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 Inwestycje w infrastrukturę sportową to jeden 
z głównych priorytetów burmistrza Roberta Czapli. 
Pierwszą inwestycją i to kluczową na Stadionie Miej-
skim w Nowogardzie była budowa pełnowymiaro-
wego boiska z sztuczną nawierzchnią, której roz-
poczęcie planowane było już w roku 2018. Jednak 
opóźniła się ona z powodu uporu radnych z koalicji 
PiS – Nowa, którzy robili wszystko, aby tę inwestycję 
zablokować. Determinacja burmistrza oraz wspar-
cie płynące ze strony nowogardzkiego środowiska 
sportowego i związanych z nim mieszkańców do-
prowadziło, że dziś mamy pełnowymiarowe boisko 
ze sztuczną nawierzchnią wraz z certyfikatem FiFA, 
za co Gmina Nowogard została nagrodzona przez 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w tym 
roku. Przed oficjalnym otwarciem nowego boiska 
bocznego, burmistrz zlecił dodatkowo remont drogi 
dojazdowej na stadion. Coroczne też klub LKS „Po-
morzanin”, który jest gospodarzem wspomnianego 
obiektu, otrzymuje od gminy wsparcie finansowe na 
jego działalność oraz utrzymanie obiektów sporto-
wych na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.
 W dniu 12 kwietnia br., burmistrz Robert Cza-
pla przybył na teren Stadionu Miejskiego w Nowo-
gardzie, celem zapoznania się z przebiegiem długo 
wyczekiwanego przez zawodników oraz działaczy 
remontu szatni, znajdujących się w obiekcie na 

Remont szatni na stadionie

stadionie w Nowogardzie. Warto tu nadmienić, że 
nowo wyremontowane szatnie staną się kolejną wi-
zytówką naszego nowogardzkiego stadionu, która 
będzie wskazywać na szacunek nie tylko dla naszych 
zawodników, ale również dla ich gości, którzy będą 
rozgrywać ligowe mecze tu w Nowogardzie. To tak-
że kolejne potwierdzenie tego, że sport oraz rozwój 
fizyczny naszych najmłodszych mieszkańców Gminy 
Nowogard, stanowią priorytet w działaniach inwe-
stycyjnych burmistrza Roberta Czapli.
 Współpraca władz Klubu LKS Pomorzanin z bur-
mistrzem Robertem Czaplą układa się bardzo do-
brze – mówi Marcin Skórniewski, zawodnik i Prezes 
klubu LKS Pomorzanin. - Dzięki niej mamy nie tylko 
wyremontowaną drogę dojazdową do stadionu, ale 
przede wszystkim, dzięki uporowi naszego burmi-
strza, możemy dziś, ku radości naszych zawodników, 
rozgrywać mecze ligowe na całorocznym boisku ze 
sztuczną nawierzchnią, na które czekaliśmy dzie-
siątki lat. A już niedługo nasi zawodnicy oraz goście 
przyjezdni, będą mogli korzystać z wyremontowa-
nych szatni. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bur-
mistrz Robert Czapla, który wytrwale, co roku, dąży 
do poprawy jakości głównego obiektu sportowego 
na terenie gminy Nowogard tzn. Stadionu Miejskie-
go w Nowogardzie.

Marcin Gręda
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 8 kwietnia br., Burmistrz Ro-
bert Czapla podpisał umowę na 
dofinansowanie wymiany oświe-
tlenia w ramach ogólnopolskiego 
programu “Sowa”. Tak dużej in-
westycji polegającej na wymianie 
oświetlenia ulicznego w Nowogar-
dzie nie pamiętają nawet najstar-
si mieszkańcy. Wielka inwestycja, 
która już niebawem wystartuje to 
efekt starań burmistrza Roberta 
Czapli w celu pozyskania dofinan-
sowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie w wysokości 1 mln 547 tys. 
zł. Za taką kwotę będzie można 
wymienić 680 lamp w całym mie-
ście, wraz z szafkami oświetlenio-
wymi i głównymi przewodami.
 Obecnie oświetlenie miasta 
polega głównie na starych, mon-
towanych w latach 70-80 lam-
pach, których oprawy się psują, 
przewody się topią ze starości, 
tworzą się zwarcia w łączach bie-
gnących pod ziemią. Nocą w mie-
ście panują egipskie ciemności, 
a w dzień, ku zdziwieniu miesz-
kańców lampy się świecą. Świecą 
się ponieważ serwis, aby wykryć 
usterkę, musi zapalić oświetlenie 
w całym mieście, żeby naprawić 
pojawiające się awarie.
 Bez wątpienia miasto potrze-
buje nowego oświetlenia, wymia-
ny starych opraw, słupów, całych 
lamp, przewodów, całej nowej in-
frastruktury, aby oświetlenie było 
niezawodne.
 W 2019 r. przeprowadzony zo-
stał audyt energetyczny, który po-
kazał, że większość lamp jest do 
wymiany, część z nich już się nie 
nadaje do dalszej eksploatacji, a 
część musi zostać naprawiona. 
Dzięki audytowi udało się zidenty-
fikować te miejsca, które są punk-
tami newralgicznymi i muszą być 
wymienione jako pierwsze. Są to 

Ponad 1,5 mln zł pozyskanych przez 
burmistrza na modernizację oświetlenia 

drogowego w Nowogardzie
ulice: Generała Bema, Norwida, 
Staszica, Wybickiego, Armii Krajo-
wej, Roosevelta, Wybickiego, Ra-
taja, Grota Roweckiego, Głowac-
kiego, Racławicka, Kosynierów, 
Tadeusza Kościuszki, Zamkowa, 
Kowalska, Warszawska, 5Marca, 
Plac Ofiar Katynia, Stolarska, Bla-
charska, Plac Szarych Szeregów, 
Szkolna, Promenada, Teren nad 
Jeziorem Nowogardzkim, Wojska 
Polskiego, Smużyny, Plac Wolno-
ści, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, 
Pileckiego,, Waryńskiego, Fa-
bryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, 
Warszawska, 700 lecia, Bohate-
rów Warszawy, Radosława, Jana 
Pawła II, Krótka, Łąkowa, Racibo-
ra, Poniatowskiego, Cmentarna, 
Ogrodowa.
 Nowy system oświetlenia bę-
dzie proekologiczny, dzięki auto-
matycznemu sterowaniu większe 
natężenie światła będzie w godzi-
nach, kiedy ruch uliczny i pieszy 

jest wzmożony i słabsze natężenie 
światła w godzinach kiedy ruch 
jest minimalny. Lampy nie będą 
świeciły pełną mocą całą noc, co 
pozwoli zaoszczędzić na opłatach 
za prąd.
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 Kwestią kilku tygodni być powinno ukończenie 
prac związanych z wykonaniem ostatniego etapu 
budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Nowo-
gardzkiego. Dzisiaj burmistrz Robert Czapla spraw-
dzał, jak postępują prace i ma dla wszystkich miesz-
kańców gminy dobre wiadomości. O ile bowiem 
mroźna, a potem mokra zima i przedwiośnie nieco 
utrudniały wykonawcy realizację zadania, tak teraz 
widać wyraźnie, że inwestycja wychodzi na ostatnią 
prostą i wkrótce będzie można bez żadnych prze-
szkód z niej korzystać.
 - Sam często chodzę wokół jeziora, żeby utrzymać 
dobrą formę i widzę dobrze, że ścieżka wkrótce bę-
dzie gotowa. Prace powinny zostać zakończone w 
czerwcu, a dodatkowa informacja jest taka, że po roz-
strzygnięciu przetargu zostały nam pieniądze i rozpi-
saliśmy postępowanie na wykonanie oświetlenia pro-
wadzącego przez las odcinka, żeby ze szlaku można 
było korzystać również po zapadnięciu zmroku. My-
ślę, że ono zostanie również wykonane w tym roku i 
mieszkańcy Nowogardu dostaną to, o co przez wiele 
lat prosili - mówi burmistrz Robert Czapla.
 Warto przypomnieć, że kilka lat temu pod pety-
cją w sprawie budowy ścieżki wokół Jeziora Nowo-

Ścieżka wokół Jeziora Nowogardzkiego 
na ostatniej prostej

gardzkiego złożono ponad 3 tysiące podpisów. Pra-
ce związane z realizacją tego postulatu rozpoczęte 
zostały już w 2014 roku, a wkrótce będą zakończone 
na dobre, za co gmina zapłaci 623 tys. zł (z czego 
większość pokryje dotacja z tzw. funduszy covido-
wych).

Paweł Botarski
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 Przy skateparku na okres testowy zain-
stalowano lampę solarną nowej generacji z 
czujnikami ruchu. Burmistrz Robert Czapla 
decydując się na umieszczenie lampy w tym 
miejscu wziął pod uwagę liczne głosy naj-
młodszych mieszkąńców naszej gminy, którzy 
korzystają ze skateparku równiez po zmroku. 
Lampę zainstalowano za darmo na okres te-
stowy 30 dni. Po tym okresie być może takie 
lampy zostaną ustawione w innych niejscach 
naszej gminy.

Nowa lampa
solarna

na skateparku

 Od poniedziałku 19 kwietnia, zgodnie z decyzją 
rządu zostają zmniejszone obostrzenia dotyczące 
funkcjonowania żłobków i przedszkoli. W Nowogar-
dzie funkcjonują trzy gminne placówki, którymi są 
przedszkole nr 1, 3 i 4. Mając na uwadze bezpieczny 
powrót dzieci do tych właśnie placówek Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla polecił zwołać spotkanie 
sztabu kryzysowego z dyrektorami gminnych przed-
szkoli na temat stanu ich przygotowania do przyję-
cia najmłodszych.
 W dniu 15 kwietnia odbyła się wideokonferencja 
Zastępcy Burmistrza Jacka Rafińskiego i Sekretarza 
Gminy Nowogard Doroty Maślanej z dyrektorami 
gminnych przedszkoli. Podczas konferencji został 
przedstawiony stan przygotowań placówek do po-
wrotu dzieci zgodnie z zachowaniem obecnie obo-
wiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego
 Jak zapewnili dyrektorzy każdego z przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Nowogard, placówki są 

Przedszkola przygotowane
do przyjęcia dzieci

w pełni przygotowane. Każde przedszkole posiada 
niezbędne narzędzia do funkcjonowania w pełnym 
reżimie epidemiologicznym. Wszystkie pomieszcze-
nia zostały poddane dezynfekcji oraz ozonowaniu. 
Placówki wyposażone są w ozonatory, niezbędne 
płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki. Żaden 
z nauczycieli nie przebywa na kwarantannie a pra-
cownicy przeszli szczepienia. 

Marcin Gręda
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 Pomimo czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania szkół w związku 
z epidemią COVID-19 podejmujemy 
działania aby pomóc nowogardzkim 
przedsiębiorcom oraz uczniom szkół  
branżowych (zawodowych). Burmistrz  
pozyskał  pieniądze w wysokości po-
nad dwustu tysięcy złotych z Funduszu 
Pracy, na finansowanie kosztów kształ-
cenia młodocianych pracowników. 
Pieniądze te w wysokości dokładanie 
213.083,00 zł trafią do nowogardz-
kich pracodawców zatrudniających 
uczniów. Dzięki  tym środkom, mło-
dzież z nowogardzkich szkół zawodo-
wych będzie mogła w praktyce nauczyć 
się wybranego przez siebie zawodu np. 
fryzjera, mechanika, piekarza, a przed-
siębiorcy otrzymają dodatkowe pienią-
dze na rozwój swojej działalności.

Jowita Kogut
Referat Edukacji

Burmistrz Nowogardu
pozyskał pieniądze na Dokształcanie 

Młodocianych Pracowników

 Firma, która zatrudnia młodocianego pracow-
nika – ucznia szkoły zawodowej lub szkoły średniej 
(Technikum) zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi może wnioskować o dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianego pracownika. W ostatnim 
czasie burmistrz Robert Czapla pozyskał na ten cel 
kwotę 213 083,00 zł.  Pieniądze te w całości pocho-
dzą z zewnętrznego źródła dofinansowania mowa 
tu o Funduszu Pracy. Aby otrzymać dofinansowanie 
przedsiębiorca przygotowujący do zawodu młodo-
cianego pracownika musi zgłosić się z odpowiednim 
wnioskiem o dofinansowanie kosztów przygotowa-
nia zawodowego i kształcenia młodocianego pra-
cownika.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imie-
niu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodaw-

Zatrudniasz młodocianego pracownika? 
Zgłoś się po dofinansowanie

cy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych określo-
ne w przepisach dotyczących przygotowania zawo-
dowego młodocianych i ich wynagradzania
• młodociany pracownik, który ukończył naukę za-
wodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy i zdał egzamin zawodowy.

Jaka jest wysokość kwoty dofinansowania?
• w przypadku nauki zawodu pracodawca może 
otrzymać 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszą-
cym 36 miesięcy, a jeżeli okres kształcenia jest krót-
szy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca 
się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształ-
cenia
• w przypadku przyuczenia do wykonywania okre-
ślonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształ-
cenia.
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 Plastik jest wszędzie. To tego 
typu odpadów produkujemy naj-
więcej. Narzekamy na przepełnio-
ne pojemniki na tworzywa sztucz-
ne, a często sami stwarzamy ten 
problem.
 W plastik pakowane jest nie-
mal wszystko co znajdujemy na 
półkach sklepowych, łącznie z za-
foliowanymi ogórkami. Do tego 
napoje, kosmetyki, chemia gospo-
darcza... Przykłady można wymie-
niać niemal w nieskończoność. 
Nic więc dziwnego, że to właśnie 
pojemnik na tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wieloma-
teriałowe jest wypełniony w naj-
większym stopniu, a często nawet 
brakuje w nim miejsca. Czasami 
jednak winę za to ponoszą sami 
mieszkańcy, którzy wyrzucają do 
pojemnika… powietrze. Bo tak 
można określić wyrzucenie nie-
zgniecionej butelki po napoju, 

Nie przepełniaj pojemnika,
nie wyrzucaj powietrza

płynie do mycia naczyń czy karton po mleku. Zdarza się, że zakręcamy 
butelki, a to stanowi jeszcze większy problem, gdyż nie mogą sobie z 
tym poradzić nawet potężne maszyny w zakładach zagospodarowania 
odpadów.
 A wystarczy odkręcić zakrętkę, położyć butelkę na podłodze, zgnieść 
ją podeszwą buta by zmieścić znacznie więcej odpadów. Z dużym 
prawdopodobieństwem skończy się wówczas problem wysypujących 
się śmieci i pojemników obłożonych dodatkowymi workami. Wiele za-
leży od nas samych.

Andrzej Garguliński

• jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych 
od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął na-
ukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - 
przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między 
wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby 
miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodaw-
cy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Co należy dołączyć do wniosku?
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygoto-
wania zawodowego młodocianych,
• kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym 
pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia po-
twierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przy-
uczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie 
stosownego egzaminu,
• aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależ-
ności od formy prowadzonej działalności przez pra-
codawcę,

• zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane 
w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświad-
czenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, formularz informa-
cji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis (wzór formularza i instrukcja wypełniania 
w załączeniu).
 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek 
pracodawcy, wniosek złożony przez uprawnione 
przedsiębiorstwa  składać można w terminie 3 mie-
sięcy od dnia zdania przez młodocianego pracow-
nika egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje 
zawodowe.

Gdzie należy złożyć dokumenty?
 Nowogardzcy przedsiębiorcy kompletne wnioski 
składać mogą w Urzędzie Miejskim ul. Plac Wolności 
1 w Nowogardzie lub w Referacie Edukacji ul 3-go 
Maja 6 pok. nr 1. Więcej informacji w tej sprawie 
uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30-15:30 u pani Jowity Kogut pod numerem 
telefonu 091 39 25 464 lub pisząc na adres e-mail:j-
kogut@nowogard.pl
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 Sołtysi miejscowości 
Świerczewo, Słajsino, 
Kulice, Sąpolnicy, Wo-
łowca i Karska wystoso-
wali do Przewodniczą-
cej Konwentu Sołtysów 
p. Jolanty Bednarek list 
o alarmującej treści . 
Konwent jest reprezen-
tacją Rad wszystkich 
sołectw na terenie Gmi-
ny Nowogard. W liście 
tym, sołtysi wyrażają 
oburzenie i niezadowo-
lenie wobec bezczynno-
ści radnych koalicji PiS i 
Nowa . Sprawa dotyczy 
sesji, która odbyła się 
w dniu 9 marca 2021 r. 
Sołtysi nie zgadzają się 
ze szkodliwymi, nieuza-
sadnionymi decyzjami 
radnych. Czują się dys-
kryminowani wsku-
tek nie podjęcia przez 
nich bardzo ważnej dla 
mieszkańców uchwa-
ły dotyczącej nie za-
bezpieczenia wolnych 
środków na inwestycje 
przechodzące, które 
rozpoczęły się w roku 
ubiegłym tj.w 2020. W 
efekcie decyzji koalicji 
PiS i Nowa zagrożone 
mogą być inwestycje 
takie jak: wykonanie 
oświetlenia solarne-
go w miejscowościach 
Karsk, Kulice, Woło-
wiec, Sąpolnica. Z kolei 
w miejscowości Świer-
czewo pod znakiem za-
pytania będzie realiza-
cja przebudowy drogi na terenie wsi oraz wykonanie oświetlenia solarnego. W samym Słajsinie sprawa 
dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji . Poniżej publikujemy w całości list skierowany na ręce 
Przewodniczącej Konwentu Sołtysów.
 Jak się dowiedzieliśmy od pani Jolanty Bednarek w najbliższym czasie będzie zwołane zebranie sołtysów 
na którym przeanalizują list wystosowany przez przedstawicieli mieszkańców terenów wiejskich na których 
realizowane miały być inwestycje. Po zebraniu Konwentu i wspólnych ustaleniach wypracowane zostanie 
stanowisko w tej kwestii.

Marcin Gręda

Sołtysi dopominają się
o inwestycje
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 Co dwa tygodnie rozprowa-
dzane są w naszej gminie No-
wogardzkie Wiadomości Samo-
rządowe, w których na ostatniej 
stronie znajduję się kolorowanka, 
przedstawiająca znane miejsce 
w Nowogardzie. Ogłoszony przez 

Konkurs plastyczny „Baw się Kolorami” 
Pomost [Rozstrzygnięcie]

Burmistrza Nowogardu konkurs 
na najładniej pokolorowaną kolo-
rowankę cieszy się dużym zainte-
resowaniem.
 W czwartek 8 kwietnia bur-
mistrz Robert Czapla nagrodził 

autorów zwycięskich prac. Była to 
również okazja do rozmowy z na-
grodzonymi laureatami.
W kategorii wiekowej od 3 do 8 
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lat najwięcej polubień zdobyła 
Maja Słomka lat 7
W kategorii wiekowej od 9 do 15 
lat najwięcej polubień zdobyła Ju-
lia Musiał lat 12

 Aby wygrać wystarczyło prze-
słać na adres e-mail sekretariat@
nowogard.p zdjęcie pracy pla-
stycznej i wypełnić kartę zgło-
szeniową. Następnie zdjęcie mu-
siało zdobyć największą liczbę 
polubień/ reakcji na profilu face-
bookowym Urząd Miejski w No-

wogardzie. Nagrodę otrzymali au-
torzy zwycięskich prac w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 3 do 
8 lat oraz od 9 do 15 roku życia.
 Dla wszystkich zainteresowa-
nych wygraniem limitowanej ma-
skotki z napisem I LOVE Nowogard 
przypominamy że w najbliższym 
wydaniu Wiadomości Samorządo-
wych ,które można znaleźć w sta-
łych punktach w różnych częściach 
miasta i sołectwach jest już dostęp-
ny kolejny rysunek przedstawiający 
budynek ratusza.
 Zdjęcia prac będzie można 
wysłać pod adres mailowy:sekre-
tariat@nowogard.pl. Do dnia 30 
kwietnia włącznie. Prace zostaną 
umieszczone na stronie Facebo-
okowej naszego Urzędu Miejskie-
go. Z nadesłanych prac, co dwa ty-
godnie, nagrodę otrzymają autorzy 
z największą liczbą polubień na Fa-
cebooku. Nagrodą dla zwycięzców 
jest maskotka gminy Nowogard.

Marcin Gręda
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 Spis powszechny przeprowa-
dzony jest od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2021 r. (trwają prace 
legislacyjne związane z przedłu-
żeniem terminu spisu do końca 
września br.).

 Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań będzie w peł-
ni realizowany przy użyciu inte-
raktywnego formularza spisowe-
go dostępnego na stronie GUS. 
Obowiązkiem spisowym będą ob-
jęte:
• osoby fizyczne stale zamiesz-

kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących 
mieszkaniami na terenie Pol-
ski, osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszcze-
nia niebędące mieszkaniami.

 Aby zapobiec sytuacji, w któ-
rej zobowiązany do spisu miesz-
kaniec Polski nie ma możliwości 
dokonania samospisu (np. z po-
wodu braku dostępu do urządzeń 
i Internetu), ustawa zobowiązuje 
następujące podmioty do udo-
stępnienia odpowiedniego po-
mieszczenia i sprzętu do realizacji 
samospisu m.in.:
• urzędy statystyczne i pozostałe 

jednostki statystyki publicznej,
• urzędy obsługujące wójtów, 

burmistrzów, prezydentów 
miast oraz gminne jednostki 
organizacyjne.

 W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (gdy osoba obję-
ta obowiązkiem spisowym nie 
będzie mogła wypełnić w żaden 
sposób formularza elektronicz-
nego) rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi osobami 

telefonicznie lub osobiście, aby 
pomóc w dopełnieniu obowiązku 
spisowego.
 Udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 jest obowiązkowy. Od-
mowa udziału w spisie powszech-
nym wiąże się z możliwością 
nałożenia kary grzywny, co jest 
ujęte w art. 57 ustawy o statysty-
ce publicznej.
 Wszystkie dane osobowe prze-
twarzane w ramach prac spiso-
wych są poufne i podlegają szcze-
gólnej ochronie, na zasadach 
określonych w ustawie o staty-
styce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. 
Dane osobowe od momentu ich 
zebrania stają się danymi staty-
stycznymi i objęte są tajemnicą 
statystyczną. Zasada tajemnicy 
statystycznej ma charakter ab-

solutny, jest wieczysta, obejmu-
je wszystkie dane osobowe i nie 
przewiduje żadnych wyjątków da-
jących możliwość jej uchylenia.
 Osoby wykonujące prace spi-
sowe są obowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. 
Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do ak-
tualizacji operatów do badań sta-
tystycznych prowadzonych przez 
służby statystyki publicznej.
 Udostępnianie lub wykorzy-
stywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane 
celów jest zabronione, pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej.

 Więcej informacji o NSP 
2021 znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl/
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 Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDRO-
WIE” przy współpracy i współfinansowaniu ze środków 
gminy Nowogard organizuje bezpłatne badania w kie-
runku profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn w wieku 
40+ z terenu gminy Nowogard. 
 Metodyka badań polega na badaniu krwi (bez inge-
rencji urologicznej) w kierunku pomiaru stężenia sub-
stancji określanej jako PSA, oznaczającej antygen cha-
rakterystyczny dla prostaty. PSA to białko wytwarzane 
wyłącznie w komórkach gruczołu krokowego.
 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 nieprawi-
dłowych wyników badania PSA nie należy lekceważyć, 
dlatego też Panowie oprócz badań laboratoryjnych 
będą mieli zapewnioną konsultację lekarską.
 Konsultację lekarską przeprowadzi doktor nauk me-
dycznych, internista, doktor nefrologii i transplantologii 
z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Przez kilka 
lat wykładał również genetykę kliniczną na Wydziale Fi-
zyki Medycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.
 Pamiętajmy, że odpowiednio prowadzona profilak-
tyka raka prostaty pozwala zarówno ograniczyć ryzyko 
wystąpienia nowotworu, jak i skutecznie go leczyć, je-
żeli już się pojawi. Serdecznie zapraszam do zapisów na 
badania: 793-555-678.

Marta Pińkowska, Prezes Fundacji

Profilaktyka raka prostaty
- bezpłatne badania dla panów 40+
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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
Zagadka:

Kiedyś miasto ochraniały, dziś atrakcją historyczną się stały: 
 Nowogardzkie Mury obronne znajdują się w południowo-zachodniej części miasta. Biegną wzdłuż alei 
spacerowej przy Jeziorze Nowogardzkim. Mury obronne zostały zbudowane w XIV wieku lecz do czasów 
obecnych zachował się jedynie ich niewielki odcinek. Wykonane zostały z otoczaków granitowych oraz ce-
gieł. Najlepiej zachowany fragment murów jest o zmiennej wysokości do 3 m i grubości od 1-1,5 m 
 Trwa konkursu plastyczny pod nazwą „Baw się Kolorami” zachęcamy was do pokolorowania właśnie tego 
rysunku i rozwiązania zagadki, a następnie przesłania własnoręcznie pokolorowanej pracy na adres e-mail: 
sekretariat@nowogard.pl Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na www.nowogard.pl


