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 Znaczną ilość wysokiej klasy urządzeń i pomocy 
naukowych odebrali 16 września dyrektorzy i dy-
rektorki publicznych szkół podstawowych, działa-
jących na terenie gminy Nowogard. Była to druga 
już dostawa wspierających nowoczesną edukację 
sprzętów, które zakupione były ze środków progra-
mu Laboratoria Przyszłości w łącznej kwocie ponad 
672 tys. zł. Były to między innymi drukarki 3D, apa-
raty fotograficzne wraz z gimbalami, gogle do zadań 
wykonywanych w rzeczywistości wirtualnej, robo-
ty, laptopy i stacje lutownicze, a spotkanie było też 
dobrą okazją do zaprezentowania możliwości, jakie 
dają wirtualne laboratoria Empiriusz, w których 
z pomocą gogli i kontrolerów ruchu dokonuje się 
na przykład doświadczeń chemicznych. Z zadaniem 
zmierzył się między innymi burmistrz Robert Czapla.
 Sprzęt trafi do Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 
i 4 w Nowogardzie oraz szkół w Błotnie, Długołęce, 
Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie i Żabowie. 

Laboratorium przyszłości
już w Nowogardzie

Wartość przekazanych urządzeń zależy od wielkości 
szkoły i waha się od 30 tys. zł (najmniejsze szkoły 
wiejskie) do ponad 157 tys. zł w przypadku SP 3 
w Nowogardzie.

Paweł Botarski
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 17 września, jak co roku, w rocznicę agresji 
Związku Sowieckiego na Polskę, nowogardzkie Koło 
Związku Sybiraków pod pomnikami Sybiraków i Po-
ległym na Wschodzie na cmentarzu zorganizowało 
uroczystość upamiętniającą wydarzenia sprzed lat. 
Na zaproszenie prezes związku, pani Franciszki Ko-
bylińskiej, odpowiedział między innymi burmistrz 
Robert Czapla, składając podczas obchodów hołd 
tym, którzy na zawsze pozostali na Wschodzie oraz 
tym, którzy powrócili do Polski z zesłania i osiedlili 
się na Ziemi Nowogardzkiej.
 W tegorocznych obchodach Dnia Sybiraka wzię-
ła też udział liczna grupa mieszkańców Nowogardu 
i okolic, także tych bardzo młodych. To daję nadzie-
ję na to, że pamięć o tragicznych dla wielu Polaków 
wydarzeniach nie zaginie.

Paweł Botarski

Sybiracy znów uczcili pamięć
tragicznych wydarzeń sprzed lat
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Ponad stu mieszkańców Wojcieszyna wzięło udział w przeprowadzonych 17 września 
wyborach na sołtysa tego sołectwa. Stanowisko to zostało opuszczone przez Panią 

Agnieszkę Teodorczyk, a o schedę po niej ubiegały się dwie osoby: Andżelika Saja - Idziak 
oraz Marcin Bąk. Wynik głosowania był bardzo wyrównany, A. Saja - Idziak zdobyła bo-

wiem 56 głosów, a M. Bąk jedynie dwa mniej. Wydano 110 kart do głosowania.
 Po wyborze nowa pani sołtys zapowiedziała, w obecności burmistrza Roberta Czapli, że będzie zabiegać 
przede wszystkim o stworzenie świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia oraz remont drogi.

Paweł Botarski

Wojcieszyn ma nową sołtys

 10 września w Goleniowie odbyły 
się uroczystości związane z 60. roczni-
cą utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych. 
Rozpoczęły się one od okolicznościowej 
mszy świętej, później jej uczestnicy wraz 
z orkiestrą dętą Wood & Brass Band Go-
leniów przeszli korowodem przez miasto 
do budynku Rampa Kultura, gdzie odby-
ła się główna część obchodów. Uczest-
niczyło w niej kilkadziesiąt osób, w tym 
oczywiście ludzie biznesu, z których wielu 
odebrało branżowe odznaczenia, przed-
stawiciele innych działających w naszym 
regionie rzemieślniczych cechów, zachod-
niopomorscy parlamentarzyści, a także 
reprezentanci okolicznych samorządów. 
Wśród tych ostatnich nie zabrakło skarbnika gminy Nowogard Marcina Marchewki, który w imieniu bur-
mistrza Roberta Czapli przekazał rzemieślnikom gratulacje, podziękowania za ich wkład w rozwój lokalnej 
społeczności, a także drobne upominki. Oprawę artystyczną zapewnili goleniowscy muzycy - Joanna Kali-
nowska oraz Patryk Kusiak.

Paweł Botarski

Skarbnik gminy Nowogard z życzeniami 
dla rzemieślników z Goleniowa
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 Cztery panie otrzymały od 
burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli akty powołania na kolejną 
kadencję jako dyrektorki działa-
jących na terenie naszej gminy 
szkół i przedszkoli.

 Oficjalnie stało się to 16 
września, a poszczególnymi pla-
cówkami pokierują:

* Jolanta Bielska
– Przedszkole Publiczne nr 1 
w Nowogardzie. J. Bielska jest 
dyrektorem tej placówki od 11 
lat, posiada także 41-letni staż 
pracy pedagogicznej, jest na-
uczycielem nauczania przed-
szkolnego.

* Agnieszka Forgiel
– Szkoła Podstawowa w Strzele-
wie, gdzie jako dyrektor pracuje 
14 lat. Posiada 28-letni staż pra-
cy pedagogicznej, jest nauczy-
cielem historii i wiedzy o społe-
czeństwie.

* Angelika Tębłowska
– Szkoła Podstawowa w Żabo-
wie. A. Tębłowska jest tam dy-
rektorem od 2 lat, posiada 8-let-
ni staż pracy pedagogicznej, jest 
nauczycielem edukacji wcze-
snoszkolnej.

* Agnieszka Dziekanowska
– Szkoła Podstawowa w Błot-
nie. A. Dziekanowska jest tam 
nowym dyrektorem, posiada 
22-letni staż pracy pedagogicz-
nej, jest nauczycielem fizyki 
i chemii.

Dyrektorki z powołaniami.
I jedno pożegnanie

 Jednocześnie ze stanowiskiem dyrektorskim w SP Błotno pożegnał 
się Tomasz Żelazowski, który kierował pracami placówki przez 27 lat. 
Burmistrz Robert Czapla podziękował mu za zawsze bardzo dobrze 
układającą się i owocną współpracę.

Paweł Botarski
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 W poniedziałek, 19 września 
br., w Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie burmistrza Roberta 
Czapli z przedstawicielami organi-
zacji skupiających nowogardzkich 
seniorów. W spotkaniu uczest-
niczyli: Barbara Mucha – pre-
zes Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Krzysztof Sa-
niuk – przewodniczący Koła Sto-
warzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policji w Nowogardzie, Jerzy 
Tębłowski – przewodniczący Koła 
Terenowego Związku Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej 

Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami 
nowogardzkich seniorów

w Nowogardzie oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego.
 Podobnie jak w ubiegłych la-
tach przedstawiciele seniorów 
zwrócili się z prośbą o wsparcie w 
organizacji imprezy integracyjnej 
„Bal Seniora”. Wspólnie ustalono, 
że tegoroczna impreza odbędzie 
się 18 listopada w Willi Zbyszko 
w Nowogardzie od godz. 18.00.
 Burmistrz Robert Czapla na bal 
zaprosił przedstawicieli organi-
zacji senioralnych: Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, 

Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policji, Związku Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej 
a także członków Nowogardzkich 
Związków Sybiraków, Stowarzy-
szenia Diabetyków, Stowarzysze-
nia Kobiet z Problemami Onko-
logicznymi ,,Lila - róż’, członków 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go oraz seniorów niezrzeszonych.
 Informacje odnośnie orga-
nizacji „Balu Seniora” można 
uzyskać u przedstawicieli w/w 
organizacji senioralnych oraz 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie w Wydziale Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy, Kultury i Sportu 
tel. 91 39 26 233.
 Burmistrz Robert Czapla od lat 
wspiera aktywność lokalnych orga-
nizacji działających na rzecz senio-
rów. Podczas spotkania omówio-
no również zagadnienia dotyczące 
powołania gminnej Rady Senio-
rów wraz z przedstawieniem pro-
jektu statutu. W trakcie dyskusji 
uzgodniono dalszy harmonogram 
działań w tej sprawie z zamierze-
niem powołania Rady Seniorów do 
końca br.

Urszula Berezowska
WRLFKiS
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 10 tysięcy złotych za wyniki, osiągane przez mło-
dych sportowców działających na terenie gminy 
Nowogard, otrzymają dyrektorzy najlepszych w tym 
zakresie placówek. Spotkanie z tej okazji odbyło się 
20 września w ratuszu, a gości przywitał w imieniu 
burmistrza Roberta Czapli jego zastępca, Bogdan 
Jaroszewicz, który podkreślał, jak ważne dla gminy są 
sukcesy młodych sportowców na każdym szczeblu ry-
walizacji, również powiatowym i wojewódzkim.
 W kategorii szkół wiejskich (zarówno wśród dzie-
ci, jak i młodzieży) w minionym roku szkolnym oka-
zała się Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, której 
dyrektor, Józef Korkosz, otrzymał grant w kwocie 
5 tys. zł. Za tę kwotę uzupełnić chce siatki na bram-

Nagrody za dobre wyniki
w szkolnym sporcie rozdane

kach w sali gimnastycznej, dokupić piłki, środki 
w całości zostaną przeznaczone więc na kontynu-
ację działań związanych ze sportem szkolnym. Po 
2,5 tys. zł otrzymały reprezentowana przez dyrek-
tora Piotra Kazubę SP 3 w Nowogardzie (najlepsza 
w mieście wśród młodzieży z klas VII i VIII) oraz kie-
rowana przez Annę Łysiak SP 1 w Nowogardzie za 
1. miejsce w kategorii dzieci.
 Warto dodać, że w kategorii „najlepszy sędzia” 
dyplom uznania otrzymał związany od lat z nowo-
gardzkim środowiskiem sportowym Jerzy Kusiak, 
któremu podziękowano w ten sposób za wsparcie 
i pomoc w organizowaniu szkolnych zawodów.

Paweł Botarski

Zapraszamy do udziału w VII Regionalnym Konkursie
Pieśni Patriotycznej „Polskie Drogi”

Celem konkursu jest popula-
ryzacja pieśni patriotycznych, 
uświadomienie roli pieśni hi-
storycznych i utworów współ-
czesnych w rozwijaniu poczucia 
tożsamości narodowej, rozwi-
janie zamiłowania do śpiewu 
oraz kształtowanie i pogłę-
bianie ogólnej muzykalności 
i wrażliwości artystycznej. 
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 W dniach 16-18 września 2022 r., odbyła się 29 
edycja  ogólnoświatowej kampanii Sprzątania Świa-
ta. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało 
„Wszystkie Śmieci są NASZE”.
 16.09.2022 r., w piątek w akcji Sprzątania Świata 
wzięły udział wszystkie  Przedszkola, Szkoły podsta-
wowe, Szkoły ponadpodstawowe, Świetlica Środo-
wiskowa Promyk, Nowogardzki Dom Kultury oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna.
 Natomiast 17.09.2022 r., udział w akcji wzięło: 
Sołectwo Dąbrowa, Sołectwo Świerczewo, Sołec-
two Maszkowo, Sołectwo Boguszyce, Sołectwo Ża-
bowo, Sołectwo Bieniczki, Klub Kolarski Chrabąsz-
cze Nowogard oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie wraz z Zastępcą Burmistrza Nowo-
gardu Bogdanem Jaroszewiczem oraz Sekretarzem 
Pawłem Jurasem.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022
 Uczestnikom zapewniono nieodpłatne worki i rę-
kawice, zakupione ze środków budżetowych gminy 
oraz pozyskane w ramach współpracy z ZUK Sp. z o.o.
Zgodnie ze zgłoszeniami posprzątane zostały:
• Promenady, Wojska Polskiego i okolice stadionu,
• Sarni Las,
• ścieżka dookoła jeziora,
• 15 lutego i ul. Żeromskiego,
• Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Nadtorowa i ul. 
Cmentarna,
• oś Gryfitów. ul. Bohaterów Warszawy w kierunku 
osiedla Radosław,
• Bema, ul. Leśna, boisko pod lasem oraz oraz teren 
przy ogródkach działkowych,
• plaża miejska,
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• tereny wokół szkół i przedszkoli,
• skarpa przy ul. Kowalskiej, droga do Zakładu kar-
nego od ul. Kowalskiej,
• teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Nowogardzkiego Domu Kultury,
• boisko dolne,
• aleje spacerowe przy jeziorze,

• okolice Domu dziecka.
• Oraz tereny wiejskie: Bieniczki, Boguszyce, Błotno, 
Dąbrowa, Długołęka, Strzelewo, Orzechowo, Wierz-
bięcin. Trzechel, Świerczewo, Maszkowo, Żabowo.
 Nieodpłatny transport zebranych nieczystości 
zagwarantowała firma ZUK sp. z o.o. z Nowogardu. 
Natomiast CZG R-XXI przyjmie wszystkie zebrane 
odpady bez naliczania opłat. 
 Dziękujemy bardzo za zaangażowanie się w tego-
roczną akcję Sprzątania Świata.

Paulina Kosmala
Wydział GKMiOŚ
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 Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabi-
ja. Żyj! „organizowana przez Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku 
Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków jest kontynuacją 
poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone ko-
miny to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.
 Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii 
Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło 
się 2 maja 2022 r. w Ryglicach podczas I Ogólnopol-
skiego Kongresu Kominiarzy.
 Ryglice to zagłębie producentów wyrobów 
z drewna. Pozostałością tej produkcji jest biomasa 
drzewna – odnawialne źródło energii.
 Tegoroczna edycja kampanii społecznej „Sadza 
płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana jest we 
współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: 
Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Ko-
miniarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską 
Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 

Sadza płonie, czad zabija
Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej.
 Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad za-
bija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych 
ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których głów-
ną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane 
przewody kominowe i urządzenia grzewcze.
 Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkow-
nikom przewodów kominowych, aby użytkowane 
przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czy-
ste i w pełni sprawne technicznie przewody komino-
we (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
 Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji 
społecznej:
• jak prawidłowo organizować proces spala-

nia w domowych urządzeniach grzewczych, aby 
uniknąć kopcenia z kominów,

• jak poprawnie eksploatować systemy komino-
we i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funk-
cjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz za-
czadzenia.

 10 września 2022 r. odbyło się Gmino-Powiatowe 
Święto Plonów w Gryficach. Nowogard reprezento-
wał Sekretarz Gminy Paweł Juras. Na dożynkach nie 
zabrakło szeregu atrakcji które zapewniły świetną 
zabawę do białego rana. Wśród nich wymienić moż-
na, chociażby biesiadę dożynkową w wykonaniu lo-
kalnych zespołów artystycznych.

Błażej Dębski

Dożynki Gminne w Gryficach
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 Edukacja społeczna będzie 
prowadzona za pośrednic-
twem mediów, podczas spotkań 
z mieszkańcami organizowanych 
przez gminy oraz podczas lekcji/
zajęć zawodoznawczych w któ-
rych będą brali udział Mistrzowie 
Kominiarscy zrzeszeni w naszym 
Cechu i organizacjach kominiar-
skich będących współorganiza-
torami tej edycji Kampanii.
Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów nakazuje 
w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, ciekłe-
go lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanie-
czyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych 
w następujących terminach:
1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 

i usług gastronomicznych — co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stano-
wią inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 mie-
siące;

3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazo-
wym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz 
na 6 miesięcy.

4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz 
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / 
zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 
1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okreso-
wej kontroli stanu technicznego przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – 
Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdze-
nia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub 
użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które 
mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środo-
wiska,
 Kolejnym istotnym elementem jest uświadomie-
nie społeczeństwa, że:
• prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych 

materiałów, regularnie kontrolowany i konser-
wowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesię-
ciolecia,

• brak systematycznego oczyszczania i kontro-
li stanu technicznego przewodów komino-

wych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) to głów-
na podstawa do niewypłacenia 
odszkodowania z tytułu powsta-
łej szkody.
 Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy nadzoruje i reko-
menduje kominiarzy, będących 
jej członkami, a w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wąt-
pliwości co do osoby oferują-
cej usługi kominiarskie służymy 
pomocą w sprawdzeniu wia-
rygodności czy osoba oferują-
ca usługi kominiarskie posiada 
dyplom potwierdzający kwali-
fikacje kominiarskie, czeladni-
cze lub mistrzowskie.
 Międzywojewódzki Cech Ko-
miniarzy wspiera również kam-

panie społeczne innych stowarzyszeń w sprawie wy-
posażenia domów ogrzewanych z wykorzystaniem 
energii elektrycznej lub paliwa gazowego/ciekłego 
w komin awaryjny dymowy (komin bezpieczeństwa) 
do ewentualnego podłączenia przenośnego pieca 
na paliwo stałe na okres przedłużającej się awarii 
sieci elektrycznej czy braku dostaw paliwa gazowe-
go/ciekłego w okresie niskich temperatur zewnętrz-
nych.
 W realizacji naszej kampanii społecznej współ-
pracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarski-
mi i równocześnie wspieramy i propagujemy kam-
panię przez nie organizowane
• „Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajo-

wą Izbę Kominiarzy
• „Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną 

przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Woje-
wództwa Śląskiego

• „Ochrona środowiska wybór naszych czasów” or-
ganizowaną przez Kominiarską Fundację Ochro-
ny Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

• „Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bez-
pieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominia-
rzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

• „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” orga-
nizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

 Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu 
współpracy z wiarygodnymi firmami kominiar-
skimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę 
z właścicielami budynków.

 Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza 
płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 
2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego 
Kongresu Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego
Wiesław Zabawa
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Warszawa, dnia 05.09.2022r.

Znak: MZ/18 /2022r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do w cicieli i zarz dców budynków

Sezon ogrzewczy 2022/2023 mo e by  wyj tkowo niebezpieczny!

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagro enie, które mo e pojawi  si  z pocz tkiem
sezonu grzewczego 2022/2023, a zwi zanego z falowym powrotem i pod czeniem urz dze
grzewczych na paliwa sta e do przewodów kominowych, które ju  tych urz dze  nie
obs ugiwa y.

W naszej ocenie czynno ci takie powinny by  poprzedzone Opini  Mistrza
Kominiarskiego, która to Opinia wskazywa aby na mo liwo  techniczn  wykonania takiego
pod czenia lub na brak takiej mo liwo ci.

Przypominam w cicielom i zarz dcom budynków o obowi zkach zwi zanych
z bezpiecznym u ytkowaniem przewodów kominowych.

Komin b cy bardzo istotnym elementem budynku, chocia  zajmuj cym tylko
niewielk  jego powierzchni , mo e te  by  niezwykle gro ny. Szczególnie w przypadku
po aru sadzy w nieczyszczonym, le eksploatowanym kominie. Temperatura pal cej si
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim
zagro eniem dla mieszka ców.

Pa stwowa Stra  Po arna ka dego roku odnotowuje kilkana cie tysi cy po arów
spowodowanych wadami lub nieprawid ow  eksploatacj  urz dze  ogrzewczych.
W roku 2021 odnotowano 18.170 po arów od urz dze  ogrzewczych na paliwa sta e, 280
po ary od urz dze  na paliwa p ynne i 461 po arów od urz dze  na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [ ród o: https://dane.gov.pl].

Oprócz po arów, nieprawid owa eksploatacja przewodów kominowych grozi tak e
zatruciem tlenkiem w gla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r. – 31.03.2022 r.) Pa stwowa Sta  Po arna
odnotowa a 2.435 zdarze  zwi zanych z tlenkiem w gla, w tym 988 osób poszkodowanych, z
tego 43 ofiary miertelne.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampani  edukacyjno-informacyjn  „CZUJKA
NA STRA Y TWOJEGO BEZPIECZE STWA!” prowadzon  przez Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i Administracji i Pa stwow  Stra  Po arn  oraz kampani „Sadza p onie.
Czad zabija. yj!” prowadzon  przez Mi dzywojewódzki Cech Kominiarzy.

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
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Kominy: instalacj  dymow , spalinow  oraz wentylacyjn  nale y poddawa
okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalno , lecz g ówna zasada
bezpiecze stwa, zapobiega zaczadzeniom, po arom, spe niaj c jeden z podstawowych
warunków  ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta G ównego Pa stwowej Stra y Po arnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcj  spo eczn  ZAPRO  KOMINIARZA!

www.ZaprosKominiarza.pl
Ustawa Prawo budowlane stanowi, e w ciciel – zarz dca budynku jest zobowi zany

co najmniej 1 raz w roku zleci  przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadaj cej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodze  lub braków w ciciel, zarz dca lub u ytkownik
budynku s  obowi zani w czasie lub bezpo rednio po przeprowadzonej kontroli, usun
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe ni  braki, które mog yby spowodowa  zagro enie ycia
lub zdrowia ludzi, bezpiecze stwa mienia b rodowiska, a w szczególno ci katastrof
budowlan , po ar, wybuch, pora enie pr dem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszcze  z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem po aru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpo arowe nakazuj  w obiektach lub ich cz ciach, w których odbywa si  proces
spalania paliwa sta ego, ciek ego lub gazowego, obowi zkowe usuwanie zanieczyszcze   z przewodów
dymowych i spalinowych w nast puj cych terminach:
1) od palenisk zak adów zbiorowego ywienia i us ug gastronomicznych — co najmniej raz w miesi cu, je eli
przepisy miejscowe nie stanowi  inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem sta ym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesi ce;
3) od palenisk opalanych paliwem p ynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6
miesi cy.
4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, je eli wi ksza cz stotliwo  nie wynika z warunków

ytkowych.
(Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku po aru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów mo e stanowi  podstaw  odmowy wyp aty odszkodowania przez firm
ubezpieczeniow .

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski
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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.

Porządkowanie obrzeży ścieżki rowerowej przy ul. Szarych Szeregów

Koszenie terenów zielonych na osiedlu Radosław

Koszenie gminnych terenów przy ul. Woj. Polskiego
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Koszenie na ścieżce pieszo-rowerowej

Porządki na zieleńcach i porządkowanie obrzeży krawężników - plac przy toalecie miejskiej

Prace porządkowe na boisku - plac Szarych Szeregów

Naprawa uszkodzonego kosza na śmieci - ul. G.Bema
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Porządkowanie ścieżki pieszo-rowerowej przy murach obronych

Koszenie trawników i porządki koło parkingu przy ul. Warszawskiej

Koszenie trawników przy ścieżce pieszo rowerowej wkoło jeziora

Porządkowanie terenu
wokół garaży przy ul. 5 Marca

Koszenie zieleńca wkoło stawku
przy ul. Boh.Warszawy
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PLAC WOLNOŚCI

6 października
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

Mieszkańcy Nowogardu!
8 października o godzinie 16:00 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbędzie koncert dla Michała Ko-
zery. W repertuarze stare, dobre, 
polskie przeboje w ciekawych 
aranżacjach oraz… niespodzianka!
 Jaka? Przekonajcie się sami. 
Pomóżmy Michałowi i jego cu-
downej żonie Justynie wrócić do 
normalnego życia! Cała kwota ze 
sprzedaży cegiełek zostanie prze-
znaczona na dalszą rehabilitację 
Michała. Cegiełki w cenie 50 zł są 
do nabycia w kasie NDK. Można 
również dokonać wpłaty na kon-
to Michała na SIEPOMAGA (przy 
wpłacie należy określić liczbę 
osób biorących udział w koncer-
cie oraz imiona, jeśli miałby być 
to jeden przelew dla kilku osób, 
ponieważ będzie to weryfikowa-
ne przy odbiorze biletów oraz 
dopisać koncert dla Michała) 

KONCERT CHARYTATYWNY
„ZGRAJMY JAK ZA DAWNYCH LAT”

https://www.siepomaga.pl/michal-kozera Dowód wpłaty należy wy-
mienić na cegiełkę w kasie NDK.
 27 lipca 2021 roku to feralny dzień, który zmienił wszystko w życiu 
Michała i jego żony. Trening motocrossowy, dzień jak każdy inny, za-
kończył się tragicznie. Mężczyzna przeżył wypadek i w ciężkim stanie 
rozpoczął walkę o życie. Obrzęk mózgu, niewydolność oddechowa, 
respirator. Tylko specjalistyczna pomoc jest w stanie mu pomóc. In-
tensywna rehabilitacja to ogromne koszty. Michał ma dopiero 28 lat!  
Pozwól odzyskać normalne życie jemu oraz jego żonie Justynie!

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprze-
daż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 września 2022 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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W dniach 4 października – 30 listopada 2022 r.  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór wymienionych wyżej odpadów odbywać się będzie w formie wystawki. Mieszkańcy budynków wie-
lolokalowych powinni wystawiać je przy pojemnikach na odpady komunalne, natomiast mieszkańcy do-
mów 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 warunku może skutkować  
nieodebraniem odpadów.
Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy drew-
niane, 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, umy-
walki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub 
kartony odpady domowe.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
4.10.2022 r. (wtorek)  Nowogard ulice: Cmentarna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kochanowskiego,  
Kwietniowa, Księcia Racibora I,  Mickiewicza, Ogrodowa,  Polna, Poniatowskiego, Reja, Reymonta, Sienkie-
wicza, Słowackiego, Światowida, Zaciszna, Żeromskiego.
5.10.2022 r. (środa) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Krótka, Kulice (miasto), Łąkowa, Radosława.
18.10.2022 r. (wtorek) Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Dwor-
cowa, Fabryczna, Górna, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Magazynowa, Młynarska, Nadtorowa, Osiedlo-
wa, Pileckiego, Pocztowa, Rzeszowskiego, Wartcka, Waryńskiego, Zielona,
18.10.2022 r. (wtorek) Sieciechowo, Radłowo.
19.10.2022 r. (środa) Nowogard ulice: Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesionowa, 
Jodłowa, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Świerkowa, Wiejska, Wyszyńskiego.
20.10.2022 r. (czwartek) Nowogard ulice: Blacharska, Dąbrowskiego, Miętno 20-27, Monte Cassino, Oku-
lickiego, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Sądowa, Sikorskiego, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych Szere-
gów, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
21.10.2022 r. (piątek) Nowogard ulice: Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Rataja, Roosevelta, Słoneczna, 
Topolowa.
24.10.2022 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Kowalska, Pustać, War-
szawska, Zamkowa.
3.11.2022 r. (czwartek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.
7.11.2022 r. (poniedziałek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo, Świer-
czewo, Trzechel, Zakłodzie.
16.11.2022 r. (środa) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warnkowo, 
Wierzchęcino, Suchy Las.
17.11.2022 (czwartek) Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Ostrzyca, 
Radłowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.
18.11.2022 r. (piątek) Bieniczki, Bieńczyce, Osowo, Wojcieszyn, Słajsino.
21.11.2022 r. (poniedziałek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole, Żabo-
wo, Żabówko.
29.11.2022 r. (wtorek)  Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Wierzchy, Wołowiec, Sikorki, Stru-
ga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.
30.11.2022 r. (środa) Wierzbięcin.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
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 W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Nowogard a stomatologami na kolejny rok 
szkolny 2022/2023 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza na BEZPŁATNE LECZENIE STO-
MATOLOGICZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWOGARD ORAZ  II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NOWOGARDZIE
Z leczenia stomatologicznego będą mogli korzystać uczniowie SP 1 , SP2, SP3, SP4 z Nowogardu, Szkół 
Podstawowych w Błotnie, Orzechowie, Strzelewie, Żabowie, Długołęce, Wierzbięcinie oraz ucznio-
wie II LO
Uczeń powinien okazać się ważną legitymacją szkolną lub zaświadczeniem wydanym przez szkołę 
potwierdzającą posiadanie statusu ucznia szkoły.
Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu 
przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego( uczulenia, choroby)
Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniem do ukończenia 19 roku przez ucznia.
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
• Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom
• Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, 
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji
Leczenie jest prowadzone w;
• Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej NZOZ „ MARDENT” Marcin Syfert
Nowogard ul. 15 lutego 17 tel. 536048616
Przyjęcia: od poniedziałku do piątku w godź 8.00-20.00
• Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz
Nowogard ul. Kościuszki 36 ( przychodnia 2 piętro) tel. 607771777
Przyjęcia: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek, środa od 12.00 do 18.00
Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji

Kierownik ZEAS
Lilla Kaźmierowska

BEZPŁATNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE DLA UCZNIÓW
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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
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