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 22 stycznia zainaugurowała działalność duża sala 
treningowa dla miłośników kulturystyki, crossfit 
i fitness - El Toro. Klub ten funkcjonuje w centrum 
Nowogardu, przy ul. Sądowej, a prowadzą go Maja 
Jeziorska oraz znany nowogardzki kulturysta Krzysz-
tof Skryplonek, który zdobywał już tytuły wicemi-
strza świata i złoty medal mistrzostw Europy. Jak 
sam mówi, w El Toro trenować praktycznie wszy-
scy - od pań uprawiających fitness, przez miłośnikó 
crossfitu, po zaawansowanych kulturystów. Wa-
chlarz możliwości jest naprawdę ogromny, a wypo-
sażenie ma być stale uzupełniane.
 - Każdy klub, który powstaje na terenie naszej 
gminy, a kultywuje rozwój sportu i krzewienie kul-
tury fizycznej, jest dla nas miejscem wyjątkowym. 
Bo możemy dzięki temu pracować nad swoim cia-
łem, poznawać je, hartujemy się jak stal i spraw-
dzamy swoje możliwości. Gratuluję twórcom 
El Toro, bardzo się cieszę, że ten projekt został zre-
alizowany, a już na dzisiejszym otwarciu widać, jak 
duże jest zainteresowanie działalnością tego klubu. 
W imieniu władz gminy i burmistrza Roberta Czapli 
życzę, by było ono jak największe - powiedział nam 
obecny w sobotę na miejscu wiceburmistrz Bogdan 
Jaroszewicz.
 Więcej informacji na temat nowego klubu znaj-
dziecie na facebookowym profilu El Toro Siłownia.

Paweł Botarski

Klub sportowy „El Toro” już działa
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 W związku z docierającymi sygnałami dotyczącymi 
zaśmiecania chodnika i terenów przyległych w Warn-
kowie, burmistrz Nowogardu Robert Czapla zwrócił 
się z pismem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Star-
gardzie o ustawienie w ciągu chodnika koszy ulicznych 
na śmieci oraz uprzątnięcie pasa drogowego z zale-

Śmieci w Warnkowie
gających kubeczków po napojach i opakowań. Do 
czasu podjęcia interwencji przez RDW w Stargardzie 
zwracamy się do mieszkańców naszej gminy oraz osób 
przejeżdzających o nie wyrzucanie odpadów do przy-
legających do chodnika rowów i na tereny zielone.

Andrzej Sawicki
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 10 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, zorga-
nizował konferencję prasową, poświęconą wprowa-
dzonemu przez Rząd RP dodatkowi osłonowemu, 
który ma rekompensować wzrost kosztów energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, obowiązujące już od 
początku roku. 

Czym jest dodatek osłonowy?

 Dodatek osłonowy to nowe świadczenie pie-
niężne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej 
potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie 
cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów ener-
gii. Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia, 
otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza 
część zostanie wypłacona w terminie do 31 mar-
ca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 
roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 
01 lutego do 31 października 2022 roku, cały doda-
tek otrzymają w 100% wypłaty do 2 grudnia 2022r. 
Trzeba jednak pamiętać, że wnioski złożone po 31 
października br. nie będą rozpatrywane. 
 
 Wnioski o dodatek osłonowy można składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przy 
ulicy 3 Maja 6  od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. 
Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem profilu zaufanego.

 Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego 
zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wy-
płatę dodatku osłonowego.

Kto może się starać o dodatek osłonowy i ile otrzy-
ma?

 O dodatek mogą wnioskować osoby, których 
dochód miesięczny nie przekracza 2.100 złotych 
(w przypadku jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego) lub 1.500 złotych (na jedną osobę w wie-
loosobowym gospodarstwie domowym). 

Dodatek osłonowy
– dla kogo i ile?

Przewidziano następujące kwoty do uzyskania:
400 zł – dla gospodarstwa domowego złożonego 
z 1 osoby,
600 zł – dla gospodarstwa złożonego z 2 lub 3 osób,
850 zł – dla gospodarstwa złożonego z 4 lub 5 osób,
1150 zł – dla gospodarstwa złożonego z 6 lub więcej 
osób. 

 Co ważne, wyższe kwoty dopłat przewidziano 
dla osób, które ogrzewają swój dom m.in. piecem 
węglowym, kuchnią węglową czy kominkiem – pod 
warunkiem, że to źródło ciepła zostało wpisane do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

 W takiej sytuacji kwoty dodatku osłonowego 
będą wyglądać następująco:
500 zł – dla gospodarstwa domowego złożonego 
z 1 osoby,
750 zł – dla gospodarstwa złożonego z 2 lub 3 osób,
1062,50 zł – dla gospodarstwa złożonego z 4 lub 5 
osób,
1150 zł – dla gospodarstwa złożonego z 6 lub więcej 
osób.

Za jaki okres będą brane dochody  przy ustalaniu 
prawa do dodatku osłonowego ?

Jeżeli wniosek zostanie złożony:
• Do końca lipca 2022 r. za 2020 rok
• Od 1 sierpnia 2022r do 31 października 2022r za 
2021 rok

 W przypadku przekroczenia kryterium docho-
dowego, uprawniającego do otrzymania dodatku 
osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za 
złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia 
ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętne-
go miesięcznego dochodu.

 Dodatek energetyczny, o który można było do-
tychczas wnioskować, został wstrzymany od stycz-
nia do grudnia 2022r. Wnioski złożone w celu otrzy-
mania dodatku energetycznego w roku 2022 nie 
będą rozpatrywane.

Od 4 stycznia 2022 roku Polacy mogą ubiegać się o dodatek osłonowy, który 
ma pokryć koszty związane ze stale rosnącymi cenami prądu i gazu. Jak wy-
sokie jest świadczenie, kto może się o nie ubiegać i do kiedy można złożyć 
wnioski?
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Nowy burmistrz Nowogardu - WOŚP
 Dwa dni spędził w fotelu burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli, Urzędzie Miejskim i podległych 
mu instytucjach Pan Grzegorz Kubat ze Świnoujścia. 
Nie był to jednak efekt nieoczekiwanej zmiany na 
tym stanowisku, a wylicytowania tak nietypowego 
“fantu” podczas dwóch finałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Grzegorz Kubat, przywitany 
serdecznie przez wiceburmistrza Bogdana Jarosze-
wicza i urzędników z ratusza, swoją kadencję rozpo-
czął 24 stycznia, odbierając akt przekazania władzy 
w Nowogardzie, następnie poznał pracowników 
magistratu, odwiedził Bibliotekę Miejską, szpital 
i Nowogardzką Strefę Inwestycyjną, a także wybrał 
się na spacer wokół Jeziora Nowogardzkiego. Dru-
giego dnia spotkał się ze strażakami z jednostek OSP 
w Ostrzycy i Osowie, odwiedził Ośrodek Pomocy 

Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Nowogardzie, a pożegnano go uroczystym 
obiadem w restauracji “Przystań”.
 - Wrażeń było bardzo dużo i nie spodziewałem 
się, że na burmistrzu spoczywa tak duża odpowie-
dzialność. To naprawdę ciężka praca i naprawdę nie 
jest tak, jak nam się zdaje, że nic nie robi. Bo musi 
podejmować wiele trudnych decyzji, a to duża od-
powiedzialność. Cieszę się też, że przy okazji udało 
się pomóc fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, a przede wszystkim osobom, które opieki 
lekarskiej potrzebują - mówił w trakcie symboliczne-
go pełnienia urzędu Grzegorz Kubat.
 Dwudniowy burmistrz zapowiedział również, 
że ponownie weźmie udział w licytacji fotela 
Roberta Czapli Link do niej znajdziecie na stronie 
www.nowogard.pl.

Paweł Botarski
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Porządki w gminie Nowogard
Od ponad dziesięciu lat, z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej 
gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu 
Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Grabienie liści - ścieżka przy ul. Zielonej

Grabienie liści wkoło jeziora

Grabienie skwerków przy parkingu - ul. Zielona

Zbiórka śmieci - ul. Zielona
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 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, 
że w imieniu mieszkańców Gminy Nowogard zamie-
rza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie o przyznanie dotacji 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 
właściciele lub współwłaściciele nieruchomości 
położonych 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

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wy-
łącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki fi-
nansowe to odbioru, transportu
3. Właściciele nieruchomości mogą ponieść ewen-

USUWANIE AZBESTU W 2022 ROKU
– rusza nabór wniosków!!!

tualnie koszty wynika-
jące z różnicy stawki 
WFOŚiGW a wyłonio-
nej firmy.
4. Koszty zakupu 
i montażu nowego po-
krycia dachowego po-
nosi właściciel budyn-
ku, gmina nie udziela 
dofinansowania w tym zakresie.
5. 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.
6. Demontaż pokryć dachowych z istniejących 
obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowla-
nym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Sta-
rostwie Powiatowym
7. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofi-
nansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do 
WFOŚiGW w Szczecinie - www.wfos.szczecin.pl
8. w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem 
lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa 
należy dołączyć do składanego wniosku.
9. i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających 
azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza 
Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

UWAGA! Dotychczas wnioski złożone do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją waż-
ność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Szczegółowych informacji i pomocy przy popraw-
nym złożeniu wnioskuudziela:
Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, 
Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, 
mail:astoklos@nowogard.pl

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
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Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka uroczyście obchodziły dziś z nami przedszkolaki z Przedszkola 
nr 1 w Nowogardzie. Po wysłuchaniu opowiadania o tym “Jak Kubuś Puchatek świętował przyjaźń” dzieci 
wykleiły i narysowały laurki dla Kubusia. Serdecznie dziękujemy za przybycie.

Dzień Kubusia Puchatka

 Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie 
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.
 Jak wynika z rozporządzenia, nakazuje się odstrzał sanitarny 
dzików w terminie do dnia 31 marca 2022 r. w liczbie określonej 
w poszczególnych obwodach łowieckich wskazanych w załącz-
niku do rozporządzenia.>Rozporządzenie Wojewody

Odstrzał sanitarny
dzików

 Redakcja czasopisma „Perspek-
tywy” ogłosiła wyniki Rankingu Li-
ceów i Techników. W tegorocznych 
notowaniach nasze Liceum nr 2 za-
jęło 20 miejsce w województwie za-
chodniopomorskim. (Perspektywy 
– ranking wojewódzki). Liceum uzy-
skało również znak jakości „BRĄZO-
WA SZKOŁA 2022”.
Serdecznie gratulujemy!!!

RANKING
LICEÓW OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCYCH 

2022
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Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału
w I Regionalnym Konkursie Piosenki „Wydźwięki NDK”.

Przegląd odbędzie się w środę, 23.03.2022 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej
i będzie preludium do uroczystych obchodów jubileuszu 50 lecia NDK.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie historii polskiej piosenki estradowej,
a motywem przewodnim pierwszej edycji będą polskie utwory z lat 70. 

Spróbujcie swoich sił!

KONKURS | WYDŹWIĘKI LAT 70
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Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie

Czas otwarcia „Białego Orlika” (lodowiska) w Nowogardzie od 11 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
• poniedziałek – piątek: 15.30-20.00

• weekendy, święta oraz ferie: 10.00-20.00
 (przerwa techniczna w godzinach: 14.00-16.00)

Artur Gnych
Władysław Pilipczuk
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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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