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	 Zgodnie	z	obietnicą	burmistrza	
Roberta	 Czapli,	 przy	 restauracji	
“Neptun”	 nad	 nowogardzkim	 je-
ziorem,	powstanie	pływający	po-
most	rekreacyjny.
	 W	 dniu	 3	 listopada	 br.	 bur-
mistrz	 ogłosił	 ofertę	 na	wykona-
nie	 zadania	 pn.	 “Wykonanie	 po-
mostu	pływającego	oraz	naprawy	
pomostu	drewnianego	przy	stani-
cy	żeglarskiej	KNAGA”.	Nad	nowo-
gardzkim	 jeziorem	planowane	są	
zatem	dwie	inwestycje	w	ramach	
jednego	zadania	na	realizację	któ-
rego	 burmistrz	 pozyskał	 środki	 z	
Urzędu	Marszałkowskiego.
	 Burmistrz	 konsekwentnie	 in-
westuje	 w	 rozwój	 infrastruktury	
nad	jeziorem,	a	jest	ono	uznawa-
ne	za	naszą	“perełkę”.	Dzięki	pły-
wającemu	 pomostowi	 mieszkań-
cy	będą	mogli	korzystać	z	uroków	
jeziora	 również	 poza	 sezonem,	
taki	 obiekt	 będzie	 zachęcał	 do	
spacerów	 i	 podniesie	 atrakcyj-
ność	całego	obiektu	rekreacyjne-
go	wokół	 jeziora.	 Pomost	 będzie	
służył	do	uprawiania	wędkarstwa	
i	 rekreacji	ogólnej,	będzie	miał	3	
m	szerokości	i	24	m	długości.	Zo-

Będzie nowy pomost

stanie	 wykonany	 z	 15	 gotowych	
elementów	 połączonych	 ze	 sobą	
w	 kształt	 litery	 “T”.	 Przyjemnie	
będzie	przejść	się	pomostem	na-
wet	 w	 pochmurne	 jesienne	 po-
południe,	 gdyż	 wyposażony	 bę-
dzie	w	oświetlenie,	a	gdyby	ktoś	
potrzebował	 posiedzieć	 w	 ciszy	
i	 spokoju,	 rozkoszując	 się	 wido-
kiem	 życia	 na	 jeziorze,	 z	 pewno-
ścią	 skorzysta	 z	 zamontowanych	
na	pomoście	ławeczek.
	 Burmistrz	 regularnie	 wspiera	
również	 nowogardzkich	 żeglarzy.	

Poprzez	 realizację	 zadania	 nasi	
żeglarze	 będą	 mogli	 cieszyć	 się	
wyremontowanym	 pomostem	
przy	 stanicy	 żeglarskiej	 KNAGA.	
Na	 obecnym	 pomoście	 należy	
wymienić	 nawierzchnię,	 gdyż	 ta,	
która	 obecnie	 pokrywa	 pomost,	
jest	już	silnie	wysłużona.
	 To	 wspaniała	 informacja	 dla	
mieszkańców,	 którzy	w	 kolejnym	
sezonie	będą	mogli	z	obu	pomo-
stów	korzystać.

Ewa Brzykcy
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	 Zapowiedziany	 przez	 premiera	 w	 piątek	 nakaz	
pracy	 zdalnej	 w	 administracji	 publicznej	 zacznie	
obowiązywać	z	jednodniowym	przesunięciem	tj.	od	
wtorku	3	listopada	br.
	 W	 sobotę	 odbyło	 się	 spotkanie	 konsultacyjne	
przedstawicieli	rządu	z	przedstawicielami	samorzą-
dowej	 Komisji	 Wspólnej	 Rządu	 i	 Samorządu	 Tery-
torialnego	w	 sprawie	 zasad	 funkcjonowania	 admi-
nistracji	 samorządowej	 po	 wprowadzeniu	 nowych	
ograniczeń	w	związku	ze	wzrostem	zachorowań	na	
COVID-19.	Jak	zapowiedziano,	nowe	rozporządzenie	
wprowadzi	pracę	zdalną	w	urzędach	 i	 jednostkach	
organizacyjnych,	 jednak	 upoważni	 kierowników	
urzędów	i	jednostek	do	ustalenia	szczególnych	roz-
wiązań	 organizacyjnych	w	 zakresie	 podstawowych	
usług	publicznych.
	 W	związku	z	decyzją	rządu	informujemy,	że	pra-
cownicy	Urzędu	 nadal	 będą	 obsługiwali	większość	
interesantów	drogą	telefoniczną,	będą	dostępni	dla	
Państwa	 pod	 wskazanymi	 numerami	 telefonów,	 a	
wszystkie	sprawy	będą	realizowane	na	bieżąco.
Przepraszamy,	jeśli	planowane	spotkania	z	naszymi	
pracownikami,	 szczególnie	 te	 w	 większym	 gronie,	
musiały	zostać	odwołane.	Kiedy	będzie	to	możliwe	
zostaną	ustalone	nowe	terminy	spotkań.
	 W	 sprawach	 pilnych,	 wymagających	 kontaktu	
osobistego	z	pracownikiem	Urzędu	należy	umówić	
się	telefonicznie	i	podczas	obsługi	zachować	wszel-
kie	środki	ostrożności,	a	więc	zdezynfekować	ręce,	
zasłonić	usta	i	nos	oraz	zachować	dystans	1,5	metra.
W	 trosce	o	Państwa	bezpieczeństwo	 i	 bezpieczeń-
stwo	 pracowników	 Urzędów,	 którzy	 pozostają	 na	
stanowiskach	prosimy	 również	o	korzystanie	 z	 for-
my	elektronicznej	kontaktu.	Wnioski,	w	 tym	wnio-
sek	o	rejestrację	dziecka,	wniosek	o	wydanie	odpisu	
aktu	stanu	cywilnego	można	wygodnie	złożyć	przez	
platformę	epuap.
	 Zachęcamy	też	do	kontaktu	przez	naszą	skrzynkę	
pocztową,	 umieszczoną	 na	 przodzie	 budynku	 Ratu-
sza,	od	strony	Placu	Wolności	po	prawej	stronie	od	
wejścia	głównego	przy	stojakach	na	rowery.	Skrzynka	
oznaczona	napisem	„Poczta	do	Urzędu	Miejskiego”.	
Jeżeli	chcą	Państwo	złożyć	wniosek:
•	Prosimy	pobrać	wzór	ze	strony	internetowej	 i	go	
wypełnić	lub	napisać	wniosek	odręcznie
•	Umieścić	wniosek	w	skrzynce	(jeśli	do	wniosku	za-
łączone	są	załączniki,	spiąć	je	lub	umieść	w	kopercie)
•	Na	wniosku	KONIECZNIE	zamieścić	numer	telefo-
nu	kontaktowego	i	adres	e-mail,	o	ile	taki	Państwo	
posiadają.	 Oddzwonimy	 lub	 napiszemy	 w	 każdej	
sprawie.	
Skrzynka	jest	opróżniana	co	kilka	godzin.

Informacje dotyczące pracy
Urzędu Miejskiego

	 Aby	dokonać	opłat,	w	tym	opłaty	za	gospodaro-
wanie	odpadami	komunalnymi	prosimy	skorzystać	z	
wygodnej	formy	płatności	internetowych.
	 Przepraszamy	za	wszelkie	utrudnienia	jakie	taka	
forma	pracy	może	spowodować,	jednakże	chcieliby-
śmy	podkreślić,	 iż	swoją	decyzję	burmistrz	uzasad-
nia	wyłącznie	troską	o	nasze	wspólne	zdrowie.

W przypadku potrzeby kontaktu z Urzędem 
prosimy o kontakt telefoniczny
Biuro	Obsługi	Interesanta:	91	39	26	200,
Biuro	Podatków	i	Opłat:		91	39	26	217,
91	39	26	219	(kasa),	91	39	26	220
Sprawy	Obywatelskie:	91	39	26	205,
91	39	26	212	(meldunki),	91	39	26	213,	91	39	26	215	,
Dowody	osobiste:	91	39	26	215,
Urząd	Stanu	Cywilnego:	91	39	26	230,
Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	Geode-
zji	i	Rolnictwa:	91	39	26	225,	91	39	26	227
Wydział	 Architektury,	 Budownictwa	 i	 Planowa-
nia	Przestrz.:	91	39	26	229,	91	39	26	228,
Wydział	Gospodarki	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Środowiska:	91	39	26	238,
91	39	26	239,	91	39	26	232,	91	39	26	242,
Wydział	Roz.	Lokalnego,	Funduszy,	Kultury
i	Sportu:	91	39	26	293,	91	39	26	233,
Pełnomocnik	Burmistrza	ds.	Osób
Niepełnosprawnych:	91	39	27	238

Uprzejmie	prosimy	o	rozważenie	możliwości	za-
łatwiania	osobiście	w	Urzędzie	 jedynie	najważ-
niejszych	spraw,	których	nie	można	załatwić	dro-
gą	elektroniczna	korzystając	z	EPUAP.
adres	skrytki:	/95vh8g9klu/skrytka

Wszelkich	płatności	prosimy	dokonywać
drogą	on-line	na	podstawowe	konto	gminy:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
Opłaty	za	gospodarowanie	odpadami
komunalnymi	na	nr	konta	Gminy	Nowogard:
33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
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	 W	poniedziałek	2	listopada	br.	minął	kolejny	ter-
min,	kiedy	to	przewodniczący	Marcin	Nieradka	(PiS)	
powinien	 zwołać	 sesję	 Rady	Miejskiej.	 Kolejny	 raz	
sesja	się	nie	odbyła,	nie	została	nawet	zwołana.	To	
już	3	sesja	która	nie	doszła	do	skutku.	O	co	chodzi?	
Dlaczego	 przewodniczący	 nie	 zwołuje	 sesji	 ?	 Czy	
zdobyte	 dofinansowania	 do	 inwestycji	 są	 zagrożo-
ne?	Kiedy	sesja	się	odbędzie?		
	 Zarówno	burmistrz	Robert	Czapla	jak	i	radni	SLD	
i	 PSL	 konsekwentnie	 wnioskują	 o	 zwołanie	 sesji	
z	uwagi	na	podjęcie	decyzji	w	sprawach	bardzo	waż-
nych		dla	gminy.		Gdzie	w	tym	wszystkim	podziali	się	
radni	PiS	i	Nowa?	Dlaczego	tak	bardzo	unikają	obrad	
sesji?		Zastanawiające	jest	to	że	pomimo	wielu	py-
tań,	odpowiedzi	nie	ma.	Najpierw	problemem	były	
sesje	 w	 szkołach.	 Następnie	 kiedy	 udało	 się	 zna-
leźć	salę	z	dala	od	szkół	w	sarnim	lesie,	pojawił	się	
znowu	problem,	miejsce	się	nie	spodobało.	Mamy	
pandemię	nie	od	dziś,	więc	dlaczego	 radni	 koalicji	
większościowej	 mając	 do	 dyspozycji	 kilka	 możli-
wości	dalej	 sesji	nie	chcą.	Czego	się	boją?	A	może	
w	tym	wszystkim	chodzi	tylko	o	to	aby	pokazać,	że	
burmistrz	znów	nie	pozyskuje	pieniędzy	na	inwesty-
cje	co	byłoby	nieprawdą.	Radni	PiS	i	Nowa	albo	boją	
się	epidemii	 i	na	sesje	nie	przychodzą,	albo	nawet	
jak	 zwołują	 posiedzenie	 komisji,	 gdzie	 siedzą	 stło-
czeni	ramię	w	ramię,	tak	 jak	zrobił	 to	radny	Kielan	
z	Nowej,		to	w	sesji	i	tak	uczestniczyć	nie	chcą.	Cie-
kawe,	prawda?	Komisja	odbyć	się	może	a	sesja	już	
nie.	O		co	tu	chodzi?	W	jaką	grę	grają	radni	opozycji?	
Pewnie	długo	się	jeszcze	nie	dowiemy.	

Przewodniczący znowu sesji nie zwołał 
Spraw przybywa a czasu na działanie
coraz mniej...

	 Sprawa	jest	na	tyle	pilna,	że	niektóre	inwestycje	
nie	mogą	czekać.	Mimo	to,	przewodniczący	Marcin	
Nieradka	 (PiS)	 sesji	nie	 zwołuje.	Przypomnijmy	 	 że		
ostatnie	obrady	Rady	Miejskiej	w	dniu	15	paździer-
nika	 nie	 odbyły	 się	 z	 powodu	 braku	 na	 sali	 obrad	
radnych	z	PiS	i	Nowa,	burmistrz	Robert	Czapla	zło-
żył,	w	uzgodnieniu	z	radnymi	SLD	i	PSL,	jeszcze	w	ten	
sam	dzień	wniosek	o	zwołanie	kolejnej	sesji.	Miały	
wówczas	być	podjęte	uchwały	dotyczące	funduszu	
sołeckiego	 14	 sołectw.	 Kolejnym	 bardzo	 ważnym	
tematem	jest	zmiana	w	budżecie	Gminy,	 	dotyczą-
ca	realizacji	budowy	oczyszczalni	ścieków	i	sieci	ka-
nalizacji	w	Słajsinie.	Następnym	można	powiedzieć	
priorytetowym	tematem	poruszanym	przez	samych	
mieszkańców		jest		przebudowa	kanalizacji	w	ciągu	
ulicy	 Kilińskiego.	 Na	 sesję	 RM	 czeka	 jeszcze	 jeden	
temat,	 którym	 jest	 pomoc	 finansowa	 dla	 pogoto-
wia	 ratunkowego,	 które	 z	 własnych	 środków	 nie	
jest	w	stanie	zakupić	bramy	do	garażu	karetek.	Nie	
może	być	sytuacji,	w	której	karetka	nie	wyjedzie	do	
wezwania	 z	 powodu	 popsutej	 bramy.	W	ostatnich	
dniach	 doszedł	 jeszcze	 jeden	 temat	 bardzo	ważny	
dla	 mieszkańców	 dotyczący	 zdrowia	 i	 bezpieczeń-
stwa.	 Chodzi	 tu	 o	 budowę	 lądowiska	 przy	 nowo-
gardzkim	szpitalu	dla	helikoptera	Lotniczego	Pogo-
towia	Ratunkowego.	
	 Tymczasem	 2	 listopada	 minął	 kolejny	 termin	
kiedy	to	Przewodniczący	miał	poinformować	Biuro	
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Rady	o	dacie,	 godzinie	 i	miejscu	 sesji.	 Radni	 SLD	 i	
PSL	 złożyli	 wniosek	 do	 przewodniczącego	 o	 sesje,	
ale	żadnej	odpowiedzi	zwrotnej		nie	otrzymali.	

Dlaczego sesje się nie odbywają? 

	 Z	 tygodnia	 na	 tydzień	 spraw	 przybywa,	 a	 Rada	
Miejska	nadal	nie	spotkała	się	w	celu	ich	omówienia.	
Nie	ma	wyznaczonej	daty	kolejnej	sesji,	nie	ma	woli	
ze	strony	przewodniczącego,	aby	w	najbliższym	cza-
sie	sesję	zwołać,	a	powinien	to	zrobić	najpóźniej	na	
7	dzień	od	daty	otrzymania	wniosku.	Czy	konieczna	

będzie	interwencja	wojewody?	Nie	wiemy	kiedy	stan	
epidemii	się	skończy,	czy	mieszkańcy	mają	czekać,	aż	
według	przewodniczącego	będziemy	mogli	bezpiecz-
nie	pracować,	obradować	i	podejmować	decyzje?
	 Postępowanie	przewodniczącego	 coraz	bardziej	
dziwi	 o	 czym	pisaliśmy	niejednokrotnie.	 Być	może	
warto	pamiętać	o	tym	przy	okazji	kolejnych	wybo-
rów.	Państwo	wybieracie	radnych	w	nadziei,	że	Wa-
sze	sprawy	zostaną	wzięte	pod	uwagę,	powierzacie	
im	państwo	swoje	pieniądze,	swoje	miasto,	a	oni	nie	
pracują,	nie	obradują,	nie	reagują.

Marcin Gręda
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	 W	 poprzednich	 tygodniach	 kobiety	 i	 osoby	 je	
wspierające	 tłumnie	 protestowały	 na	 ulicach	 No-
wogardu	manifestując	swój	sprzeciw	wobec	decyzji	
Trybunału	Konstytucyjnego,	radykalnie	ograniczają-
cego	prawa	kobiet	zakazując	im	podejmowania	de-
cyzji	w	sprawie	aborcji	eugenicznej.
	 Od	 kilku	 tygodni	 całe	 społeczeństwo,	 bardzo	
słusznie	walczy	 o	 swoje	 prawo	 do	 decydowania	 o	
swoim	ciele,	o	swoim	losie,	o	losie	całych	swoich	ro-
dzin.
	 Takie	postawy	należy	wspierać,	należy	wspierać	
walkę	o	poszanowanie	wolności	i	godności.
	 Z	drugiej	strony,	należy	potępiać	działania	ogra-
niczające	naszą	wolność	i	odbierające	nam	godność.
	 W	dniu	6	listopada	burmistrz	Robert	Czapla	zło-
żył	 wniosek	 do	 Przewodniczącego	 Rady	Miejskiej,	
Marcina	Nieradki	o	zwołanie	sesji.	Do	porządku	ob-
rad	 zgłoszony	 został	 	 punkt “Przyjęcie stanowiska 
przez Radę Miejską w sprawie poszanowania praw 
kobiet”.
	 Jak	pisze	w	swoim	uzasadnieniu	burmistrz	“Jako	
przedstawiciele	 mieszkańców	 naszego	 miasta	 sto-
imy	po	stronie	kobiet,	ich	wolności	podmiotowości	
i	 godności.	 Nigdy	 nie	 będziemy	 arbitrami	 ludzkich	
sumień”.
	 Burmistrz	podkreśla,	że	wyrok	TK	stoi	w	sprzecz-
ności	 z	 art.7	Międzynarodowego	paktu	Praw	Oby-
watelskich	 i	 Politycznych,	 mówiącym	 że	 “Nikt	 nie	
będzie	 poddawany	 torturom	 lub	 okrutnemu,	 nie-
ludzkiemu	albo	poniżającemu	traktowaniu	lub	kara-
niu”.

Burmistrz popiera protesty kobiet
	 Nie	dość,	 że	decyzja	 TK	odbiera	polskim	kobie-
tom,	 które	 nie	 ze	 swojej	winy	 znajdują	 się	w	 dra-
matycznej	 sytuacji,	prawo	do	decydowania	o	swo-
im	życiu	i	zdrowiu,	to	wydaje	tak	haniebne	decyzje	
w	 trakcie	 trwania	 pandemii!	 Takie	 postępowanie	
utrudnia	 społeczeństwu	 wyrażanie	 	 niezadowole-
nia,	jeśli	nie	chce	narażać	się	ich	na	utratę	zdrowia	i	
życia,	a	przecież	każdy	ma	prawo	wyrażać	sprzeciw,	
pandemia	czy	nie!
	 Wspierając	mieszkańców	w	walce	 o	 swoje	 pra-
wa,	 godność	 i	 wolność,	 wzorem	 Rady	 Miasta	 w	
Szczecinie	 i	 Sejmiku	Województwa	 Dolnośląskiego	
burmistrz	nie	chce	pozostać	obojętny	na	problemy	
społeczne,	stąd	wprowadzenie	punktu	do	porządku	
obrad	tak	długo	wyczekiwanej	sesji.
	 Jak	 zapewne	 wszyscy	 pamiętają,	 już	 trzeci	 raz	
radni	nie	spotkali	się	na	sesji	Rady	Miejskiej	aby	po-
chylić	 się	nad	palącymi	problemami	Gminy	Nowo-
gard.	Poza	sprawami	inwestycyjnymi	i	budżetowymi	
czekającymi	od	3	tygodni	w	kolejce	na	uwagę	rad-
nych,	pojawiają	się	sprawy	społeczne.
	 Czy	 tym	 razem	 radni	 PiS	 i	 Nowa,	 którzy	 do	 tej	
pory	 do	 obrad	 się	 nie	 kwapili,	 staną	 na	 wysoko-
ści	zadania	 i	przyłączą	się	do	obrony	praw	naszych	
mieszkańców?	Czy	tym	razem	uda	się	zwołać	sesję	
Rady	 Miejskiej?	 Jeśli	 nie	 sam	 przewodniczący,	 to	
być	może	zastępcy	przewodniczącego,	radna	Pawalk	
czy	radny	Bociarski,	zwołają	sesję,	dając	możliwość	
Radzie	 Miejskiej	 pracować,	 podejmować	 decyzje,	
wspierać	mieszkańców?

Ewa Brzykcy
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	 Setki	 ludzi	 przeszły	w	miniony	piątek	głównymi	
ulicami	 Nowogardu,	 by	 zaprotestować	 przeciwko	
planom	związanym	z	zaostrzeniami	przepisów	zwią-
zanych	z	aborcją.	Był	wśród	nich	burmistrz	Robert	
Czapla.
	 Demonstracja	 rozpoczęła	 się	 o	 godzinie	 18	 na,	
nazwa	 nie	 jest	 tu	 przypadkiem,	 placu	 Wolności.	
Pomimo	zimna	i	padającego	deszczu	zebrało	się	na	
nim	wielu	mieszkańców	Nowogardu	 i	 okolic,	 a	 jak	
mówiła	 jedna	z	organizatorek,	wszyscy	mieli	 jeden	
cel.	 Wśród	 uczestników	 wspieranej	 nawet	 przez	
kierowców	wielkich	 ciężarówek	manifestacji,	 która	
ciągnącą	 się	 na	 setki	metrów	 kolumną	 przeszła	w	
kierunku	Szkoły	Podstawowej	nr	2,	a	później	wróciła	
przed	ratusz,	znaczną	część	stanowili	ludzie	bardzo	
młodzi.	Nie	mieli	oni	wątpliwości,	że	walczą	w	słusz-
nej	sprawie.
	 Wraz	z	mieszkańcami	Nowogardu	w	demonstra-
cji	 uczestniczył	 burmistrz	 gminy	 Robert	 Czapla,	 w	
pełni	popierający	postulaty	Strajku	Kobiet.	Jak	sam	
nam	powiedział,	 jest	nie	tylko	za	utrzymaniem	do-
tychczasowego	 tzw.	 kompromisu	 aborcyjnego,	 ale	
także	 uważa,	 że	 przepisy	w	 tym	 zakresie	 powinny	
być	zliberalizowane	w	ten	sposób,	by	kobiety	miały	
dostęp	do	aborcji	na	życzenie	do	12	tygodnia	ciąży.

Paweł Botarski

Protest kobiet w Nowogardzie
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	 Burmistrz	 pozyskał	 w	 samym	
2020	r.	3	374	800	zł	między	inny-
mi	 z	 Programu	 Rozwoju	 Obsza-
rów	 Wiejskich	 na	 przebudowę	
kanalizacji	w	Słajsinie,	z	Programu	
Operacyjnego	 Polskiej	 Cyfryzacji	
na	 zakup	 laptopów	 do	 zdalnego	
nauczania,	z	Wojewódzkiego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	na	 li-
kwidację	barszczu	 sosnowskiego,	
likwidację	 folii	 rolniczych	 i	 likwi-
dację	 azbestu,	 z	 Europejskiego	
Funduszu	Cyfrowego	na	moderni-
zację	punktów	Hotspot,	z	Urzędu	
Marszałkowskiego	 na	 program	
leczenia	niepłodności,	a	do	końca	
roku	 mają	 zostać	 podpisane	 ko-
lejne	 umowy	na	 dofinansowanie	
termomodernizacji	3	szkół	z	tere-
nu	Gminy	 i	wymianę	oświetlenia	
na	terenie	Gminy.
	 Jak	 słusznie	 podjął	 w	 swoim	
artykule	 z	 3	 listopada	 br.	 Dzien-
nik	 Nowogardzki,	 w	 latach	 2014	
-2019	 sytuacja	 wyglądała	 nieco	
inaczej,	 zapewne	 za	 sprawą	 po-
wołanej	 przez	 Radę	 Miasta	 ko-
misji	 ds.	 Pozyskiwania	 Funduszy	
Europejskich	 z	 obecną	 przewod-
niczącą	 rady,	 panią	 Pawlak,	 	 na	
czele.
	 Jak	 się	 okazało	 ten	 niespoty-
kany	 twór	 komisyjny	 nie	 spełnił	
swojego	zadania,	nie	udało	się	za	
jego	 pomocą	 pozyskać	 żadnych	
środków	 zewnętrznych,	 nie	 uda-
ło	 się	 za	 jego	 pomocą	 zrealizo-
wać	żadnych	inwestycji	mających	
wpływ	na	poprawę	sytuacji	Gmi-
ny	i	mieszkańców.
	 W	 rezultacie	 komisja	 została	
rozwiązana	 ale	 braki	 w	 budżecie	
inwestycyjnym	pozostały.
	 Nie	jest	tajemnicą,	że	środków	
zewnętrznych	 pozyskiwanych	 do	
budżetu	mogłoby	być	więcej,	ale	
do	 tego	 potrzebna	 jest	 współ-
praca,	a	 radni	koalicji	PiS	 i	Nowa	

Skuteczność Gminy w pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych

Od 2014 roku środki zewnętrzne nieprzerwanie są wykorzystywane przy realizacji gminnych inwestycji. 
Burmistrz Robert Czapla pozyskał w latach 2014-2020 łącznie 24 099 789 zł inwestując w rozwój Gminy. 
Środki zewnętrzne wykorzystywane są na realizację zadań związanych ze sportem, oświatą, infrastruktu-
rą drogową, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

takiej	współpracy	dotychczas	nie	
podejmują.
	 Można	 by	 pozyskać	 więcej	
środków,	działając	w	szerszym	za-
kresie,	wykorzystując	dotacje,	po-
życzki	 umarzalne	 w	 dziesiątkach	
procent	 czy	 dofinansowania	 ale	
radni	PiS	 i	Nowa	blokują	dofinan-
sowane	inwestycje.	Swoim	postę-
powaniem	nie	raz	udowodnili	oni,	
że	nie	zależy	im	na	rozwoju	Gminy.	
Nie	 dość	 że	 nie	 przyjmują	 środ-
ków	zewnętrznych	do	budżetu,	nie	
podejmując	 uchwał	 (np.	 Ścieszka	
wokół	jeziora;	pożyczka	1	mln	200	
tys	zł	 z	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodar-
ki	Wodnej	w	20%	umarzalna),	nie	
pojawiając	się	na	sesji	Rady	Miej-
skiej	 aby	 nad	 uchwałami	 się	 po-
chylić	 (budowa	 kanalizacji	w	 Słaj-
sinie	 dofinansowanie	 z	 2	 źródeł	
zewnętrznych:	RXXI	i	Urzędu	Mar-
szałkowskiego	 łącznie	 na	 kwotę 
2	mln	600	tys	zł,	przebudowa	ka-
nalizacji	 w	 ul.	 J.	 Kilińskiego:	 dofi-
nansowanie	 planowanej	 inwesty-
cji	z	WFOŚiGW	w	formie	pożyczki		
na	1	119	862,34	zł,	z	czego	30%	ma	
zostać	 umorzone),	 to	 w	 dodatku	
podejmują	 decyzje	 rujnujące	 bu-
dżet	Gminy.
	 W	wyniku	wieloletnich	działań	
radnych	koalicji	Pis-	Nowa,	Gmina	
Nowogard	ma	obniżone	dochody	
budżetowe.	 Na	 skutek	 ciągłego	
obniżania	 podatków	 czy	 to	 rol-
nego,	 leśnego,	 transportowego	
czy	 od	 nieruchomości,	 a	 także	
98%	bonifikata	opłaty	przekształ-
ceniowej	 jeśli	chodzi	o	wieczyste	
użytkowanie	 sytuacja	 może	 nie-
długo	wyglądać	 tak,	 że	w	 nieda-
lekiej	przyszłości	dochody	bieżące	
zrównają	 się	 z	 bieżącymi	 wydat-
kami	nie	pozostawiając	w	budże-
cie	środków	na	 	 inwestycje.	Brak	
inwestycji	natomiast	 to	brak	roz-

woju	 Gminy,	 prowadzi	 do	 całko-
witej	stagnacji.
	 Obecnie	Gmina	ma	budżet	na	
poziomie	 budżetu	 z	 roku	 2010,	
a	ciągle	realizuje	zadania	publicz-
ne	 na	 które	 wydatki	 dynamicz-
nie	 rosną.	Nie	 dość,	 że	 radni	 PiS	
i	 Nowa	 nie	 pomagają	 pozyskać	
środków	zewnętrznych,	to	jeszcze	
pogłębiają	 swoją	 polityką	 dziurę	
zmniejszając	wpływy	do	budżetu	
o	kwotę	sięgającą	1	mln	zł	rocznie.	
Zauważmy,	że	na	takich	decyzjach	
Gmina	traci	miliony,	a	przeciętny	
mieszkaniec,	właściciel	nierucho-
mości,	zyskuje	w	skali	roku	zaled-
wie	parę	złotych.
	 Na	przestrzeni	ostatnich	lat	to	
już	7	mln	zł	strat	w	budżecie	Gmi-
ny,	7	mln	które	mogły	być	zainwe-
stowane	w	Gminę.	Mogliśmy	 już	
dawno	przebudować	Plac	Wolno-
ści,	 na	 którym	mieszkańcom	 tak	
zależy.
	 W	 czasach	 gdzie	 rząd	hamuje	
rozwój	 gospodarczy	 kraju	 radni	
koalicji	 większościowej	 dalej	 po-
dejmują	decyzje	osłabiające	kon-
dycję	finansową	Gminy.
	 W	 obecnej	 sytuacji	 trzeba	
w	 końcu	 wziąć	 odpowiedzial-
ność	 za	 swoje	 decyzje,	 zmienić	
kierunek	 polityki	 na	 prorozwojo-
wą	 i	 proinwestycyjną.	Wystarczy	
spojrzeć	na	sąsiednie	gminy.	Gmi-
na	 Goleniów,	 jest	 gminą	 bogatą,	
chociażby	 z	 powodu	 wpływów	
z	parku	przemysłowego.	Jednakże	
podatki	w	tej	gminie	są	przez	rad-
nych	 regularnie	 waloryzowane	
i	podnoszone,	a	nie	obniżane.	To	
daje	 gminie	 możliwość	 realizacji	
inwestycji	i	rozwoju.		
	 Czas	 pozwolić	 burmistrzowi	
Nowogardu	 i	 radnym	 klubu	 Le-
wicy	 i	 PSL	 wykorzystywać	 środki	
zewnętrzne	i	inwestować	w	naszą	
Gminę.
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	 Szczury,	 bo	 o	 nich	 tu	 mowa,	
drążąc	 podziemne	 kanały	 w	 po-
szukiwaniu	 pożywienia	 spowo-
dowały	 zapadnięcie	 się	 szlaku	
komunikacyjnego,	 co	 można	
było	 zaobserwować	 na	 chodni-
ku	 wzdłuż	 ulicy	 Armii	 Krajowej	 i	
Warszawskiej.	 Stąd	 decyzja	 bur-
mistrza Roberta Czapli o prze-
prowadzeniu	 skoordynowanej	
deratyzacji	na	terenie	Gminy	No-
wogard.	

	 Zgodnie	z	Regulaminem	utrzy-
mania	 czystości	 i	 porządku	 na	
terenie	gminy	Nowogard	w	przy-
padku	 wystąpienia	 na	 terenie	
nieruchomości	gryzoni,	właścicie-
le	nieruchomości	 zobowiązani	 są	
niezwłocznie	przeprowadzić	obo-
wiązkową	 deratyzację.	 W	 przy-
padku	 częstego	 pojawiania	 się	
gryzoni,	 właściciele	 nieruchomo-
ści	zobowiązani	są	przeprowadzać	
deratyzację	 częściej,	 co	 najmniej	
raz	na	5	lat,	przy	czym	w	odniesie-
niu	do	zabudowy	jednorodzinnej,	
co najmniej raz na 2 lata.

	 Jak	wynika	 z	 rozpoznania,	 nie	
wszyscy	 właściciele	 nieruchomo-
ści	o	tym	pamiętają,	o	 ile	wspól-
noty	 i	spółdzielnie	mieszkaniowe	
pilnują	 terminów	 deratyzacji	 i	
szybko	 reagują,	 o	 tyle	 właścicie-
le	prywatnych	posesji	nie	zawsze	
biorą	sprawy	w	swoje	ręce.	Kiedy	
pojawia	się	problem	ze	szczurami			
w	 kanalizacji,	 mieszkańcy	 szuka-
ją	 pomocy	 w	 Przedsiębiorstwie	
Usług	 Wodnych	 i	 Sanitarnych,	 a	
kiedy	gryzonie	pojawiają	się	przy	
śmietnikach	 czy	 w	 piwnicach,	
mieszkańcy	 zgłaszają	 się	 do	 Po-
wiatowej	 Stacji	 Sanitarno	 –	 Epi-
demiologicznej	lub	Gminy.

	 Pomimo	że	ze	szczurami	walczy	
się	najczęściej	w	trybie	doraźnym	
w	miejscu	pojawienia	się	gryzoni,	
chcemy	 iść	 o	 krok	 dalej,	 dlatego	
zwracamy	się	z	prośbą	do	miesz-

Jak poinformowała Gminę Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Gardno w Nowogardzie,

na terenie spółdzielni pojawił się problem gryzoni. 

kańców,	szczególnie	domów	wie-
lorodzinnych,	 zarządców	 wspól-
not	 i	 spółdzielni	mieszkaniowych	
aby	 przyłączyć	 się	 do	 wspólnej	
akcji	deratyzacji	w	Gminie	Nowo-
gard.

	 Szanowni	Państwo,	 jeśli	 jeste-
ście	 właścicielami	 prywatnych	
posesji,	 zarządcami	 wspólnoty	
lub	 spółdzielni	 mieszkaniowej,	
włączcie	 się	 do	 naszej	 wspólnej	
akcji.	 Zróbmy	 to	 razem,	 aby	 po-
zbyć	się	„gryzącego”	problemu!

	 Aby	ułatwić	Państwu	przepro-
wadzenie	 sprawnej	 deratyzacji,	
przedstawiamy	 poniższą	 instruk-
cję	postępowania.
1.	 Do	 deratyzacji	 użyj	 trutki	 gry-
zoniobójczej,	 ogólnodostępnej	w	
handlu.
2.	W	dniach	pomiędzy	9	–	13	.11.	
2020	r.	wyłóż	trutkę	zgodnie	z	za-
mieszczoną	ulotka,	dołączoną	do	
zakupionego	 produktu	 w	 miej-
scach	gdzie	szczury	pojawiają	się	
najczęściej	tj.	przy	śmietnikach,	w	
piwnicach,	na	strychach,	podwó-
rzach,	 w	 budynkach	 gospodar-
czych.
3.	 Równocześnie	 umieść	 ostrze-
żenie	 i	 informację	 o	 niebezpie-
czeństwie	zatrucia	ludzi	i	zwierząt	
domowych.
4.	 Wyłożoną	 trutkę	 zabezpiecz	
przed	 dostępem	 zwierząt	 domo-
wych	i	ptactwa.

5.	 Pozostaw	 wyłożoną	 trutkę	 na	
okres	 sugerowany	 przez	 produ-
centa,	po	czym	trutkę	usuń.
6.	 Martwe	 gryzonie	 zabezpiecz	 i	
oddaj	 do	 utylizacji	 podmiotowi	
mającemu	 uprawnienia	 wetery-
naryjne.

	 Jeśli	mieliby	Państwo	problem	
z	 przeprowadzeniem	 deratyzacji	
na	terenie	własnej	posesji,	wszel-
kich	 informacji	 i	 pomocy	 udzieli	
państwu	pani	Anna	Stokłos	z	wy-
działu	 Gospodarki	 Komunalnej	
Mieszkaniowej	 i	 Ochrony	 Śro-
dowiska	 pod	 numerem	 telefonu 
91	39	26	239.

	 Należy	zwrócić	uwagę,	że	pro-
blem	gryzoni	na	terenie	nierucho-
mości	nasila	się	kiedy	mieszkańcy	
ułatwiają	 gryzoniom	 dostęp	 do	
resztek	 jedzenia.	 Trzeba	więc	 za-
dbać,	aby	resztki	jedzenia	nie	były	
dla	 nich	 łatwo	dostępne.	 Pojem-
niki	na	odpady	muszą	być	szczel-
nie	 zamykane,	 drzwi	 i	 okna	 do	
piwnic	w	których	przechowuje	się	
zapasy	jedzenia	muszą	być	szczel-
ne,		jedzenie	którym	dokarmiane	
są	dziko	żyjące	koty,	musi	być	na	
bieżąco	sprzątane,	co	więcej,	nie	
można	spuszczać	resztek	jedzenia	
w	 toalecie	do	 kanalizacji	 sanitar-
nej. 

	 Jeśli	 przyzwyczajenie	 miesz-
kańców	w	 kwestii	 pozostawiania	
odpadków	 jedzenia	 się	nie	 zmie-
nią,	problem	szczurów	na	terenie	
ich	nieruchomości	będzie	zawsze	
powracał,	powodując	 zniszczenia	
i	zagrożenia	dla	zdrowia.

	 Miejmy	 nadzieję,	 że	 dzięki	
zgranym	 działaniom	 i	 zaangażo-
waniu	 mieszkańców	 pozbędzie-
my	się	tych	uciążliwych	gryzoni	z	
terenu	naszej	Gminy.

Ewa Brzykcy



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe10

1. Na czym polega program
Program	 zakłada	 dostarczenie	 niezbędnych	 pro-
duktów	do	Twojego	domu.	Mogą	to	być	dostarczo-
ne	artykuły	podstawowej	potrzeby,	w	tym	artykuły	
spożywcze,	 środki	 higieny	 osobistej.	 Możesz	 rów-
nież	poprosić	o	pomoc	np.	w	sprawach	urzędowych	
(jeżeli	 ich	 zakres	 nie	 wymaga	 Twoich	 upoważnień	
lub	 udostępnienia	 danych	 wrażliwych),	 wyprowa-
dzenie	psa,	itp.	Zakres	usług	na	rzecz	osoby	starszej	
jest	ograniczony	tzw.	dystansem	sanitarnym	(np.	nie	
możesz	poprosić	o	usługę	sprzątnięcia	mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program
Program	jest	realizowany	od	20	października		do	31	
grudnia	2020	r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za	realizację	programu	odpowiada	lokalny	ośrodek	
pomocy	społecznej	w	Twojej	gminie

4. Kto może skorzystać z programu?
Program	jest	dla	osób	powyżej	70	roku	życia,	które	
zdecydowały	się	na	pozostanie	w	domu,	dla	własnego	
bezpieczeństwa	w	czasie	pandemii.	W	szczególnych	
przypadkach,	 pomoc	 może	 być	 udzielona	 osobie	
poniżej	70	roku	życia.	Szczególne	sytuacje	oznaczają	
brak	możliwości	 zapewnienia	niezbędnych	potrzeb	
wynikających	ze	stanu	zdrowia	oraz	sytuacji	rodzinnej	 
i	społecznej	osoby.	Ocena	takiej	stanu	sytuacji	i	de-
cyzja	 o	 udzieleniu	 wsparcia	 należy	 do	 realizatora	
programu,	czyli	od	decyzji	ośrodka	pomocy	społecz-
nej.	Z	programu	nie	mogą	korzystać	osoby,	które	już	
otrzymują	wsparcie	w	ramach	usług	opiekuńczych,	
czy	 specjalistycznych	 usług	 opiekuńczych.	 Udziele-
nie	pomocy	w	ramach	programu	nie	zależy	od	kry-
terium	dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty	zakupów	pokrywa	senior.	Senior	przekazuje	
pieniądze	przed	dokonaniem	zakupów.	Zasady	i	spo-
sób	rozliczania	ustala	indywidualnie	ośrodek	pomo-
cy	społecznej,	podczas	pierwszego	kontaktu	z	Tobą.	
Pomoc	w	postaci	usług,	np.	pomoc	np.	w	sprawach	
urzędowych,	wyprowadzenia	psa,	są	nieodpłatne.	

Pytania i odpowiedzi
dla Seniora

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora.
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infoli-
nii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecz-
nej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie 
będzie mógł Ci pomóc.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK	1.
Zadzwoń	na	infolinię	22	505	11	11
•	Zgłoś	podczas	rozmowy,	że	zdecydowałeś	się	zo-
stać	w	domu.	Zapisz	datę	i	godzinę	kiedy	dzwoniłeś.
•	Infolinia	działa	od	poniedziałku	do	niedzieli	w	go-
dzinach	08:00-21:00
•	Osoba	przyjmująca	zgłoszenie	przekazuje	Twoją	proś-
bę	o	pomoc	do	ośrodka	pomocy	 społecznej	w	danej	
gminie	przez	system	Centralnej	Aplikacji	Statystycznej

KROK	2.
•	Pracownik	ośrodka	pomocy	społecznej	kontaktuje	
się	 z	 Tobą	 telefonicznie.	W	 celu	 weryfikacji	 poda-
je	datę	 i	 godzinę	kiedy	dzwoniłeś	na	 infolinię.	Na-
stępnie	zweryfikuje	zgłoszenie	i	ustali	w	jaki	sposób	
można	Ci	pomóc.	Poda	imię	i	nazwisko	osoby,	która	
do	Ciebie	przyjdzie	oraz	datę.
•	Podczas	rozmowy	telefonicznej,	pamiętaj	o	zapi-
saniu	numeru	do	ośrodka	pomocy	społecznej	oraz	
danych	osoby,	która	do	Ciebie	przyjdzie.
•	W	razie	wątpliwości,	zadzwoń	do	Twojego	ośrodka	
pomocy	społecznej.

KROK	3.
•	Przychodzi	do	Ciebie	osoba,	którą	OPS	wyznaczył	
do	pomocy.	W	celu	weryfikacji	poda	imię	i	nazwisko.	
W	przypadku	pomocy	w	formie	zrobienia	zakupów	
senior	przekazuje	pieniądze	przed	dokonaniem	za-
kupów.	Zasady	i	sposób	rozliczania	ustala	indywidu-
alnie	 ośrodek	 pomocy	 społecznej,	 podczas	 pierw-
szego	kontaktu	z	Tobą.
•	Pamiętaj	o	zachowaniu	zasad	bezpieczeństwa:	noś	
maseczkę,	 zachowuj	 dystans,	 w	 miarę	 możliwości	
używaj	rękawiczek	jednorazowych.

KROK	4.
•	Odbierasz	zakupy	od	osoby,	która	Ci	pomaga	z	za-
chowaniem	 zasad	 bezpieczeństwa:	 noś	 maseczkę,	
zachowuj	dystans,	w	miarę	możliwości	używaj	ręka-
wiczek	jednorazowych.
PAMIETAJ!	 Płacisz	 tylko	 za	 rzeczywisty	 koszt	 zaku-
pów.	Pozostałe	usługi	są	nieodpłatne!
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7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Lokalne	 ośrodki	 pomocy	 społecznej	 realizują	 pro-
gram	na	terenie	gminy.	Zakupy	czy	usługi	mogą	być	
realizowane	 poprzez	 pracowników	 ops	 (pracowni-
ków	 socjalnych,	 asystentów	 rodziny,	 pracowników	
administracyjnych	 i	 innych).	 Gmina	 może	 również	
podjąć	 decyzję	 o	 zatrudnieniu	 nowych	 pracowni-
ków,	 zleceniu	 realizacji	 tego	 zadania	 organizacjom	
pozarządowym,	 zakupie	 usługi	 od	 sektora	 prywat-
nego,	 współpracy	 z	 wolontariuszami,	 harcerzami,	
żołnierzami	WOT,	członkami	ochotniczych	straży	po-
żarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy 
może być realizowana wielokrotnie? 

Usługa	może	być	świadczona	raz	w	tygodniu,	bądź	
kilka	razy	w	czasie	trwania	programu,	ale	jest	to	uza-
leżnione	od	organizacji	działań	przez	ośrodek	pomo-
cy	społecznej	i	potrzeb	osoby	starszej	w	wieku	70	lat	
i	więcej.	

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka 
pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ra-
mach programu?
Tak,	jeśli	senior	jest	w	wieku	w	wieku	70+	i	wyma-
ga	 wsparcia,	 taka	 pomoc	może	 zostać	 zrealizowa-
na	 w	 ramach	 programu.	 Rekomendujemy	 jednak	
w	pierwszej	 kolejności	 kontakt	 za	pomocą	 infolinii	
22 505 11 11

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
•	17.11.2020	r.	(wtorek)	Boguszyce,	Brzozowo,	Jarchlino,	Konarzewo,	Kulice,	Maszkowo,	Sąpole,	Ża-

bowo,	Żabówko.

•	20.11.2020	r.	(piątek)		Glicko,	Lestkowo,	Miętno	(bez	nr	20-23),	Orzechowo,	Orzesze,	Wierzchy,	Wo-

łowiec,	Sikorki,	Struga,	Szczytniki,	Zagórz,	Zatocze.

•	 26.11.2020	 r	 (czwartek)	 Bochlin,	 Dąbrowa,	 Grabin,	 Karsk,	 Ogary,	 Ogorzele,	 Olszyca,	 Ptaszkowo,	

Warnkowo,	Wierzchęcino,	Suchy	Las.

•	27.11.2020	r.	(piątek)	Bieniczki,	Bieńczyce,	Osowo,	Wojcieszyn,	Słajsino.

•	30.11.2020	r.	(poniedziałek)	Wierzbięcin,

Andrzej Garguliński

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego
	 W	dniach	1	października	–	30	listopada	2020	r.	od-
będzie	się	zbiórka	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	
zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego.
	 Odbiór	 wymienionych	 wyżej	 odpadów	 odbywać	
się	będzie	w	formie	wystawki	.	Mieszkańcy	budynków	
wielolokalowych	 powinni	 wystawiać	 je	 przy	 pojem-
nikach	na	odpady	komunalne,	natomiast	mieszkańcy	
domów	jednorodzinnych	przed	posesją,	przy	drodze	
dojazdowej.	Istotne	by	odpady	były	wystawione	przed	
godziną	7.00	w	dniu,	w	którym	zaplanowany	jest	ich	
odbiór.	Niespełnienie	tego	warunku	może	skutkować		
nieodebraniem	odpadów.

	 Odbierane	 będą	 wszelkiego	 rodzaju	 meble	 (sto-
ły,	szafy,	krzesła	itp.),	drzwi,	ramy	okienne,	elementy	
drewniane,	materace,	pierzyny,	dywany,	domowe	su-
szarki	na	pranie,	wózki	dziecięce,	duże	zabawki	dzie-
cięce	i	inne	tego	typu	odpady.
	 UWAGA!	 	 Nie	 będą	 odbierane	 takie	 odpady	 jak	
części	 samochodowe,	 odpady	 budowlane,	 wanny,	
umywalki,	muszle	 i	 spłuczki	 toaletowe,	 rolety,	płoty,	
odpady	ogrodowe	czy	spakowane	w	worki,	wiadra	lub	
kartony	odpady	domowe.
Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	powinien	być	
wystawiany	kompletny!
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UWAGA!
	 W	 związku	 ze	 znacznym	 zwiększeniem	 licz-
by	 wykrytych	 przypadków	 zakażenia	 wirusem 
SARS-CoV-2,	 od	 20	 października	 2020	 r.	 zostają		
przywrócone	ograniczenia	w	dostępie	do	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie
•	Wnioski	można	składać	drogą	elektroniczną	lub	
pocztą.
•	 W	 nagłych	 przypadkach	 prosimy	 o	 kontakt	
w	celu	umówienia	wizyty.	Wpuszczane	będą	wy-
łącznie	 osoby	 przestrzegające	 obowiązku	 prze-
słaniania	twarzy.
Kontakt:
•	Biuro	obsługi	-	91	392	62	51,	ops@nowogard.pl
•	Świadczenia	rodzinne	-	91	392	02	00,
alalik@nowogard.pl
•	Fundusz	alimentacyjny	-	91	392	58	67,
azamara@nowogard.pl
•	Usługi	opiekuńcze	-	91	392	62	53,	
rojko@nowogard.pl
•	Asystenci	rodziny	–	913926254,
zflorkowski@nowogard.pl	
•	Duża	Karta	Rodziny
•	Karta	Seniora
•	 Dział	 Świadczeń	 przyznawanych	 decyzją 
–	91	392	62	89,	mjurczak@nowogard.pl

•	Dział	Pracy	Socjalnej	-	91	392	62	90,
mjurczak@nowogard.pl
•	Procedura	Niebieskiej	Karty
-	bpakulska@nowogard.pl
•	Pomoc	w	trakcie	przebywania	w	kwarantannie.
•	Dział	ekonomiczno-	administracyjny
–	091	392	62	52,	apisarek@nowogard.pl
kasa	–	091	392	62	50

Po	godzinie	15,30	zostały	włączone
dwa	numery	telefoniczne-interwencyjne

telefon	interwencyjny
(od	15:30	do	19:00)

606	539	844
telefon	interwencyjny

	(całodobowy)
570	830	336

	 Uprzejmie	 proszę	 o	 rozważenie	 możliwości	
załatwiania	 bezpośrednio	 w	 Ośrodku	 Pomocy	
Społecznej	 jedynie	 najważniejszych	 spraw,	 któ-
rych	nie	można	załatwić	drogą	elektroniczną		ani	
telefoniczną.

Drodzy	Czytelnicy	i	Użytkownicy
W	trosce	o	Wasze	i	nasze	bezpieczeństwo
prosimy	o	zastosowanie	się	do	obostrzeń. 

W	wypożyczalniach	i	czytelniach
może	znajdować	się	tylko	jedna	osoba. 
Wyjątek	stanowi	dziecko	+	opiekun.	
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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.
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Biuletyn	„Wiadomości	Samorządowe”	można	otrzymać	w	następujących	punktach:	Urząd	

Miejski	w	Nowogardzie	 -	 Biuro	Obsługi	 Interesantów,	 pl.	Wolności	 1,	 pok.	 5;	 Sołectwa;	

Nowogardzki	 Dom	 Kultury,	 pl.	 Wolności	 7,	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Nowogardzie,	

pl.	 Wolności	 9;	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	 Rejonowy	 w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	

Polskiego	 7;	 Centrum	 Edukacji	 i	 Przedsiębiorczości	 „Profit”w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	

Polskiego	3;	Handel	Art.-Spożywczo-Przemysłowe	Roman	Kwiatkowski,	ul.	Woj.	Polskiego	

3A;	Miejska	Biblioteka	Publiczna,	pl.	Wolności	8;	Bank	Pekao	S.A.,	ul.	Bankowa	5;	PKO	BP	

S.A.,	Pl.	Wolności	5;	 „Netto”	Supermarket,	ul.	700-lecia	22;	 Józef	Sosnowski	–	 sklep,	ul.	

Poniatowskiego	5/1;	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	Warszawy	102;	Sklep	„Banan”,	ul.	

Boh.	Warszawy	103;	Sklep	spożywczo-przemysłowy,	Stanisław	Barliszyn,	ul.	Boh.	Warszawy	

44;	Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	Apteka	 „ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	Warszawska	 14;	

„Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	 ul.	 Armii	 Krajowej	 51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	 ul.	

Warszawska	9;	 Sklep	„Biedronka”,	ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	 „Polo”,	ul.	700-lecia	

20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	

Armii	Krajowej	51;	Sklep	spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	

ul.	 3	Maja	31C;	 Sklep	 spożywczo-monopolowy,	 ul.	 Bat.	 Chłopskich	1a;	 Zakład	Karny,	 ul.	

Zamkowa	 7;	 Sklep	 „PROMYK”,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Sklep	 spożywczo-	 -przemysłowy	

„SANDRA”,	 ul.	 Leśna	 6c;	 Sklep	 spożywczy	 Emilia	 Biegajło,	 ul.	 Gen	 Bema	 40/a;	 Sklep	

KAMAR,	ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	

Anna	Wiśniewska	ul.	Bema	58,	Salon	fryzjerski	M.	Kouhan,	ul.	700-lecia	27B.	FINANS-BUD	

(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	9/7a;	REMO	Rolety-

Żaluzje-Tapety	 Janusz	 Włodarczyk	 Nowogard,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Komisariat	 Policji	

Nowogard,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 9;	 ZBK	 ul.	 700-lecia	 14;	 Sklep	 Spożywczo-Monopolowy	

„Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	

Artykuły	Spożywczo-Przemysłowe	Edmund	Szukalski,	ul.	Armii	Krajowej	12a;	Pasmanteria	

„OLEŃKA”,	ul.	Stolarska	2;	NZOZ	LEKS	ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	

„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	

700-lecia	26a;	Sklep	ABC	ul.	Wojska	Polskiego	59/A,	„U	NATALII”	ul.	Zamkowa	4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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