
NOWOGARDZKIE
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

WYRÓŻNIONA

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
GRYFA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GMINA NOWOGARD
Bezpłatny biuletyn

Dobra Strona Informacji • www.nowogard.pl Nr 6/2021   25.03.2021 r.ISSN 2544-0241

str. 5str. 4 str. 16

Nowogardzkie leczenie niepłodności 
z dofinansowaniem Marszałkowskim

Nagrody Burmistrza Nowogardu
dla sołtysów gminy Nowogard
z okazji ich świętaGdzie składać rozliczenie PIT

Wiceburmistrz Krzysztof Kolibski
pożegnał się z ratuszem.

Zastąpił go Jacek Rafiński
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 Oficjalnie dokonana została dzisiaj zmiana na sta-
nowisku zastępcy burmistrza gminy Nowogard, Ro-
berta Czapli. Konferencja prasowa temu wydarzeniu 
poświęcona odbyła się w ratuszu, a sam R. Czapla 
poinformował na jej początku, że z żalem przyjął 
rezygnację złożoną przez Krzysztofa Kolibskiego, 
z którym blisko współpracował od czerwca 2014 
roku. Dziękując mu za wszystkie te lata podkreślał, 
że współpraca owa zawsze układała się znakomicie, 
a K. Kolibski wszystkie powierzone mu zdania wyko-
nywał z dużym zaangażowaniem i wielokrotnie słu-
żył mu dobrą radą.
 Były już zastępca R. Czapli tłumaczył, że pracując 
w Urzędzie Miejskim spełniał się zawodowo, stale 
ciążyła jednak na nim presja wynikająca z ciągną-
cego się latami konfliktu pomiędzy „drużyną” jego 
zwierzchnika, a opozycyjną częścią Rady Miejskiej. 
Wreszcie skorzystał więc z propozycji, jaką otrzymał 
z jednej z działających w okolicy dużych firm logi-
stycznych i zmienia pracę. Zapewnił, że burmistrz 
wciąż liczyć może na jego pomoc i życzy mu, by w 
następnych wyborach radni z jego obozu polityczne-
go mieli w radzie większość.

Wiceburmistrz Krzysztof Kolibski
pożegnał się z ratuszem.

Zastąpił go Jacek Rafiński

 Krzysztofa Kolibskiego na stanowisku zastępcy 
burmistrza gminy Nowogard zastąpi radny Lewicy, 
Jacek Rafiński, który uzyskał dzisiaj nominację na to 
stanowisko. Jest to człowiek od lat związany z różne-
go rodzaju instytucjami publicznymi, a choć w Urzę-
dzie Miejskim do tej pory nie pracował, to zaznaczał, 
że problematyka, którą będzie się zajmował, jest mu 
dobrze znana. Mandat radnego miejskiego przejmie 
po nim Jolanta Bednarek, sołtys Strzelewa.

Paweł Botarski
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 Inwestycję, którą oficjalnie 
odebrano w 2020 roku, została 
doceniona i nagrodzona w co-
rocznym plebiscycie. Mowa tu 
o pełnowymiarowym boisku ze 
sztuczną nawierzchnią i z oświe-
tleniem, znajdującym się na Sta-
dionie Miejskim w Nowogardzie. 
Długo wyczekiwane euroboisko 
to inwestycja, zrealizowana przez 
burmistrza Roberta Czaplę.
 W niedzielę 7 marca br., odbył 
się plebiscyt „Piłkarz Roku”, pod-
czas którego wręczono również 
nagrodę w kategorii „Inwestycja 
Sportowa Roku”. Statuetkę w tym 
roku przyznano Urzędowi Miej-
skiemu w Nowogardzie za budo-
wę nowego boiska na Stadionie 
Miejskim w Nowogardzie, tzw. 
euroboiska. W imieniu burmistrza 
Roberta Czapli nagrodę tę odebrał 
jego zastępca - Krzysztof Kolibski.
 Cieszymy się, że ta długo wy-
czekiwana inwestycja, na którą 
z niecierpliwością czekali miesz-
kańcy Nowogardu, została doce-
niona. Ta nagroda to podzięko-
wanie dla wszystkich tych, którzy 
zabiegali o powstanie tego boiska 
- powiedział zastępca burmistrza 
Krzysztof Kolibski, odbierając sta-
tuetkę.
 Plebiscyt „Piłkarz Roku” od 
kilku lat organizowany jest przez 
Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej, „Głos Szczeciński”, „Głos 
Koszaliński” oraz portal ligowiec.
net. W tym plebiscycie to kibice 
w województwie nagradzają naj-
lepszych piłkarzy w danych ligach, 
zaś swoje nagrody przyznaje tak-
że Kapituła Plebiscytu. Podsu-
mowanie zabawy oraz wręczenie 
nagród odbyło się tradycyjnie w 
Hotelu Dobosz w Policach.
 Teraz, gdy euroboisko jest do-
ceniane poza granicami naszego 
miasta, warto w kilku słowach 
przypomnieć, jak do tego doszło, 
że zostało ono wybudowane.
 Gdy pojawiła się idea budowy 

Uznanie dla Burmistrza Nowogardu
za zrealizowaną inwestycję

euroboiska w Nowogardzie, za-
wodnicy Pomorzanina oraz ich ro-
dzice z radością przyjęli tę wiado-
mość i z całych sił wspierali w tych 
działaniach burmistrza Roberta 
Czaplę. Doszło nawet do spotka-
nia działaczy oraz zawodników 
z burmistrzem w świetlicy „Pro-
myk”, podczas którego wszyscy 
obecni zapoznali się z projektem 
boiska oraz próbką murawy, która 
ma być na nim. Pomimo zabiegań 
ze strony burmistrza Roberta Cza-
pli, nie udawało się od razu zabez-
pieczyć pieniędzy na ten cel. Za-
brakło wsparcia tej inwestycji ze 
strony radnych PiS i Wspólny No-
wogard, którzy odrzucali projekty 
uchwał zabezpieczające w budże-
cie gminy pieniądze na ten cel. 
choć poza murami ratusza mówi-
li, że jak najbardziej popierają tę 
inwestycję. Jednak działania tych 
radnych temu przeczyły. Kolejny 
raz pieniądze na ten cel zostały 
zdjęte z budżetu w 2018 roku. O 
zdjęcie tych pieniędzy wniosko-
wali radni PiS i Nowa (dawniej 
Wspólny Nowogard).
 Sztuczne pełnowymiarowe 
boisko sportowe było potrzebne 
zawodnikom, bo główna płyta 
stadionowa również wymaga re-
montu i przy każdej możliwej oka-
zji temat budowy powracał.
Dlaczego radni koalicji PiS i Nowa 
tak długo zwlekali z budową bo-
iska?
Czy tak ciężko było zabezpieczyć 
pieniądze na ten cel?
 Taka inwestycja mogła po-
wstać w niecały rok, a potrzeba 
było aż 6 lat, by cieszyć się nowym 
boiskiem (od roku 2014 roku), 
które zostało właśnie nagrodzo-
ne.
 Analizując historię budowy 
boiska, najdziwniejszym jest to, 
że przez tyle lat nie było woli i 
chęci radnych PiS i Nowa (dawniej 
Wspólny Nowogard) na budowę 
tego boiska. Zaś podczas głosowa-

nia nad udzieleniem burmistrzo-
wi absolutorium, ci sami radni ze 
względu właśnie na nieskończoną 
inwestycję w 2018 roku – mowa o 
euroboisku, nie udzielali jej, choć 
to przecież oni sami ciągle ja ścią-
gali z budżetu, uniemożliwiając 
jego budowę.
 Teraz, gdy boisko jest już rze-
czywistością, ma ono ojców suk-
cesu naprawdę wielu, a prawda 
jest taka, że to dzięki radnym z 
klubu Lewica Razem i PSL udało 
się zabezpieczyć w budżecie gmi-
ny na rok 2019 potrzebną kwotę 
– 2.740.000 zł. Budowa pełnowy-
miarowego boiska piłkarskiego ze 
sztucznej nawierzchni znalazła się 
w programie wyborczym Roberta 
Czapli oraz radnych Lewicy. I tak 
12 września 2020 roku oddano 
boisko do użytku.
 Po blisko 70 latach Stadion 
Miejski w Nowogardzie doczekał 
się nowego boiska bocznego o 
wymiarach 71x110 m. Boisko po-
siada certyfikat FIFA Quality PRO 
co oznacza, że na sztucznej mura-
wie mecze mogą rozgrywać rów-
nież pierwszoligowe drużyny.

Marcin Gręda
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 To dobra wiadomość dla mieszkańców naszej 
gminy, którzy borykają się z problemem niepłod-
ności. Podczas ostatniej sesji radni Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego zdecydowali 
się dofinansować Nowogardzki Program Leczenia 
Niepłodności w Nowogardzie. Czwartkowa sesja 
(11.03.2021) przyniosła oczekiwane przez większość 
mieszkańców pozytywne rozwiązanie w kwestii 
gminnego Programu Leczenia Niepłodności na lata 
2020 – 2022, autorstwa burmistrza Roberta Czapli. 
Za przyznaniem dofinansowania na posiedzeniu sej-
miku województwa zachodniopomorskiego głoso-
wało 16 radnych przeciwnych było 4.

 Szczecin, Koszalin i Nowogard to trzy miasta, któ-
re starały się o dofinansowanie programu leczenia 
niepłodności. Pieniądze, o które wbrew pozorom 
tak łatwo nie było ostatecznie trafią do mieszkań-
ców Nowogardu. I choć pytań na posiedzeniu sejmi-
ku było wiele większość wątpliwości rozwiał Członek 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Sta-
nisław Wziątek przedstawiając jakie korzyści niesie 
za sobą program i ile par ostatecznie może ubiegać 
się o pieniądze na leczenie.

 Nowogardzki program leczenia niepłodności 
zakłada między innymi wsparcie finansowe w wy-
sokości nie większej niż 10000 zł kosztów leczenia 
zdiagnozowanej niepłodności ponoszonych przez 
parę zamieszkującą Gminę Nowogard. Program zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji 
Oceny Technologi Medycznej i Taryfikacji. Kwota do-
finansowania jaką otrzyma Gmina Nowogard od 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego to 
33 333,33 zł. Są to kolejne pieniądze pozyskiwane z 
zewnętrznego źródła finansowania przez Burmistrza 
Roberta Czaple. Program burmistrza wpisuje się w 
Zachodniopomorski Program Leczenia Niepłodno-
ści, z którego będzie dofinansowane leczenie nie-
płodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
(in vitro) na terenie naszej gminy.

 Wszystko zaczęło się jeszcze w roku 2020, kie-
dy to po raz pierwszy burmistrz wystąpił o dofi-
nansowanie z marszałkowskiego projektu. Aby 
uzyskać dofinansowanie do leczenia niepłodności 
radni przyjęli autorski program burmistrza Roberta 
Czapli dotyczący profilaktyki leczenia niepłodności 
i zabezpieczyli pieniądze na ten cel w wysokości 
100 tys. złotych, które miały posłużyć jako wkład 
własny. Wtedy to za programem głosowało 14 rad-
nych Rady Miejskiej w Nowogardzie, przeciw było 

Nowogardzkie leczenie niepłodności
z dofinansowaniem Marszałkowskim

5, w tym wszyscy trzej radni z PiS oraz dwóch rad-
nych z Nowej. Finansowanie tego programu wynosi 
66 666,66 zł rocznie. Wkład własny gminy nowogard 
to 50% tej kwoty. Całkowity koszt projektu w latach 
2020-2022 wyniesie 200 tys. zł.

 Choć program wystartował w 2020 roku i bę-
dzie realizowany przez 3 lata w pierwszym roku 
do programu przystąpiła jedna para. W roku 2021 
z programu będzie mogło skorzystać 20 par. Kiedy 
program wystartował jeszcze w 2020 roku zgłosiła 
się jedna para. Obecnie zainteresowane są dwie 
kolejne pary. Za realizacje programu odpowiedzial-
ny jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Zainteresowane 
pary dzwoniąc pod nr telefonu 91 39 26 206 w go-
dzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedział-
ku do piątku zostaną poinstruowane jakie działa 
następnie muszą wykonać i jakich formalności do-
pełnić, aby z programu skorzystać. Rozmowa z pra-
cownikiem odpowiedzialnym za realizację tego pro-
gramu przebiega w sposób dyskretny i komfortowy 
z zachowaniem poufności informacji pozyskanych 
od pary.

Marcin Gręda
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 - Z okazji Ogólnopolskie-
go Dnia Sołtysa, chciałbym 
serdecznie podziękować i 
wyrazić słowa uznania za 
pracę pełną zaangażowa-
nia, którą nasi sołtysi pełnią 
na rzecz swoich społeczno-
ści – skierował te słowa do 
sołtysów, za pośrednictwem 
pracowników Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa, 
burmistrz Robert Czapla.- 
Życzę wszelkiej pomyślności, 
wiele wytrwałości w realiza-
cji dalszych planów i zamie-
rzeń na rzecz sołectwa, po-
zytywnej energii i satysfakcji 
oraz zadowolenia z pełnie-
nia funkcji społecznej i aby 
mandat zaufania procento-
wał wspólnymi sukcesami 
całej społeczności gminy 
Nowogard.
 Upominki w posta-
ci teczek-skoroszytów z 
imiennym grawerem oraz 
zestawu artykułów pi-
śmienniczych zostały wrę-
czone wszystkim sołtysom 
gminy Nowogard w dniu ich 
święta.
 Niestety nie mogło dojść 
do tradycyjnego spotkania 
z okazji Święta Sołtysa w 
jednym z sołectw z powodu 
obostrzeń spowodowanych 
pandemią koronawirusa, 
jednak burmistrz Robert 
Czapla zadbał o to, aby i w 
ten możliwy sposób wy-
razić swoje słowa uznania 
sołtysom za ich pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Miejmy nadzieję, że za rok 
będziemy mogli powrócić 
do świętowania Dnia Sołty-
sa w znany nam i tradycyjny 
sposób.

 Marcin Gręda

Nagrody Burmistrza Nowogardu
dla sołtysów gminy Nowogard

z okazji ich święta
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 Z okazji 40 lecia Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków został wydany kalendarz, który podsumo-
wywał 40 lat działalności tej organizacji. W dniu 8 
marca przedstawiciele nowogardzkiego koła dia-
betyków przekazali burmistrzowi Robertowi Czapli 
pamiątkowy kalendarz, w którym znajdują się dwa 
piękne zdjęcia nowogardzkiego ratusza.Jak do tego 
doszło, że właśnie to zdjęcie znalazło się w jubile-
uszowym wydaniu?Od 2012 roku burmistrz wspiera 
nowogardzkich cukrzyków z okazji dnia cukrzyka. 
Dzień ten obchodzony jest w połowie lipca. Rok-
rocznie w noc z 13 na 14 lipca budynek ratusza jest 
podświetlony kolorem niebieskim. Zdjęcie ratusza 
w kalendarzu to z pewnością doskonała promocja 
naszego miasta. Kalendarz dostępny w całym kraju.

Marcin Gręda

Nowogardzki
ratusz

w kalendarzu
ogólnopolskim
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 Praktycznie nie ma dziedziny życia, na którą nie 
wpłynęłaby światowa pandemia koronawirusa. Pol-
ska walczy z nią już od ponad roku. Poprzednie świę-
ta Wielkanocne spędziliśmy w domach, bo trwał 
lock down. O organizacji jarmarku Wielkanocnego 
nawet nie było mowy. I choć sytuacja wciąż nie jest 
opanowana – nowa forma jarmarku Wielkanocne-
go zagości w Nowogardzie. Dzięki staraniom Bur-
mistrza Nowogardu Roberta Czapli, lokalni przed-
siębiorcy już 22 marca będą mogli wystawić swoje 
stoisko na Placu Wolności zupełnie bezpłatnie,z bez-
płatną możliwością podłączenia do prądu.
 To już niejako świąteczna tradycja! Na płycie Pla-
cu Wolności pojawiają się stragany handlowe, a w 
nich można znaleźć produkty dosłownie z całej Pol-
ski. Sery, chleby, wędliny, kiełbasy, smalce i miody, 
mazurki, palmy wielkanocne i wiele wiele innych. A 
to dopiero początek! To wspaniała możliwość roz-
woju działalności przedświątecznej w tak trudnych 
czasach jakie przyniosła lokalnym przedsiębiorcom 
pandemia Covid-19, o której nie można zapomnieć. 
Lokalni przedsiębiorcy biorący udział w nowej for-
mie Jarmarku Wielkanocnego muszą zachować 
szczególny reżim sprzedażowy uwarunkowany obo-
wiązującymi przepisami sanitarnymi. Należy pamię-
tać o zachowywaniu odstępów w kolejkach oraz o 

Wkrótce zupełnie inny
Jarmark Wielkanocny w Nowogardzie

obowiązkowych maseczkach. Właśnie z powodu 
koronawirusa nowa forma Jarmarku Wielkanocny w 
2021 roku będzie miała wyłącznie charakter handlo-
wy.
 Kiedy odbywa się Jarmark Wielkanocny w No-
wogardzie? Rozpocznie się on 22 marca i potrwa do 
6 kwietnia. Stoiska handlowe mogą być czynne co-
dziennie.
 Na straganach z pewnością pojawić się mogą m.in. 
ceramiczne ozdoby wielkanocne (jajka, kury, zające), 
biżuteria - ręcznie haftowana lub z żywicy jubilerskiej, 
drewniane i ręcznie malowane przedmioty galante-
ryjne, upominki, zające z siana, koszyki wiklinowe, pi-
sanki i kraszanki wykonywane w różnych technikach 
zdobienia, bazie i palmy ozdobne, dekoracje świą-
teczne na stół, serwetki do wielkanocnych koszycz-
ków czy ręcznie toczona na kole ceramika, wyroby 
spożywcze, ciasta, mazurki i wiele innych.
 Chcących wystawić swoje stoisko przedsiębior-
ców zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem 
udostępniania powierzchni Placu Wolności w okre-
sie przedświątecznym oraz złożenia karty zgłoszenio-
wej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geode-
zji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
tel. 91 39 26 225
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 W ostatnim artykule, dotyczącym inwestycji 
przechodzących wskazywałem, że projekt budże-
tu gminy na kolejny, który przygotowuje burmistrz 
wraz ze skarbnikiem i pracownikami urzędu, musi 
trafić do Biura Rady do dnia 15 listopada, bo wtedy 
to kierowany jest on do radnych Rady Miejskiej, któ-
rzy mają czas do końca danego roku kalendarzowe-
go, aby go ostatecznie przyjąć wraz z ewentualnymi 
poprawkami. Jest to również czas na zgłaszanie au-
topoprawek przez burmistrza do przedstawionego 
radnym projektu budżetu. Jednak w dniu 15 grud-
nia 2020 r., radni z Nowej i PiS, obecni na sesji Rady 
Miejskiej, dokonali poprawek wg własnych propo-
zycji i nie słuchając ani burmistrza ani skarbnika, 
przegłosowali projekt uchwały, nie przyjmując infor-
macji odnośnie inwestycji przechodzących i przyjęli 
projekt budżetu bez tych istotnych poprawek, zgła-
szanych przez burmistrza i skarbnika.

 Środki finansowe, zabezpieczone w danym roku 
przechodzą na kolejny rok budżetowy, jako wolne 
środki. Obowiązkiem zaś radnych, zgodnie z usta-
wą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie 
gminnym, jest zabezpieczyć te wolne środki na in-
westycje, które były rozpoczęte w ubiegłym roku, a 
ich finalizacja nastąpi zgodnie z zawartymi umowa-
mi w roku bieżącym.

 Radni Nowej i PiS nie mogą tego blokować, po-
nieważ narażają gminę na naruszenie dyscypliny fi-
nansowej, ale również i na kary finansowe z powodu 
niedotrzymania umów zawartych z wykonawcami.

 Okazało się we wtorek (9 marca br.), że radni z 
Nowej i PiS mają gdzieś prawo, które nakłada na 
nich obowiązek przyjęcia wspomnianej uchwały. 
Ponadto narażają gminę i jej mieszkańców na ponie-
sienie dodatkowych kosztów z powodu ich decyzji. 
Gdy radny Marcin Wolny z klubu Lewica Razem za-
dał pytanie, kto zapłaci odsetki karne za ewentualne 
opóźnienia w płatności za nieprzyjęcie uchwały w 
sprawie inwestycji przechodzących, jedna z radnych 
z Nowej stwierdziła, że niech Burmistrz za to płaci.
Jak myślicie drodzy Państwo: ile wyniosą odsetki i 
kary nałożone na gminę (czyli na nas mieszkańców) 

Czy aby radni nie działają na szkodę 
nas mieszkańców?

od kwoty... 2 miliony złotych, bo tyle kosztuje 10 in-
westycji przechodzących?

 Moim zdaniem, będą to kwoty niemałe, za któ-
re gmina mogłaby zrealizować kolejne inwestycje, 
a będzie musiała zapłacić dodatkowo wykonawcom 
za opóźnienia w realizacji wystawianych faktur, bo 
radni nie potrafią prawdopodobnie spojrzeć dalej, 
niż tylko na przysłowiowy czubek własnego nosa. I 
jeszcze jedno – koszt braku decyzji radnych w tym 
temacie obciąży w efekcie końcowym nas mieszkań-
ców. Takie są skutki nieprzemyślanych decyzji, po-
dejmowanych na złość – tylko przeciw komu?

 Inwestycje przechodzące z roku 2020, nad który-
mi radni musieli zagłosować, a tego nie zrobili:

1. Przebudowa drogi na działce nr 97/8 w Świercze-
wie – projekt – 25.000 zł.

 Aby inwestycja mogła być zrealizowana, musi 
być najpierw wykonany projekt. Została w ubie-
głym roku wyłoniona firma, która to zadanie wy-
konała i teraz trzeba za wykonaną pracę zapłać 
należność, wynikającą z zawartej umowy.

2. Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Le-
śnej na osiedlu Bema – 281.873 zł.

 Inwestycja zostanie zakończona w marcu br. 
Opóźnienie realizacji inwestycji nastąpiło z po-
wodu zejścia z placu budowy poprzedniego 
wykonawcy i niezrealizowania inwestycji w wy-
znaczonym terminie. W dniu 2 grudnia 2020 r., 
podpisana została umowa z nowym wykonawcą 
- PRD Nowogard.

	 Jak	nazwać	działania	radnych,	którzy	poprzez	niepodejmowane	projekty	uchwał,	narażają	nas	
mieszkańców	na	straty?	A	wystarczyło	tylko	podnieś	rękę	za	i	nie	byłoby	już	obawy,	że	gmina	
nie	wywiąże	się	ze	swych	zobowiązań	wobec	wykonawców	poszczególnych	inwestycji	na	terenie	
gminy	Nowogard.	Co	się	wydarzyło	w	czasie	wtorkowej	sesji	nadzwyczajnej?
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3. Budowa budynku komunalnego mieszkalno so-
cjalnego – projekt – 21.525 zł.

 W związku z kolizją słupa energetycznego śred-
niego napięcia, w miejscu projektowanego bu-
dynku, ogłoszone zostało postępowanie, które 
miało wyłonić wykonawcę opracowania doku-
mentacji projektowej, by „zlikwidować kolizję 
istniejącej infrastruktury SN-15kV”. Wykonawcą 
wspomnianej dokumentacji była firma Zakład In-
stalatorstwa Elektro-energetycznego Eugeniusz 
Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej, która swoją 
pracę wykonała i gmina musi zapłacić swoje zo-
bowiązanie wobec niej.

4. Budowa ściany na urny na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowogardzie – 303.344 zł.

 Z powodu warunków atmosferycznych realizacja 
inwestycji przesunęła się w czasie. Jest to ważna 
inwestycja nie tylko dla zarządcy nowogardzkie-
go szpitala, ale również dla mieszkańców, którzy 
decydują się na ten rodzaj pochówku swoich 
bliskich z powodu coraz większego problemu z 
miejscami do tradycyjnego pochówku zmarłych 
na naszym Cmentarzu Komunalnym.

5. Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 – konspekt – 17.097 zł.

 Wielkie zainteresowanie tą inwestycją wśród 
mieszkańców Nowogardu oraz rodziców i 
uczniów SP2 sprawił, że przed przystąpieniem 
do tworzenia ostatecznego projektu obiektu, 
burmistrz Robert Czapla zlecił wykonanie naj-
pierw konspektu przyszłej sali widowiskowo
-sportowej, który był publikowany również na 
stronie www.nowogard.pl oraz w papierowym 
wydaniu Nowogardzkich Wiadomości Samorzą-
dowych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak bę-
dzie wyglądała w efekcie końcowym nowogardz-
ka hala widowiskowo-sportowa.

6. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie 
szpitala – I etap – 35.000 zł.

 Od dłuższego czasu radny, a także chirurg i lekarz z 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Wojciech 
Włodarczyk wraz z burmistrzem zabiegają, aby 
opracować koncepcję lądowiska, która sprawdzi 
możliwości i koszty z tym związane. Lądowisko to 
ogromne ułatwienie. Czas dowozu w sposób tra-
dycyjny dziś, w przypadku pacjenta z zawałem, 
wynosi ok. 40 minut. W przypadku helikoptera 
czas przygotowania pacjenta i przetransporto-
wanie go wyniesie ok. 8 minu  O tyle zwiększą się 
szanse pacjenta na przeżycie. W ubiegłym roku 
zostały zabezpieczone środki finansowe na opra-
cowanie koncepcji, procedura została w grudniu, 
a w styczniu został wyłoniony wykonawca.

7. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie – 1.159.493 zł.

 Ta ważna dla mieszkańców Słajsina inwesty-
cja zostanie zrealizowana kosztem ponad 4,4 
mln zł. Zabezpieczana kwota to wkład ze strony 

gminy, pozostałe kwoty pochodzą z dwóch róż-
nych źródeł. Pierwszym z nich jest Urząd Mar-
szałkowski w Szczecinie (ponad 1,9 mln zł), a dru-
gim Celowym Związkiem Gmin R-XXI, który do 
zadania dołoży prawie 669 tys. zł.

8. Wykonanie oświetlenia solarnego w gminie No-
wogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kuli-
ce, Karsk) – dokumentacja – 18.733 zł.

 Na realizację tej inwestycji złożone zostały przez 
burmistrza Roberta Czaplę wnioski o dofinanso-
wanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowa-
ne w miejscowościach, w których funkcjonowa-
ły zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Rolnej. Wnioskowana kwota na to 
zadanie to 700.000 zł brutto. Bez dokumentacji 
gmina nie będzie mogła skorzystać z dofinanso-
wania, więc jest ważna sprawa.

9. Przebudowa Nowogardzkiego Domu Kultury – 
dokumentacja – 24.600 zł.

 Umowa podpisana została z pracownią Berna-
deta Jastrzębska Arch ze Szczecina, na opraco-
wanie dokumentacji projektowej na przebu-
dowę Nowogardzkiego Domu Kultury. Wartość 
podpisanej umowy opiewa na kwotę 24.600 zł i 
zakłada ona przygotowanie najpierw koncepcji, 
która zostanie zaakceptowana i będzie stanowić 
podstawę przygotowywanego projektu. Koncep-
cja została przygotowana oraz zaakceptowana i 
w najbliższych dniach nastąpi finalizacja zamó-
wionej dokumentacji.

10. Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 
– koncepcja – 33.210 zł.

 Dobiegają końca prace projektowe, których wy-
konawcą jest firma Bernadeta Jastrzębska ARCH+. 
Uzyskana dokumentacja nie tylko pokaże nam kosz-
ty inwestycji, ale również będzie mogła posłużyć w 
uzyskaniu środków zewnętrznych na realizację tej 
inwestycji, jakże ważnej dla naszych mieszkańców.
Gdzie są te obietnice, które na każdym kroku składali 
sami radni? Na ile ich obietnice nie są tylko słowami 
rzucanymi na wiatr? Obiecywali dialog, a kłócą się 
ze wszystkimi (pracownikami i kierownikami Urzędu 
Miejskiego), nawet sami ze sobą. Blokują rozwój te-
renów wiejskich oraz naszego miasta, bo jak inaczej 
wyjaśnić podjęte przez radnych Nowej i PiS decyzje. 
Co raz bardziej myślę, że ta zabawa radnych w rad-
nych zaczyna nas zbyt dużo kosztować i nie mówię 
tu o ich dietach, ale o kosztach wywoływanych ich 
decyzjami czy też brakiem tych decyzji.

 Mieszkańcy zaczynają wprost stawiać pytania: 
czy radni z Nowej i PiS naprawdę reprezentują nasze 
interesy, czy własne? Może to my mieszkańcy po-
winniśmy wziąć swój los i los naszej gminy we wła-
sne ręce?

Piotr Suchy
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 Krążą wśród osób związanych z nowogardzkim 
PiS pogłoski, że prawdopodobnie w kwietniu, pod-
czas sesji Rady Miejskiej, może dojść do zmiany na 
stanowisku Przewodniczącego. W zakulisowych roz-
mowach pada również nazwisko ewentualnego na-
stępcy radnego Marcina Nieradki oraz płyną słowa 
poparcia dla potencjalnego kandydata.
 Po przegranej w I turze wyborów na Burmistrza 
Nowogardu, wybrany na kolejną kadencję radny 
Marcin Nieradka z PiS, poparł inną kandydatkę na 
Burmistrza - Jowitę Pawlak z Nowej, która ostatecz-
nie jednak również przegrała w II turze z burmi-
strzem Robertem Czaplą.
 Grudniowe wybory z 2018 nie tylko wyłoniły na 
III kadencję Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, 
ale również doprowadziły do powstania nowego 
tworu w Radzie Miejskiej, który stworzyli razem 
radni z Nowej i PiS. I choć radni z Nowej na każdym 
kroku zaznaczają, że nie popierają działań PiSu, to 
swoimi działaniami wręcz zaprzeczają i wspierają 
działania przedstawicieli tejże partii. Skąd ta sympa-
tia?
 Może bierze się to z tego, że obaj kandydaci na 
Burmistrza Nowogardu z Nowej i PiS byli do niedaw-
na kojarzeni z Platformą Obywatelską. Wspólne ko-
rzenie zobowiązują.
 Nie zdziwił więc nikogo cichy „ślub” między rad-
nymi z Nowej i PiS, dzięki któremu Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej został Marcin Nieradka (PiS), a 

„Nasza”, czyli Przewodnicząca
Rady Miejskiej…z PiS?

radni związani z Nową zostali wiceprzewodniczący-
mi tejże Rady.
 Nowy Przewodniczący dziękując radnym za wy-
bór powiedział, że jestem w stanie współpracować z 
każdym, niezależnie od poglądów czy opcji politycz-
nej. Życie jednak pokazało, że były to słowa rzucane 
tylko na wiatr. Niezwoływanie sesji, niezjawianie się 
na ogłoszonych przez siebie sesjach, blokowanie wy-
powiedzi radnych z klubu Lewica Razem, obrażanie 
radnych i pracowników Urzędu Miejskiego, współ-
praca jedynie z koalicjantem (Nowa), a w ostatnim 
czasie nawet kłótnie na sesji z przedstawicielami 
własnego koalicjanta – to styl przewodniczącego 
Nieradki z PiSu.
 Mieszkańcy, oglądający ostanie sesje Rady Miej-
skiej, komentowali te „wyskoki” przewodniczącego 
jako zachowanie bez kultury. I te opinie stały się też 
podstawą wniosku radnych z klubu Lewica Razem o 
odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nowogardzie radnego Marcina Nieradkę.
 W obronie Przewodniczącego, prawie jak lwy, 
wystąpili wszyscy radni z Nowej, którzy wsparli rad-
nego Nieradkę i jego działania podczas sesji, gdy nie 
dopuścił on do słowa i przedstawienia wniosku oraz 
uzasadnienia radnym z Lewicy, co nie jest zgodne ze 
statutem gminy. Zresztą dotychczasowe działania 
przewodniczącego Nieradki z PiS wielokrotnie do-
konywane były z naruszeniem przepisów prawa, co 
potwierdzał nawet Wojewoda Zachodniopomorski 
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(z PiS), który zobowiązywał przewodniczącego do 
przestrzegania obowiązującego prawa. Możliwe, że 
te działania spowodowały, że może dojść do zmiany 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Choć są również 
głosy, że nastąpi to z powodów osobistych przewod-
niczącego.
 Na giełdzie nazwisk potencjalnego „następcy” 
wśród ludzi związanych z PiS pojawiło się tylko jed-
no nazwisko – Pawlak. Mówią oni wprost to nasza 
kandydatka na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Jakby nie patrzeć, to sprawdzony i wierny 
koalicjant. Nie da skrzywdzić swoich. Jakby się radni 
z Nowej nie gimnastykowali, zaklinali rzeczywistość, 
kombinowali i tłumaczyli, to jasno pokazuje, że są 
uważani za „swoich” przez ludzi z PiSu.
Taka piąta kolumna – niby Nowa, a jednak to PiS.
 Pokazują to zresztą dotychczasowe działania rad-
nych z Nowej. Propozycje inwestycji wpisywanych 
przez burmistrza Roberta Czaplę do każdorazowe-
go projektu budżetu, to propozycje samych miesz-
kańców, którzy te inwestycje przy różnych okazjach 
przedstawiali.
 Remont szpitala, uzbrojenie strefy ekonomicz-
nej, remont Placu Wolności, budowa euroboiska, 
budowa ścieżki dookoła jeziora, remonty na ulicy 
Zamkowej, Leśnej itd. - to inwestycje, które wielo-
krotnie były i w niektórych przypadkach nadal są 
blokowane przez radnych Nowej wespół z radny-
mi PiS. Nowa i PiS działają jak jedna spółka. Takie 

wrażenie mają również dziś mieszkańcy naszego 
miasta, którzy przyglądają się działaniom naszych 
„lokalnych” polityków i zadają sobie pytanie: za ile 
„srebrników” dała się kupić przez PiS nowogardzka 
Zosia-Samosia?
Co się stanie, gdy PiS przegra wybory? Co wtedy zro-
bi Nowa?
A kim jest owa Zosia-Samosia? Taką ksywkę nadali 
mieszkańcy radnej Jowicie Pawlak z Nowej. Skąd ta 
ksywka?
Poucza wszystkich i zachowuje się tak, jakby pozja-
dała wszystkie rozumy – mówi nasz rozmówca. - Ist-
na Zosia-Samosia z wiersza Juliana Tuwima.
Jest taka jedna Zosia,
Nazwano ją Zosia Samosia,
Bo wszystko
„Sama! sama! sama!”
Ważna mi dama!
Wszystko sama lepiej wie,
Wszystko sama robić chce. (fragm. wiersza Juliana 
Tuwima „Zosia Samosia”)
Smutna to rzeczywistość. PiS pomimo porażki w wy-
borach samorządowych, próbuje „przejąć” władzę 
rękoma Nowej w gminie Nowogard.
Ciekawe czy radni z Nowej nie zapomną o tym „mał-
żeństwie” napisać w swoich ulotkach wyborczych 
przy kolejnych wyborach?
Życie pokaże.

Piotr Suchy

Stanowisko radnych klubu
Lewica Razem oraz PSL odnośnie

działań radnych koalicji PiS - Nowa
 Radni w ubiegłym roku, zabezpieczyli w budżecie 
gminy na rok 2020 pieniądze m.in. na następujące 
inwestycje: budowa parkingu wraz z chodnikiem 
przy ul. Leśnej na osiedlu Bema, budowa ściany na 
urny na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie, 
budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 
Słajsinie, wykonanie oświetlenia solarnego w gmi-
nie Nowogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, 
Kulice, Karsk) oraz na wykonanie dokumentacji 
odnośnie inwestycji planowanych w Świerczewie 
(droga), w Nowogardzie - budynek komunalny, sala 
widowiskowo - sportowa przy SP nr 2, lądowisko 
dla helikopterów przy nowogardzkim szpitalu, prze-
budowa Nowogardzkiego Domu Kultury i Biblioteki 
Miejskiej.

 Inwestycje zostały rozpoczęte jeszcze w roku 
ubiegłym, zaś ich finalizacja to kwestia już tylko kil-
ku nadchodzących dni. Ponieważ radni koalicji PiS - 
Nowa nie zabezpieczyli środków przechodzących na 
rozpoczęte już inwestycje w budżecie gminy na rok 
2021, radni z Lewicy Razem i radny z PSL zwrócili się 
do Skarbnika Gminy Nowogard z zapytaniem, czy to 
może spowodować jakieś problemy dla naszej gmi-
ny i co należy zrobić. Skarbnik poinformował rad-
nych, że nie ma innej możliwości, jak zabezpieczyć 
wolne środki na inwestycje przechodzące, co zosta-
ło pominięte przy uchwalaniu budżetu na rok 2021.
 I z takim wnioskiem oraz projektem uchwały wy-
stąpili do Przewodniczącego Rady Miejskiej radni z 
klubu Lewica Razem wraz z radnym z PSL. Wniosek 
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przygotowywany przy pomocy Skarbnika, wskazy-
wał dodatkowo źródło finansowania (wolne środki) 
inwestycji przechodzących, które w żaden sposób 
nie naruszały potrzeby zdejmowania pieniędzy z za-
planowanych inwestycji na rok 2021.
 Sesja została zwołana na 9 marca br., jednak rad-
ni z koalicji PiS - Nowa pomimo, że nałożony jest 
na nich obowiązek prawny przyjęcia wspomnianej 
uchwały, to nie zajęli się nią, lecz odłożyli przyjęcie 
tej istotnej dla gminy uchwały na termin późniejszy. 
Skarbnik zwracał uwagę, że w tym miesiącu wpłyną 
do gminy dwie faktury za zakończone inwestycje i 
trzeba je będzie zrealizować, jednak radni z PiS i No-
wej zostali głusi na te słowa.
 - Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i 
finansach publicznych Gmina Nowogard jest zobo-
wiązana realizować zadania na rzecz mieszkańców 
wspólnoty i siłą rzeczy jest zobowiązana zapłacić za 
faktury kończące inwestycje przechodzące, na które 
zostały zaciągnięte zobowiązania w roku ubiegłym - 
poinformował nas Marcin Marchewka, Skarbnik 
Gminy Nowogard. - Jeżeli Rada Miejska nie przyjmie 
uchwały przenoszącej wolne środki z roku ubiegłe-
go, gmina nie będzie miała pieniędzy, aby za te in-

westycje zapłacić. Kontrahenci w takim przypadku 
wyślą wezwania do zapłaty, a ponieważ gmina nie 
będzie posiadała na ten cel pieniędzy oznacza to, 
że wykonawcy w ostateczności pójdą do sądu, a ten 
wyrokiem nakaże gminie zapłatę wraz z należnymi 
odsetkami oraz kosztami procesowymi. W takiej sy-
tuacji nie będziemy mieli innej możliwości, jak tylko 
zapłacić. Nie mając zaś wolnych środków w budże-
cie, będziemy zmuszeni przesunąć środki z inwe-
stycji wpisanych już do budżetu gminy na rok 2021 
stosownym zarządzeniem, na co pozwalają obowią-
zujące przepisy prawa.
 Takie zachowanie radnych z koalicji PiS - Nowa 
naraża gminę nie tylko na dodatkowe koszty, ale 
również na brak realizacji inwestycji, które zostały 
wpisane w tegorocznym budżecie. Radni z klubu 
Lewica Razem wraz z radnym PSL zajęli więc stano-
wisko odnośnie niepodjęcia wspomnianej uchwały, 
ale również wyrazili swe poparcie dla ewentualnych 
działań burmistrza Roberta Czapli w zakresie zacho-
wania ciągłości realizacji inwestycji przechodzących 
z roku 2020.
 Poniżej prezentujemy wspomniane stanowisko 
radnych z klubu Lewica Razem i radnego PSL:

 My radni z klubu Lewica Razem wraz z naszym ko-
legą PSL wyrażamy sprzeciw wobec działań radnych 
koalicji PiS – Nowa, które miały miejsce podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (XLIV).
 W czasie wspomnianej sesji, radni PiS - Nowa, 
pomimo ciążącego na nich obowiązku, zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samo-
rządzie gminnym, nie zabezpieczyli wolnych środ-
ków na inwestycje przechodzące z roku ubiegłego 
(2020). Wspomniane inwestycje są już ukończone 
lub zbliża się ich termin zakończenia oraz uregulo-
wania należności za nie przez Gminę. Brak uchwały 
zabezpieczającej środki finansowe na te inwestycje, 
naraża Gminę Nowogard, a tym samym i nas Miesz-
kańców, na dodatkowe koszta związane z ewentu-
alnymi postępowaniami sądowymi i odsetkami kar-
nymi. To także podważenie wiarygodności Gminy 
Nowogard wśród kolejnych wykonawców inwesty-
cji, które Burmistrz Nowogardu będzie ogłaszać.
 Takie są konsekwencje działań radnych koalicji 
PiS - Nowa, na które my Mieszkańcy jesteśmy na-
rażani od jakiegoś już czasu. Niezwoływanie sesji w 
terminie ustawowym lub nieprzychodzenie na se-
sje, które były zwoływane na wniosek burmistrza 
Roberta Czapli oraz naszego klubu i radnego z PSL, 
przyczyniły się do takiej sytuacji, że burmistrz swy-

Stanowisko	radnych	klubu	Lewica	Razem	oraz	PSL	w	sprawie
niepodjęcia	istotnych	uchwał	na	XLIV	sesji	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie

a	także	poparcie	działań	Burmistrza	Nowogardu	w	zakresie	zachowania	ciągłości
realizacji	inwestycji	przechodzących	z	roku	2020

mi zarządzeniami, a nie przez uchwały, zabezpieczył 
pieniądze na inwestycje, które miały być realizowa-
ne przez Gminę.
 Te działania, wychodzące ku potrzebom Miesz-
kańców, a nie grupki radnych, zostały zaskarżone 
przez wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej z klu-
bu Nowa do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie, pomimo tego, że szef klubu Nowa wydał 
oświadczenie, że akceptują jako klub działania bur-
mistrza. RIO w odpowiedzi na tę skargę jednoznacz-
nie i stanowczo stwierdziła, że burmistrz Robert 
Czapla postąpił zgodnie z prawem i o naruszeniu, 
czy też złamaniu przepisów finansów samorządo-
wych, nie ma tu mowy.
 Niedopuszczalne są więc, naszym zdaniem, dzia-
łanie radnych z koalicji Nowa – PiS, które podwa-
żają nie tylko wiarygodność Gminy Nowogard, ale 
również narażają naszą społeczność na ponoszenie 
kosztów z tym związanych, a tym samym na naru-
szenie dyscypliny finansowej.
 Zaś twierdzenie: niech Burmistrz za to płaci, któ-
re wygłosiła na sesji wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej jest - według nas, stanowczo nie na miejscu, bo 
za to wszystko zapłacimy my – Mieszkańcy.
 Jako klub Lewica Razem wraz z naszym kolegą z 
PSL zwracamy się z apelem do radnych koalicji PiS 
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 Metodyka badań polega na badaniu krwi (bez 
ingerencji urologicznej) w kierunku pomiaru stęże-
nia substancji określanej jako PSA, oznaczającej an-
tygen charakterystyczny dla prostaty. PSA to białko 
wytwarzane wyłącznie w komórkach gruczołu kro-
kowego.
Ważne jest, że nie każdy pacjent z rakiem gruczołu 
krokowego będzie miał podwyższony poziom PSA. 
Nie zawsze też zwiększone stężenie tego białka w 
osoczu musi oznaczać nowotwór. Niemniej jednak 
nieprawidłowych wyników badania PSA nie należy 
lekceważyć, dlatego też Panowie oprócz badań la-
boratoryjnych będą mieli zapewnioną konsultację 
lekarską.
 Konsultację lekarską przeprowadzi doktor 
nauk medycznych, internista, doktor nefrologii i 
transplantologii z ogromnym doświadczeniem za-
wodowym. Przez kilka lat wykładał również genety-
kę kliniczną na Wydziale Fizyki Medycznej Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.
 Pamiętajmy, że odpowiednio prowadzona profi-
laktyka raka prostaty pozwala zarówno ograniczyć 
ryzyko wystąpienia nowotworu, jak i skutecznie go 
leczyć, jeżeli już się pojawi.
 Serdecznie zapraszam do zapisów na badania: 
793-555-678.

Marta Pińkowska
Prezes Fundacji

WYŁĄCZ RAKA! MIEJ NA NIEGO HAKA!
Samorządowa	 Fundacja	 Opieki	 Medycznej	 „ZDROWIE”	 przy	 współpracy	 i	 współfinansowaniu	 ze	
środków	gminy	Nowogard	organizuje	bezpłatne	badania	w	kierunku	profilaktyki	raka	prostaty	dla	
mężczyzn	w	wieku	40+	z	terenu	gminy	Nowogard.	

- Nowa, aby bez żadnych warunków, stawianych ko-
mukolwiek, zagłosowali za zabezpieczeniem pienię-
dzy na następujące inwestycje przechodzące, takie 
jak:
1. Przebudowa drogi na działce nr 97/8 w Świercze-
wie – projekt
2. Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Le-
śnej na osiedlu Bema
3. Budowa budynku komunalnego mieszkalno so-
cjalnego – projekt
4. Budowa ściany na urny na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowogardzie
5. Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 – konspekt
6. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie 
szpitala – I etap
7. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Słajsinie

8. Wykonanie oświetlenia solarnego w gminie No-
wogard (Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, 
Karsk) – dokumentacja
9. Przebudowa Nowogardzkiego Domu Kultury – 
dokumentacja
10. Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 
– koncepcja.
 Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania 
radnych koalicji PiS - Nowa, my jako radni z klubu 
Lewica Razem i i radny z PSL w pełni akceptujemy 
dotychczas podjęte działania przez Urząd Miejski, 
a w przypadku nieprzyjęcia zadań przechodzących, 
które są ujęte w uchwale rekomendujemy, aby zo-
stały one sfinansowane z inwestycji wpisanych prze 
radnych koalicji do budżetu gminy na rok 2021.

Piotr Suchy



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe14

 Konkurs rozstrzygnięty nadesłano 251 zdjęć do 
konkursu fotograficznego na „Najładniejszą Foto-
grafię Zimową 2021” organizowanego przez Burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę. Do konkursu zgło-
siło się 29 osób przesyłając wykonane przez siebie 
zdjęcia.
 Zainteresowanie konkursem przerosło oczeki-
wania organizatora, być może dlatego, że była to 
pierwsza edycja konkursu, a wiemy już, że na pew-
no nie ostatnia. Konkurs miał na celu pobudzenie 
aktywności mieszkańców w okresie zimowym, pro-
mowanie walorów przyrodniczych miasta i gminy 
Nowogard. Tematem przewodnim konkursu było 
wykonanie interesującej fotografii z terenu miasta 
lub gminy Nowogard, odzwierciedlające piękno 
przyrody oraz krajobrazu w porze zimowej. Spośród 
tak dużej ilości zdjęć wytypowano łącznie 3 zdjęcia, 
które ostatecznie zostały nagrodzone w dniu 5 mar-
ca przez burmistrz Robert Czaplę.
• I miejsce pan Tomasz Wrzesień – otrzymuje bon 
pieniężny w wysokości 500 zł.

Konkurs na „Najładniejszą
Fotografię Zimową” rozstrzygnięty

• II miejsce pani Milena Jackowiak – otrzymuje bon 
pieniężny w wysokości 300 zł
• III miejsce pani Justyna Stasiewicz – otrzymuje 
bon pieniężny w wysokości 200 zł.
 Tegoroczna zima była wyjątkowo piękna. Takich 
opadów śniegu w naszym rejonie nie widziano od 
co najmniej 4 lat. Była to wyjątkowa okazja, aby 
okiem mieszkańców poprzez udział w konkursie za-
prezentować najpiękniejsze miejsca naszej gminy w 
zimowej scenerii.
 Cieszę się, że taki konkurs został zorganizowany 
jak widać dużo osób zdecydowało się na udział w 
konkursie. Informacja w wygranej była dla mnie mi-
łym zaskoczeniem — powiedział Pan Tomasz Wrze-
sień zwycięzca konkursu podczas odbioru nagrody.
 Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do spe-
cjalnej galerii na naszym profilu facebookowym 
gdzie zaprezentujemy wszystkie nadesłane prace.

Marcin Gręda
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Konkurs plastyczny dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy

Co dwa tygodnie rozprowadzane są w naszej gminie Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe a w 
najbliższym numerze na 20 stronie wydrukowana jest kolorowanka, przedstawiająca znane miejsce 
w Nowogardzie.
W związku z tym ogłoszony zostaje przez Burmistrza Nowogardu konkurs na najładniej pokolorowa-
ną kolorowankę. Zdjęcia prac będzie można wysłać pod adres mailowy: sekretariat@nowogard.pl . 
Prace zostaną umieszczone na stronie Facebooka 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.
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 W tym roku deklaracje podatkowe można skła-
dać tylko w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie lub 
internetowo za pomocą twojego e-PIT. Punkt wspar-
cia składania rocznej deklaracji PIT mieszczący się w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie z uwagi na stan 
epidemii nie został utworzony. O pomieszczenia do 
celów rozliczeniowych każdego roku wnioskował 
Naczelnik Urzędu Skarbowego jednak wniosek o 
udostępnienie pomieszczeń dla pracowników Urzę-
du Skarbowego, którzy mieli by rozliczać mieszkań-
ców nie wpłynął.
 Od kilku lat w Nowogardzie działał punkt wspar-
cia składania deklaracji podatkowej Urzędu Skar-
bowego w Goleniowie, który mieścił się w ratuszu. 
Burmistrz Robert Czapla nieodpłatnie udostępniał w 
latach poprzednich pomieszczenia, w których miesz-
kańcy, zamiast specjalnie jechać do oddalonego o 
kilka kilometrów Goleniowa mogli rozliczyć roczne 
deklaracje PIT na miejscu oszczędzając czas i pienią-
dze. Taki punkt był ułatwieniem.
 Z informacji jakie otrzymalismy z urzędu skarbo-
wego wynika że dotychczasowa współpraca Urzędu 
Skarbowego w Goleniowie z Burmistrzem Rober-
tem Czaplą układała się bardzo dobrze. Od kilku lat 
US korzystał z pomieszczeń gdzie przyjmowaliśmy 
deklaracje PIT od osób fizycznych. Jednak z uwagi 
na stan epidemii ten punkt nie został otwarty. Do 
dyspozycji mieszkańców pozostaje kilka możliwości 
rozliczenia się: osobiście po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznie, droga internetową za pomo-
cą e- PIT, wysyłając pocztą lub wrzucając do urny 
mieszczącej się przy wejściu do Urzędu Skarbowego 
w Goleniowie 
 Rozliczanie rocznej deklaracji podatkowej jest 
to zadanie realizowane przez Państwo. Pracowni-

Gdzie składać rozliczenie PIT

cy urzędu nigdy nie rozliczali zeznań podatkowych, 
których zgodnie z obowiązującymi przepisami ad-
resatem jest Urząd Skarbowy. Jednak zawsze wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
staraliśmy się poprzez możliwe formy choćby udo-
stępniając i wyposażając pomieszczenia dla pra-
cowników Urzędu Skarbowego ułatwić możliwość 
rozliczenia się. Epidemia koronawirusa w tym roku 
uniemożliwia to i Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Goleniowie nie utworzył punktu w Nowogardzie – 
mówi skarbnik Marcin Marchewka.
 W jaki sposób można składać deklaracje podat-
kowe i inne informacje uzyskać można pod poszcze-
gólnymi numerami telefonów Urzędu Skarbowego 
w Goleniowie:
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego: 91 
4321 500
PIT – nr telefonu w. 427, 415
VAT – nr telefonu w. 482, 417, 419
CIT – nr telefonu w. 427, 415
podatek akcyzowy – nr telefonu w. 448, 446
spadki/darowizny – nr telefonu w. 486, 428, 463, 
464
rejestracja podatników – nr telefonu w. 403, 410, 
460, 468
egzekucja administracyjna – nr telefonu w. 412, 
413, 421, 509
rachunkowość podatkowa – nr telefonu w. 513, 434
komórka wierzycielska – nr telefonu w. 470, 416, 
506
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.goleniow@mf.
gov.pl
Zaświadczenia przesyłane będą drogą pocztową lub 
za pośrednictwem profilu zaufanego.

Marcin Gręda 
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 Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rol-
ny są badaniami obowiązkowymi, realizowany-
mi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocze-
śnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie 
podejmowane są  nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej 
mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa.

 Spisy powszechne są istotnymi momentami w 
życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o 
inne istotniejsze informacje związane z funkcjono-
waniem społeczeństwa. W ocenie organizacji mię-
dzynarodowych spisy są jednymi z największych 
przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących naro-
dy w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać 
cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez zna-
czenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywa-
teli.

 Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 
763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludno-
ści i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowa-
ne są do zbierania danych statystycznych.

Źródłami  danych mogą być:
1. tradycyjne spisy powszechne;
2. spisy powszechne oparte na danych z rejestrów 

administracyjnych;
3. kombinacja tradycyjnych spisów powszechnych z 

badaniami reprezentacyjnymi;
4. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o 

dane z rejestrów administracyjnych z badaniami 
reprezentacyjnymi;

5. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o 
dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjny-
mi spisami powszechnymi;

6. kombinacja spisów powszechnych w oparciu o 
dane z rejestrów administracyjnych badaniami 
reprezentacyjnymi oraz tradycyjnych spisów po-
wszechnych; oraz

7. odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej 
(„kroczące” spisy powszechne).

 Co dekadę GUS spisuje wszystkich Polaków. Pyta 
o wiek, wykształcenie, ale i o wymiar czasu pracy 
czy liczbę pokoi w mieszkaniu. Nie inaczej będzie 
w tym roku, bo ostatni taki spis odbył się w 2011. 
Pandemia jednak sporo zmieni. W tym roku pod-
stawową formą będzie samospis internetowy.  Jak 
będzie wyglądał? Na stronie GUS pojawi się spe-

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021

cjalna aplikacja, która ma zostać uruchomiona z po-
czątkiem kwietnia. Zalogować będzie można się na 
nią również z urządzeń mobilnych. Każda spisująca 
się osoba będzie uwierzytelniana „w systemie tele-
informatycznym”. Aplikacja GUS ma też na bieżąco 
sygnalizować, czy dobrze wypełniamy rubryki. Nie 
oznacza to jednak, że do naszych drzwi nie może 
zapukać rachmistrz. Bardziej prawdopodobne jest 
jednak to, że do nas zadzwoni.

 - Jeśli chodzi o bezpośrednie spisywanie w do-
mach, to oczywiście przewidujemy taką możliwość. 
Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej. Na 
pewno taka forma spisywania się, o ile do niej doj-
dzie, będzie realizowana w pełnym reżimie sanitar-
nym - zapewnia rzeczniczka GUS.

 Jest jeszcze jedna możliwość: można samemu 
spisać się w urzędzie gminy lub przez infolinię.

 GUS przyznaje jednak, że spis w czasie pandemii 
jest „sporym wyzwaniem”. Dlatego prawdopodob-
nie zostanie wydłużony czas jego trwania. Początko-
wo zaplanowany był do końca czerwca, ale w związ-
ku z przyjjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy o 
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narodowym spisie powszechnym prawdopodobne 
jest zakończenie 30 września.

 Jeśli ktoś do nas zapuka lub zadzwoni i poprosi 
nas o szczegółowe dane, skąd mamy wiedzieć, czy 
to faktycznie rachmistrz, a nie na przykład oszust?

 - Każdy rachmistrz będzie miał identyfikator z nu-
merem, który będzie można zweryfikować poprzez 
specjalną aplikację na stronie spis.gov.pl lub na info-
linii - wyjaśnia rzeczniczka GUS.

 Sporo osób jednak od razu się rozłącza, gdy sły-
szy obcy głos. Co w takim wypadku? - Jeśli rozmowa 
z rachmistrzem zostanie przerwana lub ktoś nie od-
bierze połączenia, będziemy wysyłali powiadomienia 
SMS-owe. W takim powiadomieniu wyślemy numer 
telefonu do rachmistrza, więc można będzie łatwo się 
z nim skontaktować - odpowiada rzeczniczka GUS.

 Urząd zaznacza, że każdego rachmistrza obowią-
zuje zachowanie tajemnicy statystycznej. A za jej 
złamanie grozi nawet 5 lat więzienia.

 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dostarczy on 

szerokiej wiedzy na temat mieszkańców i warun-
ków życia w naszym kraju. Spis odbędzie się w 100. 
rocznicę pierwszego spisu powszechnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

 Tegoroczny spis będzie źródłem informacji na te-
mat liczby i struktury demograficznej mieszkańców 
Polski, a także ich wykształcenia, wykonywanych za-
wodów i warunków, w jakich żyją. Dane pozyskane 
podczas spisu posłużą do celów naukowo-badaw-
czych. Zostaną też wykorzystane do tworzenia za-
łożeń polityk publicznych, które państwo i władze 
samorządowe prowadzą w różnych sferach życia 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.
Formy spisu:
• Samospis przez Internet to podstawowy sposób, 
wygodny i bezpieczny.
• Spis telefoniczny lub bezpośredni, przy udziale 
rachmistrza spisowego.

 Aktualne informacje na temat Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są do-
stępne na stronie spis.gov.pl.

Dominika Jagieła

 We wtorek, 16.03.2021	 r. odbyły się eliminacje 
na szczeblu miejsko – gminnym do Małego	 Kon-
kursu	 Recytatorskiego oraz eliminacje powiatowe 
do 66.	 	Ogólnopolskiego	Konkursu	Recytatorskie-
go. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa, związanych z sytuacją pandemiczną, na sce-
nie zaprezentowało się 26 uczestników w  konkursie 
miejsko – gminnym oraz 3 w konkursie powiato-
wym.
Jury do etapu powiatowego	MKR	 zakwalifikowa-
ło 12 uczestników z czterech kategorii wiekowych:
klasy I – III
Tymon	Wrona - SP nr 4 w Nowogardzie, Hanna	Wro-
na - SP 4 w Nowogardzie, Antonina	Duraj - SP nr 3 
w Nowogardzie, Maria	Pawlik - SP nr 3 w Nowogar-
dzie, Maksymilian	Mateja - SP nr 1 w Nowogardzie,
klasy IV – VI
Maya	Duszyński - SP nr 3 w Nowogardzie, Mateusz	
Kazuba - SP nr 3 w  Nowogardzie, Maria	Wiatr - SP 
nr 2 w Nowogardzie, Hanna	Kulak - SP nr 1 w  No-
wogardzie,
klasy VII – VIII
Pola	Bosiacka - SP nr 3 w Nowogardzie, Alicja	Wilk - 
SP nr 2 w Nowogardzie, Olga		Gargulińska - SP nr 1 
w Nowogardzie.
Wyróżnieni zostali: Leon	 Bitenc - SP nr 4 w No-
wogardzie, Anna	Rudnicka - SP nr 3 w  Nowogar-

KONKURS | MKR i OKR - WYNIKI!

dzie, Oskar	Duraj- SP nr 3 w Nowogardzie, Wiktoria	
Fluder - SP nr 2 w  Nowogardzie, Lena	Kozłowska - 
SP nr 2 w Nowogardzie,Tomasz	Zaleski - SP  nr  1 w 
Nowogardzie.
Tytuł	laureata	OKR	otrzymały:
Agata	Marczuk - II LO w Nowogardzie, Alicja	Kopa-
czewska - Goleniowski Dom Kultury.
Wyróżnienie przyznano Julii	 Burzyńskiej z II LO w 
Nowogardzie.
Poziom prezentacji był bardzo wyrównany, o czym 
świadczy najlepiej werdykt jury, a  naszą transmisję 
na YouTube obejrzało ponad 300 osób.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 
konkursach,  laureatom gratulujemy i życzymy suk-
cesów w dalszych etapach recytatorskich zmagań!

(ms)
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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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Nowogardzki tor motocrossowy „Smoczak” jest wysoko oceniony przez zawodników startujących w zawodach. Tor 
w Nowogardzie odwiedzają najlepsi zawodnicy w kraju. „Smoczak” to trudny i techniczny tor, na którym trenuje 
coraz więcej fascynujących się motocrossem osób. Sterty piasku, błota i wzniesienia sprawiają, że jest on 
wykorzystywany na codzień. Tor ten odgrywa bardzo ważną rolę na mapie sportowej polski północnej gdzie 
cyklicznie odbywaja się jedne z najważniejszych zawodów rangi pucharowej.

Przy okazji naszego konkursu plastycznego pod nazwą „Baw się Kolorami” zachęcamy was do pokolorowania wła-
śnie tego rysunku i rozwiązania zagadki, a następnie przesłania własnoręcznie pokolorowanej pracy na adres e-mail: 
sekretariat@nowogard.pl 

Konkurs plastyczny
Gdy bez kosza pędzi w świat, 
to zostawia jeden ślad 
a gdy kosz przy boku ma, 
to zostawia ślady dwa. 

Zagadka:


