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dokończenie na str. 3

Komisja rewizyjna 
za absolutorium  
dla burmistrza 

W dniu 2 czerwca br., komisja rewizyjna Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, złożyła wniosek do Rady Miejskiej o udzie-
lenie absolutorium burmistrzowi Robertowi Czapli z tytu-
łu wykonania budżetu za rok 2014. Komisja rewizyjna przy  
formułowaniu wniosku korzysta z całego zakresu uprawnień 

dokończenie na str. 8

Wewnątrz tego numeru WS  
znajduje się harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych w okresie  
1 lipca – 31 grudnia 2015 roku.

Co się dzieje w Gimnazjum nr 3 – ciąg dalszy 
W dniu 18 kwietnia br., w nowogardzkim ratuszu, miała 

miejsce konferencja prasowa, której organizatorem był Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Nowogardzie. Obec-
ni wówczas dziennikarze zostali poinformowani, o zarzutach 
ciążących wobec dyrektor Gimnazjum nr 3 Ireny Juszczyk, od-
nośnie podejrzenia o stosowanie wobec jednego z pracowni-
ków mobbingu.

W związku z nowymi okolicznościami, w dniu 2 czerw-
ca   br.,  ZNP wysłał na adres goleniowskiej prokuratury doku-
mentację uzupełniającą do prowadzonej sprawy. W niej zawar-
ta została informacja, że do Związku samodzielnie zgłosiły się 
kolejne osoby, poszkodowane przez dyrektor Irenę Juszczyk. 
Jest to efekt prac Komisji Antymobbingowej, która została 
powołana przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego,  
do zbadania zarzutów stawianych dyrektorowi Gimnazjum nr 3.

Warto przypomnieć, że organem prowadzącym szkołę jest 

Gmina i to między innymi do jej obowiązków należy wyjaśnie-
nie całej sprawy. Poczuwając się więc do tej odpowiedzialno-
ści, zważając na to, iż dotyczy to nauczycieli, a także jednej 
z uczennic, nikt nie zamierza chować głowy w piasek. O spra-
wie będą więc na bieżąco informowani wszyscy mieszkańcy 
tak, aby uniknąć jakichkolwiek przekłamań i domniemań, 
a zwłaszcze tych stosowanych zazwyczaj przez jedno z lokal-
nych miediów.

 Piotr Suchy

70-lecie powstania Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

W piątek, 29 maja br., z okazji 70-lecia powstania Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, 
przepięknie wykonanym przez uczniów polonezem, rozpo-
czął się uroczysty apel, na któy przybyli zaproszeni goście, 
dawni dyrektorzy oraz nauczyciele. Apel był okazją do wspo-
mnień tych wszystkich lat, do wspomnień o byłych nauczy-
cielach. Wielu wzruszeń dostarczyły również stare zdjęcia, 
które ze swoich zbiorów udostępnił Franciszek Karolewski, no-
wogardzki kronikarz. Słowa gratulacji, na ręce dyrektora placówki  
Sebastiana Szymańskiego, złożył absolwent tej szkoły - bur-

mistrz Robert Czapla, który podziękował również obecnej na sali 
swojej byłej wychowawczyni za trud jej pracy wychowawczej.

W wygłoszonym przez włodarza Nowogardu w podzięko-
waniu nie zabrakło słów wdzięczności dla wszystkich nauczy-
cieli i dyrektorów, którzy „przez trud swej pracy wychowali po-
kolenia uczniów, którzy wyrośli na porządnych obywateli naszej 
Ojczyzny”. Wraz z listem gratulacyjnym dla dyrekcji, nauczy-
cieli i uczniów nowogardzkiej Alma Mater, burmistrz przeka-
zał na rzecz szkoły, w imieniu Gminy czek na kwotę 70 000 zł.  
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Gmina inwestuje w oświatę

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 

W poniedziałek, 1 czerwca br., burmistrz Robert Czapla 
wraz z Sebastianem Szymańskim dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 1 (SP1) w Nowogardzie, wykonawcą, pracownikami 
Urzędu Miejskiego oraz Anną Kaczmarek i Erykiem Duszyń-
skim (najlepsi uczniowie klas 1), dokonali symbolicznego wbi-
cia łopaty. W ten sposób została zapoczątkowana inwestycja, 
polegająca na zagospodarowaniu terenu przy placu zabaw, 
który Gmina zbudowała przy SP nr 1. Prace te mają być zakoń-
czone z końcem sierpnia br.

Zostaną wyremontowane schody oraz trybuny wraz 
z wykonaniem nowych siedzisk. Zagospodarowanie terenu, 
obejmuje również wymianę istniejącej nawierzchni na nową 
z kostki betonowej, a także zbudowanie tzw. pól do gier dla 
dzieci. Ponadto zostanie urządzona zieleń oraz zostaną wpro-

wadzone elementy małej architektury: ławki, stoły do gry 
w szachy, karmniki dla ptaków i kosze na odpadki. W ten spo-
sób powstanie kolejne w naszym mieście miejsce do wypo-
czynku i rekreacji dla dzieci i ich rodziców.

Wykonawcą prac jest firma „GIARDINO” Beaty Cabaj. Całko-
wity koszt wspomnianej inwestycji to 143.775,57 zł.

Głównym założeniem tego projektu jest stworzenie w tym 
miejscu przyjaznego i bezpiecznego miejsca zabaw dzieci 
uczęszczających do szkoły oraz przestrzeni, w której ich opie-
kunowie z przyjemnością będą mogli sprawować nad nimi 
opiekę. Mamy nadzieję, że nowe miejsce poprawi bezpieczeń-
stwo bawiących się dzieci, zniweluje niepokój rodziców oraz 
zachęci „małych i dużych”, do spędzania wspólnie czasu na 
świeżym powietrzu.

Anna Narkiewicz

Nowe oświetlenie wzdłuż łącznika 
pomiędzy ul. 700 Lecia i 5 Marca

Od pewnego czasu mieszkańcy i nowogardzcy przed-
siębiorcy zwracali uwagę, że w centrum miasta, wśród blo-
ków, znajduje się miejsce, gdzie umiejscowione są punkty  

handlowe, sklepy monopolowe, a po zachodzie słońca to miej-
sce (nieoświetlone) staje się bardzo niebezpieczne i dochodzi 
tam czasami do nieprzyjemnych sytuacji. Problem ten dostrze-
gły władze gminy. W poniedziałek, 25 maja br., burmistrz Ro-
bert Czapla wraz z kierownikiem wydziału GKMiOŚ Tadeuszem 
Fiejdaszem oraz zastępcą kierownika Wojciechem Szpona-
rem dokonali odbioru oświetlenia wzdłuż łącznika między ul. 
700-lecia a 5 Marca w Nowogardzie.

Prace obejmowały budowę linii energetycznej oraz usta-
wienie 3 słupów oświetlenia parkowego. Wykonawcą była 
firma ARKA Artur Kawicki z Nowogardu. Całkowity koszy inwe-
stycji wyniósł 10 000 zł.

Budowa oświetlenia przyczyniła się w sposób zdecydowa-
ny zarówno do realnego podwyższenia bezpieczeństwa jak 
i odczucia samych mieszkańców, że mają zagwarantowane 
bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych.

Anna Narkiewicz
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dokończenie ze str. 1

Komisja rewizyjna za absolutorium  
dla burmistrza

kontrolnych przysługujących radzie, dokonuje oceny wyko-
nania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarno-
ści, a także realizacji uchwał związanych z budżetem gminy, 
np. dotyczących zadań inwestycyjnych. Na podstawie tych 
uprawnień komisja rewizyjna w składzie: Marcin Nieradka – 
Przewodniczący Komisji, Roman Kwiatkowski, Dariusz Kielan, 
Mirosława Cwajda i Marcin Wolny zawnioskowali do Rady 
Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium na najbliż-
szej sesji.

Do 30 czerwca rada miejska musi zdecydować o udzie-
leniu absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu. 
Wcześniej taką uchwałę musiała przygotować komisja rewi-
zyjna i przekazała ją do zaopiniowania Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. RIO ma 14 dni na przyjęcie opinii. Sesja absoluto-
ryjna rady jest  planowana pod koniec czerwca.

Spotkanie w Wyszomierzu  
2 czerwca br. w Wyszomierzu odbyło się spotkanie w spra-

wie ewentualnego remontu świetlicy. W spotkaniu wziął udział 
burmistrz Robert Czapla, radnyi zarazem sołtys Wyszomierza 
Andrzej Kania, kierownik Wydziału Inwestycji Adam Czerni-
kiewicz, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz, kierownik ZBK Grazyna 
Grosicka oraz lokalny przedsiębiorca (hodowca norek) Euze-
biusz Adamski.

Podczas spotkania dokonano oględzin istniejącego bu-
dynku, który w latach świetności sprawował funkcję świetli-
cy. Po dokładnym sprawdzeniu budynku stwierdzono jednak, 
iż remont przekroczy znacznie budowę nowego budynku  
dlatego postanowiono remontu nie robić. Podczas spotkania 
padła propozycja aby nowy budynek umiejscowić bliżej boiska 
gdzie organizowane są liczne imprezy. Tam też przeniesiono 
spotkanie. Podczas uzgodnienień na boisko burmistrz zadekla-
rował, iż złoży wniosek do Rady Miejskiej w celu zabezpiecze-
nia środków finansowych na przygotowanie projektu budowy 
budynku gospodarczego przy boisku, natomiast Euzebiusz 
Adamski wstępnie zadeklarował, iż po wyliczeniu kosztów 
budowy chętnie będzie patrycypował w kosztach lub też udo-
stępni sprzęt niezbędny do przygotowania terenu. Ponadto po 

rozmowach z sołtysem przedsiębiorca zadeklarował, iż pomo-
że w wymianie urządzeń na placu zabaw w Wyszomierzu.

Komunikat 
Nowogard, dnia 27 maja 2015 r.
U W A G A ! 
Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie z 3 
czerwca 2015 r. przekłada się na  01 lipca 2015 r. 
na godz. 1000.

Przewodniczący Komisji 
Michał Wiatr

Budynek obecnej świetlicy - w stanie katastrofalnym

Ustalenia odnośnie miejsca nowej świetlicy w Wyszomierzu
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Porządki w gminie 
Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są 

przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyj-
nych z Urzędu Pracy oraz (dzięki życzliwości i dobrej współpracy 
burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z dyrektorem nowogardz-
kiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone 
w nowogardzkim Zakładzie Karnym. W ostatnim czasie wykonano:

- oczyszczanie jeziora z glonów;

- sprzątanie na boisku przy pl. Szarych Szeregów;

- prace wykończeniowe przy remoncie elewacji Przedszkola nr 3;

- koszenie przycinanie krzewów wrastajacych w światło drogi oraz 
usuwanie śmieci przy ul. Okulickiego i Sikorskiego;

- naprawa zdewastowanych ławeczek;

- ławeczki przy ul. Osiedlowej (oczyszczenie z przerastających chwastów);

- odbudowa zieleńca ciąg dalszy - ul. Zielona.

- ścieżka wokół jeziora – koszenie;
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Listy gratulacyjne  
dla nowo wybranych sołtysów 

W piątek, 28 maja br., w Strzelewie odbyło się pierwsze spo-
tkanie burmistrza Roberta Czapli z nowo wybranymo sołtysa-
mi gminy Nowogard. Na tym spotkaniu obecni byli kierownicy 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, aby sołtysi, 
szczególnie ci, którzy zostali wybrani na I kadencję wiedzieli, 
do kogo w danej sprawie należy się zgłaszać.

Program spotkania przewidywał 4 punkty:
1. wręczenie listów gratulacyjnych nowo wybranym sołty-

som;
2. wybór konwentu sołtysów;
3. przedstawienie kierowników wydziałów UM ;
4. ogłoszenia.
Następnie odbył się wybór składu konwentu sołtysów. 

Zgłoszono 8 kandydatów, z których konwent w kadencji 2015-
2019 tworzyć będą: Kubicki Jerzy, Jankowski Jacek, Jońca 
Piotr, Maciejewska Krystyna oraz Bednarek Jolanta, która zo-
stała wybrana przewodniczącą Konwentu Sołtysów gminy No-
wogard. Pierwsze spotkanie w nowej kadencji przeszło już do 
historii. Przed nowo wybranymi sołtysami czeka praca na rzecz 
swoich sołectw.

opr. Piotr Suchy

Listy gratulacyjne zostały wręczone sołtysom następują-
cych sołectw:
1. Karsk Kubicki Jerzy
2 Szczytniki Krzywańska Andżelika

3 Długołęka Jankowski Jacek

4 Kulice Jońca Piotr

5 Wołowiec Orpel Adam

6. Maszkowo Bernach Krzysztof

7 Błotno Nowak Danuta

8 DąbrowaNowogardzka Florkowski Zbigniew

9 Miętno Korchut Anna

10 Świerczewo Armata Urszula

11 Brzozowo Sobczak Marcin

12 Żabówko Henryk Gibki

13 Boguszyce Maciejewska Krystyna

14 Żabowo Kozieł Janusz

15 Jarchlino Kaczmarek Aneta

16 Wojcieszyn Saja Andżelika

17 Grabin Agnieszka Paradowska

18 Trzechel Feliksiak Krzysztof

19 Lestkowo Tracz Łukasz

20 Słajsino Żywica Sebastian

21 Krasnołęka Rakowska Anna

22 Strzelewo Bednarek Jolanta

23 Osowo Lisowska Marlena

24 Ostrzyca Borowiecka Barbara

25 Wierzbięcin Pękala Monika

26 Sikorki Kubiak Małgorzata

27 Olchowo Laskowska Elżbieta

28 Orzesze Gębala Joanna

29 Orzechowo Białczak Marian

30 Wyszomierz Kania Andrzej

31 Czermnica Artemiuk Jan

32 Łęgno Włochowicz Józef

33 Wierzchy Klusaczyk Władysława

34 Sąpolnica Ewa Grygowska

35 Konarzewo Jurczak Jacek

36 Glicko Luter Zbigniew
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25-lecie pierwszych wolnych  
wyborów samorządowych 

Reforma samorządowa, ta sprzed 25 
lat, była jednym z kluczowych elemen-
tów zapowiedzianego przez premiera 
Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do 
Europy”. W przeddzień wyborów samo-
rządowych zwrócił się on do rodaków 
z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna 
przechodzi w ręce społeczności, które ją 
zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one 
same potrafią stworzyć”.

27 maja 1990 roku, po raz pierwszy 
w powojennej Polsce, po bezkrwawym 
przewrocie politycznym w roku 1989, 
obywatele mogli sami zdecydować, kto 
będzie ich reprezentantem w gminie.

Samorząd terytorialny stał się po-
lem mądrze zagospodarowanej wol-
ności i trwałym elementem polskiego 
ustroju. Odrodzona samorządność dała 
polskiemu życiu społecznemu i gospo-
darczemu dodatkową energię, impuls 
modernizacyjny, przyczyniła się do pod-
niesienia komfortu życia Polaków.

To samorządy w znaczącym stopniu 
zagospodarowują środki z UE – i to dzię-
ki ich inicjatywom tak pięknie zmienia 
się krajobraz polskich regionów. Samo-
rząd to także troska o ponadczasowe 
wartości. To promowanie dorobku kul-
turowego i umacnianie tożsamości ma-
łych ojczyzn.

To również aktywność na rzecz dal-
szego rozwoju. Choć początki samo-
rządności w całej Polsce, podobnie jak 
i w Nowogardzie, nie były łatwe.

A oto składy Rady Miejskich w Nowo-
gardzie, od 27 maja 1990 roku do dnia 
dzisiejszego oraz burmistrzowie Nowo-
gardu z tegoż okresu:

1. Składy Rad Miejskich w Nowo-
gardzie:

I kadencja (lata 1990-1994)
Jan Bąk 
Zdzisława Białoskórska 
Mieczysław Burzyński 
Ludwik Chomiński (do 21.10.1993r.) 
Józef Ciechanowski 
Elżbieta Czyż 
Józef Dobruchowski 
Barbara Drozd 
Andrzej Dwornik 
Tadeusz Filipczak (do 01.04.1993 r.) 
Lech Głogowski 
Marian Golczyk 
Mieczysław Grygowski 
Ryszard Kądziela 

Ludmiła Klessa 
Wacław Klewicz 
Teresa Kowalczyk 
Tadeusz Kubica 
Jerzy Majewski 
Juliusz Mańkowski 
Barbara Myczkowska 
Edward Plichta 
Karol Podemski (do 25.05.1994 r.) 
Mieczysław Prekwa 
Michał Rosa 
Krzysztof Skowera 
Marek Słomski (do 01.04.1993 r.) 
Grzegorz Świstak (do25.05.1994 r.) 
II kadencja (lata 1994-1998)
Zdzisław Ajs 
Agnieszka Biegańska-Sawicka 
Zbigniew Bielawski 
Antoni Bielida 
Wiesław Burzyński 
Józef Dembicki 
Maria Dembińska 
Adam Fedeńczak 
Henryk Garło 
Marian Golczyk 
Władysław Gronowski 
Jerzy Jabłoński 
Ryszard Kandyba 
Stanisław Kazuba 
Czesław Kozieł 
Kazimierz Lembas 
Andrzej Malanowski 
Bogusław Mieleńczuk 
Edmund Nowacki 
Małgorzata Saja 
Roman Saniuk 
Tadeusz Soroka 
Roman Szałkiewicz 
Anna Wiąż 
Ryszard Walczak 
Wojciech Włodarczyk 
Jerzy Wolny 
Kazimierz Ziemba 
III kadencja (lata 1998-2002)
Zdzisław Ajs 
Dariusz Ćmil 
Maria Dembińska 
Maria Dziura 
Adam Fedeńczak 
Edward Gała 
Dariusz Gębala 
Grzegorz Górczewski 
Stanisława Jakubczak 
Jadwiga Kaliczyńska 
Stanisław Kazuba 
Czesław Kozieł 
Bożena Krawczyk 
Andrzej Krzysztoszek 

Marek Krzywania 
Jerzy Majewski 
Jan Mularczyk 
Alina Ochman 
Barbara Papuszka 
Roman Saniuk 
Tadeusz Soroka 
Jan Tandecki 
Anna Wiąz 
Jerzy Wolny 
Krystyna Wysoszyńska 
Ryszard Zagórski 
Halina Zielińska 
Kazimierz Ziemba 
IV kadencja (lata 2002-2006)
Leszek Badowski 
Robert Czapla 
Adam Fedeńczak 
Jan Fedeńczak 
Witalij Grebieniuk 
Ryszard Horniak 
Stanisław Kazuba 
Krzysztof Kosiński 
Czesław Kozieł 
Marek Krystkiewicz 
Andrzej Krzysztoszek 
Marek Krzywania 
Sławomir Kucal 
Mieczysław Laskowski 
Jan Mularczyk 
Alina Ochman 
Grażyna Rynkiewicz 
Jan Tandecki 
Janina Ujazda 
Krystyna Wysoszyńska 
Halina Zielińska 
V kadencja (lata 2006 – 2010)
Augustynek Robert 
Bielida Antoni 
Bociarski Michał 
Czapla Robert 
Fedeńczak Jan 
Jurek Lech 
Kazuba Stanisław 
Kłosowska Krystyna 
Kosiński Krzysztof 
Krzywania Marek 
Kubicki Jerzy 
Kucal Sławomir 
Laskowski Mieczysław 
Majewski Jerzy 
Mularczyk Jan 
Paśko Rafał 
Szafran Tomasz 
Szkołuda Anna 
Szpilkowski Rafał 
Wasiak Andrzej 
Wysoszyńska Krystyna 
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Nowogardzki Dzień bez Przemocy 
W dniu 26 maja 2015r. o godz. 9,30 na Placu Wolności 

w Nowogardzie odbył się już po raz kolejny „Nowogardzki 
Dzień bez Przemocy”.

Akcja ta, jest manifestem skierowanym przeciwko przemo-
cy i agresji. Jest także uwieńczeniem wszystkich działań pro-
filaktycznych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym pragnę podziękować za współ-
pracę, zaangażowanie w zorganizowaniu akcji oraz wspar-
cie finansowe burmistrzowi Nowogardu Robertowi Cza-
pli, dyrekcjom wszystkich szkół z terenu gminy Nowogard, 
całej społeczności uczniowskiej, Komisarzowi Marcinowi  
Kraszewskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Go-
leniowie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamie-
niu Pomorskim.

Z poważaniem i podziękowaniem
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie

Dorota Maślan

VI kadencja (lata 2010-2014)
Augustynek Robert 
Bielida Antoni 
Bociarski Michał 
Gała Bogumił 
Jurek Lech 
Kania Andrzej 
Kolanek Paweł 
Kozieł Czesław 
Krzywania Marek 
Kubicki Jerzy 
Laskowski Mieczysław 
Marcinkowski Cezary 
Nieradka Marcin 
Paśko Rafał 
Saniuk Roman (do 25.01.2013 r.) 
Jacek Rafiński (od27.03.2013) 
Saniuk Stanisław 
Szafran Tomasz 
Szpilkowski Rafał 
Jan Tandecki 
Wiatr Michał 
Wolny Marcin 

VII kadencja (lata 2014-2018)
Kwiatkowski Roman 
Bogus Lidia Marzena 
Wolny Marcin 
Piwowarczyk Renata 
Saniuk Stanisław Michał 
Nieradka Marcin Michał 
Paśko Rafał Marcin 
Słomski Piotr 
Kielan Dariusz 
Dziura Bogusław Jan 
Wiatr Michał Grzegorz 
Wiąz Anna Ewa 
Pawlak Jowita Agata 
Jurczyk Dawid 
Kania Andrzej 
Krata Michał Ryszard 
Cwajda Mirosława Teresa 
Gała Bogumił 
Ciechanowski 
Bednarek Jolanta 
Bociarski Michał Jan 

2. Burmistrzowie Nowogardu:
Burmistrz 

Nowogardu
Lata urzędowania

Wybierani przez Radę Miejską
Tadeusz Ludomir 
Kubica

01.07.1991–03.10.1993

Krzysztof Krauze 30.12.1993 - 
24.03.1994

Marian Golczyk 24.03.1994 - 7.07.1994
Agnieszka 
Biegańska-Sawicka

7.07.1994 - 5.11.1994

Kazimierz Ziemba 5.11.1994 – 10.10.2002
Wybierani bezpośrednio w wyborach 

samorządowych
Kazimierz Ziemba (II 
kadencje)

10.10.2002 – 
10.12.2010

Robert Antoni Czapla 
(I kadencja)

10.12.2010 – 
16.11.2014

Robert Antoni Czapla 
(II kadencja)

16.11.2014 - nadal

Opr. Piotr Suchy
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Gratulacje złożyło również wielu zaproszonych gości m.in. 
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przedstawiciele nowo-
gardzkich szkół i nauczycieli, starosta Tomasz Kulinicz itd.

Część artystyczna w pełni ukazała, że oprócz nauki szkoła 
ma za zadanie rozwijać i wspierać zainteresowania uczniów. 
Nie mogło więc zabraknąć przepięknie wykonanych tańców, 
śpiewu czy pokazu szkółki aikido, która od 5 lat działa w mu-
rach 70-letniej już „Jedynki”.

Z historii szkoły
14 lipca 1945 roku, w ówczesnej Szkole Podstawowej 

w Nowogardzie, mieszczącej się w budynku przy ul. Kiliń-
skiego (dawniej Komandorskiej) naukę rozpoczęło 16 dzieci 
w 4 oddziałach. Nauczycielki Janina Wołoszyn i Maria Ilnic-
ka rozpoczęły zajęcia w prowizorycznych pomieszczeniach.  
Początki jednak nie były łatwe. Brak nauczycieli, podręczników 
i zeszytów. Nauka trwała do 1 sierpnia, po czym rozpoczęły 
się wakacje, trwające w tamtym roku tylko jeden miesiąc. 4 
września rozpoczął się nowy rok szkolny nabożeństwem w ko-
ściele parafialnym. Szkoła liczyła już wówczas 151 uczniów i 5 
nauczycieli. Kierownikiem została pani Maria Kaźmierowska. 
Oprócz wymienionych pierwszymi nauczycielami byli też pani 
Eleonora Zabłocka i pan Jerzy Jakubowiak. Systematycznie 
wciągu roku wzrastała liczba uczniów.

3 listopada 1945 r., szkoła przeniosła się do budynku przy 
ulicy Wojska Polskiego 8, opuszczonego w październiku przez 
szpital wojskowy. Budynek ten został wzniesiony w 1923 roku 
jako niemieckie Gimnazjum im. Ottona von Bismarck.

W dniu 7 maja 1958 roku Szkoła Podstawowa w Nowogar-
dzie przyjęła za swego patrona Tadeusza Kościuszkę. 

Zaś 1 września 1975 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowo-
gardzie, w trzydziestolecie swego istnienia, otrzymała sztan-
dar ufundowany przez zakład opiekuńczy Kombinat Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych w Nowogardzie z siedzibą 
w Miętnie. 

Siedemdziesiąletni dorobek szkoły był bardzo bogaty.  
Nowogardzka jedynka, znana była jako bezkonkurencyjna 
we wszelkiego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. Dzia-

łała w niej klasa sportowa, dzięki czemu powszechny był pęd 
młodzieży do wielu dyscyplin sportowych, szczególnie do gier 
zespołowych i lekkiej atletyki. Rok 1977 był przełomowym 
w historii szkół nr 1 i nr 3. 22 sierpnia zostały one połączone 
z Zbiorczą Szkołę Gminną, której dyrektorem został pan Józef 
Brodniak. 20 sierpnia 1980 roku Szkoła Podstawowa rozpoczę-
ła rok szkolny w drugim, większym skrzydle budynku, dokonu-
jąc zamiany pomieszczeń z liceum ogólnokształcącym. 

Mury Szkoły Podstawowej nr 1, przez 70 lat, opuściło wie-
le pokoleń nowogardzian. Wielu z nich zostało lekarzami, 
prawnikami, nauczycielami, pracują w bankach, urzędach i in-
nych zakładach.

opr. Piotr Suchy

70-lecie powstania Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

dokończenie ze str. 1
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II Wojewódzka Konferencja  
„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” 

II Wojewódzka Konferencja „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” 
odbyła się 26 maja br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Nowogardzie, przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 17 
w Nowogardzie.

Organizatorem konferencji był Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy w Nowogardzie, a współorganizatorem 
Powiat Goleniowski i Stowarzyszenie na rzecz osób niepełno-
sprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy SOSW.

Wśród zaproszonych gości obecny był również burmistrz 
Robert Czapla, który znalazł się w gronie pierwszych laureatów 
statuetki „Przyjaciel Szkoły”, która corocznie będzie wręczana 
przyjaciołom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Nowogardzie.

Tegorocznymi wykładowcami konferencji były dwie panie: 
dr B. Brzostek, dyrektor SOSW w Tanowie, wykładowcy PUM 
w Szczecinie, która wygłosiła wykład pt. „Dziecko jako wartość” 
oraz mgr Wiesława Wawrzyniak – socjolog, wykładowca Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z wykładem nt. „Zmiany w rodzinie 
zachodzące od urodzenia dziecka niepełnosprawnego”

Po wykładach odbyła się dyskusja panelowa nt. „Dziecko 
niepełnosprawne w rodzinie” - dyskusję poprowadziła p. mgr 
Marzanna Kaczmarska, pedagog specjalny, nauczyciel SOSW 
w Nowogardzie.

Nie zabrakło też przerywników w postaci występów arty-
stycznych wychowanków SOSW w Nowogardzie.

Opr. Piotr Suchy

Nowe ławki nad jeziorem  
W piątek, 5 czerwca br., burmistrz Nowogardu wraz z pracowni-

kami Urzędu Miejskiego, dokonali odbioru murku kamiennego. Na 
odcinku od strony jeziora, od restauracji „Przystań” do placu zabaw 
przy ul. Zielonej, odnowiony został murek oraz zamontowano na nim 
nowe siedziska drewniane.

Oczyszczono powierzchnię murku z zabrudzeń i roślinności oraz 
podwyższono murek z kostki granitowej do wysokości ok. 45 cm. Wy-
konane też zostały nowe siedziska z drewna świerkowego, oddzielo-
ne od siebie naprzemiennie płytami z posypką z kamienia. Dodatko-
wo umocniono i uzupełniono pobocza ziemią oraz dosiano trawę na 
przyległym trawniku. 

Prace wykonała firma HU-GO, Usługi Transportowe za kwotę 27.950 zł.
Anna Narkiewicz

Po remonciePrzed remontem
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W odpowiedzi na „Dziennikową” manipulację 
faktami o Karcie Dużej Rodziny 

W nawiązaniu do artykułu, umieszczonego w Dzienniku Nowo-
gardzkim, z dnia 2 czerwca 2015 r., pt. „Kwiaty nie załatwią problemu” 
wyjaśnia, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie (OPS) po-
wołany jest do realizacji zadań związanych z pomocą społeczną, za-
równo w zakresie zadań własnych gminy jak i zadań zleconych. Jed-
nym z zadań zleconych jest realizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
która zobowiązała gminy do wydawania karty rodzinom 2 +3, mając 
na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, pozytywnego 
wizerunku tej rodziny, wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rozwo-
ju szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. OPS 
realizuje powyższe zadania zlecone, jak też inne ustawy, które mają 
na celu różnorodne wspieranie rodziny, szczególnie rodziny wielo-
dzietne.

Bezpodstawne jest stawiane przez redaktora Dziennika Nowo-
gardzkiego (DN) twierdzenie, że Gmina nic nie robi, i nic też nie oferu-
je swoim mieszkańcom. Chciałabym przypomnieć, o czym w swoim 
artykule „zapomniał” podpisany pod tym artykułem inicjałami „ms”, 
że aktualnie funkcjonuje na terenie miasta bezpłatna komunikacja 
i bezpłatna plaża miejska. A nadto od 2012 roku przyznawana jest 
dotacja w kwocie 250 zł miesięcznie na każde dziecko w żłobku, a w 
2013 roku przyznana została 50 % ulga w opłatach za drugie dziecko 
w przedszkolu i 25 % ulga na każde dziecko, które otrzymuje zasiłek 
pielęgnacyjny oraz 75% w przypadku, gdy z usług przedszkola ko-
rzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest zasiłek pielę-
gnacyjny. Całkowicie zwolnieni zostali z opłat rodzice posiadający co 
najmniej troje i czworo dzieci oraz za drugie dziecko z rodziny, gdy 
z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny z zasił-
kiem pielęgnacyjnym.

Podobne zniżki stosuje i kieruje do rodzin Nowogardzki Dom 
Kultury, gdzie rodzeństwo posiada 20% ulgi za uczestnictwo w kole 
zainteresowań i 20% na każde koło zainteresowań dla uczestni-
ków dojeżdżających z miejscowości oddalonych od Nowogardu  

powyżej 5 km. Jak więc widać system ulg dla rodzin wielodzietnych 
w Gminie Nowogard funkcjonuje już od kilku lat, zanim jeszcze poja-
wiła się Karta Dużej Rodziny.

DN negatywnie opisuje apel skierowany do przedsiębiorców. In-
formuję, iż Karta Dużej Rodziny zapewnia ulgi dla rodzin wielodziet-
nych także dzięki firmom takim jak: Bank PKO, sieć PLAY, księgarnie, 
kina, supermarkety, stacje paliw, PKP itp. Takie wsparcie jest po-
wszechne w kraju i bez tego wsparcia Karta Dużej Rodziny nie miała-
by sensu. Obowiązkiem więc i naszym było opublikowanie apelu do 
lokalnych przedsiębiorców o włączenie się do realizacji ogólnopol-
skiej Karty Dużej Rodziny, co w przypadku pozytywnego podejścia 
z ich strony znacznie zwiększyłoby atrakcyjność tego zamierzenia. 
Ale jak widać to co jest normalnie w całym kraju, u nas Dziennik No-
wogardzki piętnuje.

Natomiast do wiadomości redaktora DN podaję, iż burmistrz No-
wogardu Robert Czapla reprezentuje gminę Nowogard, i czy to się 
podoba panu redaktorowi czy też nie, do zakresu jego obowiązków 
należy uczestnictwo we wszystkich ważnych wydarzeniach miasta 
i gminy Nowogard, a takim moim zdaniem było wręczenie setnej 
karty dużej rodziny, którą otrzymała 7 – osobowa rodzina, w dniu 28 
maja 2015 r., w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pisanie w takim przy-
padku, że jest to autopromocja Roberta Czapli, jest po prostu zwy-
kłą złośliwością.

Reasumując uważam, że artykuł zamieszczony ww. wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego był zbyt napastliwy, złośliwy i miał zde-
cydowanie na celu obniżenie rangi tego wydarzenia, ale też i działań 
Gminy oraz Ośrodka na rzecz osób i rodzin z terenu miasta i gminy 
Nowogard. Należy negatywnie odbierać takie artykułu, bo nie służą 
one bowiem rodzinom potrzebującym pomocy, a mają na celu je-
dynie prowadzenie publicznego znieważania obecnie urzędujące-
go burmistrza.

Teresa Skibska, kierownik OPS

NIEBIESKA GODZINA 
Od 15.05.2015r. we wszystkich szkołach podstawowych na 

terenie gminy Nowogard, odbywają się zajęcia warsztatowo-
-edukacyjne pod hasłem:

NIEBIESKA GODZINA
„Przemoc rówieśnicza – nie jestem obojętny”
Programfinansowanyześrodków Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Programem profilaktycznym objęci są uczniowie klas V. Ce-
lem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników nt przejawów 
przemocy i agresji rówieśniczej, która ma miejsce w szkole i na 
podwórku. Umiejętność rozpoznawania zagrażających sytu-
acji oraz rodzajów przemocy i agresji.

Osoby prowadzące zajęcia – p. Dorota Maślana oraz p. 
Barbara Pakulska pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
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Nowy chodnik i przejścia dla pieszych 
przy ul. Adama Mickiewicza 

 W poniedziałek, 25 maja br. burmistrz Robert Czapla wraz 
z kierownikiem wydziału GKMiOŚ Tadeuszem Fiejdaszem oraz 
zastępcą kierownika Wojciechem Szponarem dokonali odbio-
ru remontu nawierzchni chodnika przy ul. Adama Mickiewicza 
po lewej stronie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną 
do skrzyżowania z ul. Nadtorową w Nowogardzie. 

Przebudowa chodnika i zjazdów na długości 480 m pole-
gała na rozbiórce starej zniszczonej nawierzchni, krawężników 
i obrzeży oraz ułożeniu nowej nawierzchni chodników i zjaz-
dów z kostki typu POLBRUK o grubości 8 cm. Koszt wykona-
nych robót wyniósł 177.591 zł. Wykonawcą robót była nowo-
gardzka firma Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania 
Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs.

Ponadto na prośbę mieszkańców mieszkających po tamtej 
części miasta, została zmieniona organizacja ruchu polegająca 
na wyznaczeniu i oznakowaniu pionowym przejść dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Cmentarnej wraz 
z wykonaniem chodnika umożliwiającego dojście do przejścia 
w ul. Cmentarnej. Wykonanie tego zadania zwiększy bezpie-
czeństwo uczestników ruchu i innych osób znajdujących się 
na drodze oraz usprawni ruch pojazdów i ułatwi korzystanie 
z drogi. Wartość wykonanego zadania wynosi 7.968 zł.

Anna Narkiewicz

Rusza  
budowa drogi  

do Orlika 
3 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie 

dotyczące „Przebudowy drogi dojazdowej do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie”.
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Burmistrz powołał zespół doradczy  
ds. budowy i rozbudowy  

ferm zwierząt futerkowych
Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, która miała 

miejsce we wtorek, 21 kwietnia br., rozpatrywany był przez 
radnych projekt obywatelskiej uchwały, wprowadzającej cał-
kowity zakaz lokalizacji ferm norki amerykańskiej na terenie 
Gminy Nowogard. 

Sprawa ta wywołała wiele dyskusji, radni się podzielili ale 
ostatecznie przeważyli ci, którzy byli przeciwni przyjęciu takiej 
uchwały. Warto wspomnieć, że hodowcy norek to miejsca pra-
cy, podatki płacone w Gminie, to różnego rodzaju sponsoring 
– przecież panowie Mariusz Konieczny i Robert Mieleńczuk 
dofinansowali remont oddziału dziecięcego w nowogardzkim 
szpitalu kwotą 200 tys. zł, Zbigniew i Beata Piątakowie wybu-
dowali mieszkańcom Maszkowa boisko „Norlik” za kwotę po-
nad 300 tys. zł. W sumie sponsoring hodowców norek na tere-
nie naszej Gminy wynosi rocznie ponad 600 tys zł. 

Jesteśmy gminą, która potrzebuje takich inwestorów 
i wprowadzanie całkowitego zakazu prowadzenia przez nich 
działalności jest postępowaniem niewłaściwym i szkodliwym 
dla samej gminy a także oczywiście jej mieszkańców. 

Z drugiej strony jednak gmina musi także chronić miesz-
kańców przed takimi hodowcami, którzy nie spełniają określo-
nych norm, w efekcie czego ich działalność jest uciążliwa dla 
środowiska i okolicznej ludności. 

W związku z tym, Burmistrz Robert Czapla powołał zespół 
doradczy, którego celem jest opracowanie takich procedur aby 
hodowla zwierząt na dużą skalę, była jak najmniej uciążliwa 
dla środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Nowogard. 
W skład zespołu weszli: Krzysztof Kolibski – zastępca burmi-
strza, Stanisław Saniuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie, Maciej Buczek – prezes Zarządu Stowarzyszenia Ho-
dowców Zwierząt Futerkowych, Mariusz Konieczny – hodowca 
oraz współwłaściciel firmy Bono fur Farm, Krzysztod Zwoliński 
– inspektor z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska i Paweł Krugły – kierownik z Wydziału Ar-
chitektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego. 

W czwartek, 14 maja br., odbyło się pierwsze spotkanie 
zespołu doradczego, na którym ustalono m.in. harmonogram 
prac oraz zapisano dwie pierwsze propozycje procedur, który 
obowiązywałyby potencjalnych inwestorów:

bez względu na planowaną ilość osobników inwestor po-
winien posiadać decyzję środowiskową;

decyzja ta powinna być poprzedzona konsultacjami spo-
łecznymi wśród mieszkańców.

Rygorystyczne procedury składające się na wydanie decy-
zji środowiskowej uniemożliwią powstawanie ferm hodowli 

zwierząt, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, 
a konsultacje społeczne zapewnią udział lokalnej społeczności 
w całym postępowaniu. Miejmy nadzieję, że Miejmy nadzieję, 
że takie działania „pogodzą” inwestorów i mieszkańców.  

Piotr Suchy

Wiadomość z ostatniej chwili: 
Przewodniczący Rady Miejskiej zadzwonił do burmistrza 

Roberta Czapli i poprosił o usunięcie jego nazwiska z grona 
członków zespołu doradczego bez podania przyczyny. Ludzie 
na mieście mówią, że Przewodniczący został przymuszony do 
wycofania swej osoby z zespołu doradców przez radnych ko-
alicyjnych z PiR/PiS, PSL i tzw. niezależnych. Jak widać, to kolej-
ny dowód na to,  czyje interesy są dla nowogardzkich radnych 
ważniejsze - mieszkańców czy ich własne.

Bezpłatne  
ogłoszenia mieszkaniowe 

w „Wiadomościach Samorządowych” 

Zgodnie z pozytywną odpowiedzią burmistrza Nowogardu, na 
zapytanie złożone przez radną Renatę Piwowarczyk (klub radnych 
SLD- Lewica Razem): czy istnieje możliwość na udostępnienie miej-
sca w „Wiadomościach Samorządowych” na następujące dwa rodzaje 
ogłoszeń bezpłatnych:

1. o chęci zamiany mieszkania;
2. o poszukiwaniu mieszkania na wynajem?
Informujemy, że przyjmowaniem ww. ogłoszeń od mieszkań-

ców zajmować się będzie pani Danuta Dolega z wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ).

Treść i dane zgłaszać można osobiście u pani Danuty w poko-
ju 108 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 5), tele-
fonicznie pod numerem 91 39 26 242 lub e-mail: ddolega@nowo-
gard.pl

Ogłoszenia o chęci zamiany mieszkania lub jego wynajęciu 
przyjmowane są jednorazowo do danego numeru Wiadomości 
Samorządowych. To oznacza, że ogłoszenia muszą być pona-
wiane każdorazowo przez osoby zainteresowane przed każdym 
wydaniem WS. 

Redakcja WS
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W czwartek, 28 maja br., w Urzędzie Miejskim na sali po-
siedzeń Rady Miejskiej odbyła się lekcja Wiedzy o Społeczeń-
stwie, którą poprowadził burmistrz Robert Czapla. Jej uczest-
nikami byli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, którzy poznawali taj-
niki funkcjonowania samorządu lokalnego.

Młodzież została zapoznana ze strukturą organizacyjną 
gminy, z zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych 
komisji, pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz 
uprawnieniami, zasadami tworzenia budżetu gminy.

Jako ćwiczenie, uczniowie mogli sami spróbować swoich 
sił jako radni Rady Miejskiej w Nowogardzie. Najpierw ucznio-
wie dokonali wyboru przewodniczącego oraz jego zastępców, 
a następnie uchwalili budżet.

Przewodniczącym młodzieżowej Rady Miejskiej został Woj-
ciech Kuc. I zastępcą wybrany został Łukasz Brewka, a II zastęp-
cą Marek Kowalski.

Pierwszą uchwałą, którą przyjęła nowa Rada Miejska do-
tyczyła wysokości diet dla rad. W sumie zaproponowano 3 
propozycje. Jednak po dyskusji, która odbyła się między mło-
dymi radnymi zapadła decyzja, że wysokość miesięcznej diety 
radnego wyniesie 30 zł. W swym uzasadnieniu pomysłodawca 
uchwały powiedział, że „radny to funkcja społeczna i powinna 
być ona pełniona tak jak nazwa na to wskazuje – społecznie. 
Zaproponowana zaś wysokośc diety to koszt kebaba i napoju 
do niego czyli jednego posiłku w ramach sesji Rady Miejskiej”. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu.

Po ustaleniu diet, radni rozpoczęli pracę nad uchwałami 
dotyczącymi rozdysponowania otrzymanego budżetu. Budżet 
ten wynósił 5 mln zł.

Mając do dyspozycji kwotę 5 mln zł na inwestycje, kultu-
re, sport oraz oświatę poprzez głosowanie, decydowali na co 
chcieliby je przeznaczyć. Jak to ma miejsce w rzeczywistości, 
uczniowie mieli bardzo dużo propozycji na wydanie pienię-
dzy. Potrzeb było w sumie na kwotę 30 mln zł, jednak kwota 
jaką dysponowali nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich 
projetów. I mimo możliwości to młodzi radni nie zdecydowali 
się na pożyczkę, która zaspokoiła by wszystkie potrzeby. Osta-
tecznie w proponowanym budżecie znalazły się ważne dla 
nich propozycje m.in.:
•	 remont placu Wolności za 2 mln zł
•	 budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym za 75 tys 

zł; 
•	 budowa chodnika z Nowogardu do Karska za 900 tys zł; 
•	 zwiększenie ilości patroli policji za 50 tys zł
•	 remont boiska za 50 tys zł; 
•	 renowacja skateparku za 70 tys zł 
•	 budowa krypty paladynów (propozycja fantasy) za 2 mln zł. 

W sumie wszystkie propozycje zamknęły się kwotą 5 mln 
145 tys zł (radni zdecydowali się ostatecznie na wzięcie po-
życzki w wysokości 145 tys zł).

Po zakończeniu głosowań na pytanie czy chcieliby sprawo-
wać urząd generalnie odpowiadali, że nie uzasadniając swą 
wypowiedź tym, że jest to praca trudna.

Tak przeprowadzona lekcja Wiedzy o Społeczenstwie, daje 
większe pojęcie o tym czym jest samorząd, niż treść zawarta 
w podręczniku – tak podsumowały lekcję w ratuszu towarzy-
szące uczniom nauczycielki.

Opr. Piotr Suchy

WOS w nowogardzkim ratuszu 
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Młodzi mistrzowie z Nowogardu 
Po raz drugi w Nowogardzie (30 maja br), na Placu Wolności 

w Nowogardzie, odbyły się I Mistrzostwa Szkół Techniki Samo-
chodowej Województwa Zachodniopomorskiego.

W Mistrzostwach wzięło udział sześć szkół (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nowogard, Zespół Szkół nr 10 Koszalin, 
Zespół Szkół nr 5 Stargard Szczeciński, Zespół Szkół Samocho-
dowych Szczecin, Zespół Szkół nr 2 Pyrzyce, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 Barlinek) które, były reprezentowane 
przez drużyny składające się z czterech uczniów danej szkoły.

Sobotnie zmagania uczniów swoją obecnością, obok bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czapli zaszczycili m in. S starosta 
goleniowski Tomasz Kulinicz, wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Jarosław Rzepa, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Nowogardzie Stefan Sitkowski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk wraz 
z nowogardzkimi radnymi.

Pierwszą częścią zmagań młodych mechaników stanowił 
test teoretyczny, obejmujących zagadnienia z mechaniki, me-
chatroniki, elektryki i elektroniki samochodowej.

Druga część to konkurencje praktyczne, podczas których 
uczniowie zmagali się z zadaniami, jakie wykonuje mechanik 
podczas codziennej swej pracy w serwisie np. wymiana koła. 
Nie zabrakło również jazdy samochodem z talerzem Stewarta.

Sędziowie na pierwszym miejscu oceniali precyzję i po-
prawność wykonania zadań, jednak pomiar czas miał również 
wpływał na ocenę wykonywanych zadań. Przy bardzo wyma-
gających kryteriach oceniania emocje były spore.

A oto ostateczne wyniki I Mistrzostw Szkół Techniki Samo-
chodowej Województwa Zachodniopomorskiego, które zosta-
ły rozegrane w Nowogardzie:

 I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nowogard
II miejsce - Zespół Szkół nr 5 Stargard Szczeciński

III miejsce - Zespół Szkół nr 10 Koszalin
IV miejsce - Zespół Szkół Samochodowych Szczecin
V miejsce - Zespół Szkół nr 2 Pyrzyce
VI miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Barlinek
Statuetka mistrza Techniki Samochodowej powędrowała 

dla ucznia nowogardzkiej szkoły ZSP Krystiana Podgórskiego.
Zwycięzcy turnieju wiedzy samochodowej otrzymali me-

dale, statuetki oraz zestaw narzędzi i przyrządów do diagno-
styki i naprawy samochodów.

Organizatorem i sponsorem I Mistrzostw Szkół Techniki Sa-
mochodowej Województw Zachodniopomorskiego (dawniej 
Konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie mechanik, tech-
nik pojazdów samochodowych) który, został rozegrany pod 
patronatem burmistrza Nowogardu, była firma Domir Parts 
wraz z Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

Anna Narkiewicz
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WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie  zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowogardzie z  wnioskiem  o dokonanie naboru kandydatów na 
ławników  do Sądu Rejonowego w Goleniowie - 9 ławników, w tym 8 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że 

ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-

wilnych i obywatelskich, 
- jest nieskazitelnego charakteru, 
- ukończył 30 lat, 
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku, 
- nie przekroczył 70 lat, 
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-

wiązków ławnika, 
- posiada, co najmniej wykształcenie średnie. 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem 

powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajo-
mość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych są-

dach oraz w prokuraturze 
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzecze-

nia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego, 

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stano-
wiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

- adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
- radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
- duchowni, 
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
- funkcjonariusze Służby Więziennej, 
- radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jed-

nym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów, 
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem 
partii politycznych 

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy do-
konującej wyboru. 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 

2015 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na kar-

cie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgła-

szanej osoby, 
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw-

ko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie zo-

stała mu ograniczona ani zawieszona, 
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia 2 zdję-
cia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną 
lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów pra-
wa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis 
do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej 
organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłosze-
nia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą 
imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego 
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłasza-
jących kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza oso-
ba, której nazwisko zostało umieszczone na liście). 

Rada Miejska w Nowogardzie  będzie zasięgać informacji 
o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendan-
ta Policji.

Wzory dokumentów można pobrać  w Urzędzie Miejskim  
w Nowogardzie, plac Wolności 1

- pokoju 101 -  I piętro,
- Biuro Obsługi Interesanta  – parter (pok. Nr 5)

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz 

ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są 
w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek godz. od 7:30 do 15:30 w Urzędzie-
Miejskim  w Nowogardzie, plac Wolności 1 - pokoju 101 - I pię-
tro,

Zgłoszenia kandydatów,    które wpłyną do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, któ-
re nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez 
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandy-
datów jest niedopuszczalne.

OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie za-
świadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt 
opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego 
rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis 
lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są 
pod numerem tel.: (91) 3926210
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail:	biuletyn@nowogard.pl	•	http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

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 
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów w każdy ponie-

działek w godzinach 17.00 - 18.30. 
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

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 „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  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;  
Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  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;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  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; 

Urząd Miejski w Nowogardzie 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 
08.06.2015r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do dzierżawy. 
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
I Rolnictwa   - pokój ne 207 tel. (091) 39-26-227.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 
03.06.2015r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do 

dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego. 
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji I Rolnictwa  - pokój ne 207 tel. (091) 39-26-227

OGŁOSZENIE ZBK 
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie infor-

muje, że dysponuje wolnym terenem pod ustawienie 
punktów handlowych na terenie targowiska miejskiego 
w Nowogardzie.

p.o Kierownika ZBK 
Grażyna Grosicka

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2014r.  poz. 518

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 11.06.1015r.  
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ograniczonego.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 
Gmina Nowogard na wniosek Burmistrza Nowogardu  

Roberta Czapli otrzymała dotację celową od Wojewody Za-
chodniopomorskiego z budżetu państwa na rok 2015 na re-
alizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
w łącznej kwocie 407.500,00 zł. Kwota ta w pełni zabezpieczy 

potrzeby   dzieci i rodzin, które wymagają wsparcia w formie 
gorącego posiłku lub zasiłku na zakup żywności.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Teresa Skibska


