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Wierzbięcin - kolejne sołectwo 
będzie miało wyremontowaną świetlicę

Jubileusz 25 lecia
pracy zawodowej

Dotacje dla kościołów
w Karsku i Maszkowie

1 Maja - Obchody Święta Pracy

230 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
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	 1	maja	przypada	Święto	Pracy,	obchodzone	od	ponad	wieku	w	wielu	krajach	świata;	upamiętnia	ono	
strajk	robotników	w	Chicago	z	1886	roku	-	protest	został	brutalnie	stłumiony	przez	policję.	Z	okazji	rocznicy	
wydarzeń	w	Chicago,	zwanego	obecnie	Międzynarodowym	Dniem	Solidarności	Ludzi	Pracy,		burmistrz	Ro-
bert	Czapla,	za	naszym	pośrednictwem,	kieruje	życzenia	do	ludzi	pracy:

	 135	lat	temu,	robotnicy	z	Chicago	wyszli	na	ulice	miasta,	aby	walczyć	o	miejsca	pracy	i	8	godzinny	dzień	
pracy.	To	tamte	wydarzenia	sprawiły,	że	dziś	pracownicy	mają	swoje	prawa,	a	pracodawcy	muszą	ich	prze-
strzegać.	W	dniu	1	maja	oddajemy	hołd	bohaterom	tamtych	chicagowskich	wydarzeń,	ale	także	chylimy	
czoła	w	podzięce	dzisiejszym	pracownikom	za	ich	ciężką	pracę,	która	zmienia	oblicze	naszych	miast	i	wsi.	
Życzę	więc	Wam,	ludziom	pracy,	abyście	zawsze	mieli	tę	pracę	i	godną	za	nią	płacę.	Aby	praca	dawała	Wam	
poczucie	spełnienia	i	zabezpieczała	podstawowe	potrzeby	waszych	rodzin.	Niech	się	święci	Pierwszy	Maja	–	
Międzynarodowy	Dzień	Solidarności	Ludzi	Pracy.

Robert	Czapla,
Burmistrz	Nowogardu

1 Maja – Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy

(rys historyczny 1 maja)

RYS HISTORYCZNY
 W roku 1886 w Chicago, w stanie Illinois na fali 
niepokojów społecznych, spowodowanych drapież-
nym kapitalizmem, doszło do buntu robotników. 
Od lat byli oni źle opłacani za pracę ponad siły. Do 
tego doszły zmiany technologiczne, które w nieda-
lekiej przyszłości miały pozbawić tysiące ludzi pracy. 
Co rusz wybuchały protesty i strajki. Zaczęto mó-
wić nawet o ogromnym buncie robotniczym, który 
miał wymusić na właścicielach fabryk, godnych płac 
i ośmiogodzinnego dnia pracy.
 Czarę goryczy przelała decyzja jednego z właści-
cieli chicagowskiej fabryki. Otóż w 1886 roku właści-
ciel firmy McCormick Harvester postanowił zmoder-
nizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich 
pracowników, a na ich miejsce zatrudnił nowe oso-
by. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały pro-
testy byłych pracowników. W chwili przemówienia 
jednego z uczestników strajku, policja zaatakowała 
protestujących, mimo że byli oni nastawieni poko-
jowo. To właśnie wtedy, doszło do masakry, która 
przeszła do historii jako Haymarket Riot 1886. De-

monstracja została nazwana „Kampanią na rzecz 
8-godzinnego dnia pracy”. Trzy lata po tych wyda-
rzeniach (w 1889 r.), na kongresie w Paryżu II Mię-
dzynarodówki Socjalistycznej ustalono, że 1 maja 
będzie dniem upamiętniającym strajk, który miał 
miejsce w Chicago.
 Rodzący się wówczas ruch związkowy, bez wzglę-
du na różnicę nurtów ideowych, przyjął ten dzień za 
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swoje święto. Wyłamały się tylko Stany Zjednoczo-
ne, gdzie - zapewne w celu uniknięcia przykrych sko-
jarzeń z chicagowską masakrą - Labour Day (Dzień 
Pracy) obchodzony jest w pierwszy poniedziałek 
września.
 Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, 
w tym również na terenie Polski, odbyły się już 
w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno 
przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie 
polityczne, które wpisały do swoich programów pra-
wa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała 
w tym Polska Partia Socjalistyczna Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku - Związek Zawodowy Polski.
 Po II wojnie światowej, w okresie PRL, święto 
1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego 
dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, 
w których udział często był obowiązkowy lub pre-

miowany możliwością zakupu atrakcyjnych towa-
rów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po 
upadku PRL.
 Po 1989 roku 1 maja organizowane są nadal ma-
nifestacje, jednak już na mniejszą skalę.
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 W Kościele rzymskokatolickim 
dzień 1 maja jest obchodzony 
jako święto Józefa Robotnika, pa-
trona ludzi pracujących. Obecnie 
w wielu krajach 1 maja jest po 
prostu dniem wolnym od pracy 
i okazją do wyjazdu za miasto.

 1 Maja świętujemy również 
jeszcze jedno wydarzenie. Otóż 
1 maja 2004 roku, Polska stała się 
członkiem Unii Europejskiej na 
mocy Traktatu akcesyjnego pod-
pisanego 16 kwietnia 2003 roku 
w Atenach stanowiącego prawną 
podstawę przystąpienia (akce-
sji) Polski do Unii Europejskiej. 
W tym roku mija dokładnie 17 lat, 
jak jesteśmy pełnoprawnymi oby-
watelami Unii Europejskiej.

Opr.	Piotr	Suchy
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 W sobote, 1 maja br. pod nowogardzkim Po-
mnikiem Kombatantom RP przedstawiciele władz 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych 
wzięli udział w symbolicznych obchodach Między-
narodowego Święta Pracy. Tegoroczne obchody 
przypadają na 17 rocznicę wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Kombatantom 
RP złożyli: Burmistrz Robert Czapla, zastępca Jacek 
Rafiński, sekretarz Dorota Maślana oraz Kombatan-
ci, przedstawiciele organizacji społecznych, a także 
delegacje Sojuszu Lewicy Demokratycznej szczebla 
gminnego i powiatowego.

1 Maja - Obchody Święta Pracy
 Wszystkim bardzo dziękuję za obecność i kon-
tynuowanie tej pięknej tradycji, która narodziła się 
w Stanach Zjednoczonych w imię godności ludzi pra-
cy. Dziś tylko symbolicznie w bardzo wąskim gronie 
możemy uczcić to święto. Nie możemy spotkać się 
tradycyjnie przy wspólnym świętowaniu, majówko-
wych koncertach i innych wydarzeniach. - powie-
dział burmistrz Robert Czapla. 
 Przypomnijmy; Międzynarodowe Święto Pracy 
obchodzone jest 1 maja, od 1890 roku jako upa-
miętnienie krwawego strajku robotników, podczas 
którego w starciach z policją wielu zginęło a niemal 
70 zostało rannych. Przemęczeni wielogodzinną 
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pracą robotnicy, domagali się między innymi usta-
nowienia 8 – godzinnego dnia pracy. W większości 
krajów europejskich Święto Pracy obchodzone jest 
od 1890 roku. W Polsce jako Święto Państwowe, 
dzień 1 maja jest wolny od pracy od 1950 roku. Ob-
chody tego święta rozpoczynają czas świątecznego 
odpoczynku dla upamiętnienia Międzynarodowego 

Święta Pracy. W większości krajów europejskich, 
w dzień 1 maja jako tożsamy dla Święta Pracy ob-
chodzony jest Euro May Day, a w Ameryce Północ-
nej Labour Day obchodzony w pierwszy poniedzia-
łek września.

Marcin	Gręda
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230 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

 230 lat temu, dokładnie 3 maja 1791, uchwalona została druga po korsykańskiej konstytucji 
w nowożytnej Europie, a na świecie trzecia po amerykańskiej, polska Konstytucja 3 Maja . Wyprze-
dziła ona m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, 
który został zwołany w październiku 1788.

 Z tej też okazji, burmistrz Robert Czapla, za naszym pośrednictwem, składa życzenia wszystkim 
Mieszkańcom Nowogardu:

Świętujemy	dziś	230.	rocznicę	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.	Jak	każdego	roku,	wspominamy	wy-
siłek	intelektualny,	społeczny,	gospodarczy,	polityczny	wielkich	Polaków,	dążących	do	przywrócenia	
Rzeczpospolitej	blasku	wielkości.

Wiek	XVIII	był	to	czas	mroczny	dla	naszej	Ojczyzny,	w	którym	instytucje	państwa	nie	dbały	o	dobro	
publiczne	a	 obce	mocarstwa	 ingerowały	w	 sprawy	polityki	wewnętrznej.	W	 związku	 z	 tymi	 ne-
gatywnymi	zjawiskami	sfery	publicznej	zawiązało	się	stronnictwo	reformatorów.	To	właśnie	z	ich	
inicjatywy,	2	maja	w	Pałacu	Radziwiłłowskim,	który	dzisiaj	jest	Pałacem	Prezydenckim,	został	po	
raz	pierwszy	odczytany	projekt	nowej	Konstytucji.	Następnego	dnia,	3	maja	na	Zamku	Królewskim	
w	Warszawie,	w	obecności	Króla	Polskiego	Stanisława	Augusta	Poniatowskiego	została	przyjęta	
nowa	ustawa	zasadnicza,	która	przeszła	do	historii	pod	nazwą	Konstytucji	3	Maja.

Z	tej	więc	okazji,	życzę	wszystkim	nam,	żeby	Rzeczpospolita	była	państwem	bogatym,	silnym,	peł-
nym	pomyślności	i	szczęścia.	I	nie	mam	wątpliwości,	że	tak	będzie,	jeżeli	-	tak	samo,	jak	w	1791	
roku,	tak	i	dziś	-	będą	znajdowali	się	obywatele,	dla	których	sprawy	państwowe	będą	najwyższym	
nakazem.

Robert	Czapla,
Burmistrz	Nowogardu
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 Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pa-
mięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć 
nie może. Polska odzyskiwała niepodległość trzy-
krotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 
1918 r. i 4 czerwca 1989 r.
 Konstytucja 3 Maja w momencie wprowadzenia 
była według znawców znakomitym prawem. Celem 
ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospo-
litej, której terytorium zostało uszczuplone w wyni-
ku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię 
i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na 
Zamku Królewskim w Warszawie.
 „Przebieg sesji, rozpoczętej około południa, był 
wyreżyserowany. Na początku odczytano odpowied-
nio spreparowane depesze dyplomatyczne ukazują-
ce zmieniającą się na niekorzyść Rzeczypospolitej 
koniunkturę relacji międzynarodowych. Sejmują-
cym podsuwano niejako wniosek, że w tej sytuacji 
bezpieczeństwo państwu zapewnić może tylko jego 
wzmocnienie przez uchwalenie nowej formy rządu. 
Na polecenie króla odczytano jej projekt. Wzbu-
dził on wiele głosów sprzeciwu” – pisze prof. Piotr 
Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 
3 Maja” opublikowanym na portalu dzieje.pl.
 Oponenci podnosili m.in. fakt, że projekt konsty-
tucji mówi o dziedziczności tronu, co jest niezgodnie 
z zaprzysiężonymi przez  Stanisława Augusta pakta-
mi conventami. Wskazywali także na niezgodny z re-
gulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji.
 „Król przemawiał trzykrotnie, wskazując pilną ko-
nieczność naprawienia dawnego ustroju. W końcu, 
gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po 
raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako 
wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co 
rzeczywiście w następstwie tego nieporozumienia 
nastąpiło. Odezwały się wtedy okrzyki +Wiwat król! 
Wiwat Konstytucja! Stanisław August złożył od razu 
przysięgę na Ustawę Rządową na ręce biskupa kra-
kowskiego, Feliksa Turskiego” - pisze prof. Ugniew-
ski.
 W pierwszych zdaniach dokumentu podkreśla-
no jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden 
rząd, skarb i armia. Artykuł pierwszy konstytucji po-
twierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W dru-
gim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując 
jej przyznane dawniej przywileje.
 Artykuł trzeci dokumentu potwierdzał prawo 
mieszczan do samostanowienia w istotnych spra-
wach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do 
stanu szlacheckiego.
 Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chło-
pów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan 
„pod opiekę prawa i rządu krajowego”, co gwaran-
towały umowy zawarte przez nich z właścicielami 
ziem. Przyznawano także wolność każdemu chłopu 
przybywającemu lub wracającemu po ucieczce, 
co miało zachęcać włościan z innych krajów do za-
mieszkania w Polsce.

 Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy. Wła-
dzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parla-
ment, składający się z Sejmu - 204 posłów spośród 
szlachty i 24 plenipotentów miast - oraz Senatu (zło-
żonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i mi-
nistrów pod przewodnictwem króla), o ograniczonej 
roli.
 Funkcję wykonawczą miał sprawować król 
i odpowiedzialny przed Sejmem rząd, zwany Strażą 
Praw, który tworzył Prymas oraz ministrowie poli-
cji, pieczęci (spraw wewnętrznych), skarbu, wojny 
i spraw zagranicznych. Król mógł powoływać mini-
strów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, 
a podczas wojny był wodzem naczelnym armii. Rolę 
sądowniczą w państwie powierzano niezależnym 
trybunałom. Planowano reformę sądownictwa oraz 
utworzenie sądów ziemskich i miejskich, a także Try-
bunału Koronnego i sądów asesorskich.
 Rozdział szósty dokumentu dotyczył organizacji 
Sejmu. Likwidował instrukcje poselskie nakładają-
ce na posłów obowiązek zajmowania stanowiska 
zgodnego z wolą wyborców i znosił liberum veto, 
wprowadzając głosowania większościowe. Kaden-
cja miała trwać dwa lata, a posiedzenia zwoływane 
w zależności od potrzeb. Co 25 lat miał obradować 
Sejm nadzwyczajny, na którym posłowie mieli pra-
cować nad poprawą konstytucji.
 Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wol-
ną elekcję. Następcą tronu po Stanisławie Auguście 
miał być elektor saski Fryderyk August, wnuk Augu-
sta III Sasa i jego potomkowie. Na wypadek śmier-
ci króla lub niemożności sprawowania przez niego 
funkcji regencję miała sprawować Straż Praw po 
przewodnictwem królowej lub Prymasa.
 Ostatni artykuł dokumentu poświęcono „sile 
zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona 
suwerenności kraju.
 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szero-
kim echem w całej Europie.
 Jak podają historycy, w trakcie obrad Sejmu prze-
ciwnikom reform grożono śmiercią, a posła kaliskie-
go Jana Suchorzewskiego kopano. Między innymi 
zastraszeniu posłów opozycji - tłumaczy historyk 
- służyć miało wyprowadzenie rankiem 3 maja z ko-
szar oddziałów gwardii pieszej koronnej i obstawie-
nie nimi Zamku Królewskiego, gdzie odbywały się 
obrady nad konstytucją.
 Próba wprowadzenia konstytucji w życie została 
zniweczona już w połowie 1792 r. Było to związane 
z konfederacją targowicką (zawiązaną przez przy-
wódców obozu magnackiego w celu przywrócenia 
poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej i pod hasła-
mi obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom 
Konstytucji 3 Maja) i wkroczeniem armii rosyjskiej 
w granice Polski.

Opr.	Piotr	Suchy
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 3 maja 2021 przypada 230 
rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. W tym roku, ze wzglę-
du na epidemię koronawirusa 
i związane z nią ograniczenia 
m.in. w gromadzeniu się, nie 
było miejskich obchodów tego 
święta.
 Nie mogliśmy zorganizować 
takich uroczystości jak w latach 
poprzednich, nie było żywej 
lekcji historii, którą przygoto-
wywali uczniowie II LO w Nowo-
gardzie. Dziękuję wam że każdy 
indywidualnie i spontanicznie 
przyszedł uczcić to święto. Dzię-
kuję kombatantom, przedstawi-
cielom organizacji społecznych 
i wszystkim spontanicznie przy-
byłym - mówił burmistrz Robert 
Czapla
 Burmistrz Robert Czapla 
wraz z zastępcą Jackiem Ra-
fińskim upamiętniając 230 
rocznicę uchwalenia konstytucji 
3 Maja złożyli pod nowogardz-
kim Pomnikiem Kombatantom 

Święto Konstytucji 3 Maja

RP okolicznościowe wiązanki. W uroczystości, która miała charakter 
indywidualny wzięli udział kombatanci, przedstawiciele organiza-
cji społecznych a także delegaci SLD szczebla gminnego i powiato- 
wego.

Marcin	Gręda
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 W dniu 30 kwietnia bur-
mistrz Robert Czapla pod-
pisał wniosek o pozyskanie 
środków finansowych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na przebudowę 
świetlicy w Wierzbięcinie. 
Wniosek o dofinansowa-
nie opiewający na kwotę 
113 tys zł (całośc przebu-
dowy wyniesie 335 tys) 
został żłozony na prośbę 
mieszkańców Wierzbię-
cina z p. sołtys Agnieszką 
Nowacką na czele, która 
mocno zabiega o wykona-
nie przebudowy. „Z przy-
jemnością wsparłem tę in-
westycję. Dzięki owocnej 
współpracy z p. sołtys oraz 
mieszkańcami Wierzbięcina 
jest szansa na przebudowę 
świetlicy, według potrzeb mieszkańców” - powie-
dział burmistrz Robert Czapla. Również sołtys chwali 
współprace z burmistrzem podkreślając, że ...”obec-
na współpraca z burmistrzem układa się bardzo do-
brze i liczę, iż nadal będzie to tak owocna praca na 
rzecz naszej małej społeczności”.

Wierzbięcin - kolejne sołectwo będzie 
miało wyremontowaną świetlicę

 Przypomnijmy, kil-
ka lat temu mieszkańcy 
Wierzbięcina poprosili bur-
mistrza Czaplę o wsparcie 
finansowe prac remon-
towych na co burmistrz 
wyraził zgodę. Dzięki ma-
teriałom i zaangażowaniu 
mieszkańców Wierzbięcina 
udało się świetlicę wyre-
montować aczkolwiek nie 
wszystkie prace udało się 
wykonać zgodnie z potrze-
bami mieszkańców. Jednym 
z poruszanych problemów 
było przesunięcie jednej ze 
ścian na co były potrzebne 
zezwolenia. Burmistrz zlecił 
wykonanie dokumentacji 
technicznej jednak okazało 
się że wraz z przesunięciem 
ściany bedzie potrzebna 

wymiana m.in elektryki oraz innych elementów i całość 
dokumentacji bedzie dotyczyć prac jako przebudowy 
świetlicy. Dokumetacja została wykonana o czym pisali-
śmy tutaj  dlatego też burmistrz postanowił złozyć wnio-
sek o dofinansowanie przebudowy.

Andrzej	Sawicki

P. sołtys Agnieszka Nowacka
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 W piątek, 7 maja br. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla przyjął w urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie ks. Grzegorza Legutko proboszcza parafii 
w Nowogardzie oraz ks. Krzysztofa Kopalę probosz-
cza parafii w Żabowie. Celem spotkania, w którym 
uczestniczył także radny i sołtys Karska Jerzy Kubic-
ki, było podpisanie umowy na udzielenie dotacji 
z budżetu Gminy Nowogard na wykonanie remontu 
i koserwacji ścian południowej i wschodniej kościoła 
filjalnego p.w. św Barbary w Karsku (20 tys. zł) oraz 
wykonanie remontu stropu kościoła p.w. św. Stani-
sława Kostki w Maszkowie (20 tys. zł) wpisanych do 
do rejestru zabytków. Kwoty udzielonych dotacji nie 
mogą przekroczyć 50% poniesionych kosztów. Cało-
śc prac musi zostac wykonanych do 16 grudnia br.

Andrzej	Sawicki

Dotacje dla kościołów
w Karsku i Maszkowie
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 Jubileusz 25 lecia pracy 
zawodowej to doskonały 
czas na świętowanie ćwierć 
wieku pracy. W minionym 
tygodniu zastępca burmi-
strza Jacek Rafiński, sekre-
tarz Dorota Maślana wraz 
z pracownikiem kadr wrę-
czyli uroczyście podzięko-
wania z okazji jubileuszu25 
lecia pracy burmistrzowi 
Robertowi Czapli życząc 
wszystkiego dobrego i dal-
szych sukcesów w pracy za-
wodowej. Podczas spotka-
nia burmistrzowi wręczono 
kwiaty, podziękowania 
i symboliczny prezent ufun-
dowany przez pracowników 
Urzędu Miejskiego.

Nie	spodziewałem	się,	że	to	
tak	 szybko	 zleciało.	 Nawet	
nie	wiem	kiedy	ten	czas	mi-
nął.	 Serdecznie	 dziękuje	 za	
pamięć.	Jest	to	bardzo	miła	
niespodzianka.	 Dziękuję	
wam	wszystkim	 za	 pamięć	
– mówił burmistrz Robert 
Czapla

Jubileusz 25 lecia pracy zawodowej

Każda	rocznica	jest	niezwykłym	świętem
i	wydarzeniem.

Stanowi	okazję	do	zrobienia	oceny	dotychczasowych	osiągnięć.
Skłania	również	do	refleksji,	wspomnień,	przemyśleń.
To	czas	na	wyznaczenie	nowych	celów	zawodowych

oraz	tych	prywatnych.
Z	okazji	25	lecia	pracy	zawodowej	składamy	serdeczne	życzenia,

gratulacje	i	wyrazy	uznania.
Życzymy	sukcesów	zawodowych,	wytrwałości

w	realizacji	zamierzeń	oraz	przede	wszystkim	zdrowia
i	wszelkiej	pomyślności	w	życiu	osobistym

i	tego,	by	świętowany	Jubileusz	stał	się	powodem
do	zadowolenia,	jak	również	bodźcem	do	dalszego	działania.

Z	wyrazami	szacunku
	Pracownicy	Urzędu	Miejskiego
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Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami” 
Mury obronne [Rozstrzygnięcie]

 Aby wygrać wystarczyło przesłać na adres e-mail sekretariat@no-
wogard.pl zdjęcie pracy plastycznej i wypełnić kartę zgłoszeniową. 
Następnie zdjęcie musiało zdobyć największą liczbę polubień/ reak-
cji na profilu facebookowym Urząd Miejski w Nowogardzie. Nagrodę 
otrzymali autorzy zwycięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 3 do 8 lat oraz od 9 do 15 roku życia.
 Dla wszystkich zainteresowanych wygraniem limitowanej maskotki 
z napisem I LOVE Nowogard przypominamy że w najbliższym wydaniu 
Wiadomości Samorządowych ,które można znaleźć w stałych punk-
tach w różnych częściach miasta i sołectwach jest już dostępny kolejny 
rysunek przedstawiający skatepark. 
 Zdjęcia prac będzie można wysłać pod adres mailowy:sekretariat@
nowogard.pl. Do dnia 19 maja włącznie. Prace zostaną umieszczone 
na stronie Facebookowej naszego Urzędu Miejskiego. Z nadesłanych 
prac, co dwa tygodnie, nagrodę otrzymają autorzy z największą liczbą 
polubień na Facebooku. Nagrodą dla zwycięzców jest maskotka gminy 
Nowogard.

 Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe, w któ-
rych na ostatniej stronie znajduję się kolorowanka, przedstawiająca znane miejsce w Nowogardzie. Ogło-
szony przez Burmistrza Nowogardu konkurs na najładniej pokolorowaną kolorowankę cieszy się dużym za-
interesowaniem.
 W piątek 7 maja br. burmistrz Robert Czapla nagrodził autorów zwycięskich prac:

Antoni	Śmigiel	lat	6	
	kategoria	wiekowa	3-8	lat

Fabian	Husarz	lat	10
-	kategoria	wiekowa	9-15	lat
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Już w najbliższy poniedziałek 10 maja mobilna pracownia mammograficzna przyjedzie 
do naszego miasta Z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać ubezpieczone pa-
nie w wieku 50-69 lat. Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie. 
Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji Pań w miejscowościach:
• Nowogard – 10 maja 2021 w godzinach od 09:00 do 17:00 przy Szkole Podstawowej 
nr 1, pl. Szarych Szeregów, tel. 58 767 34 44;

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi 
można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania. Do bezpłatnego badania upraw-
nione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka 
piersi, a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub
• są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja

Przed badaniem należy się zarejestrować telefonicznie pod lub elektronicznie za pomocą 
formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do badania 
niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wyko-
nywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami 
operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techni-
ków w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i apara-
tury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. W pracowni mogą jednocześnie przebywać 
tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu. Przed bada-
niem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. 
Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas reje-
stracji czasie.

Bezpłatna mammografia
dla Pań w wieku 50-69 lat
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 Jesteś właścicielem nieruchomości? Powinieneś 
się, zatem zapoznać z pojęciem opłaty adiacenc-
kiej. Ta forma podatku od wartości nieruchomości 
jest coraz częściej naliczana przez gminę. Co więcej, 
brak jej uiszczenia może doprowadzić do zajęcia ko-
morniczego.  Na czym dokładnie polega? Czy opłata 
adiacencka dotyczy każdego właściciela nierucho-
mości?
 Sprawdziłeś plany zagospodarowania przestrzen-
nego, wybrałeś projekt domu i przystąpiłeś do bu-
dowy domu z nadzieją, że w przyszłości nie będziesz 
musiał już ponosić żadnych dodatkowych opłat? Jak 
się okazuje, możesz się niemiło rozczarować.  Jeśli 
wartość Twojej nieruchomości wzrośnie poprzez in-
westycje dokonywane w jej pobliżu, to może zostać 
nałożony na Ciebie kolejny podatek.

Opłata adiacencka – co to takiego?
 Dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości, jak 
również użytkowników wieczystych. Zastanawiasz 
się zapewne, co to jest opłata adiacencka? To koszt, 
na który musisz się przygotować, jeśli wzrośnie war-
tość Twojej nieruchomości z uwagi na jeden z trzech 
czynników:
• Podział nieruchomości,
• Scalenie nieruchomości,
• Budowę urządzeń infrastruktury technicznej 
z udziałem środków Skarbu Państwa, środków unij-
nych, jednostek samorządu terytorialnego bądź źró-
deł zagranicznych.

Kto i kiedy ustala nałożenie opłaty adiacenckiej?
 Nałożenie opłaty adiacenckiej ustala burmistrz 
lub wójt. Ma to miejsce, gdy powstają warunki do 
podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruk-
tury technicznej. Jej uiszczenie będzie także koniecz-
ne, gdy możliwe stanie się korzystanie z wybudowa-
nej drogi, co nie jest równoznaczne z podłączeniem 
się do wybudowanej sieci np. kanalizacyjnej.
 Warto mieć na względzie, że burmistrz ma aż 3 
lata na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty od mo-
mentu stworzenia warunków do podłączenia nie-
ruchomości do urządzeń infrastruktury. Wysokość 
opłaty opiera się na ustaleniach, które znajdują się 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami.

W jakich przypadkach naliczana jest opłata adia-
cencka?
 Wiesz już, że opłata adiacencka może zostać na-
liczona w przynajmniej kilku okolicznościach. Warto 
przyjrzeć się im nieco bliżej.
• Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomo-
ści

Opłata adiacencka
 Jeśli nastąpi geodezyjny podział nieruchomości, 
to wówczas może zostaje naliczona opłata adiacenc-
ka z tytułu podziału. Nie będzie tak jednak w każ-
dym przypadku, a jedynie wtedy, gdy wzrośnie war-
tość nieruchomości. Prawo przewiduje także opłatę 
adiacencka z tytułu podziału nieruchomości rolnej.
• Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości
 Opłata adiacencka jest również naliczana z ty-
tułu wzrostu wartości nieruchomości, o ile wzrost 
ten nastąpił w wyniku podziału nieruchomości bądź 
jej podziału, a następnie scalenia. Najpierw jednak 
musi dojść do ostatecznej decyzji zatwierdzającej 
podział.

Opłata adiacencka a zmiana właściciela
 Zmiana właściciela może przełożyć się na brak 
konieczności uiszczania opłaty adiacenckiej. Ma to 
miejsce w przypadku śmierci właściciela nierucho-
mości. Jego spadkobiercy nie muszą regulować tej 
opłaty. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy 
właściciel zbywa nieruchomość. Wówczas opłatę 
adiacencką opłaca ta osoba, która zyskuje z tego ty-
tułu korzyść.

Podział działki a opłata adiacencka
 Nie zawsze podział działki będzie oznaczał nało-
żenie opłaty adiacenckiej. Wiele zależy od wartości 
działki przed podziałem, jak również po nim. War-
to jednocześnie wiedzieć, że opłata adiacencka za 
podział działki nie jest naliczana przy podziale nie-
ruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

Opłata adiacencka a sprzedaż nieruchomości
 Czy fakt sprzedaży nieruchomości oznacza, że 
nowy właściciel musi uiścić opłatę adiacencką? Nie-
koniecznie. Obowiązek ten ciąży na osobie, która 
była właścicielem nieruchomości w dniu, w którym 
decyzja organu gminy, zatwierdzająca projekt po-
działu tej nieruchomości, stała się ostateczna.

Czy opłata adiacencka jest obowiązkowa?
 Tak. Opłata adiacencka ma charakter obligato-
ryjny. Oznacza to, że nie ma możliwości otrzymania 
zwolnienia z obowiązku jej opłacenia, nawet, jeśli 
właściciel nieruchomości bądź działki nie zamierza 
korzystać z wybudowanej infrastruktury. Ma on jed-
nak prawo wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płat-
ności na raty.

Kto jest zobowiązany do poniesienia opłaty adia-
cenckiej?
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 Opłata adiacencka z pewnością budzi wiele kon-
trowersji. W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, 
w której właściciel nieruchomości musi zapłacić do-
datkowy podatek przez fakt zajścia pewnych zmian, 
które wpłynęły na zwiększenie wartości jego nieru-
chomości, np. wybudowania nowej drogi. Co wię-
cej, decyzja o jej wybudowaniu może zostać wydana 
przez gminę, także właściciel nieruchomości nie ma 
na nią żadnego wpływu. Nawet jeśli nie zamierza 
z tej drogi korzystać, to i tak opłata zostanie na niego 
nałożona.

Ile wynosi opłata adiacencka nieruchomości?
 Wysokość opłaty adiacenckiej zależy od kilku 
czynników. Każdorazowo ustalana jest ona przez 
radę gminy w drodze uchwały. Co istotne, nie może 
ona przekroczyć stawek, które uwzględnia ustawa 
o gospodarce nieruchomościami. Stawki te usta-
lone są, jako maksymalne progi. Wysokość opłaty 
adiacenckiej w Gminie Nowogard została przyjęta 
uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nr XII/91/19 
z dnia 31 lipca 2019 roku. Wynoszą one odpowied-
nio:
• 30% różnicy wartości nieruchomości pod warun-
kiem, że opłata zostanie naliczona w wyniku wzro-
stu jej wartości na skutek jej podziału;
• 20 % różnicy między wartością przed wybudowa-
niem urządzeń infrastruktury technicznej, a warto-
ścią nieruchomości po ich wybudowaniu.

W jakim terminie należy dokonać opłaty adiacenc-
kiej?
 Ile czasu ma właściciel nieruchomości, aby doko-
nać opłaty adiacenckiej? Obowiązek jej wniesienia 
powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym de-
cyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. Termin, 

jak również sposób wniesienia opłaty ustala bur-
mistrz lub wójt. Warto wiedzieć, że istnieje możli-
wość rozłożenia tej opłaty na roczne raty przez mak-
symalny okres 10 lat.

Brak uiszczenia opłaty adiacenckiej a konsekwen-
cje prawne
 Co się stanie jeśli właściciel nieruchomości nie 
uiści opłaty adiacenckiej? Wówczas musi liczyć się 
z konsekwencjami prawnymi, które sprowadzają się 
do uruchomienia procesu windykacyjnego. W osta-
teczności może dojść do zajęcia majątku przez ko-
mornika, np. Części wynagrodzenia.

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty – jak wnio-
skować?
 Każdy na kogo został nałożony obowiązek opłaty 
adiacenckiej, ma prawo rozłożyć ją na raty. Dzieje się 
to wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości. 
Na uwadze należy mieć jednocześnie, że wniosek 
o rozłożenie płatności na raty trzeba złożyć jeszcze 
przed wydaniem decyzji w stosownym urzędzie 
gminy. Wniosek musi przy tym uwzględniać ilość rat.
Przykładem opłaty adiacenckiej jest np. wzrost war-
tości nieruchomości po podłączeniu kanalizacji. Je-
śli inwestycja warta była 100 tys. zł, a po zmianach 
wartość jej wzrosła do 110 tys. zł, to właściciel musi 
zapłacić gminie 2 tys. zł (20 procent z 10 tysięcy zło-
tych wzrostu wartości nieruchomości). Opłatę tę na-
leży wpłacić wciągu 14 dni od dnia wydania decyzji 
o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Właściciel nieru-
chomości może zawnioskować o rozłożenie spłaty 
na raty. Maksymalny okres ratalny wynosi 10 lat. 
Będą one podlegały oprocentowaniu.

Dominika	Jagieła

 Wojewoda Zachodniopomorski rozporządze-
niem nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. za-
kazał organizacji targów, wystaw, pokazów i kon-
kursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje na 
terenie całego województwa do odwołania.
 Województwo Zachodniopomorskie zostało 
uznane za obszar, na którym występuje zagroże-
nie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt pod-
legającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zja-
dliwej grypy ptaków.Szczegóły w rozporządzeniu 
>Dz.U,Woj.Zach. z 2021 r.,poz. 1820

Zakaz organizacji targów
z udziałem ptaków!
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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

Wydawca: GMINA NOWOGARD
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.
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Konkurs plastyczny

www.nowogard.pl


