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	 Budowa	bocznego	boiska	ze	sztuczną	nawierzch-
nią,	która	trwa	na	terenie	stadionu	miejskiego	jest	
jedną	 z	 większych	 inwestycji	 Gminy	 Nowogard	
w	tym	roku.	
	 W	środę	4	marca	burmistrz	Nowogardu	Robert	
Czapla,	 wraz	 z	 radnym	 powiatowym	 Kazimierzem	
Lembasem	 oraz	 radnymi	 Rady	Miejskiej	 w	 Nowo-
gardzie:	Stanisławem	Saniukiem	i	Jackiem	Rafińskim	
odwiedzili	teren	budowy.	Celem	było	zapoznanie	się	
z	postępami	prac,	o	których	informowała	będąca	na	
miejscu	Pamela	Springer	z	Wydziału	Inwestycji	i	Re-
montów	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie.		
	 -	 Zdecydowaliśmy	 wspólnie	 z	 koalicją	 Polskie	
Stronnictwo	Ludowe	–	Sojusz	Lewicy	Demokratycz-

Trwają prace przy budowie bocznej
płyty boiska na terenie stadionu

nej,	że	boisko	w	tej	kadencji	wykonamy,	założyliśmy	
to	również	w	planie	wyborczym.	Dotrzymujemy	sło-
wa	–	powiedział	burmistrz	Robert	Czapla.
	 -	Cieszymy	się,	że	boisko	powstaje.	Jest	to	jedno	
z	ważniejszych	wydarzeń	w	dziejach	klubu	–	powie-
dział	prezes	Pomorzanina	-	Marcin	Skórniewski.	
	 Na	 miejscu	 już	 postawiono	 piłkochwyty.	 Ekipa	
zamontowała	 również	 sześć	masztów	 oświetlenio-
wych.	Pod	piaszczystą	nawierzchnią	całej	płyty	bo-
iska	 znajdują	 się,	 co	 trzy	 metry,	 rury	 drenażowe,	
zakopane	 (pod	 kilkoma	 warstwami	 kruszywa)	 na	
głębokości	około	50	cm.	Woda	z	nawierzchni	boiska	
będzie	nimi	spływać	do	dwóch	zbiorników	retencyj-
nych	zlokalizowanych	w	sąsiedztwie	bocznej	płyty.	
	 -	Prace	są	wykonywane	na	bieżąco.	Bardzo	cieszy	
to,	że	całość	zostanie	niebawem	zakończona.	Wszy-
scy,	od	wielu	lat	czekają	na	to	boisko,	na	to,	aby	moż-
na	było	je	użytkować	–	powiedział	Stanisław	Saniuk.
	 Na	 piaszczystej,	 odpowiednio	 wyrównanej	 na-
wierzchni	położona	zostanie	warstwa	z	maty	schock	
pad.	 Materiał	 ten	 zapewni	 odpowiednią	 amorty-
zację.	Na	macie	położona	zostanie	sztuczna	trawa.	
Między	 jej	 włóknem	 rozsypany	 zostanie	 granulat	
EPDM.	Sztuczna	trawa	będzie	wymagała	„czesania”.	
	 Planowany	odbiór	nowego	boiska	o	powierzchni	
71x110	mkw.	przewidziany	jest	na	maj	2020	roku.	

Marcin Ościłowski
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 W czwartek 5 marca br. burmistrz 
Robert	Czapla	udał	się	do	Domu	Pomo-
cy	 Społecznej	 (filia	 przy	ul.	 Piłsudskie-
go)	w	Nowogardzie.	Celem	wizyty	było	
złożenie	 Pani	 Zofii	 Gajdzis	 najlepszych	
życzeń	z	okazji	jej	100.	urodzin.	Na	po-
czątku	uroczystości	burmistrz	przekazał	
Solenizantce	 bukiet	 kwiatów	 i	 słodki	
upominek.
	 -	W	imieniu	wszystkich	mieszkańców	
Gminy	Nowogard,	życzę	Pani	kolejnych	
sto	 lat	 życia!	 –	 powiedział	 burmistrz,	
który	przekazał	na	ręce	Szanownej	So-
lenizantki	także	list	gratulacyjny	od	Pre-
miera	RP.
	 Najlepsze	życzenia,	 list	gratulacyjny	
oraz	bukiet	kwiatów,	w	imieniu	miesz-
kańców	 powiatu	 złożył	 również	 Pani	
Zofii	Starosta	Powiatu	Goleniowskiego	
Tomasz	 Stanisławski.	 Po	 złożeniu	 ży-
czeń,	 zebrani	 mieli	 okazję	 spróbować	
tortu urodzinowego.

***
	 Pani	Zofia	Gajdzis	urodziła	się	4	mar-
ca	1920	roku	w	miejscowości	Milkuny.

Marcin Ościłowski

Setne urodziny 
Pani Zofii! 
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 We wtorek 3 marca br. bur-
mistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	
dokonał	oficjalnego	odbioru	prze-
budowanej	drogi	przy	ul.	Zielonej.	
Nowa	nawierzchnia	 z	 kostki	 bru-
kowej	 prowadzi	 między	 innymi	
do Publicznego Przedszkola z Od-
działami	 Integracyjnymi	 „Zielone	
Przedszkole”.
	 W	odbiorze	wzięli	radni:	Stani-
sław	Saniuk,	Jacek	Rafiński,	Paweł	
Lembas	 oraz	 Wojciech	 Szponar	
z	 Wydziału	 Gospodarki	 Komu-
nalnej,	Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	
Środowiska	 Urzędu	 Miejskiego	
w	Nowogardzie	 i	wykonawca	 ro-
bót	z	firmy	ADN	Sp	z	o.o.

Nowa droga i chodniki
przy „Zielonym Przedszkolu”

	 -	 Sukcesywnie	 poprawiamy	 stan	 nawierzchni	
naszych	dróg.	Przebudowa	tej	 jezdni	 jest	kolejnym	
zadaniem,	 które	 zrealizowaliśmy	 w	 celu	 poprawy	
bezpieczeństwa	 jej	 użytkowników.	 Obecnie	 trwają	
również	 prace	 przy	 przebudowie	 ulicy	 Topolowej	
–	powiedział	burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla.
	 Przed	 planowaniem	 inwestycji,	 w	 czasie	 kon-
sultacji	 z	 mieszkańcami	 ustalono,	 że	 projekt	 ulicy	
będzie	miał	charakter	zarówno	użytkowy	jak	i	edu-
kacyjny,	a	to	za	sprawą	zaprojektowanego	przejścia	
dla	pieszych.	Będą	z	niego	(również	w	celach	eduka-
cyjnych)	korzystały	dzieci	z	pobliskiego	przedszkola
	 -	Ta	 inwestycja	 z	pewnością	ułatwi	 życie	miesz-
kańcom	okolicznych	 domów	 ale	 przede	wszystkim	
rodzicom	 odprowadzającym	 i	 odbierającym	 swoje	
pociechy	 z	 „Zielonego	 Przedszkola”.	 Oprócz	 tego	
jest	to	poprawa	estetyki	i	bezpieczeństwa	–	powie-
dział	radny	Jacek	Rafiński.

	 Całkowity	koszt	wykonania	zadania	to	320.	853	zł.	
Zakres	 prac	 obejmował	 przebudowę	 nawierzchni	
jezdni	oraz	chodników	(wykonano	je	z	kostki	bruko-
wej),	wykonanie	elementów	kanalizacji	deszczowej	
i	wykonanie	nowej	organizacji	ruchu.	Wykonawca	–	
spółka	ADN,	udzieliła	gwarancji	na	okres	60	miesię-
cy.	Nowa	nawierzchnia	drogi	ma	długość	102	m.

Marcin Ościłowski
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	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	 informuje,	
że	w	imieniu	mieszkańców	zamierza	złożyć	wniosek	
do	Wojewódzkiego	 Funduszu	Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie	o	przyznanie	do-
tacji na usuwanie azbestu.

	 W	przypadku	otrzymania	 środków	finansowych	
przez	 Gminę	 Nowogard	 dotacja	 będzie	mogła	 po-
kryć	do	100%	kosztów	związanych	 z	demontażem,	
transportem	 i	 utylizacją	 odpadów	 azbestowych.	
Istnieje	 również	możliwość	finansowania	 transpor-
tu	 i	 utylizacji	 azbestu,	 który	 został	 zdemontowany	
indywidualnie	przez	właścicieli	nieruchomości	w	la-
tach	ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?
O	demontaż	i	odbiór	azbestu	mogą	ubiegać	się	wła-
ściciele	lub	współwłaściciele	nieruchomości	położo-
nych	na	terenie	gminy	Nowogard,	a	także	fundacje,	
wspólnoty	 i	 spółdzielnie	 mieszkaniowe,	 jednostki	
sektora	 finansów	 publicznych,	 Rodzinne	 Ogrody	
Działkowe.

Gdzie się zgłosić?
Aby	 ubiegać	 się	 o	 demontaż	 i	 odbiór	 wyrobów	
azbestowych	 należy	 złożyć	 wypełniony	 wniosek	
wraz	 z	wymaganymi	 załącznikami	w	Biurze	Obsłu-
gi	 Interesanta	Urzędu	Miejskiego,	Plac	Wolności	1,	
pok.	 5	 lub	 wysłać	 pocztą	 na	 adres:	 Urząd	Miejski	
w	Nowogardzie,	Plac	Wolności	1,	72-200	Nowogard.

Wnioski dostępne są:
-	w	Biurze	Obsługi	 Interesanta	Urzędu	Miejskiego,	
Plac	Wolności	1,	pok.	5,
-	w	Wydziale	Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkanio-
wej	i	Ochrony	Środowiska,	Plac	Wolności	5,	II	piętro,	
pok.	207,
- na stronie internetowej: www.nowogard.pl w za-
kładce	UWAGA!	AZBEST

Wnioski	przyjmowane	będą	do	20	marca	2020	r.

WAŻNE INFORMACJE:
	 Demontaż	i	odbiór	eternitu	będzie	możliwy	wy-
łącznie	po	uzyskaniu	na	ten	cel	dotacji	ze	środków	
Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie.
	 Jeżeli	WFOŚiGW	przyzna	naszej	gminie	środki	to	
odbioru,	 transportu	 i	przekazania	do	utylizacji	wy-
robów	zawierających	azbest	dokona	firma	wyłonio-
na	przez	Burmistrza	Nowogardu	w	trybie	zapytania	
ofertowego.

Demontaż i odbiór
azbestu (eternitu) - 2020

	 Koszty	 zakupu	 i	 montażu	 nowego	 pokrycia	 da-
chowego	 ponosi	 właściciel	 budynku,	 gmina	 nie	
udziela	dofinansowania	w	tym	zakresie.

	 Przed	 złożeniem	 wniosku	 należy	 zapoznać	 się	
z	,,Regulaminem	przyznawania	usługi	usuwania	od-
padów	niebezpiecznych	zawierających	azbest	z	nie-
ruchomości	 położonych	 na	 terenie	miasta	 i	 gminy	
Nowogard”,	dostępnym	na	www.nowogard.pl	w	za-
kładce	UWAGA!	AZBEST	oraz	w	Biurze	Obsługi	Inte-
resanta.

	 Demontaż	 pokryć	 dachowych	 z	 istniejących	
obiektów	 budowlanych	 zgodnie	 z	 prawem	 bu-
dowlanym	wymaga	 zgłoszenia	 robot	 budowlanych	
w	 Starostwie	 Powiatowym	 w	 Goleniowie.	 Kopię	
zgłoszenia	z	zaświadczeniem	lub	adnotacją	o	braku	
sprzeciwu	 ze	 strony	 Starostwa	 należy	 dołączyć	 do	
składanego	wniosku.

	 Przedsiębiorcy	 mogą	 składać	 wnioski	 o	 dofi-
nansowanie	 usuwania	 azbestu	 bezpośrednio	 do 
WFOŚiGW	w	Szczecinie

	 Wnioski	 o	 dofinansowanie	 usuwania	 azbestu	
do	mogą	składać	także	przedsiębiorcy,	na	zasadach	
określonych	 w	 regulaminie	 dostępnym	 na	 stronie	
www.wfos.szczecin.pl	w	zakładce	AZBEST.

	 UWAGA!	 Dotychczas	 złożone	 do	 Urzędu	 Miej-
skiego	w	 Nowogardzie	 zachowują	 swoją	 ważność,	
nie	ma	potrzeby	składania	wniosku	ponownie.

	 Więcej	 informacji	 udziela	 Magdalena	 Bedna-
rek	 -	 pracownik	 Wydziału	 Gospodarki	 Komunal-
nej,	 Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	 Środowiska,	 Plac	
Wolności	 5,	 II	 piętro,	 pok.	 207,	 tel.	 91	 39	 26	 239, 
mail: mbednarek@nowogard.pl.
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	 Ścieżka	dookoła	jeziora	jest	du-
żym	 atutem	 turystycznym	 Gminy	
Nowogard.	O	jej	budowę	zabiegali	
mieszkańcy.	-	W	sprawie	o	potrze-
bie	 budowy	 ścieżki	 wpłynęło	 do	
nas	 około	 3000	 podpisów	 miesz-
kańców.	 To	 była	 najliczniejsza	 pe-
tycja,	 jaka	 kiedykolwiek	 wpłynęła	
do	naszego	urzędu	–	mówił	w	2018	
roku burmistrz Nowogardu. Po pra-
cach	projektowych,	budowę	ścież-
ki	wykonano	w	etapach.	Cały	szlak	
został	 oznaczony	 tablicami	 infor-
macyjno-dydaktycznymi,	 na	 trasie	
wyznaczono	 15	 przystanków	 po-
zwalających	 m.	 in.	 na	 zapoznanie	
się	 z	 funkcjonowaniem	 ekosyste-
mów	wodnych,	łąkowych	i	leśnych.	Ze	ścieżki	chęt-
nie	 korzystają	 spacerowicze	 oraz	 rowerzyści,	 a	 jej	
uroki	chwalą	także	przyjezdni.
	 Niestety	 jako	niebezpieczny	 jest	oceniany	przez	
nowogardzkich	Seniorów	-	niewykonany	jeszcze	od-
cinek,	który	znajduje	się	na	terenie	DPS-u.	W	spra-
wie gminne organizacje senioralne m.in. nowo-
gardzkich	 kół	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku	 oraz	

Burmistrz jak i nowogardzcy Seniorzy „za” 
dokończeniem ścieżki dookoła jeziora

Związku	 Emerytów	 Rencistów	 i	 Inwalidów,	 zaape-
lowały	do	burmistrza	Roberta	Czapli	o	zakończenie	
budowy	 pozostałego	 fragmentu	 ścieżki.	 Barbara	
Mucha	prezes	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	No-
wogardzie	zapytana	o	to,	dlaczego	składają	petycję,	
mówiła:	-	Jesteśmy	osobami	starszymi	cieszymy	się,	
że	mamy	 gdzie	wyjść	 i	 aktywnie	 spędzić	 czas.	 Ko-
rzystamy	z	tej	ścieżki	od	wiosny	przez	lato	łącznie	z	
zimą	i	 jesienią.	Zresztą	nie	tylko	my.	Bardzo	często	
można	spotkać	młodych	rodziców	z	wózkami	i	całe	
rodziny.	Ten	odcinek	 jest	bardzo	niebezpieczny.	 Są	
tam	wystające	korzenie	i	doły,	w	których	gromadzi	
się	woda	 i	 błoto	 po	 deszczu.	 Bardzo	 prosimy,	 aby	
ułatwić	nam	korzystanie	z	tej	ścieżki.	Ułatwić	spacer	
na	świeżym	powietrzu.	Ten	odcinek	ścieżki	jest	nam	
bardzo	potrzebny.
	 Niedokończony	odcinek	ścieżki,	 który	przebiega	
przez	teren	DPS-u,	stwarza	zagrożenie	zwłaszcza	dla	
Seniorów.	O	ile	osoby	młodsze	mogą	nie	mieć	pro-
blemu	z	pokonywaniem	wystających	z	ziemi	korze-
ni	czy	betonowych	elementów,	to	już	osoby	starsze	
chcące	przejść	tym	odcinkiem	narażone	są	na	kon-
tuzje.	 Między	 innymi	 o	 tym	 informowali	 Seniorzy	
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w	 swojej	 petycji	 do	 burmistrza,	w	 której	 czytamy:	
„(…)	 Zarząd	 Stowarzyszenia	 Uniwersytet	 Trzeciego	
Wieku	w	Nowogardzie	zwraca	się	z	uprzejmą	prośbą	
do	pana	burmistrza	o	dokończenie	ścieżki	dookoła	
jeziora	w	lesie	w	obrębie	Domu	Pomocy	Społecznej.	
Prośbę	 swą	motywujemy	 tym,	 że	 nasi	 członkowie	
oraz	 inni	mieszkańcy	Nowogardu	 bardzo	 aktywnie	
korzystają	z	tej	ścieżki	zarówno	pieszo	jak	i	w	formie	
jazdy	rowerowej,	a	na	tym	niedokończonym	odcin-
ku	 jest	 bardzo	 niebezpiecznie	 z	 powodu	 nierów-
ności	oraz	wystających	korzeni.	Zdarzały	się	z	 tego	
powodu	różnego	rodzaju	upadki.	(…)	Prezes	Uniwer-
sytetu	Trzeciego	Wieku	w	Nowogardzie	mgr	Barbara	
Mucha”.

***
	 Niebagatelnym	pozostaje	fakt,	że	inwestycja	ofi-
cjalnie	oddana	do	użytkowania	w	październiku	2018	
roku,	została	sfinansowana	w	85	%	ze	środków	ze-
wnętrznych	 bowiem	 2	 807	 115,64	 złotych	 dotacji	
burmistrz	 Robert	 Czapla	 pozyskał	 z	 Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Zachod-
niopomorskiego	 na	 lata	 2014-2020.	 Mimo	 starań	
burmistrza,	nie	udało	się	zbudować	całej	ścieżki	bo	
choć	5	jej	etapów	zostało	wykonanych	przy	skorzy-
staniu	ze	środków	zewnętrznych,	to	do	całkowitego	
zakończenia	 inwestycji	 pozostał	 odcinek	 o	 długo-
ści	 1137,14	m	na	 terenie	 leśnym	w	pobliżu	Domu	
Pomocy	 Społecznej.	 Radni	 ówczesnej	 kadencji	 nie	
sprzyjali	 zabiegom	 burmistrza	 o	 pozyskanie	 finan-
sów	na	dokończenie	 tego	odcinka.	Nie	ustawał	on	
jednak	w	poszukiwaniach	 i	 o	 pieniądze	 na	 dokoń-
czenie	ścieżki	 zabiegał	m.	 in.	w	czerwcu	ubiegłego	
roku	na	spotkaniu	z	posłem,	wówczas	wicemarszał-
kiem	-	Jarosławem	Rzepą.	Sam	poseł	zachęcał	wte-
dy	do	wykonania	ostatniego	odcinka	ścieżki	wskazu-
jąc	na	możliwość	zdobycia	środków,	z	których	gmina	
mogła	odzyskać	niemal	80	proc.	wkładu	własnego	-	
ok.	milion	złotych.	Jak	informowaliśmy	rok	temu	na	
stronie	 urzędu:”	 była	 szansa	 zakończyć	 całkowicie	
inwestycję	tym	bardziej,	że	na	ostatni	etap	ścieżki,	
na	 który	 gmina	ogłosiła	przetarg,	wpłynęła	oferta.	
Możliwe	 zatem	 było	 wykonanie	 tego	 odcinka	 ale	
potrzebna	był	 kwota	około	 1	mln	 200	 tys	 złotych,	
o	 które	 wnioskował	 burmistrz.	 Radni	 zaś,	 głosem	
radnej	Jowity	Pawlak,	zabezpieczyli	tylko	364	tys.	zł.	

Ta	 kwota	 jednak	 nie	 dała	 żadnej	 możliwości	 na	
ukończenie	całej	budowy.	Gmina	musiała	unieważ-
nić	przetarg	na	wykonanie	ostatniego	etapu	 ścież-
ki.	 Stracony	 został	 czas	 i	 pieniądze	 na	 wykonywa-
nie	prac	projektowych	(	…)	a	także	szansa	na	zwrot	
z	Urzędu	Marszałkowskiego	niemal	miliona	złotych.	
Gdyby	 radni	 zgodzili	 się	 na	 propozycje	 burmistrza	
ścieżka	byłaby	ukończona	w	całości	...”.
	 Nie	 ustając	 w	 poszukiwaniach	 burmistrz	 wraz	
z	 pracownikami	 urzędu	 znaleźli	 kolejną	możliwość	
pozyskania	 pieniędzy	 zewnętrznych	 w	 Wojewódz-
kim	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	(WFOŚIGW).	-	Fundusz	może	nam	udzielić	
nisko	oprocentowanej	pożyczki,	umarzalnej	w	20%.	
Jest	to	w	istocie	forma	dotacji	-	środki	te	wpłyną	do	
naszego	budżetu	i	będziemy	mogli	rozpocząć	proces	
dokończenia	ścieżki.	Zwrot	tej	pożyczki	Bank	Ochro-
ny	Środowiska	rozłoży	na	5	lat	-	mówił	Jarosław	So-
borski,	kierownik	Wydz.	Rozwoju	Lokalnego	Fundu-
szy	Kultury	i	Sportu	w	Urzędzie	Miejskim,	który	jak	
podkreślił	–	już	złożył	wniosek	do	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej.	-	Musimy	jedynie	
dosłać	 kilka	 dokumentów,	 między	 innymi	 zmianę	
wieloletniej	 prognozy	 finansowej	 gminy	 -	 powie-
dział	Jarosław	Soborski.
	 Nad	 zmianą	 wieloletniej	 prognozy	 finansowej	
gminy	rozpoczął	pracę	Wydział	Finansowo	-	Budże-
towy	Urzędu	Miejskiego.	Na	 przygotowanie	 doku-
mentu ma czas do 13 marca. Zmieniona prognoza 
musi	 następnie	 trafić	 pod	 opinię	 Regionalnej	 Izby	
Obrachunkowej	 w	 Szczecinie	 i	 ostatecznie,	 po	 ak-
ceptacji	 RIO	projekt	 uchwały	 zostanie	przedłożony	
Radzie	Miejskiej	w	Nowogardzie	celem	zabezpiecze-
nia	stosownych	środków,	tak	b	po	ogłoszeniu	prze-
targu	na	wykonawcę	móc	sfinalizować	budowę	po-
zostałego	fragmentu	ścieżki	wokół	nowogardzkiego	
jeziora.

***
	 Wola	 burmistrza	 i	 pracowników	 urzędu	 oraz	
mieszkańców	 apelujących	 o	 zakończenie	 całej	 bu-
dowy	-	jest.	Środki	do	pozyskania	-	niemal	na	wycią-
gnięcie	ręki.	Jak	na	szansę	o	pozyskanie	środków	na	
dokończenie	budowy	ścieżki	spojrzą	gminni	radni	–	
okaże	się	pewnie	podczas	jednej	z	najbliższych	sesji.	

(bs, mo)
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	 W	piątek	28	 lutego	br.	burmistrz	Robert	Czapla	
podpisał	z	przedstawicielami	organizacji	pozarządo-
wych	13	umów,	na	podstawie	których	otrzymają	one	
dotacje.	Pieniądze	będą	przeznaczone	na	prowadze-
nie	i	rozwój	kilku	segmentów	działalności,	w	tym	na	
ochronę	zdrowia	ludzkiego,	organizacji	wsparcia	dla	
emerytów	i	rencistów	oraz	upowszechniania	kultury	
fizycznej	i	sportu	na	terenie	Gminy	Nowogard.
	 -	W	imieniu	wszystkich	mieszkańców	Gminy	No-
wogard	dziękuję	państwu	za	działania,	które	wyko-
nujecie	oraz	za	to,	że	sławicie	dobre	imię	naszej	gmi-
ny	poza	jej	granicami.	Dziękuję	za	to,	że	jest	w	was	
wola,	pasja,	 zamiłowanie	do	 tego	 co	 robicie	–	po-
wiedział	do	zebranych	burmistrz	Robert	Czapla.
	 W	 tym	 roku	 kwota	 przeznaczona	 dla	 organiza-
cji	 pozarządowych	 działających	 na	 terenie	 Gminy	
Nowogard	jest	wyższa	niż	ubiegłoroczna	i	wyniosła	
658.000	zł.	W	ramach	ogłoszonych	konkursów	wpły-
nęły	33	oferty	od	25	działających	organizacji.	Oce-
niała	 je	 komisja	 konkursowa	 w	 składzie:	 Jarosław	
Soborski,	 Dominika	 Jagieła,	 Urszula	 Berezowska,	
Lila	Kaźmierowska,	Mieczysław	Cedro,	Tadeusz	Ho-
łubowski	oraz	Cezary	Komisarz.

Ochrona zdrowia
	 W	 zakresie	 ochrony	 zdrowia	 na	 terenie	 gminy	
dotacje	 na	 działalność	 przyznano	 Samorządowej	
Fundacji	Opieki	Medycznej	Zdrowie	(14.000	zł),	Pol-
skiemu	Stowarzyszeniu	Diabetyków	Koło	Nowogard	
(14.000	 zł),	 Stowarzyszeniu	 Kobiet	 z	 Problemami	
Onkologicznymi	„Lila-Róż”	(12.000	zł).
	 Samorządowa	Fundacja	Opieki	Medycznej	Zdro-
wie	 w	 tym	 roku	 planuje	 kontynuować	 działania	
prozdrowotne,	 w	 tym	 szczepienia	 przeciwko	 gry-
pie	dla	wszystkich	mieszkańców	gminy	(planowany	

Podpisano pierwszą część umów
na dotacje dla organizacji pozarządowych

start	programu	–	wrzesień	br.)	oraz	działania	w	ra-
mach	Klubu	Zdrowia	(przy	współpracy	z	biblioteką).	
Poza	tym	fundacja	ma	wspierać	szpital	w	Nowogar-
dzie	(akcja	1%),	z	którego	dochód	będzie	w	całości	
przeznaczony	na	zakup	sprzętu	medycznego.
	 Polskie	 Stowarzyszenie	 Diabetyków	 Koło	 No-
wogard	 (obchodzące	 niedawno	 10-lecie	 istnienia)	
w	dalszym	ciągu	będzie	prowadzić	działania	na	rzecz	
walki	z	cukrzycą	-	chorobą	XXI	wieku.	Organizacja	ta	
jest	bardzo	aktywna	–	jej	członkowie,	w	celach	edu-
kacyjnych	i	profilaktycznych,	często	biorą	udział	we	
wszelkiego	 rodzaju	 imprezach	 organizowanych	 na	
terenie	gminy.
	 Stowarzyszenie	 Kobiet	 z	 Problemami	 Onkologicz-
nymi	„Lila-Róż”	 (działa	od	10	 lat)	w	2020	roku	nadal	
będzie	wspierać	panie	zmagające	się	z	chorobą	nowo-
tworową.	Panie,	które	odwiedzą	siedzibę	stowarzysze-
nia	mogą	liczyć	na	pomoc	członkiń	i	psychologa.

Sport i kultura fizyczna
	 W	zakresie	organizowania	i	upowszechniania	kul-
tury	fizycznej	i	sportu	dotacje	przyznano	dla	Klubu	
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Sportowego	 „Śnieżne	Pantery	 (1.000	 zł),	Uczniow-
skiego	 Klubu	 Sportowego	 „Jedyneczka”	 (7.000	 zł),	
Ludowego	 Kolarskiego	 Klubu	 Sportowego	 „Chra-
bąszcze”	(46.000	zł),	Klubu	Tańca	Sportowego	Flesz	
(16.000	 zł),	 LKS	 Pomorzanin	 Nowogard	 (221.000	
zł),	Klubu	Motorowego	Cisy	(16.000	zł	 i	53.000	zł),	
Miejsko-Gminnego	 Zrzeszenia	 Ludowego	 Zespoły	
Sportowe	(45.000	zł),	LOK	KSS	„Tarcza	Goleniów”	–	
Sekcja	Strzelecka	(10.000	zł).

	 Klub	 Sportowy	 „Śnieżne	 Pantery”	 zajmuje	 się	
między	innymi	upowszechnianiem	gry	w	badminto-
na.	W	tym	roku	klub	planuje	uzyskać	dla	zawodnika	
kwalifikację	do	kadry	Polski	do	lat	15.
	 Uczniowski	 Klub	 Sportowy	 „Jedyneczka”	 działa	
przy	Szkole	Podstawowej	nr	1,	gdzie	utworzono	kla-
sę	sportową	o	profilu	piłki	ręcznej.	W	chwili	obecnej	
jest	 trzech	młodzików	 (VII	 klasa	 SP),	 którzy	 są	 za-
kwalifikowani	do	kadry	wojewódzkiej.

	 Ludowy	Kolarski	Klub	Sportowy	„Chrabąszcze”	–	
jego	zawodnicy	trenują	już	od	3,	4	klasy	szkoły	pod-
stawowej.	 Zawodnicy	wywodzący	 się	 z	 „Chrabąsz-
czy”	osiągają	sukcesy	również	poza	granicami	kraju.
	 Klubu	 Tańca	 Sportowego	 Flesz	 –	 organizator	
m.in.	 Nowogardzkich	 Spotkań	 Tanecznych.	W	 tym	
roku,	 w	 dniach	 4,5	 kwietnia,	 w	 XVII	 spotkaniach	
weźmie	 udział	 blisko	 2500	 uczestników.	 W	 klubie	
trenują	trzy	pary	taneczne	zakwalifikowane	do	mi-
strzostw Polski.
	 Ludowy	Klub	Sportowy	Pomorzanin	Nowogard,	
który	 rozgrywa	 swoje	mecze	piłkarskie	na	 stadio-
nie	 miejskim	 w	 Nowogardzie,	 dzięki	 działaniom	
m.in.	burmistrza	Robert	Czapli,	 niebawem	będzie	
mógł	 korzystać	 z	 nowego	 obiektu.	 Gmina	 Nowo-
gard	realizuje	budowę	nowej,	bocznej	płyty	boiska	
ze	sztuczną	nawierzchnią.	Jest	to	jedna	z	większych	
inwestycji	 gminnych.	 Jak	 stwierdził	 prezes	 Pomo-
rzanina	 –	 Marcin	 Skórniewski,	 budowany	 obiekt	
będzie	wysokiej	klasy	o	wymiarach	68x105	m.	Po-
morzanin	Nowogard	jednak	to	nie	tylko	gra	w	piłkę	
nożną.	W	 klubie	 istnieją	 również	 sekcje:	 kultury-
styczna	i	brydża.

	 Klub	Motorowy	Cisy,	istniejący	od	45	lat,	zajmuje	
się	 głównie	 upowszechnianiem	 sportów	 motoro-
wych,	na	przykład	poprzez	coroczne	organizowanie	

zawodów,	czyli	Mistrzostwa	
Polski	 Strefy	 Zachodniej	
i	Mistrzostwa	Polski	w	klasie	
quad.	 Zawody	 te	 są	 jedną	
ze	 sztandarowych	 imprez	
w	Gminie	Nowogard.
Miejsko-Gminne	 Zrzeszenie	
Ludowe	 Zespoły	 Sportowe	
(LZS)	 propaguje	 rozwój	 fi-
zyczny	 oraz	 gry	 zespołowe	
i	 indywidualne	 między	 in-
nymi	na	terenach	wiejskich.	
W planie na 2020 rok LZS 
ma	 przeprowadzić	 ponad	
30	 imprez	 sportowych,	
w	 tym	 spartakiady	w	 sezo-

nie letnim. W Nowogardzie LZS jest organizatorem 
rozgrywek	piłki	nożnej	oraz	gry	w	szachy	i	współor-
ganizatorem	pozostałych	imprez	sportowych.
	 Klub	Strzelectwa	Sportowego	„Tarcza	Goleniów”	
ma	w	swoim	dorobku	tytuł	Mistrza	Europy	i	ustano-
wiony	drużynowo	rekord	świata.

Wsparcie dla emerytów i rencistów
	 W	 zakresie	 działania	 na	 rzecz	 wsparcia	 dla	
emerytów	 i	 rencistów	dotację	przyznano	dla	 Sto-
warzyszenia	 Uniwersytetu	 III	 Wieku	 (14.000	 zł).	
Głównym	celem	UTW	w	tym	roku	jest	dalsza	inte-
gracja	środowiska	seniorów	np.	poprzez	włączanie	
się	 w	 organizację	 zawodów	 sportowych	 i	 zabaw	
tanecznych.	 UTW	 stworzyło	 również	 swój	 zespół	
wokalny.	W	kwestii	rozwoju	kulturalnego	w	ofercie	
dla	seniorów	znajdują	się	wyjazdy	do	teatru,	kina,	
filharmonii.

	 Kolejne	podpisanie	umów	z	przedstawicielami	po-
zostałych	organizacji	pozarządowych	działających	na	
terenie	Gminy	Nowogard	zaplanowano	na	6	marca.

Marcin Ościłowski
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	 Głównym	 punktem	 piątkowej	 sesji	 Rady	 Miejskiej	
w	 Nowogardzie,	 która	 odbyła	 się	 28	 lutego	 br.	 była	
sprawa	przyjęcia	projektu	uchwały	w	sprawie	stawek	za	
gospodarowanie	odpadami.	Skąd	wzięła	się	sprawa	po-
trzeby	urealnienia	stawek?	Przypomnijmy,	że	w	lipcu	ze-
szłego	roku	zakład,	który	odbiera	od	naszych	mieszkań-
ców	odpady	podniósł	stawki	za	odbiór	śmieci	o	około	
23	procent.	Urzędnicy	Urzędu	Miejskiego	przygotowali	
więc	 projekt	 uchwały	 urealniającej	 stawki	 opłat	 po-
bieranych	od	mieszkańców	za	śmieci.	Projekt	uchwały	
przedstawił	wówczas	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Ko-
libski.	Niestety,	większością	głosów	radnych	(w	tym	PiS,	
Nowa),	ubiegłoroczny	projekt	został	„odrzucony”.	Radni	
tłumaczyli	wówczas,	że	chcieliby	poznać	przyczyny	pod-
wyższenia	cen	przez	składowisko	odpadów	w	Słajsinie.	
W	związku	z	tym	odbyło	się	spotkanie	z	przewodniczą-
cym	związku	R-	XXI	w	Słajsinie,	który	tłumaczył	radnym	
dlaczego	 konieczne	 były	 podwyżki.	 Po	 tym	 zdarzeniu	
na	kolejnej	sesji	Rady	Miejskiej	we	wrześniu	przedsta-
wiono	radnym	projekt	uchwały	urealniającej	stawki	za	
odbiór	odpadów	od	mieszkańców.	Niestety	i	tym	razem	
uchwała	 nie	 została	 przyjęta.	 Od	 tego	momentu	 bur-
mistrz	więcej	projektów	w	sprawie	stawek	nie	składał,	
a	sprawę	projektu	uchwały	urealniającej	stawki	za	od-
pady	pozostawił	do	decyzji	radnych.
	 Z	miesiąca	na	miesiąc	w	systemie	gospodarki	odpa-
dami	było	 coraz	mniej	 pieniędzy.	 Sytuację	 chcieli	 roz-
wiązać	kompleksowo	radni	klubu	Lewicy	przygotowując	
swoje	projekty	uchwał.	Pierwszy	raz	w	listopadzie	ubie-
głego	 roku,	drugi	 raz	w	 lutym	tego	 roku.	Obie	propo-
zycje	 jednak	zostały	 również	odrzucone.	Należy	wska-
zać,	że	projekt	w	sprawie	urealnienia	stawek	za	odpady	
przedłożył	również	PiS.	Projekt,	który	zakładał	ich	obniż-
kę	również	nie	został	przyjęty.	Ostatni	projekt	uchwały	
w	sprawie	stawek	za	odpady	przedstawiła	radna	Jowita	
Pawlak.	 Projekt	 zakładał	 podwyżkę	o	 złotówkę	 za	od-
biór	 odpadów	 selektywnych	 i	 dwukrotność	 tej	 stawki	
w	przypadku	odpadów	niesegregowanych.
	 W	 czasie	 sesji	 z	 piątku	 (28	 lutego)	 o	 zreferowanie	
projektu	uchwały	poproszono	radną	J.	Pawlak	(Nowa).	
Stanowisko	komisji	finansowo	–	gospodarczej	w	tej	spra-
wie	przedstawił	jej	klubowy	kolega	Andrzej	Kania.	Głos	
zabrał	 również	Marcin	Wolny	 (Lewica)	 przedstawiając	
stanowisko	 radnych	 swojego	 klubu.	 Wynikło	 z	 niego,	
że	 jego	 klub	 wstrzyma	 się	 od	 głosu.	 -	 „(…)	W	 związ-
ku	z	uchwałą	przygotowaną	przez	klub	radnych	Nowa	
w	sprawie	ustalenia	opłat	dla	mieszkańców	za	odbiór	od-
padów	komunalnych	uważamy,	że	proponowane	stawki	
nie	zbilansują	systemu	gospodarowania	odpadami.	Są	
one	częściowym	rozwiązaniem	obecnego	kryzysu	i	nie	
zapewniają	prawidłowego	 funkcjonowania	gospodarki	
odpadami w gminie Nowogard. Proponowane stawki 

Nowe stawki za odpady przyjęte,
ale co z bilansowaniem się systemu?

w	uchwale	przygotowanej	przez	klub	 radnych	SLD	za-
pewniałyby	 sfinansowanie	 systemu:	 pokrycie	 kosztów	
bieżących	i	straty	z	miesięcy	poprzednich.	Niestety	nie	
została	ona	przyjęta	przez	koalicję	PiS/Nowa”	-	czytamy	
w	 stanowisku	 Klubu	 SLD	 Rady	Miejskiej	 w	 Nowogar-
dzie,	 i	dalej:	„Jak	wynika	z	opinii	przygotowanej	przez	
firmę,	która	przeprowadziła	audyt	w	gminie	Nowogard	
przedstawione	propozycje	(klubu	Nowa)	nie	rozwiązują	
problemu	bilansowania	się	systemu	gospodarki	odpa-
dami	w	gminie	Nowogard.	Tym	samym	trudno	będzie	
rozstrzygnąć	planowany	w	 II	 kwartale	przetarg	na	od-
bieranie	odpadów	(…)”.
	 W	trakcie	sesji,	o	tym,	że	projekt	uchwały	jest	nie-
jako	 projektem	 „małych	 kroków”	 wskazywał	 radny	
A.	Kania.	Mówił	on,	że	przy	przyjęciu	tej	uchwały	nadal	
trzeba	obserwować	system	i	reagować	w	razie	potrzeb.	
Wątek	„małych	kroków”	skomentował	później	zastęp-
ca	burmistrza,	określając	je	jako	rozwiązanie	spóźnione	
o	kilka	miesięcy.
	 O	projekcie	uchwały	o	stawkach	mówił	 też	między	
innymi	radny	Jacek	Jankowski,	który	stwierdził,	że	jego	
zdaniem	projekt	uchwały	nie	pokrywa	deficytu	w	syste-
mie	gospodarki	odpadami.	O	tym,	że	uchwała	nie	bilan-
suje	systemu	gospodarki	odpadami	mówił	też	zastępca	
burmistrza	Krzysztof	Kolibski.	Wskazał	on	m.in.,	 że	za-
braknie	 pieniędzy	 choćby	 na	 likwidację	 dzikich	 wysy-
pisk	śmieci,	czy	odbioru	odpadów	wielkogabarytowych.	
Dodatkowo	projekt	ów	–	zdaniem	K.	Kolibskiego	–	nie	
zapewni	sfinansowania	zadłużenia.	Zastępca	burmistrza	
dodał,	 że	 uchwała	 jest	 potrzebna,	 jednak	 spóźniona	
o	kilka	miesięcy.
	 Po	 przerwie	 radni	 zajęli	 się	 głosowaniem	 uchwały	
o	stawkach.	Projekt	o	nowych	stawkach	został	przyjęty	
–	za	10	(PiS,	Nowa),	wstrzymało	się	9	radnych	(w	tym	
Lewica).	 Tym	 samym	uchwała	większością	 głosów	 zo-
stała	przyjęta.
	 	-	Nie	wiemy	skąd	się	bierze	upór	radnych	PiS	i	No-
wej	w	nierozwiązaniu	problemu	śmieciowego	do	końca.	
Dziwi,	że	większość	radnych	nie	posłuchało	głosu	spe-
cjalisty	czyli	audytora,	w	tej	kwestii	–	skomentował	sy-
tuację	po	sesji	zastępca	burmistrza.

Red.
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	 Ile	 razy	 słyszy	 się	 o	 zalanych	 drogach,	 chociaż	 nie	
było	wielkich	opadów	deszczu?	Powodem	takich	pro-
blemów	z	przejazdem	przez	ulicę	 jest	najczęściej	nie-
drożność	 ulicznych	 wpustów	 kanalizacyjnych.	 Przez	
lata	zbiera	się	w	nich	sporo	osadu,	śmieci,	 liści,	drob-
nych	patyków,	błota	 i	 innych,	niemile	widzianych	 rze-
czy.	Po	pewnym	czasie	średnica	takiego	wpustu	zostaje	
zagrodzona	 w	 całości.	 Wtedy	 wystarczy	 nawet	 mały,	
letni	deszcz,	by	doszło	do	lokalnego	podtopienia.	Aby	
zapobiec	takim	sytuacjom	w	ostatnim	czasie	wykonano	
czyszczenie	wpustów	ulicznych	 kanalizacji	 deszczowej	
między	innymi	w	ulicy	Mikołaja	Reja.	I	tu	wielka	prośba	
do	Państwa	 -	 jeżeli	widzicie	 zarośnięte,	 zapchane	 czy	
niedrożne	 wpusty	 uliczne	 na	 terenie	 miasta	 prosimy	
o	 zgłaszania	 tego	 problemu	 do	Wydziału	 Gospodarki	
Komunalnej	Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	 Środowiska	 do	
pani	Agnieszki	Warkalewicz	tel.	0913926242.	Obiecuje-
my	niezwłocznie	zająć	się	problematycznym	tematem.

Agnieszka Warkalewicz

Czyszczenie wpustów ulicznych
kanalizacji deszczowej

Naczelnik	Urzędu	Skarbowego	w	Goleniowie	oraz	Burmistrz	Nowogardu	informują,	iż	w	każdy	wto-
rek	i	czwartek	w	okresie	od	10.03.2020	r.	do	30.04.2020	r.	oraz	29.04.2020	r.	(środa)	-	w	godzinach	
od	8.00	do	14.00	otwarty	będzie	Punkt	wsparcia	rozliczeń	rocznych	w	Nowogardzie.	Punkt	mieści	się	
w	budynku	Ratusza	w	Nowogardzie,	przy	Placu	Wolności	1.

W	czasie	otwarcia	Punktu	można:	
-	pobrać	formularze	zeznań,
-	złożyć	elektronicznie	zeznania	podatkowe,
-	złożyć	wypełnione	zeznania	podatkowe,
-	uzyskać	informacje	niezbędne	do	ich	złożenia.

UWAGA!
-	w	Punkcie	przyjmowania	zeznań	w	Nowogardzie	nie	mogą	być	dokonywane	wpłaty	podatku,
-	w	Punkcie	nie	są	dokonywane	rozliczenia	osób	uzyskujących	dochody	z	pozarolniczej	działalności	
gospodarczej.

Naczelnik	 Urzędu	 Skarbowego	 w	 Goleniowie	 zachęca	 do	 składania	 zeznań	 drogą	 elektroniczną	
z	uwagi	na	krótszy	okres	oczekiwania	na	zwrot	nadpłaty	(do	45	dni).	W	przypadku	chęci	skorzystania	
z	 tej	 formy	 rozliczenia	 zeznania,	 konieczne	będzie	posiadanie	 zeznania	 za	 rok	ubiegły	oraz	kwoty	
przychodu	z	jednej	z	informacji	od	płatników	za	rok	2019
(np.	od	pracodawcy	PIT-11)	lub	danych	do	logowania	za	pomocą	Profilu	Zaufanego.

Wszelkie	informacje	dostępne	są	na	portalu	podatkowym	Ministerstwa	Finansów:
http://www.podatki.gov.pl

informacje	podatkowe	można	uzyskać	także	dzwoniąc	pod	nr	tel.	Krajowej	Informacji	Skarbowej:
801 055 055 lub 22 330 03 30.

PIT 2019
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	 W	 czwartek,	 27	 lutego	br.	 burmistrz	 Robert	 Cza-
pla	 spotkał	 się	 m.in.	 z	 dotychczasowymi	 członkami	
Kapituły	 “Laur	 Cisowy”:	 przedstawicielami	 samorzą-
du,	 lokalnego	 biznesu	 i	 organizacji	 pozarządowych	
m.	in.	Adamem	Fedeńczakiem,	radnym	Sejmiku	Wo-
jewództwa	 Zachodniopomorskiego,	 Stanisławem	
Saniukiem	 radnym	 Rady	 Miejskiej	 w	 Nowogardzie,	
Mieczysławem	Cedro	 z	 lokalnego	Forum	Organizacji	
Porzarządowych,	 Janem	Tandeckim	z	nowogardzkie-
go	Zrzeszenia	 Ludowych	 Zespołów	Sportowych	oraz	
Franciszkem	Karolewskim	propagatorem	historii	 Zie-
mi	Nowogardzkiej	 i	 przedsiębiorcami:	Waldemarem	
Pędziszczakiem	i	Eligiuszem	Rzechułą	a	także	organi-
zatorką	artystyczną	gali	“Laurów	Cisowych”	dyr.	Anetą	
Drążewską	z	Nowogardzkiego	Domu	Kultury.

Do końca marca można zgłaszać
propozycje do wyróżnień „Laur Cisowy”

	 Na	 początku	 kwietnia	 br.	 Kapituła,	 w	 nowym	
składzie	 rozpocznie	 swoje	 obrady	 nad	 wytypowa-
niem	 “Laurów”	 za	 miniony	 rok.	 Do	 końca	 marca	
natomiast,	mieszkańcy	 gminy	mogą	 składać	 swoje	
propozycje	w	kategorii	zasłużonych	dla	rozwoju	Zie-
mi	Nowogardzkiej	osób	indywidualnych,	firm	i	insty-
tucji	do	“Laurów	Cisowych”	w	wymienionych	wyżej	
kategoriach.
	 Zapraszamy	do	przesyłania	swoich	propozycji.
	 Wymagane	 jest	 uzasadnienie	 zgłoszonej	 kan-
dydatury	 i	 złożenie	wniosku	 do	 dnia	 31	marca	 br.	
do	godz.	15:30	w	Sekretariacie	Urzędu	Miejskiego	
w	Nowogardzie	 (stąd	 też	można	 pobrać	wniosek),	
pok.	 Nr	 5	 lub	 przesłanie	 pocztą	 na	 adres:	 Urząd	
Miejski	w	Nowogardzie,	pl.	Wolności	1,	72-200	No-
wogard	z	dopiskiem	„Laur	Cisowy”.

Beata Strzelecka

	 Przedmiotem	 spotkania	 było	 mówienie	 tego-
rocznej	 formuły	 przyznawania	 tych	 zaszczytnych	
wyróżnień	Burmistrza	Nowogardu.
	 W	tym	roku	możliwe	jest	uhonorowanie	osób	in-
dywidualnych,	zespołów,	stowarzyszeń,	firm	i	insty-
tucji	z	terenu	miasta	i	gminy	Nowogard	za	szczegól-
ne	osiągnięcia	 i	 promowanie	Ziemi	Nowogardzkiej	
na	szczeblu	gminy,	powiatu,	województwa,	w	kraju	
i	za	granicą	w	dwóch	kategoriach:	1.	Biznes	i	gospo-
darka;	2.	Działalność	społeczna,	(w	zakresie	oświaty,	
kultury,	 sportu,	 opieki	 społecznej,	 opieki	 zdrowot-
nej	i	ochrony	środowiska).
	 Kapituła	może	 przyznać	 honorowe	wyróżnienie	
Specjalny	 „Laur	 Cisowy”	 osobom	 indywidualnym,	
zespołom,	stowarzyszeniom,	firmom	i	 instytucjom,	
także	 z	 zagranicy,	 za	 szczególne	 zasługi	 dla	miasta	
i	 gminy	Nowogard	 oraz	 promowanie	 Ziemi	Nowo-
gardzkiej.	 Kapituła	 może	 również	 przyznać	 „Złoty	
Laur	Cisowy”	dla	laureata,	który	w	poprzednich	la-
tach	otrzymał	wyróżnienie	„Lauru	Cisowego’’.
	 Podczas	 spotkania	 zaproponowano,	 że	 w	 skład	
Kapituły	wejdą	nowi	członkowie,	panowie:	Zdzisław	
Szmit,	 Antoni	 Bielida	 i	 Cezary	 Komisarz.	 Wszyscy	
trzej	przyjęli	zaproszenie.

Informacji	udziela	Wydział	Rozwoju	Lokalnego,	
Funduszy,	Kultury	i	Sportu,
tel.	91	39	26	233,	pok.	210,

e-mail: uberezowska@nowogard.pl
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 Kapituła	 ,,Lauru	 Cisowego’’	 zaprasza	 do	 wzięcia	
udziału	 w	 kolejnej	 edycji	 honorowych	 wyróżnień.	
W	 tym	 roku	możliwe	 jest	uhonorowanie	osób	 indy-
widualnych,	zespołów,	stowarzyszeń,	firm		i	instytucji	
z	terenu	miasta	i	gminy	Nowogard	za	szczególne	osią-
gnięcia	i	promowanie	Ziemi	Nowogardzkiej	na	szcze-
blu	gminy,	powiatu,	województwa,	w	kaju	i	za	granicą	
w	dwóch	kategoriach:
1. Biznes i gospodarka
2.Działalność społeczna
(	w	zakresie	oświaty,	kultury,	sportu,	opieki	społecz-
nej,	opieki	zdrowotnej	i	ochrony	środowiska)

	 Kapituła	 może	 przyznać	 honorowe	 wyróżnienie	
Specjalny ,,Laur Cisowy’’ osobom	 indywidualnym,	
zespołom,	 stowarzyszeniom,	 firmom	 i	 instytucjom,	
także	 z	 zagranicy,	 za	 szczególne	 zasługi	 dla	 miasta	
i	 gminy	 Nowogard	 oraz	 promowanie	 Ziemi	 Nowo-
gardzkiej.
	 Kapituła	może	również	przyznać	Złory ,,Laur Ciso-
wy’’ dla	 laureata,	który	w	poprzednich	 latach	otrzy-
mał	wyróżnienie	,,Lauru	Cisowego’’.

	 Udekorowane	 domy,	 balkony,	
okna,	lampki	i	dekoracje	bożona-
rodzeniowe	 –	 to	 wszystko	 nada-
je	 nieruchomościom	 na	 terenie	
gminy	 Nowogard	 świątecznego	
charakteru.	 Dlatego	 od	 kilku	 lat	
burmistrz	Robert	Czapla	zaprasza	
mieszkańców	 do	 wzięcia	 udzia-
łu	 w	 konkursie	 na	 najładniejszą	
aranżację	świąteczną.
	 W	 ostatniej,	 czwartej	 edycji,	
wnioski	 o	 przystąpienie	 do	 kon-
kursu,	 a	 tym	 samym	 możliwość	
wygranej,	można	było	 składać	do	
końca	grudnia	2019	r.	We	wtorek	
25	lutego	br.	konkurs	oficjalnie	roz-
strzygnięto.	W	 spotkaniu,	w	 trak-
cie	którego	podano	wyniki,	wzięli	
udział	 biorący	 udział	w	 konkursie	
mieszkańcy	 oraz	 zastępca	 burmi-
strza	Krzysztof	Kolibski	wraz	z	Woj-
ciechem	 Szponarem	 i	 Adamem	
Aniuksztysem	 z	 Wydziału	 Gospo-
darki	 Komunalnej,	 Mieszkanio-

Rozstrzygnięto konkurs
na najładniejszą aranżację świąteczną

wej	i	Ochrony	Środowiska	Urzędu	
Miejskiego	w	Nowogardzie.
	 Konkurs	 podzielono	 na	 dwie	
kategorie.	 Pierwsza	 z	 nich	 doty-
czyła	oceny	aranżacji	świątecznej	
w	 budynkach	 jednorodzinnych,	
druga	–	oceny	wyglądu	balkonów	
i	okien	w	budynkach	wielorodzin-
nych.	 Łącznie	 do	 konkursu	 zgło-
szono	 16.,	 pięknie	 udekorowa-
nych	świątecznie	nieruchomości.
	 W	 kategorii	 „budynek	 jedno-
rodzinny”	 główną	 nagrodę	 przy-

znano	za	aranżację	pani	Agnieszce	
Bartoszczyk.	 W	 kategorii	 balkon,	
okno	 –	 budynek	 wielorodzinny”	
nagrodzono	aranżację	pana	Kami-
la	Karluka.	Gratulujemy!
	 Po	wręczeniu	 zwycięzcom	na-
gród,	 zastępca	 burmistrza	 wraz	
z	mieszkańcami	rozmawiali	na	te-
mat	ewentualnych	zmian	w	regu-
laminie	konkursu,	co	pozwoliłoby	
nagradzać	–	np.	dzięki	wyróżnie-
niom,	większą	ilość	aranżacji.

Marcin Ościłowski

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
do honorowego wyróżnienia LAUR CISOWY za rok 2019

	 Wymagane	jest	uzasadnienie	zgłoszonej	kandyda-
tury	 i	 złożenie	wniosku	do	dnia	31	marca	2020r	do	
godz.	15:30	w	Sekretariacie	Urzędu	Miejskiego	w	No-
wogardzie,	pok.	Nr	5	w	ratuszu	lub	przesłanie	pocztą	
na	adres	:	Urząd	Miejski	w	Nowogardzie,	pl.	Wolno-
ści	1,	72-200	Nowogard	z	dopiskiem	,,Laur	Cisowy’’
Zarządzenie	Burmistrza	Nowogardu	w	sprawie	przy-
znawania	 honorowego	 wyróżnienia	 ,,Laur	 Cisowy’’,	
Regulamin	 oraz	Wniosek	 o	 przyznanie	 honorowego	
wyróżnienia	zamieszczone	są	na	stronie	internetowej	
www.nowogard.pl	w	zakładce	LAUR	CISOWY

Wniosek	o	przyznanie	honorowego	wyróżnienia	jest	
dostępny	 w	 Sekretariacie	 Urzedu	 Miejskiego,	 pok.	
Nr	5	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie,	pl.	Wol-
ności	1.

Informacji	udziela	Wydział	Rozwoju	Lokalnego,
Funduszy,	Kultury	i	Sportu,	tel.	91	39	26	233,
pok.	210,	e-mail:	uberezowska@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla



www.nowogard.plwww.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe14

	 Do	urzędu	miejskiego	wpłynę-
ło	 pismo	 od	 Wojewody	 Zachod-
niopomorskiego w sprawie prze-
rwanej	sesji	 rady	miejskiej,	która	
odbyła	się	29	stycznia	br.	Przypo-
mnijmy,	 że	 wówczas	 obrady	 zo-
stały	 przez	 wiceprzewodniczącą	
rady	J.	Pawlak	(Nowa)	przerwane,	
pomimo	 tego,	 iż	 prawnik	 obsłu-
gujący	gminę	wskazał	jej,	że	łamie	
przepisy	statutu	gminy.	Wówczas	
też,	 biorący	 udział	 w	 obradach	
burmistrz	 zawnioskował	 o	 prze-
prowadzenie	 głosowania	 w	 tym	
aspekcie.

	 -	 Musi	 pani	 to	 przegłosować,	
pani	 przewodnicząca.	 Informuję	
panią,	że	pani	łamie	przepisy	pra-
wa	–	mówił	burmistrz	do	J.	Paw-
lak.	 -	 (…)	 Pani	 przewodnicząca,	
proszę	 nie	 uciekać	 z	 sesji.	 Pani	
ucieka	 z	 sesji	 –	mówił	 burmistrz	
29	 stycznia	 br.	 do	 opuszczającej	
salę	 obrad	 wiceprzewodniczącej	
J.	Pawlak.

	 Na	 decyzji	wiceprzewodniczą-
cej	J.	Pawlak,	która	sesję	przerwa-
ła,	 „suchej	 nitki”	 nie	 pozostawił	
w	piśmie	 z	 2	marca	br.	Wojewo-
da.	 Napisał	 on	 między	 innymi,	
że	podjęcie	w	czasie	sesji	w	dniu	
29	stycznia	br.	decyzji	o	przerwa-
niu	 obrad	 i	 kontynuowaniu	 ich	
5	 lutego	 br.	 nastąpiło	 z	 narusze-
niem	regulacji	statutowych.

	 -	„(…)	W	dniu	30	stycznia	2020	r.	
do	 Zachodniopomorskiego	 Urzę-
du	 Wojewódzkiego	 w	 Szczecinie	
wpłynęła	skarga	na	działania	Pani	
Wiceprzewodniczącej	 w	 sprawie	
przeprowadzenia	w	dniu	29	stycz-
nia	2020	r.	posiedzenia	XXII.N	se-
sji	Rady	Miejskiej	w	Nowogardzie	
z	naruszeniem	przepisów	Statutu	
Gminy	 Nowogard.	 Z	 ww.	 kore-
spondencji	wynika,	 że	 z	 powodu	

Wojewoda nie pozostawia
„suchej nitki” na decyzji

wiceprzewodniczącej rady J. Pawlak
nieobecności	 Przewodniczącego,	
ww.	posiedzenie	prowadziła	Pani	
osobiście.	 (…)	W	 trakcie	 trwania	
sesji	podjęła	Pani	decyzję	o	prze-
rwaniu	 obrad	 i	 kontynuacji	 po-
siedzenia	 Rady	 w	 dniu	 5	 lutego	
2020	 r.,	 nie	 poddając	 tej	 kwestii	
pod	głosowanie	radnych.	W	dniu	
5	 lutego	2020	r.	obrady	Rady	zo-
stały	 wznowione,	 aczkolwiek	 nie	
podjęto	 na	 niej	 żadnej	 uchwały.	
(…)	Zgodnie	z	par.	21	ust.1	Statutu	
Gminy	Nowogard	 zasadą	 jest,	 że	
sesja	Rady	odbywa	się	na	jednym	
posiedzeniu.	 Natomiast,	 jeżeli	
okaże	się	to	konieczne	ze	względu	
na	niemożliwość	wyczerpania	po-
rządku	obrad	lub	kontynuowania	
obrad	w	danym	dniu,	Rada	może	
postanowić	 o	 przerwaniu	 obrad	
i	 wyznaczeniu	w	 innym	 terminie	
kolejnego posiedzenia tej samej 
sesji,	o	czym	stanowi	wprost	pa-
ragraf 21 ust.2 Statutu. Na pod-
stawie paragrafu 29 Statutu na 
wniosek radnego lub Burmistrza 
Przewodniczący	Rady	może	zarzą-
dzić	 krótką	 przerwę	 w	 obradach	
sesji.	 (…)	Z	 treści	powyższych	 re-
gulacji	 prawnych	 wynika	 zatem,	
że	sesja	Rady	powinna	odbyć	się	
na	jednym	posiedzeniu	w	danym	
dniu,	 a	 dopiero	w	 sytuacji	 braku	
możliwości	 wyczerpania	 porząd-
ku	obrad	 lub	kontynuowania	ob-
rad	w	danym	dniu,	Rada	Miejska	
w	Nowogardzie	może	postanowić	
o	 przerwaniu	 obrad	 i	 wyznacze-
niu	 w	 innym	 terminie,	 tj.	 w	 in-
nym	 dniu	 kolejnego	 posiedzenia	
tej samej sesji. Postanowienie 
o	 przerwaniu	 obrad	 i	 ich	 konty-
nuowaniu	w	innym	dniu	wymaga	
zatem	poddania	 pod	 głosowanie	
radnych	tego	zagadnienia.	Krótka	
przerwa	w	obradach	musi	być	ro-
zumiana	jako	przerwa	mieszcząca	
się	w	 ramach	 posiedzenia	w	 da-
nym	 dniu	 obrad.	 (…)	 W	 świetle	

powyższego	podjęcie	przez	Panią	
na	 sesji	w	dniu	29	 stycznia	2020	
r.	decyzji	o	przerwaniu	obrad	i	ich	
kontynuowaniu	 w	 dniu	 5	 lutego	
2020	 r.	 nastąpiło	 z	 naruszeniem	
powyższych	regulacji	statutowych	
dotyczących	 prowadzenia	 obrad	
Rady	 i	 podejmowania	 uchwał	
(...)”.	 Dalej	 Wojewoda	 Zachod-
niopomorski	 wskazuje:	 „(…)	 Za	
istotne naruszenie prawa uzna-
je	 się	 uchybienie	 prowadzące	
do	 skutków,	 które	 nie	mogą	 być	
tolerowane	 w	 demokratycznym	
państwie	prawnym.	Do	takich	za-
licza	 się	 między	 innymi	 narusze-
nie	przepisów	prawa	ustrojowego	
oraz	prawa	materialnego,	a	także	
przepisów	regulujących	procedu-
ry	podejmowania	uchwał.	Istotne	
jest,	 że	 statut	 gminy	 należy	 do	
przepisów	 gminnych	 powszech-
nie	 obowiązujących	 na	 terenie	
jednostki	 samorządowej,	 wiążą-
cych	również	organy	gminy.	Dlate-
go	uchwały	rady	gminy	sprzeczne	
z	 przepisami	 statutu	 tejże	 gminy	
są	nieważne	jako	sprzeczne	z	pra-
wem”.	 „(…)	 Konkludując,	 w	 oce-
nie	 organu	 nadzoru,	 podejmując	
decyzję	o	przerwaniu	obrad	i	kon-
tynuacji	posiedzenia	Rady	w	dniu	
5	lutego	2020	r.,	i	nie	poddając	tej	
kwestii	 pod	 głosowanie	 radnych,	
przekroczyła	 Pani	 zakres	 swoje-
go	upoważnienia	i	naruszyła	Pani	
tym	samym	przepisy	Statutu	Gmi-
ny	Nowogard,	w	szczególności	pa-
ragraf	 21	 ust.1	 tego	 aktu.	Mając	
na	uwadze	zaistniały	 stan	 rzeczy,	
zwracam	 uwagę	 Pani	 Wiceprze-
wodniczącej	 na	 konieczność	 sto-
sowania	 przepisów	 prawa,	 okre-
ślonych	w	ustawie	o	samorządzie	
gminnym,	 a	 także	 przepisów	
gminnych	 powszechnie	 obowią-
zujących	na	terenie	Gminy	Nowo-
gard”.

(Red.) 
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	 24	 lutego	br.	z	udziałem	spor-
towców,	 rodziców	 oraz	 burmi-
strza	Roberta	Czapli		odbyło	się	w	
Sali	Urzędu	w	Nowogardzie	pod-
pisanie	 i	 wręczenie	 aktów	 przy-
znania	 stypendiów	 sportowych,	
za	wyniki	 osiągnięte	w	 ubiegłym	
roku. 
	 Witając	 przybyłych	 gości,	 bur-
mistrz	 podziękował	 wszystkim	
sportowcom za promowanie gmi-
ny	Nowogard	poprzez	sport.	Padły	
również	pod	ich	adresem	życzenia	
kolejnych	sukcesów	oraz	pięcia	się	
w	górę	po	szczeblach	kariery	spor-
towej.	 To	 m.in.	 dzięki	 wynikom	
osiąganym	 przez	 nowogardzkich	
sportowców	 o	 naszym	 mieście	
i	gminie	wiedzą	nie	tylko	w	powie-
cie,	województwie,	 ale	 i	 w	 całym	
kraju oraz poza jego granicami.

Stypendium otrzymali: 

Pani Nikola Wielowska,	uczenni-
ca	 I	 Liceum	 Ogólnokształcącego	
im.	 ppor.	 Emilii	 Gierczak	 w	 No-
wogardzie,	 ma	 17	 lat	 i	 osiąga	
bardzo	wysokie	wyniki	na	arenie	
krajowej	 jak	 i	 międzynarodowej,	
zdobywając	 medale	 mistrzostw	
świata	i	europy.	Podium	Pucharu	
Świata	 (Holandia);	 Mistrzostwo	
Polski	w	:	omnium,madison,sprint	
drużynowy,jazda	drużynowa;	Vice	
Mistrzostwo	Polski	w	konkurencji	
:sprint,	keirin	;	Mistrzostwo	Euro-
py	w	konkurencji	sprint	drużyno-
wy;	 brązowy	 medal	 Mistrzostw	
Świata	 w	 sprincie	 drużynowym.	
Kwota	 przyznanego	 stypendium:	
500	złotych

Pani Ewa Bańkowska,	 miesz-
kanka	 Nowogardu,	 ma	 35	 lat.	
Zawodniczka	 przygotowuje	 się	
w klubie NTS Spectrum Bike 
w	Nowogardzie.	Karierę	sportową	
w	kolarstwie	szosowym	rozpoczę-
ła	w	roku	styczniu	2019	i	w	ciągu	
tego	samego	roku	zdobyła	2	złote	
medale	na	Mistrzostwach	Świata	

Stypendyści sportowi
w nowogardzkim Ratuszu

UCI	Gan	Fondo,	1	złoty	medal	na	
Pucharze	 Świata	 w	 Lublianie	 na	
Słoweni,	 4	 medale	 na	 Mistrzo-
stwach	 Świata	 i	 wielokrotnie	
stawała	 na	 pierwszym	 miejscu	
podium	w	mniej	prestiżowych	im-
prezach.	W	 roku	 2020	 startować	
będzie	 w	 Olimpiadzie	 reprezen-
tując	kraj	jak	i	miasto	Nowogard.	
Kwota	 przyznanego	 stypendium:	
600	złotych

Pan Hubert Grygowski	jest	świet-
nie	 prosperujący	 zawodnikiem,	
który	 wygrywa	 wyścigi	 pomimo	
że	 ściga	 się	 z	 zawodnikami	 ze	
starszej	 wiekowo	 grupy.	 W	 roku	
2019	 wygrał	 wyścig	 w	 Damme	
(Belgia)	 oraz	 zajął	 2	 i	 3	 miejsce	
w	 innych	 konkurencjach.	 Zdobył	
srebrny	medal	na	Ogólnopolskiej	
Olimpiadzie	 młodzieży	 na	 torze	
w	Pruszkowie	zdobył	srebrny	me-
dal.	W	tym	roku	dostał	powołanie	
kadry	 Narodowej	 na	 Europejskie	
Igrzyska	w	 Baku.	 Kwota	 przyzna-
nego	stypendium:	400	złotych

Pan Krzysztof Skryplonek,	 ma	
39 lat i mieszka w Nowogardzie. 

Jest	 zawodnikiem	 klubu	 sporto-
wego Pomorzanin Nowogard. 
Od	 lat	 jest	w	pierwszym	składzie	
reprezentacji	 polski	 PZKFiTS.	 Pan	
Krzysztof	zdobył	vice	mistrzostwo	
świata	w	 zawodach	 kulturystycz-
nych	 w	 Hiszpanii	 w	 Tarragonie,	
2	 złote	 medale	 w	 kategoriach:	
senior do 90 kg oraz master open 
w	Międzynarodowych	 zawodach	
Fitness	Maria	w	Kownie	(Czechy),	
złoty	medal	i	I	miejsce	w	kategorii	
senior	w	Diamentowych	Pucharze	
Świata	w	Katowicach.	Kwota	przy-
znanego	stypendium:	500	złotych

Pan Szymon Piecyk,	 student	
Akademii	 Morskiej	 w	 Szczecinie,	
mieszkaniec	Strzelewa,	ma	21	lat.	
Pan	 Szymon	 zdobył	 dwa	 srebrne	
medale w kategorii kumite in-
dywidualne	 mężczyzn	 open	 i	 do	
75	 kg	 na	 Akademickim	 Pucharze	
Świata.	Pan	Szymon	jest	doskona-
le	 rozwijającym	 się	 zawodnikiem	
w	 bardzo	 trudnym	 sporcie	 jakie	
jest	 karate.	 Na	 co	 dzień	 trenuje	
w	klubie	LUKS	Karate	w	Golenio-
wie.	 Kwota	 przyznanego	 stypen-
dium:	100	złotych
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	 Jak	 już	 informowaliśmy,	w	 lu-
tym	 br.	 z	 okazji	 tegorocznego	
Święta	 Zakochanych,	 Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla	 wraz	
z	Nowogardzkim	Domem	Kultury	
ogłosił	 Walentynkowy	 Konkurs	
Fotograficzny	 pn.	 “W	 Nowogar-
dzie	Miłość	jest	na	każdym	rogu”.
Mieszkańcy	mogli	do	17	lutego	br.	
przesyłać	 wykonane	 przez	 siebie	

Burmistrz nagrodził w fotograficznym 
Konkursie Walentynkowym

Zwycięska fotografia w Konkursie 
Walentynkowym pn. „W Nowogar-
dzie Miłość jest na każdym rogu”.

zdjęcie	 pozostające	 w	 tematyce	
konkursu.	 Przesłane	 fotografie	
oceniała	 komisja	 konkursowa	
w	 składzie:	 Anna	 Rączka	 (prze-
wodnicząca),	 Magdalena	 Tka-
czenko	i	Ewa	Brewka.
	 Laureatką	 Walentynkowego	
Konkursu	 Fotograficznego	 została	
pani Dagmara Sikorska z Nowo-
gardu,	której	we	wtorek,	3	marca	
br.	 Burmistrz	 Robert	 Czapla	 wraz	
z	dyrektor	Nowogardzkiego	Domu	
Kultury	Anetą	Drążewską,	wręczy-
li	główną	nagrodę:	karnet	do	Kina	
Orzeł	na	seanse	w	wybranym	mie-
siącu	 dla	 dwóch	 osób.	 Burmistrz	
gratulując	 zwyciężczyni	 zachęcił	
do	udziału	w	kolejnych	konkursach	

-	 gdy	 zostaną	 ogłoszone,	 poinfor-
mujemy	o	tym	za	pośrednictwem	
strony	 internetowej	 urzędu.	 Na-
grodę	za	zwycięskie	zdjęcie	przed-
stawiające	zakochanych,	pani	Dag-
mara	 odebrała	 w	 towarzystwie	
synka	Ignasia,	którego	zgodziła	się	
nam	przedstawić.
	 Gratulujemy	fotografii	i	zachę-
camy	 wszystkich	 mieszkańców	
gminy	do	odwiedzania	kina	w	No-
wogardzkim	Domu	Kultury,	gdzie	
już	niedługo	rozpocznie	się	kolej-
na	 odsłona	 międzynarodowego	
Festiwalu	 Filmów	 Ekologicznych	
im.	 Macieja	 Łukowskiego	 EKO-
Film.

Beata Strzelecka

Dyrektor	 Przedszkola	 Publicznego	 nr	 3	
w	Nowogardzie	ogłasza	nabór	dzieci	na	
rok	 szkolny	 2020/2021	 następujących	
roczników:
-	2014	-	wolnych	miejsc	10
-	2017	–	wolnych	miejsc	25
Składanie	wniosków	wraz	z	załącznikami	
od dnia 24.02.2020r. do 20.03.2020

Dyr.	Przedszkola:	Ewa	Wróbel

Nabór dzieci na rok szkolny 2020-21 
- Przedszkole nr 3 (ul. Poniatowskiego)
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Nabór dzieci na rok szkolny 2020-21
– Przedszkole nr 4 (ul. Kościuszki)

Dyrektor	Przedszkola	Miejskiego	nr	4	w	Nowogardzie	ul:	T.	Kościuszki	3	rozpoczyna	rekrutację	na	rok	
szkolny	2020/2021
-	dzieci	rocznik	2017	(	20	miejsc)
-	dzieci	rocznik	2016	(	5	miejsc)	

Składanie	 wniosków	 wraz	 z	 za-
łącznikami	od	dnia	24.	02.2020r.	
do 20. 03.2020r.

Szczegółowych	informacji	udzie-
la	dyrektor	placówki	nr	telefonu:	
913926287.

Dyrektor	Elżbieta	Majchrzak

	 Do	 końca	 kwietnia	 może-
my	 przekazać	 swój	 1%	 podatku	
na	 rzecz	 Samorządowej	 Funda-
cji	 Opieki	 Medycznej	 „Zdrowie”	
w	 Nowogardzie.	 Dzięki	 temu,	 za	
uzyskana	 kwotę,	 dofinansowany	
jest	 zakup	 sprzętu	 medycznego	
w	 nowogardzkim	 szpitalu,	 który	
ratuje	życie.
	 -	 Uzyskane	 pieniądze	 z	 1%	
w	całości	przekazujemy	na	zakup	
sprzętu	medycznego	 lub	 na	 jego	
naprawę.	Zachęcam	do	przekaza-
nia	1%	na	szpital	w	Nowogardzie	
–	mówi	Marta	Pińkowska,	prezes	
Samorządowej	 Fundacji	 Opieki	
Medycznej	 „Zdrowie”	 w	 Nowo-
gardzie.
	 -	 Pieniądze	 z	 1%	 są	 dla	 nas	
ważne.	Dzięki	 nim	możemy	dofi-
nansować	 wymianę	 sprzętu	 me-
dycznego	–	powiedział	Kazimierz	
Lembas,	 dyrektor	 szpitala	w	No-
wogardzie.

       podatku dla Szpitala w Nowogardzie.
Przyłącz się do akcji

	 Żeby	 wypełnić	 zeznanie	 po-
datkowe	 i	przekazać	1%	swojego	
podatku	 na	 rzecz	 Samorządowej	
Fundacji	Opieki	Medycznej	„Zdro-
wie”	 w	 Nowogardzie,	 co	 za	 tym	
idzie	na	 zakupu	 sprzętu	dla	 szpi-
tala	 należy	 w	 stosownej	 rubryce	
wpisać	nr	KRS:0000207800	z	do-
piskiem	„na	 rzecz	Szpitala	w	No-
wogardzie”.	Numer	konta	banko-
wego	fundacji:	Bank	Spółdzielczy	
Goleniów	O/Nowogard:	 72	 9375	
1012 4200 4271 2000 0010.
	 Dodatkowo	 prosimy	 Państwa	
o	włączenie	się	do	rozpowszechnie-
nia	akcji	„1%	na	rzecz	Szpitala	w	No-

wogardzie”	 w	 mediach	 społeczno-
ściowych.	 Na	 facebooku	 Urzędu	
Miejskiego	w	Nowogardzie	 przygo-
towaliśmy	dla	Państwa	nakładkę	na	
nasze	zdjęcia	profilowe.	Jak	je	zasto-
sować?	Wystarczy	kilka	kroków:
1.	Przejdź	do	strony	www.facebo-
ok.com/profilepicframes
2.	 Wyszukaj	 nakładkę	 wpisując	
„1%	dla	Szpitala	w	Nowogardzie
3.	 Kliknij	 opcję	 Użyj	 jako	 zdjęcia	
profilowego,	aby	zapisać.
	 Przekazując	 swój	 1%	 podatku	
wspierasz Szpital w Nowogardzie 
i	pomagasz	innym.

Marcin Ościłowski

1%
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	 W	sobotę	29	 lutego	br.	w	hali	sportowej	Szkoły	
Podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie	odbyła	się	po	raz	
pierwszy	Nowogardzka	Senioriada.	Głównym	celem	
imprezy	 jest	 integracja	 środowiska	Seniorów	przez	
udział	w	dyscyplinach	sportowych.
	 W	tegorocznych	zawodach	wystartowały	druży-
ny:	Emeryci	1,	Emeryci	2,	Policjanci,	UTW	1	i	UTW	2.	
Zespoły	zostały	stworzone	z	członków	Uniwersytetu	
Trzeciego	Wieku,	Związku	Emerytów	Rencistów	i	In-
walidów	oraz	Emerytów	Policji.

I Nowogardzka Senioriada
– nie o wyniki sportowe chodziło

tylko o dobrą zabawę

	 Uczestnicy	mogli	 spróbować	 swoich	 sił	 w	 zum-
bie,	jodze	czy	nordic	walking.	Zawodnicy	brali	udział	
w	takich	konkurencjach	sportowych	jak:	rzut	ziem-
niakiem	do	celu,	wyścig	kelnerów,	rzut	beretem	na	
odległość,	 bieg	w	 parach,	 tor	 przeszkód,	 strzał	 do	
pustej	bramki.	Po	podliczeniu	punktów	drużyn	z	po-
szczególnych	 konkurencji,	 I	miejsce	wywalczyli	 Po-
licjanci,	 II	miejsce	–	drużyna	Emeryci	1,	 III	miejsce	
–	UTW2,	IV	miejsce	–	UTW1	i	V	miejsce	–	Emeryci	
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	 W	poniedziałek,	24	lutego	br.,	burmistrz	Robert	
Czapla	 gościł	 z	 życzeniami	 zdrowia	 u	 Pani	 Heleny	
Władysławy	Bienias	z	Nowogardu,	która	w	ten	dzień	
obchodziła	 swoje	96	urodziny.	 Szanowna	 Jubilatka	
przyjęła	 z	 rąk	 burmistrza	 list	 gratulacyjny,	 bukiet	
kwiatów	i	kosz	słodyczy.
	 Podczas	 odwiedzin	 Pani	 Helena,	 w	 towarzy-
stwie	rodziny	wspominała	swoje	życie.	Urodziła	się	
w	1924	roku	w	Łukowcu	(k.	Lwowa).	Do	Nowogar-
du	przyjechała	w	1945	 roku,	 zaraz	po	zakończeniu	
II	wojny	światowej.

Najlepsze życzenia dla Pani Heleny

	 Burmistrz	 Robert	 Czapla,	 w	 imieniu	 wszystkich	
mieszkańców	gminy	złożył	Szanownej	Jubilatce	ser-
deczne	życzenia	zdrowia	i	wielu	kolejnych	lat.
	 Pani	 Helena	 doczekała	 się	 4	 dzieci,	 7	 wnuków	
i	4	prawnuków.	

Marcin Ościłowski

2.	Najlepsi	otrzymali	z	rąk	burmi-
strza	Roberta	Czapli	puchary	oraz	
nagrody	rzeczowe.
	 Wiele	 emocji	 wywołały	 dys-
cypliny,	 w	 których	 zawodnikami	
byli	 prezesi	 nowogardzkich	 or-
ganizacji	 senioralnych,	 a	 mowa	
tu	o	rzutach	do	kosza	oraz	biegu	
w	workach	na	czas.	W	tych	konku-
rencjach,	I	miejsce	zajął	Krzysztof	
Saniuk	(Emeryci	Policji),	II	miejsce	
–	 Barbara	 Mucha	 (Uniwersytet	
Trzeciego	 Wieku)	 i	 III	 miejsce	 –	
Renata	 Stasiak	 (Związek	 Emery-
tów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów).	 Jak	
podkreślali	 sami	 uczestnicy	 I	 Se-
nioriady,	w	udziale	w	imprezie	nie	
chodziło	o	wyniki	 sportowe,	 lecz	
o	aktywnie	spędzony	czas	w	gro-
nie	przyjaciół.
 W I Nowogardzkiej Senioria-
dzie,	 którą	 poprowadziła	 Domi-
nika	 Jagieła	 z	 Wydziału	 Rozwoju	
Lokalnego,	 Funduszy,	 Kultury	
i	Sportu	Urzędu	Miejskiego	w	No-
wogardzie,	a	całość	sędziował	Je-
rzy	 Kusiak,	 wzięło	 udział	 ponad	
60	zawodników.	

Marcin Ościłowski



www.nowogard.plwww.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe20

Dyrektor	 Przedszkola	 nr	 1	 im.	 Niezapominajka	
w	 Nowogardzie	 ogłasza	 nabór	 	 na	 rok	 szkolny	
2020/2021 dzieci:
-	rocznik	2016	-	wolne	miejsca		2
-	rocznik	2017	-		wolnych	miejsc	23
Składanie	wniosków	trwa	do	20.	03.	2020r.

Dyrektor	Przedszkola
Jolanta	Bielska

Nabór dzieci na rok szkolny 2020-21
– Przedszkole nr 1 (ul. Żeromskiego)

	 W	 poniedziałek	 (24	 lutego	 br.)	 burmistrz	 Robert	 Czapla	 wręczył	
dyrektorowi	 LIceum	Ogólnokształcącego	 Leszkowi	Beceli	 nagrodę	 za	
wysokie	wyniki	kierowanej	przez	niego	placówki	co	znalazło	potwier-
dzenie	w	wynikach	 tegorocznego	Ogólnopolskiego	 Rankingu	 Liceów	
Ogólnokształcących	miesięcznika	Perspektywy.	W	tegorocznych	noto-
waniach	ww.	rankingu	nasze	Liceum	zajęło	20	miejsce	w	wojewódz-
twie	zachodniopomorskim.	(Perspektywy	–	ranking	wojewódzki).
	 Szkoła	 uzyskała	 znak	 jakości	 „BRĄZOWA	SZKOŁA	2020”.	W	 całej	
klasyfikacji	brane	były	pod	uwagę	osiągnięcia	szkoły	w	olimpiadach	
oraz	 wyniki	 egzaminów	 maturalnych.	 Cieszymy	 się	 bardzo,	 że	 już	
przez	kolejny	rok	II	LO	jest	w	stanie	sprostać	wymaganiom,	aby	zna-
leźć	się	w	rankingu	wśród	najlepszych	szkół	w	kraju.

Andrzej Sawicki

Burmistrz wręczył nagrodę
dyrektorowi LO nr 2 w Nowogardzie
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	 5	marca	br.,	przy	Pomniku	Kombatantom	
RP	odbyła	się	uroczystość	75.	rocznicy	Pań-
stwowości	Polskiej	na	Ziemi	Nowogardzkiej.	
Z	 tej	 okazji	 wiązanki	 kwiatów	 pod	 pomni-
kiem	złożyły	delegacje	samorządu	z	burmi-
strzem	Robertem	Czaplą	na	czele,	przedsta-
wiciele	 nowogardzkich	 organizacji,	 m.in.:	
LZS,	 Diabetyków,	 Forum	 Organizacji	 Poza-
rządowych,	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej,	
Związku	Nauczycielstwa	Polskiego,	Związku	
Pracowników	Oświaty,	Stowarzyszenia	„Lila-
-róż”,	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwa-
lidów,	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku,	Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Ziemi	 Nowogardzkie,	
klubów	 sportowych:	 „Cisy”,	 Pomorzanin,	
Visonex	Lux	Wierzbięcin,	członkowie	Lewicy	
(radni	gminni	i	powiatowi).	Kwiaty	złożyły	też	dele-
gacje	nowogardzkich	szkół	i	przedszkoli.	

75. rocznica Państwowości Polskiej
na Ziemi Nowogardzkiej

ważnie jako robotnicy przymusowi zaczęli organizo-
wać życie gospodarcze i społeczne. Już w pierwszych 
dniach po zajęciu miasta przez Rosjan powstały pol-
skie władze cywilne Nowogardu. Komisarycznym 
burmistrzem Nowogardu został mianowany Roman 
Tyboroski. Ciężkie były początki osadnictwa w po-
wiecie nowogardzkim, zorganizować trzeba było 
wszystko od produkcji rolnej i zakładów zaspokaja-
jących podstawowe potrzeby takich jak młyny, pie-
karnie, zaopatrzenie w wodę po ochronę zdrowia, 
szkolnictwo, zapewnienie bezpieczeństwa i dzia-
łalność kulturalną. Aż trudno sobie dziś wyobrazić 
przed jakimi trudnościami stanęli przybywający tu 
z całej Europy nasi pradziadkowie i dziadkowie, jak 
ciężkie problemy musieli rozwiązać, ile ciężkiej pra-
cy i poświeceń włożyli w budowę Polski na ziemi 
nowogardzkiej.	Nie	możemy	zapomnieć	o	ludziach,	
którzy	kosztem	własnego	zdrowia	 i	 z	godnym	po-
dziwu	uporem	budowali	polskość	na	tych	ziemiach	
–	mówił	G.	Wasilewicz.	-	Dzisiaj jest święto Nowo-
gardu, można powiedzieć nasze 75 urodziny. Stojąc 
tu przed pomnikiem „Kombatantom Rzeczypospoli-
tej Polskiej” oddajemy część wszystkim tym, którzy 
nasz Nowogard budowali, zachowując w pamięci 
tamte wydarzenia.
	 Po	 przemówieniu	 sekretarza,	 Burmistrz	 Nowo-
gardu	 Robert	 Czapla	 podziękował	wszystkim	 dele-
gacjom	i	mieszkańcom	za	przybycie	na	uroczystość	
a	 także	 zaprosił	 zebranych	 do	 miejskiej	 biblioteki	
na	wyjątkową	wystawę	„Tworzenie	się	Państwowo-
ści	 Polskiej	w	Nowogardzie	 po	 1945	 roku”.	Wśród	
zbiorów	udostępnionych	mieszkańcom	można	było	
zobaczyć	stare,	powojenne	zdjęcia	Nowogardu	oraz	
unikatowe	 historyczne	 dokumenty.	 Wystawa,	 na	
którą	zapraszamy	potrwa	do	połowy	marca.

Beata Strzelecka

	 W	 tej	 ważnej	 dla	 Ziemi	 Nowogardzkiej	 uroczy-
stości	nie	zabrakło	Kombatantów.,	których	delega-
cja	 złożyła	 wieńce	 pod	 pomnikiem	 jako	 pierwsza.	
Po	 złożeniu	 kwiatów	 głos	 zabrał	 Grzegorz	Wasile-
wicz,	sekretarz	Urzędu	Miejskiego	w	Nowogardzie.	
-„75 lata temu, w nocy z 4 na 5 marca 1945 r,. Nowo-
gard został odbity z rąk niemieckich przez wojska ra-
dzieckie i polskie. W jego zdobywaniu wzięli udział: 
12 Gwardyjski Korpus Pancerny pod dowództwem 
generała porucznika Nikołaja Tielakowa, 79 Korpus 
Strzelecki pod dowództwem generała majora Sie-
miona Pieriewiortkina oraz oddziały Ludowego Woj-
ska Polskiego, I Dywizja im. T. Kościuszki, 3 Berliński 
Pułk Piechoty pod dowództwem pułkownika Alek-
sandra Archipowicza. Na Nowogardzkim cmenta-
rzu spoczęły prochy 64 polskich żołnierzy poległych 
w walce o Nowogard i jego okolice. Znaczna cześć 
niemieckich mieszkańców opuściła miasto jeszcze 
przed rozpoczęciem walkami lub w ich trakcie. Po 
wkroczeniu wojsk radziecko-polskich do Nowogar-
du, znajdujący się w mieście i jego okolicach nieliczni 
jeszcze Polacy, którzy trafili tu w czasie wojny prze-
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Trwają prace przy przebudowie dróg
wewnątrzosiedlowych przy ul. Zamkowej
 W czwartek 5 marca br. bur-
mistrz	 Nowogardu	 Robert	 Czapla	
wraz	z	radnym	Stanisławem	Saniu-
kiem	oraz	Wojciechem	Szponarem	
z	 Wydziału	 Gospodarki	 Komunal-
nej,	Mieszkaniowej	 i	Ochrony	Śro-
dowiska	 Urzędu	 Miejskiego	 udali	
się	na	teren	osiedla	przy	ul.	Zamko-
wej.	Celem	wizyty	było	zapoznanie	
się	 z	postępami	prac	przy	przebu-

dowie	dróg	wewnątrzosiedlowych.	
Zakres	prac	obejmuje	przebudowę	
i	 remont	 dróg	 o	 łącznej	 długości	
224,63	m	wraz	z	budową	38	miejsc	
postojowych.	Przy	okazji	na	osiedlu	
zmieniona	 będzie	 organizacja	 ru-
chu	pojazdów.	
	 -	 Na	 przebudowę	 mieszkańcy	
oczekiwali	 od	 dawna.	 Do	 tej	 pory	
jeździliśmy	 i	 chodziliśmy	 tutaj	 po	
starych	 płytach	 drogowych.	 Teraz,	
po	wykonaniu	tej	inwestycji	będzie	
zupełnie	inaczej,	lepiej	-	mówi	Sta-
nisław	Szałagan,	członek	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej	„Gardno”.
	 Wykonawcą	 prac	 jest	 spółka	
ADN	z	Nowogardu.	Wykonawca	na	
roboty	udzieli	gwarancji	na	3	lata.

	 -	 Jako	 gmina	wykonujemy	 prace	
na	swoim	terenie,	zaraz	po	nas	prace	
na	swoim	terenie	zacznie	wykonywać	
Spółdzielnia	 „Gardno”.	Myślę,	 że	 do	
połowy	roku	ta	część	osiedla	będzie	
wyglądać	jak	nowa	–	powiedział	bur-
mistrz	Robert	Czapla.	
	 Koszt	 wykonania	 zadania	 to	
549.806	zł.	

Marcin Ościłowski



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 23

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30,	
w	małej	sali	Rady	Miejskiej	Urzędu	Miejskiego,	przy	Biurze	Rady	na	
1	piętrze,	będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.
Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	
od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

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 naczelny: Marcin	Ościłowski

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.

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

Prace społecznie użyteczne 2020 – 
nabór uczestników

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie, 
ogłasza	nabór	uczestników	do	realizacji	prac

społecznie	użytecznych	w	2020	r.
Prace	Społecznie	Użyteczne	realizowane	są

we	współpracy	z	Powiatowym	Urzędem	Pracy
oraz	Gminą	Nowogard	w	okresie	od	16.01.2020	r.

do 31.12.2020 r.
Prace	społecznie	użyteczne	to	element	integracji	

zawodowej	mający	służyć	wzmocnieniu
kompetencji	i	postaw	niezbędnych	do	prawidłowego	

funkcjonowania	w	społeczeństwie.
Realizacja	prac	odbywa	się	w	oparciu	o	art.	73a	

ustawy	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	rynku	
pracy	(Dz.U.2017.1065	t.j.	z	dnia	2017.05.31)

Prace	społecznie	użyteczne	skierowane	są	do	osób:
-	 bezrobotnych,	 zarejestrowanych	 w	 Powiatowym	
Urzędzie	Pracy	w	Nowogardzie,
-	zamieszkałych	na	terenie	gminy	Nowogard,
-	korzystających	ze	świadczeń	pomocy	społecznej,	za-
grożonych	wykluczeniem	społecznym
Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie

Dorota	Maślana

500+
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie	 informuje,	że	obecny	okres	świadczeniowy	w	
zakresie	świadczeń	wychowawczych	(500	+)	trwa	do	maja	2021.	Wnioski	w	sprawie	ustalenia	
prawa	do	świadczenia	wychowawczego	na	kolejny	okres	są	przyjmowane	od	dnia	1	kwietnia	danego	roku	(2021)	,	
a	w	przypadku	wniosków	składanych	drogą	elektroniczną	-	od	dnia	1	lutego	danego	roku	(2021).

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie	Dorota	Maślana

Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 

Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Nowogardzie	 w	 związku	
z	 pozyskaniem	 środków	 na	 realizację	 programu	 „Asystent	
Osobisty	 Osoby	 Niepełnosprawnej”	 -	 edycja	 2019-2020,	
który	finansowany	jest	ze	środków	pochodzących	z	Fundu-
szu	 Solidarnościowego	 prosi	 o	 kontakt	 osoby	 spełniające	
kryteria	 ogłoszone	w	 programie	 i	 zainteresowane	 uzyska-
niem wsparcia.
Głównym	 celem	 programu	 jest	 pomoc	 osobom	niepełno-
sprawnym	w	zakresie	prawidłowego	funkcjonowania	w	ży-
ciu	 społecznym.	 Zadaniem	 asystenta	 będzie	 wspieranie	
aktywności	 osoby	 niepełnosprawnej,	 wsparcie	 i	 pomoc	
w	codziennych	czynnościach	związanych	z	dojazdami,	reha-
bilitacją,	uczestnictwem	w	życiu	towarzyskim	i	kulturalnym.
Kontakt:	tel.	(91)	39	26	251,	e-mail:	www.ops.nowogard.pl
Więcej	informacji	o	Programie	dostępnych	jest	na	stronie	Mi-
nisterstwa	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej:	http://www.
szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=10999
Program	Finansowany	ze	środków	Funduszu	Solidarnościo-
wego.

Emila	Bas	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie
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