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	 W	 sobotę	12	września	burmistrz	Robert	Czapla	
wraz	 z	 zaproszonymi	 gośćmi	 dokonał	 oficjalnego	
otwarcia	 nowego	 pełnowymiarowego	 boiska	 pił-
karskiego	mieszczącego	 się	 na	 stadionie	miejskim.	
W	uroczystym	otwarciu	na	zaproszenie	burmistrza	
udział	wzięli:	Poseł	na	sejm	RP	Dariusz	Wieczorek,	
radny	 sejmiku	województwa	 zachodniopomorskie-
go	 Adam	 Fedeńczak,	 Prezes	 Zachodniopomorskiej	
Rady	Olimpijskiej	Stanisław	Kopeć,	przedstawiciele	
Polskiego	Związku	Piłki	Nożnej	w	osobach	prezesa	
Jana	Bednarka	wraz	z	byłym	reprezentantem	polski	
i	selekcjonerem	reprezentacji	Pawłem	Janasem,	Ste-
fanem	 Majewskim	 oraz	 Henrykiem	 Wawrowskim.	
W	uroczystościach	udział	wzięli	 również	 znani	No-

Sztuczne pełnowymiarowe
boisko piłkarskie otwarte

wogardzcy	medaliści	 Igrzysk	Olimpijskich,	 zastępca	
starosty	 powiatu	 goleniowskiego,	 byli	 starostowie	
Antoni	 Bielida,	 Jerzy	 Jabłoński	 były	 burmistrz	 No-
wogardu	Kazimierz	Ziemba,	były	zatepca	burmistrza	
Damian	 Simiński,	 samorządowcy,	 radni	 powiatowi	
i	 gminni,	 dyrektorzy	 szkół,	 kierownicy	 jednostek	
podległych	burmistrzowi,	zaproszeni	goście	i	kibice.
	 Chciałbym	wam	wszystkim	serdecznie	podzięko-
wać	 zwłaszcza	wszystkim	 byłym	 i	 obecnym	 preze-
som,	 członkom	 zarządu,	 działaczom,	 sekretarzom,	
trenerom,	zawodnikom,	sponsorom	i	wszystkim	lu-
dziom	dobrej	woli	 na	 co	dzień	wspierających	 klub	
LKS	 Pomorzanin	 Nowogard.	 Przez	 kilka	 lat	 w	 róż-
nych	miejscach	i	środowiskach	poruszany	był	temat	
budowy	tego	boiska.	Wy,	jako	klub	reprezentujecie	
miasto	 na	 różnych	 szczeblach.	Można	 powiedzieć,	
że	to	boisko	wam	się	należało.	To	kawał	czasu	i	ka-
wał	dobrej	roboty	którą	robicie	robiliście	i	chciałbym	
abyście	 robili	 dalej.	 	 Dziękuję	 radnym	 i	 wszystkim	
osobom	dzięki	którym	to	boisko	powstało	–	mówił	
podczas	otwarcia	burmistrz	Robert	Czapla.
	 Po	ponad	70	latach	stadion	miejski	w	Nowogar-
dzie	 doczekał	 się	 nowego	 boiska	 bocznego.	 Pod-
czas	 oficjalnego	 otwarcia	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
uroczyście	podpisał	akt	przekazania	boiska	dla	klu-
bu	LKS	Pomorzanin	Nowogard.	Z	pewnością	jest	to	
bardzo	dobra	wiadomość	dla	mieszkańców,	kibiców,	
a	w	szczególności	dla	sportowców.	Po	wielu	 latach	



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 3

oczekiwań	 oddano	 do	 użytku	 nowiutką	 pełnowy-
miarową	płytę	bocznego	boiska	o	wymiarach	pola	
gry	71x110	m.	Powierzchnia	boiska	składa	się	z	tra-
wy	syntetycznej	ułożonej	na	macie	shock	pad.	W	ra-
mach	 prac	 wykonano	 również	 110m	 powierzchni	
utwardzonej	 z	 kostki	 betonowej.	 Na	 boisku	 znaj-
dują	 się	 również	 bramki	 piłkarskie,	 piłkochwyty,	
oraz	 ławki	dla	piłkarzy	rezerwowych.	Boisko	posia-
da	 również	6	 słupów	oświetleniowych,	na	 których	
znajdują	 się	 24	 oprawy	 świetlne	 o	 mocy	 2000	W	
jedna.	Podczas	prac	związanych	z	tą	inwestycją	wy-
konano	również	dwa	szczelne	podziemne	zbiorniki	
wodne	na	deszczówkę.	Koszt	całkowity	inwestycji	to 
2	349	999,99	zł	pieniądze	na	ten	cal	pochodziły	ze	
środków	własnych	zabezpieczonych	w	budżecie	na	
2019	 rok	 przez	 radnych.	 Boisko	 posiada	 certyfikat	
FIFA	Quality	PRO	co	oznacza,	że	na	sztucznej	mura-
wie	mecz	mogą	rozgrywać	pierwszoligowe	drużyny.
	 Cieszę	się,	że	takie	boisko	powstało.	Teraz	można	
powiedzieć	 zaplecze	 sportowe	 jest	 na	najwyższym	
poziomie.	Dzięki	takim	inwestycjom	dzieci	młodzież	
i	dorośli	mogą	oddać	się	treningom,	realizować	swo-
je	pasje	a	trzeba	tu	powiedzieć,	że	warunki	do	tego	
mają	profesjonalne	–	mówi	były	reprezentant	 i	se-
lekcjoner	reprezentacji	polski	Paweł	Janas.
	 Zaraz	po	oficjalnym	otwarciu	odbył	 się	mecz	 li-
gowy	 pomiędzy	 Pomorzaninem	 Nowogard	 a	 Stalą	
Szczecin,	w	którym	to	symbolicznie	mecz	rozpoczął	
pierwszym	kopnięciem	burmistrz	Robert	Czapla.	Za-
raz	po	zakończonym	meczu	odbył	się	turniej	towa-
rzyski	nowogardzkich	podstawówek	 i	mecz	oldboy	
50+	i	60+	Duże	zainteresowanie	otwarciem	takiego	
obiektu	 sportowego	 pokazuje,	 że	 taka	 inwestycja	
była	potrzebna	dla	sportowców	i	mieszkańców.

Marcin Gręda
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	 W	 dniu	 10.09.2020r.	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
wraz	 z	 kierownikiem	 wydziału	 Rozwoju	 Lokalnego	
Funduszy	 Kultury	 i	 Sportu	 Jarosławem	 Soborskim,	
wręczył	dyrektorom	zwycięskich	szkół,	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	2	w	Nowogardzie,	pani	Ewie	Ży-
lak	oraz	Szkoły	Podstawowej	w	Wierzbię-
cinie,	panu	Józefowi	Korkosz,	nagrody	za	
zajęcie	 pierwszych	miejsc	w	Gminnych	
Igrzyskach	Dzieci	 i	Młodzieży.	Obie	na-
grody	były	pieniężne,	w	kwocie	5	000	zł,	
z	 przeznaczeniem	 na	 zakup	 sprzętu	
sportowego	dla	wygranych	szkół.
	 Igrzyska	 sportowe	 odbywały	
się	 w	 poprzednim	 roku	 szkol-
nym	 i	 trwały	od	września	do	
marca.	Konkurencje	w	jakich	
rywalizowały	 szkoły	 to:	 piłka	
koszykowa,	 piłka	 siatkowa,	
piłka	nożna,	piłka	ręczna,	uni-
hokej,	sztafetowe	biegi	przeła-
jowe	i	tenis	stołowy.
	 Spotkanie	było	również	okazją	do	
rozmowy	 na	 temat	 motywacji	 młodych	 sportow-

Nagrody za Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży

ców,	 poszukiwaniu	 talentów	 sporto-
wych	ale	i	trudnościach	w	zorganizowa-

niu	 zawodów	 sportowych	 czy	 chociażby	
przeprowadzeniu	 lekcji	 wychowania	 fizycz-

nego	przestrzegając	obecnych	wymogów	sanitar-
nych.	Rozmawiano	również	na	temat	roli	sportu	
w	 życiu	 uczniów	 i	 powrocie	 dawno	 zapomnia-
nych	dyscyplin	sportowych	czy	gier	zespołowych	
takich	jak	palant	i	ringo.

	 Na	koniec	dyrekcja	obu	szkół	zapewniła,	że	otrzy-
mane	 nagrody	 pomogą	 szkołom	 realizować	 cele	
sportowe	i	osiągać	sukcesy	w	kolejnych	latach.

Ewa Brzykcy
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	 Jest	 to	 kolejna	 inwestycja	 burmistrza	 w	 nowo-
gardzką	 oświatę.	 Tym	 razem	 na	 polecenie	 burmi-
strza	Roberta	Czapli	rozpoczęły	się	prace	mające	na	
celu	remont	i	docieplenie	elewacji.	W	dniu	21	wrze-
śnia	br.	ekipa	remontowa	pod	nadzorem	Jarosława	
Hołubowskiego	 rozpoczęła	 prace	 przy	 przedszkolu	
nr	1	na	ulicy	Żeromskiego.	Tego	dnia	podczas	rozpo-
czętych	prac	na	miejsce	udał	się	również	burmistrz	
Robert	Czapla,	który	wraz	z	dyrektor	przedszkola	Jo-
lantą	Bielską	omówił	zakres	prac	remontowych.
	 Cieszę	 się,	 że	 burmistrz	 zdecydował	 się	 na	 re-
mont	 tej	właśnie	placówki.	Wreszcie	doczekaliśmy	
się	upragnionego	 remontu.	Dotychczasowa	współ-
praca	z	burmistrzem	układała	się	bardzo	dobrze.	Za-
wsze,	kiedy	tylko	zwróciliśmy	się	o	pomoc	burmistrz	
chętnie	pomagał.	Na	 ten	 remont	 czekaliśmy	wszy-
scy:	rodzice,	dzieci	 i	wychowawcy	-	mówi	dyrektor	
przedszkola	nr	1	w	Nowogardzie	Jolanta	Bielska.
	 Przedszkole	 przy	 ulicy	 Żeromskiego	 to	 kolejny	
remontowany	edukacyjny	obiekt.	Przypomnijmy,	że	
burmistrz	 w	 oświatę	 inwestuje	 rok	 rocznie,	 dzięki	
czemu	na	innych	obiektach	udało	się	przeprowadzić	
remonty.
	 Zakończyły	 się	 prace	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Błotnie	 i	Przedszkolu	nr	4	 .	 Jeszcze	podczas	wy-

Burmistrz Robert Czapla rozpoczął
remont przedszkola nr 1

konywania	 tych	 prac	 informowałem	 że	 następne	
remonty	 będą	 realizowane	 w	 przedszkolu	 nr	 1.	
Zgodnie	z	wcześniejszymi	moimi	obietnicami	ekipa	
remontowa	udała	się	właśnie	do	kolejnej	placówki	
edukacyjnej.	Wspieramy	 i	 inwestujemy	w	oświatę.	
Dzięki	takim	inwestycjom	remontowym	polepszamy	
warunki	edukacyjne	w	gminie	–	mówi	Burmistrz	Ro-
bert	Czapla.
	 Dotychczas	dzięki	staraniom	burmistrza	Roberta	
Czapli	udało	się	wykonać	w	przedszkolu	nr	4	na	ulicy	
Kościuszki	remont	sal	i	całego	zaplecza	sanitarnego.	
Jeszcze	wcześniej	wyremontowano	drogę	dojazdo-
wą	do	przedszkola	i	miejsca	parkingowe.	Ten	obiekt	
przeszedł	gruntowny	remont	można	powiedzieć,	że	
przedszkole	jest	w	pełni	wyremontowane.	Pozosta-
ło	tylko	wyremontować	gabinet	Pani	dyrektor	i	kilka	
pomieszczeń	 biurowych.	 Kolejną	 placówką	 oświa-
tową,	 na	 której	 odbywały	 się	 prace	 ociepleniowe	
prowadzone	przez	ekipę	remontową	Jarosława	Ho-
łubowskiego	składającą	się	przede	wszystkim	z	pra-
cowników	 zatrudnionych	 przez	 Urząd	 Miejski	 to	
Szkoła	Podstawowa	w	Błotnie.	Tu	również	szkoła	zo-
stała	ocieplona	 i	wykonane	zostały	niezbędne	pra-
ce	remontowe.	Wartym	uwagi	jest	fakt,	że	również	
oprócz	remontów	wymieniona	szkoła	i	przedszkole	
wzbogaciły	się	o	nowe	place	zabaw.

Marcin Gręda
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	 W	 dniu	 15.09.2020	 burmistrz	 Robert	 Czapla	
zaprosił	 na	 spotkanie	 architektów	 z	 pracowni	 Ar-
chispectrum	 w	 Szczecinie	 oraz	 przedstawicieli	
przedsiębiorców,	 którzy	 są	 właścicielami	 działek	
leżących	pomiędzy	ulicą	5	Marca	a	ulicą	700	 lecia	
w	celu	omówienia	projektu	budowy	parkingów	przy	
ul.	700	lecia	27.
	 W	 spotkaniu,	 poświęconemu	 dyskusji	 nad	
szczegółami	 przygotowanego	 projektu	 architekto-
nicznego,	 uczestniczyli	 pracownicy	 Urzędu	 Miasta	
wydziału	 Gospodarki	 Komunalnej	 Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Środowiska	w	osobach:	zastępcy	kierow-
nika	wydziału	Wojciecha	Szponara	oraz	 Inspektora	

Projekt budowy parkingów
przy ul. 700 lecia

wydziału	 Agnieszki	Warkalewicz.	 Działka	 na	 której	
ma	być	przeprowadzona	inwestycja	jest	własnością	
Gminy,	dlatego	burmistrz	od	lat	zabiega	o	budowę	
miejsc	parkingowych	w	tym	miejscu,	mając	na	uwa-
dze	zarówno	dobro	mieszkańców	bloków	stojących	
na	ul.	700	lecia,	jak	i	przedsiębiorców	prowadzących	
działalność	usługowo-	handlową	we	wspomnianym	
miejscu.	Zarówno	pan	burmistrz	jak	i	przedsiębiorcy	
podzielili	się	swoimi	uwagami,	pomysłami	i	przemy-
śleniami	dotyczącymi	projektu	starając	się	wypraco-
wać	najkorzystniejsze	rozwiązanie.
	 Ostatecznie	zaakceptowano	przedstawioną	przez	
pracownię	 wersję	 projektu	 przewidującą	 budowę	
11	miejsc	parkingowych.

Ewa Brzykcy
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	 W	 związku	 z	 planowanym	 otwarciem	 nowego	
stadionu	 miejskiego	 w	 Nowogardzie	 trwają	 prace	
remontowe,	zlecone	przez	burmistrza	Roberta	Cza-
plę.	Obecnie	trwa	układanie	nawierzchni	chodnika	
prowadzącego	do	bramy	stadionu	 i	drogi	dojazdo-
wej	do	stadionu	od	ulicy	Wojska	Polskiego.
	 W	najbliższych	dniach	dojście	 i	dojazd	prowadzą-
ce	 do	 stadionu	 zyskają	 nowe,	 reprezentacyjne	 obli-
cze.	Do	końca	tygodnia	położona	zostanie	nowa	na-

Remonty przy stadionie
wierzchnia	 asfaltowa	 na	 drodze,	 a	 chodnik	 zostanie	
ułożony	z	kostki	„polbruk”.	Wyremontowany	zostanie	
również	parking	przed	stadionem.	Prace	remontowe	
posuwają	się	szybko	 i	sprawnie,	co	cieszy	klub	spor-
towy	Pomorzanin,	wraz	z	prezesem	Marcinem	Skór-
niewskim	na	czele.	Niebawem	użytkownicy	stadionu,	
piłkarze	 i	 kibice	 będą	mogli	 bezpiecznie	 i	wygodnie	
dotrzeć	na	miejsce	gminnych	imprez	sportowych.

Ewa Brzykcy
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	 Zgodnie	 ze	 zgłaszanymi	 przez	
Państwa	 informacjami,	związany-
mi	 z	 niebezpieczeństwem	 stycz-
ności	 z	 barszczem	 Sosnowskiego	
Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla,	podjął	decyzję	o	przepro-
wadzeniu	zabiegów	agrotechnicz-
nych	na	terenie	gminy	Nowogard,	
mających	na	 celu	 likwidację	 sku-
pisk	barszczu	Sosnowskiego.
	 Burmistrz	 Gminy	 Nowogard	
Robert	Czapla	 informuje,	że	gmi-
na	Nowogard	uzyskała	dotację	na	
realizację	zadania	pn.	„	Likwidacja	
barszczu	Sosnowskiego	”	w	grani-
cach	 administracyjnych	 gm.	 No-
wogard.	Programem	zostały	obję-
te	 zinwentaryzowane	 stanowiska	
występowania	 tej	niebezpiecznej	
i	 toksycznej	 rośliny.	 Wszystkie	
prace,	 zgodnie	 z	 harmonogra-
mem,	 zostały	 wykonane	 przez	
firmę	MICHLAS	Daniel	Grzelak	do	
końca	sierpnia	2020	roku.
	 Roślina	 barszczu	 Sosnowskie-
go	zaliczana	jest	do	gatunków	ro-
ślin	 inwazyjnych	 oraz	 wypierają-
cych	rodzime	gatunki	z	obszarów	

Gmina walczyła
z Barszczem Sosnowskiego

ich	naturalnych	siedlisk,	a	w	kon-
sekwencji	 do	 ubożenia	 rodzimej	
flory.	To	bylina	o	dętych	(pustych	
w	 środku)	 łodygach,	 podłużnie	
bruzdowanych,	 pokrytych	w	dol-
nej	części	fioletowymi	plamkami.	
W	 ciągu	 jednego	 sezonu	 może	
dorastać	do	4	-	5	metrów	wysoko-
ści.	Jego	cechą	charakterystyczną	
są	 białe,	 drobne	 kwiaty	 zebrane	
w	 gigantyczny	 baldach	 w	 kształ-
cie	parasolki	i	duże	liście,	które	są	
skrętolegle	 ułożone	 na	 łodydze.	
Roślina	 ta	 jest	 niebezpieczna	 za-

równo	dla	 ludzi,	 jak	 i	zwierząt	ze	
względu	na	właściwości	 parzące,	
z	 uwagi	 na	 produkowane	 olejki	
lotne,	które	w	kontakcie	ze	skórą,	
pod	wpływem	promieni	 słonecz-
nych,	 powodują	 silne	 oparzenia	
i	rany.
	 Biorąc	 jednak	pod	uwagę	wy-
soką	żywotność	i	plenność	rośliny,	
jak	 również	 wydłużoną	 zdolność	
nasion	 do	 kiełkowania,	 koniecz-
ne	 stało	 się	 zaplanowanie	 przez	
gminę	Nowogard	zabiegów	w	ko-
lejnych	latach.	I	tak	będą	wykony-
wane	 zabiegi	 agrotechniczne,	po-
legające	na	dokonaniu	co	najmniej	
dwóch	 serii	 oprysków	 chemicz-
nych	w	ciągu	roku,	w	przeciągu	na-
stępnych	pięciu	lat	(z	możliwością	
przedłużenia	zabiegów	na	kolejne	
lata)	 w	 miejscach	 wyszczególnio-
nych	 w	 inwentaryzacji	 działek,	
celem	 całkowitej	 likwidacji	 rośli-
ny.	 Największe	 nasilenie	 Barszczu	
Sosnowskiego	 w	 Naszej	 gminie,	
występuje	 na	 terenie	 sołectwa	
Długołęka.

Dominika Jagiela
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	 W	dniu	 21.09	br	w	Bibliotece	Miejskiej,	 z	 upo-
ważnienia	burmistrza	Roberta	Czapli,	zastępca	bur-
mistrza	Krzysztof	Kolibski	podpisał	kolejne	14	umów	
na	dofinansowanie	wymiany	starych	pieców	grzew-
czych	na	nowe	piece	proekologiczne.
	 Przypomnijmy,	że	Projekt	uchwały	w	tej	sprawie,	
podpisany	przez	burmistrza	Roberta	Czaplę,	powstał	
już	w	2018	roku,	a	pierwsze	umowy	w	ramach	pro-
gramu	„Zdrowe	powietrze	w	Nowogardzie”	zostały	
podpisane	 rok	 temu.	 Zainteresowanie	 nim	 jednak	
nie	gaśnie,	a	właściciele	mieszkań	i	domów,	którzy	
biorą	 w	 nim	 udział,	 wciąż	mogą	 otrzymać	 pienią-
dze	w	postaci	dotacji	na	zakup	nowego	pieca	i	czę-
ści	nowej	instalacji	grzewczej.	Jednorazowa	dotacja	
wynosi	nie	więcej	niż	3	tysiące	złotych	dla	domów	
i	mieszkań	oraz	5	tysięcy	złotych	dla	budynków	wie-
lorodzinnych,	 posiadających	 wspólną	 kotłownię.	
Dotacja	 stanowi	 50	%	 kosztów	 związanych	 z	 zaku-
pem	pieca	i	instalacji	grzewczej,	jednakże	nie	obej-
muje	zwrotów	kosztów	za	 inwestycje	zrealizowane	
przed	podpisaniem	umowy.
	 W	2019	roku	z	takich	dopłat	skorzystały	33	rodzi-
ny,	26	czerwca	w	Bibliotece	Miejskiej	zawarte	zostały	

Zdrowe powietrze w Nowogardzie

26	nowe	umowy	na	łączną	kwotę	78	tys.	zł,	a	umowy	
wrześniowe	podpisano	na	kwotę	42	tys.	zł.
	 Jak	podkreślił	zastępca	burmistrza	na	poniedział-
kowym	spotkaniu,	jest	to	bardzo	ważna	inicjatywa,	
niosąca	niewymierne	korzyści	dla	wszystkich	miesz-
kańców,	jest	to	kolejny	krok	w	walce	o	czyste	powie-
trze	w	Nowogardzie,	w	 związku	 z	 czym,	 za	współ-
pracę	 podziękował	 mieszkańcom	 przystępującym	
do	programu.
	 O	dotację	nadal	starać	się	mogą	osoby	fizyczne	
i	 prawne	 będące	 właścicielami,	 współwłaściciela-
mi	 domów	 jednorodzinnych,	 wielorodzinnych	 lub	
lokali	 mieszkalnych	 oraz	 wspólnoty	 i	 spółdzielnie	
mieszkaniowe.	Dofinansowaniu	 podlega	 zakup	 ko-
tła	gazowego	na	olej	opałowy,	kotła	na	biomasę	lub	
paliwo	 stałe,	 co	 najmniej	 5	 klasy	 lub	 pieca	 zasila-
nego	 prądem	elektrycznym.	Dofinansowanie	moż-
na	 będzie	 uzyskać	 również	 na	 elementy	 związane	
z	nowym	systemem	ogrzewania.	Więcej	 informacji	
na	ten	temat	szukać	należy	w	Wydziale	Gospodarki	
Komunalnej,	Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	 Środowiska	
(Justyna	Wiącek,	tel.	91	39	26	238).

Ewa Brzykcy
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	 Pewniej	 mogą	 poczuć	 się	 rodzice	 dzieci,	 które	
uczęszczają	do	działających	na	terenie	gminy	Nowo-
gard	szkoł	 i	przedszkoli.	 Ich	dyrektorki	 i	dyrektorzy	
odebrali	24	września	od	burmistrza	Roberta	Czapli	
„antykoronawirusowe”	akcesoria.
	 Wszystko	to,	co	z	inicjatywy	burmistrza	zakupio-
no,	przekazano	przedstawicielom	placówek	podczas	
krótkiego	 spotkania,	 które	 odbyło	 się	 w	 Zespole	
Szkół	Ogólnokształcących	przy	ul.	Bohaterów	War-
szawy.	 Rozdysponowano	 23	 wirusobójcze	 lampy	
UV-C		do	dezynfekcji	pomieszczeń,	44	dozowników	
do	płynów	dezynfekujących,	245	mini-przyłbic	oraz	
po	jednym	laptopie	na	każdą	szkołe	i	przedszkole.

W szkołach i przedszkolach
będzie bezpieczniej

	 -	 Przedszkola	 dostaną	 po	 trzy	 lampy,	 pozosta-
łe	 placówki	 -	według	 zgłoszonego	wcześniej	 zapo-
trzebowania.	Mamy	nadzieję,	 że	dzięki	nim	 znacz-
nie	 wzrośnie	 poczucie	 bezpieczeństwa	 uczniów,	 a	
przede	wszystkim	ich	rodziców,	bo	przecież	ich	tro-
ska	o	zdrowie	dzieci	w	obecnej	sytuacji	 jest	zrozu-
miała	 -	 powiedziała	 Agnieszka	 Zarębska	 z	 Zespołu	
Ekonomiczno	Administracyjnego	Szkół.
	 To	nie	pierwsze	zakupy,	jakich	dokonano	na	zle-
cenie	burmistrza	Roberta	Czapli,	by	zapewnić	bez-
pieczeństwo	 mieszkańcom	 Nowogardu	 i	 okolic.	
Wcześniej	 przekazano	między	 innymi	 ozonator	 na	
rzecz	pogotowia	ratunkowego,	a	do	szpitala	różnego	
rodzaju	sprzęt	oraz	środki	ochrony	osobistej.

Paweł Botarski
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	 W	dniu	14.	września	br.	odbyło	się	odebranie	ko-
sza	 wrzutowego,	 wykonanego	 przez	 nowogardzką	
firmę	FUP	MIRA-ART	Artur	Hamelak,		przeznaczone-
go	do	zbierania	plastikowych	nakrętek.
	 Z	 inicjatywy	 burmistrza	 Roberta	 Czapli,	 przy	
głównym	wejściu	na	plażę	nowogardzkiego	jeziora,	
został	zamontowany	solidny	kosz	w	kształcie	dwóch	
serc.	 Jak	 mówi	 sam	 burmistrz,	 jest	 to	 gest	 serca	
i	 wsparcie	 dla	 małego	 bohatera	 Arusia	 Grzesiaka,	
mieszkańca	 Nowogardu,	
podopiecznego	 Fundacji	
Pomocy	 Osobom	 Niepeł-
nosprawnym	 „Słoneczko”	
w	walce	o	lepsze	jutro.
	 Wraz	z	mamą,	panią	Do-
rotą	 Grzesiak,	 panem	 Jac-
kiem	Olszewskim	 -	 znanym	
Nowogardzkim	 społecz-
nikiem,	 który	 od	 lat	 wspomaga	 osoby	 niepełno-
sprawne	organizując	zbiórki	nakrętek	plastikowych,	
w	 towarzystwie	 radnych	 Pawła	 Lembasa,	 Stanisła-
wa	 Saniuka	 i	 Jerzego	 Kubickiego	 oraz	 pracownika	
wydziału	GKMiOŚ	Urzędu	Miejskiego	Anny	Stokłos,	
nasz	bohater	z	rąk	burmistrza	odebrał	klucz	do	ko-
sza,	 który	 jest	w	 stanie	 pomieścić	 kilkaset	 kilogra-
mów	nakrętek.
	 Aruś	od	początku	swojego	życia	walczy	o	zdrowie	
i	 sprawność,	 osiąga	 zdumiewające	 rezultaty	 i	 robi	
ogromne	 postępy,	 co	 kosztuje	 nie	 tylko	 jego	 sa-

Odebranie serc wrzutowych na nakrętki

mego,	ale	również	jego	rodzinę	i	terapeutów	wiele	
pracy,	czasu,	wyrzeczeń	i	pieniędzy.	Rodzina	Arusia	
podziękowała	 burmistrzowi	 za	 pomysł,	 wykonanie	
oraz	wsparcie	w	tej	nierównej	walce.
	 Teraz	wszystko	w	rękach	mieszkańców.	Aruś	po-
trzebuje	naszej	mobilizacji	aby	regularnie	zapełniać	
dedykowane	 temu	 kosze	 odpowiednim	 rodzajem	
plastiku.	 Dzięki	 wspólnym	 wysiłkom	 mieszkańców	
kosztowne	 turnusy	 rehabilitacyjne	 dla	małego	 bo-
hatera	będą	łatwiej	dostępne.
	 Więcej	informacji	na	temat	historii	małego	boha-
tera	z	Nowogardu	i	formach	pomocy	znajduje	się	na	
stronie	www.arkadiuszgrzesiak.wordpress.com

Ewa Brzykcy
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Burmistrz Robert Czapla wręczył
medale za długoletnie pożycie
małżeńskie kolejnym parom

	 22	września	pierwsze	22,	a	24	września	kolejne	
22	pary	małżeńskie	zostały	uhonorowane	z	rąk	bur-
mistrza	 Roberta	 Czapli	 medalami	 wręczanymi	 pa-
rom	z	ponad	50	 letnim	stażem.	Udekorowania	par	
medalami	 w	 imieniu	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	może	dokonać	jedynie	burmistrz,	w	tym	wy-
padku	burmistrz	Nowogardu,	który	z	przyjemnością	
po	raz	kolejny	wypełnił	ten	obowiązek	podkreslając,	
że	w	związku	nie	ma	nic	ważniejszego	niż	miłość,	a	
jeśli	 trwa	ona	z	górą	pół	wieku,	 to	 jest	godna	naj-
wyższego	szacunku.	Nowogardzkie	pary	przybyłe	na	
uroczystość	w	restauracji	“Przystań”,	poza	medalami	
z	rąk	burmistrza	otrzymały	kwiaty	i	gratulacje	z	rąk	
zastępcy	burmistrza	Krzysztofa	Kolibskiego	oraz	zło-

te	listy	gratulacyjne	z	rąk	radnego	Jacka	Rafińskiego	
oraz	radnego,	byłego	przewodniczącego	Rady	Miej-
skiej	Stanisława	Saniuka.	Uroczystość	poprowadziła	
zastępca	kierownika	Urzędu	Stanu	Cywilnego,	pani	
Mariola	Tyrcha.	
	 W	części	oficjalnej	 spotkania	nie	 zabrakło	miej-
sca	na	przemówienia	 reprezentacji	USC,	pana	bur-
mistrza,	który	poza	zdrowiem	i	pomyślnością	życzył	
jubilatom	kolejnych	lat	w	miłości	oraz	podziękowa-
nia	ze	strony	uhonorowanych	jubilatów.	W	przemiłej	
atmosferze	pary	małżeńskie	wzniosły	toast	i	rozpo-
częły	część	nieoficjalną	spotkania	dając	się	porwać	
muzyce.	To	wzruszająca	chwila	dla	jubilatów,	którzy	
z	optymizmem	patrzą	w	przyszłość.
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24 września medale „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” otrzymali:
•	Halina	i	Kazimierz	Bobowcowie
•	Krystyna	i	Wiktor	Bzowi
•	Teresa	i	Henryk	Daćkowscy
•	Teresa	i	Józef	Danilewscy
•	Irena	i	Adam	Fedorowiczowie
•	Dania	i	Marian	Glancowie
•	Halina	i	Eugeniusz	Heinrichowie
•	Władysława	i	Józef	Hugetowie
•	Anna	i	Wacław	Kacprzakowie
•	Maria	i	Jan	Kowalczykowie
•	Zofia	i	Stanisław	Krusińscy
•	Janina	i	Tadeusz	Mańkowscy
•	Barbara	i	Władysław	Muchowie
•	Jadwiga	i	Zdzisław	Prochowscy
•	Teresa	i	Bogumił	Pustelnikowie
•	Franciszka	i	Jan	Sitarzowie
•	Jadwiga	i	Zdzisław	Szmitowie
•	Maria	i	Antoni	Szokowie
•	Henryka	i	Leszek	Tworkowie
•	Bożena	i	Daniel	Walczakowie
•	Krystyna	i	Zygmunt	Zięciakowie

22 września medale „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” otrzymali:
•	Anna	i	Jan	Adamelakowie
•	Maria	i	Ryszard	Cejmanowie
•	Krystyna	i	Władysław	Cieślikowie
•	Alfreda	i	Bogdan	Cieślakowscy
•	Bożena	i	Tadeusz	Filipczakowie
•	Julia	i	Tadeusz	Hołubowscy
•	Halina	i	Paweł	Kabaczyńscy
•	Wanda	i	Jan	Kłysowie
•	Teresa	i	Edward	Korniccy
•	Halina	i	Zdzisław	Krzyszkowscy
•	Krystyna	i	Jerzy	Laskowscy
•	Danuta	i	Jan	Machoccy
•	Sabina	i	Bolesław	Naprawcowie
•	Celina	i	Wiesław	Olewiccy
•	Halina	i	Eugeniusz	Sudomierscy
•	Anna	i	Bogdan	Szafranowie
•	Urszula	i	Roman	Szałkiewiczowie
•	Łucja	i	Witold	Wesołowscy
•	Marianna	i	Stanisław	Wiśniewscy
•	Stefania	i	Stanisław	Wiśniewscy
•	Hanka	i	Ryszard	Włochowiczowie
•	Krystyna	i	Władysław	Wróblowie
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	 Temat,	 który	 ujrzał	 światło	
dzienne	ujawniony	przez	Dziennik	
Nowogardzki	w	wydaniu	wtorko-
wym	z	22	września	wywołał	burzę	
wśród	 mieszkańców.	 W	 efekcie	
czego	podczas	dzisiejszego	posie-
dzenia	 Rady	Miejskiej	 to	 jest	 24	
września	 bieżącego	 roku	 Radny	
Paweł	 Lembas	 w	 imieniu	 klubu	
radnych	 „Lewicy”	 złożył	 wniosek	
do	 burmistrza	 o	 interwencję	 w	
sprawie	domniemanego	znęcania	
się	 nad	 rodziną	 przez	 jednego	 z	
radnych.	
	 Radni	 klubu	 „Lewicy”	 kate-
gorycznie	 sprzeciwili	 się	 takim	
metodom	 wyrażania	 swoich	 fru-
stracji	wobec	najbliższych.	Niedo-
puszczalne	jest	to,	aby	taki	przed-
stawiciel	rady	sprawował	funkcje	
publiczne	 i	 reprezentował	miesz-
kańców.	
	 My	radni	lewicy	jesteśmy	zbul-
wersowani	 takim	 zachowaniem	
przez	 radnego.	 Mamy	 nadzieję,	
że	ta	sprawa	szybko	się	wyjaśni	 i	
będziemy	wiedzieli	kim	jest	dany	
sprawca	 przemocy	w	 rodzinie,	 o	
którym	 napisał	 Dziennik	 Nowo-
gardzki.	 Mamy	 też	 nadzieję,	 że	
radny	sam	zrezygnuje	z	bycia	rad-

Który radny znęca się nad rodziną? 

nym–	mówi	Jacek	Rafiński	z	klubu	
radnych	Lewicy
	 Wniosek,	w	 którym	 radni	 pod-
kreślają	 bulwersujące	 zachowania	
radnego	na	tle	przemocy	w	rodzinie	
trafił	do	urzędu	miejskiego.	Jeszcze	
w	 tym	 tygodniu	 zastępca	 burmi-
strza	jako	osoba	odpowiedzialna	za	
funkcjonowanie	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	 skieruje	 pisma	 do	 dy-
rektor	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecz-
nej	Doroty	Maślanej	i	komendanta	
Komisariatu	Policji	w	Nowogardzie	
podkomisarza	Andrzeja	Artemiuka	
oraz	 przewodniczącego	 rady	miej-
skiej	w	celu	podjęcia	działań	wyja-
śniających,	zgodnie	z	wolą	radnych.

	 Przemoc	 wobec	 rodziny	 to	
przestępstwo.	 Znęcanie	 się	 fi-
zyczne	 lub	psychiczne	nad	osobą	
najbliższą	jest	ścigane	z	urzędu	–	
podlega	 karze	 pozbawienia	 wol-
ności	 od	 3	miesięcy	 do	 5	 lat.	W	
tym	 przypadku,	 jako	 że	 zachodzi	
podejrzenie	 że	 czynu	 dopuszcza	
się	jeden	z	radnych	a	więc	osoba	
publicznie	znana	i	na	co	dzień	roz-
poznawalna	 przez	 mieszkańców,	
przewodniczący	 rady	 powinien	
szczególnie	 zająć	 się	 tą	 sprawą,	
aby	 ją	wyjaśnić.	 Radny	 to	przed-
stawiciel	 swoich	 wyborców	 czyli	
mieszkańców.	 Powinien	 świecić	
przykładem	 dla	 innych	 i	 być	 po-
zbawiony	 jakichkolwiek	 proble-
mów	 z	 prawem.	 A	 znęcanie	 się	
nad	 rodziną	 niesie	 spore	 konse-
kwencje	 prawne	 ale	 i	 etyczne	 .	
W	 związku	 z	 tym	 radny	 znęcają-
cy	się	nad	rodziną	sam	powinien	
zrezygnować	 z	 pełnienia	 funkcji	
publicznych.	 Czy	 taki	 radny	 bez	
zaufania	 społecznego	 dalej	 po-
winien	być	radnym?	Z	pewnością	
nie.	Przemoc	wobec	rodziny	spo-
tyka	się	z	negatywnym	odbiorem	
wśród	 społeczeństwa.	 Miesz-
kańcy	 posiadający	 wiedzę	 jakich	
czynów	 dopuszcza	 się	 radny	 z	
pewnością	 nie	 obdarzyli	 by	 go	
mandatem	 zaufania.	 Niedopusz-
czalne	 jest	 znęcanie	 się	 nad	 ro-
dziną.	Mamy	nadzieje,	 że	 policja	
i	ośrodek	pomocy	społecznej	wy-
wiążą	się	ze	swoich	obowiązków	i	
wyjaśnią	sprawę.

Marcin Gręda
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	 Jak	 co	 roku,	 17	 września	
w	 rocznicę	 agresji	 Związku	 So-
wieckiego	 na	 Polskę,	 nowo-
gardzkie	Koło	Związku	Sybiraków	
zorganizowało,	 pod	 pomnikiem	
Sybiraków	na	cmentarzu,	uroczy-
stość	upamiętniającą	wydarzenia	
sprzed	81	lat.	
	 Na	 zaproszenie	 prezes	 związ-
ku,	 pani	 Franciszki	 Kobylińskiej,	
burmistrz	 Robert	 Czapla,	 wraz	
z	zastępcą	Krzysztofem	Kolibskim	
i	 sekretarzem	 Grzegorzem	Wasi-
lewiczem,	wzięli	udział	we	wspól-
nej	 uroczystości,	 oddając	 hołd	
tym,	którzy	pozostali	na	ziemiach	
Wschodu	oraz	tym,	którzy	powró-
cili	 do	 Polski	 z	 zesłania	 i	 osiedlili	
się	na	Ziemi	Nowogardzkiej,	spo-
czywając	w	niej	na	zawsze.	
	 Burmistrz	 podziękował	 pani	
prezes	 za	 pielęgnowanie	 historii	
i	 dbanie	o	 to,	 aby	pozostała	ona	
w	naszych	sercach,	po	czym	uro-
czyście	złożył	wieniec	pod	pomni-
kiem.	
	 W	 tegorocznych	 obchodach	
Dnia	 Sybiraka	 wzięli	 udział	 rów-
nież	 wolontariusze	 z	 SP	 2,	 przy-

Dzień Sybiraka

gotowując	wzruszający	program	artystyczny,	poczet	sztandarowy	SP	2	
wraz	z	przedstawicielami	grona	pedagogicznego	z	dyrektor,	panią	Ewą	
Żylak	na	czele	oraz	ksiądz	proboszcz	Grzegorz	Legutko.	
	 Zarówno	 prezes	 Sybiraków,	 jak	 i	 burmistrz	 podkreślali	 rolę	 mło-
dzieży	w	świętowaniu	wydarzeń	historycznych,	która	to	ma	pamiętać	
i	przekazywać	pamięć	tą	kolejnym	pokoleniom.	
	 Poza	 częścią	 oficjalną	 uroczystości,	 spotkanie	 było	 okazją	 do	wy-
słuchania	wspomnień,	rozmowy	o	historii	i	przyszłości,	gdzie	wszyscy	
goście	wyrazili	nadzieję	spotkania	za	rok	w	niepomniejszonym	gronie,	
życząc	sobie	na	wzajem	zdrowia.

Ewa Brzykcy
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	 W	 dniu	 10.09.2020r.	 dyrektor	 Ośrodka	 Pomo-
cy	Społecznej	w	Nowogardzie,	pani	Dorota	Maśla-
na	obchodziła	 jubileusz	30	 lat	pracy.	Z	tej	okazji	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 w	 towarzystwie	
swojego	 zastępcy	 Krzysztofa	 Kolibskie-
go,	skarbnika	Marcina	Marchewki,	oraz	
przedstawicielki	 kadr	 Anny	 Doma-

30 lecie pracy dyrektor OPS
nowskiej,	 złożył	 gratulacje,	 podziękował	 za	 wielo-
letnią	pracę	i	zaangażowanie	oraz	wręczył	zasłużoną	
nagrodę	jubileuszową.	

	 Spotkanie	było	okazją	do	rozmowy	o	obec-
nych	 wyzwaniach	 jakim	 na	 co	 dzień	 musi	
sprostać	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	ale	
również	o	tym	jak	te	wyzwania	i	potrzeby	
mieszkańców	objętych	opieką,	zmienia-
ją	się	na	przestrzeni	lat.	
	 Pani	dyrektor	podziękowała	za	uzna-
nie,	podzieliła	się	z	młodszymi	stażem	pra-

cownikami	 Urzędu	 Miejskiego	 przepisem	
na	sukces	w	wieloletniej	pracy	oraz	zapewniła	

o	chęci	kontynuacji	pełnienia	swoich	obowiązków	
w	kolejnych	latach.	
	 Dołączamy	 się	 do	 gratulacji	 i	 życzymy	 dalszych	
sukcesów	zawodowych.

Ewa Brzykcy
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	 Od	 1	 września	 do	 30	 listopada	 tego	 roku,	 na	
terenie	 całego	 kraju	 odbywa	 się	 największe	 rolni-
cze	badanie	 statystyczne	 -	Powszechny Spis Rolny 
2020.	 Realizowane	 jest	 	 raz	 na	 10	 lat	 i	 obejmuje	
wszystkie	gospodarstwa	rolne.	Dane,	które	podamy	
dziś	pozwolą	nam	rozwijać	się	w	przyszłości.	O	tym,	
że	 liczy	 się	 rolnictwo	 przekonamy	 się	 już	 wkrótce	
podczas	Powszechnego	Spisu	Rolnego	 (PSR),	 który	
będzie	przeprowadzony	na	terenie	całego	kraju	od	
1	września	do	30	listopada	2020	r.	Jest	to	niezwykle	
ważne	 przedsięwzięcie	 realizowane	 co	 10	 lat.	 Po-
zwala	zbadać	zarówno	wielkość	jak	i	kierunek	zmian	
zachodzących	w	polskim	rolnictwie.	Spis	 rolny	 jest	
przeprowadzany	 wśród	 osób	 fizycznych	 oraz	 osób	
prawnych	i	 jednostek	organizacyjnych	niemających	
osobowości	 prawnej,	 które	 są	 użytkownikami	 go-
spodarstw	rolnych.

	 Powszechny	 Spis	 Rolny	 zapewnia	 dane	 na	 naj-
niższym	poziomie	podziału	 terytorialnego	 (gminy),	
które	 są	niezbędne	do	prowadzenia	polityki	 regio-
nalnej,	 oceny	 rozwoju	 gospodarki	 rolnej	 oraz	 ana-
lizy	 zmian,	 jakie	 zaszły	w	 rolnictwie	na	przestrzeni	
lat	2010	–	2020.	Ponadto	dane	zebrane	podczas	spi-
su	 rolnego	 zostaną	wykorzystane	do	oceny	 instru-
mentów	Wspólnej	 Polityki	 Rolnej,	w	 tym	negocja-
cji	w	ramach	UE	-	rodzaju	oraz	wielkości	dopłat	dla	
rolnictwa	i	obszarów	wiejskich.	Istotne	będzie	także	
zbadanie	 wpływu	 rolnictwa	 na	 środowisko,	 krajo-
braz	i	zmiany	klimatyczne.

	 Rozwój	technologii	ułatwia	życie	na	wielu	płaszczy-
znach	 –	 dlatego	 wychodzimy	 naprzeciw	 potrzebom	
naszych	respondentów.	Dbając	o	ich	wygodę,	podczas	
najbliższego	 spisu,	 to	 właśnie	 samospis	 internetowy	
będzie	 podstawowym	 kanałem	 przekazywania	 infor-
macji.	Aplikacja	dostępna	będzie	przez	cały	okres	trwa-
nia	 PSR,	 wystarczy	 tylko	 urządzenie	 z	 dostępem	 do	
internetu.	 Samodzielnie	będą	mogły	 się	 spisać	 także	
osoby,	które	nie	posiadają	urządzenia	lub	dostępu	do	
internetu.	Z	myślą	o	nich	przygotowane	będą	stanowi-
ska,	na	których	będzie	można	się	nie	tylko	spisać,	ale	
także	otrzymać	fachową	pomoc	przeszkolonych	osób.

	 Od	16	września	wywiad	telefoniczny	przeprowa-
dzany	 przez	 rachmistrza	 telefonicznego,	 od	 1	 paź-
dziernika	 wywiad	 bezpośredni	 przeprowadzany	
przez	 rachmistrza	 terenowego	 z	 wykorzystaniem	
urządzenia	mobilnego.

	 Użytkownik	gospodarstwa	rolnego,	który	nie	do-
konał	samospisu	internetowego	nie	może	odmówić	

Powszechny Spis Rolny 2020

przekazania	 danych	w	 formie	wywiadu	 telefonicz-
nego	lub	bezpośredniego.

	 Należy	 również	 pamiętać,	 że	 codziennie	 w	
godzinach	 8.00	 –	 20.00	 pod	 numerem	 infolinii 
22	279	99	99	będzie	można	potwierdzić	tożsamość	
rachmistrzów	 spisowych,	 uzyskać	pomoc	 technicz-
ną	 i	merytoryczną,	a	wybierając	kanał	„1”	 -	 spisać	
się	przez	telefon,	do	czego	również	zachęcamy.

To zdarza się raz na 10 lat!  „Spiszmy się, jak na rolników przystało”
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	 Dane	przekazywane	w	ramach	Powszechnego	Spisu	
Rolnego	są	objęte	tajemnicą	statystyczną,	czyli	są	udo-
stępniane	wyłącznie	w	formie	zbiorczej,	to	znaczy	ta-
kiej,	która	uniemożliwia	identyfikację	konkretnej	osoby.	
Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	realizując	spisy	nigdy	nie	
pytamy	o	numer	konta,	czy	karty	kredytowej,	a	dane	
osobowe	respondentów	nie	są	nigdzie	przekazywane.

	 Udział	 w	 spisie	 jest	 obowiązkowy,	 więc	 trzeba	
i	warto	 się	 spisać,	 ponieważ	 dla	wszystkich	 #liczy-
sięrolnictwo.

	 Chcesz	 wiedzieć	 więcej?	 Odwiedź	 naszą	 stronę:	
spisrolny.gov.pl

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne ?
	 Obowiązek	 realizacji	 spisów	 nakłada	 na	 państwa	
członkowskie	 Unia	 Europejska.	Wynika	 on	 również	 z	
rekomendacji	 instytucji	międzynarodowych	 (FAO).	W	
Polsce	podstawą	prawną	spisu	jest	ustawa	z	dnia	31	lip-
ca	2019	r.	o	powszechnym	spisie	rolnym	w	2020	r.

	 Wyniki	spisu	rolnego	są	najpełniejszym	źródłem	
informacji,	 które	 pozwala	 dokładnie	 zobrazować	
stan	 	 polskiego	 rolnictwa.	 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	 gospodar-
stwach	 rolnych	 osób	 fizycznych	 (gospodarstwach	
indywidualnych),	osób	prawnych,	jednostek	organi-
zacyjnych	niemających	osobowości	prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy ?
	 Tak,	osoby	prowadzące	gospodarstwa	rolne	mają	
ustawowy	 obowiązek	 udzielania	 dokładnych,	 wy-
czerpujących	 i	 zgodnych	 z	 prawdą	 odpowiedzi	 na	
pytania	zawarte	w	formularzu	spisowym.

Jak Rolnicy mogą się spisać ?
	 Przewidziane	są	trzy	sposoby	-	samopis	interne-
towy,	wywiad	telefoniczny	lub	bezpośrednio	w	trak-
cie	rozmowy	z	rachmistrzem	spisowym.	Czyli	rolnicy	
będą	 musieli	 udzielić	 informacji	 o	 gospodarstwie	
rolnym	poprzez	samodzielne	wypełnienie	formula-
rza,	który	będzie	dostępny	na	tej	stronie	interneto-
wej	 lub	 też	dzwoniąc	na	 infolinię	spisową	pod	nu-
mer	22	279	99	99.

	 Z	 użytkownikami	 gospodarstw	 rolnych,	 którzy	
nie	spiszą	się	samodzielnie	skontaktują	się	rachmi-
strzowie	spisowi	-	telefonicznie,	w	celu	przeprowa-
dzenia	spisu	w	wywiadzie	telefonicznym	lub	osobi-
ście	 -	 w	 celu	 przeprowadzenia	 spisu	w	wywiadzie	
bezpośrednim	w	miejscu	dogodnym	dla	użytkowni-
ka	gospodarstwa	rolnego.

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie po-
zwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w go-
spodarstwach rolnych ?
	 Na	 taką	 ewentualność	 przygotowane	 są	 różne	
rozwiązania	 organizacyjne,	 które	 umożliwią	 prze-
prowadzenie	 spisu.	 Dlatego też najwygodniejszą, 
najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową 
metodą jest samospis internetowy.

A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem 
do Internetu ?
	 Od	 1	 września	 dzwoniąc	 na	 infolinię	 spisową	
(pod	numerem	22	279	99	99)	będzie	również	możli-
wość	spisania	się	przez	telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym ?
	 W	 spisie	 rolnym	 będą	 zbierane	 dane,	 dotyczą-
ce	m.in.:	osoby	kierującej	gospodarstwem	rolnym,	
położenia	 gospodarstwa	 na	 obszarach	 o	 ograni-
czeniach	 naturalnych,	 osobowości	 prawnej,	 typu	
własności	użytków	rolnych,	produkcji	ekologicznej,	
rodzaju	 użytkowanych	 gruntów,	 powierzchni	 za-
siewów	 według	 upraw,	 powierzchni	 nawadnianej,	
zużycia	 nawozów	 mineralnych	 i	 organicznych,	 po-
głowia	zwierząt	gospodarskich	według	grup	wieko-
wo-użytkowych,	 rodzaju	budynków	gospodarskich,	
a	 także	wkładu	 pracy	w	 gospodarstwo	 rolne	 użyt-
kownika	i	członków	jego	gospodarstwa	domowego	
oraz	pracowników	najemnych.
	 Jednak	 należy	 pamiętać,	 że	 nie	wszystkie	 pyta-
nia	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	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	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	tradycyjne	(radio,	telewi-
zję,	prasę)	oraz	Internet	(strony	internetowe,	media	
społecznościowe,	serwisy	informacyjne).	Kampania	
informacyjna	 przebiega	 pod	 hasłem	 „Spiszmy	 się,	
jak	na	rolników	przystało”.

	 Najważniejsze	 informacje	 o	 PSR	 2020	 zamiesz-
czone	 są	 na	 stronie	 internetowejspisrolny.gov.pl  
Można	także	dzwonić	na	specjalną	infolinię	spisową	
(nr	tel.	22	279	99	99).
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Sprzątanie świata 2020
	 W	dniach	18-20	września	2020	r.	odbyła	się	ko-
lejna	edycja	ogólnoświatowej	kampanii	Sprzątanie	
Świata	Polska	–	2020.	Hasło	przewodnie	tegorocz-
nej	akcji	brzmiało	„PLASTIK?	REZYGNUJĘ.	REDUKU-
JĘ.	 SEGREGUJĘ.”.	 Celem	 akcji	 było	 uświadomienie	
Polaków	o	ich	wpływie	na	środowisko	i	ilość	wytwa-
rzanych	odpadów	podczas	codziennych	czynności.
	 Jak	 co	 roku	 pracownicy	 wydziału	 Gospodarki	
Komunalnej	 Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	 Środowiska	
Urzędu	 Miejskiego	 koordynowali	 akcję	 Sprzątanie	
Świata	 na	 terenie	 gminy	 Nowogard.	 Do	 udziału	
w	 kampanii	 zgłosiły	 się	wszystkie	 placówki	 dydak-
tyczne;	 przedszkola,	 szkoły	 podstawowe	 i	 szkoły	
średnie,	 Świetlica	 Środowiskowa	 PROMYK,	 Nowo-
gardzki	 Dom	Kultury,	 Biblioteka,	 organizacje	 poza-
rządowe	oraz	urzędnicy	 z	Urzędu	Miejskiego	wraz	
z	 Zastępcą	 Burmistrza	 Nowogardu	 Krzysztofem	
Kolibskim.	 Uczestnikom	 zapewniono	 nieodpłatnie	
worki	 i	 jednorazowe	 rękawice,	 zakupione	 ze	 środ-
ków	budżetowych	gminy	oraz	pozyskane	w	ramach	
współpracy	z	ZUK	Sp.	z	o.o.

Zgodnie	ze	zgłoszeniami	posprzątane	zostały:
•	Promenady,	Wojska	Polskiego	i	okolice	stadionu,
•	Sarni	Las,
•	aleje	spacerowe	obok	jeziora	od	pl.	Szarych	Szere-

gów	do	fontanny,
•	ul.	15-go	Lutego	i	ul.	Żeromskiego,
•	ul.	Mickiewicza,	Sienkiewicza	i	Nadtorowa,
•	os.	Gryfitów,	ul.	Bohaterów	Warszawy	w	kierunku	

os.	Radosława	i	os.	POM,
•	os.	Leśna-Bema,	i	boisko	pod	lasem,
•	teren	garaży	przy	ul.	15	Lutego,
•	ścieżka	wokół	jeziora,
•	plaża	miejska,
•	tereny	wokół	szkól	i	przedszkoli,
•	skarpa	przy	ul.	Kowalskiej,
•	teren	wokół	biblioteki
•	oraz	tereny	wiejskie:	Błotno,	Długołęka,	Orzechowo,	

Strzelewo,	Świerczewo,	Wierzbięcin	i	Żabowo.
	 Nieodpłatny	 transport	 zebranych	 nieczystości	
zagwarantowała	firma	ZUK	SP.	z	o.o.	Elżbieta	Smo-
lińska	z	Nowogardu.	Natomiast	CZG	R-XXI	przyjmie	
wszystkie	zebrane	odpady	bez	naliczania	opłat.
	 Dziękujemy	bardzo	za	zaangażowanie	się	w	tego-
roczną	akcję	Sprzątania	Świata.

Paulina Kosmala, Wydział GKMiOŚ
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Rekrutacja, ostatni dzwonek!
Już	28.09.2020	r.	rozpoczynamy	zajęcia	w	NDK!

Przypominamy,	że	zapisać	można	się	telefonicznie	bezpośrednio	u	instruktorów.
https://ndk.pl/strefa-zajec/rekrutacja-2020
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Informacja w sprawie dożynek gminnych
W	związku	z	licznymi	zapytaniami	ze	strony	mieszkańców	gminy	Nowogard	o	organizację	tegorocznych	
dożynek,	burmistrz	Robert	Czapla	pragnie	poinformować,	iż	w	związku	z	sytuacją	epidemiologiczną	w	
kraju	wszelkie	imprezy	masowe	zostały	odwołane.	W	trosce	o	bezpieczeństwo	i	zdrowie	mieszkańców	
burmistrz	podjął	decyzję	o	odwołaniu	gminnych	dożynek,	podobnie	jak	wcześniej	odwołane	były	inne	
cykliczne	imprezy	między	innymi	„	Laur	Cisowy”,	„Majówka”,	„Lato	z	Muzami”	czy	„Eko-film”.	Gmina	
nie	jest	w	stanie	zabezpieczyć	wydarzenia,	w	którym	miałoby	wziąć	udział	kilka	tysięcy	osób	zgodnie	
z	wymogami	sanitarnymi,	stąd	odpowiedzialne	stanowisko	burmistrza	w	sprawie	masowych	wyda-
rzeń	kulturalnych	planowanych	na	najbliższe	miesiące.

Ewa Brzykcy
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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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Biuletyn	„Wiadomości	Samorządowe”	można	otrzymać	w	następujących	punktach:	Urząd	

Miejski	w	Nowogardzie	 -	 Biuro	Obsługi	 Interesantów,	 pl.	Wolności	 1,	 pok.	 5;	 Sołectwa;	

Nowogardzki	 Dom	 Kultury,	 pl.	 Wolności	 7,	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Nowogardzie,	

pl.	 Wolności	 9;	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	 Rejonowy	 w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	

Polskiego	 7;	 Centrum	 Edukacji	 i	 Przedsiębiorczości	 „Profit”w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	

Polskiego	3;	Handel	Art.-Spożywczo-Przemysłowe	Roman	Kwiatkowski,	ul.	Woj.	Polskiego	

3A;	Miejska	Biblioteka	Publiczna,	pl.	Wolności	8;	Bank	Pekao	S.A.,	ul.	Bankowa	5;	PKO	BP	

S.A.,	Pl.	Wolności	5;	 „Netto”	Supermarket,	ul.	700-lecia	22;	 Józef	Sosnowski	–	 sklep,	ul.	

Poniatowskiego	5/1;	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	Warszawy	102;	Sklep	„Banan”,	ul.	

Boh.	Warszawy	103;	Sklep	spożywczo-przemysłowy,	Stanisław	Barliszyn,	ul.	Boh.	Warszawy	

44;	Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	Apteka	 „ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	Warszawska	 14;	

„Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	 ul.	 Armii	 Krajowej	 51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	 ul.	

Warszawska	9;	 Sklep	„Biedronka”,	ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	 „Polo”,	ul.	700-lecia	

20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	

Armii	Krajowej	51;	Sklep	spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	

ul.	 3	Maja	31C;	 Sklep	 spożywczo-monopolowy,	 ul.	 Bat.	 Chłopskich	1a;	 Zakład	Karny,	 ul.	

Zamkowa	 7;	 Sklep	 „PROMYK”,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Sklep	 spożywczo-	 -przemysłowy	

„SANDRA”,	 ul.	 Leśna	 6c;	 Sklep	 spożywczy	 Emilia	 Biegajło,	 ul.	 Gen	 Bema	 40/a;	 Sklep	

KAMAR,	ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	

Anna	Wiśniewska	ul.	Bema	58,	Salon	fryzjerski	M.	Kouhan,	ul.	700-lecia	27B.	FINANS-BUD	

(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	9/7a;	REMO	Rolety-

Żaluzje-Tapety	 Janusz	 Włodarczyk	 Nowogard,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Komisariat	 Policji	

Nowogard,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 9;	 ZBK	 ul.	 700-lecia	 14;	 Sklep	 Spożywczo-Monopolowy	

„Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	

Artykuły	Spożywczo-Przemysłowe	Edmund	Szukalski,	ul.	Armii	Krajowej	12a;	Pasmanteria	

„OLEŃKA”,	ul.	Stolarska	2;	NZOZ	LEKS	ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	

„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	

700-lecia	26a;	Sklep	ABC	ul.	Wojska	Polskiego	59/A,	„U	NATALII”	ul.	Zamkowa	4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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