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 W dniu 30 czerwca podczas uroczystego spotkania, 
które miało miejsce w Urzędzie Miejskim burmistrz 
Robert Czapla wręczył stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard. 
W uroczystości uczestniczyli sekretarz Grzegorz Wa-
silewicz, uczniowie oraz dyrektorzy poszczególnych 
placówek oświatowych. Tradycją jest, że podczas uro-
czystego zakończenia roku szkolnego burmistrz wręcza 
stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Tym razem w 
nieco innej formie niż dotychczas, bo w ratuszu odbyło 
się wręczenie nagród w konkursie Młody Talent Ziemi 
Nowogardzkiej. Aby otrzymać stypendium trzeba było 
spełnić kilka warunków regulaminu. Pod uwagę brana 
była średnia ocen w szkole. Udział w eliminacjach kon-
kursowych na szczeblu gminny, powiatu, województwa 
i eliminacji międzynarodowych. Kolejnym z kryteriów 
była aktywność społeczna wykraczająca poza ramy 
szkoły. Komisja powołana przez burmistrza w składzie 
przewodniczący Grzegorz Wasilewicz, Lilia Kazimierow-
ska, Jowita Kogut oraz Agnieszka Forgiel spośród na-
desłanych 19 zgłoszeń wyłoniła najlepszą 10 uczniów. 
Stypendia otrzymali:

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów w nauce i promocji Gminy 
Nowogard.

Stypendia dla „Młodych Talentów Ziemi 
Nowogardzkiej”

1. Kędzierski Jakub Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szymański Mieszko Szkoła Podstawowa nr1
3. Grygowska Lena Szkoła Podstawowa nr 2
4. Grygowski Tomasz Szkoła Podstawowa nr 3
5. Kazuba Mateusz Szkoła Podstawowa nr 3
6. Owczarek Julia Szkoła Podstawowa nr 3
7. Kubacka Aurelia Szkoła Podstawowa nr 3
8. Duczyński Mateusz Szkoła Podstawowa nr 4
9. Gurazdowska Martyna Szkoła Podstawowa
w Orzechowie
10. Pawłowska Wiktoria II Liceum Ogólnokształcące
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 Właściciele kolejnych 26 do-
mostw z terenu gminy Nowogard 
sięgnęli po dotacje na wymianę 
przestarzałych pieców grzew-
czych na nowe piece proekolo-
giczne.
 Projekt uchwały w tej sprawie, 
podpisany przez burmistrza Rober-
ta Czaplę, powstał już w 2018 roku, 
a pierwsze umowy w ramach pro-
gramu „Zdrowe powietrze w No-
wogardzie” zostały podpisane rok 
temu. Zainteresowanie nim jednak 
nie gaśnie, a właściciele mieszkań 
i domów, którzy biorą w nim udział, 
wciąż mogą otrzymać pieniądze 
w postaci dotacji na zakup nowe-
go pieca. Dotacja wynosi 3 tysiące 
złotych dla domów i mieszkań oraz 
5 tysięcy złotych dla budynków 
wielorodzinnych, posiadających 
wspólną kotłownię. W 2019 roku 
z takich dopłat skorzystały 33 ro-
dziny, 26 czerwca w Bibliotece 
Miejskiej zawarte zostały 26 nowe 
umowy na łączną kwotę 78 tys. zł, 
a przybyli na miejsce nowogardzia-
nie byli bardzo zadowoleni z tego, 
że na pomoc gminy mogą liczyć. 
Zakup i montaż chociażby kotła ga-
zowego sporo przecież kosztuje.
 Pomysłodawca programu, bur-
mistrz Robert Czapla, w dalszym 
ciągu zachęca do korzystania 
z dopłat wniosków.
 - Jesteśmy w stanie dofinan-
sować montaż każdego źródła 
ciepła, które odchodzi od węgla, 

Burmistrz Robert Czapla podpisał
kolejne umowy na wymianę pieców

koksu czy drewna. Nie limitujemy 
wydatków na ten cel, ważna jest 
bowiem jakość powietrza, któ-
rym wszyscy oddychamy, myślę 
więc, że ile będzie wniosków, tyle 
umów podpiszemy - mówił bur-
mistrz na spotkaniu w bibliotece.

 O dotację starać się mogą oso-
by fizyczne i prawne będące wła-
ścicielami, współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych, wielo-
rodzinnych lub lokali mieszkal-
nych oraz wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe. Dofinansowaniu 
podlega zakup kotła gazowego na 
olej opałowy, kotła na biomasę 
lub paliwo stałe, co najmniej 5 kla-
sy lub pieca zasilanego prądem 
elektrycznym. Dofinansowanie 
można będzie uzyskać również 
na elementy związane z nowym 
systemem ogrzewania (np. rury, 
grzejniki, pompy, zawory). Więcej 
informacji na ten temat szukać 
należy w Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska (Justyna Wiącek, 
tel. 91 39 26 238).

Paweł Botarski
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 W ramach inwestycji mających na celu bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców w dniu wczorajszym 
burmistrz Robert Czapla dodkonał odbioru dwóch 
radarów wyświetlających prędkość rzeczywistą po-
jazdu. Wbudowany w tablicę LED radar mikrofalowy 
dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów 
i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Urządze-
nie posiada regulowany próg prędkości, który po 
przekroczeniu sygnalizowany jest zmianą koloru wy-
świetlacza prędkości z zielonego na czerwony oraz 
wyświetlającym się czerwonym napisem ZWOLNIJ. 
Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony 
zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. Wyświe-
tlanie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej prze-
kroczenia zmiana koloru ma działać psychologicz-
nie i edukacyjnie, kierowca zdecydowanie częściej 
zwalnia i jedzie ostrożniej. Statystyki prowadzone 
w miejscach, gdzie te wyświetlacze są montowane 
jednoznacznie pokazują skuteczność tych urządzeń. 
Przekroczenia prędkości maleją, a co za tym idzie za-
grożenie wypadkowe zmniejsza się. 
 Urządzenia zostały zamontowane przy wjeździe 
do Nowogardu od zachodu (ul. 3 Maja) oraz od stro-
ny wschodniej (ul. Armii Krajowej). 

Andrzej Sawicki

Będzie bezpieczniej na drogach
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 We wtorek 23 czerwca br. Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla 
przekazał na ręce dyrektora no-
wogardzkiego szpitala Kazimie-
rza Lembasa maseczki ochronne, 
które zostaną wykorzystane przez 
pacjentów w celach profilaktycz-
nych.
 I choć wydawałoby się, że pro-
blem koronawirusa minął zapo-
minamy, że pomimo poluzowa-
nia obostrzeń profilaktyka dalej 
pozostaje. Bardzo często idąc do 
sklepu zapominamy o noszeniu 
maseczek. Również i w szpitalu 
profilaktyka to jedno z ważniej-
szych zadań. Czekając na wizytę 
do specjalisty lub na przyjęcie na 
oddział noszenie maseczki jest 
wskazane. To pokazuje naszą od-
powiedzialność względem siebie i 
innych osób.
 Maseczki to nie jedyna po-
moc dla nowogardzkiego szpita-
la. W ostatnim czasie burmistrz 
Robert Czapla przekazał urządze-
nie, które zostało zakupione ze 
środków Gminy Nowogard. Ozo-
nator oczyszcza i dezynfekuje po-
wietrze, zabija zarodniki, wirusy i 
drobnoustroje. Dzięki urządzeniu 

Burmistrz wspiera Nowogardzki Szpital

można dezynfekować pomiesz-
czenia szpitala w Nowogardzie. 
Jest to kolejny ozonator (3 kwiet-
nia podobne urządzenie zostało 
przekazane pogotowiu ratunko-
wemu). Kolejnym elementem 
wsparcia szpitala był zakup 5 kar-
diomonitorów, które od marca są 
już wykorzystywane w szpitalu.
 Maseczki z pewnością będą 
wykorzystywane przez pacjen-
tów. To nie jedyna pomoc, jaką 

 W poniedziałek 22 czerwca burmistrz Robert 
Czapla wraz z Adamem Aniuksztysem pracowni-
kiem urzędu miejskiego dokonał oficjalnego od-
bioru inwestycji. Cztery stojaki rozmieszczone 
zostały wzdłuż alei prowadzącej od kaplicy i kolum-

Stojaki na narzędzia na cmentarzach

barium. Stojaki wyposażone są w grabki metalowe, 
grabie do liści, haczki oraz wiaderka.
 W trosce o osoby starsze i odwiedzające no-
wogardzką nekropolie Burmistrz Robert Czapla 
po przeprowadzonych wcześniejszych konsulta-

otrzymaliśmy w ostatnim czasie 
od burmistrza Roberta Czapli. 
Ostatni zakup 5 nowych kardio-
monitorów zwiększył liczbę tego 
sprzętu na Izbie Przyjęć w naszym 
szpitalu do 7 sztuk. Ozonator to 
również bardzo przydatny sprzęt 
dzięki niemu możemy dezynfe-
kować pomieszczenia szpitalne – 
mówi Kazimierz Lembas, dyrektor 
szpitala w Nowogardzie.

Marcin Gręda
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 Od piątku na ulicach Nowogardu ruszyła akcja 
koszenia traw po wiosennej przerwie. W pierw-
szej kolejności koszona będzie trawa przy drogach 
i skrzyżowaniach w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa ruchu na drogach. I choć koszenie trawy do-
piero wystartowało cyklicznie koszone będą kolejne 

Sezon na koszenie traw rozpoczęty

cjach społecznych, które odbyły się na początku roku 
za pośrednictwem profilu Urzędu Miejskiego na fa-
cebooku i wyłonieniu wykonawcy w drodze konkur-
su ofert, burmistrz podjął decyzję o montażu sto-
jaków na narzędzia na Cmentarzu komunalnym w 
Nowogardzie. Na podstawie zapytania ofertowego 
w którym oferty złożyły trzy firmy wyłoniono wyko-
nawcę 10 stojaków na narzędzia, Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma KUGA.
 Cieszę się, że te stojaki z narzędziami zostały tu 
zamontowane. Nie trzeba ze sobą nosić narzędzi, 
aby uporządkować groby z pewnością ułatwi to po-

rządkowanie grobów przez osoby starsze – mówi 
pan Wojtek.
 Kolejne 6 stojaków z narzędziami zostanie za-
montowanych na cmentarzach w miejscowo-
ściach wiejskich gminy Nowogard. Wszyscy chętni 
mogą bezpłatne skorzystanie z narzędzi w celu upo-
rządkowania grobów ich bliskich. Mamy nadzieje, 
że to udogodnienie zadowoli wielu mieszkańców 
naszego miasta a narzędzia nie zostaną zniszczone 
lub ukradzione.

Marcin Gręda

miejsca na terenie gminy Nowogard. Koszeniem 
traw i utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się 
firma DOMEL z Nowogardu w ramach rozstrzygnię-
tego przetargu na te prace.

Marcin Gręda
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 Od 24 czerwca plaża miej-
ska nad jeziorem Nowogardzkim 
jest dostępna dla korzystających. 
Przygotowania plaży do sezonu 
objęły pielęgnację zieleni, kosze-
nie trawy i przycięcie krzewów 
oraz dowiezienie świeżego pia-
sku. SANEPID przeprowadził rów-
nież badania wody pod kątem 
bakteriologicznym. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 17 stycznia 2019 r. w spra-
wie nadzoru nad jakością wody w 
kąpielisku i miejscu okazjonalnie 
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 255) aby jakość 
wody w jeziorze pod względem 
zawartości bakterii można było 
sklasyfikować jako doskonałą, 
liczba pałeczek e. coli. nie może 
przekroczyć 500, a enterokoków 
- 200 w 100 ml wody. Dla wody z 
naszego jeziora wynik ten był oko-
ło 10 razy mniejszy (odpowiednio 
46 i 23 bakterie w 100 ml). Kąpać 
możemy się zatem bez obaw.
 Pomimo obostrzeń wynikają-
cych z trwającego stanu zagro-
żenia wirusem COVID-19 można 
również skorzystać ze wszystkich 
znanych z poprzednich lat atrak-
cji. Są to przede wszystkim wypo-
życzalnia sprzętu pływającego, w 

Plaża nad jeziorem otwarta!

której dostępne są kajaki, rower-
ki wodne oraz łodzie wiosłowe, 
mini plac zabaw, bisko do piłki 
siatkowej, stoły do piłkarzyków i 
ping-ponga oraz zjeżdżalnia wod-
na. Nad bezpieczeństwem osób 
korzystających z plaży czuwają jak 
zwykle ratownicy.
 Ponadto do użytku osób ko-
rzystających z plaży umieściliśmy 
przy wejściach, przy przebieral-
niach oraz w sanitariatach do-
zowniki z płynem do dezynfekcji. 
Również urządzenia na placu za-
baw oraz sprzęt pływający, do-
stępny do wypożyczenia są regu-
larnie dezynfekowane.
Jednocześnie, w trosce o zdrowie 
plażowiczów, apelujemy do nich, 
aby podczas korzystania z plaży 

stosowali się do zamieszczonych 
poniżej, prostych zaleceń sanitar-
nych:
• Po pierwsze – należy zachowy-
wać dystans społeczny na całym 
obszarze plaży, także podczas ką-
pieli. Oznacza to, że z wyjątkiem 
osób wspólnie zamieszkujących 
powinniśmy zachować od pozo-
stałych osób przebywających na 
plaży co najmniej dwumetrową 
odległość.
• Po drugie – należy starannie za-
krywać nos i usta w trakcie kaszlu 
lub kichania. Można wykorzystać 
do tego celu ręcznik lub chustecz-
kę. Na chwilę obecną nie ma obo-
wiązku korzystania z maseczek 
podczas wypoczynku na plaży.
• Po trzecie – należy zachowywać 
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zasady higieny. Używać z płynu 
do dezynfekcji przed i po skorzy-
staniu z toalety lub przebieralni, 
po kontakcie z wszelkimi urzą-
dzeniami publicznego użytku oraz 
wyrzucać odpady do stojących na 
plaży pojemników na śmieci. Ko-
rzystając ze znajdujących się na 
plaży ławeczek lub leżaków nale-
ży rozłożyć na nich najpierw swój 
ręcznik.
• Po czwarte – nie należy korzy-
stać z plaży i jej infrastruktury w 
przypadku złego samopoczucia, 
podwyższonej temperatury ciała, 
infekcji oraz objawów sugerują-
cych chorobę zakaźną.
 Przypominamy również o obo-
wiązującym zakazie wprowadza-
nia zwierząt na teren plaży.

K. Brzeczek
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 Burmistrz Gminy Nowogard Robert Czapla in-
formuje, że gmina Nowogard uzyskała dotację w 
wysokości na realizację zadania pn. „ Likwidacja 
barszczu Sosnowskiego ” w granicach administra-
cyjnych gm. Nowogard. Programem zostały objęte 
zinwentaryzowane stanowiska występowania tej 
niebezpiecznej i toksycznej rośliny. 

Gmina walczy z Barszczem Sosnowskiego

nych latach . I tak będą wykonywane zabiegi agro-
techniczne, polegające na dokonaniu co najmniej 
dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, 
w przeciągu następnych pięciu lat (z możliwością 
przedłużenia zabiegów na kolejne lata) w miejscach 
wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem 
całkowitej likwidacji rośliny.

Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w na-
szej gminy, występuje na terenie sołectwa Długo-
łęka.
 Przypominam, że barszcz Sosnowskiego jest nie-
bezpieczną i bardzo inwazyjną rośliną, dlatego w 
kontakcie z nią należy zachować szczególną ostroż-
ność. W szczególności należy unikać kontaktu skóry 
z sokiem z liści bądź młodych pędów. Wszystkie czę-
ści rośliny, a w szczególności łodyga, włoski gruczo-
łowe, liście i korzenie zawierają olejek eteryczny, w 
którym znajdują się związki kumarynowe, odpowie-
dzialne za specyficzny zapach rośliny oraz substan-
cje takie jak alfa - i beta - pinen, kamfen, mircen, 
limonen i ocymen. Furanokumaryny chronią roślinę 
przed patogenami i owadami, zaś ich zawartość w 
soku rośliny zmienia się w trakcie sezonu wegeta-
cyjnego rośliny, jednakże w każdym momencie owe-
go cyklu furanokumaryny stanowią zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Związki kumarynowe w obec-
ności światła słonecznego, w kontakcie ze skórą, 
powodują fotodermatozę, skutkującą powstaniem 
oparzeń II i III stopnia. Ponieważ objawy występu-
ją dopiero po kilkunastu minutach, a ich największe 
nasilenie przypada na okres od 30 minut do około 
dwóch godzin od kontaktu z rośliną, osoba nieświa-
doma jej działania, może doprowadzić się do bardzo 
rozległych i poważnych oparzeń zanim zaobserwuje 
u siebie ich objawy. W ciągu 24 godzin od wysta-
wienia się na działanie furanokumaryn pojawiają się 
dalsze objawy takie jak, silne zaczerwienienie skóry 
i pojawienie się na niej pęcherzy wypełnionych pły-
nem surowiczym. Stan zapalny ustępuje po około 72 
godzinach, jednakże w miejscach oparzonych do-
chodzi do hiperpigmentacji i powstania charaktery-
stycznych ciemnych plam, które mogą być widoczne 
na skórze nawet do kilku miesięcy. 

 Roślina barszczu Sosnowskiego zaliczana jest do 
gatunków roślin inwazyjnych oraz wypierających ro-
dzime gatunki z obszarów ich naturalnych siedlisk, a 
w konsekwencji do ubożenia rodzimej flory. To by-
lina o dętych (pustych w środku) łodygach, podłuż-
nie bruzdowanych, pokrytych w dolnej części fiole-
towymi plamkami. W ciągu jednego sezonu może 
dorastać do 4 - 5 metrów wysokości. Jego cechą 
charakterystyczną są białe, drobne kwiaty zebrane 
w gigantyczny baldach w kształcie parasolki i duże 
liście, które są skrętolegle ułożone na łodydze. Ro-
ślina ta jest niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i 
zwierząt ze względu na właściwości parzące, z uwa-
gi na produkowane olejki lotne, które w kontakcie 
ze skórą, pod wpływem promieni słonecznych, po-
wodują silne oparzenia i rany. W związku z niniej-
szym uprasza się o zachowanie należytej ostrożności 
w przypadku natknięcia się na tę roślinę. Ponadto 
barszcz Sosnowskiego jest objęty zakazem rozmna-
żania, hodowli i sprzedaży na terenie Polski.
 Zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa informa-
cjami, związanymi z niebezpieczeństwem styczności 
z barszczem Sosnowskiego Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, podjął decyzję o przeprowadzeniu 
zabiegów agrotechnicznych na terenie gminy No-
wogard, mających na celu likwidację skupisk barsz-
czu Sosnowskiego. 

Pierwszy oprysk, zgodnie z harmonogramem, zo-
stanie wykonany niebawem.
 Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i 
plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność 
nasion do kiełkowania, konieczne stało się zapla-
nowanie przez gminę Nowogard zabiegów w kolej-
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 Trwa akcja koszenia traw na terenie 
naszej gminy po wiosennej przerwie. W 
pierwszej kolejności koszona jest trawa 
przy drogach i skrzyżowaniach w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na 
drogach. I choć koszenie trawy dopiero 
wystartowało mamy juz pierwsze miłe 
komentarze na temat podjętych działań. 
Poniżej prezentujemy treść podziękowań 
z sołectwa Olchowo jakie wpłynęły do 
Urzędu Miejskiego.

Podziękowania 
z Olchowa

„Dzień dobry
 W nawiązaniu do wniosku z dnia 14 maja, w którym 
zwracałam się do Pana Burmistrza Roberta Czapli z 
prośbą o wsparcie mieszkańców Sołectwa Olchowo w 
zakresie wiosennego koszenia, chciałabym w imieniu 
swoim jak i mieszkańców serdecznie podziękować za 
tak szybką reakcję i okazaną nam pomoc. Dzięki odde-
legowaniu pracowników porządkowych zatrudnionych 
w Urzędzie Miejskim oraz zaangażowaniu mieszkań-
ców, którzy pomogli uprzątnąć skoszoną trawę nasze 
siedlisko znacznie zyskało na estetyce oraz zachęca do 
wypoczynku zwłaszcza, że pogoda w ostatnich dniach 
jest bardzo ładna. Cieszę się, że mogę liczyć na wspar-
cie Pana Burmistrza i pracowników Urzędu, zwłaszcza 
Pana Hołubowskiego z którym miałam przyjemność 
współpracować przy realizacji mojej prośby.
Z poważaniem

Zielińska Joanna
Sołtys Sołectwa Olchowo”
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 Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospo-
darstwach rolnych poprzez samospis internetowy za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, odpowie-
dzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicznego lub odpowiedzi w 
wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodar-
stwo rolne. Wszystkie zbierane dane są objęte ta-
jemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochro-
nie. Więcej informacji o spisie można znaleźć na 
stronie Spisrolny.gov.pl.
Co to jest spis rolny?
 Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie go-
spodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (po-
przedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.).
Kiedy odbędzie się spis rolny?
 Najbliższy spis odbędzie się od 1 września 2020 
r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r.
Dlaczego GUS realizuje spis rolny?
 Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa 
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Par-

SPIS ROLNY W GMINIE NOWOGARD
 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej raz na 10 lat przeprowadzają pełne badanie statystyczne obejmujące wszystkie gospodarstwa 
rolne. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 
2020 r. 

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych 
statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz 
uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) 
nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). 
Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomen-
dacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r. Ww. Rozpo-
rządzenie obliguje wszystkie kraje UE do przepro-
wadzenia spisu rolnego zgodnie z kalendarzem i wy-
mogami dotyczącymi m.in. okresów referencyjnych, 
zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, 
jakości danych, formy i terminów przekazania da-
nych. Rozporządzenie określa również termin i for-
mę opracowania raportu z badania.
 Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolne-
go jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1728).
Po co GUS przeprowadza spis rolny?
 Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz pol-
skiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do po-
dejmowania trafnych strategicznych decyzji opar-
tych na analizie danych.
 Zgodnie z ustawą, statystyka publiczna zapewnia 
rzetelne, obiektywne i systematyczne informowa-
nie społeczeństwa, organów państwa i administracji 
publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej 
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecz-
nej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego 
zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów 
rolnych, których wyniki pokazują obraz polskiego 
rolnictwa.
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 Udało się! Szkoła 
Podstawowa w Żabo-
wie zostanie #SuperKo-
derami! Nasza szkoła 
rozpocznie zajęcia w 
Programie #SuperKo-
derzy od nowego roku 
szkolnego, jako jedna ze 
140 szkół, które zwycię-
żyły w tegorocznej re-

krutacji do Programu Edukacyjnego Fundacji Oran-
ge. Każda ze szkół otrzyma grant na zakup sprzętu 
komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbęd-
nych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej 
ścieżki. Dotychczas z programu skorzystało już 490 
szkół w całej Polsce.
 Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do 
wyboru jedną z trzynastu ścieżek tematycznych. 
Podczas spotkań #SuperKoderzy uczą się progra-
mowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego 
przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejęt-
ność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być 
może w młodych programistach rozbudzą się przy-
szłe zainteresowania zawodowe. Programista to 
przecież zawód przyszłości!. #SuperKoderzy uczą się 
grać na bananach, programować stację pogodową, 
tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a 
nawet własne strony internetowe czy gry dla robo-
tów.
 Składamy podziękowania uczniom klas VI i VII: 
Natalii Skowyra, Piotrowi Orłowskiemu, Annie Wy-
part, Oliwii Grzelak i Mai Razik – dzięki Waszemu 
zaangażowaniu program #SuperKoderzy zagości w 
naszej szkole. Nawet zdalna nauka nie była dla Was 
przeszkodą w odpowiedzi na wyzwanie: „Pokaż 
swój SuperKoderski zespół oraz dlaczego chcecie zo-

Superkoderzy

stać #SuperKoderami”? Gratulu-
jemy Pani Małgorzacie Pietruszce, 
która, mimo utrudnionych warun-
ków pracy, przygotowała uczniów 
do uczestnictwa w programie i 
jest jego dobrym duchem.

Karolina Jaklińska - Czyżak
Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Żabowie
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 To najlepsza wiadomość dla mieszkańców na-
szej gminy, którzy borykali się dotąd z problelm 
niepłodności. Wtorkowa sesja (29.06.2020) przy-
niosła oczekiwane przez większość mieszkańców 
pozytywne rozwiązanie w kwestii gminnego 
Programu Leczenia Niepłodności na lata 2020 – 
2022, autorstwa burmistrza Roberta Czapli. Za 
programem głosowało 14 radnych, zaś 5 głoso-
wało przeciwko, w tym wszyscy radni z PiS oraz 2 
radnych z Nowej.

Rusza Gminny Program Leczenia Niepłodności w 
Nowogardzie

 Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w No-
wogardzie (29 czerwca br.), radnym został zapre-
zentowany gminny program leczenia niepłodności 
na lata 2020 – 2022, autorstwa burmistrza Ro-
berta Czapli. Dokument został opracowany przy 
wsparciu pracowników Wydziału Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich, zgodnie z potrzebami zgła-
szanymi przez mieszkańców Gminy burmistrzowi 
Robertowi Czapli. Podobne programy funkcjonują 
już min. w Szczecinie, Szczecinku czy Kołobrzegu i 
cieszą się dużym powodzeniem.
 Program burmistrza wpisuje się w Zachodnio-
pomorski Program Leczenia Niepłodności, z któ-
rego będzie dofinansowane leczenie niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) 
na terenie naszej gminy.
 Nowogardzki program leczenia niepłodności 
zakładałby między innymi wsparcie finansowe w 
wysokości nie większej niż 10000 zł kosztów lecze-
nia zdiagnozowanej niepłodności ponoszonych 
przez mieszkańców Gminy Nowogard. Program 
został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa 
Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.
 Uchwała autorstwa burmistrza Roberta Cza-
pli ostatecznie została przyjęta. Za uchwałą gło-
sowało 14 radnych, 5 było przeciwko (Nieradka, 
Wiśniewski, Olejnik, Krata i Kielan), zaś 1 radny 
wstrzymał sie od głosu.

Radni nie dyskutowali nad raportem
z działalności gminy

 Burmistrz do dnia 31 maja danego roku, przy-
gotowuje raport o stanie gminy, zaś radni muszą 
zapoznać się z nim do końca czerwca i przeprowa-
dzić dyskusję, a nastepnie zagłosować nad wotum 
zaufania.

Będzie realizowany Program Leczenia 
Niepłodności w Nowogardzie

 Czym jest raport? Jest to sprawozdanie Bur-
mistrza Nowogardu dotyczące jego działań wdra-
żających lokalne programy i uchwały w danym 
roku. Raport na zlecenie gminy wykonała firma 
zewnętrzna. Raport w formie książki zawierał 
wszystkie informacje, dotyczące działalności gmi-
ny, stanu majątkowego oraz finansowego gminy. 
Jej przedstawiciel był obecny na wtorkowej sesji i 
był gotów odpowiadać na ewentualne zapytania, 
jednak głosami radnych PiS i Nowej Rada nie po-
chyliła się nad raportem, lecz przeszła do kwestii 
głosowania nad wotum zaufania dla Burmistrza 
Nowogardu.

Sprawozdanie finansowe na tak,
ale absolutorium brak

 Kolejnym punktem posiedzenia Rady Miej-
skiej było przyjęcie sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu gminy oraz udzielenie abso-
lutorium burmistrzowi za jego wykonanie w roku 
2019.
 I pomimo, że Burmistrz w 98% zrealizował do-
chody gminy, to radni z PiS i Nowej skupili się je-
dynie na tym, że wg wydatków wykonano zaled-
wie 48% zaplanowanych inwestycji.
 Burmistrz próbował wyjasnić radnym, że pozo-
stałe blisko 50% inwestycji równiez zostało zreali-
zowane, jednak nie zostały ujęte w sprawozdaniu 
jako zrealizowane z jednego powodu.
 Bowiem 4 bardzo duże inwestycje, których war-
tość wynosiła blisko 4 mln zł i które stanowią te 
brakujące procenty, przeszły na rok 2020. Wśród 
nich są: nowe euroboisko na Stadionie Miesjkim, 
ulica Topolowa, świetlica w Wyszomierzu i świetli-
ca w Boguszycach. W większości są one już zakoń-
czone, jednak czekają one na odbiory. Dopiero po 
odbiorach będą mogły być one rozliczone, a przez 
to odnotowane po stronie zrealizowanych inwe-
stycji.
 Smutne w tym wszystkim jest to, że choć bur-
mistrz realizował inwestycje, o które wnosili radni 
z Nowej, o których rozmawiano i podjęto pewne 
ustalenia, to wspomniani radni głosują jak głosują.  
 Zanim doszło do głosowania nad wotum, głos 
zabrał radny Jacek Rafiński, który przedstawiłsta-
nowisko Klubu Radnych LEWICA w sprawie wyko-
nania budżetu za 2019 rok i udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Nowogardu.  
 Głos również zabrał burmistrz Robert Czapla, 
który podziękował wszystkim pracownikom UM 
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oraz dyrektorom szkół, dyrektorom i kierownikom 
instytucji gminnych za dobre wykorzystanie zapla-
nowanych w budżecie pieniędzy.
 Pomimo pozytywnej oceny ze strony RIO, radni 
głosami PiS i Nowej zagłosowali nad absolutorium 
dla Burmistrza Nowogardu za wykonanie budżetu 
gminy w roku 2019, jak zwykle. Niestety dzisiej-
sza większość w Radzie Miejskiej w Nowogardzie 
(PiS i Nowa), przejęła złe zwyczaje z poprzedniej 
kadencji, gdy nie podejmowano uchwał absoluto-
ryjnych dla zasady – nie bo nie. I choć w obecnej 
Radzie jest 10 radnych wspierających burmistrza 
w jego działaniach, to 11 radnych, mających więk-
szość, blokują te działania i nie widać, aby to mia-
ło się zmienić do końca tej kadencji.

Przyjęte sprawozdania OPS, komisji ds. Proble-
mów alkoholowych, współpracy z organizacjami 
pozarzadowymi i program naprawczy szpitala

 Wszystkie sprawozdania z działalności poszcze-
gólnych instytucji gminnych zostały przez Radę 
Miesjką przyjęte. Najwięcej gorączki wywołało 
sprawozdanie z działaności nowogardzkiego szpi-
tala, które referował dyrektor Kazimierz Lembas. 
Do sprawozdania dołaczony był program napraw-
czy. W czasie omawiania sprawozdania, dyrektor 
szpitala zwrócił się do radnych, aby zdjąć z uchwa-
ły program naprawczy. Prośba podyktowana była 
tym, że w szpitalu firma zewnętrzna prowadzi 
audyt szpitala na zlecenie Gminy Nowogard. I do-
piero końcowy raport pozwoli zweryfikować plan 
naprawczy dla naszego szpitala. I dopiero po tym, 
będzie można ze spokojem przyjąć plan napraw-

czy. Jednak radni z PiS i Nowej nie wysłuchali ar-
gumentow dyrektora i nie zdjęli z porządku obrad 
punktu dotyczącego planu naprawczego.
 U nas radni lubią najwidoczniej wracać kilka 
razy do tych samych spraw, jakby nie było kolej-
nych ważnych uchwał dla mnieszkańców. Szpita-
lowi i jej dyrektorowi na utrudniają pracy, lecz to 
działanie na szkodę nas mieszkańców. Lepiej coś 
zrobić raz, a porządnie, a nie ciągle wracać i wra-
cać do tych samych spraw.

Cyrk z funduszami sołeckimi?

 Choć radni wielokrotnie prosili, by uchwały 
zmieniające fundusze sołeckie były przedstawia-
ne Radzie jak najszybciej, to zachowanie większo-
ści radnych jest niezrozumiałe. Najpierw głosują 
za odrzuceniem tychże uchwał, a kiedy do nich 
dociera, że blokuja sołtysom realizacje zaplano-
wanych przez mieszkańców działań, reflektują się 
i postanawiają jednak głosować nad przedstawio-
nymi zmianami w funduszach sołeckich.
 Warto tu wspomnieć, że fundusze sołeckie 
ustalają mieszkańcy podczas spotkania sołec-
kiego. Następnie te ustalenia wpisywane są do 
projektu budżetu gminy na kolejny rok. Jednak 
mieszkańcy maja prawo dokonywać zmian w fun-
duszu, przesuwając środki na inny cel. Burmistrz 
tylko w imieniu mieszkańców wnosi uchwałę, 
która dokonuje zmian w funduszu, zgodnie z in-
tencją samych mieszkańców. Jednak widać dla 
części radnych podpis burmistrza na projekcie 
uchwały wywołuje umysłową biegunkę. Jak dłu-
go jeszcze?
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 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka

- dzierżawy:
39 26 220 – Monika Wochna;

- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych

Radni z PIS i Nowej prokuratorami
i sędziami równocześnie

 Nie pierwszy to raz w historii funkcjonowania 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, gdy radni opozy-
cyjni składają skarge na burmistrza. A ponieważ 
odrzuca tę skargę Wojewoda oraz RIO, uznając ją 
za zwykła przepychankę polityczną, postanawiaja 
wystąpić w roli prokuratora, który składa skargę 
na legalnie wybraną władzę, a nastepnie w todze 
sędziego głosuje za uznaniem skargi jako zasad-
nej. To jawne naruszenie zasady, że nie można być 
sędzią we własnej sprawie. Widać radnym z PiS i 
Nowej to nie przeszkadza w ogóle. Byleby dopiec 
burmistrzowi, wybranemu przez większość miesz-
kańcow.
 A o co się skarżyli? Sami zablokowali uchwa-
łę odnośnie podniesienia cen za wywóz śmieci, 
choć podwyżkę spowodował rządowy projekt. 
Burmistrz przygotował projekt jak najmniej ob-
ciążający mieszkańców, radni jednak uznali, że ma 
byc po staremu. A po staremu oznaczało niezbi-
lansowanie się wpływów i wydatków. Ustawa zaś 
zabrania gminom dofinansowywania gospodarki 

odpadami z budżetu gminy. Program musi się sam 
finansować. Jeżeli więc wzrasta koszt składowania 
śmieci po stronie RXXI, to siłą rzęczy gmina musi 
zapłacić więcej za wywóz śmieci. A to oznacza, że 
w pewnym momencie zabraknie na ten cel środ-
ków i tak też się stało w 2019. W efekcie gmina 
była zmuszona wstrzymać wywóz smieci z terenu 
gminy, aby nie popaść w zadłużenie. I za tę sytu-
ację ci sami radni, którzy blokowali działania bur-
mistrza, aby do takiej sytuacji nie doprowadzić, 
złożyli skargę i ją nastepnie przyjęli, jako zasadną. 
Cyrk na jednych kółkach.
 Na szczęście radni przyjeli nowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla Słajsina, a do-
kładnie dla R-XXI, bo inaczej doszłyby dodatkowe 
koszta za wywóz śmieci. I znając życie radni złoży-
liby kolejną skargę na włodarza gminy za sytuację, 
ktorą sami spreparowali. I weź tu zrozumiej no-
wogardzkiego radnego.
 To przecież na radnych powinna być złożona 
owa skarga za ich nieodpowiedzialne decyzje. Tyl-
ko kto i do kogo powinien ją złożyć? Burmistrz do 
burmistrza?

Piotr Suchy
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Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swo-
jego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS

Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, zaś   wnioski papierowe można składać w urzędzie 
od 1 sierpnia.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
„DOBRY START”

Oferta pracy – pracownik obsługi/sprzątaczka
Szkoła Podstawowa w Błotnie zatrudni pracownika obsługi / sprzątaczkę.

Wymagane dokumenty:
- Podanie, 
- CV, 
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail:spblotno@wp.pl

Informacje można uzyskać: spblotno@wp.pl lub 913910190

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie
Tomasz Żelazowski

Zapraszamy do kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni Państwo, sytuacja związana z epidemią korona-
wirusa jest dynamiczna.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną i nie wiesz gdzie i jaką 
pomoc możesz uzyskać, jeśli interesują Cię działania gminy 
w okresie epidemii, jeśli masz opinię lub inne uwagi – na-
pisz. Wszelkie pytania oraz opinie prosimy kierować na ad-
res: zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo niezwłocznie odpowiedzi na swoje pytania.
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Pełnienie obowiązków

inspektora nadzoru i kosztorysanta

w branży drogowej i ogólnobudowlanej

Burmistrz Nowogardu zaprasza

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i kosztorysanta

w branży drogowej i ogólnobudowlanej. 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2020 o godz. 10:00.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://bip.nowogard.pl/strony/11649.dhtml

Wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących postępowania udziela

z-ca kier. Wydz. GKMiOŚ Wojciech Szponar 

- tel. 91 39 26 238.



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 19

Godziny otwarcia Orlika od 4 maja 2020

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

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.

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
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