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Nowogard ma kolejne miasto partnerskie 
Burmistrz Robert Czapla zawarł porozumienie z przedstawicielem miasta Bałtijsk

więcej na stronie 2 
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	 W	 dniu	 20	 września	 br.	 Bur-
mistrz Robert Czapla wraz z Prze-
wodniczącym	 Rady	 Miejskiej	
Stanisławem	 Saniukiem	 podpi-
sali	 porozumienie	 polegające	 na	
współpracy	 między	 Miastem	 No-
wogard	a	Miastem	Bałtijsk	(Rosja).
	 To	nie	pierwszy	raz	kiedy	Rosja-
nie	odwiedzili	Nowogard,	dotych-
czas	 ich	wizyta	 była	 nieformalna	
i	polegała	na	uczestnictwie	w	tur-
niejach	 sportowych.	 20	września	
br.	 sformalizowano	 współpracę.	
Do	 Nowogardu	 przybyli	 Igor	 Ko-
wal	pierwszy	 zastępca	Mera	Bał-
tijska	 oraz	 Władimir	 Kowalew	
dyrektor	 zakładu	 komunalnego	
w	 Bałtijsku.	 Reprezentując	 stro-
nę	 miasta	 Nowogard	 burmistrz	
Robert Czapla wraz z przewodni-
czącym	 rady	 miejskiej	 podpisali	
porozumienie	 w	 obecności	 pra-
cowników	 w	 spotkaniu	 uczestni-
czyli	 również	 Jarosław	 Soborski	
kierownik	Wydziału	 Rozwoju	 Lo-
kalnego	Funduszy	Kultury	 i	Spor-
tu wraz z Andrzejem Szafranem. 
Przy	podpisaniu	umowy	towarzy-
szył	również	przewodniczący	klu-
bu	radnych	Nowa	Andrzej	Kania.	
	 Ogólne	 cele	 współpracy	 part-
nerskiej	dotyczyć	będą:
-	 nawiązywania	 kontaktów	 po-

między	organizacjami	społecz-
nymi,	gminami,	grupami	ama-
torskimi	i	szkołami,	szczególnie	
w	formie	wymiany	kulturalnej	
i	 sportowej	 jak	 również	 kon-
taktów	 mieszkańców	 miast	
(umiędzynarodowienie	 społe-
czeństw),

-	 nawiązywania	 kontaktów	 go-
spodarczych,	w	 oparciu	 o	 po-
trzeby	 życia	 gospodarczego,	
poprawę	 konkurencyjności	
a	w	szczególności	utrzymywa-
nie	 stosunków	 gospodarczych	
w	 przyszłości	 (promowanie	
konkurencyjności	 obszarów	
miejskich	i	regionów),

-	 nawiązywania	 współpracy	
w	dziedzinie	badań	i	edukacji,	
jak	 również	wzrostu	wymiany	

Podpisano umowę partnerską
z miastem Bałtijsk (Rosja)

międzynarodowej	 (promocja	
innowacji	i	know-how),

-	 promowania	 współpracy	mię-
dzy	 przedstawicielami	 samo-
rządów	 (umiędzynarodowie-
nie	miast).

	 Współpraca	 partnerska	 odby-
wać	się	będzie	w	oparciu	o:
-	 oficjalne	 wzajemne	 wizyty	

składane	w	miastach	partner-
skich	przynajmniej	raz	na	dwa	
lata,

-	 ustalanie	 treści	 wizyt	 zwią-
zanych	 z	 działalnością	 miast	
partnerskich	oraz	składów	de-
legacji	 zgodnie	 z	 powyżej	 po-
danymi	celami,

-	 wspieranie	 rozwoju	 współ-
pracy	 pomiędzy	 rozmaitymi	
branżami	miast	oraz	pomiędzy	
spółkami	 i	organizacjami	znaj-
dującymi	się	w	tych	miastach,

-	 analizę	 możliwości	 podjęcia	
wymiany	 kadr	 z	 różnych	 sfer	
zarządów	 miast	 oraz	 udzie-
lanie	 wsparcia	 praktycznym	
rozwiązaniom	 nakierowanym	

na	umożliwianie	dokonywania	
wymiany	kadr,

-	 pogłębianie	wiedzy	mieszkań-
ców	miast	 w	 zakresie	 kultury	
i	historii	miast	partnerskich,

-	 analizowanie	 nowych	 możli-
wości	 w	 zakresie	 uruchamia-
nie	wspólnych	 projektów	 roz-
wojowych	oraz	innych,	a	także	
ich	 finansowanie	 z	 funduszy	
europejskich,

-	 uzgadnianie	 konkretnych	 pro-
jektów	współpracy	z	uwzględ-
nieniem	 gospodarczo-funk-
cjonalnych	 uwarunkowań	
istniejących	 w	 obydwu	 mia-
stach,

-	 dokonywanie	 oceny	 i	 korygo-
wanie	 celów	 oraz	 treści	 dzia-
łań	miast	partnerskich	co	5	lat.

 Zaraz po podpisaniu porozu-
mienia	goście	udali	się	odwiedzić	
jednostki	 samorządowe	 tj.	 dom	
kultury,	 szkoły	 oraz	 bibliotekę.	
Bałtijsk	(Rosja)	to	kolejne	miasto,	
z	 którym	 zawierane	 jest	 porozu-
mienie	o	współpracy.	

Marcin Gręda
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	 Burmistrz	Robert	Czapla	w	obecności	 Przewod-
niczącego	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie	 Stanisła-
wa	Saniuka,	 Jacka	Rafińskiego	oraz	przedstawicieli	
Klubu	Sportowego	Pomorzanin	Nowogard	podpisał	
przetarg	na	„Budowę	boiska	sportowego	ze	sztucz-
nej	nawierzchni	na	Stadionie	Miejskim	w	Nowogar-
dzie”.
	 Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 budowa	 boiska	
piłkarskiego	o	pow.	8140	m2	do	gry	w	piłkę	nożną	
o	wymiarach	pola	do	gry	71x110	m.	Boisko	spor-
towe	 ze	 sztucznej	 nawierzchni	 na	 terenie	 stadio-
nu	 miejskiego	 w	 Nowogardzie	 wraz	 z	 bramkami	
piłkarskimi,	piłko	chwytami	oraz	oświetloną	płytą	
boiska,	jest	to	inwestycja	długo	wyczekiwana	przez	
piłkarzy.	Dotychczas	w	sezonie	 zimowym	podczas	
przerwy	w	 rozgrywkach	zawodnicy	musieli	 treno-
wać	 na	 obcych	 obiektach,	 co	 przekładało	 się	 na	
koszty	 dojazdu	 oraz	 opłaty	 za	 wynajem	 boiska.	
Bez	wątpienia	ułatwi	to	treningi	zwłaszcza	zimową	
porą,	gdzie	coraz	szybciej	 robi	się	ciemno.	Boisko	
musi	 spełniać	 dodatkowe	wymogi	m.in.	 posiadać	
parametry	 zgodne	 z	 FIFA	Quality	Concept	 for	 Fo-
otball	Turf	(edycja	2015)	dla	poziomu	Quality	Pro	
i	Quality	i	wiele	innych.

Jest przetarg na budowę nowego boiska

	 Szczegółowy	 opis	 zamówienia	 znajduje	 się	
w	projekcie	budowlanym	oraz	specyfikacjach	tech-
nicznych	wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	
stanowiących	 załączniki	 do	 SIWZ.	 Dokumentację	
projektową	wraz	z	pozwoleniem	na	budowę	przygo-
towała	firma	Jackowski	Studio	ze	Stargardu.	Otwar-
cie	ofert	nastąpi	w	dniu	25.09.2019	r.	o	godz.	9:00	
w	siedzibie	Zamawiającego.
	 Więcej	 szczegółów	 dotyczących	 postępowania	
pod	adresem:	http://bip.nowogard.pl/zamowienia/
pokaz/494.dhtml

Marcin Gręda

	 Burmistrz	Robert	Czapla	w	obecności	radnych	Jac-
ka	Rafińskiego,	Marcina	Wolnego	oraz	dyrekcji	i	grona	
pedagogicznego	szkoły	podstawowej	nr	2	podpisał	za-
pytanie	ofertowe	na	„opracowanie	koncepcji	projek-
towej	 na	 budowę	 hali	 widowiskowo-sportowej	 przy	
Szkole	Podstawowej	nr	2	w	Nowogardzie”.
	 Koncepcja	projektowa	sali	widowiskowo-sporto-
wej	 powinna	 pełnić	 funkcje	 sali	 gimnastycznej	 dla	
użytku	 szkoły,	 umożliwiać	 organizowanie	 zarówno	
imprez	 sportowych,	 sportowo	 rekreacyjnych	 jak	
i	 posiadać	 część	 rekreacyjną.	Hala	 powinna	 posia-
dać	boiska	do	piłki	ręcznej,	siatkowej,	halowej	piłki	
nożnej	oraz	koszykówki.	Jest	to	kolejna	z	inwestycji,	
która	zostanie	zrealizowana	a	terenie	Gminy	Nowo-
gard	w	niedługim	czasie.
	 -	 Bez	wątpienia	 obiekt	 jest	 potrzebny	 zarówno	
uczniom	jak	i	mieszkańcom.	Dotychczas	brakowało	
miejsca,	w	którym	bez	problemu	można	by	organi-
zować	 zawody	 sportowe	 w	 różnych	 dyscyplinach.	
Chcieli	byśmy	aby	hala	stała	się	centrum	sportowym	
a	także	spełniała	swoje	zadanie	pod	względem	wy-
darzeń	kulturalnych	–	mówi	dyrektor	SP	2	Ewa	Żylak
	 Warto	tu	podkreślić,	że	w	Szkole	Podstawowej	nr	
2	kilka	lat	temu	odbył	się	remont	generalny	wnętrza.	

Burmistrz rozpoczął realizację budowy 
hali sportowej przy SP 2

Z	kolei	kilka	tygodni	temu	zakończyła	się	termomo-
dernizacja	 obiektu	wraz	 z	 zagospodarowaniem	 te-
renu.	 Długo	 wyczekiwana	 hala	 sportowa	 była	 by	
z	 pewnością	 zwieńczeniem	 inwestycji	 jakie	 reali-
zowane	były	przez	Gminę	Nowogard	i	powstaniem	
jednego	 wielkiego	 obiektu	 posiadającego	 ogro-
my	 potencjał	 z	 doskonałym	 zapleczem.	 Hala	 jest	
to	 deklaracja	 wyborcza	 burmistrza	 Roberta	 Czapli	
a	podpisanie	zapytania	ofertowego	ma	na	celu	wy-
łonienie	projektanta,	który	przygotował	by	wstępną	
koncepcje	 budowy	 takiej	 hali.	 Jak	 powiedział	 bur-
mistrz	Robert	Czapla	-	Robimy	to	dla	uczniów,	rodzi-
ców,	nauczycieli	i	robimy	to	dla	naszych	wszystkich	
mieszkańców.
	 Oferty	można	było	składać	do	dnia	24	września.	

Marcin Gręda
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 We wtorek, 17 września br. w Bieniczkach, naj-
młodszym sołectwie gminy Nowogard, burmistrz 
Robert Czapla dokonał oficjalnego odbioru linii ka-
blowej i 5 nowych lamp ledowych (o mocy 70 W) 
usytuowanych przy drodze. Dzięki	 staraniom	bur-
mistrza	aby	zadanie	zostało	wykonane	jeszcze	w	tym	
roku,	wzrośnie	 znacząco	bezpieczeństwo	pieszych.	
Przypomnijmy,	że	do	składania	ofert	na	wykonanie	
dokumentacji	projektowej	burmistrz	zaprosił	wyko-
nawców	we	wrześniu	ubiegłego	roku.	Cała	inwesty-
cja	wykonana	została	w	2	etapach.

	 Na	 zaproszenie	 do	 składania	 ofert	 na	 budowę	
oświetlenia	zgłosiły	się,	w	lipcu	br.	4	firmy.	Burmistrz	
Robert	Czapla	zawarł	umowę	na	budowę	oświetle-
nia	z	firmą	ELNET	Marcin	Pączka,	która	złożyła	naj-
korzystniejszą	ofertę.	Zadanie	zrealizowano	zgodnie	
z	umową	w	wyłonionym	wykonawcą,	w	terminie	do	
końca	sierpnia	br.	za	kwotę	29.889	złotych.

Nowe oświetlenie w Bieniczkach
- dla bezpieczeństwa mieszkańców

	 Przy	oficjalnym	odbiorze	lamp	
w	Bieniczkach,	obecny	był	 sołtys	
Rafał	 Żurek	 oraz	 m.in.	 odpowie-
dzialni	 za	 realizację	 zadania	 pra-
cownicy	urzędu	 i	przedstawiciele	
wykonawcy.

	 -	Mieszkańcy	bardzo	się	cieszą,	
że	udało	się	u	nas	zamontować	to	
oświetlenie.	 Jesteśmy	 wdzięczni	
burmistrzowi,	 że	 nas	 wspomógł.	
Teraz	 będzie	 bezpieczniej	 a	waż-
ne	 jest	 to	 zwłaszcza	 ze	 względu	
na	dzieci	wracające	ze	szkoły,	gdy	
już	jesienią	szybciej	zapada	zmrok	
i	zmniejsza	się	widoczność	–	mó-
wił	sołtys	Rafał	Żurek.

	 Warto	 podkreślić,	 że	 bur-
mistrz	 realizuje	 wiele	 inwestycji	
na	 terenach	 wiejskich,	 począw-
szy	 od	 świetlic	 i	 placów	 zabaw.	
Większość	z	nich	realizowana	jest	
sukcesywnie	 etapami,	 zgodnie	
z	 oczekiwaniami	 mieszkańców	
wsi.

Beata Strzelecka
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	 W	 środę,	 11	 września	 br.	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogar-
dzie,	 po	 raz	 piętnasty	 odbyła	 się	
sesja	 Rady	 Miejskiej.	 Podobnie	
jak	 ostatnia,	 trwała	 ponad	 7	 go-
dzin. Jednym z bodaj najważniej-
szych punktów, był temat przy-
jęcia uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
	 O	 podniesieniu	 stawek	 za	
wywóz	 śmieci	 dla	 mieszkańców	
gminy	 Nowogard	 radni	 deba-
towali	 też	 na	 poprzedniej	 sesji	
(7	 sierpnia)	 jednak	 bez	 efektów.	
Nie	znaczy	to	jednak,	że	problem	
śmieci	zniknął.	Przeciwnie	–	nara-
sta	z	miesiąca	na	miesiąc.	Dlacze-
go?	 Przypomnijmy,	 że	 rządowy	
program	 nakazuje	 gminom	 być	
„pośrednikiem”	 w	 odbiorze	 od-
padów.	 Gmina,	 jako	 „pośrednik”	
nie	może	ani	złotówki	dołożyć	do	
tego	„interesu”	-	nie	może	też	na	
tym	 zarabiać.	Mówiąc	 krótko	 bi-
lans	ma	wyjść	na	zero.

Jak to wygląda w praktyce?
	 Odpady	z	gminy	odbierane	są	
przez	 firmę	 ZUK	 i	 wywożone	 do	
RXXI	 (Celowego	 Związku	 Gmin,	
który	 gospodaruje	 odpadami	 kil-
kunastu	 gmin	 z	 regionu).	 Gmina	
Nowogard	 otrzymuje	 za	 ten	 wy-
wóz i gospodarowanie odpada-
mi,	do	zapłaty	rachunki:	zarówno	
z	 ZUK	 jak	 z	 RXXI.	 Przez	 ostatnie	
10	lat,	aż	do	teraz	-	system	ten	się	
bilansował,	ale	w	końcu	RXXI	mu-
siało	podnieść	opłaty.	W	związku	
z	tym	rachunek	z	RXXI	jest	wyższy	
i	gmina	nie	ma	czym	za	to	zapła-
cić.

Na koniec grudnia pół miliona na 
minusie
	 W	trakcie	obrad	zastępca	bur-
mistrza	Krzysztof	Kolibski	uzasad-
nił	 projekt	 uchwały	 o	 ustalenia	

Radni znowu nie przyjęli uchwały
o stawkach za śmieci

opłaty	 za	 gospodarowanie	odpa-
dami	komunalnymi.
	 -	Jeżeli	nie	podwyższymy	teraz	
stawek	 na	 koniec	 września	 bę-
dziemy	mieli	bilans:	minus	36	tys.	
złotych,	 na	 koniec	 października:	
minus	180	tys.	złotych,	na	koniec	
grudnia:	 minus	 pół	 miliona	 zło-
tych	–	mówił	do	radnych	K.	Kolib-
ski.
	 Zastępca	 burmistrza	 wyszcze-
gólnił	również	radnym,	jakie	aktu-
alnie	koszty	ponosi	gmina	z	tytułu	
gospodarki	odpadami.

***
	 Przedstawiony	 Radzie	 Miej-
skiej	 projekt	 uchwały	 przewidy-
wał	 jedną	 z	 najniższych	 stawek	
w	regionie.	W	praktyce	dla	śred-
niej	 wielkości	 gospodarstwa	 do-
mowego,	 przy	 zaproponowanej	
radnym	 13%	 podwyżce,	 cena	
za	 odbiór	 odpadów	 wzrośnie	
miesięcznie	 o	 ok.	 2	 -	 5	 złotych,	
a	w	przypadku	dużych	 (6	osobo-
wych	rodzin)	od	6	–	8	zł.
	 W	 głosowaniu	 nad	 przyję-
ciem	 uchwały	 w	 sprawie	 stawek	
za	 śmieci,	 przeciwko	 głosowali:	
Dariusz	Olejnik	 (PIS),	Andrzej	Ka-
nia	(Nowa),	Michał	Krata	(Nowa),	
Dariusz	 Kiealn	 (Nowa),	 Michał	
Wiatr	 (Nowa),	 Adam	 Czernikie-
wicz	 (Nowa),	 Zbigniew	 Ceranka	
(Nowa),	 Michał	 Bociarski,	 Mar-
cin	Nieradka	 (PiS),	 Stanisław	Wi-

śniewski	(PiS).	Za	głosowali	wszy-
scy	 radni	 klubu	 SLD:	 Anna	Wiąz,	
Wojciech	 Włodarczyk,	 Jacek	
Jankowski,	 Jacek	 Wierny,	 Jerzy	
Kubicki,	Jacek	Rafiński	oraz	Stani-
sław	Saniuk	(PSL)	i	Paweł	Lembas.	
Uchwała	nie	przeszła	(9	było	„za”	
a	10	„przeciw”).

Konsekwencje
	 Nieprzyjęcie	 nowych	 stawek	
za	 odpady	 –	 jak	 podał	 zastępca	
burmistrza	–	w	grudniu	może	wy-
generować	 ujemny	 bilans	 w	wy-
sokości	około	pół	miliona	złotych.	
Wiedzę	 tę	 mieli	 radni	 z	 Nowej	
i	PiS-u,	którzy	mimo	to	nie	popar-
li	 projektu	 uchwały.	 Stwarza	 dla	
gminy	problem,	bo	w	momencie	
niezapłacenia	 faktury	 wystawio-
nej	 czy	 to	 przez	 ZUK	 czy	 przez	
RXXI,	 podmioty	 te	 będą	 mogły	
dochodzić	swoich	zobowiązań	od	
gminy	w	sądzie.
	 W	 całej	 tej	 sprawie	 pozosta-
je	kilka	pytań.	Czy	 radni	z	Nowej	
i	PiS	(mając	wiedzę	o	ujemnym	bi-
lansie)	zdają	sobie	sprawę	z	kon-
sekwencji	 nieprzyjęcia	 projektu	
uchwały	o	odpadach?	Czy	wezmą	
odpowiedzialność	 za	 swoje	 de-
cyzje	w	przypadku	roszczeń	o	zo-
bowiązania	 finansowe	 przeciwko	
gminie?

Beata Strzelecka

SESJA

więcej, na następnej stronie



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe6

 Jak już Państwa informo-
waliśmy, podczas sesji (śro-
da,11 września br.) radni PiS 
i Nowa znowu nie zagłosowali za 
przyjęciem zmiany stawek opłat 
za śmieci. Jakie będą tego skutki 
dla gminy a pośrednio dla miesz-
kańców? Jak głosowali poszcze-
gólni radni? O ile mogą mają 
ulec zmianie opłaty za śmieci? 
– o tym, więcej można przeczy-
tać na stronie 5.

	 Dorota	 Maślana	 argumento-
wała	 też	 propozycję	 zmiany	 na-
zwy	 swojego	 stanowiska	 z	 kie-
rownika	 na	 dyrektora	 ośrodka	
pomocy	 wobec	 m.in.	 faktu,	 iż	
środki	 jakimi	 dysponuje	 nowo-
gardzki	 OPS,	 to	 aktualnie	 ok.	
46	 mln	 złotych	 a	 w	 placówce	
istnieją	wydziały	mające	 już	kie-
rowników.	 Radni	 w	 głosowaniu	
przyjęli	 obie	 uchwały	 dotyczą-
ce	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej,	
zarówno	 w	 temacie	 opieki	 wy-
tchnieniowej	 jak	 i	zmiany	stano-
wiska	Doroty	Maślanej	na	dyrek-
tora	placówki.

kierownika	 wydziału	 GKMiOŚ	
Wojciecha	 Szponara,	 który	 bez-
pośrednio	 udzielił	 odpowiedzi	
mieszkańcowi.	 Takie	 sytuacje	nie	
są	 codzienną	 praktyką	 urzędu	
jednak,	w	 trosce	o	wyczerpujące	
przekazanie	 informacji,	mogą	 się	
zdarzyć.	 Zgodził	 się	 z	 tym	 obec-
ny	 na	 sesji	 prawnik,	 który	 jasno	
i	w	oparciu	o	przepisy	prawa	wy-
tłumaczył	 radnym,	że	odpowiedź	
została	udzielona.
	 Wojciech	Szponar	wyczerpująco	
przedstawił	 sposób	 w	 jaki	 udzielił	
odpowiedzi,	co	także	mogli	Państwo	
usłyszeć	podczas	sesji	na	żywo.

***
	 Podczas	sesji	przyjęto	większość	
uchwał	 widniejących	 w	 porządku	
obrad.	 Radni	 głosowali	 m.in.	 nad	
wnioskami	w	 sprawie	 zmiany	 sta-
tutu	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
i	 zasad	 udzielania	 pomocy	 w	 ra-
mach	programu	„Opieka	wytchnie-
niowa”	 –	 edycja	 2019.	 Przy	 obu	
tych	punktach	głos	zajęła	kierownik	
OPS	Dorota	Maślana.	 Zreferowała	
cele	rządowego	programu	„Opieka	
wytchnieniowa”,	 na	 który	 nowo-
gardzki	OPS	pozyskał	dofinansowa-
nie	w	wysokości	ponad	46	tys.	zł.	z	
czego	20%	to	środki	własne	gminy.	
Program	skierowany	jest	do	człon-
ków	rodzin	lub	opiekunów	dzieci	z	
orzeczeniem	o	niepełnosprawności	
oraz	 osób	 ze	 znacznym	 stopniem	
niepełnosprawności,	 którzy	 spra-
wują	nad	nimi	bezpośrednią	opie-
kę	 i	wymagają	wsparcia	w	postaci	
doraźnej,	 krótkotrwałej	 przerwy	
w	 sprawowaniu	 tej	 opieki.	 Koszty	
programu	skierowanego	aktualnie	
do	10	osób,	w	połowie	ponosi	gmi-
na.

	 Przyjęto	 też	 między	 innymi,	
uchwałę	 w	 sprawie	 zasad	 rozli-
czania i udzielania dotacji celowej 
z	budżetu	gminy	na	dofinansowa-
nie	 kosztów	 inwestycji	 służących	
ochronie	powietrza,	polegających	
na	modernizacji	systemów	grzew-
czych	 na	 terenie	 gminy	 Nowo-
gard,	w	ramach	programu”	Zdro-
we Powietrze w Nowogardzie”.
	 W	 trakcie	 obrad	 radni	 zajęli	
się	 również	 powołaniem	 zespołu	
do	 spraw	opiniowania	 ławników.	
Warto	 odnotować,	 że	 o	 ile	 rad-
ni	 mają	 obowiązek	 tworzyć	 taki	
zespół,	 to	 zgłoszony	 kandydat,	
radny	Marcin	 Nieradka	 z	 PiS	 nie	
kwapił	 się	 by	 do	 niego	 wstąpić.	
Ostatecznie	udało	się	skompleto-
wać	zespół	 i	w	 jego	skład	weszli:	
Jacek	Wierny	(SLD),	Dariusz	Olej-
nik	(PiS),	Jowita	Pawlak	(Nowa),
	 W	dalszej	 kolejności	 rozpatry-
wano	m.in.	skargę	na	burmistrza,	
w	 której	 mieszkaniec	 skarżył	 się	
na	 brak	 reakcji	 na	 pismo.	 Bur-
mistrz	 przypomniał,	 że	 odde-
legował	 pracownika	 -	 zastępcę	

	 Podobnie	 radny	 Wojciech	
Włodarczyk	 (SLD)	 zgodził	 się,	 że	
mieszkaniec	otrzymał	odpowiedź.
	 Radni	 między	 innymi	 PiSu	
i	Nowej	w	 czasie	 głosowania	 nie	
oddalili	 jednak	 skargi.	 Nie	 wzięli	
pod	uwagę	ani	opinii	prawnej	ani	
starań	 pracownika	 urzędu,	 który	
osobiście	pojechał	by	spotkać	się	
z	mieszkańcem	 i	 udzielić	mu	od-
powiedzi na jego pismo.

***
	 Jak	 informują	nas	Mieszkańcy	
oglądający	 sesje	 „na	 żywo”,	 nie	
sposób	 oprzeć	 się	 wrażeniu,	 że	
kilku	radnych	„występuje	pod	pu-
blikę”.	Przoduje	w	tym	radny	z	No-
wej	Michał	Wiatr:	nagrywa	filmiki	
telefonem,	 podczas	 kiedy	 sam	
mówi	 lub	 kiedy	 przemawia	 jego	
koleżanka	 z	Nowej	 -	 Jowita	Paw-
lak.	 Jednocześnie	 zarzuca	burmi-
strzowi,	 że	 zatrudnia	 „specjalnie	
w	 tym	 celu	 pracowników”	 aby	
nagrywali	 obrady	 sesji.	 Przy	 tej	
okazji,	 spieszymy	 donieść	 radne-
mu	Wiatrowi,	 że	 się	myli:	 urzęd-
nicy	 nie	 są	 zatrudniani	 „specjal-

SESJA
dokończenie ze strony 5
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	 Działania	 Burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	 Czapli	
wykraczają	poza	zadania	z	zakresu	inwestycji	na	tere-
nach	wiejskich,	bowiem	dotyczą	także	konstruowania	
budżetu,	dzięki	któremu	sołectwa	gminy	mogą	korzy-
stać	z	funduszy	sołeckich.
	 W	piątek,	13	września	br.	w	Błotnie	odbyło	się	ze-
branie	sołeckie,	podczas	którego	omawiano	wydatko-
wanie	w	przyszłym	roku	funduszu	sołectwa.	W	wzięli	
udział	pracownicy	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie:	
Katarzyna	Olczak	 z	Wydziału	Gospodarki,	 Nierucho-
mości,	 Geodezji	 i	 Rolnictwa	 oraz	 Iwona	 Karczewska	
z	 Wydziału	 Finansowo	 -	 Budżetowego.	 Spotkanie	
z	mieszkańcami	Błotna	poprowadziła	sołtys	wsi	-	Da-
nuta	 Nowak.	 Podczas	 zebrania	 sołtys	 poruszyła	 też	
kwestie	 związane	 z	 koniecznością	 ciągłej,	 wspólnej	
dbałości	o	ład	i	estetykę,	także	w	kontekście	zdobycia	
I	miejsca	w	 gminnym	konkursie	 „Najładniejsza	wieś	
gminy	Nowogard”.

Fundusz sołecki w Błotnie podzielony

nie	w	tym	celu”.	Filmiki	radnego,	
które	wrzuca	 na	 „fejsbuk”	mogą	
natomiast	 wprowadzać	 w	 błąd	
tych	 mieszkańców,	 którzy	 nie	
oglądają	 całej	 sesji	 transmitowa-
nej	„na	żywo”.	Rozumiemy,	że	nie	
każdy	mieszkaniec	gminy	ma	czas	
i	 ochotę	 aby	 przez	 kilka	 godzin	
oglądać	 i	 słuchać	 sesji,	 jednak	
zachęcamy	do	tego	(link	do	całej	
sesji	 znajduje	 się	 tutaj:	 https://
www.youtube.com/watch?v=H-
DryqgAoR0Q&feature=youtu.be)
	 Radni	 Nowej:	 Michał	 Krata,	
Michał	 Wiatr	 oraz	 Jowita	 Paw-
lak,	 czynili	 też	 zarzuty	 w	 czasie	
sesji,	 że	 gmina	 wydaje	 za	 dużo	

	 Fundusz	sołecki,	to	środki	z	budżetu	gminy,	które	
pozwalają	 na	 realizację	wielu	 zadań,	 istotnych	 dla	
wiejskiej	społeczności.	W	Sołectwie	Błotno	liczącym	
pond	 300	mieszkańców,	 do	wykorzystania	w	przy-
szłym	roku	jest	19	006,19	zł.
	 Wspólnie	 ustalono,	 że	 pieniądze	 z	 funduszu	
sołeckiego	 w	 przyszłym	 roku	 zostaną	 przekaza-
ne	 na	 ogrodzenie	 boiska	 (10	 tys.	 zł),	 przebudowę	
przepustu	 pod	 mostkiem	 (4	 tys.	 zł),	 estetyzację	
wsi	 (2	 806,19	 tys.	 zł),	 imprezy	 okolicznościowe	
(1,9	tys.	zł)	oraz	zakup	paliwa	300	zł.
	 Wstępnie	 zdecydowano	 również,	 że	 nagroda	
(4	tys.	zł)	jaką	Błotno	zdobyło	w	konkursie	na	„Naj-
ładniejszą	 wieś	 gminy	 Nowogard”	 zostanie	 prze-
znaczona	 na	 wyjazd	 mieszkańców	 do	 filharmonii	
w Szczecinie. 

Beata Strzelecka

na	 informowanie	 mieszkańców:	
nie	podobało	im	się	wysyłanie	do	
mieszkańców	 gminy	 gratulacji	 z	
tytułu	 prowadzenia	 działalności	
gospodarczej	 czy	 życzeń	 na	 jubi-
leusze	 (przypomnijmy:	 burmistrz	
od	kilku	lat	składa	na	piśmie	oraz	
osobiście	 życzenia	 Jubilatom	 –	
Seniorom).	 Radnym	Nowej	 prze-
szkadzało	 drukowanie	 sprawoz-
dań	 burmistrza	 z	 wykonanych	
działań	 pomiędzy	 sesjami	 rady	
miejskiej	 (po	raz	kolejny	punkt	o	
sprawozdaniu	 został	 przez	 nich	
zdjęty	 z	 obrad	 sesji).	 Czyżby	 nie	
interesowali	 się	 tym,	 co	 zostało	
wykonane	 w	 gminie	 pomiędzy	

sesjami?	 A	 może	 nie	 wiedzą,	 że	
burmistrz	z	pracownikami	urzędu	
przygotowuje	 sprawozdania	wła-
śnie	po	 to,	 aby	 radni	mieli	 infor-
macje	„czarno	na	białym	i	w	kolo-
rze”	 -	 co	w	 gminie	 przez	 kolejne	
miesiące	 zrealizowano,	 a	 co	 jest	
w	 trakcie	 realizacji.	 Mieszkańcy	
chcą	 wiedzieć,	 co	 jest	 w	 gminie	
robione	 i	 temu	 służą	m.in.	 spra-
wozdania	 burmistrza.	 Szkoda,	
że	bardziej	od	efektów	prac	bur-
mistrza	 pomiędzy	 sesjami,	 część	
radnych	bardziej	 interesuje	 „krę-
ceniem	filmów	 komórką	 ze	 sobą	
w	roli	głównej”.

Beata Strzelecka
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SESJA NADZWYCZAJNA

 Radni z Nowej i PiS swoimi 
działaniami	 prostą	 drogą	 prowa-
dza	 gminę	 do	 bankructwa.	 Nie	
posiadają	odwagi,	aby	udźwignąć	
ciężaru	 finansowego	 swoich	 de-
cyzji.	 Jeszcze	 chwila	 i	 zabraknie	
pieniędzy	 na	 inwestycje.	 Tak	 źle	
jeszcze	nie	 było,	 że	 uciekanie	 od	
podwyżek	podatku	pogrąży	Gmi-
nę	Nowogard.	Dokąd	zaprowadzą	
nas	ci	radni	swoimi	decyzjami	od-
biegającymi	od	rzeczywistości?
	 W	 środę,	 18	 września	 br.	 od-
była	się	zwołana	na	wniosek	bur-
mistrza Roberta Czapli, sesja nad-
zwyczajna	 Rady	 Miejskiej.	 Radni	
głosowali	nad	ważnymi	dla	gminy	
uchwałami	 tj.	 wdrożenie	 planu	
naprawczego dla szpitala w No-
wogardzie na lata 2019-2021 oraz 
podwyżką	 podatków,	 dzięki	 któ-
rym	można	 było	 by	 sfinansować	
szpital.	 Bo	 jak	 wiadomo	 trudna	
sytuacja	 szpitala	 spowodowana	
została	 niewystarczającym	 finan-
sowaniem	 przez	 NFZ.	 Państwo	
po	prostu	daje	zbyt	mało	pienię-
dzy	na	szpitale,	taka	sytuacja	jest	
w	 całej	 Polsce.	 Nie	 ma	 żadnego	
szpitala gminnego i powiatowe-
go,	 który	 nie	 jest	 zadłużony,	 dla-
tego	 gmina	musi	 ratować	 szpital	
i	 dofinansowywać	 go	 środkami	
z	budżetu	gminy.	A	 jak	wiadomo	
gmina	pieniędzy	nie	drukuje	a	po-
siada	określoną	kwotę,	która	ma	
wystarczyć	na	cały	rok.	Aby	unik-
nąć	 narażenia	 finansów	 gminy	
wystarczyło	 dokładnie	 zastano-
wić	się	nad	problemem	usłyszeć,	
wszystkie	za	i	przeciw,	a	następnie	
racjonalnie	podjąć	uchwałę.
	 Jednak	jak	to	zwykle	bywa	rad-
ni	z	klubu	Nowa	i	PiS	Andrzej	Ka-
nia,	Michał	Krata,	Dariusz	Kielan,	
Adam	 Czernikiewicz,	 Zbigniew	
Ceranka,	 Jowita	 Pawlak,	 Michał	
Wiatr,	 Marcin	 Nieradka,	 Stani-
sław	 Wiśniewski	 oraz	 Dariusz	

Radni wydają pieniądze
bez zastanowienia

Olejnik	 nie	 zastanawiając	 się	 ja-
kie	 to	 może	 mieć	 konsekwencje	
finansowe	dla	gminy	byli	przeciw	
uchwale	podatkowej,	a	wręcz	nie	
chcieli	 żadnej	dyskusji	w	 tym	 te-
macie.	 Radny	 Michał	 Wiatr	 zło-
żył	wniosek	 formalny	o	 przejściu	
do	 głosowania	 nad	 uchwałą	 co	
skutkowało	tym,	że	po	prostu	nie	
chcieli	 rozmawiać	 i	 słuchać	 żad-
nych	argumentów.
	 Uchwała	 o	 planie	 napraw-
czym	 szpitala	 oraz	 o	 niewielkiej	
podwyżce	 podatków,	 to	 można	
powiedzieć	 bliźniacy,	 którzy	 bez	
siebie	 nie	 mogą	 funkcjonować.	
Jedna	z	drugą	ma	dużo	wspólne-
go,	 bo,	 jak	 by	 nie	 patrzeć	 pod-
niesienie	 podatków	 o	 symbolicz-
ną	 kwotę,	 która	 na	 przykładzie	
mieszkania	wyniesie	zaledwie	6	zł	
w	skali	roku	to	dodatkowy	wpływ	
pieniędzy,	aby	móc	wdrożyć	plan	
naprawczy	 który	 zakłada	 stratę	
dwóch	milionów	 rocznie.	 Jednak	
radni	 przyjęli	 uchwałę	 o	 progra-
mie	 naprawczym	 szpitala	 a	 nie	
przyjęli	 uchwały,	 dzięki	 której	
można	 by	 ten	 program	 sfinan-
sować.	 Radni	 składali	 różne	 za-
strzeżenia	i	uwagi	odnośnie	planu	
naprawczego,	 w	 związku	 z	 czym	
Burmistrz	 Robert	 Czapla	 wsłu-
chując	się	w	głosy	radnych,	zapro-
ponował,	 aby	 temat	 był	 jeszcze	

raz	 przedyskutowany	 na	 komisji	
i	wrócił	na	kolejnej	sesji.	Czas	na	
przyjęcie	 planu	 naprawczego	 dla	
szpitala	 jeszcze	 jest.	 Ostateczny	
termin	to	30	września	br.	 Jednak	
i	 tym	 razem	 radni	 pokazali	 dziw-
ność	 swoich	 zachowań	 i	 się	 nie	
zgodzili.	 Tu	 pojawia	 się	 pytanie,	
po	 co	drążyli	 temat.	Wygląda	na	
to,	że	wszystko	co	robili	to	zacho-
wanie	pod	publikę,	bo	ważniejszą	
sprawą	 było	 nagrywanie	 się	 na	
sesji	 ciągłe	 wychodzenie	 niż	 do-
bro	szpitala.	Po	prostu	zachowali	
się	 jak	dzieci	pozwalając	kilka	ty-
godni	 wcześniej	 na	 zmniejszenie	
wpływów	 z	 opłaty	 adiacenckiej	
oraz	 dwukrotnie	 głosowali	 prze-
ciw	podwyżkom	za	śmieci	co	skut-
kuje	 zadłużeniem	 gminy	 z	 tego	
tytułu	 na	 kwotę	 pół	miliona	 zło-
tych	pod	 koniec	 tego	 roku.	 Przy-
pomnijmy	podatki	ostatni	raz	zo-
stały	podwyższone	7	lat	temu.	Jak	
długo	ci	radni	jeszcze	będą	podej-
mowali	 takie	 decyzje.	 Za	 chwile	
może	okazać	się,	że	zamiast	planu	
naprawczego	 szpitala	 radni	 będą	
musieli	zajmować	się	planem	na-
prawczym	 gminy	 a	 mieszkańcy	
będą	narzekać	na	brak	inwestycji	
w	 oświetlenie,	 remontów	 dróg	
czy	budowy	placów	zabaw.	

Marcin Gręda
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	 W	związku	z	docierającymi	do	
Burmistrza	 Nowogardu	 Roberta	
Czapli,	 pytaniami	 mieszkańców	
o	 remont	 nawierzchni	 alejki	 na	
cmentarzu	komunalnym	w	Nowo-
gardzie	(od	strony	ul.	Mickiewicza	
w	 kierunku	 kaplicy),	 burmistrz	
wychodząc	 na	 przeciw	 potrze-

Remont alejki na cmentarzu komunalnym

bom	mieszkańców	9	września	br.	podpisał	umowę	na	wykonanie	re-
montu	tej	alejki.	Zgodnie	z	umową	do	26	września	br.	alejka	ma	mieć	
asfaltową	nawierzchnię	(dł.	61	m	i	szer.	3	do	3,5	m)	wraz	z	obrzeżami.
	 Przypomnijmy,	burmistrz	o	wyłonienie	wykonawcy	tego	zadania	za-
biega	od	dłuższego	czasu.	14	sierpnia	br.	ogłosił	drugie	postępowanie	
dotyczące	realizacji	remontu	alejki.	Spośród	3	ofert,	najkorzystniejszą	
złożyła	firma	Dromost	Sławomir	Serafin,	która	wykona	remont.	

Beata Strzelecka

Budowa placu zabaw w Błotnie
rozpoczęta

	 Realizacja	 obietnic	 wyborczych	 burmistrza	 Ro-
berta	Czapli	w	Błotnie.	Kolejną	obietnicą	wyborczą	
burmistrza	Roberta	Czapli	było	wybudowanie	placu	
zabaw	w	miejscowości	Błotno.	Mieszkańcy	na	każ-
dym	 spotkaniu	 przypominali	 burmistrzowi	 o	 tym,	
że	chcą	mieć	w	swojej	miejscowości	nowy	plac	za-
baw.	Stary	pozostawiał	wiele	do	życzenia.	W	środę	
4	września	 burmistrz	 podpisał	 zapytanie	 ofertowe	

na	 zakres	prac	który	obejmuje:	demontaż	 istnieją-
cych	urządzeń	zabawowych,	wykonanie	nawierzch-
ni	placu	zabaw	z	piasku,	dostawę	i	montaż	nowych	
urządzeń	 zabawowych,	 dostawę	 i	montaż	 nowych	
elementów	 małej	 architektury	 oraz	 sporządzenie	
inwentaryzacji	geodezyjnej	powykonawczej.	

Marcin Gręda
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 Red. Jak te decyzje wpłyną na kondycję budżetu 
Gminy Nowogard?

 Marcin Marchewka: - Przed nami trudne wyzwa-
nie, bowiem - zgodnie z uzasadnieniem do uchwały 

O budżecie gminy i decyzjach radnych...
Rozmowa ze Skarbnikiem Gminy Nowogard

- Marcinem Marchewką

Rady Miejskiej - wolne środki w budżecie zostały prze-
niesione jako pierwsza transza na pokrycie straty szpi-
tala, którego strata wynika głównie z niedofinansowa-
nia przez NFZ. To nie wszystko, bo do końca roku gmina 
musi jeszcze zdobyć pozostałą część z kwoty 1.246.970 
złotych. To jest wyzwanie: skąd te pieniądze wziąć? 
Nie dopuszczam nawet myśli, że trzeba będzie zrezy-
gnować z części zadań inwestycyjnych. Odnośnie porę-
czenia kredytu dla szpitala: Rada Miejska (RM) przyję-
ła 1 mln złotych poręczenia, które stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie spłaty kredytu. A więc na kolejny rok 
budżetowy gmina zobowiązana jest zabezpieczyć tę 
kwotę w budżecie, co także negatywnie odbije się na 
planowaniu i na realizacji większości inwestycji. Pro-
gram naprawczy szpitala przedstawiony przez dyrek-
tora zakłada stratę na kolejne 3 lata. W związku z tym 
dyrekcja i pracownicy szpitala, zwrócili się do burmi-
strza o przygotowanie projektu uchwały podwyższa-
jącego stawki podatku od nieruchomości, z których 
wpływy (ok. 2 mln złotych) miały być przeznaczone na 
całkowite pokrycie straty szpitala. Warto zauważyć, że 
stawki podatku od nieruchomości nie były podnoszone 
od 2012 roku, zaś 4 lata temu radni jeszcze je obniży-
li, uszczuplając do tej pory wpływy budżetowe o około 
3,5 mln złotych.

 Red. Takie działania radnych są mogą być uznane 
za szkodliwe dla budżetu gminy, czy w jakiś jeszcze 
sposób wpływy budżetowe zostały zmniejszone?

 - Tak, wcześniej radni odrzucili możliwość zwięk-
szania wpływów do budżetu z tytułu ferm wiatro-
wych. To strata na poziomie 300 tysięcy złotych 
rocznie. Obniżono też wpływy z tytułu opłaty adia-
cenckiej. Dochody własne gminy cały czas topnie-
ją. W tym roku budżetowym z racji wprowadzenia 
przez Radę Miejską bonifikaty przekształcenia użyt-
kowego wieczystego w prawo własności wpływy 
do budżetu z tego tytułu są symboliczne. W sumie 
decyzja o bonifikacie przyczyni się do uszczuplania 
dochodów budżetowych o około 7,5 mln złotych.

Na ostatniej, wrześniowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej (18 września br.) radni przyjęli kilka 
uchwał dotyczących nowogardzkiego szpitala, który wykazał stratę w funkcjonowaniu w wysokości 
1.246.970 tys. złotych. Przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowogard na bieżący 
rok i zabezpieczenie kwoty 645.970 złotych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpita-
la a także poręczenie kredytu dla szpitala oraz jego program naprawczy. 
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 Red. Samorządy od paru lat finansują też oświa-
tę. Jakie to koszty dla budżetu gminy?

 - To około 33 mln złotych rocznie na pokrycie bie-
żącego funkcjonowania oświaty z czego blisko 22 mln 
złotych to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 
W przyszłym roku czeka nas wzrost płacy minimalnej, 
co w dużej mierze przyczyni się do wzrostu wynagro-
dzeń pracowników obsługi i administracji w oświacie. 
Dodatkowo, planowany jest wzrost dodatku funkcyj-
nego dla dyrektorów szkół. Koszty rosną: w przyszłym 
roku czeka nas również wzrost opłat za energię elek-
tryczną, co także przyczyni się do wzrostu wydatków 
bieżących gminy. W związku z powyższym, jeśli nie po-
dejmiemy żadnych działań odnośnie zrównoważenia 
budżetu, to zaistnieje sytuacja, iż wydatki bieżące prze-
wyższą dochody bieżące. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych będziemy musieli wówczas wprowadzić 
„procedury ostrożnościowe”, które nakazują zrówno-
ważenie budżetu poprzez blokowanie wydatków.

 Red:„Blokowane” będą wydatki inwestycyjne?

 - Niestety wyłącznie inwestycyjne. Brak inwestycji, 
to brak rozwoju dla gminy. Wydatki bieżące, na które 
nie mamy wpływu, to zadania statutowe gminy oraz 
obsługa długu. Te wydatki muszą być zapłacone. 

 Red: Przed ostatnią sesją RM odbyło się w urzę-
dzie, spotkanie z radnymi z poszczególnych ugru-
powań, które miało na celu przybliżenie całej pro-
blematyki finansów publicznych, i ...?

 - Na tym spotkaniu poruszaliśmy te problemy. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie udało mi się 
przekonać wszystkich radnych do moich argumentów. 
Dowodem tego jest fakt, że radni „nie pochylili się” nad 
uchwałą w sprawie podatku, co można z kolei odbie-
rać jako próbę zbagatelizowania tematu. Brak debaty 
w tej kwestii pozbawił mieszkańców możliwości zajęcia 
jednoznacznego stanowiska w sprawie finansów. Dal-
sze działania, które będą uszczuplały dochody własne 
gminy spowodują, że gmina w kolejnych budżetach 
będzie posiadała coraz mniejsze środki inwestycyjne. 
Gminie może wówczas grozić stagnacja – to „drepta-
nie w miejscu” nikomu nie wyjdzie na dobre. Działania 
Rady mogą więc doprowadzić do takiej sytuacji, że or-
gany nadzoru w tym Regionalna Izba Obrachunkowa 
(RIO) nakaże gminie Nowogard zastosowanie mak-
symalnych ustawowych stawek podatkowych celem 
uniknięcia programu naprawczego. Finał tego będzie 
taki, że za działania, które mamy w chwili obecnej i tak 
zapłacą mieszkańcy.

rozm: Beata Strzelecka

	 Tak	właśnie	było	16	września	br.	gdy	Pani	Jadwiga	
Mrugowska	obchodziła	swoje	100	urodziny.	W	uro-
czystości	 z	 okazji	 tak	 wspaniałego	 jubileuszu	 zor-
ganizowanego	przez	rodzinę,	w	imieniu	burmistrza	
Roberta	Czapli	życzenia	złożyli	zastępca	burmistrza	
oraz	 dyrektor	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 Dorota	
Maślana.	 Burmistrz	 wręczyli	 jubilatce	 list	 gratula-
cyjny	 od	 władz	 samorządowych,	 przekazał	 list	 od	

Piękny jubileusz setnych urodzin

Premiera	RP	Mateusza	Morawieckiego	oraz	wręczył	
piękny	bukiet	kwiatów	i	kosz	pełen	pyszności.
	 Burmistrz	 zwracając	 się	 do	 Szanownej	 Jubilatki	
powiedział	-	Jest	to	piękna	i	skłaniająca	do	zadumy	
rocznica,	życzył	 jeszcze	długich	 lat	życia	w	dobrym	
zdrowiu	w	otoczeniu	bliskich	i	życzliwych	osób.
	 Jubilatka	urodziła	 się	16	 lipca	1919	 rok	wsi	po-
łożonej	 w	 województwie	 lubelskim	 gdzie	 spędziła	
swoje	dzieciństwo.	W	otoczeniu	 troskliwej	 rodziny	
jubilatka	sprawia	wrażenie	osoby	szczęśliwej	 i	ma-
jącej	 sporo	energi,	 zaś	o	 świetnym	wyglądzie	Pani	
Jadwigi	niech	świadczą	dołączone	zdjęcia.

Marcin Gręda
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	 W	 sobotę,	 14	 września	 br.,	
Karsk	przeżywał	parafialno-sołec-
kie	 dożynki.	 Wieś	 pięknie	 przy-
ozdobiona	 i	 posprzątana.	 Zapra-
szająca	 wręcz	 w	 swe	 gościnne	
progi	każdego,	aby	choć	na	chwilę	
się	zatrzymać	i	świętować	wspól-
nie	 zakończenie,	 jakże	 trudnych	
tegorocznych	zbiorów.
	 Poczęstunek	 przygotowali	 sami	
mieszkańcy.	Na	zaproszenie	sołtysa	
z	 urzędu	 miejskiego	 przybyła	 dy-
rektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
w	Nowogardzie	Dorota	Maślana.
	 Po	mszy	dziękczynnej	za	ciężką	
pracę	rolników,	odprawionej	w	tu-
tejszym	kościele	 przez	 ks.	Walde-
mara	 Piątaka,	 rozdano	 wszystkim	

Dożynki parafialno-sołeckie w Karsku

obecnym	 dożynkowy	 chlebek,	
a	 następnie	 zaproszono	 gości	
i	 mieszkańców	 na	 tradycyjny	 po-

częstunek	 przy	 stołach	 rozmiesz-
czonych	na	placu	przed	świetlicą.
	 Za	 naszym	 pośrednictwem,	
sołtys	 Jerzy	 Kubicki,	 chciałby	po-
dziękować	burmistrzowi	Roberto-
wi	Czapli,	który	nigdy	nie	odmawia	
pomocy,	wszystkim	mieszkańcom	
Karska	za	pomoc	i	zaangażowanie	
w	przygotowanie	dożynek.	Szcze-
gólne	podziękowania	dla	Koła	Go-
spodyń	 Wiejskich	 Malinka	 oraz		
Czecha	Stanisława	i	Jacka	Lisiewi-
cza	(Piekarnia	Karsk),	którzy	nigdy	
nie	odmawiają	pomocy,	szczegól-
nie	 w	 takich	 chwilach.	 Karsk	 po	
raz	 kolejny	 udowodnił,	 że	 choć	
nie	 jest	dużą	wsią,	 ale	mieszkają	
w	niej	ludzie	o	wielkich	sercach.

 Marcin Gręda
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	 We	 wtorek,	 17	 września	 br.,	
na	nowogardzkim	cmentarzu,	od-
były	 się	 obchody	 Dnia	 Sybiraka.	
Była	to	doskonała	okazja	do	tego,	
by	młodzi	ludzie	mogli	się	dowie-
dzieć	 czegoś	 więcej	 o	 zesłanych	
na	 Sybir.	 Podczas	 uroczystości	
zebrani	 wysłuchali	 Hymnu.	 Głos	
zabrała	 m.	 in.	 Franciszka	 Koby-
lińska	 –	 prezes	 nowogardzkiego	
Koła	 Związku	 Sybiraków	 mówiąc	
–	koniecznym	jest,	aby	i	z	tamtych	
dawnych	 lat,	 o	 ofiarach	 Sybiru	
przypomnieć,	 bowiem	 ich	 walka	
i	 ofiara	 życia	 za	 naszą	 wolność	
również	miała	wpływ.
	 Po	 oficjalnej	 części	 przedsta-
wiciele	 władz	miasta	 w	 osobach	
przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	
w	 Nowogardzie	 Stanisław	 Sa-
niuk,	 dyrektor	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	 Dorota	 Maślana	 oraz	
uczniowie	 i	 mieszkańcy	 złożyli	
kwiaty	 i	 wieńce	 pod	 pomnikiem	
pamięci	 Sybiraków.	 Podczas	 uro-
czystości	na	cmentarzu	odbyła	się	

Uroczyste obchody
„Dnia Sybiraka”

uroczysta	 akademia	 przygotowa-
na	przez	uczniów,	podczas	której	
zaprezentowano wiersze i piosen-
ki.
	 17	 września	 br.,	 to	 również	
80	 rocznica	 ataku	 Związku	 Ra-
dzieckiego	 na	 Polskę,	 będącego	
realizacją	 postanowień	 tajnego	
protokołu	 do	 paktu	 Ribbentrop-

-Mołotow,	podpisanego	23	sierp-
nia	1939	r.	w	Moskwie.	Tego	dnia	
obchodzony	 jest	 również	 Dzień	
Sybiraka	 –	 upamiętniający	 Pola-
ków	zesłanych	na	Ural	czy	do	Ka-
zachstanu.	Wielu	z	nich	zostało	na	
„nieludzkiej	ziemi”	na	zawsze.

Marcin Gręda
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	 W	czwartek	,	12	września	br.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie,	
Zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	wręczył	oficjalnie	nadanie	stop-
nia	awansu	zawodowego	na	stopień	nauczyciela	mianowanego	trzem	
nauczycielkom	szkół	podstawowych	z	Gminy	Nowogard.	We	wręczeniu	
awansów	wzięła	udział	także	Aneta	Iwan	z	Zespołu	Administracyjnego	
Szkół	i	Przedszkoli.

Wręczenie nadania stopnia
awansu zawodowego dla nauczycieli

	 Powołana	 przez	 burmistrza	
Nowogardu	Roberta	Czaplę	komi-
sja	egzaminacyjna,	po	przeprowa-
dzeniu	 egzaminu	 przyznała	 stop-
nie	 nauczyciela	 mianowanego:	
Renacie	 Gorazdowskiej	 nauczy-
cielce	 edukacji	 wczesnoszkolnej	
i	 zajęć	 korekcyjno-kompensa-
cyjnych	 w	 Szkole	 w	 Strzelewie,	
Beacie	 Macioszek	 -	 nauczycielce	
języka	 angielskiego	 z	 SP	w	Orze-
chowie	 oraz	 Malwinie	 Nowak	
-	 nauczycielce	 języka	 polskiego	
w SP 1 w Nowogardzie.

***
	 Przypomnijmy:	 od	 września	
tego	roku	wchodzą	przepisy	zmie-
niające	awans	zawodowy	nauczy-
cieli,	 wśród	 których	 jest	 między	
innymi	 rozdzielenie	 oceny	 pracy	
od	awansu	zawodowego	czy	skró-
cenie	stażu	na	stopień	nauczycie-
la	kontraktowego.

Beata Strzelecka
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	 7	września	2019	r.	w	Miejskiej	
Bibliotece	 Publicznej	 im.	 Stefa-
na	 Żeromskiego	 w	 Nowogardzie	
odbyła	 się	8	edycja	Narodowego	
Czytania.	 Lekturą	 zarekomendo-
waną	 przez	 parę	 prezydencką	 w	
tym	 roku	 zostały	Nowele	 Polskie	
m.in.	„Katarynka”	Bolesława	Pru-
sa,	 „Dym”	 autorstwa	 Marii	 Ko-
nopnickiej	czy	„Dobra	Pani”	Elizy	
Orzeszkowej.		
	 O	godz.	10:00	spotkanie	 zain-
augurowała	dyrektor	MBP	-	Aneta	
Wysoszyńska	 witając	 wszystkich	
przybyłych	 gości.	 Następnie	 roz-
poczęło	 się	 czytanie.	 Jako	pierw-

Narodowe Czytanie w Bibliotece
szą	nowelę	wybrano	 „Mój	ojciec	
wstępuje	 do	 strażaków”	 którą	
odczytał	Stanisław	Heropolitański	
w	 duecie	 z	 Bożeną	 Kaczak.	 Na-
stępną	 nowelą	 była	 „Katarynka”	
którą	odczytali:	Cezary	Komisarz,	
Dorota	Maślana,	Kazimiera	Fecak,	
Krzysztof	 Gołębiowski,	 Elżbieta	
Rafińska.	 Na	 zakończenie	 oficjal-
nej	 części	 spotkania	 odczytano	
„Dym”.	 W	 tytułowe	 role	 wcielili	
się:	Bożena	Kaczak,	gen.	Zdzisław	
Goral	oraz	Małgorzata	Martyniuk.	
Pomiędzy	 odczytami	 zebranym	
gościom	 przygrywał	 Ryszard	 Za-
górski.	 Następnie	 dyrektor	 za-

prosiła	wszystkich	czytelników	na	
kawę	 oraz	 słodką	 niespodziankę	
-	tort.	Po	przerwie	dyrektor	MBP	
–	 Aneta	 Wysoszyńska	 zachęca-
ła	 zebranych	 gości	 do	 głośnego	
czytania.	 Jako	 ostatnia	 wystąpi-
ła	 mieszkanka	 nowogardzkiego	
Domu	Pomocy	Społecznej	Danuta	
Strączek,	 która	 przeczytała	 frag-
ment	 utworu	 „Dym”	 Marii	 Ko-
nopnickiej.
	 W	 wydarzeniu	 wzięło	 udział	
ponad	 100	 osób.	 Dziękujemy	
wszystkim	za	wspólne	Narodowe	
Czytanie	 i	zapraszamy	do	udziału	
w	przyszłym	roku.

opr. Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowogardzie

fot. MBP
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	 Bez	 wątpienia	 są	 to	 jedne	
z	 najważniejszych	 zawodów	 roz-
grywanych	 w	 Nowogardzie.	 Za	
nami	 Mistrzostwa	 Strefy	 Polski	
Zachodniej,	 które	 przez	 dwa	 dni	
zagościły	 na	 mapie	 sportowych	
wydarzeń.	 Nowogardzki	 tor	 mo-
tocrossowy	 zamienił	 się	w	praw-
dziwe	miasteczko	na	terenie	któ-
rego	 zostały	 rozegrane	 zawody.	
I	 choć	 wydarzenie	 odbywało	 się	
przez	dwa	dni	przygotowania	ca-
łej	 infrastruktury	zajęły	organiza-
torom	z	klubu	motorowego	„Cisy”	
ponad	tydzień.
	 -	Lubimy	startować	w	tych	za-
wodach,	zawsze	z	chęcią	przyjeż-
dżamy	 do	 Nowogardu.	 -	 mówią	
zawodnicy	 uczestniczący	 w	 tym	
wydarzeniu.	 -	 Trasa	 jest	 zawsze	
profesjonalnie	 przygotowana	

Motocross Puchar Polski Północnej

a	co	za	tym	idzie	bezpieczna	a	tor	
po	 którym	 się	 poruszałem	 jest	
jednym	 z	 lepszych	mówi	 Tomasz	
uczestnik	zawodów.
	 Zawody	motocrossowe	w	No-
wogardzie	 to	 już	 tradycja.	 Pod-

czas zawodów emocji na pewno 
nie	 brakowało,	 dzięki	 dużej	 fre-
kwencji	 zawodników,	 co	 podno-
siło	widowiskowość	 i	dostarczało	
niesamowitych	wrażeń	wszystkim	
widzom.	 Organizator	 oraz	 wła-
dze	 zawodów	 sprostali	 wyzwa-
niu	 jakie	 niosło	 przygotowanie	
tak	 poważnych	 rozgrywek,	 gdzie	
wszystko	 odbywało	 się	 zgodnie	
z	 harmonogramem.	 Na	 zawo-
dach	nie	zabrakło	również	Dyrek-
tora	OPS	Doroty	Maślanej,	 która	
w	imieniu	Burmistrza	Nowogardu	
Roberta	Czapli	rozpoczęła	oficjal-
nie	zawody.

Marcin Gręda
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 W dniu 29 lipca 2019 r. Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Za-
chodniopomorskim na dofinansowanie zadania w 
ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienio-
wa”.
	 Dofinansowanie	na	to	zadanie	wynosi	46.080	zł.	
Celem	programu	jest	wsparcie	członków	rodzin	lub	
opiekunów	sprawujących	bezpośrednią	opiekę	nad	
dziećmi	 z	 orzeczeniem	 o	 niepełnosprawności	 ze	
wskazaniami	 konieczności	 stałej	 lub	 długotrwałej	
opieki	lub	pomocy	innej	osoby	,	konieczności	stałego	
współudziału	na	co	dzień	opiekuna	dziecka	w	pro-

„Opieka wytchnieniowa”
w Nowogardzie

cesie	jego	leczenia,	rehabilitacji	i	edukacji.	Program	
ten,	jest	również	skierowany	do	osób	ze	znacznym	
stopniem	 niepełnosprawności	 poprzez	 uzyskania	
doraźnej,	 czasowej	 pomocy	 w	 formie	 usług	 opie-
ki	 wytchnieniowej.	 Koordynatorem	 programu	 jest	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie.	Zada-
nie	to	będzie	realizowane	z	chwilą	uchwalenia	przez	
radnych	Rady	Miejskiej	na	wrześniowej	sesji.
Całkowity	koszt	zadania	ze	środkami	własnymi	gmi-
ny	wynosi	57.	600	zł.

Dorota Maślana
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowogardzie

Z książką na start
	 Drodzy	Mieszkańcy	gminy	Nowogard,	 z	 ra-
dością	 informujemy,	 że	 Miejska	 Biblioteka	
Publiczna	w	Nowogardzie	po	raz	kolejny	przy-
stąpiła	 do	 udziału	 w	 projekcie	 „Z	 książką	 na	
start”	 realizowanym	w	 ramach	ogólnopolskiej	
kampanii	 „Mała	 książka	 –	 wielki	 człowiek”.	
Tegoroczny	 edycja	 skierowana	 jest	 do	 dzieci	
w	 wieku	 przedszkolnym	 urodzonych	 w	 latach	
2013-2016.	 Każde	 dziecko,	 które	 przyjdzie	 do	
naszej	 biblioteki	 otrzyma	 w	 prezencie	 wyjąt-
kową	Wyprawkę	Czytelniczą,	 na	 dobry	 czytel-
niczy	start.	W	Wyprawce	dzieci	znajdą	książkę,	
dostosowaną	pod	względem	formy	 i	 treści	do	
potrzeb	przedszkolaka	 i	 spełniającą	najwyższe	
standardy	w	projektowaniu	pięknych	i	mądrych	
książek	dla	najmłodszych,	a	także	Kartę	Małego	
Czytelnika.	Za	każdą	wizytę	w	bibliotece,	zakoń-
czoną	wypożyczeniem	minimum	jednej	książki	
z	 księgozbioru	 dziecięcego,	 Mały	 Czytelnik	
otrzyma	naklejkę,	a	po	zebraniu	dziesięciu	zo-
stanie	uhonorowany	imiennym	dyplomem	po-
twierdzającym	 jego	 czytelnicze	 zainteresowa-
nia.	Dzięki	 akcji	 dziecko	pozna	ważne	miejsce	
na	 czytelniczej	mapie	 dzieciństwa	 (bibliotekę)	
i	 zostanie	 pełnoprawnym	 uczestnikiem	 życia	
kulturalnego.	W	Wyprawce	znajdą	coś	dla	sie-
bie	także	rodzice	–	przygotowana	dla	nich	bro-
szura	 informacyjna	 przypomni	 o	 nieocenionej	
roli	czytania	w	rozwoju	ich	dziecka	oraz	o	roz-
maitych	 korzyściach	 wynikających	 z	 częstego	
odwiedzania	biblioteki.	Udział	w	projekcie	jest	
całkowicie	bezpłatny	zarówno	dla	bibliotek,	jak	
również	dla	dzieci	i	ich	rodziców.	(MBP)
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Prościej, szybciej i wygodniej. 

WAŻNE: rodzic,	który	będzie	rejestrował	narodziny	
(może	to	być	zarówno	mama,	jak	i	tata)	musi	mieć	
aktualny	Profil	Zaufany.

	 Na	 stronie	 www.obywatel.gov.pl	 można	 wy-
brać	 usługę	 rejestracji	 narodzin.	 Po	 zalogowaniu,	
system	poprosi	Cię	o	potwierdzenie,	że	jesteś	mat-
ką/ojcem	 dziecka.	 Następnie	 -	 o	 zweryfikowanie	
Twoich	danych.	 Jak	tylko	to	zrobisz,	przejdziesz	do	
zarejestrowania	narodzin	potomka.	

	 To	 czego	 potrzebujesz	 na	 tym	 etapie	 to	 m.in.	
nazwa	szpitala,	w	którym	dziecko	przyszło	na	świat	
oraz	imię	dziecka.	Dobrze,	by	było	uzgodnione	przez	
oboje	 rodziców.	 Ustal	 także	 numer	 Twojego	 aktu	

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka
online. Można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce. Taka usługa dostępna jest

od 1 czerwca 2018 r. - to prezent na Dzień Dziecka od Ministerstwa Cyfryzacji. 

5 INTERNETOWYCH KROKÓW
1.	Kliknij	przycisk	Zgłoś urodzenie dziecka.
2.	System	przekieruje	cię	na	stronę	login.gov.pl.	Wybierz	sposób	logowania.
3.	Wypełnij	zgłoszenie.	W	kroku	3.	wpisz	imię	lub	imiona	dziecka	—	przeczytaj	wskazówki	w	sekcji	Jak 
wybrać imię dziecka.
4.	 Po	wypełnieniu	 zgłoszenia	 system	przekieruje	 cię	 do	 usługi	 e-podpis	 na	 stronie	 pz.gov.pl,	 gdzie	
sprawdzisz	i	podpiszesz	zgłoszenie	elektronicznie.
5.	Możesz	podpisać	zgłoszenie	za	pomocą:
•	profilu	zaufanego,
•	dowodu	z	warstwą	elektroniczną	(e-dowodu),
•	kwalifikowanego	podpisu	elektronicznego.
Potwierdzenie	wysłania	zgłoszenia	otrzymasz	na	swoją	skrzynkę	ePUAP	i	e-mail	podany	we	wniosku.

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni — kierownik USC sam wybierze imię dla 
twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Ojciec dziecka, jeśli nie jest mężem matki dziecka, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu 
ojcostwa. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego 
dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie	oświadczenie	ojciec	dziecka	może	złożyć	przed:
•	kierownikiem	dowolnego	urzędu	stanu	cywilnego,
•	konsulem	Rzeczypospolitej	Polskiej,
•	sądem.
Aby	oświadczenie	było	ważne,	matka	dziecka	powinna	je	potwierdzić	w	ciągu	3	miesięcy.

małżeństwa	lub	urodzenia	(jeśli	nie	jesteś	w	związku	
małżeńskim)	-	to	znacznie	ułatwi	weryfikację	Twoich	
danych	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego.	Kilka	kliknięć	
i gotowe.

	 Kolejny	krok	to	wybór	adresu,	pod	którym	chcesz	
zameldować	dziecko	oraz	sposobu	odebrania	doku-
mentów.	Do	wyboru	masz	odbiór	osobisty	lub	prze-
syłkę	 tradycyjną	 pocztą.	 Ostatni	 krok	 to	 podgląd	
wniosku	i	podpis	(Profilem	Zaufanym).	Gotowe!	

	 Wszystko	powinno	potrwać	krócej,	niż	poobied-
nia	drzemka	malucha.

	 Kierownik	urzędu	zarejestruje	urodzenie	dziecka,	
przekaże	ci	jego	numer	PESEL	i	zamelduje	je.	

Rodzicu,
zarejestruj swoje dziecko online!
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- 3.10.2019 r. (czwartek)
Nowogard	 ulice:	 Cmentarna,	 Gryfitów,	 Jana	 Paw-
ła	 II,	 Kasprowicza,	 Kochanowskiego,	 Kwietniowa,	
Księcia	 Racibora	 I,	Mickiewicza,	 Ogrodowa,	 Polna,	
Poniatowskiego,	Reja,	Reymonta,	Sienkiewicza,	Sło-
wackiego,	Światowida,	Zaciszna,	Żeromskiego.

- 4.10.2019 (piątek)
Nowogard	ulice:	15	Lutego,	3	Maja,	Asnyka,	Banko-
wa,	 Batalionów	 Chłopskich,	 Bohaterów	Warszawy	
77,	Dworcowa,	Fabryczna,	Górna,	Kazimierza	Wiel-
kiego,	Kilińskiego,	Kulice	33-60,	Magazynowa,	Mły-
narska,	Nadtorowa,	Osiedlowa,	Pileckiego,	Poczto-
wa,	Rzeszowskiego,	Wartcka,	Waryńskiego,	Zielona,

- 8.10.2019 r. (wtorek)
Nowogard	ulice:	Bohaterów	Warszawy,	Krótka,	 Łą-
kowa,	Radosława.

- 9.10.2019 r. (środa)
Nowogard	ulice:	5	Marca,	700	Lecia,	Armii	Krajowej,	
Brzozowa,	Czarnieckiego,	Dębowa,	Grota	–	Rowec-
kiego,	 Jesionowa,	 Jodłowa,	 Kowalska,	 Kościelna,	
Lipowa,	Luboszan,	Lutyków,	Plac	Wolności,	Pustać,	
Roosevelta,	 Świerkowa,	 Topolowa,	 Warszawska,	
Wiejska,	Wyszyńskiego,	Zamkowa.

- 11.10.2019 r. (piątek)
Nowogard	 ulice:	 Blacharska,	 Dąbrowskiego,	 Gło-
wackiego,	 Kosynierów,	 Kościuszki,	 Miętno	 20-23,	
Monte	 Cassino,	 Okulickiego,	 Piłsudskiego,	 Prome-
nada,	Racławicka,	Rataja,	Sądowa,	Sikorskiego,	Sło-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

neczna,	 Smużyny,	 Stolarska,	 Pl.	 Szarych	 Szeregów,	
Szkolna,	Traugutta,	Wileńska,	Wojska	Polskiego.

- 14.10.2019 r. (poniedziałek)
Nowogard	 ulice:	 Bema,	 Leśna,	 Norwida,	 Otręby,	
Staszica,	Wybickiego,	Zbyszewice.

- 18.10.2019 r. (piątek)
Błotno,	Błotny	Młyn,	Czermnica,	Dobroszyn,	Łęgno,	
Płotkowo,	 Strzelewo,	 Świerczewo,	 Trzechel,	 Zakło-
dzie.

- 22.10.2019 r (wtorek)
Bochlin,	 Dąbrowa,	 Grabin,	 Karsk,	 Ogary,	 Ogorzele,	
Olszyca,	 Ptaszkowo,	Warnkowo,	Wierzchęcino,	 Su-
chy	Las.

- 23.10.2019 r. (środa)
Bieniczki,	 Bieńczyce,	Bromierz,	Długołęka,	Gardna,	
Krasnołęka,	 Nowe	Wyszomierki,	 Olchowo,	 Osowo,	
Ostrzyca,	 Radłowo,	 Sąpolnica,	 Sieciechowo,	 Stare	
Wyszomierki,	Wyszomierz.

- 25.10.2019 r. (piątek)
Boguszyce,	Brzozowo,	Jarchlino,	Konarzewo,	Kulice,	
Maszkowo,	 Sąpole,	 Słajsino,	 Wierzbięcin,	 Wojcie-
szyn,	Żabowo,	Żabówko.

- 28.10.2019 r. (poniedziałek)
Glicko,	Lestkowo,	Miętno	 (bez	nr	20-23),	Orzecho-
wo,	 Orzesze,	 Wierzchy,	 Wołowiec,	 Sikorki,	 Struga,	
Szczytniki,	Zagórz,	Zatocze.

	 W	dniach	3-28	października	2019	r.	odbędzie	się	
zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	zużyte-
go	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego.

	 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!

HARMONOGRAM ZBIÓRKI:
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	 Teren	 zapowietrzony:	 Nowogard,	 Sąpolnica,	
Ostrzyca,	 Wierzbięcin,	 Kulice,	 Jarchlino,	 Maszko-
wo,	 Wojcieszyn,	 Miętno,	 Otręby,	 Karsk,	 Olchowo,	
Gardna,	 Olchowo	 Kolonia,	Wyszomierz,	 Długołęka	
-	mapa	Obszar	zapowietrzony	zgnilcem	+	Rozporzą-
dzenie	Powiatowego	Lekarza	Weterynarii	-	w	spra-
wie zwalczania zgnilca

	 W	wielu	miejscowościach	 na	 „tajemniczych	 ta-
bliczkach”	umieszczonych	przy	znakach	drogowych	
informujących	o	wjeździe	do	miasta	czy	wsi	będzie	
widniał	napis	„Zgnilec	amerykański	pszczół	–	Obszar	
zapowietrzony”.	To	bardzo	groźna	choroba	pszczół,	
która	nie	zagraża	ludziom	bezpośrednio,	natomiast	
może	powodować	trudności	z	zapylaniem	roślin	na	
terenach	sadowniczych	/	ogrodniczych.

	 Zgnilec	 amerykański,	 fachowo	 nazywany	 zgnil-
cem	złośliwym,	jest	bardzo	groźną	chorobą	pszczół.	
Choć	 bakteria	 atakuje	 wyłącznie	 larwy,	 to	 najbar-
dziej	skutecznym	sposobem	uratowania	pasieki	jest	
spalenie	ula	wraz	z	całą	pszczelą	rodziną.

	 Chorobę	wywołuje	bakteria	Paenibacillus	larvae	
zwana	lasecznikiem	larwy.	Pojawia	się,	gdy	pszczoły	
nie	mogą	zebrać	odpowiedniej	ilości	nektaru,	spadzi	
lub	pyłku	 (czyli,	 gdy	 jest	mało	pożytku	pszczelego)	
dla	dużej	ilości	czerwiu	i	pszczoły	karmicielki	ograni-
czają	do	minimum	pokarm	dostarczany	czerwiom.

	 Bakterie	lasecznika	pojawiają	się	i	namnażają	bły-
skawicznie,	 uszkadzając	 ściany	 jelita.	 Zarażone	 lar-
wy	zamierają	w	zasklepionej	komórce	–	gniją,	przy-
bierając	kolor	brunatnożółtawy,	brunatny	a	w	końcu	
czarny.	W	ciągu	przeciętnie	4	dni	umierają.	Masa	za-
marłego	 czerwiu	wydaje	 charakterystyczny	 zapach	
przypominający	zapach	kleju	stolarskiego.

	 Robotnice	usuwają	martwy	czerw	z	ula,	przeno-
sząc	bakterie	na	odnóżach	i	narządach	gębowych	do	
pokarmu,	którym	karmią	zdrowe	larwy.	W	ten	spo-
sób	choroba	rozprzestrzenia	się	w	całym	ulu.	Bakte-
rie	umiejscawiają	się	na	wszystkich	częściach	ula,	na	
plastrach,	w	miodzie,	w	pyłku	i	w	wosku.	Osłabiona	
pszczela	 rodzina	 jest	 podatna	 na	 ataki	 silniejszych	
rodzin,	które	z	kolei	przenoszą	zarazę	do	zdrowych	
uli.

	 Paenibacillus	larvae	atakuje	od	wiosny	do	jesie-
ni,	a	najsilniej	w	lipcu	i	sierpniu.	Rozwojowi	choroby	
sprzyja	brak	odpowiedniej	higieny	w	ulach,	niemniej	
zgnilec	może	pojawić	się	nawet	we	wzorcowej	pa-

Uwaga! obszar zapowietrzony

siece,	jeśli	pojawią	się	w	niej	pszczoły	z	zarażonych	
uli.	Zagrożeniem	są	nie	tylko	obce	pszczoły	-		bakte-
rie	 zgnilca	przenoszą	 się	do	ula	przez	miód,	wosk,	
sprzęt	pszczelarski,	a	nawet	przez	ubranie	pszczela-
rza.	 Są	 bardzo	odporne	 –	 jedynym	naprawdę	 sku-
tecznym	 sposobem	 na	 powstrzymanie	 zarazy	 jest	
spalenie	ula	wraz	z	całą	pszczelą	rodziną	i	zaoranie	
i	odkażenie	ziemi	po	pasieczysku.

	 Choroba	 ta	pojawia	 się	w	pasiekach	na	 terenie	
całego	 kraju.	 Jest	 bardzo	 groźna	 i	 jest	 zwalczana	
z	urzędu	przez	służby	weterynaryjne.	O	jej	występo-
waniu	informują	tabliczki	z	napisem		„Zgnilec	ame-
rykański	 pszczół	 –	Obszar	 zapowietrzony”.	 Ten	ob-
szar	obejmuje	teren	w	promieniu	3	km	od	ogniska	
choroby.

	 Zgnilec	amerykański	nie	zagraża	ludziom	bezpo-
średnio,	 natomiast	 pośrednio	 jak	 najbardziej,	 po-
nieważ	 może	 powodować	 trudności	 z	 zapylaniem	
roślin	 na	 terenach	 sadowniczych	 /	 ogrodniczych.	
-	 Zgnilec	doprowadza	przecież	do	 śmierci	 całej	 ro-
dziny	pszczelej	–	mówi	dr.	hab.	profesor	 	Zbigniew	
Kołtowski	z	Zakładu	Pszczelnictwa	Instytutu	Ogrod-
nictwa	w	Puławach.	 Jest	 to	choroba	zakaźna,	więc	
obejmuje	 całą	 pasiekę,	 a	może	 i	 sąsiednie.	Ma	 to	
więc	wpływ	 środowiskowy,	 ponieważ	pasieki	 z	 za-
powietrzonego	rejonu	zamierają.

	 Dopiero	 wiosną	 okaże	 się,	 ile	 pszczół	 wymarło	
z	 powodu	 zgnilca	 amerykańskiego.	 Na	marginesie	
warto	jednak	dodać,	że	ilość	pszczół	na	terenach	sa-
downiczo-ogrodniczych	zależy	nie	tylko	od	pszczela-
rzy,	ale	–	może	w	największym	stopniu	–	od	sadow-
ników	 i	 ogrodników	 stosujących	 chemiczne	 środki	
ochrony	roślin.
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VI Nowogardzki
Bieg Uliczny Toyota Kozłowski

	 Serdecznie	zapraszamy	do	zapisów	do	VI	Nowogardzkiego	Biegu	Ulicznego	TOYOTA	Kozłowski,	któ-
ry	odbędzie	się	6.10.2019	r.	w	Nowogardzie.
	 Z	okazji		VI	edycji	nowogardzkiego	biegu	uruchomiliśmy	dla	Państwa	biegi	na	5	km	oraz	na	10	km!
	 Aby	wziąć	udział	w		VI	edycji	Nowogardzkiego	Biegu	Ulicznego	TOYOTA	Kozłowski	należy	zapisać	
się	na	stronie:	https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/826
ZAPRASZAMY	do	zapisów!

Rata	za	alkohol	do	30	września	2019	r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd	Miejski	w	Nowogardzie
przypomina	wszystkim	przedsiębiorcom	prowadzącym	sprzedaż	napojów	alkoholowych

o	konieczności	wniesienia	w	nieprzekraczalnym	terminie
do	dnia	30	września	2019	r.

III	raty	opłaty	za	korzystanie	z	posiadanych	zezwoleń.
Niedokonanie	opłat	w	ustawowym	terminie	i	w	należytej	wysokości	skutkować	będzie	naliczeniem	

dodatkowej	opłaty	w	wys.	30%.
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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

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. 

Przewodniczący	RM	Stanisław	Saniuk	przyjmuje	interesantów

w	każdy	poniedziałek,	od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD
Redaktor naczelny:	Piotr	Suchy
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
Kontakt:	psuchy@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
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