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	 System	 gospodarki	 odpadami	 w	 całym	 kraju	
oparty	jest	na	Ustawie	o	utrzymaniu	czystości	i	po-
rządku	w	gminach.
	 W	czasie	sesji	rady	miejskiej	w	Nowogardzie,	któ-
ra	odbyła	się	5	lutego	2020	roku,	klub	SLD	przedło-
żył	 radnym	 uchwa-
łę,	 dzięki	 której	
urealnione	miły	być	
stawki	 za	 odpady.	
Tym	 samym	 opłaty	
te	 miałyby	 pokryć	
koszty	 wywozu	 od-
padów	do	sortowni	
w	Słajsinie.	Uchwa-
ła	 ta	 przewidywała	
16%	 wzrost	 za	 od-
pady segregowane 
i	 dwukrotność	 tej	
stawki	 za	 odpady	
niesegregowane. 
Jak	 już	 informowaliśmy,	 projekt	 ów	 został	 przez	
radnych	PiS	i	Nowej	odrzucony.	Radni	i	PIS	i	Nowej	
nie	 podali	 innych	 rozwiązań	 tego	 problemu,	 który	
w	efekcie	trafił	do	komisji.
	 Po	sesji,	na	portalach	społecznościowych	pojawi-
ły	się	zarzuty	radnych	z	klubów	PiS	i	Nowa	m.	in.	że	
radni	z	Klubu	SLD	chcą	podwyższyć	stawki	za	odpa-
dy	nie	segregowane	o	ok.	60%.	Niektórzy	z	radnych	
przedstawili	 “sondaż”,	 z	 którego	wynikło,	 że	więk-
szość	mieszkańców	nie	segreguje	odpadów.	Na	tej	
podstawie	wysnuto	wniosek,	że	jeżeli	nowe	stawki	
miałyby	 zostać	 wprowadzone,	 podwyżki	 60%	mo-
głyby	dotknąć	dużą	część	mieszkańców.	Takie	posta-
wienie	sprawy	nie	jest	oparte	na	analizach	dokona-
nych	przez	Referat	Gospodarowania	Odpadami.	Nie	
jest	również	zgodne	z	przepisami	ustawy,	uchwalo-
nej	w	ubiegłym	roku,	w	której	to	wprowadzono	obo-
wiązek	segregacji	odpadów.	Do	tej	pory	mieszkańcy	
mieli	możliwość	wybrania	czy	chcą	segregować	od-
pady,	czy	też	nie.	Rząd	PiS	natomiast	niejako	zmusza	
mieszkańców	do	tego	aby	odpady	segregowali.	Jeśli	
odpadów	 nie	 będą	 segregować,	 będzie	 naliczana	
od	 nich	wyższa	 stawka.	W	ustawie	 czytamy	m.in.:	
“Właściciele	nieruchomości	zapewniają	utrzymanie	
czystości	 i	 porządku	przez	 (...)	 zbieranie	w	 sposób	
selektywny	 powstałych	 na	 terenie	 nieruchomości	
odpadów	komunalnych”	(Ustawa	o	utrzymaniu	czy-
stości	 i	 porządku	w	 gminach,	 art.5,	 ust.1,	 pkt.	 3).	
W	tej	samej	ustawie	 istnieje	również	zapis	o	wyż-
szych	 opłatach	 za	 nieselektywne	 odpady.	 Art.6k,	
ust.3,	mówi,	że:	“rada	gminy	określi	stawki	opłaty	
podwyższonej	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 ko-

Ustawa rządowa
a wysokość stawek 

munalnymi,	jeżeli	właściciel	nieruchomości	nie	wy-
pełnia	obowiązku	zbierania	odpadów	komunalnych	
w	 sposób	 selektywny,	w	wysokości	 nie	 niższej	 niż	
dwukrotna	wysokość	 i	 nie	wyższej	 niż	 czterokrot-
na	 wysokość	 stawki	 ustalonej	 przez	 radę	 gminy”.	

Oznacza	 to	 tyle,	 że	
jeśli	ktoś	nie	segre-
guje	 odpadów,	 bę-
dzie	musiał	zapłacić	
za	odpady	zmiesza-
ne	 wielokrotność	
stawki	 jak	 za	 od-
pady	 selektywne.	
Nie	 jest	 to	 pomysł	
burmistrza,	jego	za-
stępcy,	 czy	 radnych	
SLD.	 Jest	 to	 zapis	
ustawy.	Projekt	rad-
nych	SLD,	przedsta-
wiony	w	czasie	sesji	

z	5	lutego	zakładał	najniższą	z	tych	opcji,	czyli	tylko	
dwukrotność	stawki	za	odpady	nieselektywne.
	 Wracając	do	samej	Ustawy	o	utrzymaniu	czysto-
ści	 i	 porządku	w	gminach.	Projekt	ustawy	o	utrzy-
maniu	 czystości	przygotowało	ministerstwo	 środo-
wiska.	19	lipca	2019	roku	stanowisko	Senatu	w	tej	
sprawie	 rozpatrywano	 na	 forum	 Sejmu.	 23	 lipca	
2019	 roku	 Ustawę	 przekazano	 Prezydentowi	 do	
podpisu.	Prezydent	Andrzej	Duda	podpisał	ustawę	
6	sierpnia	2019	roku.
	 Zapytaliśmy	zastępcę	burmistrza	co	sądzi	o	pod-
wyżkach.	Odpowiedział	 on,	 że	 to	 rząd	wprowadził	
zmiany	w	systemie	gospodarowania	odpadami.	Za-
stępca	burmistrza	K.	Kolibski	dodał,	że	jest	przeciw-
ny	jakimkolwiek	podwyżkom,	niestety	jednak,	obec-
na	 ustawa	 “zmusza”	 do	 tego	 samorządy.	 Opłaty	
pobierane	 od	mieszkańców	mają	 pokrywać	 koszty	
funkcjonowania	systemu	odpadami.

***
	 12	 lutego	na	 swoim	profilu	 radny	Michał	Wiatr	
(Nowa)	 opublikował	 pismo	 złożone	 do	 Urzędu	
Miejskiego.	 Zażądał	 on	 w	 nim	wznowienia	 odbio-
ru	 odpadów	 proponując,	 aby	 zaległość	 finansową	
w	 systemie	 gospodarki	 odpadami	 pokryć	 ze	 środ-
ków	 przeznaczonych	 na	 zimowe	 odśnieżanie	 dróg	
gminnych.	Nie	wiemy,	czy	radny	nie	ma	wiedzy,	że	
nie	można	systemu	gospodarki	odpadami	finanso-
wać	z	budżetu?	Wielokrotnie	był	o	tym	informowa-
ny.	 Chyba	 nie	ma	 celu	 by	 świadomie	wprowadzać	
mieszkańców	w	błąd?

Red.
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OŚWIADCZENIE 
	 W	 związku	 z	 pojawiającymi	
się	w	ostatnim	czasie	w	mediach	
doniesieniami	 o	 sfinansowaniu	
przez	Zarząd	Budynków	Komunal-
nych	zakupu	nośnika	reklamowe-
go,	 tj.	 ekranu	 LED	 znajdującego	
się	 przy	 skrzyżowaniu	 ulic	 700	
Lecia	 i	 3	 Maja	 w	 Nowogardzie	
środkami	 pochodzącymi	 z	 opłat	
za	 gospodarowanie	 odpadami	
komunalnymi,	 pragnę	 w	 imieniu	
ZBK	oświadczyć,	 że	 sytuacja	 taka	
nie	 miała	 miejsca	 oraz	 wyrazić	
zdziwienie	faktem,	iż	nowogardz-
cy	 radni	Prawa	 i	 Sprawiedliwości	
oraz	 komitetu	 NOWA	 podają	 ta-
kie	informacje	do	publicznej	wia-
domości	bez	jakiejkolwiek	ich	for-
malnej	weryfikacji	w	ZBK.
	 Zakupu	 wzmiankowanego	
urządzenia	 dokonano	 w	 maju	
2019	 r.,	 zaś	 jego	 remont,	 po-
legający	 na	 wymianie	 matrycy	
odbył	 się	 w	 grudniu	 tegoż	 roku,	
natomiast	 przejęcie	 przez	 gminę	

Nowogard	 od	 Zarządu	 Budyn-
ków	 Komunalnych	 ogółu	 spraw	
związanych	 z	 gospodarką	 odpa-
dami	 komunalnymi	 miało	 miej-
sce	wcześniej,	 tj.	 jeszcze	w	 dniu	
15	marca	2019	r.	Oczywistym	jest	
zatem,	że	nabycie	przez	ZBK	urzą-
dzenia	nie	mogło	zostać	sfinanso-
wane	 ze	 środków	 pochodzących	
z	 wnoszonych	 przez	 Mieszkań-
ców	 gminy	 Nowogard	 opłat	 za	
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi,	 gdyż	 w	 momencie	
zakupu	 dysponentem	 całości	
środków	 pochodzących	 z	 tejże	
opłaty	oraz	rachunku	bankowego	
na	 którym	 je	 zdeponowano	 nie	
był	ZBK,	a	gmina	Nowogard.
	 Na	 podkreślenie	 zasługuje	
fakt,	iż	radni	PiS	oraz	NOWEJ,	roz-
powszechniający	 taką	 informa-
cję	 sami	 brali	 15	 marca	 2019	 r.	
udział	 w	 głosowaniu	 nad	 przy-
jęciem	 uchwały	 nr.	 Nr	 IV/38/19	
w	 sprawie	 zmian	 budżetu	 gmi-

ny	Nowogard	na	 rok	2019,	która	
weszła	w	życie	w	dniu	 jej	podję-
cia	i	w	której	dokonano	przejęcia	
od	 ZBK	 ogółu	 środków	 finanso-
wych	 pochodzących	 z	 opłaty	 za	
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.	 Zakładając,	 że	 radni	
owi	 zapoznali	 się	 z	 treścią	 tejże	
uchwały	 przed	 jej	 uchwaleniem,	
musieli	 być	 świadomi	 faktu,	 że	
urządzenia	nie	zakupiono	ze	środ-
ków	z	opłaty	 za	gospodarowanie	
odpadami,	 gdyż	 zostały	 one	 już	
wcześniej	 w	 całości	 przekazane	
gminie.	 Wszelkie	 zatem	 próby	
przekonywania	 jej	 Mieszkańców	
jakoby	było	 inaczej,	należy	uznać	
za	nie	licujące	z	powagą	radnego,	
celowe	wprowadzanie	ich	w	błąd,	
w	nadziei	zdyskredytowania	bądź	
wywarcia	nacisku	na	organ	wyko-
nawczy	gminy.

Z	poważaniem,
Kierownik ZBK 
Karol Brzeczek

	 3	lutego	br.,	burmistrz	Robert	Czapla	w	towarzy-
stwie	radnych:	Stanisława	Saniuka	i	Jacka	Rafińskie-
go	oraz	dyrektorów	szkół:	Leszka	Beceli	(II	LO)	i	Piotra	
Kazuby	(SP	nr	3),	podpisał	umowę	z	firmą	JUL-DOM	
ze	Szczecina	na	“Budowę	bieżni	trójtorowej,	skoczni	

Budowa bieżni trójtorowej
i skoczni w dal - etap I 

w	dal	i	rzutni	do	pchnięcia	kulą	-	Etap	I”	przy	szkole	
podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie.	Prace	mają	być	
zakończone	do	27	czerwca	br.	Koszt	 inwestycji	wy-
niesie	223	860	zł.

Andrzej Sawicki
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	 Nieoczekiwane	 zwroty	 akcji,	 odwołanie	 prze-
wodniczących:	komisji	społecznej	i	spraw	wiejskich	
oraz	komisji	finansowo	–	gospodarczej,	no	i	oczywi-
ście	sprawa	odpadów	–	tak	w	dużym	skrócie	można	
scharakteryzować	sesję	Rady	Miejskiej	w	Nowogar-
dzie,	która	odbyła	się	w	poniedziałek	17	lutego	br.	
w	Ratuszu.

Sprawa odpadów
	 Do	tej	pory	niektórzy	 radni	Nowej	 i	PiS-u	nowo-
gardzkiej	 rady	 wielokrotnie	 wskazywali,	 że	 brakuje	
im	szczegółowych	informacji	i	wyliczeń	z	systemu	go-
spodarki	odpadami.	Pomimo	dostarczania	im	danych	
przez	 urząd,	 spotkania	 z	 szefem	 składowiska	 odpa-
dów	w	Słajsinie	panem	Jackiem	Chrzanowskim,	zaan-
gażowania	w	sprawę	Referatu	Gospodarki	Odpadami,	
nadal	–	również	za	pośrednictwem	mediów,	radni	ci	
utrzymywali,	że	nie	mają	wystarczających	informacji	
o	systemie.	Warto	wiedzieć,	że	w	sprawie	powstał	też	
audyt,	którego	wyniki	miały	zostać	radnym	przedsta-
wione	w	dniu	 jutrzejszym	w	czasie	komisji	 (18	 lute-
go).	Niestety,	nowy	przewodniczący	komisji	finanso-
wo	–	gospodarczej	Andrzej	Kania,	 komisję	odwołał.	
Dlaczego?	Tego	nie	wiemy...

***
	 Początkowo	wydawało	się,	że	głównym	punktem	
obrad	 sesji	 będzie	 sprawa	 odpadów,	 a	 dokładniej	
stawek	 za	 ich	 odbiór	 od	 mieszkańców.	 Późniejsze	
wydarzenia	pokazały	 jednak,	że	owa	sprawa	zeszła	
niejako	„na	drugi	plan”,	a	sami	radni	dodatkowo,	na	
wniosek	 radnego	 Nowej,	 wymienili	 przewodniczą-
cych	 dwóch	 komisji	 na	 radnych...	 z	Nowej.	 Ale	 po	
kolei...
	 Na	 początku	 sesji	Marcin	Nieradka	 (PiS)	 przed-
stawił	radnym	projekt	uchwały	w	sprawie	stawek	za	
odpady	 komunalne.	 Pomimo,	 iż	 powszechnie	wia-
domo,	 że	 w	 chwili	 obecnej	 w	 systemie	 gospodar-
ki	 odpadami	 jest	 deficyt	 (brak	 pieniędzy),	 projekt	
uchwały	 zawierał	 obniżkę	 o	 1	 zł	 za	 odpady	 segre-
gowane.	W	 związku	 z	 tym	 radny	 Stanisław	 Saniuk	
(i	 słusznie)	 zapytał	o	 to,	 czy	–	w	 związku	 z	 tym,	 iż	
gmina	ma	 deficyt,	 to	 skąd	 będą	 środki	 na	 to,	 aby	
system	 zbilansować?	 Dodatkowo	 radny	 S.	 Saniuk	
poruszył	 sprawę	 pojemników	 na	 odpady	 zbierane	
selektywnie.	 Po	 tych	 słowach	M.	Nieradka	odparł,	
że	 z	 własnych	 wyliczeń	 wynika,	 że	 deficyt	 sięga	
około	500	tys.	zł,	a	od	lipca	mieszkańcy	będą	mieli	
wybór,	 czy	 śmieci	 gromadzić	 selektywnie,	 czy	 nie.	
Dodał,	że	ci	mieszkańcy,	którzy	nie	będą	gromadzić	
odpadów	 selektywnie,	 zapłacą	 dwukrotność	 staw-
ki.	 Słowa	 przewodniczącego	 prostował	 zastępca	

Problem odpadów po raz piąty
niezałatwiony 

burmistrza	Krzysztof	Kolibski.	Zwrócił	on	uwagę,	że	
ustawa	o	utrzymaniu	czystości	w	gminach	wprowa-
dza	zasadę	segregowania	odpadów.	Według	niego,	
mieszkańcy	nie	będą	mieli	wyboru	między	segrego-
waniem	a	niesegregowaniem	odpadów.
	 Głos	w	dyskusji	 zabrał	 również	 radny	 Jacek	Ra-
fiński	(SLD).	Powiedział	on,	że	w	sprawie	stawek	za	
odpady	przeprowadzono	audyt	zewnętrzny,	w	wyni-
ku	którego	audytorzy	uznali	za	optymalną	stawkę	za	
odbiór	odpadów	na	poziomie	17	zł	od	osoby.	
	 W	 końcu	 dyskusja	 radnych	 dotarła	 do	 punktu	
„kto	 otrzymał	 szczegółowe	 informacje	 i	wyliczenia	
na	 temat	 stawek,	 a	 kto	 nie”.	 Co	 może	 dziwić,	 bo	
sprawa	stawek	za	odpady	pojawiła	się	już	w	połowie	
zeszłego	 roku	 i	 od	 tamtej	 pory	wraca	 na	 sesję	 jak	
bumerang.	Z	uwagi	między	innymi	na	audyt	oraz	in-
formacje	przedstawione	przez	zastępcę	burmistrza	
oraz	głosy	w	dyskusji,	 radny	Jacek	Jankowski	 (SLD)	
zaproponował,	aby	przedstawioną	na	początku	se-
sji	uchwałę	„zdjąć”	z	porządku	obrad	i	przekazać	do	
prac	w	komisji.	Komisja	ta	mogła	odbyć	się	już	dzień	
po	sesji,	czyli	18	lutego	br.	Pomysł	z	komisją	„dzień	
po	sesji”	nie	spodobał	się	jednak	najwyraźniej	nie-
którym	 radnym	 Nowej,	 pomimo,	 że	 właśnie	 na	
18	lutego	(wtorek)	w	obradach	komisji	mogły	wziąć	
udział	 osoby,	 które	 audyt	 przeprowadziły.	 Radni	
Nowej	 bowiem	 opowiadali	 się	 za	 komisją	 w	 dniu	
24	 lutego.	Wniosek	 radnego	 J.	 Jankowskiego	 pod-
dano	pod	głosowanie.	Większością	głosów	projekt	
uchwały	przekazano	do	prac	w	komisji.	

***
	 Jak	widać,	problem	stawek	za	odpady	w	gminie	
nie	 został	 nadal	 „załatwiony”.	 Radni	 postanowili,	
że	 zajmą	 się	nim	w	 trakcie	pracy	w	komisji.	 Komi-
sja,	w	trakcie	której	radni	mogli	uzyskać	dodatkowe	
dane	na	 temat	m.in.	kosztów	 i	przychodów	w	sys-
temie	gospodarki	odpadami	(o	które	tak	zabiegali),	
miała	odbyć	się	już	18	lutego	(wtorek).	Niestety.	Jak	
się	okazało	po	sesji,	komisja	ta	się	nie	odbędzie.	Od-
wołał	ją	nowy	przewodniczący	Andrzej	Kania	i	była	
to	chyba	jego	pierwsza	decyzja	jako	przewodniczą-
cego	 komisji	 finansowo	 –	 gospodarczej.	 A.	 Kania	
w	swoim	piśmie	w	tej	 sprawie	poinformował	 rów-
nież,	że	komisja	odbędzie	się	24	lutego.	Czyżby	więc	
radnym	Nowej	nie	zależało	na	szybkim	zapoznaniu	
się	np.	z	audytem	w	sprawie	odpadów?	Czy	mają	na	
wtorek	inne	plany,	niż	rozwiązanie	problemu	śmie-
ci,	o	którym	informowały	już	media	ogólnokrajowe?	
Czy	decyzja	radnego	Kani	jest	„grą	na	czas”?	Odpo-
wiedzi	 na	 te	 pytania	 pozostają	 niestety	 w	 kwestii	
przypuszczeń.	A	czas	„leci”...
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Zmiany w komisjach
	 Po	 zakończeniu	 punktu	 obrad	 „o	 odpadach”	
radni	zajęli	się	wnioskami	złożonymi	przez	radnego	
Kielana	(Nowa).	Dotyczyły	one	zmian	w	składach	ko-
misji,	a	dokładniej	odwołania	przewodniczących	ko-
misji	społecznej	i	spraw	wiejskich	oraz	komisji	finan-
sowo	–	gospodarczej.	Na	początku	zaproponowano	
odwołanie	radnego	Andrzeja	Kanię	(Nowa)	z	funkcji	
przewodniczącego	komisji	 społecznej	 i	 spraw	wiej-
skich.	 W	 jego	 miejsce	 zaproponowano	 i	 wybrano	
radnego	Michała	 Bociarskiego	 (wiceprzewodniczą-
cy	RM,	obok	J.	Pawlak).	Radni	Nowej,	robiąc	niejako	
„rewolucję”	w	składach	komisji,	odwołali	następnie	
Jacka	Rafińskiego	(SLD)	z	komisji	finansowo	–	gospo-
darczej.	W	 to	miejsce	powołali...	A.	Kanię	 (Nowa).	
Postępowanie	 to	 skomentowała	m.in.	 radna	 Anna	
Wiąz	 (SLD),	 która	 stwierdziła,	 że	 takie	postępowa-
nie	jest	pychą	i	arogancją.	Głos	w	tej	sprawie	zabrał	
również	burmistrz	Robert	Czapla.	Powiedział	on,	że	
merytorycznie	trudno	uzasadnić	ten	wniosek,	gdyż	
radny	J.	Rafiński	znany	jest	ze	swojego	zaangażowa-
nia	w	sprawy	gminy,	jej	mieszkańców	i	pracy	w	ko-
misji.
	 Najwięcej	 emocji	 wywołało	 jednak	 odwołanie,	
na	 wniosek	 radnego	 Kielana	 z	 Nowej,	 przewodni-
czącej	komisji	finansowo	–	gospodarczej,	czyli	Rena-
ty	Piwowarczyk	(SLD).	
	 Wówczas	to,	w	czasie	dyskusji,	radna	A.	Wiąz	za-
pytała,	czy	radni	Nowej	odwołali	radnego	Rafińskie-
go,	bo	 ten	zadaje	zbyt	dużo	pytań?	Pytała	 też,	czy	

odwołanie	przewodniczącej	komisji	finansowo	-	go-
spodarczej	mogło	być	planowane	przez	radnych	No-
wej	od	dawna	(?),	bo	jeden	z	nich	przyszedł	na	se-
sję	z	przygotowanym	już	wnioskiem	w	tej	sprawie.	 
W	pewnym	momencie	głos	zabrał	Michał	Krata	(Nowa).	
Swoje	słowa	skierował	do	radnej	Renaty	Piwowarczyk. 
-	Proszę	nie	używać	argumentu,	że	była	pani	w	szpi-
talu,	bo	gdybym	 ja	był	w	szpitalu,	 (...)	gdybym	był	
ciężko	chory	to	złożyłbym	mandat.	(...)	Używanie	ar-
gumentów	tego	typu,	że	ktoś	jest	chory,	nie	jest	tu-
taj	na	miejscu	(...)	–	między	innymi	mówił	M.	Krata.	
Jego	 słowa	 spotkały	 się	 z	 niezadowoleniem	 części	
radnych.	
	 -	To	co	pan	w	tej	chwili	powiedział	to	jest	cios	po-
niżej	pasa	(...).	Czyli	to,	że	jestem	chora	na	raka,	(...)	
to	znakiem	tym,	że	jak	jestem	chora	nie	mam	prawa	
pracować	w	 urzędzie,	 nie	mam	prawa	 być	 radną?	
Wybrali	mnie	mieszkańcy,	wiedząc	że	jestem	chora,	
ja	tego	nie	ukrywałam	i	nie	ukrywam	tego	od	trzech	
lat	 i	doskonale	pan	o	tym	wie.	To	znakiem	tym,	że	
jak	jestem	chora	to	mam	się	położyć	i	umrzeć?	(...)	
–	odpowiedziała	radnemu	R.	Piwowarczyk.
	 W	końcu	 radny	A.	Kania	 (Nowa)	 złożył	wniosek	
o	 zamknięcie	 dyskusji.	 Po	 przeprowadzeniu	 gło-
sowania,	większością	 głosów	 radnych	 PiS	 i	Nowej,	
Renatę	Piwowarczyk	odwołano	 ze	 stanowiska.	 Kto	
ją	zastąpił?	Radny	Kielan	zaproponował	kandydatu-
rę...	Andrzeja	Kani	i	to	on	został	wybrany	przewod-
niczącym	komisji	finansowo	–	gospodarczej.

Red.
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III Bal Seniorów za nami
	 Piękne	panie,	przystojni	panowie,	wspólna	zaba-
wa	w	rytm	popularnych	przebojów	–	tak	w	skrócie	
można	 opisać	 tegoroczny	 Bal	 Seniora,	 który	 odbył	
się	w	czwartek	20	lutego	br.	w	Willi	Zbyszko	w	No-
wogardzie.
	 Organizatorem	balu	była	Gmina	Nowogard	z	bur-
mistrzem	Robertem	Czaplą	ma	czele	oraz	gminne	or-
ganizacje	Seniorów.	Impreza,	w	której	wzięło	udział	
blisko	200	osób,	odbyła	się	w	Nowogardzie	 już	po	
raz	trzeci.	

	 Przed	rozpoczęciem	balu,	uczczono	minutą	ciszy	
pamięć	 śp.	Wandy	Obrębskiej,	 byłej	 szefowej	Uni-
wersytetu	 Trzeciego	 Wieku.	 Następnie	 burmistrz	
Robert	 Czapla,	 w	 towarzystwie	 przewodniczących	
organizacji	 Seniorów	 Ziemi	 Nowogardzkiej	 życzył	
wszystkim	zgromadzonym	wspaniałej	zabawy.
	 W	balu	uczestniczyły	między	innymi	osoby	zwią-
zane	z	nowogardzkim	Związkiem	Emerytów,	Renci-
stów	i	Inwalidów,	Uniwersytetem	Trzeciego	Wieku,	
Związkiem	Sybiraków,	Emerytów	Policji,	Związkiem	
Diabetyków	 oraz	 Emerytowanych	 Pracowników	
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Służby	Więziennej	 czy	 Stowarzy-
szeniem	Kobiet	z	Problemami	On-
kologicznymi	„Lilla-róż”.	
	 Nowością	 spotkania	 był	 wy-
stęp	 wokalny	 grupy	 Uniwersyte-
tu	Trzeciego	Wieku	oraz	Związku	
Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwali-
dów.
	 W	 przerwie	 balu	 Krzysztof	 Sa-
niuk	 –	 przewodniczący	 Koła	 Eme-
rytów	 i	 Rencistów	 Policji	 zaprosił	
zgromadzonych	na	I	Nowogardzką	
Senioriadę,	która	odbędzie	się	 już	
29	lutego	w	hali	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	3	(początek	o	godz.	9.00).	

Beata Strzelecka
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„Nowogard dnia 11.02.2020 r.
Kilka	lat	temu,	w	roku	2013	(od	lipca)	Rząd	Polski,	
swoją	decyzją,	zmienił	system	gospodarki	odpada-
mi	w	kraju.	Wówczas	była	to	rewolucja	dla	samorzą-
dów.	Gminy	zostały	zmuszone	do	tego	aby	odbierać	
śmieci	od	mieszkańców	i	przekazywać	je	do	miejsc	
ich	składowania.	Gmina	Nowogard	zbudowała	taki	
system	w	oparciu	o	decyzję	Rządu,	 który	 funkcjo-
nuje	do	dzisiejszego	dnia.	W	drodze	przetargu	wy-
łoniona	 została	 firma,	 która	 odbiera	 odpady	 od	
mieszkańców	i	zawozi	je	do	Zakładu	do	Słajsina.	Za	
te	usługi	gmina	pobiera	opłaty	od	mieszkańców,	po	
to,	aby	system	“wychodził	na	zero”.	W	 lipcu	2019	
roku	zakład	przetwarzający	odpady	w	Słajsinie,	do	
którego	 Gmina	 Nowogard	 odwozi	 odpady	 miesz-
kańców,	podniósł	ceny	za	odbiór	odpadów	o	około	
23%.	W	związku	z	tym	zaistniała	konieczność	dosto-
sowania	 stawek	za	odbiór	odpadów	od	mieszkań-
ców,	do	tych,	które	wprowadził	Zakład	w	Słajsinie.	
Chodziło	o	to,	aby	system	mógł	sam	się	finansować.	
Po	 podwyżce	 w	 Zakładzie	 w	 Słajsinie	 pracownicy	
Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nowogardzie	 dokonali	 ana-
lizy	 kosztów,	 kalkulację	 wydatków	 i	 przychodów.	
Na	 tej	 podstawie	 przygotowany	 został	 projekt	
uchwały	 urealniający	 stawki	 za	 odbiór	 odpadów,	
żeby7	 system	 sam	 się	 finansował.	 Projekt	 został	
przedłożony	Radzie	Miejskiej.	Ta	jednak,	jeszcze	w	
ubiegłym	roku,	głosami	 radnych	Nowej	 i	PiS-u	nie	
przyjęli	 tej	uchwały.	Radni	ci	uzasadnili	 to	 tym,	że	
nie	znali	przyczyn	podniesienia	opłat	przez	Zakład	
w	Słajsinie.	W	związku	z	tym	zorganizowane	zosta-
ło	 spotkanie	 radnych	 z	 p.	 Jackiem	 Chrzanowskim	
-	przewodniczącym	Zakładu	RXXI	w	Słajsinie,	który	
przez	niemal	pół	dnia	tłumaczył	radnym,	z	czego	te	
podwyżki	wynikają.	 Chodziło	m.in.	 o	wzrost	 kosz-
tów	 pracowniczych,	 opłaty	 środowiskowej,	 opłat	
elektrycznych,	 kosztów	 przyjmowania	 odpadów	
do	 spalarni.	 Radni	 informację	 tę	przyjęli.	 Pomimo	
tego,	na	kolejnej	sesji	ponownie	odrzucili	uchwałę	
o	 stawkach	 za	odpady	 (także	 głosami	PiS	 i	Nowa)	
nie	 dając	 informacji	 jaka	 jest	 tego	 przyczyna,	 ani	
też	nie	mówiąc	jaki	mają	pomysł	na	to,	by	sytuację	
uzdrowić.	W	związku	z	tym,	że	koalicja	PiS	 i	Nowa	
tematu	 nie	 rozwiązała,	 radni	 SLD,	 jako	 najwięk-
szy	 Klub	w	 Radzie	Miejskiej,	 złożył	 projekt	 swojej	

Oświadczenie
w sprawie sytuacji

w gospodarce odpadami 

uchwały.	Niestety	i	ten	projekt	został	przez	radnych	
PiS	i	Nowa	odrzucony.
W	 ubiegłym	 roku	 urzędnicy	 informowali	 radnych,	
że	tego	rodzaju	sytuacja	doprowadzi	do	deficytu	na	
koncie	 systemu	 gospodarki	 odpadami.	 Tak	 też	 się	
stało.
W	 lutym	2020	 roku	 radni,	na	wniosek	Klubu	Rad-
nych	 SLD,	 ponownie	 zajęli	 się	 projektem	 uchwały	
w	 sprawie	 stawek	 za	 odpady.	 Ponownie	 głosami	
radnych	 PiS	 i	 Nowa,	 uchwała	 nie	 została	 przyjęta	
(zdjęta	z	porządku	obrad).
Radni	ci	powodują,	że	gmina,	w	której	rządzą	jako	
koalicja	PiS	i	Nowa	nie	ma	do	dnia	dzisiejszego	ure-
alnionych	 stawek	 za	 odpady,	 ani	 sprawnie	 funk-
cjonującego	 systemu	 gospodarowania	 odpadami.	
Według	nas	niezrozumiałe	jest	takie	postępowanie.	
Pytaliśmy	ich	jakie	mają	pomysły	rozwiązania	tego	
problemu,	 jednak	wiążącej	odpowiedzi	 na	 ten	 te-
mat	nie	otrzymaliśmy.	Sytuacja,	w	której	nieureal-
niono	stawek	trwa	od	7	miesięcy	(od	lipca	zeszłego	
roku).	Dodatkowo	rząd	zmienił	ustawę,	w	związku	
z	 którą	 osoba,	 która	 nie	 segreguje	 śmieci,	 będzie	
musiała	płacić	podwójną,	potrójną	 lub	poczwórną	
stawkę.	 Gminy	 nie	mają	 tutaj	 żadnej	 dowolności.	
Dlatego	 też	 Klub	 Radnych	 SLD,	 przedłożył	 projekt	
uchwały	urealniającej	odbiór	odpadów	zawierający	
tylko	 podwójną	 stawkę	 za	 odpady	 nieselektywne,	
po	to,	aby	nie	obciążać	nadmiernie	portfela	naszych	
mieszkańców.
W	 chwili	 obecnej	 śmieci	 zalegają	 “na	 ulicach”,	 co	
jest	efektem	braku	decyzyjności	w	radzie	miejskiej	
w	tym	temacie.	Urząd	wykonał	swoją	pracę.	Doko-
nana	została	analiza	kosztów	 i	przychodów,	na	 tej	
podstawie	 został	 przygotowany	 projekt	 uchwały	
przedłożony	później	radzie	miejskiej.	Teraz	od	rad-
nych	z	klubów	PiS	i	Nowa	zależy,	czy	śmieci	znikną	
z	naszych	ulic,	czego	bardzo	byśmy	chcieli.
Dziwi	natomiast	pytanie	pana	redaktora	skąd	pro-
blem	ze	śmieciami?	Nie	jest	przecież	tajemnicą,	że	
w	całej	Polsce	podwyżki	są	już	od	dawna	wprowa-
dzane.	Tak	samo	jest	w	przypadku	24	gmin	odsta-
wiających	 swoje	 odpady	 do	 składowiska	w	 Słajsi-
nie.	 Jedynie	 w	 Gminie	 Nowogard	 radni	 z	 klubów	
Pis	 i	 Nowa	 nie	 zajęli	 się	 tym	 tematem	 w	 sposób	
decyzyjny,	co	w	efekcie	doprowadziło	do	degradacji	

	 W	ostatnim	czasie,	w	związku	z	sytuacją	w	gospodarce	odpadami,	z	szeregiem	pytań	do	Urzędu	
Miejskiego	zwróciła	się	TVP	Szczecin.	W	odpowiedzi	wydaliśmy	im	oświadczenie.	Oświadczenie	pu-
blikujemy	także	na	stronie	www.nowogard.pl,	aby	mieszkańcy	mieli	możliwość	zapoznać	się	z	jego	
całą	treścią.
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całego	systemu	gospodarowania	odpadami.	W	wy-
niku	 takich	działań,	po	 raz	pierwszy	od	2013	roku	
czyli	od	tzw.	“rewolucji	śmieciowej”	gminny	system	
gospodarowania	 odpadami	 w	 Nowogardzie	 prze-
stał	się	bilansować.
Umowa	 z	 Zakładem	 Usług	 Komunalnych	 jest	 tak	
skonstruowana,	 że	 odbierający	 otrzymuje	 wyna-
grodzenie	za	każdą	tonę	odebranych	od	mieszkań-
ców	i	wywiezionych	odpadów.	Faktury	są	wystawia-
ne	za	każdy	miesiąc.
Coraz	częściej	spotykamy	się	z	opiniami	mieszkań-

ców,	że	działania	obecnej	rady	utrudniają	działania	
samorządu.	Powodują	chaos,	tym	bardziej	że	prze-
wodniczący	Zakładu	RXXI	zapowiedział	kolejne	pod-
wyżki.	Mieszkańcy	 coraz	 częściej	mówią,	 że	po	 to	
wybrali	radnych,	aby	rozwiązywali	problemy.	Poja-
wiły	się	też	grupy	osób,	które	mówią	o	referendum	
w	sprawie	odwołania	rady	miejskiej.	Może	rzeczy-
wiście	jest	to	jedyne	wyjście	z	obecnej	sytuacji?

Andrzej Garguliński, 
Referat ds. Gospodarowania Odpadami”

Czy	urodziłaś	się	w	latach	1951-1970?
Zbadaj	się	i	zyskaj	spokój!	Zachęć	do	badania	bliskie	
osoby	w	podobnym	wieku.

	 Wraz	z	nastaniem	2020	roku	LUX	MED	kontynu-
uje	 akcję	 bezpłatnych	 badań	 mammograficznych	
dla	Pań	w	wieku	50-69	lat.	Badania	wykonywane	są	
w	 ramach	Programu	Profilaktyki	Raka	Piersi	finan-
sowanego	przez	NFZ	i	nie	wymagają	skierowania	le-
karskiego.

	 W	tym	roku	uprawnienia	do	skorzystania	z	bez-
płatnej	 mammografii	 nabywają	 Panie	 z	 rocznika	
1970.	Zapraszamy	je	gorąco	do	rejestracji	na	bada-
nia	i	zachęcamy	do	ich	regularnego	przeprowadza-
nia.	Tylko	systematyczność	w	przestrzeganiu	termi-
nów		kolejnych	badań	mammograficznych	pozwala	
na	 wykrycie	 potencjalnego	 zagrożenia	 na	 bardzo	
wczesnym	etapie	rozwoju	choroby.

	 W	 badaniu	 mogą	 wziąć	 udział	 Panie	 w	 wieku 
50-69	lat,	które	są	ubezpieczone,	nie	są	leczone	zpo-
wodu	raka	piersi	a	także:
•	nie	miały	wykonanej	mammografii	w	ramach	Pro-
gramu	w	ciągu	ostatnich	24	miesięcy	
•	 lub	są	w	grupie	 ryzyka	 i	w	roku	poprzedzającym	
otrzymały	 pisemne	 wskazanie	 do	 wykonania	 po-
nownej	mammografii	po	upływie	12	miesięcy	

	 Mobilna	 pracownia	mammograficzna	 LUX	MED	
będzie	oczekiwała	na	Panie	w	miejscowości:
Nowogard	–	19	marca	2020	w	godzinach	od	9.00	do	
15.00	obok	sali	gimnastycznej,	ul.	Wojska	Polskiego
Stepnica	–	20	marca	2020	w	godzinach	od	8.00	do	
14.00	przy	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym,	ul.	Krzy-
woustego	4	

Bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet 

	 Uprzejmie	prosimy	o	wcześniejszą	rejestrację	
pod	nr	tel.	58	666	24	44

lub	na	http://www.mammo.pl/formularz.

W	celu	weryfikacji	uprawnień	do	badania	przed	
połączeniem	telefonicznym	prosimy	przygotować	
dowód	osobisty.		Na	badanie	prosimy	zabrać	ze	

sobą	zdjęcia	z	poprzednich	mammografii.
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	 7	lutego	2020	r.	na	zaproszenie	Burmistrz	Kävlinge	Pii	
Almström,	szwedzkich	partnerów	odwiedzili	przedsta-
wiciele	Gminy	Nowogard	–	Aneta	Wysoszyńska-	Radna	
Powiatu	Goleniowskiego,	Dyrektor	Miejskiej	Biblioteki	
w	Nowogradzie	oraz	Jagieła	Dominika	-	Pracownik	Wy-
działu	Rozwoju	Lokalnego,	Funduszy	i	Sportu.
	 Spotkanie	 odbyło	 się	 z	 okazji	 30	 lecia	 ceremonii	
corocznego	 przyznania	 nagród	w	 kategorii	 „Przedsię-
biorca	Roku	2019”.	Gala	przyciągnęła	blisko	160	przed-
stawicieli	 szwedzkiego	 biznesu	 oraz	 samorządowców.	
Wyróżnione	zostały	cztery	przedsiębiorstwa:	EASE	HUD	
&	SPA	AB,	NORDIC	CONCRETE	AB,	ICA	MAXI	LODDEKO-
PINGE	AB,	 JOE’S	GARAGE	AB	 ,	 ale	 zwycięstwo	mogło	
przypaść	tylko	jednej	firmie	–	Joe’s	Garage	AB,	specjali-
zującym	się	w	mechanice	samochodowej	.
	 Spotkanie	 było	 okazją	 do	 odświeżenia	współpracy	
między	 Gminami	 Nowogard	 i	 Kavlinge	 oraz	 rozmów	
biznesowych,	 służących	 zacieśnieniu	współpracy	mię-
dzy	Partnerami.

Red.

Gmina Nowogard z wizytą w mieście 
partnerskim Kavlinge 

	 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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	 Jak	bumerang	wraca	 sprawa	pomnika	przy	Pla-
cu	Wolności,	 tym	razem	za	sprawą	Radia	Szczecin.	
W	piątkowej	(07.02.2020r.)	audycji	“Popołudniowa	
Przeplatanka”	 Tadeusz	
Płużański,	historyk	i	dzien-
nikarz	włączył	 się	 do	 kry-
tyki	organizacji	przez	miej-
skie	 władze	 obchodów	
Święta	Niepodległości	pod	
pomnikiem	 „Kombatan-
tom	 Rzeczpospolitej	 Pol-
skiej”.	 Jak	 mówił	 Płużań-
ski	 „Rada	 miasta	 podjęła	
uchwałę	 o	 usunięciu	mo-
numentu,	 ale	 burmistrz	
Robert	 Czapla	 z	 SLD	 nie	
chce	 jej	wykonać.	Tym	samym	dawny	pomnik	Bra-
terstwa	Broni	 z	Armią	Czerwoną	wciąż	stoi	w	cen-
trum	miasta.	To	jest	zgroza”.	Podnosi	się,	że	pomnik	
został	postawiony	w	Nowogardzie	z	inicjatywy	PZPR	
w	1972	roku.
	 Pomnik	na	Placu	Wolności	powstał	w	latach	70.,	
przy	finansowym	zaangażowaniu	mieszkańców	Zie-
mi	Nowogardzkiej.	Organizatorem	jego	budowy	był	
Społeczny	Komitet	Budowy	Pomnika	Wdzięczności.	
W	1995	r.	w	czasie	gdy	Burmistrzem	Nowogardu	był	
Kazimierz	Zięba	na	wniosek	Związku	Kombatantów	
RP	oraz	śp.	proboszcza	Grzegorza	Zakliki,	na	pomni-
ku	 umieszczono	 tablicę	 „Kombatantom	 Rzeczypo-
spolitej	Polskiej.	11	listopada	1995.	Społeczeństwo”.	

Wraca sprawa pomnika
przy Placu Wolności 

Pomnik	z	nową	nazwą	został	uroczyście	poświęcony	
w	77.	 rocznicę	Odzyskania	Niepodległości	11	 listo-
pada	1995	r.	To	nie	Burmistrz	Robert	Czapla	zainicjo-

wał	 obchodzenie	 uroczy-
stości	 patriotycznych	 pod	
tym pomnikiem. Jest to 
tradycyjne	 miejsce	 obcho-
dzenia	 świąt	 i	 rocznic	 na-
rodowych	w	Nowogardzie,	
bez	względu	na	barwy	poli-
tyczne	włodarzy	miasta.
	 Pomnik	 na	 Placu	
Wolności	stał	się	przedmio-
tem	 ataków,	 których	 uko-
ronowaniem	była	Uchwała	
Rady	Miejskiej	w	Nowogar-

dzie	z	listopada	2017	r.,	w	której	grupa	10	radnych	
zobowiązała	Burmistrza	do	rozebrania	pomnika.	Jak	
widać	ataki	nie	ustają,	a	zwolennikom	rozebrania	po-
mnika	nie	przeszkadza	to,	że	uchwała	Rady	Miejskiej	
podjęta	została	 z	naruszeniem	prawa	 i	Wojewoda,	
stwierdził	 jej	 częściową	 nieważność.	 Jak	 stwierdził	
Wojewoda,	Rada	Miejska	w	Nowogardzie	nie	miała	
prawa	nakazywać	Burmistrzowi	wyburzenia	pomni-
ka.
	 Przypomnieć	 również	 należy,	 że	 to	 Burmistrz,	
a	nie	inne	osoby	czy	grupy	osób,	jest	na	ternie	gminy	
organizatorem	oficjalnych	obchodów	świąt	i	rocznic	
narodowych.

Red.

	 W	piątek	7	lutego	odbyło	się	spotkanie	w	ramach	
“Klubu	Zdrowia	w	Bibliotece”.	Prelegent	Piotr	Byli-
na	przybliżył	słuchaczom	temat	samokontroli	opie-
rając	 się	na	własnych	doświadczeniach	oraz	 lektu-
rze	pt.	“Test	Marshmallow.	O	pożytkach	płynących	

Klub Zdrowia w bibliotece 

z	samokontroli”	 -	Waltera	Mischel’a.	Był	 to	bardzo	
pouczający	i	interesujący	wykład.	Dziękujemy	Panu	
Piotrowi	za	przekazanie	wiedzy	oraz	słuchaczom	za	
aktywny	udział	w	spotkaniu!

(MBP)
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Kolejny krok do budowy budynku pełniącego 
funkcję świetlicy w Konarzewie – wykonany

	 Do	budowy	budynku	gospodarczego,	który	peł-
nić	będzie	funkcje	świetlicy	wiejskiej	w	Konarzewie	
–	 coraz	bliżej.	W	poniedziałek	10	 lutego	br.	w	no-
wogardzkim	ratuszu	doszło	do	spotkania	burmistrza	
Roberta	Czapli	z	mieszkańcami	Konarzewa.	W	trak-
cie	 omawiano	 przygotowaną,	 wstępną	 koncepcję	
budowy	obiektu	pełniącego	funkcje	świetlicy	wiej-
skiej.	 -	 Sukcesywnie	dążymy	do	 rozwoju	obszarów	
wiejskich.	Oprócz	planów	budowy	obiektu	w	Kona-
rzewie,	 realizujemy	 równocześnie	budowy	świetlic	
wiejskich	w	dwóch	innych	miejscowościach:	w	Wy-
szomierzu	i	Boguszycach	–	powiedział	burmistrz	Ro-
bert	Czapla.
	 -	Świetlica	jest	bardzo	potrzebna,	na	pewno	bę-
dzie	ona	w	pełni	wykorzystana	–	powiedziała	sołtys	

Konarzewa	Dorota	Dendał.	-	Pan	burmistrz	(…)	przy-
chyla	się	do	rozwoju	naszej	wsi	–	powiedziała	Kata-
rzyna	Rekus,	z	rady	sołeckiej	Konarzewa.
	 W	 rozmowach,	 w	 trakcie	 których	 wymieniano	
poglądy	dotyczące	planowanej	inwestycji,	ustalono,	
że	projektowany	budynek	będzie	miał	powierzchnię	
około	 80	mkw.,	 czyli	więcej	 niż	 zakładała	wstępna	
koncepcja.	Takie	rozwiązanie	zaproponowane	przez	
burmistrza	spotkało	się	z	przychylnością	przybyłych	
do	urzędu	mieszkańców.	Ustalono	również	kwestie	
związane	z	ogrzewaniem	i	zagospodarowaniem	te-
renu	przy	budynku,	który	sąsiadował	będzie	z	miej-
scowym	placem	zabaw.

Marcin Ościłowski

	 Serdecznie	 zapraszam	 uczniów	 szkół	 pod-
stawowych	 do	 udziału	 w	 konkursie	 na	 plakat	
„Sprzątnij	 po	 swoim	 psie”,	 który	 jest	 kolejnym	
etapem	 prowadzonej	 akcji	 edukacyjnej	 skiero-
wanej	do	wszystkich	mieszkańców	miasta	i	gminy	
Nowogard.	 Kampania	ma	 na	 celu	 kształtowanie	
poczucia	 odpowiedzialności	 za	 nasze	 czworono-
gi	oraz	uświadomienie	o	potrzebie	sprzątania	po	
nich,	a	także	o	zagrożeniach	dla	zdrowia	w	wyniku	
pozostawiania	 zwierzęcych	 nieczystości	 w	 miej-
scu	publicznym.

SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE 

Zaproszenie do udziału w konkursie na plakat 
„Sprzątnij po swoim psie”

Szczegóły	dotyczące	konkursu	(regulamin,	zgłoszenie	udziału	w	konkursie)
dostępne	na	stronie	www.nowogard.pl	

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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	 14	lutego	(w	Walentynki),	burmistrz	Robert	Cza-
pla	wraz	z	pracownikami	Urzędu	Miejskiego	w	No-
wogardzie	 odwiedził	 świetlicę	 wiejską	 w	 Słajsinie.	
Celem	wizyty	było	dokonanie	odbioru	zamontowa-
nych	w	świetlicy	klimatyzatorów	z	funkcją	grzania.	
	 Do	tej	pory	mieszkańcy	korzystający	z	pomiesz-
czenia	 świetlicy,	 do	 jej	 ogrzewania	wykorzystywali	
piecyk.	Nie	 spełniał	 on	 jednak	w	pełni	 swojej	 roli.	
W	świetlicy	panowała	wilgoć.	
	 -	Piecyk,	który	używaliśmy	nie	dogrzewał	pomiesz-
czeń.	Wszędzie	była	wilgoć.	Psuł	się	sprzęt	elektronicz-
ny	-	mówi	Marcin	Ołubiec,	sołtys	Słajsina.	
	 W	 listopadzie	 ubiegłego	 roku	 burmistrz	 Robert	
Czapla	 ogłosił	 konkurs	 ofert	 na	 zakup	 i	 montaż	
trzech	klimatyzatorów	z	funkcją	grzania.	Urządzenia	
zamontowano	22	stycznia	br.	
	 -	 Po	 zamontowaniu	 klimatyzatorów	 jest	 zupeł-
nie	inaczej.	Możemy	mieć	stałą	temperaturę	w	po-
mieszczeniach	–	dodaje	sołtys	Słajsina.

Klimatyzatory z funkcją grzania
w świetlicy w Słajsinie 

	 Koszt	 zakupu	 i	 montażu	 klimatyzatorów	 to	
10.418,10	zł.	W	czasie	spotkania	z	burmistrzem	No-
wogardu,	sołtys	Słajsina	zapowiedział,	 że	kolejnym	
zadaniem	do	wykonania	będzie	zagospodarowanie	
części	 pomieszczenia	 magazynowego	 świetlicy	 na	
kuchnię.
	 W	czasie	spotkania	w	świetlicy,	z	okazji	Walenty-
nek,	burmistrz	przekazał	mieszkankom	Słajsina	słod-
kie	upominki.

Marcin Ościłowski
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	 W	 poniedziałek	 17	 lutego	 br.	
burmistrz	Robert	Czapla,	 z	myślą	
o	 osobach	 niepełnosprawnych	
oficjalnie	otworzył	bezpłatną	wy-
pożyczalnię	 sprzątu	 rehabilitacyj-
nego.	 Wypożyczalnia	 mieści	 się	
na	 parterze	 budynku	 “RCP”	 przy	
ulicy	Wojska	Polskiego	3	w	Nowo-
gardzie.

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu
dla osób niepełnosprawnych otwarta 

	 W	 uroczystości	 wzięli	 udział	
Piotr	Małek	–	przedstawiciel	Fun-
dacji	Eco	Textil	“Od	Was	Dla	Was”,	
Agnieszka	 Nowacka	 –	 przedsta-
wicielka	 Stowarzyszenia	 “Ser-
duszko”	oraz	radni	Rady	Miejskiej	
w	Nowogardzie:	Renata	Piwowar-
czyk,	 Jacek	Rafiński	 i	 Jacek	Wier-
ny. 
	 Stworzenie	 bezpłatnej	 wy-
pożyczalni	 było	 możliwe	 dzięki	
współpracy	 urzędu	 miejskiego	
z	Fundacją	Eco	Textil	“Od	Was	Dla	
Was”.	
	 -	 Jeśli	 się	uda,	w	miarę	możli-
wości	 będziemy	 chcieli	 wzboga-
cać	wypożyczalnię	o	nowy	sprzęt	
–	mówił	burmistrz	Robert	Czapla.	
	 Wypożyczalnia	 dysponuje	
czterema	 balkonikami	 kroczący-
mi,	 pięcioma	 rowerami	 trójkoło-
wymi,	 czterema	 wózkami	 inwa-
lidzkimi	 oraz	 czterema	 parami	
kul.

	 Wszystkich	zainteresowanych	bezpłatnym	wypożyczeniem	sprzętu	
zapraszamy	 do	 wcześniejszego	 kontaktu	 z	 biurem	 pełnomocnika	 do	
spraw	osób	niepełnosprawnych	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie	
(p.	 Justyna	Wiącek,	 tel.	 91	392	72	40).	 Sprzęt	będzie	wydawany	we	
wtorki	i	czwartki	w	godzinach	od	12.00	do	14.00.

Marcin Ościłowski



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 15

	 W	 2020	 roku	 Burmistrz	 Nowogardu	 ogłosił	
8	Otwartych	Konkursów	Ofert	 	na	realizację	zadań	
publicznych:

1.	Wspierania	inicjatyw	społecznych	i	koordynowa-
nia	pracy	organizacji	pozarządowych	na	 terenie	
Gminy	Nowogard	

2.	Organizowania	 i	upowszechniania	kultury	fizycz-
nej	i	sportu	na	terenie	Gminy	Nowogard	

3.	 Rozwoju	wsi	 oraz	 organizacji	 i	 upowszechniania	
dóbr	kultury	w	społeczności	wiejskie	na	terenie	
Gminy	Nowogard	

4.	Prowadzenia	zajęć	dla	dzieci	i	młodzieży	na	tere-
nie	Gminy	Nowogard	

5.	Ochrony	środowiska	i	edukacji	ekologicznej	na	te-
renie	Gminy	Nowogard	

6.	Opieki	społecznej	na	terenie	Gminy	Nowogard	
7.	Ochrony	zdrowia	ludzkiego	na	terenie	gminy	No-

wogard 
8.	Organizacji	wsparcia	dla	emerytów	i	rencistów	na	

terenie	Gminy	Nowogard	

	 Kwota	przeznaczona	na	realizację	w/w	zadań	była	
wyższa	niż	w	ubiegłym	roku	i	wynosiła		658	000	zł.

Dotacje na 2020 rok dla organizacji
pozarządowych przyznane 

	 W	 ramach	 ogłoszonych	 konkursów	 wpłynęły	
33	oferty	od		25		organizacji	pozarządowych.
Komisja	konkursowa		w	składzie:
1.	Jarosław	Soborski	-	przewodniczący	
2.	Dominika	Jagieła	–	zastępca	przewodniczącego	
3.	Urszula	Berezowska	–	sekretarz	
4.	Lilla	Kaźmierowska	–	członek	
5.	Mieczysław	Cedro	–	członek	
6.	Tadeusz	Hołubowski	–	członek	
7.	Cezary	Komisarz	-	członek	
oceniła	oferty	w	trzech	etapach.	Po	dokonaniu	oce-
ny	ofert	pod	wzgledem			formalnym	i	merytorycznym	
Komisja	 	przedstawiła	 	burmistrzowi	sprawozdanie	
z	podaniem	propozycji	kwot	dotacji	dla	organizacji	
pozarządowych.	 Burmistz	 Nowogardu	 Robert	 Cza-
pla	przychylił	się	do	propozycji	Komisji	konkursowej	
i	zaakceptował	kwoty	dotacji	bez	zmian.

	 W	2020	roku	30	ofert		złożonych	przez	23	orga-
nizacje	 pozarządowe	 otrzymało	 dotacje	 na	 łaczną	
kwotę	577	200	zł.	Wkrótce	nastąpi	uroczyste	podpi-
sanie	umów.	

Urszula Berezowska
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu

	 W	poniedziałek,	 17	 lutego	br.	 Burmistrz	Nowo-
gardu	Robert	Czapla	gościł	w	urzędzie	Elżbietę	Smo-
lińską	 -	 prezes	 Zakładu	Usług	 Komunalnych	 (ZUK),	
która	objęła	 to	 stanowisko	pod	koniec	 stycznia	br.	
Jak	 powiedziała,	 jej	 celem	 jest	 kontynuacja	 pracy	
męża	 -	 Wiktora	 Smolińskiego,	 który	 zarządzał	 fir-
mą	ZUK	od	2004	roku.	Mimo	roboczego	charakteru	
spotkania,	burmistrz	Robert	Czapla	wręczył	prezes	
Smolińskiej	kwiaty	życząc	sił	i	sukcesów	w	realizacji	
jej	zawodowych	planów.

***
	 Przypomnijmy,	 że	 Zakład	 Usług	 Komunalnych	
działa	na	 terenie	miasta	 i	 gminy	Nowogard	28	 lat,	
zaś	 sama	firma	 istnieje	od	1992	 roku,	 jako	dobrze	
wyposażone	technicznie	przedsiębiorstwo	w	zakre-
sie	 utrzymania	 czystości.	 Aktualnie	 jednym	 z	 pil-
niejszych	 zadań,	 jest	dostosowanie	działalności	 do	
wymagań	zawartych	w	nowej	ustawie	o	otrzymaniu	
czystości	i	porządku	w	gminach.

Beata Strzelecka

Spotkanie burmistrza
z prezes ZUK 
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	 W	środę,	19	 lutego	br.	burmistrz	Robert	Czapla	
spotkał	 się	 w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Nowogardzie	
z	Bernadetą	Jastrzębską	z	Arch+,	której	firma	została	
wyłoniona	w	przetargu	dotyczącym	wykonania	do-
kumentacji	projektowo-kosztorysowej	na	przebudo-
wę	nowogardzkiej	biblioteki.	Wyłoniona	projektant-
ka,	 której	 propozycja	 okazała	 się	 najkorzystniejsza	
złożyła	ofertę	na	kwotę	33.210	złotych	(najdroższa	
spośród	8	ofert	opiewała	na	kwotę	220	170	zł	–	dop.
red.).	Zgodnie	z	planami	 jakie	ma	co	do	gminnych	
instystucji	kultury	burmistrz	Robert	Czapla,	projekty	
zmian	mają	odzwierciedlać	potrzeby	użytkowników	
a	także	-	sąsiadując	z	zabytkowymi	murami	obron-
nymi	i	Placem	Wolności	-	stanowić	kulturalną	wizy-
tówkę	Nowogardu.	
	 Trzykondygnacyjny	budynek,	w	którym	mieści	się	
Miejska	Biblioteka	Publiczna	ma	42	 lata,	 na	blisko	
1500	mkw.	powierzchni	użytkowej	obiektu	odbywa	
się	szereg	zajęć	dla	starszych	i	młodszych	–	nie	tyl-
ko	czytelników.	-	Dzisiejsze	biblioteki	służą	nie	tylko	
czytelnictwu.	 Są	 to	 również	 miejsca,	 gdzie	 można	
wypić	kawę	i	spotkać	się,	by	porozmawiać	z	drugim	
człowiekiem	 –	mówiła	 uczestnicząca	w	 spotkaniu,	
dyrektor	biblioteki	Aneta	Wysoszyńska.	
	 Powstanie	 więc	 biblioteczna	 kawiarnia,	 gdzie	
przy	 filiżance	 kawy	 czy	 herbaty	można	 będzie	 od-
dać	 się	ulubionej	 lekturze	 albo	dyskusji,	 a	 z	myślą	
o	 potrzebujących	 skupienia	 czytelnikach	 “kapsuły	
ciszy”	-	specjalne	kabiny	aktustyczne,	dające	możli-
wość	“wyłączenia	się”	z	otoczenia.	W	części	łazienek	
pojawią	się	przewijaki	dla	niemowląt.	Na	zewnątrz,	
od	 strony	murów,	ma	powstać	 letni	 “ogródek”	dla	
miłośników	 książek	 i	 innych	 form	 intelektualnego	
odpoczynku	oferowanych	przez	bibliotekę.	Ma	więc	
być	nowocześnie	i	z	pomysłem.
	 W	myśl	założeń	projektowych	zostanie	wykona-
ny	remont	podjazdów	dla	osób	niepełnosprawnych,	

Biblioteka z duchem czasu.
Spotkanie z projektantką przebudowy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie

a	poszczególne	sale,	w	tym	czytelnia	 i	wypożyczal-
nia	 zostaną	powiększone.	 Przebudowa	uwzględnia	
też	m.in.	 termomodernizację	 i	 remont	wnętrza	bi-
blioteki,	przebudowę	i	remont	intalacji	sanitarnych,	
kotłowni	i	instalacji	c.o.,instalacji	wentylacyjnej	gra-
witacyjnej,	odgromowej	a	także	m.in.	ramont	dachu	
-	w	związku	z	troską	o	środkowisko	burmistrz	Robert	
Czapla	 wskazał,	 że	 jednym	 z	 rozwiązań	 może	 być	
instalacja	systemu	fotowoltaicznego,	którzy	rozwią-
załby	też	sprawę	oświetlenia	budynku.	O	dotacje	na	
inwestycje	łączące	modernizację	obiektów	użytecz-
ności	publicznej	z	oszczędnością	energetyczną	w	ra-
mach	odnawialnych	źródeł	energii,	urząd	będzie	się	
starać	 między	 innymi	 w	 Wojewódzkim	 Funduszu	
Ochrony	Środowiska	lub	z	Funduszy	Norweskich.	
	 W	 spotkaniu	 wzięli	 też	 udział:	 Paulina	 Golacik	
z	 Wydziału	 Inwestycji	 i	 Remontów	 oraz	 Jarosław	
Soborski	 -	kierownik	Wydziału	Rozwoju	Lokalnego,	
Funduszy,	Kultury	i	Sportu.	
	 Dokumentacja	 projektowo-kosztorysowa	 na	
przebudowę	Miejskiej	 Biblioteki	 Publicznej	ma	 zo-
stać	wykonana	do	4	czerwca	2020r.

Beata Strzelecka
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	 W	czasie	ferii	nowogardzka	biblioteka	przygoto-
wała	dla	dzieci	wiele	zajęć	oraz	ciekawych	spotkań.	
W	 ramach	 zajęć,	w	czwartek	20	 lutego	br.,	 grupa	
dzieci	w	wieku	od	6	do	12	lat,	pod	opieką	pracow-
nic	Miejskiej	 Biblioteki	 Publicznej	 im.	 Stefana	 Że-
romskiego	odwiedziła	Ratusz	i	burmistrza	Roberta	
Czaplę.	
	 Na	początku	spotkania,	z	uwagi	na	„Tłusty	Czwar-
tek”,	burmistrz	poczęstował	dzieci	pysznymi	pączka-
mi.	Otrzymały	one	również	upominki.	Po	rozmowie	
na	 temat	 pracy	 urzędu,	 dzieci	 odwiedziły	 również	
między	innymi	gabinet	sekretarza	gminy,	skarbnika	
i	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geodezji	
i	Rolnictwa.

Marcin Ościłowski

Wizyta u burmistrza
w ramach „ferii w bibliotece” 
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	 Burmistrz	Nowogardu	Robert	Czapla	serdecznie	
zaprasza	płatników	podatku	CIT	na	spotkanie	infor-
macyjne	o	możliwościach	zwolnienia	z	podatku	CIT.
	 Polska	Strefa	Inwestycji	to	instrument	dzięki	któ-
remu	możesz	uzyskać	ulgę	podatkową	na	realizację	
nowej	inwestycji.	Możesz	z	niego	skorzystać	na	tere-
nie	całej	Polski,	niezależnie	od	wielkości	firmy.
	 Spotkanie	skierowane	 jest	przedsiębiorców	pla-
nujących	 nowe	 inwestycje	 lub	 rozszerzenie	 istnie-
jących	działalności	i	możliwościach	uzyskania	zwol-
nień	w	podatku	CIT.
	 W	trakcie	spotkania	będzie	możliwość	indywidu-
alnych	konsultacji	ze	specjalistami	Kostrzyńsko	Słu-
bickiej	–Specjalmej	Strefy	Ekonomicznej

Spotkanie informacyjne
dla płatników podatku CIT 

Termin	spotkania:	05-03-2020	godz	11.00
Miejsce	spotkania:
Urząd	Miejski	w	Nowogardzie;
Plac	Wolności	1;	Duża	Sala
Kontakt:	Specjalista	ds.	Specjalnej	Strefy
Ekonomicznej	Andrzej	Mazurczak
Tel.	502	444	840
e-mail.:	amazurczak@nowogard.pl
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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

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza

do	składania	ofert	na	zadanie 

pn.:	„Opracowanie	dokumentacji	projektowo-kosztorysowej	na	zadanie:		
Przebudowa	i	rozbudowa	świetlicy	wiejskiej	w	Wierzbięcinie”. 

	Termin	składania	ofert	upływa	04.03.2020	o	godz.	12:00. 
Szczegółowe	informacje	dostępne	pod	adresem: 

http://bip.nowogard.pl/unzip/11358.dhtml
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Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie	w	związku	z	pozyskaniem	środków	na	realizację	pro-
gramu	„Asystent	Osobisty	Osoby	Niepełnosprawnej”	-	edycja	2019-2020,	który	finansowany	jest	ze	
środków	pochodzących	z	Funduszu	Solidarnościowego	prosi	o	kontakt	osoby	spełniające	kryteria	
ogłoszone	w	programie	i	zainteresowane	uzyskaniem	wsparcia.

Głównym	celem	programu	jest	pomoc	osobom	niepełnosprawnym	w	zakresie	prawidłowego	funk-
cjonowania	w	życiu	społecznym.	Zadaniem	asystenta	będzie	wspieranie	aktywności	osoby	niepeł-
nosprawnej,	wsparcie	i	pomoc	w	codziennych	czynnościach	związanych	z	dojazdami,	rehabilitacją,	
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	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Spo-
łecznej:	http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=10999

Program	Finansowany	ze	środków	Funduszu	Solidarnościowego
Emila	Bas	

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do	składania	ofert	na	zadanie

pn.:	,,Wyłapywanie	bezdomnych	zwierząt	z	terenu	Gminy	Nowogard”.

Termin	składania	ofert	upływa	03.03.2020	r.	o	godz.	09:00.

Szczegółowe	informacje	dostępne	pod	adresem:

http://bip.nowogard.pl/strony/11360.dhtml
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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

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,	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym

Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie
Dorota	Maślana
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