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Uroczyste obchody „Dnia Sybiraka”
 W wtorek, 17 września br., na 
nowogardzkim cmentarzu, odby-
ły się obchody Dnia Sybiraka.
 Była to doskonała okazja do 
tego, by młodzi ludzie mogli się 
dowiedzieć czegoś więcej o zesła-
nych na Sybir. Podczas uroczystości 
zebrani wysłuchali Hymnu. Głos za-
brała m. in. prezes nowogardzkiego 
Koła Związku Sybiraków mówiąc 
– koniecznym jest, aby i z tamtych 
dawnych lat, o ofiarach Sybiru przy-
pomnieć, bowiem ich walka i ofia-
ra życia za naszą wolność również 
miała wpływ.
 Po oficjalnej części burmistrz 
Robert Czapla  oraz uczniowie i 
mieszkańcy złożyli kwiaty i wień-
ce pod pomnikiem pamięci Sy-
biraków. Podczas uroczystości na 
cmentarzu odbyła się uroczysta 
akademia przygotowana przez 
uczniów, podczas której zapre-
zentowano wiersze. Następnie 
uczestnicy obchodów udali się do 
pobliskiej restauracji gdzie wspól-
nie rozmawiali o tym co przecho-
dzili będąc zesłanymi.
 17 września br., to również 
82 rocznica ataku Związku Ra-
dzieckiego na Polskę, będącego 
realizacją postanowień tajnego 
protokołu do paktu Ribbentrop
-Mołotow, podpisanego 23 sierp-
nia 1939 r. w Moskwie. Tego dnia 
obchodzony jest również Dzień 
Sybiraka – upamiętniający Pola-
ków zesłanych na, na Ural czy do 
Kazachstanu. Wielu z nich zostało 
na „nieludzkiej ziemi” na zawsze.
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 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie posprzątali miasto. Akcja „Sprzątanie Świata” 
odbyła się już po raz 28 w całym kraju. 
 Widok porozrzucanych papierków, szklanych i 
plastikowych butelek czy niedopałków to codzien-
ność. Każdy woli, gdy wokół panuje ład i porządek. 
W sobotni poranek 18 września br. urzędnicy z No-
wogardu wzięli sprawę w swoje ręce. Wyposażeni w 
rękawiczki i worki na śmieci wyszli w teren. Zbierali 
śmieci z trawników, ulic, chodników, placów i skwe-
rów. W ten sposób pracownicy urzędu przyłączyli 
się do corocznej, organizowanej przez Fundację Na-
sza Ziemia akcji „Sprzątanie Świata”.

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie włączyli się do akcji 

„Sprzątanie Świata”

 – Są to działania potrzebne. Cieszymy się, że mo-
gliśmy dzisiaj sami zadbać o to, by w najbliższej oko-
licy było czysto. Wspólnie z kilkoma pracownikami 
Urzędu Miejskiego wyszliśmy poza mury ratusza w 
dzień wolny od pracy i posprzątalismy pobliskie te-
reny - Mówi zastępca burmistrza Jacek Rafiński 
 Z roku na rok ludzie produkują coraz więcej śmie-
ci. Jeśli każdy zaangażuje się i zadba chociażby tylko 
o swoją ulicę czy osiedle wszyscy zyskamy. Przecież 
to jak wygląda miasto zależy przede wszystkim od 
nas samych.
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 Nie tylko zbierają banknoty, 
medale i monety. Potrafią tro-
pić najbardziej oryginalne okazy. 
Wydają niemałe pieniądze na uzu-
pełnienie własnego zbioru, który 
posiada wartość to dla jego wła-
ściciela jest bezcenny. Koło Numi-
zmatyczne w Nowogardzie ob-
chodziło w sobotę 18 września 
br., 40 -lecie swojej działalności.
 Okolicznościową wystawę, 
w Bibliotece Miejskiej, otworzył 
prezes Koła Numizmatycznego w 
Nowogardzie Tadeusz Łukasze-
wicz. Przybyli na nią m.in.: bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, 
dyrektor nowogardzkiej biblioteki 
Aneta Wysoszyńska, członkowie 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tyków oraz zaproszeni goście.
 Podczas uroczystości jubile-
uszowych burmistrz wręczył pre-
zenty w postaci koszy słodyczy na 
ręce prezesa Tadeusza Łukaszewi-

40 - lecie Koła Numizmatycznego
w Nowogardzie
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cza dziękując za dotychczasową 
działalność i życząc kolejnych suk-
cesów kolekcjonerskich i prawdzi-
wych perełek numizmatycznych 
w zasobach koła.
 Na wydarzeniu można było 
zobaczyć wystawę eksponatów, 
w której znajdowały się m.in.: 
zestaw monet Jana Pawła II, mo-
nety i medale starożytne, znaczki 
koperty, szable oraz kilka perełek, 
które zachwycą oko nie jednego 
kolekcjonera. To z monet spo-
glądają na nas wybitni dowódcy 
czy wodzowie, bohaterowie na-
rodowi, ale też ludzie, którzy za-
pisali niechlubną kartę w naszych 
dziejach. Można potraktować 
środki płatnicze jako specyficzny 
podręcznik historii. Kolekcjonerzy 
posiadający w swoich zbiorach 
cenne, często bardzo rzadkie oka-
zy, są ludźmi wyjątkowymi - gro-
madzą monety i banknoty jako 
swoisty rodzaj przekazu z głębi 
dziejów, jako znak czasów dawno 
już nieistniejących. Są strażnikami 
historii, a jednocześnie jej twór-
cami. Przyglądając się tym eks-
ponatom można było zobaczyć 
zatrzymaną w nich historię.
 Druga część spotkania odbyła 
się w restauracji „Okrąglak”, gdzie 
prezes Tadeusz Łukaszewicz po-
dziękował członkom koła za do-
tychczasową aktywność, wręcza-
jąc im drobne upominki.
 Nowogardzcy numizmatycy to 
ludzie ogarnięci prawdziwą pa-

sją, która jest połączeniem kolekcjonerstwa i wiedzy o historii każdej 
monety. To osoby, które swoje hobby dzielą z szeroką działalnością na 
rzecz polskiej numizmatyki.
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 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Ko-
szalinie, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza 
wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkachpszczelarskich) z terenu województwa za-
chodniopomorskiego do udziału wprojekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na-
terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy zdodatkami prebiotycznymi”,

Zaproszenie do udziału w projekcie
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 Kilkudziesięciu członków nowogardzkiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków spotkało się 
w Zielonej Kuźni w Płotkowie.
 Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków jest przede wszystkim opieka i pomoc dla lu-
dzi chorych na cukrzycę. Prowadzone są różnorodne 
działania z tym związane, jest jednak czas i na przy-
jemne, choć połączone z pożytecznym.
 Diabetycy z terenu naszej gminy spotkali się na 
wspólnej integracji. Była to okazja nie tylko do roz-
mów i wspólnej zabawy ale również okazja do spę-
dzenia tego czasu razem. Spotkanie rozpoczął pre-
zes koła Eugeniusz Tworek, który poprosił zebranych 
o minutę ciszy dla zmarłego kolegi, który równiez 
należał do stowarzyszenia diabetyków. Na wydarze-
niu nie zabrakło również gości zaproszonych między 
innymi  dyrektora nowogardzkiego szpitala Kazimie-
rza Lembasa oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej Ane-
ty Wysoszyńskiej. 

Piknik nowogardzkich diabetyków
w Płotkowie

 Władze Gminy Nowogard  regularnie wspierają 
działania lokalnego koła Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków co  przynosi bardzo dobre efekty współ-
pracy. 
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej 
gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe w 
których na ostatniej stronie znajduje się kolorowan-
ka, 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 

Baw się kolorami Laureaci
w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz 
od 9 do 15 roku życia. 
 14 września br. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla nagrodził autorkę zwycięskiej pracy. Dyplom 
i nagrodę niespodziankę otrzymała Janina Szadkow-
ska w kategorii wiekowej 3-8 lat.
Serdecznie gratulujemy! 
 Wszystkim zainteresowanym wygraniem limito-
wanej maskotki z napisem „I Love Nowogard” przy-
pominamy, że w aktualnym wydaniu Wiadomości 
Samorządowych z dnia 30.09.2021, będzie dostęp-
ny kolejny rysunek przedstawiający tereny zielone 
nad jeziorem. Zdjęcia prac należy wysyłać na adres 
mailowy: sekretariat@nowogard.pl do dnia 12 paź-
dziernika włącznie.
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 W piątek 17.09.2021 szkoła brała aktywny udział 
w sprzątaniu świata. Nie straszna była aura, która 
nie rozpieszczała. Jednak mimo deszczu klasy 6 i 7 
ruszyły w teren. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki 
uprzątnęli tereny od fontanny do szkoły  oraz tere-
ny przy stadionie. W trakcie sprzątania i na lekcjach 
uczniowie byli uswiadamiani jaki wpływ na środo-
wisko może mieć wyrzucona jednorazowa torba, 
szklana butelka i inne śmieci. Jeśli my nie zacznie-
my dbać o otaczający nas świat nikt tego za nas nie 
zrobi. Niestety ze względu na pandemię i ryzyko 
zarażenia się wirusem nie odbyły się żadne impre-
zy towarzyszące. Może za rok jak będzie spokojniej 
zrobimy ognisko, upieczemy kiełbaski. Serdecznie 
dziękujemy wychowawcom za pomoc w sprzątaniu 
i przeprowadzeniu lekcji uświadamiających dzieci 
i młodzieży.

Sprzątanie Świata 2021

 W czwartek, 9 września br. w 
Restauracji “Przystań” 23 pary 
małżeńskie świętowały wspólnie 
Złote Gody. Przybyli na uroczy-
stość małżonkowie zostali od-
znaczeni przez Burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czaplę, Medalem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. - Jakże miło widzieć Pań-
stwa uśmiechniętych, razem. To, 
że kiedyś każde z Was odnalazło 
swoją “drugą połowę”, to ogrom-
ne szczęście. Pragnę złożyć Wam 
gratulacje i podziękować, że daje-
cie przykład młodym jak tworzyć 
udany związek, wspierać się i po-
legać na sobie nawzajem – mówił 
burmistrz Robert Czapla.
  Bukiekty kwiatów i gratulacje 
dla Szanownych Jubilatów z tere-
nu całej gminy składał także za-
stępca burmistrza Jacek Rafiński.
 - Pół wieku wspólnego poży-
cia to rocznica, która budzi wzru-
szenie i uznanie - odczytała w 
przemowie do par małżeńskich 

Kolejne pary odznaczone medalami 
50-lecia

Mariola Tyrcha z Urzędu Stanu 
Cywilnego. Złota rocznica, była 
też okazją do wielu wspólnych fo-
tografii.
 Jubilaci, którzy świętowali 50 
lat wspólnego pożycia, to Pań-
stwo: Teresa i Tadeusz Bator, 
Wiesława i Edward Batros, Kry-
styna i Andrzej Buriak, Bogumiła 
i Zdzisław Cyboroń, Łucja i Stani-
sław Czarnoccy, Danuta i Marian 
Dziedzic, Danuta i Jan Falfura, 
Elżbieta i Mirosław Gradzik, Sabi-
na i Bronisław Kaleńczy, Krystyna 
i Andrzej Leszczyńscy, Stefania i 
Edward Lewandowscy, Krystyna i 
Zdzisław Major, Krystyna i Stani-
sław Mikołajczyk, Maria i Stefan 
Pierzchała, Teresa i Michał Razik, 
Danuta i Marian Rogozińscy, Kry-
styna i Jozef Skoczeniowie, Ja-
dwiga i Jozef Skubijowie, Bozena 
i Zbigniew Stefańscy, Janina i An-
drzej Szpryngaczow, Teresa i Jerzy 
Wójcik.
W tym roku uroczystego święto-
wanie Złotych Godów zostało po-

dzielone na dwa terminy z uwagi 
na dużą ilość par, które świętują 
swój jubileusz. Była to druga uro-
czystosc co oznacza ze wszystkie 
pary zostaly uhonorowane.
 Wszystkim Parom życzymy ko-
lejnych udanych Jubileuszy.
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 X edycja Narodowego Czytania i Jubileusz 75-le-
cia w Nowogardzkiej Bibliotece
 4 września w Bibliotece odbyło się czytelnicze 
święto. Podczas X już edycji Narodowego Czytania 
lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. Utwór niezwykle lubiany przez czytelników, 
co odzwierciedliło się w ilości chętnych do uczest-
nictwa w wydarzeniu. Dyrektor Biblioteki Aneta Wy-
soszyńska podkreśliła, że ten dzień jest wyjątkowy 
również z okazji jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Nowogardzie.
 Narodowe Czytanie otworzył oficjalnie Pan Sta-
nisław Heropolitański niezmienne zachwycając pu-
bliczność swoim głosem. W podziale na role czytali 
także zaproszeni goście: Jacek Rafiński – zastępca 
burmistrza Nowogardu, Michał Wiatr – radny rady 
miejskiej w Nowogardzie, Cezary Komisarz – pastor 
nowogardzkiego zboru KECH, Beata Brodzka, Danu-
ta Nowak, Elżbieta Rafińska, Bożena Chryst-Kaczak, 
przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów, de-
legacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoimi mu-
zycznymi występami uświetnili  uroczystość: Maja 
Turek grą na gitarze oraz Oleksander Matiashuk grą 
na akordeonie oraz… rękach!

Narodowe Czytanie 2021 i Jubileusz 
75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

 Na publiczność czekały również atrakcje przygo-
towane przez pracowników Biblioteki: gra interak-
tywna „Zagraj z Żeromskim”, wystawa fotograficzna 
„75 lat Waszej Biblioteki” oraz wystawa muzealna 
„Technika na przestrzeni wieków”.
 Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowa-
nie i uczestnictwo w tak ważnym dla Biblioteki dniu.
 Szczególne podziękowania kierujemy do Nowo-
gardzkiego Domu Kultury za profesjonalne nagło-
śnienie imprezy, agencji reklamowej DORADO, La-
boratorium Piękna Patrycja Drejas.
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Mateusz Kazuba laureatem
„29 i 3/4 Ogólnopolskiego

 Mateusz Kazuba zdobył tytuł laureata konkursu 
zajmując III miejsce w „29 i ¾ Ogólnopolskim Ma-
łym Konkursie Recytatorskim on-line w Starachowi-
cach”. Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski to 
jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych 
przez Park Kultury w Starachowicach. W tym roku 
konkurs miał formę prezentacji on line, do którego 
mogli zgłosić się wszyscy chętni którzy wcześniej za-
kwalifikowali się do etapu wojewódzkiego w Szcze-
cinie. Mateusz prezentował swoje umiejętności we 
wszystkich poprzedzających eliminacjach na pozio-
mie szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim, na których uzyskiwał tytuł laureata, by w końcu 
znaleźć się wśród 70 uczestników ogólnopolskich 
i swoją interpretacją wiersza i prozy wywalczył III 
miejsce. To ogromne wyróżnienie dla tak młode-
go uczestnika, warto zaznaczyć, że to nie pierwsze 
wystąpienie Mateusza w Starachowicach, jednak 
pierwszy tak ogromny sukces. Wierzymy , że dzięki 
wytrwałości, ciężkiej pracy i ogromnej wrażliwości 
w przyszłości, podobnie jak jego brat Jakub, otrzy-
ma złoty klucz. Opiekunem Mateusza jest nauczyciel 
języka polskiego p. Anna Pawlik-Burak.

Małego Konkursu Recytatorskiego
on-line w Starachowicach”
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 Ostatnie chwile lata nad 
morzem, czas przy ognisku, 
okazja do poznawania się i 
zawiązywania nowych przy-
jaźni – za nami wyjazd inte-
gracyjny klas pierwszych i 
drugich. Absolwenci dwóch 
roczników szkół podstawo-
wych stali się właśnie pełno-
prawnymi uczniami naszego 
LO i jak przystało przeszli nad 
Bałtykiem prawdziwy chrzest 
bojowy. Dobra zabawa połą-
czona ze zdrową konkurencją 
pokazała, że chociaż jesteśmy 
od siebie różni, mamy od-
mienne sposoby patrzenia na 
świat, inne plany i marzenia – 
od teraz jesteśmy naprawdę 
zgraną drużyną.
Uczniowie klas: IA, IB, IC, IIA, 
IIB, IIC
Wychowawcy: M. Serafiń-
ska, E. Lignarska, K. Wasyluk, 
J. Jackowski, I. Pędziwiatr, 
M. Motała

Co słychać w II LO w Nowogardzie

Wyjazd integracyjny
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Myślę, więc nie śmiecę.
Sprzątać…? Czy nie sprzątać…? 
To już jest dwudziesty ósmy raz, 
kiedy nasza szkolna społeczność 
przyłącza się do międzynarodo-
wej kampanii Clean up the World, 
odbywającej się na całym świecie 
zawsze w trzeci weekend wrze-
śnia. W piątek, zaopatrzeni w jed-
norazowe rękawice i wyposażeni 
w worki do segregacji odpadów, 
aktywnie wzięliśmy udział w wiel-
kiej wspólnej lekcji poszanowania 
środowiska. Tego dnia szczególnie 
uświadamiamy sobie, że zaśmie-
camy środowisko bez refleksji, 
a wyrzucane odpady stanowią 
ogromne zagrożenie zarówno 
dla natury, jak i każdego z nas. 
Promujmy zatem nieśmiecenie! 
Inicjujmy działania, dzięki któ-
rym zmniejszy się nasz negatyw-

Sprzątanie świata 2021

ny wpływ na środowisko! Szukajmy sposobów na zminimalizowanie 
ilości produkowanych śmieci w naszych gospodarstwach domowych. 
Segregujmy śmieci poprawnie! Po prostu, dbajmy o nasze i przyszłych 
pokoleń zdrowie

KD
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Harmonogram zbiórki

 W dniach 6 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!

6.10.2021 r. (środa)  Nowogard ulice: Cmentarna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kochanowskie-
go,  Kwietniowa, Księcia Racibora I,  Mickiewicza, Ogrodowa,  Polna, Poniatowskiego, Reja, Reymonta, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Światowida, Zaciszna, Żeromskiego.
8.10.2021 r. (piątek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Krótka, Kulice (miasto), Łąkowa, Radosława.
11.10.2021 (poniedziałek) Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłop-
skich, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Magazynowa, Młynarska, Nad-
torowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocztowa, Rzeszowskiego, Sieciechowo, Wartcka, Waryńskiego, Zielona, 
20.10.2021 r. (środa) Nowogard ulice: Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesiono-
wa, Jodłowa, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Świerkowa, Wiejska, Wyszyńskiego. 
21.10.2021 r. (czwartek) Nowogard ulice: Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Rataja, Roosevelta, Sło-
neczna, Topolowa. 
22.10.2021 r. (piątek) Nowogard ulice: Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-27, Monte Cassino, Oku-
lickiego, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych 
Szeregów, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
25.10.2021 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Kowalska, Pustać, 
Warszawska, Zamkowa.
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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Rata za alkohol do 30 września 2021 r.
UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż na-
pojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie

naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard:

Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II

w Nowogardzie zatrudni nauczycieli na stanowiskach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie
zatrudni  nauczycieli na stanowiskach:

Nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 4/22 godzin tygodniowo
w terminie od dnia 20.09.2021r. do dnia 31.08.2022r.

Nauczyciela integracji sensorycznej w wymiarze 4 / 18 godzin tygodniowo
w terminie od dnia 20.09.2021r. do dnia 31.08.2022r.

Ogłoszenie o przetargu na miejsca do sprzedaży kwiatów

i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży  kwiatów i zniczy
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 

termin 14 października 2021r. godz 9:00  Sala obrad Rady Miejskiej 
Więcej informacji na stronie

https://nowogard-bip.alfatv.pl/unzip/12760.dhtml

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

(W TYM AUTYZMU I ZESPÓŁ ASPERGERA)

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza do składania dokumen-
tów osoby spełniające warunki ubiegania się o  przyznanie Specjalistycznych Usług 

Opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi (w tym autyzmu i Zespół Aspergera). 

Informacje w OPS pokój numer 2 w godz. 7.30-15.30, tel. 91 39 26 253 
lub u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Justyny Wiącek Pl. Wolności 5 

(budynek nad bankiem) pokój numer 202, tel. 91 39 26 238
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„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie

pn „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

Termin składania ofert upływa dnia 6 października 2021 r. o godz. 12.

Więcej informacji na stronie ops.nowogard.pl/bip
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.
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Konkurs plastyczny Baw się kolorami


