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 Kolejny rok, to kolejne wyzwania, które stoją 
przed Burmistrzem Nowogardu, jak i przed całą gmi-
ną – realizacja zaplanowanych inwestycji. To także 
możliwość na pozyskanie kolejnych środków unij-
nych na realizację tychże inwestycji.
 Fundusze zewnętrzne, szczególnie w ostatnim 
czasie, gdy z powodu pandemii Corona-19 spadły 
dochody gmin, w tym i naszej gminy, są ogromnym 
zastrzykiem finansowym budżetu gminy, aby zreali-
zować zaplanowane na ten rok inwestycje.
 Minęło pół roku od rozpoczęcia realizacji przy-
jętego planu budżetowego i nadszedł też ten mo-
ment, aby powiedzieć – sprawdzam ile Gmina pozy-
skała funduszy unijnych na realizację inwestycji.
 I śmiało możemy powiedzieć, że wygląda to bar-
dzo optymistycznie.
 Dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli i pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w 
ciągu zaledwie  pierwszych 6 miesięcy 2021 roku, 
udało się pozyskać kwotę ponad 3 milionów złotych, 
co w znaczny sposób dofinansowało budżet gminy 
przeznaczony na tegoroczne inwestycje.
 Poniżej przedstawiamy Państwu pozyskane w 
minionym już półroczu kwoty i cele, na które one 
zostały przeznaczone:
- 1.547.000 zł - wymiana oświetlenia w ramach ogólno-
polskiego programu “Sowa”. Za pozyskaną kwotę plano-
wana jest wymiana 680 lamp w całym mieście wraz z szaf-
kami oświetleniowymi i głównymi przewodami, w pasie 
ulic, które wskazał przeprowadzony audyt. Są to ulice: 
Generała Bema, Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii Kra-
jowej, Roosevelta, Wybickiego, Rataja, Grota Roweckiego, 
Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Tadeusza Kościusz-
ki, Zamkowa, Kowalska, Warszawska, 5Marca, Plac Ofiar 
Katynia, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, 
Szkolna, Promenada, Teren nad Jeziorem Nowogardz-
kim, Wojska Polskiego, Smużyny, Plac Wolności, Lutyków, 
Osiedlowa, Zielona, Pileckiego,, Waryńskiego, Fabryczna, 
3 maja, Rampa przy PKP, Warszawska, 700 lecia, Bohate-
rów Warszawy, Radosława, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, 
Racibora, Poniatowskiego, Cmentarna, Ogrodowa.
- 899.338 zł – rozdział sieci ogólnospławnej na sieć 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Współfinanso-
wany wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt dotyczy 
ostatniej ulicy w tej części miasta, a mianowicie uli-
cy Kilińskiego. Jest to kolejny, bo już 8, zaplanowa-
ny etap przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w 
mieście, który ma pomóc w rozwiązaniu problemu 
wybijania ścieków w pasie przyjeziornym.
- 429.699 zł – śrdoki przeznaczone na budowę świe-
tlicy wiejskiej w Maszkowie.

Ponad 3 miliony złotych
w zaledwie sześć miesięcy

- 20.000 zł – pozyskane 
granty sołeckie na reali-
zację inwestycji w Kar-
sku (pomost nad jezio-
rem) i w Olchowie (na 
świetlicę plenerową).
- 33.333,233 zł – na 
realizację programu IN 
VITRO w gminie Nowogard. Gmina pozyskała ogólnie 
100 tys zł z budżetu Województwa Zachodniopomor-
skiego na realizacje 3.letniego programu „Leczenia bez-
płodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in 
vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard”. Drugie 100 
tys zł staniw wkład własny Gminy Nowogard. Dotych-
czas ze wspomnianego programu skorzystały dwie pary. 
Zachęcamy kolejne pary do korzstania z tej możliwości.
- 30.000 zł – środki pozyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na realizację programu „Czyste powietrze”, a do-
kładnie na utworzenie biura doradczego dla osób, 
które planują wymianę starych i nieefektywnych 
pieców na paliwo stałe, tak zwanych kopciuchów, 
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy, a także przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. W biurze tym 
osoby zainteresowane nie tylko otrzymają niezbęd-
ne informacje, ale również i pomoc w pozyskaniu 
niezbędnych na ten cel środków finansowych.
- 28.733 zł – na docieplenie budynku remizy stra-
żackiej OSP w Ostrzycy i wymianę stolarki okiennej.
- 20.245 zł – pieniądze pozyskane z WFOSIGW na realizcje 
6 etapu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenów so-
łectw: Długołeka, Olchowo, Wyszomierz i Krasnołęka. 
Prace nad usunieciem tej niebezpiecznej rośliny z terenu 
wspomnianych sołectw, gmina rozpoczęła w roku 2015.
- 20.000 zł – dofinansowanie wykonania oświetle-
nia terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie przy 
Placu Szarych Szeregów – skateparku oraz kortu te-
nisowego. Pozyskane środki pochodzą od Marszał-
ka Województwa Zachodnioponorskiego. Ze swojej 
strony gmina dokłada 30 tys zł, aby po zachodzie 
słońca, można było korzystać z tego terenu.
- 113.000 zł – na przebudowę świetlicy w Wierzbię-
cinie z programu PROW.
 Łącznie udało sie pozyskać, w tak krótkim okre-
sie, kwotę 3.113.000 zł.
 Widząc dotychczasowe działania burmistrza Rober-
ta Czapli i podległy mu pracowników, jako mieszkańcy, 
możemy być nie tylko dumni, ale również pewni tego, 
że nasza gmina dalej będzie z sukcesami pozyskiwać 
unijne dofinansowanie dla swoich inwestycji.

Piotr Suchy
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 Kameralna, wesoła impreza z 
okazji Dnia Dziecka odbyła się w 
Boguszycach. Mali mieszkańcy 
tej wsi i ich rodzice spotkali się 
na placu za świetlicą, aby wspól-
nie świętować. Dla najmłodszych 
przygotowane byłymiędzy innymi 
przejażdżki konne, organizowane 
były także różnorodne gry i zaba-
wy, pojawił się stary wojskowy sa-
mochód dostępne były dmuchane 
zjeżdżalnie, a na wszystkich czekał 
poczęstunek zarówno na słodko, 
jak i w formie dań z grilla. Pogoda 
dopisała, dzieci pojawiło się więc 
na imprezie sporo, a spotkał się z 
nimi między innymi burmistrz Ro-

Dzień dziecka w Boguszycach

bert Czapla, który do Boguszyc przybył z dwoma torbami pełnymi sło-
dyczy.
 Serdecznie dziękuje burmistrzowi Robertowi Czapli oraz zastępcy 
Jackowi Rafińskiemu i wszystkim. którzy przyczynili się do zorganizo-
wania dnia dziecka- mówiła sołtys Monika Perek.
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 30 lat temu dokładnie w Naro-
dowe Święto Pracy 1 maja 1991 r. 
Jerzy i Wiesława Furmańczyk za-
łożyli swoją firmę „Jerzy Furmań-
czyk” Każdego roku na przestrzeni 
lat działalności rozwijała się i po-
większała się o inne branże.
 Świętowanie jubileuszu było 
okazją do podsumowania działal-
ności firmy, która w ciągu 30 lat 
stał się dużym przedsiębiorstwem. 
Firma cieszy się ugruntowaną po-
zycją na wielu rynkach, zapewnia 
miejsca pracy i świadczy usługi dla 
lokalnej społeczności.
 W uroczystym świętowaniu 
na zaproszenie właścicieli firmy 
udział wziął burmistrz Robert 
Czapla, który gratulował tak pięk-
nego jubileuszu, doskonałej do-
tychczasowej współpracy i kolej-

30 LECIE RODZINNEJ FIRMY
FURMAŃCZYK

nych lat tak samo obfitych w rozwój firmy co dotychczas. Symboliczną 
wiązankę kwiatów wraz z okolicznościową pamiątkowa statuetkę wrę-
czył na ręce właścicieli firmy Jerzego i Wiesławy życząc dalszej dobrej 
współpracy.
 W uroczystym świętowaniu 30 lecia działaności firmy uczestniczyli 
właściciele, pracownicy, zaprzyjaźnione firmy, zaproszeni goście.
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Porządki w gminie Nowogard
 Trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miej-
skiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz osadzonych z Zakładu Karnego.
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 W Nowogardzie zakończył się 24 Festiwal Filmu Muzyki i Malar-
stwa „Lato z Muzami”. W minionym tygodniu publiczność spotkała się 
z twórcami filmowymi, aktorami, reżyserami i scenarzystami. Uroczy-
stego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Robert Czapla wraz z dy-
rektorem Festiwalu i zarazem dyrektorem Nowogardzkiego Domu Kul-

24 „Lato z Muzami”
tury Anetą Drążewską wspólnie 
z dyrektorem artystycznym festi-
walu Krzysztofem Spórem.
 Przez pandemie wszyscy się 
od siebie oddaliliśmy. Teraz wszy-
scy razem możemy się ponownie 
zintegrować i wspólnie razem iść 
do przodu. Ten festiwal i wyda-
rzenia z nim związane są dobrą 
okazją do tego, aby razem bez 
żadnych podziałów znów spotkać 
się i tworzyć wspaniałą historie 
tego festiwalu i naszego miasta. 
Wielkie podziękowania kieruję na 
ręce organizatorów i wszystkich 
osób pracujących przy tym wy-
darzeniu. Zrobiliście kawał dobrej 
roboty – mówił burmistrz Robert 
Czapla
 Festiwal Lato z Muzami rozpo-
czął się w poniedziałek 12 sierp-
nia i potrwa do niedzieli 18 lipca. 
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Z uwagi na pandemię i obowiązujące obo-
strzenia całe wydarzenie odbywa się w nieco 
innej formie zgodnie z obowiązującym reżi-
mem sanitarnym.
 W tym roku podczas trwania festiwa-
lu Nowogard odwiedzili: MARIUSZ WIL-
CZYŃSKI,ROMA GĄSIOROWSKA, JARO-
SŁAW KAMIŃSKI, TOMASZ WOLSKI i ANNA 
GAWLITA,MICHAŁ GRZYBOWSKI i AGNIESZ-
KA DULĘBA-KASZA, IWONA SIEKIERZYŃ-
SKA,WOJCIECH SOLARZ, GRZEGORZ ZARICZ-
NY, ALEKSANDRA POTOCZEK, KRZYSZTOF 
JANKOWSKI, MIŁOSZ PĘKALA I MAGDALENA 
KORDYLASIŃSKA-PĘKALA / ZESPÓŁ KWA-
DROFONIK, MACIEJ MAZUR
 Festiwal Lato z Muzami w Nowogardzie 
to wielkie święto różnych form twórczości. 
Przez okres trwania imprezy, w przestrzeni 
miasta spotykli się uznani twórcy, debiutanci oraz amatorzy, rozpoczynający przygodę ze sztuką. W kinie 
i na placu Wolności wyświetlane są filmy oraz projekcje zgłoszone do konkursu „Filmowa Młoda Polska”.
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Wakacyjny Festiwal kolorów
- Hura Wakacje

 Hura wakacje pod taką nazwą odbywało się wy-
darzenia zorganizowane przez pracowników No-
wogardzkiego Domu Kultury wspólnie z Gminą No-
wogard. Kino dla dzieci, dmuchańce, zjeżdżalnie, 
malowanie twarzy, nauka pierwszej pomocy, zwie-
dzanie wozu strażackiego oraz radiowozów policyj-
nych to tylko kilka z atrakcji, jakie były przygotowane 
dla najmłodszych mieszkańców. Na każdego z uczest-
ników czekała również niespodzianka w postaci lo-
dów ufundowanych przez burmistrza. W wydarze-
niu uczestniczył również zastępca burmistrza Jacek 
Rafiński, który wraz z Dyrektor NDK Anetą Drążew-
ską częstowali dzieci słodkim upominkiem. Wyda-
rzeniem towarzyszącym było Święto Kolorów odby-
wające się na Placu Szarych Szeregów. Tam całymi 
rodzinami uśmiechnięci od ucha do ucha uczestni-
cy w rytmach muzyki posypywali się kolorowymi 
proszkami.
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Plaża przygotowana na sezon letni

 Gorące dni i wysokie tempe-
ratury zachęcają mieszkańców do 
kąpieli w nowogardzkim jeziorze. 
Każdego roku szczególnie w okre-
sie wakacyjnym plaża nad jezio-
rem zapełnia się. Nie wszystkie 
miasta mogą pochwalić się takim 
zapleczem jak to występujące w 
nowogardzkie. Inwestowanie w 
infrastrukturę znajdującą się w 
bezpośrednim sąsiedztwie pla-
ży przekłada się na atrakcyjność 
turystyczną naszej miejscowości. 
Przygotowania do sezonu letnie-
go odbywają się odpowiednio 
wcześniej, aby już z początkiem 
wakacji bez żadnych ograniczeń 
korzystać z nowogardzkiego ką-
pieliska. Badania wody, które 
przeprowadzane są każdego roku 
mieszczą się w obowiązujących 
normach co pozwala udostęp-
nić to miejsce dla mieszkańców. 

Przed samymi wakacjami wykonywane są również prace remontowe 
dla podniesienia bezpieczeństwa korzystających użytkowników. W tym 
roku pomalowano i zakonserwowano pomost, odpowiednio przygoto-
wano teren zielony gdzie wypoczywają mieszkańcy. Uzupełniono pia-
sek na plaży, wymieniono zużyte elementy techniczne. 
 Na plaży znajduję się również wypożyczalnia sprzętu wodnego. 
Uruchamiana jest zjeżdżalnia wodna. Bezpieczeństwa pilnują ratowni-
cy którzy pracują w godzinach od 10:00 do 18:00.
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 Laureatem specjalnej nagrody 
Laura Cisowego 2021 jest Mariusz 
Wilczyński – reżyser filmu pt” Za-
bij to ii wyjedź z tego miasta”. 
Animacja Mariusza Wilczyńskiego 
„Zabij to i wyjedź z tego miasta” 
to dużo więcej niż film: to 14 lat 
życia poświęconych na realizację 
tego niesamowitego, osobiste-
go projektu. To przyprawiająca o 
dreszcze podróż w przeszłość wła-
sną i kraju, wywoływanie duchów 
ludzi i miejsc, terapeutyczna opo-
wieść o rodzinie i wzruszający 
hołd dla przyjaźni. Ten pełnome-
trażowy debiut pierwszego pol-
skiego twórcy animacji, któremu 
retrospektywę zorganizowało 
prestiżowe nowojorskie Museum 
of Modern Art (MoMa), zrodził 
się z potrzeby zrozumienia, wyba-
czenia i miłości. Film Wilczyńskie-
go wskrzesza dzieciństwo z całym 
jego bagażem udręk i zachwytów, 
przywołuje tych, którzy odeszli, by 
dać im nowe życie. Zanurzony w 
przywołanych z pamięci detalach, 
barwach, dialogach, dźwiękach, 
sytuacjach, głosach, „Zabij to…” 
staje się kroniką PRL-owskiego 
dzieciństwa i młodości przeżytej 
w czasach transformacji, opowie-
ścią o zmieniającej się Polsce, o 
szarzyźnie nieoczekiwanie nabie-
rającej rumieńców.

Specjalny Laur Cisowy przyznany

 Pokazywany premierowo 
w Nowogardzie podczas 24 festi-
walu Lato z muzami „Zabij to…” 
może również poszczycić się obsa-
dą, jakiej nie miała żadna polska 
produkcja. Postaciom z animacji 
Wilczyńskiego głosu użyczyli mię-
dzy innymi Barbara Krafftówna, 
Andrzej Wajda, Irena Kwiatkow-
ska, Krystyna Janda, Gustawa 
Holoubka, Anna Dymna, Marek 
Kondrat, Daniel Olbrychski, Mag-
dalena Cielecka czy Małgorzata 
Kożuchowska. Wielu z nich autor 
zdążył nagrać w ostatniej chwili.

 Uhonorowanie laureata od-
było siew piątek 16 lipca bez-
pośrednio przed premiową pro-
jekcją filmu, który nowogardzcy 
mieszkańcy mogli obejrzeć w Ki-
nie Orzeł Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Uroczystego odznaczenia 
dokonał Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla. Po zakończonym 
seansie filmowy przybyli goście, 
mieszkańcy i miłośnicy  kina mo-
gli bezpośrednio zadać nurtujące 
ich po projekcji filmu pytania do 
autora film. 
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 1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł 
ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel 
lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło 
ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest 
obowiązkowe.
 Wszelkie informacje dostępne są na stronie 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod 
adresem: https://www.gunb.gov.pl Obowiązek zło-
żenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego 
niewypełnienie w terminie grozi grzywna! Ostatecz-
ny termin złożenia deklaracji mija 1 lipca 2022 roku. 
Mieszkańców zachęcamy do złożenia deklaracji on
-line  Możliwość złożenia deklaracji stacjonarnie po-
jawi się już w najbliższym czasie o czym niezwłocz-
nie poinformujemy.

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarząd-
cy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszka-
nia lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploato-
wane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w 
obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spa-
lania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywa-
nych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonal-
nie);
• adres e-mail (opcjonalnie).

Powszechny spis źródeł ciepła

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub loka-
lu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie 
wynosił 14 dni.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub za-
rządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracj

Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej – preferowany sposób, 
którego funkcjonalność umożliwi proste i szyb-
kie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy 
składać za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdra-
żane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, 
korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego 
(bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Kra-
jowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego 
jako sposób uwierzytelniania jest obecnie syste-
mem w pełni działającym i wykorzystywanym przez 
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu 
Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie 
z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
W formie papierowej – wypełniony dokument moż-
na będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie.
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 Dnia 01.07.2021 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie Pani Dorota Maślana 
podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomor-
skim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wy-
tchnieniowa” - edycja 2021. W związku z powyż-
szym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu 
Solidarnościowego w kwocie 20 000 zł. 
 Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności, których członkowie ro-
dzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią 
opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 
krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.
 W 2021 r. Program będzie realizowany w formie 
świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach 
pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z 
niepełnosprawnością.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
• osobami ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności lub orzeczeniami równoważnymi
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wy-
tchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z 

Program „Opieka wytchnieniowa”,
realizowany z funduszu solidarnościowego

orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie 
rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami rów-
noważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.
 Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki 
wytchnieniowej na podstawie aktualnego orzecze-
nia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia 
równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia 
do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 
(stanowiącej załącznik nr 8 do Programu). W sytu-
acji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki 
wytchnieniowej może być przyznana bez karty zgło-
szenia – dokument powinien zostać jednak uzupeł-
niony w ciągu 3 dni. Kartę zgłoszenia oraz pozostałe 
załączniki można pobrać z poniższego linku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-o-
gloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edy-
cja-2021
 Na 2021 rok został ustalony limit po 165 godzin 
nie odpłanych usług opieki wytchnieniowej dla 2 
osób dorosłych i 1 dziecka.

Szanowni Państwo
Od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, 
na terenie Polski realizowany jest Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Obowiązek 
spisowy ustawowo dotyczy każdej osoby mieszkającej 
na terenie naszej gminy. Mając świadomość iż nie każ-
dy z naszych mieszkańców posiada dostęp do inter-
netu czy odpowiedni sprzęt aby dokonać obowiązku 
spisowego, Gmina Nowogard wychodzi naprzeciw po-
trzebom mieszkańcom i organizuje miejsca do których 
mieszkańcy będą mogli się udać i z pomocą rachmi-
strza spisowego dopełnić obowiązku spisowego. W 
załączniku mogą państwo sprawdzić termin, godziny 
i miejscowości w jakich rachmistrzowie będą dokony-
wać spisu powszechnego. W przypadku jakichkolwiek 
pytań związanych z niniejszą sprawą prosimy o kontakt 
z rachmistrzem spisowym z Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie: Panią Kosińską Iwoną,  tel.91 39 26 
227 lub Panią Katarzyną Karcz , tel.91 39 26 225.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
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 Burmistrz Robert Czapla uczestniczył  w spo-
tkaniu grupy turystycznej klub Bosman Nowogard, 
która rozpoczęła swój proekologiczny projekt „Prze-
siadamy się na rowery”. Dwadzieścia zrzeszonych w 
niej osób ruszyło tego dnia na rowerach w kierunku 
Żabowa, nie była to jednak zwykła przejażdżka. Po 
drodze seniorzy zbierali bowiem śmieci znalezione 
przy leśnych duktach, a przy okazji promowali No-
wogard. Wyjazdy takie zostaną powtórzone jeszcze 

Seniorzy z Bosmana Nowogard
łączą przyjemne z pożytecznym

pięć razy - do Strzelewa, Słajsina, Węgorzy, Trzechla 
oraz Błotna. Projekt jest finansowany z programu 
Społecznik.
 Włodarz miasta, życząc ekorowerzystom szero-
kiej drogi, przezkazał wszystkim uczestnikom rajdu 
koszulki z napisem „I Love Nowogard”. W nich z 
pewnością o promowanie miasta będzie łatwiej.

Paweł Botarski
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KĄCIK
KULINARNY

• PLACKI Z CUKINII
Z MĄKĄ ŻYTNIĄ

• FASOLKA SZPARAGOWA
Z PIECZARKAMI

Składniki
• 1045 kg cukinii w całości,
• 1,5 łyżeczki soli drobnej,
• 2 jajka rozmiar M,
• 1 średnia cebula,
• 0,5 łyżeczki pieprzu czarnego,
• 4 łyżki z górką mąki żytniej typ 720,
• 2 łyżki śmietany 18 %,
• olej do smażenia

Przygotowanie
1. Świeżą młodą cu-
kinię dokładnie umyć 
i osuszyć następnie 
odciąć końce, przygo-
towaną cukinię pokroić na 
mniejsze części a następnie całą jeśli młoda 
to z pestkami i skórką zetrzeć na tarce ja-
rzynowej, posolić, wymieszać i pozostawić 
do czasu aż puści soki
2. Jak już nasolona cuki-
nia ładnie puściła soki 
wtedy za pomocą 
rąk ją odcisnąć lub 
używając ściereczki. 
Do odciśniętej cukinii 
wbić całe jajka, wsypać 
mąkę, pieprz oraz dodać 
śmietanę i pokrojoną w drobniejszą kostkę 
cebulę. Wszystko dokładnie wymieszać do 
połączenia się ze sobą dodanych składni-
ków
3. Na patelnię wlać ole-
ju tyle aby zakrył dno 
patelni lekko go roz-
grzać a następnie na-
kładać po łyżce ciasta 
z cukinii i na wolnym 
ogniu smażyć placki z 
obu stron na złoty kolor 
( jeżeli komuś ciasto wydaje się za rzadkie 
można dodać mąki ja już po prostu mam 
wyczucie jak smażyć aby się nie rozpadały, 
broń boże nie dolewać oleju w trakcie sma-
żenia ). Usmażone placki układać na talerzu 

Fasolka szparagowa z pieczarkami i cebulą to pyszne 
połączenie smaków, wspaniała przystawka lub szyb-
kie danie obiadowe. Tak przyrządzona fasolka to 
świetny dodatek np. do jajka sadzonego, ziemnia-
ków i kefiru, można ją również podać z makaronem 
lub jako samodzielną przekąske na lato.

Składniki
• 500 g fasolki szparagowej
• 500 g pieczarek
• 150 g startego żółtego sera
• 2 cebule
• olej do smażenia
• szczypta suszonej bazylii
• szczypta suszonego oregano
• czarny pieprz
• sól

Przygotowanie
1. Z umytej fasolki odcinamy końcówki z ogonkami a 
większe sztuki przekrawamy na pół. Do garnka z lek-
ko osolonym wrzątkiem wrzucamy fasolkę i gotuje-
my ją około 15 minut pod przykryciem, ugotowaną 
fasolkę odcedzamy.
2. Obraną cebulę drobno siekamy a oczyszczone 
pieczarki kroimy w plasterki.Do dużego garnka z 
rozgrzanym tłuszczem wrzucamy posiekaną cebulkę 
i delikatnie ją rumienimy od czasu do czasu miesza-
jąc, dodajemy pokrojone pieczarki i wszystko sma-
żymy do momentu aż woda powstała z pieczarek 
odparuje. Do podsmażonych pieczarek dodajemy 
ugotowaną fasolkę i wszystko chwilę razem pod-
smażamy pod koniec smażenia całość doprawiamy 
solą, czarnym pieprzem, bazylią i oregano, miesza-
my i zdejmujemy z ognia. Tak przygotowaną fasolkę 
z pieczarkami uładamy na talerzach i posypujemy 
startym żółtym serem.

wyłożonym ręcznikiem papiero-
wym
4. Usmażone placki nie wchła-
niają dużo tłuszczu a to za spra-
wą dodanej śmietany, moje 
placuszki podałam z kwaśną 
śmietaną 18 % ponieważ tak uwiel-
bia moja rodzinka. Porcja składników jest na dwie oso-
by, dla większej ilości osób w rodzinie wystarczy zwięk-
szyć składniki. Placki wyszły tak delikatne i mięciutkie 
aż rozpływały się w ustach
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Od 1 lipca każdy Polak po-
wyżej 40 roku życia otrzy-
ma jednorazowy dostęp 
do bezpłatnego pakietu 
badań diagnostycznych.

Głównym celem pro-
gramu „Profilaktyka 40 
PLUS” jest ocena organi-
zacji i efektywności obję-
cia świadczeniobiorców 
od 40. roku życia profilak-
tyczną diagnostyką w za-
kresie najczęściej wy-
stępujących problemów 
zdrowotnych.

Trzeba zauważyć, że 
w związku z pandemią 
koronawirusa profilakty-
ka chorób znacznie spa-
dła z powodu m.in. ob-
niżonej zgłaszalności do 
lekarzy w 2020 r. Wiele 
chorób, zwłaszcza w swo-
im początkowym sta-
dium rozwoju, nie daje 
niepokojących objawów. 
Dzięki właśnie badaniom 
profilaktycznym można 
wykryć chorobę bardzo 
wcześnie i uniknąć dłu-
gotrwałego, a czasem 
nieskutecznego leczenia, 
które jest konsekwencją 
zbyt późnej diagnozy.

Program
będzie realizowany
od 1 lipca 2021 r.

Zostaną nim objęte 
wszystkie osoby powyżej 

40. roku życia.

Profilakty-
ka 40 Plus
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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 Baw się kolorami

www.nowogard.pl

Zagadka:
Dookoła jeziora prowadzi.

W ogłoszonym przez Burmistrza Nowogardu konkursie plastycznym „Baw się kolorami” można wygrać 
limitowaną maskotkę z napisem I love Nowogard, gdzie wystarczy przesłać na adres e-mail: sekretariat@
nowogard.pl zdjęcie pracy plastycznej, wypełnić kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia rodziców, które zna-
leźć można na stronie internetowej www.nowogard.pl Następnie zdjęcie musi zdobyć największą liczbę 
polubień/reakcji na profilu facebookowym: Urząd Miejski w Nowogardzie.
Nagrodę otrzymują autorzy zwycięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 8 lat oraz od 9 do 
15 roku życia. Prace należy przesyłać do dnia 31.07.2021 r.


