Jako członkini 
zarządu KS Śnieżne Pantery Nowogard pozyska-
ła również 24 tys. złotych na zajęcia sportowe 
w badmintonie dla uczniów.

3. Bogdan Wawryczuk

Zatrudniony w SP 1 nauczyciel wychowania fi-
zycznego, staż pracy 19 lat. Inicjator powstania 
klasy sportowej z którą odnosi sukcesy. Napisał 
i zrealizował projekty i ze wszystkich pozyskał 
środki finansowe, które zostały przeznaczone 
na zakup sprzętu sportowego dla szkoły, a także 
na nagrody dla dzieci. Uzyskał środki na remont 
pokoju nauczycielskiego. który wykonał sam 
w czasie urlopu.

4. Anna Bitenc

Zatrudniona w SP 2 nauczyciel języka polskiego, 
staż pracy 21 lat, osiągnęła bardzo dobre wyni-
ki z egzaminów z j. polskiego oraz dobre wyniki 
w konkursach wojewódzkich. Udziela pomo-
cy rodzicom w trudnej sytuacji życiowej, wraz 
z radą pedagogiczną pozyskała środki na zakup 
strojów sportowych dla uczniów.

 Trzynaścioro nauczycieli, a także dyrektorzy wszyst-
kich publicznych szkół i przedszkoli, działających na te-
renie gminy Nowogard, otrzymali 13 września nagrody 
finansowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość 
z tej okazji odbyła się w restauracji „Okrąglak”, a jej go-
spodarzem był burmistrz Nowogardu Robert Czapla, któ-
ry zaproszonym gościom dziękował za wysiłek włożony 
w kształcenie najmłodszych mieszkańców naszego mia-
sta i okolic. Dodawał, że jest niezwykle dumny z poziomu 
i wyników, osiąganych przez wszystkie placówki.
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5. Artur Gnych

Zatrudniony w SP 2 nauczyciel wychowania fi-
zycznego, staż pracy 22 lata. Jego uczniowie 
osiągają bardzo dobre wyniki sportowe na 
szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Jako 
wychowawca poszukuje różnych źródeł pomocy 
uczniom, systematycznie organizuje charyta-
tywne kiermasze. Pozyskał nagrody rzeczowe 
które są przekazywane do loterii fantowych ale 
także pozyskał rower na licytację na festyn cha-
rytatywny „Prosto z serca dla Michała”.

6. Edyta Wieczorek

Zatrudniona w SP 3 jako pedagog szkolny staż 
pracy 17 lat. Zapewnia pomoc uczniom w trud-
nej sytuacji życiowej, uczestniczyła w zbiórce dla 
uczniów z Ukrainy, organizator w akcjach Koła 
Wolontariatu i bardzo dużo opracowała autor-
skich programów Edukacyjnych.

7. Katarzyna Kazuba

Zatrudniona w SP 3 nauczyciel języka angielskie-
go, staż pracy 15 lat. Pomysłodawca wielu kon-
kursów z j. angielskiego, bardzo dobre wyniki na 
egzaminach ósmoklasisty, pozyskała wiele ma-
teriałów pomocniczych oraz nagród na konkursy 
szkolne.

8. Agnieszka Czyżak

Zatrudniona w SP Błotno nauczyciel j, polskiego 
i plastyki, staż pracy 29 lat. Jej uczniowie osiąga-
ją wysokie wyniki na egzaminach ósmoklasisty, 
wdrożyła innowacyjne pomysły dotyczące me-
tod tworzenia gier edukacyjnych, przygotowuje 
uroczystości szkolne oraz imprezy kulturalne. 
Jest koordynatorem działalności charytatywnej 
w szkole. Pozyskała fundusze na zakup sprzętu 
do rehabilitacji.

9. Dorota Klimczak

Zatrudniona w SP Długołęka nauczyciel mate-
matyki, informatyki i logopedii, staż pracy 13 
lat. Jej uczniowie uzyskują wysokie wyniki na eg-
zaminach, jest organizatorem konkursu Mistrz 
Tabliczki Mnożenia i Dzielenia oraz innych tur-
niejów matematycznych. Pozyskała środki na za-
kup rolet, nagród w konkursach szkolnych i mię-
dzyszkolnych.

10. Justyna Barczak

Zatrudniona w SP Strzelewo nauczyciel wy-
chowania fizycznego, techniki i plastyki, staż 
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pracy 13 lat. Uczniowie pod jej kierownictwem 
w ostatnim roku zajęli I miejsce w Mistrzostwach 
Gminnych w Tenisie Stołowym oraz II miejsce 
w Mistrzostwach Powiatowych w piłce nożnej 
dziewcząt a także w innych konkursach w latach 
ubiegłych. Pozyskała fundusze na zakup sprzę-
tu sportowego wraz z Radą Sołecką. pozyskała 
sponsora na zakup bramek do unihokeja.

11. Anna Owczarek

Zatrudniona w Przedszkolu nr 4 nauczyciel j. an-
gielskiego we wczesnym nauczaniu, staż pracy 
7 lat. Jest organizatorem wielu konkursów przed-
szkolnych. Jej przedszkolaki zajęły I miejsce w 
konkursie plastycznym Czyste Powietrze Wokół 
Nas, organizuje imprezy kulturalne oraz wyciecz-
ki do kina i biblioteki. Pozyskała różne nagrody 
rzeczowe od wydawnictw.

12. Inga Szymańska – Głowicka

Zatrudniona w II LO jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, staż pracy 23 lata. Wdrażała pro-
gramy autorskie z wychowania fizycznego, jej 
uczniowie odnosili wysokie sukcesy w turniejach 
sportowych, pozyskała środki pieniężne w kwo-
cie 3104 zł z krajowego funduszu szkoleń na do-
kształcanie nauczycieli. Pozyskała bony upomin-
kowe oraz fundusze na wycieczkę do Pogorzelicy 
dla uczniów.

13. Emilia Wierzbicka – Kasprzak

Zatrudniona w II LO nauczyciel j. polskiego i geo-
grafii, staż pracy 10 lat. Jej uczniowie uzyskali 
bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym 
z j. polskiego, a także uzyskali I miejsce w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Amatorskich Przeglądów 
Teatralnych. Współpracuje z Akademią Sztuki 
w Szczecinie, realizowała różne spektakle te-
atralne na terenie szkoły, pozyskała dofinanso-
wanie do wyjazdu dla zespołu dziennikarskiego 
we współpracy z Unity Line.

 Co ważne, podczas uroczystości burmistrz 
Robert Czapla zapowiedział, że na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej przedstawi radnym projekt 
uchwały, pozwalającej na zwiększenie dodatku 
dla dyrektorów o minimum 1000 zł. Wyjaśniał, 
że dyrektorzy zarabiają mniej niż niektórzy na-
uczyciele, a tak być nie powinno, a że nie mógł, 
pomimo kilkukrotnych prób, osiągnąć w tej spra-
wie porozumienia z klubami radnych, to projekt 
wnosi z własnej inicjatywy i ma nadzieję, że zo-
stanie on przyjęty. Sesja odbędzie się w przy-
szłym tygodniu.

Paweł Botarski
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 Dzień 19 października 2022 (środa) przebiegał 
w naszej Gminie pod dyktando debaty na temat 
finansowania zadań oświatowych w Gminie Nowo-
gard w roku 2023. 
 Burmistrz Robert Czapla zaproponował w projek-
cie uchwały podniesienie dodatku dla dyrektorów 
przynajmniej o 1000 zł i wskazał źródło finansowa-
nia oraz poparł wniosek o podwyżki wynagrodzeń 
dla sekretarek. Radni zaś po raz kolejny naobiecy-
wali dyrektorom szkół masę rzeczy, za którymi jed-
nak nie poszła żadna propozycja konkretnych roz-
wiązań – skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Radni 
nasi zachowują się jak Rząd PiS – dają podwyżki, 
a płacić musi ktoś inny, rezygnując np. z zaplano-
wanych inwestycji. Brak inwestycji to brak rozwoju 
gminy, a w konsekwencji stagnacja – często powta-
rza to podczas dyskusji z radnymi Skarbnik Gminy. 
Skąd brać na to wszystko pieniądze? Rząd na prawo 
i lewo rozdaje podwyżki, ale za tym nie płyną pie-
niądze i stąd dziś problemy szpitali (podwyżka dla 
pielęgniarek) czy samorządów (podwyżki dla na-
uczycieli). 
 Sesja specjalna została zwołana, ponieważ pro-
blem oświaty nowogardzkiej nie został rozwiązany, 
pomimo obietnic i zapowiadanych spotkań ze stro-
ny radnych, do których ostatecznie nie doszło. Choć 
radni głośno o tym mówili, nie tylko na sali sesyjnej, 
ale i w mediach społecznościowych, gdy ogłoszono 
datę spotkań, po prostu na te spotkania nie przy-
szli, m.in. radni Marcin Nieradka (PiS) czy Michał 
Bociarski. Zaś pozostali radni, w tym Andrzej Kania 
(Nowa) i Jowita Pawlak (Nowa) zaproponowali naj-
pierw stronie gminnej, aby przygotować i rozważyć 
3 warianty podwyższenia podatku od nieruchomo-
ści oraz zwiększenia opłat za zajęcie pasa drogo-

Podwyżki
w nowogardzkiej oświacie

wego i inne podobne 
rozwiązania. Jednak 
gdy w internecie, je-
den z nieobecnych na 
pierwszym spotkaniu 
radnych (M. Nierad-
ka), wywołał burzę in-
formując, że chcą podnieść podatki, to na kolejnym 
spotkaniu radni sobie wyszli (Andrzej Kania i Michał 
Wiatr – Nowa). 
 Nie zaproponowano żadnych rozwiązań, ani pro-
pozycji – jedynie radna Jowita Pawlak poinformowa-
ła, że jako Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie zwoła debatę odnośnie oświaty, co też się 
stało. Burmistrz Robert Czapla wraz z pracownika-
mi urzędu pochylili się nad tematem i przygotowali 
uchwałę z dwoma wariantami rozwiązania. 
 Aby jednak nie wyszło, że tylko Burmistrzowi za-
leży na rozwiązaniu problemu, radni zaproponowali 
w czasie debaty „swój” projekt uchwały, czyli zmo-
dyfikowany projekt Burmistrza.
 Niby Burmistrza, a już nie Burmistrza – bo nasz. 
Z tą jednak różnicą, że radni nie podali w swej pro-
pozycji źródła finansowania. 
 Zanim radni zagłosowali, głos zabrał Skarbnik, 
który uczulał, że musi być zachowana procedura 
planowania budżetu w gminie Nowogard, jak w każ-
dej jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych, gdzie jasno zo-
stały uregulowane tak zwane reguły budżetowe jak 
i reguły ostrożnościowe które muszą być spełnio-
ne, aby uchwalić jakikolwiek budżet. To oznacza, że 
w pierwszej kolejności samorząd musi zabezpieczyć 
pieniądze na realizację zadań własnych. Następnie 
na obsługę długu, a dopiero wolne środki przezna-
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cza na inwestycje. Natomiast jest też tak zwana 
nadwyżka operacyjna, czyli różnica między docho-
dami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jednak 
w naszej gminie, jak wskazał Skarbnik Marcin Mar-
chewka, nadwyżki operacyjnej nie ma - faktycznie 
jest ona bliska zeru. Musimy pamiętać, że wydatki 
rosną, płaca minimalna rośnie, wydatki na media 
diametralnie wzrosty nawet o 300%, że planowany 
jest wzrost wynagrodzeń dla pań w sekretariatach, 
nie mówiąc już pokryciu długu szpitala, który wyni-
ka z podwyżki tegorocznej dla pielęgniarek, czy też 
potrzeba zabezpieczenia w budżecie gminy wkładu 
własnego na realizację inwestycji, na które gmina 
otrzymała dofinansowanie z programu „Polski Ład”. 
Planowany dotychczas budżet był równoważony do 
niezbędnego minimum. Za to wszystko odpowiada 
organ wykonawczy, jak i stanowiący. Gdyby gmina 
chciała rozwiązać wszystkie potrzeby finansowe, to 
nadwyżka budżetowa musiałaby oscylować w wyso-
kości 10 mln złotych, a na dziś wynosi zero lub pra-
wie zero złotych. 
 Aby można było zrealizować obietnice radnych, to 
gmina musiałaby przedłożyć budżet z deficytem na 
poziomie około 15 mln zł, czyli jeżeli jest deficyt 
trzeba go zrównoważyć, aby nie zadłużać gminy. Nie 
wszystkie wydatki da się jednak zaplanować. Mowa 
tu o urlopach nauczycieli na poratowania zdrowia, 
odejścia na emeryturę, zastępstwa w czasie zwol-
nienia lekarskiego, na nauczanie indywidualne czy 
zajęcia rewalidacyjne, które dochodzą, bo rodzice 
dostarczają orzeczenia i to wszystko związane jest 
z tym, że trzeba zwiększyć budżet w oświacie. Dy-
rektorzy często stają przed dylematem - skąd wziąć 
pieniądze? Dyrektorzy szkół często rezygnują z wy-
datków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne, by 
podnieść wynagrodzenia nauczycielom, ponieważ 
nie ma innego źródła finansowania. 
 Gmina z roku na rok 
musi dokładać coraz wię-
cej do oświaty, bo sub-
wencja oświatowa nie jest 
w stanie pokryć wydat-
ków związanych z prowa-
dzeniem oświaty (nie po-
krywa wynagrodzeń, a co 
dopiero pozostałe rzeczy). 
I gmina Nowogard nie jest 
w tym problemie osamot-
niona, bo wszystkie samo-
rządy z tym problemem 
się borykają.
 Niewątpliwie obniżanie 
wszystkich podatków w na-
szej gminie przez radnych 
doprowadziło do tego, że 
dziś gmina Nowogard ma 
o wiele mniejsze dochody, 
zaś potrzeby rosną. 

 Odcinając źródła dochodu gminie radni sprawili, 
że aby dać drugim, trzeba komuś zabrać, by zrówno-
ważyć budżet i nie zaciągać kolejnego długu. 
 Radni stwierdzili, że należy zwiększyć dodatek 
funkcyjny dla dyrektorów placówek oświatowych 
oraz należy zwiększyć wynagrodzenia sekretarkom, 
ale zabrakło przysłowiowej „kropki nad i” - czyli roz-
wiązania.
 Propozycja Burmistrza była racjonalna i nie po-
większała deficytu w budżecie gminy. Należało ją tyl-
ko przyjąć, ale radni jej nie wprowadzili nawet pod 
obrady. Zaś na bazie uchwały Burmistrza radna Ka-
rolina Jaklińska-Czyżakprzygotowała uchwałę i ją 
zgłosiła pod obrady jako swoją propozycję. Problem 
w tym, że propozycja radnej nie zawierała źródła po-
krycia tej uchwały. To oznacza, że przyjęta propozy-
cja zwiększy deficyt w budżecie gminy na rok 2023. 
Co za tym idzie, trzeba będzie zrezygnować z wielu 
inwestycji, aby budżet się równoważył. Kiedy zwró-
cono uwagę radnej na wspomnianą sytuację ta 
stwierdziła w czasie debaty, że pieniądze w oświacie 
by się znalazły, gdyby m.in. szkoła w Żabowie zosta-
ła w końcu zlikwidowana, bo jej utrzymywanie jest 
nieracjonalne z powodu zmniejszającej się co roku 
liczby uczniów. Przypomnijmy tylko, że jeszcze na 
początku tego roku opowiadała się ona przeciwko 
zamknięciu wspomnianej szkoły, której była niegdyś 
dyrektorem, a dziś optuje za jej zamknięciem. 
  Oto uchwały odnośnie oświaty, które radni 
w tym dniu jednogłośnie przyjęli:
1. Zasady udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli.
2. Regulamin wynagradzania nauczycieli (dodatek 
funkcyjny dla dyrektorów).

O pozostałych uchwałach z tej sesji poinformuje Pań-
stwa w najbliższym czasie w oddzielnym artykule.

ps
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 Po rozpoznaniu w dniu 12 września 2022 roku 
w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa 
Gminy Nowogard przeciwko Redaktorowi Naczel-
nemu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni 
w Szczecinie „PR Szczecin” Spółki Akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie o nakazanie opublikowania sprostowa-
nia, Sąd Okręgowy zobowiązał Redaktora Naczelne-
go Polskiego Radia do bezpłatnego opublikowania 
na stronie internetowej https://radioszczecin.pl/ 
sprostowania odnośnie nieprawdziwych informa-
cji, które zostały opublikowane w materiale praso-
wym pt. „Afera gruntowa w Nowogardzie” z dnia 
8.06.2021 r.
 W swym wyroku Sąd podał również treść tegoż 
sprostowania, które brzmi:
 W ww. materiale prasowym (uwaga autora-mowa 
tu o materiale prasowym „Afera gruntowa w Nowo-
gardzie”) nieprawdziwie wskazano, że grunt gminy 
Nowogard został sprzedany za 10 % wartości. W rze-
czywistości nabycie gruntu nastąpiło w przetargu nie-
ograniczonym za kwotę wyższą od wartości rynkowej 
oszacowanej przez rzeczoznawcę.  Nieprawdziwa jest 
informacja, że nabywcy nie wykonali zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z umową – grunt został 
zagospodarowany w terminie zgodnie z tre-
ścią zobowiązania.
 Gmina zwróciła się do Radia Szczecin 
o dobrowolne zamieszczenie ww. sprosto-
wanie.
 Jednak redakcja odmówiła i Gmina była 
zmuszona pójść do Sądu, gdzie sprawę wy-
grała.
 Po uprawomocnieniu się wyroku, Ra-
dio Szczecin będzie zmuszone opubliko-
wać wspomniane sprostowanie na własny 
koszt.
 Wyprodukowany bowiem materiał 
dziennikarski miał ukazać w złym świetle 
osobę Skarbnika Gminy oraz burmistrza, 
jako złego gospodarza gminy, zaś radnych, 
jako tych „cudownych”, którzy troskali się 
losem Gminy i jej mieszkańców. Materiał 
oparty o „rewelacje” radnych z Nowej i PiS, 
wśród którym prym wiedli Dariusz Kielan 
i Marcin Nieradka, okazał się nieprawdzi-
wy, zaś Radio Szczecin i jej pracownicy nie 
wykazali się staranną rzetelnością wyma-
ganą przez art. 12 ust 1 Prawa prasowego 
przy zbieraniu potrzebnego materiału – 
i to jest fakt niepodważalny – i oparli swą 

Sąd potwierdził: Radio Szczecin
musi sprostować kłamstwa odnośnie 

tzw. „afery gruntowej”
wiedzę jedynie na pomówieniach i nieprawdziwych 
tezach, których autorami byli niektórzy radni z No-
wogardu.

***
 Po tym wszystkim ciśnie się na myśl taka oto kon-
kluzja, że jakże łatwo przychodzi niektórym tworzenie 
materiałów prasowych, opartych na domniemaniach 
i wyssanych z palca informacjach, których autorami 
są nowogardzcy radni. To kolejna taka sytuacja, z któ-
rą mamy do czynienia. Przypomnijmy, że ci sami radni 
byli źródłem wiedzy red. Plecana z TVP Szczecin, któ-
ry również usłyszał wyrok w swej sprawie, za narusze-
nie dóbr osobistych Gminy Nowogard za tworzenie 
materiałów prasowych nieoddających prawdziwego 
obrazu rzeczywistości Gminy.
 Jakże to smutny obraz wyłania nam się po raz ko-
lejny w Gminie Nowogard – wybrani zostali do Rady 
Miejskiej ludzie, dla których ulubioną zabawą stało 
się oczernianie osób, z którymi im nie po drodze. Ale 
jak to mówią, sprawiedliwość to mocna, stała wola 
dawania każdemu tego, co mu się należy – według 
jego zasług. Przyjdzie w końcu „kryska na matyska”.

ps
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 W dniu 16.10.2022r odbyły się zawody wędkar-
skie, organizowane przez Klub Abstynencki „HANIA”, 
w którym wzieli udział zawodnicy m.i. z Goleniowa, 
Golczewa, Stepnicy oraz gospodarze klubu. Zawody 
odbyły się w miłej atmosferze w pełnym skupieniu, 
pięknej pogodzie tylko ryby nie bardzo brały tego 
dnia, ale mimo to zawody wygrali.
I Miejsce P. Krzysztof Izdebski - GOLENIÓW
II Miejsce P. Wojciech Każmierczak - NOWOGARD
III Miejsce P. Wiesław Lipko - NOWOGARD

ZAWODY WĘDKARSKIE NOWOGARD 2022
oraz juniorzy gdzie Nowogard zdominował całe po-
dium.
 Były upominki oraz piękne Puchary, które ufundo-
wał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. W imieniu 
burmistrza życzenia i gratulacje przekazał pracownik 
wydziału RLFKiS - Urszula Kluczewska. Zawody były 
zakończone ciepłym posiłkiem, kawą i ciastem. Te-
raz czekamy do następnych zawodów w przyszłym 
roku. 
Z rybackim pozdrowieniami dziękują organizatorzy.
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 08.10.2022 roku w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbył się koncert charytatywny dla Michała Kozery, 
który już od ponad roku dzielnie walczy o powrót do 
zdrowia po wypadku motocrossowym.
 Justyna Sosnowska, organizatorka koncertu, na 
wstępie przytoczyła piękny cytat o empatii, dziękując 
licznie zebranej publiczności za wsparcie, obecność 
i kupno cegiełek, które w całości zostaną przezna-
czone na leczenie i rehabilitację Michała. Mieliśmy 
dziś okazję usłyszeć wyjątkowych, nowogardzkich 
wokalistów z akompaniamentem energetycznego 
zespołu, który – nie oszukujmy się – również dał 
czadu! Znane, polskie piosenki porwały publiczność, 
która klaskała i śpiewała wspólnie z wykonawcami. 
Koncert uświetnił występ niesamowitego gitarzy-
sty, Jarosława „Jasia” Kidawy, który przyjechał do 
nas prosto z Warszawy. Na koniec usłyszeliśmy kilka 
słów od żony Michała – Justyny. Na scenie pojawił 
się również sam Michał – na ekranie telefonu, pod-
czas wideorozmowy, dzięki której mógł być z nami 
w tym dniu. Mamy nadzieję, że już wkrótce życie 
tego ciepłego, młodego małżeństwa wróci do nor-
malności i za to trzymamy mocno kciuki. Dziękuje-
my Państwu, że byliście z Nami!

(drp)

KONCERT CHARYTATYWNY.
ZAGRALI DLA MICHAŁA
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płat-
nością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za 
drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i od-
śnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały 
dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpe-
cące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to 

również dobra współpraca burmistrza z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby od-
bywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały 
się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na 
rzecz jej mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracu-
ją na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno 
naszego miasta i gminy.

Grabienie liści i porządki na cmentarzu w Świerczewie

Grabienie liści przy murach miejskich i na schodach za pomnikiem

Grabienie liści - skwer przy szalecie miejskim i chodnik przy Placu Wolności
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Koszenie trawy i pożądki wokół placu zabaw i siłowni na ul. Radosława

Naprawa ławek przy ścieżce rowerowo-pieszej przy jeziorze

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELA
ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGOŁĘCE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce  zatrudni 
w roku szkolnym 2022/2023 
na stanowisku:
• Psychologa szkolnego w wymiarze 6/22 godzin;
Od kandydata wymagane są kwalifikacje zgodne 
z Rozporządzeniem MEiN.
Wymagane dokumenty:
• Podanie
• Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje (zgod-
nie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017r.);
• CV
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Dłu-
gołęce, 72-200 Nowogard, Długołęka 16a, w celu pro-
wadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.
Dokumenty należy składać w sekretariacie ZEAS – u 
w Nowogardzie ul. 3 go Maja 6 do dnia  04.11.2022 
roku do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem na kopercie „Oferta pracy na psychologa szkol-
nego w Szkole Podstawowej w Długołęce.”

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce
mgr Monika Huget 
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Zmiany w zbiórce tzw. gabarytów są następujące:

W miejscowościach Bochlin, Dąbrowa, Grabin, 
Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warn-
kowo, Wierzchęcino, Suchy Las zbiórka odbędzie się 
15 listopada.

W miejscowościach Bromierz, Długołęka, Gardna, 
Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzy-
ca, Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszo-
mierz zbiórka odbędzie się 16 listopada.

W miejscowościach Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, 
Wojcieszyn, Słajsino zbiórka odpędzie się 17 listo-
pada.

Nowe terminy odbioru odpadów zmieszanych w li-
stopadzie obowiązywać będą w następujących re-
jonach:

1. Plac Wolności, Osiedlowa nr 4, Luboszan nr 12-
13, 700 Lecia nr 1-5, Kowalska, Warszawska, Sądo-
wa, Armii Krajowej Wybickiego, Staszica, Norwida, 
Jodłowa, Dębowa, Lipowa, Świerkowa, Jezionowa, 
Brzozowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, Zamko-
wa, Topolowa – odbiór odbędzie się 2, 15 i 29 listo-
pada. 

2. Osiedlowa nr 1-3, 700 Lecia nr 11-13, Wiejska, 
Racławicka, Głowackiego, Rataja, Kosynierów, Wy-
szyńskiego, Lutyków, Kościelna, Ofiar Katynia, Dą-
browskiego, Kościuszki, Miętno nr 20-23, Sikorskie-
go, Wileńska, Okulickiego, Traugutta, Pileckiego nr 
10 i 20, Piłsudskiego, Blacharska, Plac Szarych Sze-
regów, Słoneczna, Warszawska 1, Szkolna – odbiór 
odbędzie się 3, 16 i 30 listopada.

3. Czarnieckiego, Luboszan, 700 Lecia nr 23-27, 
5 Marca nr 1-5, Zielona, Wojska Polskiego, Prome-
nada, Smużyny, Monte Cassino, Zamkowa nr 7a-17, 
Kilińskiego, Stolarska, Okulickiego nr 2a, 2b, 6 – od-
biór odbędzie się 4,17 listopada.

4. 5 Marca nr 7-11, 700 Lecia nr 15-20, Leśna, Otrę-
by, Zbyszewica, Bema, Pileckiego – odbiór odbędzie 
się 4, 18 listopada. 

W listopadzie zmiany w harmonogramie 
odbioru odpadów

5. Waryńskiego, 3 Maja, Batalionów Chłopskich, 
Rzeszowskiego, Pocztowa, Fabryczna, Księcia Raci-
bora I, Światowida, Gryfitów, Kazimierza Wielkiego 
– odbiór odbędzie się 12, 25 listopada.

6. Dąbrowa, Bochlin, Grabin, Błotno, Łęgno, Trze-
chel, Czermnica, Miodne – odbiór odbędzie się 2, 
15 i 29 listopada.

7. Dąbrowa nr 60 – 63, 67, 68, Wierzchęcino nr 49-
53, Zakłodzie nr 51, 52, Błotny Młyn nr 46-49, Błotno 
50, Olszyca, Suchy Las, Płotkowo, Strzelewo nr 18-26, 
Czermnica 43, 44, 57, 52f, 53g, Wyszomierz nr 2a, 
41, 44, 45, Nowe Wyszomierki nr 1-7, Gardna 4e, 4h, 
Wierzbięcin nr 44-49, Żabówko nr 14, 21, 22, 24, Kra-
snołęka nr 34, 35, Sieciechowo nr 64, 95, Olchowo 
nr 67 – odbiór odbędzie się 2, 15 i 29 listopada.

8. Długołęka, Krasnołęka, Wyszomierz, Stare Wy-
szomierki, Olchowo, Gardna, Miękkie, Starogoszcz 
– odbiór odbędzie się 3, 16 i 30 listopada.

9. Pustać, Monte Cassion nr 24, Grota Roweckiego 
nr 58, Wiejska nr 50, Miętno nr 23, Rataja nr 31, Ki-
lińskiego nr 1z, 9a, Dz. nr 80/21, Ostrzyca nr 54, 56, 
56b, 59, 60, 62, Bromierz nr 55, Zatocze, Ptaszkowo, 
Ogary, Wierzbięcin nr 38/1, 38/2, 41, 42, Karsk nr 11, 
Wołowiec nr 41, Zagórz, Kochanowskiego nr 12a, 12b, 
Cmentarnanr 14g, Radosława nr 72, 77, 78, Kościuszki 
17b, 23c – odbiór odbędzie się 3, 16 i 30 listopada.

10. Karsk, Ogorzele, Strzelewo, Świerczewo, Sąpole, 
Warnkowo – odbiór odbędzie się 4, 17 listopada.

11. Wierzbięcin, Sąpolnica, Ostrzyca, Bromierz, 
Osowo, Bieniczki, Bieńczyce – odbiór odbędzie się 
3, 16 i 30 listopada.

12. Słajsino, Kulice, Jarchlino – odbiór odbędzie się 
14, 28 listopada.

W przypadku odpadów gromadzonych selektywnie 
zmieni się termin odbioru: 
- odpadów biodegradowalnych – odbiór odbędzie 
się 12 i 25 listopada,
- szkła – odbiór odbędzie się 14 listopada.

 W harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w listopadzie br. dojdzie do kilku zmian. Polegać 
one będę na drobnych przesunięciach w terminach odbioru.
 Zmiany te wprowadzone zostały z przyczyn niezależnych od Gminy Nowogard. Dotyczyć one będę 
zarówno zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
a także odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów gromadzonych selektywnie.
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INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM
Dodatek węglowy przysługuje osobom w gospodarstwie domowym, które spełniają jednocześnie 
następujące warunki:

• głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
• wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem 
lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
• wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków,
• wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania do-
datku węglowego musi być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy 
nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (o których mowa 
w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania:
Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe;

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglo-
wym, rozumie się:
• osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
lub
• osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem za-
mieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca 
zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (po-
zostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobo-
wego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.

 Dodatkowo, w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłow-
niczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku 
o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.
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 W dniu 19 września br. w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli 
z przedstawicielami organizacji skupiających no-
wogardzkich seniorów. W spotkaniu z burmistrzem 
uczestniczyli : Barbara Mucha – prezes Stowarzysze-
nia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Krzysztof Saniuk 
– przewodniczący Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policji w Nowogardzie, Jerzy Tębłowski 
– przewodniczący Koła Terenowego Związku Emery-
tów i Rencistów Służby Więziennej w Nowogardzie 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
 Podobnie jak w ubiegłych latach przedstawiciele 
seniorów zwrócili się z prośbą o zorganizowanie im-
prezy integracyjnej ,,Balu Seniora’’. Wspólnie usta-
lono, że tegoroczny ,, Bal Seniora’’ odbędzie się 18 
listopada w Willi Zbyszko w Nowogardzie od godz. 
18.00. Burmistrz Robert Czapla na ,, Bal Seniora’’ 
zaprosił przedstawicieli organizacji senioralnych: 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Emerytów 

IV Nowogardzki Bal Seniora
i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej a także członków Nowogardzkich 
Związków Sybiraków, Stowarzyszenia Diabetyków, 
Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicz-
nymi ,,Lila - róż’ , członków Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz seniorów niezrzeszonych.
 Tegoroczny ,,Bal Seniora’’ to kolejna IV edycja 
imprezy integracyjnej dla nowogardzkich seniorów. 
W poprzednich edycjach w zabawie uczestniczyło 
co roku ponad 200 seniorów.
 Informacje odnośnie organizacji ,,Balu Seniora’’ 
można uzyskać u przedstawicieli w/w organizacji 
senioralnych oraz w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, 
Kultury i Sportu u Pani Urszuli Berezowskiej - tel. 
91 39 26 233.

Urszula Berezowska 
Wydział Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu

W Nowogardzkim Domu Kultury jest taki zespół, którego znakiem rozpoznawczym są piękne stroje, 
wianki na głowie i włosy zaplecione w warkocze.

Śpiewają piosenki ludowe przy akompaniamencie akordeonu. Wiecie już o kim mowa?
Dziecięcy Zespół Piosenki Ludowej ogłasza rekrutację!

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat, które lubią muzykę i chciałyby spróbować swoich sił
w śpiewaniu w zespole. Gwarantujemy dobrą zabawę, występy na scenie,

udział w przeglądach artystycznych.
W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego

z instruktor Barbarą Źróbek –607545909



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 17



Wiadomości Samorządowe18

www.nowogard.pl

PLAC WOLNOŚCI

10 listopada
8 grudnia

Daty poboru krwi 2022 r.
ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit
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Komunikat
Szanowni Państwo,
informujemy, iż w kasie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, znajdującej się w No-
wogardzie przy ul. 700 Lecia 14 (pierwsze piętro), można dokonywać opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przy użyciu karty płatniczej.
Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy płatności.
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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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