
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 1/2022   06.01.2022 r.ISSN 2544-0241

str. 4 str. 6-7 str. 2-3

Nowy radiowóz w Komisariacie 
Policji w Nowogardzie

Burmistrz Robert Czapla
pamiętał o ubogich

Burmistrz złożył życzenia
świąteczne strażakom ochotnikom

MIKOŁAJ
NA ULICACH
NOWOGARDU

str.5



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe2

 Pomimo przenikliwego chłodu i ograniczeń zwią-
zanych z pandemią Covid-19, na przedświąteczną 
pomoc liczyć mogli najgorzej sytuowani finansowo 
mieszkańcy Nowogardu i okolic. Na placu Wolno-
ści w centrum miasta Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla wraz z pracownikami OPS zorganizował 23 
grudnia stoisko, z którego rozdawane były im tra-
dycyjne wigilijne dania - barszczyk, pierogi, kapusta 
z grzybami i ryba. W akcji uczestniczył w imieniu 
pastora Cezarego Komisarza pastor Kościoła Ewan-
gelicznych Chrześcijan Marek Kudła - pastor pomoc-
niczy (wikary), a także pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w tym dyrektor tej instytucji Marzena 
Olechowska - Jurczak.
 - Chcieliśmy spotkać się z mieszkańcami Nowo-
gardu, którzy potrzebują pomocy, bo są bezdomni, 
chorzy, mają mało środków do życia, albo po prostu 
mają ochotę przełamać się z kimś opłatkiem, złożyć 
innym ludziom życzenia i spożyć wigilijną wieczerzę. 
Covid nam to wszystko utrudnia, bo normalnie takie 
spotkania odbywały się pod dachem Nowogardzkie-
go Domu Kultury, żałuję, że nie możemy usiąść przy 

Burmistrz Robert Czapla
pamiętał o ubogich

wspólnym stole, ale wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom i organizujemy pomoc w innej formie. A ko-
rzystając z okazji wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, a także ludziom ją w tym okresie odwiedza-
jącym życzę, by święta Bożego Narodzenia upłynęły 
w miłej, radosnej i serdecznej atmosferze - mówił 
burmistrz.
 Ze świątecznej pomocy skorzystało kilkadziesiąt 
osób.

Paweł Botarski
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 21 grudnia br. przed Urzędem Miejskim, odbyło 
się uroczyste przekazanie nowego radiowozu dla 
nowogardzkiej Policji, w którym uczestniczyli bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla i Komendant Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie Andrzej Artemiuk 
a także zastępcy burmistrza: Jarosław Hołubowski 
i Bogdan Jaroszewicz oraz skarbnik Marcin 
Marchewka. Samochód przekazany do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie został zakupiony w ramach 

Nowy radiowóz
w Komisariacie Policji w Nowogardzie

Programu modernizacji Policji na lata 2021 - 2024 
oraz dzięki współfinansowaniu ze środków Urzędu 
Gminy Nowogard (połowę środków potrzebnych do 
zakupu samochodu zapewniła Policja, a drugą poło-
wę Gmina Nowogard). Radiowóz będzie służył poli-
cjantom wydziału prewencji, w szczególności dziel-
nicowym,  którzy na co dzień patrolują teren Gminy 
Nowogard i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

Andrzej Sawicki
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 W 2021 roku w ramach gminnego programu 
„Zdrowe Powietrze w Nowogardzie” Burmistrz 
Robert Czapla podpisał z mieszkańcami 75 umów na 
wymianę tzw. „kopciuchów”.
 Kolejne osoby zdecydowały się skorzystać z do-
płaty do wymiany źródła ciepła na ekologiczne, a ich 
liczba z roku na rok jest coraz większa.
 Łączna kwota dofinansowania w 2021 roku wy-
niosła 164.106,06 zł.
 Przypominamy, że z dotacji może skorzystać każ-

Program „Zdrowe powietrze
w Nowogardzie” 2021 r.

dy mieszkaniec naszej gminy, będący najemcą, wła-
ścicielem lub współwłaścicielem domu czy mieszka-
nia, posiadający tzw. „kopciucha”.
 Zachęcamy do skorzystania z programu w przy-
szłym roku. Wnioski można składać po 15 stycznia 
2022 r.
 Zadbajmy wspólnie o środowisko i powietrze, 
którym oddychamy każdego dnia.

Justyna Wiącek

 Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Roberta Czapli 
mieszkańcy Nowogardu mieli niepowtarzalną oka-
zję spotkać Świętego Mikołaja. Mikołaj na specjalne 
zaproszenie burmistrza, obdarowywał mieszkańców 
prezentami w postaci specjalnej bombki na choin-
kę z herbem Nowogardu i kalendarzy na rok 2022. 
Mieszkańcy usłyszeli również najserdeczniejsze ży-
czenia noworoczne, zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści.

MIKOŁAJ NA ULICACH NOWOGARDU
 Zainteresowanie Świętym Mikołajem było 
ogromne, zatrzymywał się w różnych częściach mia-
sta o różnej porze dnia, mieszkańcy jak i małe pocie-
chy jak tylko zobaczyli Mikołaja chętnie robili sobie 
z nim zdjęcia.
 W przeciągu dwóch dni było wiele radości, ciepła 
i życzliwości od mieszkańców i dzieci.

Urszula Kluczewska
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 18 grudnia z inicjatywy burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli odbyło się spotkanie opłatkowe dla 
strażaków z działających na terenie naszej gminy 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zorganizo-
wane zostało ono w sali bankietowej „Sarni Las”, 
a uczestniczyło w nim około 30 osób, w tym: Za-
stępca Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Goleniowie mł. bryg. mgr inż. Marek 
Michalak, nowy prezes lokalnych struktur Związku 
OSP RP w Nowogardzie Krzysztof Borowski, gminny 
komendant Artur Konior oraz prezes zarządu powia-
towego - Dariusz Schacht, a także druhny i druhowie 
z jednostek w Błotnie, Osowie, Orzechowie, Wyszo-
mierzu i Ostrzycy.
 Burmistrz Robert Czapla, składając strażakom ży-
czenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
podkreślał, że ochotnicy pełnią niezwykle ważną 

Burmistrz Robert Czapla złożył życzenia 
świąteczne strażakom ochotnikom

rolę dla lokalnych społeczności, chroniąc ich życie, 
zdrowie i dobytek.
 - Bo cokolwiek by się nie działo, to zawsze Wy 
jesteście do dyspozycji, zawsze jesteście gotowi do 
akcji. I za to chcę Wam najserdeczniej podziękować, 
życząc, by święta były wolnym od niebezpiecznych 
zdarzeń czasem wytchnienia i spotkania z najbliż-
szymi. Dużo zdrowia, radości, po prostu Wesołych 
Świąt! - mówił.
 Burmistrz przekazał też strażakom drobne upo-
minki, a na wszystkich czekał poczęstunek - pyszne 
krokiety, barszczyk, pierogi czy ryba. Co ciekawe, na 
spotkaniu organizowanym przez burmistrza niespo-
dziewanie, bo bez zaproszenia pojawił się też wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nieradka. 
Zgodnie z tradycją nie zabrakło miejsca dla „zbłąka-
nego wędrowca” i on także zasiadł przy wigilijnym 
stole.

Paweł Botarski
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 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej 
gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe w 
których na ostatniej stronie znajduje się kolorowan-
ka, przedstawiająca znane w Nowogardzie miejsce. 
 Aby wygrać, należy przesłać na adres e-mail: 
sekretariat@nowogard.pl zdjęcie/skan pracy pla-
stycznej wraz z uzupełnionymi załącznikami: kartą 
zgłoszeniową oraz oświadczeniami rodziców, które 
znaleźć można poniżej. Następnie, prace publiko-
wane są na profilu facebookowym. Zdjęcie musi 
zdobyć największą liczbę polubień/reakcji. Nagro-
dę-maskotkę, otrzymują autorzy zwycięskich prac 
w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz 
od 9 do 15 roku życia.

Konkurs plastyczny-rozstrzygnięcie

 27 grudnia br. Zastępca Burmistrza Nowogardu 
Jarosław Hołubowski nagrodził w imieniu Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli autorów zwycię-
skich prac plastycznych:
Mikołaja Zielińskiego w kategorii wiekowej od 3 do 
8 lat,
Juliannę Tomczewską w kategorii wiekowej od 9-15 
lat
oraz Julię Zając w kategorii wiekowej od 3 do 8 lat.
Serdecznie gratulujemy!
 Wszystkim zainteresowanym wygraniem limito-
wanej maskotki z napisem „I Love Nowogard” przy-
pominamy, że jest już dostępny kolejny rysunek. 
Zdjęcia prac należy wysyłać na adres mailowy: se-
kretariat@nowogard.pl do dnia 6 stycznia 2022 
roku włącznie.
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 Po wczorajszej sesji Rady Miejskiej, po punkcie 
dotyczącym przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022, przy-
pomniały mi się słowa jednej z piosenek Zbigniewa 
Wodeckiego, który w refrenie śpiewał: „Wiedzą le-
piej co ocalić chcemy (...) To nie my. To nie my. To oni 
(...). Wciąż przed nami chcą nas bronić i przydzielać 
głos (...)”. Jednym słowem – narozrabiał radny Kie-
lan (Nowa), a winni są urzędnicy wg radnego Kani 
(Nowa). Ręka rękę myje. To nie my, to oni.
 Po blisko godzinie od rozpoczęcia sesji Rady Miej-
skiej w dniu 15 grudnia br., radni zajęli się projektem 
uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 Pracownik UM przedstawił program i jego zało-
żenia, a następnie radni przystąpili do debatowania. 
Choć trudno to nazwać debatowaniem, bo głos za-
brała radna Karolina Jaklińska-Czyżak, która stwier-
dziła, że wg jej wiedzy sprawozdanie z realizacji 
Programu za rok 2020 nigdy nie wpłynęło do Rady 
Miejskiej. Ta informacja została zdementowana, że 
sprawozdanie wpłynęło do Rady Miejskiej, ale nie 
zostało ono do dnia dzisiejszego zatwierdzone i nie 
wiadomo z jakich przyczyn.
 Jednak radna dalej powtarzała, że sprawozdanie 
nie było przedstawione radzie i nie zostało zatwier-
dzone za rok 2020, a mamy głosować nad przyję-
ciem Programu na rok 2022. Moim zdaniem powin-
niśmy zdjąć ten punkt z obrad.
 Radca prawny poinformował radnych, że brak 
sprawozdania wcześniejszego nie jest przeszkodą, 
aby przyjąć program na kolejny rok, bo są to progra-
my jedno roczne. Jednak to nie przekonało radnych 
z Nowej.
 Gdzie więc podziało się sprawozdanie za rok 
2020?
 Temat zaczął drążyć radny Paweł Lembas z Nowej 
Lewicy, który wskazywał, że o ile pamiętam,  spra-
wozdanie to zdejmowane było z posiedzenia Rady 
Miejskiej na wniosek radnego Kielana i skierowane 
zostało do jednej z komisji.
 Radny Marcin Wolny z Nowej Lewicy zapropono-
wał, aby odpowiednia komisja zajęła się tym spra-
wozdaniem i to jak najszybciej.  W tym samym tonie 
głos zabrał burmistrz Robert Czapla, który wskazy-
wał, że program ma wejść w życie już za 3 tygodnie 
i warto, aby radny Kielan, dla którego sprawa alko-
holizmu jest tak ważna wskazał, na jakim etapie jest 
ocena sprawozdania za poprzedni rok i aby jak naj-
szybciej się tym zajął.
 Ad vocem głos zabrał radny Dariusz Kielan z No-
wej, który stwierdził, że z tego co pamiętam, to mie-
liśmy to procedować nie na komisji rewizyjnej a na 

To nie my, to oni są winni
komisji finansowej. Ja bym się stawił, aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości. Radny Andrzej Kania z Nowej 
stwierdził, że na komisji finansowej, której jest prze-
wodniczącym nie była procedowana, bo nie była 
radzie przedstawiona. Nie daliście pod obrady rady. 
Któryś z urzędników nie dopełnił formalności i nie 
przekazał uchwały pod obrady rady.
 Słowa radnego próbowała potwierdzić Przewod-
nicząca Rady Miejskiej twierdząc, że to wina pra-
cowników urzędu.
 Słuchając tych wywodów wychodziło na to, że 
radni chcieli, tylko urzędnicy zawalili wszystko, czy-
li to nie my, to oni. Na nic też się zdały słowa pra-
cownicy urzędu, która zaprzeczyła słowom radnego 
Andrzeja Kani i powtórzyła ponownie, że sprawoz-
danie zostało radzie dostarczone, tylko rada się tym 
nie zajęła.
 Na szczęście są sprawozdania z sesji Rady Miej-
skiej, które zatwierdzają sami radni, więc pochyl-
my się nad dokumentem oficjalnym Rady Miejskiej 
w Nowogardzie i co tam czytamy:
 Ad.7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 E. Nowak przedstawiła powyższe sprawozdanie, 
które stanowi załącznik do protokółu.
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję poprze-
dzoną opinią komisji.
 Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie za-
opiniowała powyższe sprawozdanie.
 Radny D. Kielan zgłosił wniosek formalny, aby po-
wyższe sprawozdanie zdjąć z porządku obrad i skie-
rować do Komisji Rewizyjnej, aby szczegółowiej za-
poznano się z wydatkami związanymi z działalnością 
gminnej komisji.
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 Następnie przeprowadzono głosowanie imien-
ne. Wiceprzewodnicząca Rady kolejno wyczytywała 
nazwiska radnych w porządku alfabetycznym, któ-
rzy zgłaszali swój głos.
 W głosowaniu wniosek radnego D. Kielana został 
większością głosów (11 głosów za,  6 głosów prze-
ciw, 3 głosy wstrzymujące się)  przyjęty.
 Radny D. Kielan zawnioskował o zmianę planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 polegającą na wpro-
wadzeniu punktu dotyczącego Sprawozdania z dzia-
łalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
powyższy wniosek.
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 W głosowaniu ww. wniosek większością głosów 
(12 głosów za, 6 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymu-
jące się został przyjęty.  
 Jest to protokół z sesji zdalnej Rady Miejskiej 
w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku.
 Jasno z niego wynika, że osobą odpowiedzialną 
za to zaniedbanie jest nie kto inny, ale właśnie radny 
Dariusz Kielan z Nowej, który zawnioskował o zdję-
cie sprawozdania z obrad rady i przeniesienie go do 
Komisji Rewizyjnej, której sam jest przewodniczą-
cym, aby – jak to wnioskował - szczegółowiej zapo-
znano się z wydatkami związanymi z działalnością 
gminnej komisji.
 Blisko 10 miesięcy minęło od tego momentu, 
a radny Kielan nic w tym kierunku z Komisją Rewi-
zyjną nie zrobił. Ani jednego spotkania w tej kwestii. 
Dosłownie nic. A miał się szczegółowiej zapoznać 
ze sprawozdaniem. A dziś twierdzi, że to miała inna 
komisja zrobić, ale na pewno nie rewizyjna. Kole-
gę Kielana wspiera w tym inny radny, żywo zainte-
resowany problemem alkoholowym, radny Kania, 
który jest przewodniczącym Komisji Finansowo-
Gospodarczej i zrzuca winę na urzędników, którzy 
- jak widać po oficjalnych dokumentach – dołożyli 
wszelkiej staranności, aby sprawozdanie trafiło pod 
obrady rady. I pomimo, że radny Paweł Lembas od-
czytał protokół  sesji, gdzie wszyscy usłyszeliśmy jak 
się rzeczy miały, to ze strony radnych Kani, Kielana 
oraz przewodniczącej Jowity Pawlak nie padły słowa 
przeproszenia za insynuacje, że to wina pracowni-
ków urzędu, a nie rady i jej członków.
 Wszyscy popełniamy błędy. Kiedy to zrobimy, 
mamy dwie opcje. Pierwszym i najrozsądniejszym 
jest przyznanie, że zawiedliśmy i wzięliśmy za to od-
powiedzialność. Drugim jest odrzucenie i zastoso-
wanie mechanizmu obronnego.
 Można by rzec, że radę stanowią ludzie „nie-
skazitelni”, bez winy. Osoby przekonane, że zawsze 
mają rację. Nie odczuwają wyrzutów sumienia spo-

wodowanych ich niewłaściwym zachowaniem, nie 
przyznają się do „winy”, to zawsze inni są winni.
– Swoje wiem i nic mnie nie przekona – mówią.
 Poczucie, że ma się zawsze rację, daje komfort. 
Raczej nie jest komfortowe uświadomienie sobie, 
że jest się zawistnym, sfrustrowanym czy konflik-
towym człowiekiem. Nie, nie: to świat taki jest. To 
inni, a nie ja. To oni są winni, nie my. Radni z Nowej 
są nieomylni – to inni się mylą.
 Pomimo to radni z koalicji Nowa-PiS, ramię w ra-
mię, podjęli decyzję o zdjęciu uchwały przyjmującej 
Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii za rok 2022 aż do otrzymania sprawozdania 
z realizacji Programu za rok 2020.
 Przy takim tempie dotychczasowych prac Komi-
sji Rewizyjnej z jej przewodniczącym na czele nad 
sprawozdaniem z 2020, daje to nikłą nadzieję, że zo-
stanie ono w miarę szybko zatwierdzone przez radę, 
co pozwoli następnie przyjąć Program zapobiegania 
Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2022. Nie zapo-
minajmy, że przed nami kolejne sprawozdanie za rok 
2021.
 Radny Dariusz Kielan ma czas na wszystko, 
oprócz pracy w Komisji Rewizyjnej nad sprawozda-
niem z realizacji Programu, o który sam zawniosko-
wał i..... zapomniał (!).
 Może warto czasami uderzyć się w pierś i najzwy-
czajniej w świecie powiedzieć: przepraszam, a nie 
być butnym i zadufanym w sobie człowiekiem.
 Umiejętność przyznania się do błędu jest cechą 
dorosłości, zaś uporczywe trwanie przy swoim to 
oznaka skrajnej niedojrzałości, z której ktoś widocz-
nie nie wyrósł. I żeby nie było, dotyczy to każdego 
z nas, czy to urzędnika czy radnego.
 Ps. Sesja odbyła się 15 grudnia 2021. Do dziś dnia 
Radny Kielan nie podjął żadnych działań choć wie do-
skonale, że program musi wystartować 1 stycznia.

Piotr Suchy

Komunikat
Urząd Miejski w Nowogardzie jak co roku w sezonie zimowym pragnie przypomnieć, że zgodnie 
ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 późniejszymi zmianami) – to właściciel nieruchomości ma obowiązek usunięcia śniegu 
i zlodowaciałej warstwy z chodników, które przylegają bezpośrednio do ogrodzenia posesji, nawet 
gdy chodnik do nich nie należy.
Konieczne jest również usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, bu-
dynku gospodarczego znajdujących się na działce, a także strącanie zwisających sopli lodu.
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może narazić właściciela nieruchomości przyległej do chodnika 
na roszczenia odszkodowawcze osoby, która by uległa wypadkowi na  nieodśnieżonym  chodniku.

 Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOŚ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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 Sąd Najwyższy potwierdził: redaktor Plecan 
z TVP Szczecin ma przeprosić
 Pomimo wyroku skazującego w sądach dwóch 
instancji, redaktor Przemysław Plecan z TVP Szcze-
cin odwołał się on do Sądu Najwyższego, gdzie 
sprawa ostatecznie znalazła swe rozwiązanie. SN 
odrzucił skargę kasacyjną wyroku Sądu Apelacyj-
nego i tym samym podtrzymał wcześniejsze wyroki 
z nakazem redaktorowi Plecanowi przeprosin oraz 
wpłacenia odszkodowania na konto wskazanej in-
stytucji dobra publicznego.
 W maju, lipcu i sierpniu 2018r., Gmina wysto-
sowała pisma m.in. do redaktora Przemysława Ple-
cana, do jego przełożonego Piotra Lichoty oraz do 
Rady Etyki Mediów o zaprzestanie naruszania dóbr 
osobistych oraz usunięcia skutków naruszeń po-
przez publikację przeprosin. Jednak tego nie zrobił.
 Gmina wielokrotnie zwracała się do red. Plecana 
o zaprzestanie tych pratyk, które rażąco zaprzeczają 
zasadom dziennikarskiej etyki zawodowej. Jednak 
ten nie odpowiedział na żaden z listów, dlatego 
Gmina wystąpiła z pozwem przeciwko red. Pleca-
nowi o naruszenie dóbr osobistych do Sądu.
 Sprawa w Sądzie dotyczyła m.in. wyemitowa-
nego w dniu 6 listopada 2017 roku, w Telewizji 
Szczecin, reportażu pt. : „Inwestycyjny problem 
Nowogardu”, w którym zamieszczono nieprawdzi-
we informacje, naruszające dobra osobiste Gminy 
Nowogard w postaci dobrego imienia. Autorem 
materiału telewizyjnego był nie kto inny a redak-
tor  Przemysław Plecan, który zasugerował w swym 
materiale dziennikarskim, że Gmina Nowogard bez-
podstawnie nie realizuje inwestycji oczekiwanych 
przez mieszkańców gminy, w tym budowy świetlicy 
w Wyszomierzu i budowy drogi w Czermnicy. Do-
datkowo w tym samym materiale przedstawił on 
nieprawdziwe informacje, że Gmina Nowogard wy-
konała tylko 65% planowanych inwestycji w roku 
2016, a w roku 2015 zaledwie 62% , podczas gdy 
to wykonanie było większe. I pomimo, że Gmina 
listownie zwróciła się do szefostwa TVP Szczecin 
o sprostowanie nieprawdziwie przedstawionych in-
formacji, redaktor Plecan nie wycofał się ze swoich 
działań.
 Produkowane materiały dziennikarskie miały 
ukazać obraz „złego” burmistrza i „cudownych” 
radnych, którzy troskali się losem Gminy i jej miesz-
kańców. Dziwnym trafem, tak chwaleni radni, wy-
startowali w wyborach samorządowych do Rady 
Miejskiej, a dwóch z nich było nawet kandydatami 
na Burmistrza Nowogardu.
 Materiał o Wyszomierzu i Czermnicy jest już 
historią, bo obie inwestycje zostały zrealizowane. 
Jednak produkcja „materiału wyborczego” kandy-

Redaktor Plecan ma przeprosić

datów opozycyjnych do burmistrza Roberta Czapli, 
ruszyła na dobre.
 Sprawa najpierw toczyła się przed Sądem Okrę-
gowym, gdzie zapadł wyrok niesatysfakcjonujący 
dla naszej Gminy i sprawa trafiła przed Sąd Ape-
lacyjny, który przedstawiane argumenty w pozwie 
uznał za prawdziwe i wydał wyrok przeciwko red. 
Przemysławowi Plecanowi za naruszenie dóbr oraz 
nakazał zamieszczenie na jego koszt oświadczenia 
w formie materiału audiowizualnego, który zo-
stanie wyemitowany w jeden dzień roboczy, sied-
miokrotnie przed wszystkimi wydaniami programu 
„Kronika” w TVP3 Szczecin oraz zostanie zamiesz-
czony na stronie internetowej http://szczecin.tvp.
pl/ w kategorii „Wiadomości z regionu”, w którym 
to oświadczeniu odczytana i wyświetlona zostanie 
następująca treść: Przemysław   Plecan   przepra-
sza   Gminę   Nowogard   za   zamieszczenie   nie-
prawdziwych informacji, naruszających dobra oso-
biste Gminy Nowogard w postaci dobrego imienia, 
w programie: „Inwestycyjny problem Nowogardu” 
z dnia 6.11.2017 r. Przemysław Plecan przeprasza za 
podanie nieprawdziwych informacji sugerujących, 
że Gmina Nowogard bezpodstawnie nie realizuje 
inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców gminy, 
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w tym budowy   świetlicy   w   Wyszomierzu   i   bu-
dowy   drogi   w   Czermnicy.   Przemysław   Plecan 
przeprasza za podanie nieprawdziwych informacji, 
że Gmina Nowogard wykonała tylko 65 % planowa-
nych inwestycji w roku 2016, a w roku 2015 zaled-
wie 62% podczas gdy to wykonanie było większe.”- 
z zastrzeżeniem, że tekst oświadczenia powinien 
być wyświetlony w całości na pełnej powierzchni 
ekranu, czcionką koloru czarnego na białym tle, 
przez czas nie krótszy niż 1 minuta.
 Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Zboru Górna Izba w Nowogardzie 
kwotę 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych) z przeznacze-
niem na finansowanie działalności w ramach Chrze-
ścijańskiego Centrum Pomocy.
 30 sekund emisji w TVP Szczecin (chodzi o spot 
reklamowy) kosztuje 300 zł (od godz. 7.00 do 
18.24); 600 zł (od 18.25 do 18.59) i 700 zł (od 21.00 
do 21.30). To oznacza, że w najlepszym przypadku, 
koszt emisji jednominutowych przeprosin aż 7 razy 
na antenie TVP Szczecin będzie kosztował redakto-
ra P. Plecana około 5.600 zł (pięć tysięcy sześćset 
słotych).
 Taki był wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z listopada 2020 r.
 Warto też wspomnieć, że w  obu uzasadnieniach 
Sądy stwierdziły jednoznacznie, żesposób opraco-
wania materiału (zawarcie w nim kategorycznego 
sformułowania o zabezpieczeniu środków na budo-
wę świetlicy) świadczy (...) o braku rzetelności wy-
maganej przez art. 12 ust 1 Prawa prasowego – i to 
jest fakt niepodważalny i pokazujący, w jaki sposób 
materiały o naszej Gminie i jej burmistrzu były pro-
dukowane przez red. Przemysława Plecana z TVP 
Szczecin.
 Redaktor Plecan jednak nie zgodził się z takim 
obrotem sprawy, który był dla niego niekorzystny 
i złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyj-
nego z dnia 9 listopada 2020 roku do Sądu Najwyż-
szego.
 Sąd Najwyższy pochylił się nad skargą red. Prze-
mysława Plecana i ostatecznie odmowił przyjęcia 
skargi kasacyjnej do rozpoznania i zasądził na rzecz 
Gminy zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.
 W uzasadnienie decyzji Izby Cywilnej Sądu Naj-
wyższego z dnia 30 czerwca 2021 czytamy m.in., że 
skarżący zakłada, że dotrzymał należytej staranności 
dziennikarskiej i uczynił wszystko, co w jego mocy, 
by przedstawić materiał w rzetelny sposób, jedynie 
odmowa udzielenia wypowiedzi przez przedsta-
wiciela gminy uniemożliwiła mu przedstawienie 
maksymalnie precyzyjnych danych. To założenie nie 
odpowiada stanowi faktycznego, z którego wynika, 
że środki, które gmina posiada w celu dokonania 
inwestycji, stanowiły jedynie jej wkład własny, zaś 
na pokrycie kosztów całej inwestycji należało cze-
kać na środki unijne, o które nie można ubiegać się 

w dowolnym momencie, a jedynie w ścisle wyzna-
czonych do tego terminach. Wiedzę na ten temat 
dziennikarz może uzyskać z wielu źródeł, w tym 
ogólnie dostępnych zasobów internetowych. Po 
drugie dziennikarz rozmawiał ze skarbnikiem gmi-
ny, jednak nie zadał tej osobie pytania o przyczynę 
braku realizacji inwestycji. W ten sposób pozbawił 
się istotnego źródła informacji. Nie można zatem 
twierdzić, że jedynie udzielenie wypowiedzi dla 
prasy przez przedstawiciela jednostki mogło dostar-
czyć oskarżonemu niezbędne informacje. Tego typu 
zaniechania podczas czynności dziennikarskich pro-
wadzą do wniosku, że samo założenie skarżącego 
o braku możliwości uzyskania rzetelnych informacji 
w inny sposób niż poprzez wypowiedź burmistrza 
jest chybione. Skarżący nie dochował należytej sta-
ranności dziennikarskiej, dlatego też działanie pole-
gające na stworzeniu publikacji prasowej narusza-
jącej dobra osobiste gminy były BEZPRAWNE (...).

***

 Reasumując: szkalowanie Gminy Nowogard i po-
dawanie nieprawdziwych informacji na jej temat, 
będzie kosztowało red. Plecana ponad 20 tysięcy 
złotych. Musimy pamiętać o kosztach sądowych 
w trzech instancjach, kosztach obrony co w zesta-
wieniu z orzeczoną kwotą do zapłaty oraz kosztami 
emisji przeprosin daje tą niebagatelną sumę. Czy to 
się opłaca????

 Czy Gmina doczeka się w końcu przeprosin ze 
strony redaktora Przemysława Plecana pomimo ko-
rzystnego dla Gminy wyroku?  Jak dotąd trudno te 
przeprosiny znaleźć na stronie TVP Szczecin, bo ich 
najzwyczajniej w świecie nie ma.

 Wysłaliśmy zapytanie do redaktora Przemysława 
Plecana, kiedy zrealizuje on wyrok sądowy. Jednak 
do dziś Gmina nie doczekała się od niego odpowie-
dzi. Dalsze jednak zwlekanie i ignorowanie wyroku 
Sądu może skończyć się tym, że zostaną wobec re-
daktora Plecana z TVP Szczecin uruchomione dalsze 
procedury, które są przewidziane prawem.

 Po tym wszystkim ciśnie się na myśl taka konklu-
zja, że jakże łatwo przychodzi niektórym tworzenie 
materiałów telewizyjnych nieoddających prawdzi-
wego obrazu Gminy, a później jak trudno jest im 
wykrztusić choćby jedno słowo „przepraszam”.

 Wszystkim zaś tym, którym się wydaje, że mogą 
bezkarnie szkalować dobre imię Gminy przypomi-
namy, że oczywiście nikt im tego zabronić nie może, 
ale będzie ich to drogo kosztowało.  

PS
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Porządki w gminie Nowogard
Od ponad dziesięciu lat, z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej 
gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu 
Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Grabienie skwerków - Przystań Zieleniec - NDK

Prace pożądkowe pod murami Zieleniec ścieżka, parking zielona

Zieleniec - ul. 3 maja
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 Szanowni państwo, w związku z tym, że nasze ka-
lendarze co roku cieszą się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców Gminy Nowogard, Burmistrz 
Robert Czapla, w ramach prezentu noworocznego, 
zaprasza chętnych mieszkańców naszej Gminy po 
odbiór kalendarza ściennego do budynku Urzędu 
Miejskiego przy Placu Wolności 1. Po kalendarze 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
zaprasza po odbiór kalendarzy

na 2022 rok!
można zgłaszać się do Biura Obsługi Interesanta 
w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, od po-
niedziałku do piątku, aż do wyczerpania zapasów. 
 Już za kilka dni zacznie się Nowy Rok, warto go 
dobrze zaplanować i wykorzystać każdy dzień rozpo-
czynającego się roku. Zapraszamy!

Andrzej Sawicki

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie od 11 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
• poniedziałek – piątek: 15.30-20.00

• weekendy, święta oraz ferie: 10.00-20.00
 (przerwa techniczna w godzinach: 14.00-16.00)

Artur Gnych
Władysław Pilipczuk
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosimy Państwa na niesamowity koncert z największymi cygańskimi przebojami!
Już 19 stycznia 2022 r. na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury prym będzie wiódł Cygański Król,

ikona muzyki romskiej w Polsce DON VASYL wraz z CYGAŃSKIMI GWIAZDAMI, które sprawią,
że koncert przeobrazi się w barwne widowisko muzyczne. Mamy przepis na prezent idealny!

Podaruj bliskim wyjątkowe emocje, które na długo pozostaną w pamięci!
Bilety w cenie 90 zł do nabycia online lub w kasie NDK.

Wydarzenie w reżimie sanitarnym.

KONCERT | Don Vasyl
i Cygańskie Gwiazdy w Nowogardzie!
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 Kolejny rok programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Nowogard zakończo-
ny sukcesem.
 Od roku 2013 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla z powodzeniem realizuje program usuwania 
azbestu z terenu naszej gminy. Pozyskiwane dotacje 
na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozwa-
lają skutecznie zmniejszać ilość wyrobów zawierają-
cych azbest występujących na terenie naszej gminy.
 W dniu 11 października 2021 r. Burmistrz Nowo-
gardu podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym 
w procedurze zamówienia publicznego- firmą Eco-Pol 
Sp. z o.o. z Pruszcza, która dokona demontażu, odbio-
ru i utylizacji eternitu z terenu gminy Nowogard.
 Do tej pory z pomocy w usunięciu azbestu sko-
rzystało 124 mieszkańców naszej gminy. Łącznie 
usunięto 541,8998 ton azbestu (29938,1 m2). Jest 
to połowa zinwentaryzowanej ilości znajdującej się 
w gminie Nowogard. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców, którzy posiadają na swojej nieruchomości 
wyroby zawierające azbest do skorzystania z pomo-
cy oferowanej przez Gminę.
 Wszystkim nam zależy, aby ten szkodliwy dla 
zdrowia wyrób zniknął z naszego sąsiedztwa. Pro-
gram Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032 zobowiązuje wszystkich do pozbycia się do 
roku 2032 całości azbestu z naszego kraju.

USUWANIE AZBESTU W 2021 ROKU

 Wychodząc naprzeciw wszystkim niedogodno-
ściom, w trosce o zdrowie mieszkańców, Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, zaprasza do skorzystania 
z pomocy w pozbyciu się wyrobów zawierających 
azbest.
 „Gmina Nowogard informuje, że w 2021 roku 
uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Wydział GKMiOŚ
Anna Stokłos
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4
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