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 Na polecenie burmistrza Roberta Czapli prowadzony jest remonty ulicy 15 Lutego w Nowogardzie. Wy-
remontowany zostanie odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Młynarską i Żeromskiego, gdzie wymienione 
zostaną krawężniki i pojawi się nowa nawierzchnia. Remont zakończy się w sierpniu. 

Andrzej Sawicki

Trwa remont ulicy
15 Lutego w Nowogardzie

 Dobra współpraca burmistrza 
Roberta Czapli z mieszkańcami 
terenów wiejskich skutkuje kolej-
nymi inwestycjami, które zostaną 
tam zrealizowane. Opublikowane 
zostało właśnie zaproszenie do 
składania ofert na budowę pla-
ców zabaw w miejscowościach 
Grabin i Bieńczyce W Grabinie 
plac zabaw składać się będzie 
z karuzeli, zjeżdżalni, podwójnej 
huśtawki, sprężynowca i zestawu 

Będą nowe place zabaw

sprawnościowego, dzieci z Bień-
czyc będą miały do dyspozycji 
sprężynowca, zjeżdżalnię, huś-

tawkę pojedynczą i zestaw spraw-
nościowy. W obu przypadkach 
zamontowane zostaną też ławka, 
pojemnik na śmieci i ogrodzenie. 
Place zabaw gotowe będą jesie-
nią, a ich budowa zostanie dofi-
nansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Pieniądze na 
ten cel pochodzą z pozyskanego 
dofinansowania przez burmistrza 
Roberta Czaplę.

Paweł Botarski
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 Burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą 
Krzysztofem Kolibskim oraz radnym Stanisła-
wem Saniukiem odebrali nową atrakcję wod-
ną znajdującą się przy nowogardzkiej plaży.
 Pierwsza taka wodna huśtawka i hamak 
stanęły w wodzie przy plaży nad jeziorem no-
wogardzkim.
 - Było super! Z huśtawki spadliśmy do 
wody, ale to było najfajniejsze - mówi Maciek, 
który był jednym z pierwszych testujących 
nową atrakcję wodną.
 Ma ponad 4 metry wysokości i dwa miej-
sca do bujania bezpośrednio w sąsiedztwie 
huśtawki znajduje się hamak, na którym 
można się zrelaksować. Od zwykłej huśtawki 
odróżnia ją to, że zamiast szurać nogami po 
piasku moczymy nogi w wodzie a w przypad-
ku ześlizgnięcia się spadamy bezpośrednio do 
wody.
 Nowa atrakcja z pewnością przyciągnie 
spore zainteresowanie plażowiczów i osób 
aktywnie korzystających z kąpieliska podczas 
upalnych dni. Dzięki takim inwestycjom bur-
mistrza Roberta Czapli nowogardzka plaża 
z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyj-
niejszym miejscem aktywnego wypoczynku 
mieszkańców i przyjeżdżających turystów.

Marcin Gręda

Wodna huśtawka i hamak
oficjalnie otwarte
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 Najpierw było oświetlenie, dziś mieszkańcy 
mogą bezpiecznie i komfortowo dojeżdżać do swo-
ich domów. Wszystko to jest realizacją obietnic, 
które burmistrz Robert Czapla złożył mieszkańcom 
w roku 2017.
 W piątek, 31 lipca br., burmistrz Robert Czapla, 
w towarzystwie m.in. radnych: Jacka Rafińskiego, 
Jerzego Kubickiego, Pameli Springer z Wydziału In-
westycji i Remontów i mieszkańców, dokonał odbio-
ru przebudowanej ulicy Topolowej w Nowogardzie.
 Wraz z przebudową jezdni głównej z kostki beto-
nowej zostało wykonane odwodnienie ulicy z syste-
mem kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących 
konstrukcji nawierzchni, budowa z kostki betono-
wej 8 cm wjazdów i dojść do do posesji, budowa 
zjazdu z płyt JOMB i zabezpieczenie sieci elektro-
energetycznej. Przebudowa ulicy Topolowej od ul. 

Ulica Topolowa z nową nawierzchnią
T. Roosevelta do Armii Krajowej wykonana została 
na odcinku o długości 429,24 mb wraz z budową 
kanalizacji deszczowej (dł. 296,36 mb, śr. 250 mm – 
red.), która będzie zbierać wody opadowe z jezdni.
 Ulica Topolowa przebiega przez osiedle domów 
jednorodzinnych. Wczesniej powierzchnia ulicy wy-
konana była z płyt ażurowych oraz tłucznia kamien-
nego.
 - Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy 
mieszkańcy poprosili mnie, aby ulicy nadać nazwę. 
Ponieważ nazwy sąsiednich ulic nawiązywały do 
drzew: Leśna, Brzozowa, Lipowa, nadana została tej 
ulicy nazwa Topolowa. Następnie posesje przy niej 
wybudowane otrzymały numerację. W 2018 roku 
wykonaliśmy też oświetlenie za ponad 59 tys zł. Za-
powiedziałem wówczas mieszkańcom, że wyremon-
tuję ich ulicę, i że jako gmina wystąpimy o środki 
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zewnętrzna na remont i odwodnienie ulicy – mówił 
burmistrz Robert Czapla. I tak się stało. Udało mi się 
pozyskać kwotę 861 238,97 zł dofinansowania pozy-
skała ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 
zaś gmina dołożyła jedynie 220 tys zł. Dziś możemy 
się wspólnie cieszyć, że ulica Topolowa ma nie tylko 
nowe lampy, ale również nową nawierzchnię ulicy 
i jej odwodnienie.
 Inwestycje wartą 1.186 526,74 wykonała nowo-
gardzka firma DRO – MOST. Dokumentację projekto-

wą sporządziła firma INVESTPOL za kwotę 44.810 zł., 
zaś nadzór projektorski na kwotę 12.293 zł prowa-
dziła firma Usługi Projektowe i Techniczne NADZÓR.
 Przypomnijmy, że 11 nowych lamp ledowych 
rozświetliło ulicę Topolową 2 października 2018 r. 
Wykonawcą wspomnianego oświetlenia była firma 
P.U.H. JASTAR, która wykonała projekt, a następnie 
go zrealizowała. Koszt całkowity tej inwestycji to 
59.409 zł.

(ps)

Ulica Zielona remontowana
 Na polecenie burmistrza Roberta Czapli prowa-
dzone jest remont ulicy Zielonej  
 Nową nawierzchnię zyska ul. Zielona na odcinku 
od siedziby od Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
do schodów prowadzących do ul. 3 Maja. Jak nowy 
będzie on wyglądał już w przyszłym tygodniu.

 - Przywracamy tym ulicom właściwy stan tech-
niczny, zapewniając tym samym kierowcom od-
powiedni komfort poruszania się po nich. Mamy 
w planach kolejne takie inwestycje - mówi burmistrz 
Robert Czapla.

Paweł Botarski
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 Na polecenie burmistrza Ro-
berta Czapli prowadzone są re-
monty dwóch ulic położonych na 
terenie Nowogardu.
 Ważniejszym zadaniem jest 
modernizacja mierzącego ponad 
130 metrów długości fragmentu 
jednej z ważniejszych ulic miasta 
- 15 lutego. Zostanie ona wyre-
montowana na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniami z ul. Młynarską 
i Żeromskiego, gdzie wymienio-
ne zostaną krawężniki i pojawi się 
nowa nawierzchnia.
 Nową nawierzchnię zyska też 
ul. Zielona na odcinku od siedzi-
by od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” do schodów prowadzą-
cych do ul. 3 Maja. Jak nowy bę-
dzie on wyglądał już w przyszłym 
tygodniu.
 - Przywracamy tym ulicom 
właściwy stan techniczny, zapew-
niając tym samym kierowcom od-
powiedni komfort poruszania się 
po nich. Mamy w planach kolejne 
takie inwestycje - mówi burmistrz 
Robert Czapla.
 Remont ul. 15 lutego zakończy 
się w sierpniu. Prace na ul. Zie-
lonej mogą się zakończyć jeszcze 
w lipcu.

Paweł Botarski

Kolejne remonty ulic w Nowogardzie
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 Akty wandalizmu to zmora, która dotyka nie-
mal każde miasto w Polsce. Nie inaczej jest w No-
wogardzie, gdzie rozbijane i przewracane są kosze 
na śmieci, czy też niszczone, jak w ostatnim czasie, 
3 skrzynki oświetleniowe, dzięki którym w prąd są 
zasilanie imprezy okolicznościowe.
 - Każdy, kto jest świadkiem niszczenia elemen-
tów małej architektury, proszony jest o zgłaszanie 
tego faktu bezpośrednio w Komendzie Policji lub 
w Urzędzie Miejskim- informuje nas Adam Aniuksz-
tys. – Burmistrz przewidział również nagrodę dla 
osoby, która wskaże lub pomoże w ustaleniu spraw-
ców aktów wandalizmu.
 Wartość szkód wyrządzonych każdego roku przez 
wandali idą w tysiące złotych. Są to tak naprawdę 
pieniądze wyciągnięte z naszych „kieszeni”. Kwoty 
przeznaczane na naprawę szkód, można by było spo-
żytkować na inne cele, z korzyścią dla mieszkańców. 
Jednak liczne prośby i apele nie wpływają niestety 
na całkowite wyeliminowanie agresywnych zacho-
wań wandali, którzy co rusz niszczą kolejne miejsca.
 Przypominamy, że do wykazania się tężyzną fi-
zyczną przeznaczone są siłownie zewnętrzne za-

Wandalizm bije po naszych kieszeniach

montowane na terenie miasta oraz kluby fitness 
funkcjonujące w Nowogardzie. Niestety nie ma 
urządzeń leczących bezmyślność oraz brak poszano-
wania wspólnego dobra.

(ps)

 W piątek 31 lipca br. Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał przetarg nieograniczony na „Budowę 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie” 
oraz na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad ww. zadaniem. Przypomnijmy, 
iż w maju br. złożony został przez zburmistrza wnio-
sek o pozyskanie pieniędzy unijnych na inwestycje. 
Kiedy tylko okazało się, że inwestycja otrzyma dofi-
nansowanie została opracowana dokumentacja tech-
niczna inwestycji wraz z kosztorysem. I choć całość 
inwestycji opiewa na kwotę 3.292.624,53 burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla dołoży z budżetu gminy 
tylko 692.166,53 zł. Tak niska kwota wkładu własnego 
to efekt starań burmistrza w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na poszczególne inwestycje. Na inwe-
stycje w Słajsinie pieniądze będą pochodziły z trzech 
źródeł. Pierwszym z nich jest pozyskana dotacja unij-
na z urzędu marszałkowskiego województwa zachod-
niopomorskiego w kwocie 1.931,953,00 zł. Kolej-
nym źródłem jest podpisana dziś umowa z Celowym 
Związkiem Gmin R-XXI, który do inwestycji dołoży 
668.505,00 zł. Umowa jest to efekt dobrej współpracy 
burmistrza z podmiotami zewnętrznymi działającymi 
na terenie gminy. Trzecim źródłem jest wkład własny 
gminy, który dzięki staraniom burmistrza Roberta Cza-

Burmistrz podpisał przetarg
na budowę kanalizacji w Słajsinie

pli jest rekordowo niski. Budowa kanalizacji w Słajsinie 
jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz Robert Cza-
pla realizuje na terenach wiejskich w ramach obietnic 
wyborczych. Inwestycja to efekt dobrej współpracy 
sołtysa oraz mieszkańców z burmistrzem
 Szczegóły ogłoszenia na „Budowęa oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie.” Termin skła-
dania ofert do dnia 19 sierpnia godz. 09:00.
 Szczegóły ogłoszenia na „Pełnienie obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn 
„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie”.” Termin składania ofert do dnia 19 sierp-
nia godz. 10:00.

Andrzej Sawicki
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Wyjątkowe
Narodowe

Czytanie 2020
Szanowni Państwo

Tegoroczna edycja Narodowego
Czytania jest wyjątkowa. 

W związku z panującą pandemią
przyjęła ona formę on-line.

Aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu
należy zgłosić chęć uczestnictwa

 poprzez e-mail:
czytdorosli@wp.pl bądź telefonicznie

(91) 39 26 260 wew. 38.
Po potwierdzeniu zgłoszenia otrzymają
Państwo fragment lektury, który należy

przeczytać, nagrać w postaci filmu i odesłać
na ww. adres e-mail. Istnieje również

możliwość nagrania filmu w bibliotece
po uprzednich konsultacjach.

Na Państwa nagrania czekamy do 28 sierpnia.
Film zostanie opublikowany 5 września

w mediach społecznościowych biblioteki.

 Od pewnego czasu na polecenie burmistrza Ro-
berta Czapli odbywa się dezynfekcja chodników i 
ulic na terenie miasta. Pomimo poluzowania obo-
strzeń przez rząd coraz częściej słyszymy informację 
o dziennym wzroście liczby zachorowań na koro-
nawirusa. Pandemia nie ustała dlatego w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców jest przeprowadzana 
dezynfekcja chodników i ulic. Specjalnie na ten cel 
została przygotowana maszyna, która na co dzień 
zamiata ulice. Dezynfekcja jest prowadzona cyklicz-
nie w poszczególne dni tygodnia.

Marcin Gręda

Dezynfekcja nowogardzkich ulic
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 Powstanie Warszawskie było największą akcją 
zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców 
Europie. Planowane na kilka dni, trwało 63 dni. Jego 
militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod 
niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od 
września 1939 roku. Powstanie miało potrwać zale-
dwie kilka dni.

 Decyzję o rozpoczęciu zrywu przyspieszyła za-
rządzona przez hitlerowców ewakuacja niemieckiej 
ludności cywilnej, a także niskie morale panujące 
w armii okupanta w związku z sytuacją na froncie 
zachodnim.

 Rozkaz o wybuchu Powstania wydał 31 lipca 
1944 roku dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski 
„Bór”, uzyskując akceptację Delegata Rządu Jana S. 
Jankowskiego. Powstanie miało rozpocząć się na-
stępnego dnia o 17.00.

 Na Żoliborzu, jeszcze przed godziną 17 padły 
pierwsze strzały powstania. Około godziny 13.30 
przy ulicy Krasińskiego żołnierze AK, którzy przeno-
sili broń na miejsce koncentracji jednego z oddzia-
łów, natknęli się na patrol niemiecki. Przed godzi-
ną 16 pierwsze walki rozpoczęły się także na Woli 
i w Śródmieściu. W godzinę „W” do walki w stolicy 
przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy powstańców. Zaled-
wie co czwarty mógł liczyć na to, że rozpocznie wal-
kę z bronią w ręku.

 Na wieść o powstaniu Reichsfuehrer SS Heinrich 
Himmler wydał rozkaz o zrównaniu Warszawy z zie-
mią, jako „zastraszający przykład dla całej Europy”. 
W kartach historii tragicznie zapisał się 5 sierpnia, 
kiedy niemieccy żołnierze rozpoczęli masowe eg-
zekucje mieszkańców Woli. Rzeź Woli zapisała się 
w historii jako jedna z największych jednorazowych 
zbrodni na narodzie polskim w jego dziejach, a także 
jako jeden z największych i najokrutniejszych maso-
wych mordów na ludności cywilnej podczas II wojny 
światowej. W masowych egzekucjach zginęło - we-
dług różnych szacunków - od 40 do 60 tysięcy miesz-
kańców dzielnicy. Eksterminacja na dużą skalę za-
kończyła się 7 sierpnia, jednak w mniejszym stopniu 
trwała aż do 12 sierpnia, kiedy gen. Erich von dem 

76 lat temu
wybuchło Powstanie Warszawskie

Bach-Zelewski wydał zakaz mordowania ludności 
cywilnej.

 Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny bój 
z wojskami niemieckimi. Wobec braku perspektyw 
dalszej walki 2 października 1944 roku przedstawi-
ciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” 
i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali 
w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von 
dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań 
wojennych w Warszawie.

 W czasie walk zginęło około 14-18 tys. powstań-
ców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 
3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty 
ludności cywilnej były ogromne i wynosiły nawet 
około 120-160 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu 
mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono 
z miasta, które zostało niemal całkowicie zburzone.

 Do niewoli poszło ponad 15 tys. powstańców, 
w tym 2 tys. kobiet. Wśród nich niemal całe dowódz-
two AK, z gen. Komorowskim, mianowanym przez 
prezydenta W. Raczkiewicza 30 września 1944 r. 
Naczelnym Wodzem. Wielkość strat poniesionych 
przez stronę polską w wyniku powstania powoduje, 
że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kon-
trowersje.

 (opr. ps)

1 sierpnia 1944 roku na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło Powstanie. Do nierównej walki stanę-
ło około 40-50 tysięcy młodych kobiet i mężczyzn. Cel był jeden - niepodległa Polska.
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E. ART | INAUGURACJA 2020/2021
Tęsknimy... 

i dlatego odliczamy do 10 września br., kiedy to zaprosimy Was
na inaugurację roku kulturalno-oświatowego w Nowogardzkim Domu Kultury.

Podczas spotkania przybliżymy sylwetki instruktorów oraz działalność
naszych pracowni i zespołów.

Start godz. 17:00, sala widowiskowa NDK. (kr)

 Informujemy, iż dotychczasowy 
obiekt kwartanny (Specjalny Ośro-
dek Szkono-Wychowawczy w No- 
wogardzie) pod koniec czerwca 
został wyłączony z użytkowania 
ze względu na awarię wymaga-
jącą remontu. W zamian powiat 
wydzierżawił na cele kwarantan-
ny zbiorowej prywatny hotel „Ka-
mena” w Nowogardzie przy ul. 
3 Maja. 

Andrzej Sawicki

Hotel „Kamena” powiatowym
obiektem kwarantanny
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 W środę, 22 lipca br., na te-
renie obiektu „Grill u Augusta”, 
odbył się, już tradycyjny, piknik 
zorganizowany przez Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Nowogardzie. W tym 
roku członkowie związku zaprosili 
swoich kolegów i koleżanki z Ma-
szewa wraz z przewodniczącą, pa-
nią Ireną Fabrykiewicz. Spotkanie 
było więc okazją do wymiany po-
mysłów, wskazówek i porad co do 
działalności i aktywności senio-
rów z Gminy Nowogard.
 Zaproszeniem na piknik zostali 
zaszczyceni przedstawiciele Urzę-
du Miasta w Nowogardzie, tym 
razem reprezentowanym przez 
rzecznik prasową, Ewę Brzykcy. 
Po wspólnym powitaniu gości, 
pani Prezes PZERiI, Renata Stasiak 
zaprosiła licznie przybyłych do 
biesiady i zabawy przy muzyce.
 Jak mówi pani Prezes, Związek 
jest bardzo zadowolony ze współ-
pracy z burmistrzem Robertem 
Czaplą i planują powrócić do roz-
mów o utworzeniu Rady Senio-
rów, wzorem seniorów z Masze-
wa.
 Przybyli goście bardzo cieszyli 
się z możliwości wspólnego spę-
dzenia czasu po długiej przerwie, 
a nam nie pozostaje nic innego, 
jak życzyć im zdrowia i sukcesów 
w realizacji planów.

Ewa Brzykcy

Piknik Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie
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Wybieg dla psów
przy targowisku oficjalnie otwarty

 Jedną z obietnic wyborczych burmistrza było po-
wstanie wybiegu dla psów. W piątek 7 sierpnia Bur-
mistrz Robert Czapla wraz z radnym Jackiem Rafiń-
skim i przybyłymi mieszkańcami z pieskami dokonali 
uroczystego otwarcia wybiegu. Z pewnością będzie to 
miejsce, w którym właściciele czworonogów będą mo-

gli spokojnie spuścić ze smyczy pieski, aby te mogły za-
jąć się zabawą. Działka, na której powstała inwestycja 
posiada odnowione ogrodzenie. Przyłączona została 
woda, aby pieski mogły skorzystać z poidełek. Wybieg 
to nie tylko miejsce dla zwierząt to również miejsce 
spotkań właścicieli podczas wyprowadzania psiaków. 
Teren jest wyposażony w przeszkody do zabawy, płot-
ki, równoważnie oraz tunele i wiele innych atrakcji. Na 
miejscu nie zabrakło również psiej toalety oraz pojem-
nika z workami na odpady. Miejsce to posiada regula-
min użytkowania a jedną z głównych zasad jest zasada 
czystości czyli sprzątanie po swoim popilu.
 Podczas oficjalnego otwarcia obecna była również 
psia behawiorystka Małgorzata Jędrzejczak ze Szcze-
cina, która pokazała kilka sztuczek jak postępować ze 
zwierzętami, aby chętnie korzystały z przygotowa-
nych atrakcji na tym placu. Na miejscu obecna była 
również lekarz weterynarii Magdalena Smól z gabi-
netu AnimaVet oraz kierownik schroniska dla bez-
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domnych zwierząt w Sosnowicach Marcin Bednar-
czyk. Dla pierwszych 10 osób przybyłych ze swoimi 
czworonogami zostały wręczone upominki przydatne 
zwierzakom ufundowane przez Gabinet Weteryna-
ryjny AnimalVet oraz sklep zoologiczny Vega.
 Plac zabaw dla piesków jest kolejnym zagospoda-
rowanym terenem, aby poprawić czystość i estetykę 
miasta. Jest to nie jedyna inwestycja z myślą o zwie-
rzętach, która powstała w Nowogardzie. Na terenie 

gminy Nowogard jest ulokowanych 21 pojemników 
na psie nieczystości tzw. psie pakiety, w skład któ-
rych wchodzą pojemnik na śmieci woreczki i papie-
rowe opakowania.
 Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwie-
dzenia psiego wybiegu. Takich miejsc jest bardzo 
niewiele. Jest zaopatrzone w bardzo fajne atrakcje, 
które z pewnością umilą pobyt czworonogów.

Marcin Gręda 
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Spotkanie diabetyków w Płotkowie
 W sobotę, 1 sierpnia br., no-
wogardzkie koło diabetyków, 
odbyło spotkanie integracyjno 
informacyjne w ośrodku szkole-
niowym Nadleśnictwa Nowogard 
w Płotkowie, uczestnicy spotka-
nia podsumowali również swoją 
dotychczasową działalność. 
 Na spotkanie z diabetykami 
zaproszony został burmistrz Ro-
bert Czapla oraz radny powiato-
wy Kazimierz Lembas, dyrektor 
nowogardzkiego szpitala. Była to 
okazja do rozmów o dalszych pla-

nach koła oraz o zadaniach, któ-
re stawiają przed sobą. Oprócz 
poważnych rozmów, był i czas na 
rekreację i dobrą zabawę na świe-
żym powietrzu. 
 - Dziękuję członkom koła no-
wogardzkich diabetyków za za-
angażowanie w kształtowanie 
naszego społeczeństwa i uświa-
damianie, że z tą chorobą da się 
żyć normalnie i aktywnie - powie-
dział burmistrz Robert Czapla.

Marcin Gręda
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 Zadanie wpisuje się w dzia-
łalność statutową Fundacji oraz 
było zaplanowane w harmo-
nogramie działań na rok 2020. 
Skierowane jest do kobiet 
w wieku 25+ z terenu naszej 
gminy. Oprócz badań labora-
toryjnych Panie będą miały za-
pewnioną konsultację lekarską 
w celu weryfikacji wyników ba-
dań. Konsultacje poprowadzi 
lekarz specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym.

 Metodyka badań polega na 
badaniu krwi w kierunku marke-
ra Ca125, obecnego w nabłonku 
następujących narządów: jajni-
ka, trzustki, pęcherza żółciowe-
go, żołądka, oskrzeli, nerki oraz 
okrężnicy. Występuje również 
w zwiększonych ilościach w pły-
nie owodniowym, mleku matki 
i surowicy kobiet w ciąży. 

 CA 125 to glikoproteina, an-
tygen nowotworowy, który po-
jawia się często na powierzchni 
zmienionych nowotworowo ko-
mórek jajników. Tym samym sta-
nowi marker raka jajnika.

 Wysoki poziom jego stęże-
nia występuje u 80 proc. ko-
biet z diagnozą tego rodzaju 
nowotworu. Określenie CA 125 
na początku leczenia pozwala 
szańcować szanse na szybkie 
i, co ważne, trwałe wylecze-
nie. Antygen CA 125 występuje 
również w prawidłowych tkan-
kach, przede wszystkim narządu 
rodnego. Dlatego obecny jest 
w organizmie także w stanach 
fizjologicznych, czyli nieobjętych 
chorobą. Stąd uzasadniona staje 
się specjalistyczna konsultacja 
lekarska.

Twoje zdrowie to podstawa

 Program badań rusza od 15 lipca b.r. a jego liczba jest ograniczo-
na do 90 osób .

 Dlatego serdecznie zapraszam Panie w terenu gminy Nowogard 
w wieku 25 + do wzięcia udziału w badaniach.

Pamiętajmy! W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zapraszam serdecznie do kontaktu.
Marta Pińkowska
Prezes Fundacji

Szczegółowe informacje
pod nr tel. 793-555-678

 Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy współpracy oraz współ-
finansowaniu ze środków gminy Nowogard zaprasza Panie na bezpłatne badania do-
tyczące wczesnego wykrycia zmian nowotworowych narządów rodnych, w tym raka 
jajnika.
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 Już wkrótce, bo od 1 września do 30 listopada tego roku, 
na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze ba-
danie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. Realizo-
wane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne. 
Dlaczego prowadzi się spisy powszechne ?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkow-
skie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji 
instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą 
prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. 
Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, 
które pozwala dokładnie zobrazować stan  polskiego rolnic-
twa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym 
do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania 
rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki. 
Kogo dotyczy spis rolny ?
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych 
osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej.
Czy udział w spisie jest obowiązkowy ?
Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy 
obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 
spisowym. 
Jak Rolnicy mogą się spisać ?
Przewidziane są trzy sposoby - samopis internetowy, wy-
wiad telefoniczny lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z 
rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą musieli udzielić 
informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne 
wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stro-
nie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się 
samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi - te-
lefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie te-
lefonicznym lub osobiście - w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego. 
A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na 
bezpośrednie wizyty rachmistrzów w gospodarstwach rol-
nych ?
Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania 
organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dla-

Powszechny Spis Rolny 2020
To zdarza się raz na 10 lat!

 „Spiszmy się, jak na rolników przystało”

tego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie 
obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do In-
ternetu ? 
W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/
Gmin) zapewniany jest bezpłatny dostęp do pomieszczeń 
wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu dokonania 
samospisu.
Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 
22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez 
telefon.
Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym ?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: oso-
by kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodar-
stwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobo-
wości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni 
zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia 
nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt 
gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju 
budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospo-
darstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa 
domowego oraz pracowników najemnych.
Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć 
będą każdego gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od 
typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej. 
Czy dane Rolników będą bezpieczne?
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, 
to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych 
jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa 
rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą 
służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz 
analiz.
Skąd Rolnicy mają wiedzieć o spisie?
Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich 
gospodarstw rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o 
tym obowiązku. Spis promowany jest także na poziomie 
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tra-
dycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony inter-
netowe, media społecznościowe, serwisy informacyjne). 
Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się, 
jak na rolników przystało”. 
Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stro-
nie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.  Można także dzwo-
nić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).
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 Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listo-
pada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny 
(PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizo-
wanym (przez służby statystyki publicznej we współ-
pracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszyst-
kie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. 
Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest 
ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. 
 Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użyt-
kownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udzia-
łu w tym badaniu. 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez: 
• samospis internetowy przeprowadzony za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostęp-
na na tej stronie internetowej,
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowa-
dzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowa-
dzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne.
 Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby sta-
tystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania 
organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w za-
leżności od panującej sytuacji w kraju. 
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: 
osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia 

Podstawowe informacje
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach natural-
nych, osobowości prawnej, typu własności użytków 
rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowa-
nych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, 
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineral-
nych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków 
gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa do-
mowego oraz pracowników najemnych. 
 Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy sta-
tystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane 
w formie danych jednostkowych (dotyczących kon-
kretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji 
spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie 
do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. 
Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa 
i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji 
opartych na pełnych i rzetelnych danych. 
A by informacja o obowiązku spisowym dotarła do 
wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promo-
wany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokal-
nym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, 
prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie 
przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników 
przystało”. 
 Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamiesz-
czone są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.
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 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

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

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

- dzierżawy:
39 26 220 – Monika Wochna;

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

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

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych

Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł 

dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS

Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, zaś wnioski papierowe można składać w urzę-

dzie od 1 sierpnia.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
„DOBRY START”
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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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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
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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