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	 Dobra	 współpraca	 burmistrza	
Roberta	Czapli	z	mieszkańcami	te-
renów	wiejskich	skutkuje	kolejny-
mi	 inwestycjami,	 systematycznie	
realizowanymi.	W	 dniu	 29	wrze-
śnia	br.	burmistrz	wraz	z	najmłod-
szymi	mieszkańcami	Świerczewa	i	
ich	rodzicami	a	 także	w	towarzy-
stwie	 radnego	 Stanisława	 Saniu-
ka	oraz	sołtys	Świerczewa	Urszu-
lą	 Armatą	 dokonał	 uroczystego	
otwarcia	nowego	placu	zabaw.	Na	
piaszczystej	 nawierzchni	 nowego	
placu	znajduje	się	wielofunkcyjny	
zestaw:	 linarium,	 zjeżdżalnie,	 ze-
staw	wspinaczkowy	oraz	podwój-
na	 huśtawka.	 	 Pieniądze	 na	 plac	
zabaw	 pochodzą	 z	 pozyskanego	
dofinansowania	przez	burmistrza	
Roberta	 Czaplę	 z	 Programu	 Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich.	Kwota	

Nowy plac zabaw
w Świerczewie

dofinansowania	to	ponad	17	tys.	zł.		Całość	inwestycji	wyniosła	ponad	
52	tys.	zł	(wraz	z	dokumentacją).	Miłym	akcentem	było	wręczenie	bur-
mistrzowi	przez	sołtys	p.	Urszulę	podziękowań	za	wybudowanie	placu.

Andrzej Sawicki
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	 W	dniu	5	października	br.	burmistrz	Robert	Cza-
pla	oficjalnie	przekazał	3	respiratory	i	5	kardiomoni-
torów	do	Samodzielnego	Publicznego	Szpitala	Rejo-
nowego	w	Nowogardzie.
	 -	 Jako	 gmina	 robimy	wszystko	 co	możemy,	 aby	
mieszkańcy	czuli	się	bezpieczniej	–	mówi	burmistrz		
Robert	 Czapla.	 -	 Od	 samego	 początku,	 gdy	 zosta-
ła	 ogłoszona	 pandemia,	 podjąłem	 wraz	 z	 moimi	
współpracownikami	 działania,	 które	 miały	 ułatwić	
życie	naszym	mieszkańcom	w	tym	trudnym	okresie.	
Pomoc	została	skierowana	do	nowogardzkiego	szpi-
tala	wpostaci	3	respiratorów	i	5	kardiomonitorów.
	 W	 przekazaniu	 urządzeń	 uczestniczyli	 również	
dyrektor	szpitala	Kazimierz	Lembas,	radni	rady	miej-
skiej	 Jerzy	 Kubicki	 i	 Stanisław	 Saniuk,	 pielęgniar-
ka	 oddziałowa	 izby	 przyjęć	 Monika	 Bielej-	 Nouri.	
Sprzęt	zakupiono	z	środków	przekazanych	przez	Za-
chodniopomorski	Urząd	Wojewódzki	w	 Szczecinie.	
Koszt	 zakupu	 respiratorów	 to	189	364,50	 zł.	 Koszt	
zakupów	kardiomonitorów	to	25	750,00	zł.
	 Taki	sprzęt	w	dobie	epidemii	Covid-19	jest	nam	
niezbędny.	 Dzięki	 zakupionym	 urządzeniom	 nasz	

Przekazanie respiratorów i kardiomonitorów
nowogardzkiemu szpitalowi

szpital	 jest	 dobrze	 doposażony.	 Dotychczas	 mie-
liśmy	 dwa	 urządzenia	 teraz	 szpital	 wzbogacił	 się	
o	kolejne	co	daje	większe	pole	do	działania	w	celu	
ochrony	zdrowia	 i	 życia	mieszkańców	-	mówi	Kazi-
mierz	Lembas	dyrektor	szpitala.
	 Podczas	oficjalnego	przekazania	urządzeń	odbyła	
się	prezentacja	zakupionego	sprzętu	poprowadzona	
przez	 pielęgniarkę	 bloku	 operacyjnego	 Irenę	 Sza-
wińską.

Marcin Gręda
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	 W	dniu	1	października	br.	burmistrz	Robert	Czapla	
w	towarzystwie	radnego	Stanisława	Saniuka	oraz	pra-
cownika	wydziału	Inwestycji	i	Remontów	Agnieszki	Za-
lewskiej	dokonał	oficjalnego	odbioru	inwestycji	zreali-
zowanej	w	ramach	zadania	Budowa	bieżni	trójtorowej	
i	skoczni	przy	II	LO	w	Nowogardzie.
	 Inwestycja	warta	blisko	224	tys.	zł	wzbogaciła	infra-
strukturę	szkoły,	tak	potrzebną	dla	prawidłowego	roz-
woju	fizycznego	uczniów.	W	ramach	realizacji	zadania	
udało	się	wybudować	nie	tylko	profesjonalną	bieżnię	
i	skocznię,	ale	również	100	metrowy	chodnik	z	kostki	
brukowej,	postawić	solidne	ogrodzenie	obiektu	z	funk-
cjonalnymi	furtkami,	postawić	ławki	dla	uczniów	przy	
torze	oraz	schody	do	tylnego	wyjścia	ze	szkoły,	dzięki	
czemu	uczniowie	szkoły	podstawowej	mogą	korzystać	
z	osobnego	wyjścia	z	budynku.
	 Trzeba	 wspomnieć,	 że	 nawierzchnia	 bieżni	 jest	
przepuszczalna	 dla	wody,	 odporna	 na	 obuwie	 z	 kol-
cami,	 posiada	 doskonałą	 sprężystość	 i	 elastyczność	
dzięki	czemu	zapewnia	maksymalną	ochronę	stawów	
zawodników.	 Ponadto	 poliuretanowa	 bieżnia	 o	 dłu-
gości	100	metrów	i	szerokości	toru	pomiędzy	 liniami	
1,25	m.,	ma	wysoką	odporność	na	ucisk,	kłucie	i	zdar-
cia.	Struktura	nawierzchni	jest	zwarta,	służy	do	pokry-
wania	nawierzchni	bieżni	lekkoatletycznych,	sektorów	
i	rozbiegów	konkurencji	technicznych	zawodów,	boisk	
wielofunkcyjnych,	placów	rekreacji	ruchowej	a	ponad-
to	wymaga	tylko	minimalnych	zabiegów	konserwacyj-
nych	i	jest	łatwa	w	naprawie.
	 Jak	zaznaczył	dyrektor	II	LO	Leszek	Becela,	nowa	in-
frastruktura	służy	z	powodzeniem	realizacji	obowiąz-
kowego	 elementu	 dydaktyki	wychowania	 fizycznego	
do:	biegów	krótkich,	ćwiczeń	z	elementami	sztafet,	no	
i	oczywiście	skoków	w	dal.	Nauczyciele	wychowania	fi-
zycznego	są	bardzo	zadowoleni	z	możliwości	pracy	na	
profesjonalnym	obiekcie,	a	uczniowie	ze	świetnych	wa-
runków	do	nauki	i	rozwoju.	W	związku	z	czym	w	imie-
niu	uczniów	i	nauczycieli,	dyrektor	szkoły	podziękował	
burmistrzowi	za	ten	ogromny	wkład	w	nowogardzką	

Bieżnia i skocznia przy II Liceum
w Nowogardzie oficjalnie odebrane

oświatę,	dzięki	staraniom	burmistrza	obiekt	zyskał	bo-
wiem	nowe	oblicze.	Burmistrz	skierował	swe	podzię-
kowania	 do	 wykonawcy	 zadania	 JUL	 DOM	 Przemy-
sław	Mazurkiewicz	oraz	ADN	Dominik	Ajs,	za	fachowe	
wykonanie	obiektu,	do	 radnego	Saniuka	 za	poparcie	
przedsięwzięcia	oraz	do	wydziału	Inwestycji	i	Remon-
tów	za	spięcie	całej	inwestycji	i	doprowadzenie	jej	do	
końca.
	 W	tym	miejscu	możemy	zdradzić,	że	to	nie	koniec	
planowanych	 inwestycji	 w	 LO.	 	 Burmistrz	 stara	 się	
pozyskać	 środki	 z	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony		
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej.	Wnioski	o	dofinan-
sowanie	 wykonania	 termomodernizacji	 budynku	 tej	
szkoły	oraz	SP	w	Długołęce	 i	SP	w	Strzelewie	zostały	
złożone	14	września.

Ewa Brzykcy
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Nowogardzki szpital
bardziej nowoczesny

	 Żyjemy	 w	 czasach,	 gdzie	 aby	
sprawnie	 i	 szybko	 funkcjonować,	
potrzebny	 jest	 taki	 system,	 któ-
ry	 będzie	 wspomagał	 i	 wyręczał	
po	 części	 jego	 użytkownika.	 Ten	
proces	 nie	 ominął	 służby	 zdro-
wia.Również	 i	 nowogardzki	 szpi-
tal,	 dzięki	 burmistrzowi	 Rober-
towi	 Czapli,	 jest	 w	 posiadaniu	
stosownego	 programuinforma-
tycznego.	 System	 sam	 w	 sobie-
ułatwa	pracę	lekarzom,	i	uspraw-
na	 odbiór	 recept	 w	 aptekach	
przez	pacjentów.
	 Cyfrowa	transformacja	w	służ-
bie	zdrowia	to	proces,	który	trwa	
w	Polsce	od	kilku	lat	i	miewał	swo-
je	wzloty	 i	upadki.	Od	roku	2016	
ten	proces	znacznie	przyspieszył.	
Do	 szybszego	 jego	 rozwoju	 przy-
czyniła	 się	 –	 aż	 trudno	 uwierzyć	
–	 pandemia	 koronowirusa.	 O	 ile	
kilka	miesięcy	temu	dyskutowano	
nawet	o	tym,	czy	warto	w	e-zdro-
wie	 inwestować,	 Teraz	 już	 staje	
się	to	faktem.
Jaki	system	otrzymał	nowogardz-
ki	szpital?
	 Dzięki	 systemowi	 informacja	
medyczna	 o	 pacjencie	 jest	 do-
stępna	 wszędzie	 tam,	 gdzie	 się	
on	 zgłosi	 i	 zostanie	 skierowany	
na	badania	lub	leczenie.	To	znacz-
nie	 skraca	 czas	 i	 pomaga	 leka-
rza	 w	 pozyskiwaniu	 informacji	 o	
przebytych	chorobach	 lub	 lekach	
przyjmowanych	 przez	 pacjenta.	
W	Nowogardzie	funkcjonują	dwa	
systemy:	„Oracle	SE	Named	Userc	
Plus	 ASFU”	 (baza	 danych)	 oraz	

„AMMS	Ruch	Chorych”	z	funkcja-
mi	 medycznymi	 niezbędnymi	 do	
pracy	z	historią	zdrowia	i	choroby	
pacjenta	 wraz	 z	 możliwością	 ko-
rzystania	 z	 e-usług	 wymaganych	
prawem	(eWUŚ,	e-recepta,	e-ZLA	
(zwolnienie),	generowanie	rapor-
tów	do	rozliczeń	z	NFZ.
	 6	 października	 br.,	 burmistrz	
Robert	Czapla	oficjalnie	przekazał	
na	 rzecz	 naszego	 szpitala	 licen-
cję	 na	 wspomniane	 oprogramo-
wanie,	 które	 zostało	 zakupione	
z	 środków	 własnych	 Gminy	 No-
wogard	 za	 kwotę	 25.997,59	 zł.	
Podczas	 przekazania	 odbyła	 się	
prezentacja	 systemu,	 w	 którym	
udział	wzięli	m.in.:	Burmistrz	Ro-
bert	 Czapla,	 radny	 Stanisław	 Sa-
niuk,	Kazimierz	Lembas	-	Dyrektor	
Szpitala,	dr	n.	med.	Marek	Kowal-
czyk	–	specjalista	chirurg,	zastęp-
ca	 dyrektora	 ds.	 Medycznych,	

oraz	Jakub	Kubiak	–	informatyk.
Dlaczego	zakupiono	wspomniane	
systemy?
	 Od	 stycznia	 2021	 roku	 pla-
cówki	medyczne	nie	będą	mogły	
już	 prowadzić	 dokumentacji	me-
dycznej	 w	 formie	 papierowej	 –	
wszystko	ma	 zostać	przeniesione	
do	elektronicznych	systemów.
	 Przepisy	 jednoznacznie	 wska-
zują,	 że	obowiązkowe	prowadze-
nie	 dokumentacji	 elektronicznej	
dotyczy	 wszystkich	 podmiotów	
udzielających	świadczeń	zdrowot-
nych,	a	więc:	szpitali,	przychodni,	
praktyk	lekarskich	i	gabinetów.
	 Nowogard,	 a	 szczególnie	 nasz	
szpital,	dzięki	zakupionemu	przez	
gminę	 systemowi,	 dostosowuje	
się	 do	 wymogów,	 które	 stawiają	
nowe	wytyczne	NFZ

Piotr Suchy
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 Podczas sesji 24 września br. radni w końcu 
przyjęli uchwały odnośnie gospodarki odpadami 
na terenie naszej gminy, a także urealnili stawki 
za odbiór i  zagospodarowanie śmieciami. Był to 
ostatni dzwonek, aby to zrobić.
	 Nie	 jest	 tajemnicą	 dla	 żadnego	 z	 mieszkańców	
Nowogardu,	 że	 nasza	 gmina	 od	 zeszłego	 roku	 bo-
ryka	się	z	problemem	śmieciowym.	Co	się	do	tego	
przyczyniło?

Po pierwsze decyzje Rządu Polski
	 Kilka	lat	temu,	w	roku	2013	Rząd	Polski	swoją	de-
cyzją,	zmienił	system	gospodarki	odpadami	w	kraju.	
Wówczas	była	to	rewolucja	dla	samorządów.	Gminy	
zostały	zmuszone	do	 tego,	aby	odbierać	śmieci	od	
mieszkańców	 i	 przekazywać	 je	 do	miejsc	 ich	 skła-
dowania.	Gmina	Nowogard	zbudowała	taki	system	
w	 oparciu	 o	 decyzję	 Rządu,	 który	 funkcjonuje	 do	
dzisiejszego	 dnia.	 W	 drodze	 przetargu	 wyłoniona	
została	 firma,	 która	 odbiera	 odpady	 od	mieszkań-
ców	i	zawozi	je	do	Zakładu	do	Słajsina.	Za	te	usługi	
gmina	pobiera	opłaty	od	mieszkańców,	po	 to,	 aby	
system	„wychodził	na	zero”.
	 Przypomnijmy,	że	zgodnie	z	rządową	koncepcją,	
gminy	to	“pośrednicy”	w	odbiorze	odpadów	komu-
nalnych.	Nie mogą na gospodarowaniu odpadami 
zarabiać ani do tego systemu dokładać – rachunki 
muszą się bilansować.
Warto	 też	 pamiętać,	 że	 do	 niedawna	 mieszkańcy	
mieli	możliwość	wybrania	czy	chcą	segregować	od-
pady,	czy	też	nie.	Rząd	PiS	natomiast	niejako	zmusił	
mieszkańców	do	tego,		aby	odpady	segregowali.	Je-
śli	odpady	nie	będą	segregowane,	wówczas	będzie	
naliczana		wyższa,	nawet	czterokrotnie,	stawka.	We	
wspomnianej	 ustawie	 czytamy	 m.in.:	 „Właścicie-
le	 nieruchomości	 zapewniają	 utrzymanie	 czystości	
i	porządku	przez	(...)	zbieranie	w	sposób	selektywny	
powstałych	na	terenie	nieruchomości	odpadów	ko-
munalnych”.	W	 tej	 samej	 ustawie	 istnieje	 również	
zapis	o	wyższych	opłatach	za	nieselektywne	odpa-
dy:	„rada	gminy	określi	stawki	opłaty	podwyższonej	
za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,	 jeżeli	
właściciel	 nieruchomości	 nie	 wypełnia	 obowiązku	
zbierania	 odpadów	 komunalnych	 w	 sposób	 selek-
tywny,	w	wysokości	nie	niższej	niż	dwukrotna	wyso-
kość	i	nie	wyższej	niż	czterokrotna	wysokość	stawki	
ustalonej	przez	radę	gminy”.	Oznacza	to	tyle,	że	je-
śli	ktoś	nie	segreguje	odpadów,	to	musi	zapłacić	za	
odpady	zmieszane	wielokrotność	stawki	za	odpady	
selektywne.

Gospodarka Odpadami w gminie
Nowogard - nowe stawki za wywóz

i składowanie śmieci

	 W	lipcu	2019	roku	Regionalny	Zakład	Gospoda-
rowania	 Odpadami	 w	 Słajsinie	 R-XXI,	 do	 którego	
Gmina	 Nowogard	 odwozi	 odpady	 mieszkańców,	
podniósł	w	związku		z	nową	ustawą	ceny	za	odbiór	
i	składowanie	odpadów	o	około	23%.	W	roku	2020	
R-XXI	kolejny	raz	podniósł	cenę	za	gospodarowanie	
odpadami	tym	razem	aż	o	40%,	aby	mieć	z	czego	po-
kryć	własne	koszty	i	nie	wpaść	w	spiralę	zadłużenia.
	 Ponieważ	nowa	ustawa	„śmieciowa”	PiS	dotknę-
ła	również	firmy	odbierające	od	nas	śmieci,	nie	trze-
ba	było	długo	czekać	na	15%	podwyżkę	 za	wywóz	
odpadów,	 który	 wprowadził	 Zakład	 Usług	 Komu-
nalnych.	 To	 doprowadziło	 do	 zwiększenia	 kosztów	
w	systemie	gospodarowania	odpadami.
	 Już	po	podwyżce	w	Zakładzie	w	Słajsinie	w	ubie-
głym	roku,	pracownicy	Urzędu	Miejskiego	w	Nowo-
gardzie	dokonali	analizy	kosztów,	kalkulację	wydat-
ków	i	przychodów.	Na	tej	podstawie	przygotowany	
został	projekt	uchwały	urealniający	stawki	za	odbiór	
odpadów,	 aby	 system	 mógł	 się	 sam	 finansować.	
Projekt	został	przedłożony	Radzie	Miejskiej.

I tu pojawia się druga przyczyna – brak decyzji rad-
nych
	 Rada	Miejska	w	ubiegłym	roku	głosami	radnych	
Nowej	 i	 PiS-u	 nie	 przyjęła	 wspomnianej	 uchwały.	
Radni	uzasadniali	swój	brak	decyzji	tym,	że	nie	znali	
przyczyn	podniesienia	opłat	przez	Zakład	w	Słajsinie.	
W	związku	z	 tym	zorganizowane	zostało	spotkanie	
radnych	z	p.	Jackiem	Chrzanowskim	-	przewodniczą-
cym	Zakładu	RXXI	w	Słajsinie,	który	przez	niemal	pół	
dnia	tłumaczył	radnym,	z	czego	te	podwyżki	wynika-
ją.	Chodziło	m.in.	o	wzrost	kosztów	pracowniczych,	
opłaty	środowiskowej,	opłat	elektrycznych,	kosztów	
przyjmowania	 odpadów	 do	 spalarni.	 Radni	 infor-
mację	 tę	 przyjęli.	 Pomimo	 tego,	 na	 kolejnej	 sesji	
ponownie	odrzucili	uchwałę	o	stawkach	za	odpady	
(głosami	PiS	i	Nowa),		nie	dając	informacji,	jaka	jest	
tego	przyczyna,	ani	 też	nie	mówiąc,	czy	mają	 jakiś	
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pomysł	na	to,	aby	zaistniałą	sytuację	uzdrowić.	Po-
nieważ	 koalicja	 PiS	 i	Nowa	 tematu	nie	 rozwiązała,	
radni	SLD,	jako	największy	Klub	w	Radzie	Miejskiej,	
złożył	własny	projekt	uchwały,	który	mógł	rozwiązać	
problem.	Niestety	i	tym	razem	ten	projekt	także	zo-
stał	przez	radnych	PiS	i	Nowa	odrzucony.	W	sumie	aż	
5	razy	temat	wracał	na	sesję	i	aż	5	razy	wspomniani	
radni	nie	podjęli	się	rozwiązania	tematu	śmieci.
	 Każdorazowo	 przedstawiane	 projekty	 uchwał	
były	 przygotowywane	 w	 oparciu	 o	 aktualne	 dane	
i	 wyliczenia.	 Warto	 dodać,	 że	 na	 tamtym	 etapie	
proponowane podwyżki miały być na poziomie od 
2 do 7 złotych miesięcznie dla gospodarstwa do-
mowego.
	 Jednak	 radni	 każdorazowo	 odrzucali	 projekty	
uchwał,	 nie	 dając	 w	 zamian	 nic.	 I	 choć	 urzędnicy	
informowali	 radnych,	 że	 tego	 rodzaju	 sytuacja	 do-
prowadzi	do	deficytu	na	koncie	systemu	gospodar-
ki	odpadami,	 to	 rok	ubiegły	 zakończył	 się	brakiem	
decyzji	radnych	w	sprawie	opłat	za	„śmieci”	i	stało	
się	to,	o	czym	przestrzegali	pracownicy	UM	–	system	
odpadami	zakończył	rok	na	minusie	i	to	blisko	z	pół	
milionową	stratą.
	 Brakiem	 kolejnych	 decyzji	 radnych	 PiS	 i	 Nowa	
z	miesiąca	na	miesiąc	w	systemie	gospodarki	odpa-
dami	było	coraz	mniej	pieniędzy.
	 Z	 powodów	 braków	 finansowych	 realna	 stała	
się	groźba	całkowitego	zaprzestania	odbioru	odpa-
dów,	w	efekcie	 czego	Gmina	Nowogard	utonęłaby	
w	śmieciach.
	 Sytuację	 w	 lutym	 tego	 roku	 chcieli	 ponownie	
rozwiązać	kompleksowo	radni	klubu	Lewicy,	przygo-
towując	swój	drugi	projekt	uchwały.	Jednak	propo-
zycja	ta	została	również	odrzucona.	PiS	przedstawił	
zaś	swój	projekt,	który	zakładał	obniżkę	opłat,	 lecz	
na	szczęście	nie	znalazł	on	aprobaty	i	nie	został	przy-
jęty,	gdyż	całkowicie	zrujnowałby	system	gospoda-
rowania	odpadami	i	doprowadziłby	do	całkowitego	
paraliżu.
	 Ostatni,	a	zarazem	trzeci	projekt	uchwały	w	spra-
wie	 stawek	 za	 odpady	 przedstawiła	 radna	 Pawlak	
w	 czasie	 sesji	 28	 lutego	 br.	 Projekt	 zakładał	 pod-
wyżkę	o	złotówkę	za	odbiór	odpadów	selektywnych	
i	 dwukrotność	 tej	 stawki	 w	 przypadku	 odpadów	
zmieszanych.	 Problem	 w	 tym,	 że	 zaproponowa-
na	podwyżka	nie	była	w	stanie	pokryć	powstałego	
deficytu,	a	przy	 tej	propozycji	 rósłby	dalej.	Projekt	
o	 nowych	 stawkach	 został	 jednak	 przyjęty	 ale	 nie	
rozwiązał	 istniejącego	problemu.	W	efekcie	 gmina	
nadal	nie	miała	urealnionych	stawek	za	odpady,	ani	
sprawnie	 funkcjonującego	 systemu	 gospodarowa-
nia	odpadami.
	 Ponieważ	radni	z	klubów	PiS	i	Nowa	pozostawali	
głusi	na	wyliczenia	i	argumenty	urzędników	zajmują-
cych	się	gospodarką	odpadami,	znających	specyfikę	
gospodarowania	odpadami	w	naszej	Gminie	zleco-
no	wykonanie	audytu	firmie	zewnętrznej,	który	miał	
odpowiedzieć	na	zasadnicze	pytanie:	„Jakie stawki 

za odbiór odpadów winny obowiązywać na terenie 
Gminy?” aby	pokryć	koszty	wywozu	i	zagospodaro-
wania	odpadów	generowanych	przez	mieszkańców	
Gminy.	Mając	przed	oczami	suche	liczby	i	fakty,	radni	
uparcie	nie	podejmowali	decyzji	w	sprawie	uchwały	
urealniającej	 stawki	 za	 gospodarowanie	 śmieciami	
na	terenie	Gminy.

Co dalej z problemem „śmieciowym”?
	 Aby	rozwiązać	problem	z	odbiorem	śmieci,	radni	
(poza	radnymi	PiS,	którzy	odmówili	udziału	w	komi-
sji)	 powołali	 ostatecznie	 doraźną	 Komisję	 ds.	 Go-
spodarowania	Odpadami	 na	 terenie	 gminy	Nowo-
gard,	która	zajęła	się	pracą	nad	uchwałami	odnośnie	
gospodarki	„śmieciowej”.
	 Dotychczasowa	sytuacja	sprawiła,	że	bilans	syste-
mu	w	tej	chwili	jest	nadal	na	minusie	i	brakuje	w	ka-
sie	ponad	351	tys.	zł,	aby	wyjść	na	zero.	Radni	osta-
tecznie	przepracowali	temat,	tym	razem	pochylili	się	
nad	nim	 i	zaakceptowali	projekt	uchwały	przygoto-
wanej	przez	zespół	pracowników	UM	pod	przewod-
nictwem	zastępcy	burmistrza	Krzysztofa	Kolibskiego.	
Uchwała	wpisała	 się	w	 to,	 co	 Rząd	 RP	wprowadził	
oraz	w	wyniki	przeprowadzonego	audytu.
	 Przedstawiono	 radnym	kilka	wariantów	 rozwią-
zań	i	ostatecznie		zaakceptowali	oni	uchwałę	propo-
nując	stawki	na	poziomie	22	zł	od	osoby,	obowiązu-
jącą	od	stycznia	2021	r.
Ponadto	radna	Pawlak	zaproponowała	drugi	projekt	
uchwały,	 który	wprowadzałby	 podwyżkę	 już	 od	 li-
stopada	tego	roku.

Ile więc zapłacimy za „śmieci”?
	 Na	początek	zmienia	się	to,	że	zgodnie	z	wytycz-
nymi	organów	nadzorczych,	od	1	stycznia	2021	roku	
opłatę	 będziemy	 płacili	 za	 rzeczywista	 liczbę	 osób	
zamieszkujących	 dana	 nieruchomość.	 Dotychczas	
gospodarstwa	3,	4	czy	5		osobowe	płaciły	tyle	samo.
Zgodnie	 z	 nowym	 regulaminem	 od	 nowego	 roku	
przykładowo	 dla	 rodziny	 3	 osobowej	 stawka,	 jaka	
trzeba	będzie	zapłacić	zostanie	wyliczona	w	nastę-
pujący	sposób:
3	osoby	pomnożone	przez	22	zł	dla	odpadów	nie-
zmieszanych,	wyniesie	66	zł
jeśli	nie	zastosujemy	się	do	obowiązku	segregowa-
nia	 odpadów,	 zapłacimy	 nawet	 czterokrotność	 tej	
stawki,	a	więc:
	 3	 osoby	 pomnożone	 przez	 22	 zł	 x4,	 wyniesie	
264	zł.	Różnica	w	stosunku	do	opłaty	za	śmieci	se-
gregowane	wyniesie	198	zł.
	 Jak	 widać	 segregacja	 odpadów	 będzie	 miała	
ogromne	znaczenie,	szczególnie	dla	nieruchomości	
wielorodzinnych,	gdzie,	jeśli	chociażby	jedna	rodzi-
na	wyłamie	się	z	segregacji	śmieci,	wszyscy	w	bloku	
będą	mieli	 naliczona	 stawkę	 czterokrotnie	wyższą.	
Należałoby	 odpowiedzialnie	 podejść	 do	 tematu,	
aby	inni	nie	byli	obciążeni	nieodpowiedzialna	decy-
zją	choćby	jednego	mieszkańca.
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	 W	skali	roku,	segregowanie	odpadów	da	oszczęd-
ność	ponad	2	tys.	zł,	a	na	pewno	jest	to	kwota,	któ-
rej	nie	warto	wyrzucać	razem	z	niesegregowanymi	
śmieciami.
	 Drugi	przyjęty	przez	radnych	projekt	przewiduje,	
że	pierwsze	podwyżki,	 jeszcze	na	starych	zasadach	
–	opłata	za	gospodarstwo	–	obowiązywać	będą	już	
w	listopadzie	i	grudniu	br.
	 I	tak	w	przez	ostatnie	dwa	miesiące	w	tym	roku	
kalendarzowym	zapłacimy	wyższe	stawki,	które	wy-
nosić	będą:
• za śmieci selektywne:
• Gospodarstwo	1	osobowe	19	zł	(było	16	zł)
• Gospodarstwo	2	osobowe	–	38	zł	(było	25	zł)
• Gospodarstwo	3-5	osobowe	–	70	zł	(było	38	zł)
• Gospodarstwo	od	6	osób	–	90	zł	(było	46	zł)
• za śmieci nieselektywne podwójna stawka, 
a więc:

• Gospodarstwo	1	osobowe		38	zł	(było	32	zł)
• Gospodarstwo	2	osobowe	–	76	zł	(było	50	zł)
• Gospodarstwo	3-5	osobowe	–	140	zł	(160	zł)
• Gospodarstwo	od	6	osób	–	180	zł	(było	92	zł).

	 Cieszy	 fakt,	 że	 po	 ponad	 rocznym	 odrzucaniu	
kolejnych	uchwał,	zamknięciu	się	na	obliczenia,	kal-
kulacje	i	fakty,	radni	PiS	i	Nowa	poszli	po	rozum	do	
głowy	 i	 przystali	 na	 propozycje	 przegłosowanych	
uchwał.	Szkoda	tylko,	że	zajęło	to	tak	długo,	w	tym	
czasie	deficyt	rósł,	a	dalsza	zwłoka	spowodowałaby,	
że	Gmina	utonęłaby	w	śmieciach.
	 Dziwi	z	kolei	fakt,	że	tak	oczywiste	rachunki	nadal	
nie	 znajdują	 aprobaty	 wśród	 niektórych	 radnych.	
Miejmy	 jednak	 nadzieję,	 że	 to	 ostatnia	 sytuacja,	
gdzie	nad	palącym	problemem	dyskutuje	się	ponad	
rok.

Piotr Suchy

 Program Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli finansowany ze środków Gminy No-
wogard
	 W	 związku	 z	 dużym	 zainteresowa-
niem	 mieszkańców	 Gminy	 Nowogard	
Programem	 Zdrowe	 Powietrze	 w	 No-
wogardzie,	 przedstawiamy	 	 informacje	
jak	krok	po	kroku	załatwić	sprawę	w	tym		
warunki	otrzymania	dofinansowania	kosz-
tów	 inwestycji	 służących	ochronie	powietrza	
polegających	na	wymianie	systemów	grzewczych.
Krok 1. Skąd wziąć wniosek?
-	z	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie,	pok.	nr	5	(par-
ter),	budynek	Urzędu	(nad	Bankiem)	pok.	nr	202,
-	ze	strony	internetowej	www.nowogard.pl	(zakład-
ka	Zdrowe	Powietrze	w	Nowogardzie).
Krok 2. Co dołączyć do wniosku?
-	kserokopię	dowodu	osobistego,
-	 oświadczenie,	 że	 jest	 się	 właścicielem	 nierucho-
mości,	a	w	przypadku	współwłasności	zgodę	pozo-
stałych	współwłaścicieli	(wzory	dostępne	na	stronie	
w	zakładce	Zdrowe	Powietrze	w	Nowogardzie),
-	 pozostałe	 dokumenty	 wskazane	 na	 formularzu	
wniosku.
Krok 3. Jak będą wyglądały formalności?
-	złożenie	wniosku	(wniosek	składamy	w	pok.	nr	5	
na	parterze),
-	sprawdzenie	wniosku	przez	komisję	do	spraw	do-
tacji,
-	 wizja	 lokalna	 pod	wskazanym	we	wniosku	 adre-
sem	 (pracownik	 Urzędu	 telefonicznie	 powiadomi	
o	terminie	wizji),
-	podpisanie	umowy,
-	wymiana	pieca,

ZDROWE POWIETRZE W NOWOGARDZIE
-	 złożenie	 wniosku	 o	 rozliczenie	 dotacji	

wraz	z	niezbędnymi	dokumentami	 (fak-
tura,	rachunek),
-	ponowna	wizja	lokalna,
-	wypłata	dotacji.
UWAGA - nie rozpoczynaj wymiany 
pieca przed złożeniem wniosku i pod-

pisaniem umowy
Kto może złożyć wniosek?

-	właściciele	 lub	współwłaściciele	domów	
i	mieszkań	oraz	wspólnoty	i	spółdzielnie	miesz-

kaniowe,	których	członkowie	korzystają	z	ciepła	wy-
tworzonego	we	wspólnej	kotłowni.
Na co można otrzymać pieniądze?
-	 na	 zakup	 fabrycznie	 nowych	 kotłów	 gazowych,	
kotłów	na	olej	opałowy,	pieców	zasilanych	prądem	
elektrycznym,	 kotłów	na	biomasę	 lub	paliwa	 stałe	
co	najmniej	5	klasy	wg	normy	PN-EN	303-5:2012,
-	 na	 zakup	 elementów	 związanych	 z	 owym	 syste-
mem	ogrzewania	(np.	pompy,	rury,	zawory).
Ile pieniędzy w ramach dotacji można otrzymać?
-	3	tys.	dla	domów	jednorodzinnych	i	mieszkań,
-	5	tys.	dla	domów	wielorodzinnych	posiadających	
wspólną	kotłownię.

Szczegółowych informacji
na temat programu udziela:

Wydział	Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Środowiska,	Urząd	Miejski	w	Nowogardzie,	

Justyna	Wiącek,	Plac	Wolności	5,	pok.	202
tel.	91	39	26	238,	e-mail:jwiacek@nowogard.pl, 

www.nowogard.pl/zdrowe-powietrze-w-nowogardzie

Justyna Wiącek
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Sztab antykryzysowy pracuje
w trybie ciągłym

	 W	związku	z	obecnym	stanem	
epidemiologicznym,	po	raz	kolej-
ny	 odbyło	 się	 spotkanie	 sztabu	
antykryzysowego	w	celu	ustalenia	
postępowania	w	obecnej	sytuacji	
epidemiologicznej.	Sztab	antykry-
zysowy	pracuje	24	godz.	na	dobę/	
7	 dni	w	 tygodniu,	 nieprzerwanie	
analizując	 sytuację	 w	 kraju	 i	 re-
gionie,	 tak	 aby	 natychmiast	 re-
agować	w	razie	pojawiających	się	
zmian	w	zaleceniach	rządowych.
	 Na	 bieżąco,	 3	 razy	 w	 tygo-
dniu,	 dezynfekowane	 są	 chodni-
ki	 i	 wiaty	 przystankowe,	 za	 po-
mocą	 płynu	 dezynfekującego.	
Urząd	Miejski	 pozostaje	 otwarty	
dla	 interesantów	 ale	 odwiedza-
jący	 przychodzą	 w	 maseczkach	
ochronnych	 i	 zachowują	 wyma-
gany	 dystans	 od	 innych	 osób	
w	 pomieszczeniu.	 Ponad	 to	 po-
mieszczenia	 i	 sprzęty	 w	 UM	 są	
na	 bieżąco	 dezynfekowane,	 tak	
aby	 pracownikom	 i	 interesan-
tom	 zapewnić	 bezpieczeństwo.	
W	 razie	 konieczności	 UM	 może	
na	 bieżąco	 wprowadzać	 dodat-
kowe	 restrykcje	 decyzją	 własną. 
W	 placówkach	 oświatowych	
sprawnie	 funkcjonują	 wewnętrz-
ne	regulaminy	zapewniające	bez-
pieczeństwo	uczniom.	Podopiecz-
ni	 przy	 każdorazowym	 wejściu	
do	 placówki	 dezynfekują	 dłonie,	
uczniowie	 poszczególnych	 klas	
nie	mieszają	się,	mają	zapewnio-
ne	 osobne	 szlaki	 komunikacji,	 a	
przede	 wszystkim	 do	 szkoły	 czy	
przedszkola	przychodzą	dzieci	tyl-
ko	zdrowe,	bez	widocznych	obja-
wów	infekcji,	a	w	razie	pojawienia	
się	takowych,	rodzice	są	zobowią-
zaniu	natychmiast	odebrać	chore	
dziecko	z	izolatki.
	 Na	 polecenie	 sztabu	 antykry-
zysowego	 z	 zastępcą	 Krzyszto-
fem	 Kolibskim	 na	 czele	 odbędą	
się	 kontrole	 w	 szkołach	 i	 przed-
szkolach,	 aby	 upewnić	 się	 czy	
zalecenia	dotyczące	higieny	i	we-
wnętrzne	 regulaminy	 placówek	

są	przestrzegane.	Członkowie	sztabu	trzymają	rękę	na	pulsie	tak,	aby	
utrzymać	obecną	sytuację	w	Gminie.	
	 Wszystkie	jednostki	podległe	Urzędowi	funkcjonują	bez	zmian,	na-
tomiast	Nowogardzki	Dom	Kultury	decyzją	dyrektor	Anety	Drążewskiej	
odwołał	wszystkie	planowane	wydarzenia	kulturalne.
	 Więcej	informacji	na	www.gov.pl

Ewa Brzykcy
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	 Od	 10	 października	 Rząd	wprowadza	 na	 ternie	
całego	kraju	dodatkowe	obostrzenia	związane	z	epi-
demią	koronawirusa	COVID-19	tzw.	żółta	strefa
	 Nowe	obowiązki	to	przede	wszystkim	obowiązek	
zakrywania	ust	i	nosa	w	przestrzeniach	publicznych	
również	otwartych	poza	lasami,	parkami	i	plażami.	
Od	soboty	maseczkę	trzeba	będzie	nosić	idąc	chod-
nikiem	 po	 ulicy	 a	 także	 we	 wszystkich	 sklepach,	
punktach	usługowych,	urzędach	czy	też	w	placów-
kach	służby	zdrowia.

	 Poza	tym	w	żółtej	strefie	obowiązują	następują-
ce	obostrzenia:
•	 kongresy	 i	 targi	 mogą	 odbywać	 się	 na	 otwar-

tej	 przestrzeni	 przy	 obowiązkowym	 zasłanianiu	
nosa	i	ust;

Żółta Strefa w całej Polsce!
•	 w	 imprezach	 sportowych	 i	 kulturowych	 może	

uczestniczyć	do	25	proc.	publiczności;
•	 w	restauracjach	obowiązuje	dystans:	1	osoba	na	

4	mkw;
•	 siłownie	 i	 fitness	 kluby	 nie	 mogą	 przekroczyć	

1	osoby	na	10	mkw;	sanatoria	działają	bez	zmian;
•	 w	zgromadzeniach	może	wziąć	udział	nie	więcej	

niż	150	osób;
•	 wesela	i	imprezy	rodzinne	z	ograniczeniem	do	75	

osób;
•	 w	środkach	transportu	zbiorowego	pasażerowie	

mogą	zajmować	do	30	proc.	wszystkich	dostęp-
nych	miejsc	lub	50	proc.	miejsc	siedzących;

•	 obrzędy	w	kościołach	i	miejscach	kultu	mogą	od-
być	się	z	zachowaniem	1,5-metrowego	dystansu,	
w	maseczkach.
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	 Być	może	nie	każdy	pamięta	ale	warto	tu	przy-
pomnieć	jak	jeszcze	dziesięć	lat	temu	wyglądały	
zalane	 tereny	 przy	 jeziorze,	 a	 w	 szczególności	
teren	na	którym	znajduje	się	skatepark.	Obec-
ny	stan	nie	wyremontowanej	jeszcze	kanalizacji	
to	efekt	długoletnich	zaniedbań	w	tym	zakresie.	
Warto	 pamiętać,	 że	 sieć	 kanalizacyjna	 Nowo-
gardu	w	większości	pochodziła	sprzed	 II	wojny	
światowej	 i	 była	 to	 przede	 wszystkim	 kanali-
zacja	burzowa,	która	w	żaden	sposób	nie	była	
przystosowana	 do	 pełnienia	 obecnej	 roli	 sieci	
deszczowo-kanalizacyjnej.	 Zbudowana	 z	 cegieł	
o	 małym	 przekroju	 sprawiała,	 że	 przy	 dużych	
i	nagłych	opadach	deszczu,	nie	była	ona	w	sta-
nie	odbierać	gromadzącej	się	wody.
	 Rozdział	kanalizacji	deszczowej	i	sanitarnej	to	
konieczność	w	dzisiejszych	 czasach.	Nie	da	 się	
wszystkiego	zrobić	od	razu.	Koszt	skanalizowa-
nia	miasta	z	rozdziałem	na	sieć	deszczową	i	sa-
nitarną	zdaniem	ekspertów	to	ponad	60	mln	zł.	

O co chodzi
z kanalizacją deszczową?

Obecnie	 rozdział	 kanalizacji	 na	 terenach	 przy	
jeziorze	 znacząco	 uległ	 poprawie.	Wszystko	 to	
za	 sprawą	 zrealizowanych,	będących	w	 trakcie	
i	 na	 etapie	 przygotowania	 inwestycji	 kanaliza-
cyjnych	miasta.
	 Cofnijmy	się	do	roku	2010	kiedy	to	burmistrz	
Robert	 Czapla,	 zaraz	 po	 objęciu	 swojej	 funkcji,	
w	pierwszej	kadencji	już	w	tym	samym	roku,	za-
poznał	się	z	opinią	ekspertów	w	tym	temacie	by	
ten	problem	wyeliminować.	 Z	 fachowej	 analizy	
wynikało,	że	w	pierwszej	kolejności	należy	upo-
rządkować	kanalizację	w	obrębie	nowogardzkie-
go	jeziora	i	alejki	przy	murach	obronnych.	Wtedy	
to	gmina	Nowogard	podjęła	niezwłoczne	działa-
nia,	które	miały	wyeliminować	tę	uciążliwą	nie-
sprawność	 kanalizacji.	W	 sumie	 w	 latach	 2011	
–	 2020	 zrealizowano	 7	 etapów	 inwestycji	 pn.	
„Przebudowa	kanalizacji	 deszczowej	umożliwia-
jąca	rozdział	sieci	ogólnospławnej	na	sieć	kanali-
zacji	sanitarnej	i	sieć	kanalizacji	deszczowej”.

 Problem nowogardzkiej kanalizacji to znany temat nie od dziś. Bardzo często mieszkańcy 
w komentarzach pytają co z tym problemem robi Gmina Nowogard. Nie trzeba być ekspertem 
aby gołym okiem dostrzec postępy w tym temacie. 
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	 I	 tak,	 podsumowując	 następujące	 etapy	
zgodne	 z	 zaleceniami	 analizy	 technicznej	 do-
tychczas	udało	się	wykonać:

1.	 2011	 –	 (I)	 wykonano	 kanał	 sanitarny	 w	 ul.	
Kard.	 Stefana	Wyszyńskiego,	 kanał	 deszczo-
wy	na	placu	Szarych	Szeregów	oraz	zamon-
towano	separator	przy	restauracji	Neptun	za	
kwotę	436.650	zł.

2.	2012	–	(II)	wykonano	odcinek	kanalizacji	desz-
czowej	wzdłuż	murów	obronnych,	przebudo-
wano	istniejący	kanał	deszczowy	zamieniając	
go	na	 kanał	o	większej	 średnicy	 z	ø	200	na	
ø	400,	wykonano	nowy	kanał	deszczowy	na	
placu	 Szarych	 Szeregów	oraz	 zamontowano	
5	separatorów	na	terenach	zielonych	nad	je-
ziorem	za	łączną	kwotę	480.000	zł.

3.	 2013	 –	 (III)	 wybudowano	 odcinek	 kanału	
deszczowego	w	 ul.	 Zielonej	 przy	 restauracji	
Przystań	oraz	separator	na	zieleńcu	przy	 je-
ziorze	za	kwotę	119.407	zł.

4.	 2014	 –	 (IV)	 wykonano	 odcinek	 kanalizacji	
deszczowej	wraz	 z	 separatorem	w	ul.	 Zielo-
nej	(dojazd	do	posesji	6-6b)	oraz	w	parkingu	
tej	ulicy	za	kwotę	210.330	zł.

5.	2015	–	(V)	wybudowano	kanalizację	deszczo-
wą	w	ul.	Kazimierza	Wielkiego	wraz	z	sepa-
ratorem	zlokalizowanym	przy	linii	brzegowej	
jeziora	za	łączną	kwotę	239.333	zł.

6.	2016	–	(VI)	wybudowano	kanalizację	deszczo-
wą	 w	 ul.	 Ludwika	Waryńskiego	 wraz	 z	 pod-
czyszczalnią	wód	opadowych	(separatorem)	za	
kwotę	238.620	zł.

7.	 2017	 –	 (VII)	wybudowano	 kanalizację	 desz-
czową	w	ul.	Zielonej	oraz	zamontowano	2	se-
paratory	za	łączną	kwotę	664.802	zł.

	 Dzięki	wykonaniu	tych	inwestycji	problem	ka-
nalizacyjny	udało	się	częściowo	rozwiązać.	Podej-
mując	kolejne	działania,	aby	rozwiązać	problem	
na	przyszłość	we	wrześniu	br.	burmistrz	Robert	
Czapla	złożył	wniosek	do	wojewódzkiego	Fundu-
szu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	
w	 Szczecinie	 na	 dofinansowanie	 rozdziału	 sie-
ci	 ogólnospławnej	 na	 sieć	 kanalizacji	 sanitarnej	
i	kanalizacji	deszczowej	na	ulicy	Kilińskiego.	Cał-
kowita	kwota	dofinansowania	planowanej	inwe-
stycji	w	formie	pożyczki	to	1	119	862,34	zł.	Z	cze-
go	 30%	 kwoty	 dofinansowania	 jest	 umarzalne,	
a	jest	to	blisko	336	tysięcy	zł.	Można	powiedzieć	
że	te	30%	to	prezent	dla	Gminy.	Oprocentowanie	
pożyczki	to	0,05	%.	Dotychczas	w	ramach	podob-
nego	finansowania	udało	się	przeprowadzić	kilka	
inwestycji,	 co	 przenosi	 się	 na	 bogate	 doświad-
czenie	 w	 zadaniach	 współfinansowanych	 przez	
WFOŚiGW.	Zgoda	na	przyznanie	środków	już	jest.	
Jednak	aby	pieniądze	trafiły	do	Nowogardu	po-
trzebna	jest	zgoda	radnych.	Burmistrz	jest	za	–	co	

na	to	radni,	którzy	już	na	najbliższej	sesji	zdecy-
dują	co	dalej.
	 Po	wykonaniu	tej	inwestycji	pozostanie	jesz-
cze	ostatni	etap	składający	 się	 z	dwóch	studni	
przy	„Okrąglaku”	i	jednej	przy	restauracji	„Przy-
stań”.
	 Tak	więc	 dotychczas	 Gmina	 przeprowadziła	
prace	na	obszarze	od	kąpieliska	miejskiego	do	
parkingu	 przy	 restauracji	 Przystań	 oraz	 w	 ul.	
Kazimierza	Wielkiego,	 ul.	 Waryńskiego	 i	 w	 ul.	
Zielonej.	 Pozostał	 jeszcze	 do	 uporządkowania	
problem	z	kanalizacją	na	terenie	z	budynkami,	
należącymi	dawniej	do	krochmalni	oraz	ul.	Jana	
Kilińskiego.
	 Mimo	przeprowadzanych	przez	Gminę	prac,	
problem	 co	 prawda	 znacznie	 się	 zmniejszył,	
ale	 nie	 został	 całkowicie	 rozwiązany.	 Aby	móc	
w	pełni	problem	rozwiązać	potrzebne	są	kolejne	
kosztowne	 inwestycje.	 Dzieląc	 to	 wszystko	 na	
etapy	jest	szansa	że	w	najbliższym	czasie	każda	
kolejna	inwestycja	kanalizacyjna	na	terenie	mia-
sta	 pozwoli	 problem	 kanalizacyjny	 rozwiązać.	
Nie	da	 się	 zrobić	w	kilka	 lat	 tego,	 co	powinno	
być	zrobione	przez	70	lat.

***
	 Budowa	 instalacji	 kanalizacyjnej	 w	 dużym	
znaczeniu	wpływają	na	poprawę	warunków	śro-
dowiskowych	w	jeziorze	nowogardzkim	oraz	na	
terenach	przyległych.	Ścieki	nie	trafiają	już	bez-
pośrednio	do	jeziora	a	do	poszczególnych	sepa-
ratorów.	Separatory	są	czyszczone	raz	do	roku.	
Praktycznie	wszystkie	dzikie,	nielegalne	przyłą-
cza,	które	wpadały	bezpośrednio	do	jeziora	zo-
stały	 już	usunięte	przez	PUWiS.	 Jezioro	nowo-
gardzkie	 jest	to	stały,	nieprzepływowy	zbiornik	
wodny.	 Co	 za	 tym	 idzie	 naturalne	 środowisko	
rozrodcze	 glonów	 i	 roślinności.	 Inwestycje	 ka-
nalizacyjne	 z	 pewnością	 poprawiły	 ekosystem	
jeziora,	które	z	roku	na	rok	staje	się	czyściejsze,	
a	 woda	 w	 nim	 uzyskuje	 bardzo	 dobre	 wyniki	
podczas	prowadzonych	systematycznych	badań	
biologiczno	chemicznych.
	 Dziękujemy	 mieszkańcom	 za	 wszystkie	 do-
cierające	 sygnały.	 Cały	 czas	 cyklicznie	 rozkła-
dając	 kanalizacyjne	 prace	 na	 poszczególne	
etapy	 staramy	 się	 konsultować	 wykonywane	
zadania	z	ekspertami.	Jeśli	ktoś	z	państwa	czu-
je	się	ekspertem	w	tej	dziecinie	pisząc,	komen-
tując	to	zapraszamy	w	tej	sprawie	do	kontaktu	
z	 Wydziałem	 Gospodarki	 Komunalnej,	 Miesz-
kaniowej	 i	Ochrony	Środowiska,	Urząd	Miejski	
w	 Nowogardzie	 Pani	 Agnieszka	 Warkalewicz, 
tel.	91	39	26	242.

Marcin Gręda
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	 W	 trakcie	 sesji	 Rady	 Miejskiej	 24	 września	 br.	
przewodniczący	 Nieradka	 przekazał	 prowadzenie	
obrad	Rady,	swojej	wiceprzewodniczącej,	argumen-
tując	swe	zachowanie	tym,	że	nic	ani	nikt	nie	jest	w	
stanie	go	przymusić	do	prowadzenia	czwartkowych	
obrad.
	 Do	 niecodziennej	 sytuacji	 doszło	 jeszcze	 przed	
rozpoczęciem	 sesji	 Rady	 Miejskiej,	 zwołanej	 nie	
przez	 przewodniczącego,	 a	 przez	 innego	 radnego.	
Obrady	zostały	otwarte	zgodnie	ze	zwyczajem	i	pra-
wem	przez	przewodniczącego,	który	jednak	tuż	po	
otwarciu	sesji,	prowadzenie	obrad	przekazał	swojej	
zastępczyni,	a	sam	zajął	jej	miejsce,	rezygnując	tym	
samym	z	pełnienia	swych	funkcji.
	 Rodzi	 to	wiele	pytań,	m.in.	o	to	czy	przewodni-
czący	 jest	rzeczywiście	odpowiednią	osobą	na	tym	
stanowisku,	skoro	 jak	sam	powiedział,	nie	miał	za-
miaru	czwartkowych	obrad	prowadzić.
	 Ponadto	 stwierdził,	 że	 chce,	aby	obrady	popro-
wadziła	wiceprzewodnicząca,	bez	względu	na	to,	czy	
on	jest	na	sali	czy	nie.	Dodał	również,	że	jeśli	się	ko-
muś	taki	porządek	nie	podoba,	że	kobieta	prowadzi	
obrady,	to	można	napisać	skargę.
	 Nie	 przekonała	 przewodniczącego	 nawet	 opi-
nia	 obecnego	 na	 sali	 obrad	 prawnika,	 który	 jasno	
stwierdził,	iż	statut	Gminy	pozwala	na	prowadzenie	
obrad	przez	kogoś	innego		tylko	podczas	nieobecno-
ści	na	sali	przewodniczącego,	a	Nieradka	na	sali	był.
W	związku	z	zaistniałą	sytuacją	radny	Wolny	wystą-
pił	w	 imieniu	klubu	SLD	Lewica	z	wnioskiem	o	od-
wołanie	przewodniczącego	Nieradki	ze	stanowiska,	

Przewodniczący Rady Miejskiej
odmawia pełnienia obowiązków

jednakże	Rada	Miejska	wniosku	do	porządku	obrad	
nie	wprowadziła,	10	głosami	przeciw.
	 W	 głosowaniu	 nad	 powyższym	wnioskiem	 sam	
przewodniczący	nie	wziął	udziału.	Głosować	też	mu	
się	nie	chciało.
	 Prawo	jest	prawem	i	to	powinien	wiedzieć	każdy,	
a	przede	wszystkim	przewodniczący	Rady	Miejskiej,	
który	 został	 wybrany	 do	 pełnienia	 swojej	 funkcji,	
dostaje	za	swoją	pracę	wynagrodzenie,	a	pracy	tej	
nie	wykonuje,	bo	najzwyczajniej	mu	się	nie	chce.
	 To	 nie	 pierwszy	 raz,	 kiedy	 przewodniczący	Nie-
radka	 staje	 w	 świetle	 wątpliwości.	 Pod	 koniec	 ze-
szłego	roku	pojawiły	się	bowiem	niejasności	odno-
śnie	miejsca	zamieszkania	przewodniczącego.
	 Jeśli	ktoś	staje	do	pełnienia	funkcji	publicznych,	
pobiera	 za	 to	 wynagrodzenie,	 a	 następnie	 stwier-
dza,	że	funkcji	tych	nie	chce	mu	się	pełnić,	to	jedy-
nym	wyjściem	z	takiej	sytuacji	jest	rezygnacja	ze	sta-
nowiska.

Piotr Suchy
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	 W	sobotę	3	października	podczas	wydarzenia,	ja-
kim	było	zakończenie	lata	trwała	akcja	mająca	na	celu	
zebranie	funduszy	na	zakup	szafek	dla	uczniów	Szko-
ły	Podstawowej	nr	1	w	Nowogardzie.	Organizatorem	
wydarzenia	była	rada	rodziców	wspólnie	z	właścicie-
lem	terenu	rekreacyjnego	„Grill	u	Augusta”
	 Burmistrz	Robert	Czapla	wspierając	nowogardz-
ką	edukację	przekazał	 uroczyście	na	 ręce	dyrektor	
SP	 1	 Anny	 Łysiak	 i	 Sebastiana	 Furmańczyka	 prze-
wodniczącego	rady	rodziców	bon	na	kwotę	8,000	zł.	
Za	przekazane	pieniądze	będzie	można	kupić	część	
szafek.	 W	 zakupionych	 szafkach	 uczniowie	 będą	
mogli	 przechowywać	 m.in.	 pomoce	 dydaktyczne	
i	 rzeczy	 osobiste	 co	 zmniejszy	 wagę	 uczniowskich	
plecaków.
	 Od	2018	roku	zbieramy	na	zakup	szafek	dla	wszyst-
kich	uczniów	uczęszczających	do	szkoły.	Już	tak	nie-

Zbierali pieniądze na szafki

wiele	pozostało,	aby	kupić	ostatnie	niezbędne	szafki.	
Dzięki	burmistrzowi	Robertowi	Czapli	mamy	pewne	
8	 tys.	 zł.	 Reszta	 pieniędzy	 po	 dokładnym	 przelicze-
niu	komisyjnym	będzie	znana	za	kilka	dni.	Czekamy	
na	przelewy,	które	mogą	spływać	do	24	października	
wtedy	to	poznamy	ostateczną	zebraną	kwotę	–	mówi	
Sebastian	 Furmańczyk	 przewodniczący	 rady	 rodzi-
ców	w	Szkole	Podstawowej	nr	1.
	 Podczas	wydarzenia	na	scenie	nie	zabrakło	rów-
nież	 lokalnych	 artystów,	 którzy	 swoją	 obecnością	
uatrakcyjnili	wydarzenie.	Cel	wydarzenia	był	szczyt-
ny	dzięki	zebranym	pieniądzom	uczniowie	ostatnich	
już	 klas,	 którzy	dotychczas	 swoich	 szafek	nie	mieli	
wzbogacą	się	o	nowiutkie	szafki	w	których	będą	mo-
gli	przechowywać	pomoce	dydaktyczne.

Marcin Gręda
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	 W	dniu	28	września	br.	odbyło	się	oficjalne	prze-
kazanie	 przez	 burmistrza	 Roberta	 Czaplę,	 nowej	
pompy	pływającej,	sprzętu	wysokiej	klasy,	niezbęd-
nego	 do	 szybkiego	 tankowania	 wozu	 strażackiego	
w	 wodę	 podczas	 sprawnej	 akcji	 gaśniczej.	 Sprzęt	
o	wartości	 5	 200	 zł	 został	w	 całości	 sfinansowany	
z	budżetu	OSP	Gminy	Nowogard.
	 Obecni	na	przekazaniu	Prezes	OSP	Osowo	Marian	
Jeż,	Kierowcy	OSP	Osowo	Krzysztof	Borowski	i	Karol	
Idziak	 oraz	 Komendant	 Gminny	 OSP	 w	 Nowogar-
dzie	 Artur	 Konior	 podczas	 prezentacji	 pompy,	wy-
jaśnili	 jej	działanie	 i	 zastosowanie.	Urządzenie	 jest	
bardzo	 sprawne	 i	wydajne,	potrafi	przepompować	
1200	litrów	wody/minutę,	dzięki	czemu	tankowanie	
całego	zbiornika	wozu	trwa	około	4	minut.	Pompa	
może	 służyć	 też	 jako	 samodzielny	 sprzęt	 gaśniczy	
po	umieszczeniu	na	tafli	wody	zbiornika	i	podłącze-

Wsparcie dla druhów z OSP Osowo

niu	 do	węża	 strażackiego	 jej	 zasięg	wynosi	 nawet	
30	metrów.
	 Dla	druhów	z	OSP	Osowo	jest	to	kolejny	powód	
do	dumy	i	ułatwienie	ich	ciężkiej	pracy.	Wyposażeni	
na	początku	roku	w	nowy	wóz	ratowniczo-gaśniczy,	
teraz	 jeszcze	 sprawniej	będą	mogli	przeprowadzać	
interwencje	ratownicze.

Ewa Brzykcy
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 W dniu 28 września br. burmistrz Robert Czapla przekazał w ręce 
druhów z OSP Orzechowo nowy wentylator oddymiający pomocny 
w gaszeniu pożarów wewnętrznych.
	 Sprzęt	gaśniczy	wart	13	800	zł	został	zakupiony	przy	współfinanso-
waniu	MSWiA	oraz	OSP	Gminy	Nowogard.

Nowy sprzęt w OSP Orzechowo
	 Podczas	 prezentacji	 nowego	
sprzętu	obecni	na	spotkaniu	Pre-
zes	OSP	Orzechowo	Jan	Paś,	Kie-
rowca	 OSP	 Orzechowo	 Tomasz	
Piszczek,	 Skarbnik	 OSP	 Orzecho-
wo	 Jan	 Ciechanowski,	 druh	 To-
masz	Paś	oraz	Komendant	Gmin-
ny	 OSP	 w	 Nowogardzie	 Artur	
Konior,	 przedstawili	 zakres	 pracy	
wentylatora	 oddymiającego	 oraz	
technikę	 użycia	 takiego	 sprzętu	
podczas	 gaszenia	 pożaru	 w	 za-
mkniętym	pomieszczeniu.
	 Poza	 funkcją	 oddymiającą	
wentylator,	po	podłączeniu	węża	
strażackiego	i	podaniu	wody,	wy-
twarza	 kurtynę	 wodną	 przez	 co	
staje	 się	 samodzielną	 jednost-
ką	 gaśniczą.	 Co	 ciekawe	 poprzez	
podanie	 do	 wentylatora	 środka	
pianotwórczego,	jest	on	w	stanie	
wytworzyć	 również	 pianę	 gaśni-
czą.	Jest	to	zatem	urządzenie	wie-
lofunkcyjne.
	 Jednostka	OSP	Orzechowo	cie-
szy	 się	 z	 nowego	 sprzętu,	 szcze-
gólnie	w	tym	okresie,	kiedy	zbliża	
się	sezon	grzewczy	i	bardzo	często	
strażacy	 są	wzywani	 do	 gaszenia	
pożarów	wewnętrznych,	nierzad-
ko	 będących	 skutkiem	 nieprze-
czyszczonych	kominów.
	 Strażacy	apelują	do	mieszkań-
ców	 Gminy	 aby	 dobrze	 przygo-
towali	 piece	 i	 kominy	 na	 sezon	
grzewczy,	 korzystając	 z	 fachowej	
usługi	 kominiarzy,	 aby	 uniknąć	
przykrych	niespodzianek,	kiedy	to	
pożar	ma	początek	właśnie	w	ko-
minie	 i	 potrzebna	 jest	 interwen-
cja	straży	pożarnej.

Ewa Brzykcy
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	 W	 dniu	 29	 września	 w	 ratuszu	
odbyło	 się	 spotkanie	 burmistrza	
Roberta	Czapli	z	dyrektorami	przed-
szkoli	oraz	szkół	podstawowych	i	po-
nadpodstawowych	 z	 terenu	 naszej	
gminy.	Tematem	głównym	było	pod-
sumowanie	pierwszego	miesiąca	na-
uki	i	trudności	związane	z	organizacją	
pracy	szkół	w	związku	z	sytuacją	epi-
demiologiczną.	W	spotkaniu	uczest-
niczyli	 również	 sekretarz	 gminy	
Grzegorz	Wasilewicz	oraz	Kierownik	
Zespołu	 Ekonomiczno–Administra-
cyjnego	Szkół	Lilla	Kaźmierowska.
	 Jak	 deklarują	 dyrektorzy	 placó-
wek	oświatowych	w	naszej	Gminie,	
procedury	 i	 regulaminy	 wewnątrz-
szkolne	 są	 dostosowane	 do	 obec-
nych	 wymogów.	 Przeorganizowano	
sposób	 poruszania	 się	 po	 szkole,	
udostępniono	 dozowniki	 z	 płynem	
do	 dezynfekcji	 dłoni	 przy	 każdym	
wejściu	 do	 szkół,	 zaczęto	 korzystać	
z	 przekazanych	w	 zeszłym	 tygodniu	

Spotkanie z dyrektorami placówek 
oświatowych

przez	Burmistrza	lamp	bakterio	i	wi-
rusobójczych,	a	uczniowie	korzystają	
z	ciągle	jeszcze	pięknej	pogody,	spę-
dzając	 na	 świeżym	 powietrzu	 tyle	
czasu	szkolnego,	ile	jest	to	możliwe.
	 Dyrektorzy	informują,	iż	w	pierw-
szym	 miesiącu	 nauki	 nie	 zosta-
ły	 odnotowane	 żadne	 zakażenia 
COVID	-19	wśród	ich	podopiecznych,	
a	 w	 sytuacji	 gdyby	 ktoś	 z	 rodziny	
dzieci	miał	 kontakt	 z	 osobą	 zakażo-
ną,	 rodzina	 zostaje	wówczas	 objęta	
specjalnym	 nadzorem	 epidemiolo-
gicznym	 w	 porozumieniu	 z	 Inspek-
toratem	 Sanitarnym.	 Dyrektorzy	
wydają	się	mieć	pełną	kontrolę	nad	
sytuacją	w	ich	szkołach	i	uspokajają,	
że	dzieci	w	placówkach	oświatowych	
są	bezpieczne,	a	oni	sami	nie	widzą	
powodów	do	paniki,	nawet	w	obliczu	
nadchodzącej	 fali	 grypy	 sezonowej.	
Zarówno	dyrektorzy	jak	i	nauczyciele	
oraz	dzieci	cieszą	się	z	tego,	że	zajęcia	
odbywają	się	w	szkołach	na	 terenie	
naszej	Gminy	stacjonarnie,	są	jednak	
przygotowani	na	wszelkie	ewentual-
ności.

Ewa Brzykcy
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	 Sezon	 grzybowy	 trwa	 w	 pełni	
a	co	za	tym	idzie	jest	to	doskonały	
czas	na	aktywny	spacer	po	lesie	w	
celu	 zbierania	 grzybów.	 Członko-
wie	 Polskiego	 Związku	 Emerytów	
Rencistów	i	Inwalidów	koło	w	No-
wogardzie	wraz	z	Burmistrzem	Ro-
bertem	Czaplą	wyruszyli	na	wspól-
ne	grzybobranie	do	Płotkowa.
	 Grzybobranie	 to	 efekt	 dobrej	
współpracy	 burmistrza	 Roberta	
Czapli	 z	 seniorami	 i	 nadleśnic-
twem.	 Dzięki	 uprzejmości	 Nadle-
śniczego	Nadleśnictwa	Nowogard	
poczęstunek	 i	 spotkanie	 integra-
cyjne	odbyło	się	w	Zielonej	Kuźni	
w	Płotkowie.	Uczestnicy	mogli	po-
łączyć	 przyjemne	 z	 pożytecznym.	
Zanim	 wszyscy	 wyruszyli	 do	 lasu	
z	 zaciekawieniem	 zapoznali	 się	
z	 prezentacją	 prowadzoną	 przez	
przedstawiciela	 Lasów	 Państwo-
wych	Pana	Marka	Hajzera.	Podczas	
omawiania	 ciekawostek	 leśnych	
nie	zabrakło	pytań	i	ciekawych	od-
powiedzi.
	 Cieszę	się,	że	Pan	burmistrz	Ro-
bert	Czapla	zaprosił	nas	na	wspól-
ne	grzybobranie.	Dla	wielu	naszych	
członków	 to	 okazja	 aby	wyjść	 do	
lasu	 i	 pospacerować	wspólnie	 na	

Grzybobranie
Związku Emerytów i Rencistów

świeżym	powietrzu.	Spacer	po	le-
sie	 to	 też	czas	na	 rozmowy.	Dzię-
kuje	za	osobistą	obecność	burmi-
strza	i	wspólne	zbieranie	grzybów	
–	mówi	prezes	PZERiI	 koło	w	No-
wogardzie	Renata	Stasiak	
	 Grzybobranie	 to	 wspaniała	
rzecz.	Integrujemy	społeczeństwo,	
aktywnie	 spędzamy	 czas,	 wycho-
dzimy	 na	 świeże	 powietrze,	 spo-
tykamy	się	i	rozmawiamy.	Dlatego	
zaprosiłem	 seniorów	 na	 to	 grzy-
bobranie.	 Niestety	 epidemia	 CO-
VID-19	wprowadziła	pewne	ogra-
niczenia	 co	 do	 ilości	 osób	 jednak	
mam	nadzieję,	że	już	w	przyszłym	
roku	wszyscy	seniorzy	wybiorą	się	

z	nami	na	grzyby	–	mówi	burmistrz	
Robert	Czapla.	
	 Pogoda	 sprzyjała	a	 tegoroczne	
zbiory	 były	 obfite.	 Seniorzy	 pre-
zentowali	 nam	 pełne	 kosze	 pod-
grzybków,	maślaków	 a	 często	 też	
najbardziej	pożądanych	prawdziw-
ków.
	 Po	powrocie	z	lasu	na	uczestni-
ków	wyprawy	czekał	ciepły	posiłek	
w	postaci	 kiełbasek	oraz	kaszanki	
z	 grilla.	 Seniorzy	 podkreślali,	 że	
wspólne	grzybobranie	to	doskona-
ły	pomysł	na	 integrację	 i	aktywny	
wypoczynek,	a	same	zbiory	uznali	
za	bardzo	udane.

Marcin Gręda
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI
•	16.10.2020	r.	(piątek)	Nowogard	ulice:	Brzozowa,	Czarnieckiego,	Dębowa,	Grota	–	Roweckiego,	Je-
sionowa,	 Jodłowa,	Kościelna,	 Lipowa,	 Luboszan,	 Lutyków,	Plac	Wolności,	 Świerkowa,	Wiejska,	Wy-
szyńskiego.
•	19.10.2020	r.	(poniedziałek)	Nowogard	ulice:	Blacharska,	Dąbrowskiego,	Miętno	20-23,	Monte	Cas-
sino,	 Okulickiego,	 Piłsudskiego,	 Promenada,	 Racławicka,	 Sądowa,	 Sikorskiego,	 Smużyny,	 Stolarska, 
Pl.	Szarych	Szeregów,	Szkolna,	Traugutta,	Wileńska,	Wojska	Polskiego.
•	 23.10.2020	 r.	 (piątek)	Nowogard	 ulice:	Głowackiego,	 Kosynierów,	 Kościuszki,	 Rataja,	 Roosevelta,	
Słoneczna,	Topolowa.
•	29.10.2020	 r.	 (czwartek)	Nowogard	ulice:	 5	Marca,	 700	 Lecia,	Armii	 Krajowej,	 Kowalska,	 Pustać,	
Warszawska,	Zamkowa.
•	30.10.2020	r.	(piątek)	Nowogard	ulice:	Bema,	Leśna,	Norwida,	Otręby,	Staszica,	Wybickiego,	Zbysze-
wice.
•	4.11.2020	r.	(środa)	Błotno,	Błotny	Młyn,	Czermnica,	Dobroszyn,	Łęgno,	Płotkowo,	Strzelewo,	Świer-
czewo,	Trzechel,	Zakłodzie.
•	6.11.2020	r.	(piątek)	Bromierz,	Długołęka,	Gardna,	Krasnołęka,	Nowe	Wyszomierki,	Olchowo,	Ostrzy-
ca,	Radłowo,	Sąpolnica,	Sieciechowo,	Stare	Wyszomierki,	Wyszomierz.
•	17.11.2020	r.	(wtorek)	Boguszyce,	Brzozowo,	Jarchlino,	Konarzewo,	Kulice,	Maszkowo,	Sąpole,	Ża-
bowo,	Żabówko.
•	20.11.2020	r.	(piątek)		Glicko,	Lestkowo,	Miętno	(bez	nr	20-23),	Orzechowo,	Orzesze,	Wierzchy,	Wo-
łowiec,	Sikorki,	Struga,	Szczytniki,	Zagórz,	Zatocze.
•	 26.11.2020	 r	 (czwartek)	 Bochlin,	 Dąbrowa,	 Grabin,	 Karsk,	 Ogary,	 Ogorzele,	 Olszyca,	 Ptaszkowo,	
Warnkowo,	Wierzchęcino,	Suchy	Las.
•	27.11.2020	r.	(piątek)	Bieniczki,	Bieńczyce,	Osowo,	Wojcieszyn,	Słajsino.
•	30.11.2020	r.	(poniedziałek)	Wierzbięcin,

Andrzej Garguliński

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
	 W	dniach	1	października	–	30	listopada	2020	r.	od-
będzie	 się	 zbiórka	 odpadów	 wielkogabarytowych	
oraz	 zużytego	 sprzętu	 elektrycznego	 i	 elektronicz-
nego.
	 Odbiór	wymienionych	wyżej	odpadów	odbywać	
się	będzie	w	formie	wystawki	.	Mieszkańcy	budyn-
ków	wielolokalowych	powinni	wystawiać	je	przy	po-
jemnikach	na	odpady	komunalne,	natomiast	miesz-
kańcy	domów	jednorodzinnych	przed	posesją,	przy	
drodze	dojazdowej.	 Istotne	by	odpady	były	wysta-
wione	przed	godziną	7.00	w	dniu,	w	którym	zapla-
nowany	jest	ich	odbiór.	Niespełnienie	tego	warunku	
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,	wiadra	
lub	kartony	odpady	domowe.
Zużyty	 sprzęt	 elektryczny	 i	 elektroniczny	powinien	
być	wystawiany	kompletny!
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	 W	miniony	piątek	(25	września	
br.)	 na	 obiekcie	 piknikowym	 „Grill	
u	 Augusta”	 odbyło	 się	 pierwsze	
w	 tym	 roku	 spotkanie	 integracyj-
ne	 Emerytów	 i	 Rencistów	 Służby	
Więziennej.	Burmistrz	Robert	Cza-
pla	 wziął	 udział	 w	 spotkaniu,	 na	
zaproszenie	 zorganizowane	 przez	
Przewodniczącego	Koła	Terenowe-
go	Związku	Emerytów	 i	Rencistów	
Służby	 Więziennej	 przy	 Zakładzie	
Karnym	w	 Nowogardzie,	 pana	 Je-
rzego	Tębłowskiego.
	 Burmistrz	 powitał	 uczestni-
ków	 spotkania	 życząc	 wszystkim	
udanej	 zabawy	 we	 wspólnym	
gronie,	 co	 dało	 początek	 rozmo-
wom	 o	 potrzebie	 organizowania	
spotkań,	 chociażby	w	okrojonym	

Spotkanie Integracyjne Emerytów
i Rencistów Służby Więziennej

składzie,	co	jest	nadal	konieczne	ze	względu	na	trudne	warunki.	Nowo-
gardzcy	seniorzy	po	raz	kolejny	udowodnili,	że	są	młodzi	duchem,	chcą	
się	spotykać,	uczestniczyć	w	życiu	towarzyskim,	mają	wiele	ciekawych	
pomysłów	i	potrafią	dobrze	się	bawić	nawet	w	ciężkich	czasach.
	 Przewodniczący	 Koła	 podziękował	 burmistrzowi	 za	 przybycie	
i	udział	w	ich	spotkaniu,	podziękował	nie	tylko	za	wspólnie	spędzony	
czas	ale	głównie	za	wsparcie	i	dostrzeganie	potrzeb	seniorów.

Ewa Brzykcy
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	 3	 października	 na	 stadionie	miejskim	w	Nowo-
gardzie	 rozegrany	 został	 mecz	 pomiędzy	 oldboja-
mi	Pogoni	Szczecin	 i	goszczącymi	 ich	 rówieśnikami	
z	Bosmana	Nowogard.
	 Mecz	miał	towarzyski	charakter,	w	ostatnim	cza-
sie	bowiem,	ze	względu	na	pojawienie	się	w	Polsce	
koronawirusa,	 nie	 są	 prowadzone	 rozgrywki	 ligo-
we	dla	oldbojów.	Tak	czy	owak	piłkarscy	„emeryci”	
wciąż	się	spotykają,	a	w	minioną	sobotę	za	piłką	bie-

Oldboje Pogoni Szczecin towarzysko
w Nowogardzie

gali	właśnie	w	Nowogardzie.	Na	boisku	pojawili	się	
między	 innymi	doskonale	znani	przed	 laty	kibicom	
Dumy	Pomorza	Andrzej	Miązek	i	Wojciech	Kseniak,	
a	swoje	bogate	doświadczenie	wraz	z	mniej	rozpo-
znawalnymi	wychowankami	Pogoni	udowodnili,	po-
konując	gospodarzy	8:1.	Nie	wynik	jednak,	co	oczy-
wiste,	był	w	tym	najważniejszy,	a	dobra	zabawa.

Paweł Botarski
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	 Decyzja	 obowiązuje	 na	 terenie	 całego	 kraju	 od	
1	października	2020	r.
	 Rozwój	technologii	ułatwia	życie	na	wielu	płasz-
czyznach	–	dlatego	wychodzimy	naprzeciw	potrze-
bom	naszych	respondentów.	Dbając	o	ich	wygodę,	
podczas	najbliższego	spisu,	to	właśnie	samospis	in-
ternetowy	 będzie	 podstawowym	 kanałem	 przeka-
zywania	informacji.	Aplikacja	dostępna	będzie	przez	
cały	okres	trwania	PSR,	wystarczy	tylko	urządzenie	
z	dostępem	do	internetu.	Samodzielnie	będą	mogły	
się	spisać	także	osoby,	które	nie	posiadają	urządze-
nia	lub	dostępu	do	internetu.	Z	myślą	o	nich	przygo-
towane	będą	stanowiska,	na	których	będzie	można	
się	nie	tylko	spisać,	ale	także	otrzymać	fachową	po-
moc	przeszkolonych	osób.
	 Od	 1	 października	 wywiad	 bezpośredni	 przepro-
wadzany	będzie	przez	rachmistrza	terenowego	z	wy-
korzystaniem	 urządzenia	 mobilnego.	 Użytkownik	
gospodarstwa	rolnego,	który	nie	dokonał	samospisu	
internetowego	 nie	 może	 odmówić	 przekazania	 da-
nych	 w	 formie	 wywiadu	 telefonicznego	 lub	 bezpo-
średniego.	Wciąż	mogą	się	Państwo	spisać	samodziel-
nie	poprzez	witrynę	:	https://psr2020.spis.gov.pl/

Powszechny Spis Rolny 2020

	 Należy	 również	 pamiętać,	 że	 codziennie	 w	 go-
dzinach	 8.00	 –	 20.00	 pod	 numerem	 infolinii 
22	279	99	99	będzie	można	potwierdzić	tożsamość	
rachmistrzów	 spisowych,	 uzyskać	pomoc	 technicz-
ną	 i	merytoryczną,	a	wybierając	kanał	„1”	 -	 spisać	
się	przez	telefon,	do	czego	również	zachęcamy.
	 Dane	 przekazywane	 w	 ramach	 Powszechnego	
Spisu	Rolnego	są	objęte	tajemnicą	statystyczną,	czy-
li	są	udostępniane	wyłącznie	w	formie	zbiorczej,	to	
znaczy	takiej,	która	uniemożliwia	identyfikację	kon-
kretnej	osoby.	Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	realizu-
jąc	spisy	nigdy	nie	pytamy	o	numer	konta,	czy	karty	
kredytowej,	a	dane	osobowe	respondentów	nie	są	
nigdzie	przekazywane.
	 Udział	 w	 spisie	 jest	 obowiązkowy,	 więc	 trzeba	
i	 warto	 się	 spisać,	 ponieważ	 dla	 wszystkich#liczy-
sięrolnictwo
	 Chcesz	wiedzieć	więcej?	Odwiedź	naszą	stronę:	
www.spisrolny.gov.pl
	 Dokonałeś	 samospisu?	 Weź	 udział	 w	 Loterii	
i	zdobądź	jedną	z	setek	nagród
Więcej	szczegółów	https://loteria.spisrolny.gov.pl

Dominika Jagieła

 W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią 
COVID–19, Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. podjął decyzję 
o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach 
rolnych.
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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.
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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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