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Od lutego rozpoczął działalność 
Dzienny Dom Senior + w Sławcu koło 
Nowogrodu.

Mieszkańcy z gminy, którzy zgłosili 
chęć udziału w projekcie będą mieli 
zapewnioną 8 godzinną ofertę zajęć 
od poniedziałku do piątku. W ramach 
pobytu będą mogli korzystać z usług 
socjalnych w tym wyżywienia – jeden 
ciepły posiłek, a także zajęć terapeuty-
cznych i fizjoterapeutycznych. Do 
dyspozycji są dwa pomieszczenia do 
zwiększania aktywności ruchowej, 
kinezyterapii, wyposażone w odpow-
iedni sprzęt dostosowany do potrzeb i 
sprawności seniorów, a także pokój 
dzienny ze sprzętem RTV, bibliotecz-
kę, pokój relaksacyjny i kuchnię.

Zdrowych, spokojnych

świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i miłości,

pogodnego nastroju,

oraz najwspanialszych spotkań, 

wśród rodziny

i najbliższych przyjaciół 

składa

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodzie oraz Sołtysi

i Radni Rady Miejskiej

w Nowogrodzie

Dokończenie i galeria zdjęć na str. 3 >>>

Senior+ w Sławcu
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 17 stycznia w Mątwicy 
odbyło się oficjalne przekazanie 
terenu budowy inwestycji pn.” Bu-
dowa i rozbudowa odcinka drogi 
645 Nowogród - Łomża wraz z 
obwodnicą Starych Kupisk”.

 Koszt inwestycji to ponad 
pięćdziesiąt milionów złotych, jest 
ona dofinansowana z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego oraz 
budżetu województwa podlaskie-
go. Inwestycja to ponad 10 kilo-
metrów. Obejmie ona wykonanie 
jezdni o szerokości 7 metrów, a 
także m.in. budowę ciągu pieszo-

rowerowego o szerokości 3m na 
całej długości od Łomży do 
Nowogrodu.
Pierwszy etap to wycinka drzew, 
którą wykonawca zrealizował do 
końca  lu tego .  Od kw ie tn ia 
możemy spodziewać się więk-
szych utrudnień na drodze, choci-
aż jak zapewnia wykonawca 
dołoży wszelkich starań aby 
najmniej utrudniać ruch na prze-
budowywanym odcinku. Zgodnie z 
harmonogramem cała inwestycja 
powinna być gotowa w listopadzie 
2019 roku, jednak możemy spod-
ziewać się zakończenia przebud-
owy jeszcze w tym roku.

Rozpoczęcie przebudowy drogi 645
N o w o g r ó d - Ł o m ż a



GAZETA

NOWOGRODZKA
Magazyn informacyjny Gminy Nowogród

3GMINA

 - W wolnym czasie prowa-
dzone będą kółka zainteresowań, 
s z y d e ł k o w a n i e ,  s z y c i e  n a  
maszynie - mówi Ewa Fiega ze 
Stowarzyszenia  Pielęgniarek i 
Położnych na Rzecz Rozwoju, 
Promocji i Doskonalenia Zawo-
dowego, które prowadzi Dzienny 
Dom Senior +. Będziemy starać 
się aby seniorzy spędzili ten czas 
w ciekawy sposób, dopowiada.

 Seniorzy będą pod stałą 
opieką pielęgniarki. Dzięki temu 
skorzystają z edukacji zdrowotnej, 
a ich stan zdrowia będzie monito-
rowany poprzez mierzenie ciśnie-
nia, tętna oraz poziomu cukru. 
Ćwiczenia pod okiem fizjoterapeu-
ty pozwolą dbać o swoją kondycję 
fizyczną i zdrowie.
-Bardzo mi się tu podoba, będzie 
można tu miło spędzić dzień, a 
przy okazji skorzystać z zajęć 
rehabilitacyjnych, mówi jedna z 
pań uczestnicząca w projekcie. 

 Dzienny Dom Senior + w 
Sławcu powstał dzięki dofinanso-
waniu z budżetu państwa w 
kwocie 300 tysięcy złotych, a także 
budżetu gminy Nowogród - prawie 
100 tysięcy.

Senior+ w Sławcu

>>> Dokończenie ze str. 1
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Szanowni Rodzice!

 Jeżeli podjęliście Państwo 
decyzję, aby od 1 września 2018 
roku Wasze dziecko rozpoczęło 
edukację w Przedszkolu Samo-
rządowym w ZSS w Nowogrodzie 
warto zapoznać się z zasadami 
tegorocznego naboru. 
Rekrutacja do przedszkoli na rok 
szkolny 2018/2019 odbywa się na 
zasadach, które zostały określone 
w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

ZASADY OGÓLNE
1. Postępowanie rekrutacyjne 
prowadzone jest na pisemny 
wniosek rodzica pobrany i złożony 
w kancelarii ZSS w Nowogrodzie 
w terminie od 01 marca do 31 
marca.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym 
biorą udział dzieci w wieku od 3 do 
6 lat.
3. Dzieci 6 letnie, urodzone w 
2012 r. mają obowiązkowo odbyć 
roczne przygotowanie przed-
szkolne w przedszkolu bądź 
oddziale przedszkolnym („0”)
4. Komisja rekrutacyjna podaje do 

publicznej wiadomości wyniki 
postępowania rekrutacyjnego w 
formie listy do 29 kwietnia 2018 r. 
5. Przydział dzieci do konkretnych 
oddziałów w przedszkolu nastąpi 
po zakończeniu postępowania 
rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje doty-
czące rekrutacji do Przedszkola 
Samorządowego  w  ZSS w 
Nowogrodzie znajdują się w 
załączniku nr 1 do Zarządzenia 
Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 
lutego 2018 r.

Rekrutacja
do przedszkola

Mimo, że styczeń jest zimowym mie-
siącem, pełnym chłodnych dni, są 
takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na ser-
cu, bo przecież jest to święto kocha-
nych babć i dziadków. Swoich dziad-
ków gościły dzieci ze wszystkich grup 
przedszkolnych.
- Kochamy Was, kochamy całym ser-
cem...zabrzmiało w wierszach i pio-
senkach. Pojawiły się też prze-piękne 
słowa o miłości i radości z posiadania 
dziadków. Nawet naj-młodsze przed-
szkolaki z zaanga-żowaniem śpiew-
ały piosenki i recyto-wały wiersze, a 
na koniec obdarowały swoich ukoc-

hanych dziadków wła-snoręcznie 
wykonanymi upominkami. Mamy 
nadzieję, że udało nam się sprawić 
radość i umilić czas naszym wspa-
niałym seniorom.

Święto Babci i Dziadka

Wielkanoc
-  czas zacząć

Na początku kartki świąteczne, które 
wysłalimy do zaprzyjaźnionych firm i 
przyjaciół przedszkola.
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W 2018 roku uległy zmianie podsta-
wowe zasady dotyczące sposobu 
składania wniosku o przyznanie 
płatności
1. Możliwość złożenia Oświadczenia 
potwierdzającego brak zmian w roku 
2018 w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus.
3. Możliwość złożenia wniosku w wersji 
papierowej, we właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze 
powiatowym ARiMR, wyłącznie w 
uzasadnionych przypadkach.

Oświadczenie
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, 
który we wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2017 deklarował powierzchnię 
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i 
ubiegał się wyłącznie o:
 
- jednolitą płatność obszarową, płatność 
za zazielenienie, płatność dodatkową, 
płatność związaną do powierzchni 
uprawy chmielu, płatność do owiec, 
płatność do kóz, płatność niezwiązaną do 
tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograni-
czeniami naturalnymi lub innymi szcze-
gólnymi ograniczeniami (płatność ONW) 
(PROW 2014-2020),  
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 
2007-2013),  
- premię pielęgnacyjną i premię zalesie-
niową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo potwierdzi brak zmian w 
odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w 2017 roku i chce 
ubiegać się w 2018 roku o te same 
płatności co w roku 2017.
Rolnicy którzy kwalifikują się do złożenia 
oświadczeń a nie złoży go w terminie 
będzie składał wniosek. W przypadku, 
gdy po złożeniu Oświadczenia w gospo-
darstwie wystąpiły zmiany w zakresie 
wnioskowania lub działek referencyjnych 
(ewidencyjnych) lub działek rolnych, lub 
chce wystąpić od dodatkowe płatności 
niż w/w wtedy należy złożyć zmianę do 
wniosku . 
Oświadczenie będzie można pobrać ze 
s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  A R i M R
www.arimr.gov.pl, w biurach powiato-
wych: ARiMR, ODR oraz w UM Nowogród 
lub ze strony internetowej urzędu z chwilą 
opublikowania przez ARiMR.

Wypełnione oświadczenie rolnik 
składa w biurze powiatowym ARiMR. 

Przy składaniu oświadczenia rolnik 
powinien złożyć wniosek o nadanie 
loginu i hasła  lub wcześniej założyć 
sobie hasło poprzez stronę wg zasad 
poniżej. Pozwoli to na bezproblemowe 
obsłużenie wniosku jeśli wynikną zmiany 
we wniosku lub zachce skorzystać z 
innych płatności.

Wniosek w formie elektronicznej
Od 2018 roku wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych PROW składa się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus dostępnej na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i 
M o d e r n i z a c j i  R o l n i c t w a :
www.arimr.gov.pl. Aplikacja będzie 
dostępna od 15 marca.
Aby złożyć  taki wniosek rolnik musi 
posiadać dostęp do systemu teleinfo-
rmatycznego ARiMR w postaci hasła i 
loginu. ARiMR przewidziała dwie możli-
wości uzyskania dostępu :
1. Złożenie odpowiedniego wniosku o 
wydanie hasła i loginu wzory wniosków z 
załącznikach:
- zał. nr 1 dotyczy osób które nie posia-
dały zwierząt i nie mają zarejestrowanej 
siedziby stada ubiegają się tylko o 
dopłaty  do powierzchni  gruntów w 
gospodarstwie.
- zał. nr 2 dotyczy osób które posiadają 
zwierzęta i maja zarejestrowaną siedzibę 
stada lub chcą zarejestrować siedzibę 
stada i utrzymywać przynajmniej jedną 
sztukę zwierząt podlegających syste-
mowi rejestracji w ARiMR lub tez chcą 
zaktualizować swoje dane w systemie 
jednocześnie ubiegają się o płatności do 
powierzchni gruntów w gospodarstwie. 
Złożenie tego  załącznika o nadanie 
hasła i loginu pozwoli również na dostęp 
do systemu Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt polegającego na wykonywanie 
zgłoszeń do ARiMR (urodzenia prze-
mieszczenia itp. oraz sprawdzanie 
stanu).
Wypełniony wniosek o nadanie loginu i 
hasła składa się w biurze powiatowym 
ARiMR w Łomży ul. Nowa 2, pok. 405. 
Wydawanie hasła i loginu odbywa się na 
bieżąco.
2. Rolnik może również bezpośrednio 
poprzez  stronę ARiMR uzyskać hasło i 
login do systemu bezpośredni link

ht tps : / / in te rop .dop la ty.gov.p l /
ewniosek/nowe_konto/nadanieLogin
u.xhtml 

Przy tym sposobie przed przystąpieniem 
do tworzenia swojego konta wymagane 
są następujące dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny producenta  
(numer EP) 9 cyfrowy,
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku 
bankowego (numer rachunku banko-
wego zgodny z numerem w ewidencji 
producentów),
- kwoty z ostatniego przelewu otrzymane-
go z ARiMR, zrealizowanego w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku – tj. w roku 2017* (w 
przypadku braku płatności w roku 2017 
należy wprowadzić wartość 0). 
Przy korzystaniu z tego wariantu prosimy 
o zapoznanie się z wytycznymi umie-
szczonymi na stronie ARiMR gdzie 
opisano krok po kroku tworzenie konta.
ARiMR zaleca utworzenie konta przed 
rozpoczęciem naboru wniosków w 
roku 2018.

Po uzyskaniu hasła i loginu będzie można 
przystąpić do wypełnienia wniosku o 
przyznanie płatności. Wniosek będzie 
wypełniany w aplikacji eWniosekPlus 
dostępnej na stronie internetowej ARiMR 
od 15 marca 2018 r.

Termin składania wniosków przez 
internet od 15 marca do 15 maja.

Szczegółowe informacje nt. naboru 
wniosków o płatności bezpośrednie 
znajdują się na stronach internetowych 
ARiMR. 

W każdy piątek w godzinach od 
8.30 do 14.00 w UM Nowogród 
odbywa się dyżur pracownika 
P Z D R  w  Ł o m ż y  –  M i c h a ł 
Zdrodowski tel. 509 940 093,
u którego można uzyskać informa-
cje nt. wypełniania wniosków i inne 
tematy związane z rolnictwem. W 
pozostałe dni zapraszamy do biura 
PZDR w Łomży ul Nowa 2 III piętro.

Tekst: Michał Zdrodowski
Kierownik PZDR w Łomży

Uwaga rolnicy!!!
Zmiany w płatnościach na rok 2018



P a n i  M a r t a  Ś w i ę c k a  z  Z e s p o ł u 
Prezydialnego Kadr i Szkolenia łomżyń-
skiej komendy przedstawia najważniej-
sze informacje dotyczące procedury 
naboru do służby w tej formacji.

Kto może zostać funkcjonariuszem 
Policji?
Marta Święcka: Służbę w Policji może 
pełnić obywatel polski o nieposzlakowa-
nej opinii, który nie był skazany prawomo-
cnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, korzystający z 
pełni praw publicznych. Kandydat 
powinien mieć co najmniej średnie 
wykształcenie. Jeżeli chodzi o predyspo-
zycje, to oczywiście kandydat powinien 
posiadać odpowiednią sprawność 
fizyczną oraz psychiczną do służby w 
formacjach uzbrojonych. Dodatkowo, w 
przypadku mężczyzn, obowiązkowo 
uregulowany stosunek do służby wojsko-
wej, potwierdzony odpowiednim wpisem 
w książeczce wojskowej.

Jakie są preferencje kandydata do 
służby w Policji?
MŚ: Nabór do służby odbywa się w 
ramach procedury konkursowej, czyli 
kończy się listą rankingową, która 
zawiera sumę punktów zgromadzonych 
przez kandydata podczas procesu 
rekrutacji. Punkty przyznawane są za 
poszczególne etapy rekrutacji oraz za 
dodatkowe preferencje. Dodatkowo, 
premiowane są posiadane umiejętności 
np. tytuł ratownika medycznego, upraw-
nienia instruktora sportów walki, strze-
lectwa sportowego czy ratownika 
wodnego, czy też posiadanie prawa jazdy 
kategorii „A” lub „C”.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby 
rozpocząć procedurę kwalifikacyjną?
MŚ: Po pierwsze kandydat do służby 
musi napisać podanie o przyjęcie do 
służby w Policji.  W przypadku woje-
wództwa podlaskiego, kierowane jest 
ono do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Białymstoku. W podaniu podaje 
się konkretną jednostkę, w której kandy-
dat chce pełnić służbę – np. KMP w 
Łomży. Dodatkowo wypełnia się kwestio-
nariusz osobowy (tylko część A i B). Druk 
kwestionariusza zamieszczony jest na 
stronach internetowych Policji, bądź 
można otrzymać na prowadzonych przez 
komendę spotka-niach promocyjnych czy 
też osobiście po zgłoszeniu się do 
jednostki. Potrzebne są również kserok-
opie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształce-nie i kwalifikacje 
zawodowe (oryginały do wglądu), 
książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do 
służby podlega kwalifikacji wojskowej. 

Z jakich etapów składa się rekrutacja 
do służby w Policji?
MŚ: W momencie złożenia kompletu 
dokumentów rozpoczyna się już postępo-
wanie kwalifikacyjne, które składa się z 
kilku etapów. Ważne jest, aby na każdym 
etapie postępowania mieć ze sobą 
dowód osobisty, gdyż brak tego doku-
mentu nie pozwoli na dalszy udział w 
procedurze. Pierwszym etapem jest test 
wiedzy, który składa się z 40 pytań. Za 
każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 
się 1 punkt. Pytania obejmują zakres 
wiedzy dotyczącej funkcjonowania 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i 
sądowniczej oraz bezpieczeństwo 
publiczne. Należy mieć na uwadze, że 
liczba punktów będzie miała wpływ na 
miejsce w ostatecznym rankingu. 
Przykładowa baza pytań umieszczona 
jest na stronie internetowej Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie.
Drugi etap to test sprawności fizycznej. 
Przystępując do testu kandydat musi 
mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie 
dopuszczające do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych wydane w terminie nie 
przekraczającym  14 dni do dnia przystą-
pienia do testu sprawnościowego oraz 
strój i obuwie sportowe. Zaliczenie tego 
etapu następuje wtedy, gdy kandydat 
pokona tor przeszkód w czasie nie 
przekraczającym 1 minuty 41 sek. Celem 
testu jest sprawdzenie szybkości, 
zwinności i siły kandydata oraz jego 
wytrzymałości. Wyniki zostają przeliczo-
ne na punkty, które dodawane są do 
osiągnięć kandydata w całym procesie 
rekrutacji.
Trzecim etapem jest test psychologiczny 
prowadzony przez psychologów w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku. Badanie to określa predys-
pozycje intelektualne i osobowościowe 
do służby w Policji. Test MultiSelect 
składa się z badania psychologicznego w 
formie testu komputerowego, za który 
można uzyskać maksymalnie 60 punktó-
w. W przypadku uzyskania wyniku 
negatywnego -  do kolejnego postępowa-
nia kwalifikacyjnego można przystąpić 
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 
od dnia przeprowadzenia tego etapu.
Czwarty etap rozmowa kwalifikacyjna. 
Jego celem jest bliższe poznanie kandyd-
ata i jego motywacji do podjęcia służby. 
Pomyślny wynik rozmowy to przepustka 
do kolejnego etapu jakim jest postępowa-
nie sprawdzające, które ma na celu 
ustalenie, czy kandydat może uzyskać 
dostęp do informacj i  niejawnych, 
potwierdzony "poświadczeniem bezpie-
czeństwa".
Kolejnym etapem jest komisja lekarska, 
gdzie kandydat zostaje poddany bada-

niom lekarskim, na podstawie których 
komisja lekarska oceni psychiczną i 
fizyczną zdolność kandydata do służby w 
Policji. 
Proces rekrutacji zamyka lista rankingo-
wa. Punkty uzyskane przez kandydata w 
poszczególnych etapach postępowania 
kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyj-
ne są sumowane. Kandydaci umieszcze-
ni zostają na liście rankingowej w kolej-
ności uzależnionej od liczby uzyskanych 
przez nich punktów. Jeżeli  kandydat 
zaliczy wszystkie etapy postępowania 
kwalifikacyjnego, zostaje przyjęty do 
służby w Policji w najbliższym możliwym 
terminie.  Szczegółowa punktacja 
dostępna jest w „Informatorze dla 
kandydat”,, który można znaleźć na 
stronie internetowej podlaskiej Policji w 
zakładce REKRUTACJA.

Jakie szkolenia odbywa funkcjonari-
usz Policji po przyjęciu do służby?
MŚ: Funkcjonariusz po przyjęciu do 
służby kierowany jest na szkolenie 
zawodowe podstawowe, które trwa około 
6,5 miesiąca. Takie szkolenie odbywa się 
w jednej ze szkół policyjnych. Po jego 
zakończeniu, w ramach adaptacji 
zawodowej funkcjonariusz oddelego-
wany jest do służby w Oddziale Prewencji 
Policji, gdzie m.in. podnosi umiejętności 
praktyczne nabyte podczas szkolenia 
podstawowego. Wszelkie informacje 
dotyczące naboru znajdują się na 
stronach internetowych policji oraz 
zachęcam również do kontaktu osobis-
tego w Zespole Prezydialnym Kadr i 
Szkolenia w budynku Komendy Miejskiej 
przy  ul. Wojska Polskiego 9 codziennie w 
godzinach od 8:00 do 15:00, a w ponie-
działki dodatkowo do godziny 18:00.

Tekst: asp. Ewelina Szlesińska
Zespół Komunikacji Społecznej 

Komendy Miejskiej Policji w Łomży

6 POLICJA
GAZETA

NOWOGRODZKA
Magazyn informacyjny Gminy Nowogród

Zostań Policjantem - pomagaj innym
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W sobotę 24 lutego późnym wieczorem 
członkowie Grupy Rekonstrukcji History-
cznej "Narew" zorganizowali na terenie 
gminy Nowogród marsz historyczny. W 
dwudniowym spotkaniu wzięli udział 
członkowie kilku grup rekonstrukcyjnych 
z całego kraju, m.in. Tomaszowa Mazo-
wieckiego czy Olsztyna. Duży mróz nie 
przestraszył nikogo. Cel był jasny, marsz 
szlakiem umocnień bojowych z okresu 
drugiej wojny światowej.  Między 5 a 10 
września 1939 roku w okolicy Nowogrodu 
trwały zacięte walki. Pamiątką tamtych 
dni jest kompleks schronów bojowych 
zlokalizowanych pomiędzy Szablakiem, 
a mostem w Nowogrodzie. Grupka około 
dwudziestu pięciu osób w ubraniach nie-
mieckich i radzickich wojsk z bronią w 
ręku późnym wieczorem ruszyła w prawie 
10 kilometrowy marsz. Po ponad czte-
rech godzinach zmarznięci rekonstrukto-
rzy zakończyli historyczny przemarsz 
przy ognisku.

Marsz historyczny szlakiem umocnień bojowych
z okresu II wojny światowej 

5 marca 2018r. w Białymstoku odbył się  
trzeci etap Wojewódzkiego  Konkursu  
Języka  Polskiego. Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie 
reprezentowała uczennica klasy 3a 
Joanna Sadowska, przygotowująca się 
do konkursu pod kierunkiem p. Elżbiety 
Przepiórki. Dziś już wiemy, że przygo-
towania zakończyły się sukcesem. 
Joanna  spisała się znakomicie i już ofic-
jalnie  jest na liście laureatów  konkursu. 
Tytuł ten zwalnia z egzaminu CKE z 
zakresu j. polskiego, co jest równo-
znaczne z  uzyskaniem najwyższego 
wyniku z danej części egzaminu. Już 
wkrótce uroczyste spotkanie laureatów  z 
Podlaskim  Kuratorem Oświaty.  

Joanna
Sadowska
laureatką

Nasza działalność jest bardzo szeroka, 

gdyż działamy na terenie Diecezji Łomży-

ńskiej (woj. podlaskie i mazowieckie). 

Bierzemy udział w licznych akcjach 

charytatywnych, a także w konkursach 

wiedzowych, artystycznych i sportowych. 

Na tym polu osiągamy wiele sukcesów.  

Od stycznia braliśmy udział w akcjach: 

- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzę-

dowych Województwa Podlaskiego – 2 

miejsce

- Diecezjalny Konkurs o św. Teresie – kat. 

wiedzowa - 1 miejsce (O. Chojnowska, 

M. Mieczkowska, A. Sadowska)

- Diecezjalny Konkurs Hanki Bielickiej – 

kat. artystyczna - 1 miejsce (K. Chętnik, 

P. Chaberek) i wyróżnienie O. Piaścik

-Diecezjalny Konkurs muzyczny o św. 

Teresie – 2 miejsce w kat. starszej i 3 

miejsce w kat. młodszej

Działalność
Szkolnego

Koła Caritas
przy gimnazjum w Nowogrodzie

Uczestniczyliśmy również w zbiórkach 

charytatywnych odbywających się na 

terenie naszej parafii. Dziękujemy równi-

eż rodzicom za pomoc w realizacji zadań 

podjętych przez nasze koło.

Opiekunem koła jest p. Maria Dąbrow-

ska.
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 Uczennice naszej szkoły wzięły 
udział w półfinałach powiatowych w 
siatkówkę, gdzie zajęły I miejsce. 
Zapewniło im to awans do dalszego 
etapu - finału powiatowego, gdzie 
również zajęły I miejsce. Dalszym 
etapem będzie półfinał wojewódzki. 
Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny Z 
pewnością wszystkie sukcesy udowad-
niają determinację i ciężka pracę. 
Dziękujemy włodarzom naszej gminy za 
udostępnienie nam hali do doskonalenia 
naszych umiejętności sportowych.
Zawodniczki: Aleksandra Chojnowska, 
Aleksandra Pianko, Natalia Plona, 
Aleksandra Ziarno, Aleksandra Piaścik, 
Paulina Modzelewska, Kinga Piaścik, 
Kamila Jabłońska, Alicja Rogińska, 
Zuzanna Kolonko, Natalia Jarnutowska, 
Magdalena Mieczkowska, Izabela 
Szewczyk, Natalia Cwalina.
Opiekun p. Maria Dąbrowska

 24 lutego 2018 roku odbyły się 
indywidualne zawody w tenisa stołowe-
go. Naszą szkołę reprezentowały: 
Paulina Dąbkowska, Aleksandra Ziarno, 
Zuzanna Bączek i Ania Jarnutowska z 
czego Paulina Dąbkowska zdobyła II 
miejsce, a wśród chłopców II miejsce 
zdobył Michał Modzelewski. Opiekunami 
byli pani Maria Dąbrowska i pan Grzegorz 
Fabiszewski.

 W sobotę 24 lutego trzy uczen-
nice ze szkolnego koła Caritas działają-
cego pod opieką pani Marii Dąbrowskiej: 
J o a n n a  S a d o w s k a ,  M a g d a l e n a 
Mieczkowska i Aleksandra Chojnowska 
wzięły udział w Diecezjalnym (woj. 
podlaskie i mazowieckie) konkursie o św. 
Teresie od dzieciątka Jezus, w którym 
zajęły I miejsce z 32 szkół.

Sportowe sukcesy

<<< od lewej: Aleksandra Chojnowska, 
Alicja Rogińska, Kamila Jabłonowska, 
Zuzia Kolonko, Kinga Piaścik, Izabela 
Szewczyk, Natalia Cwalina, Aleksandra 
Piaścik,
<<< Natalia Plona, Aleksandra Ziarno, 
Paulina Modzelewska, Aleksandra 
Pianko, Natalia Jarnitowska.

 W sobotę i niedzielę (3 i 4 marca) 
na hali sportowej przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Nowogrodzie odbyły 
się indywidualne mistrzostwa powiatu 
łomżyńskiego młodzieży i dzieci w 
badmintonie. W kategorii młodzieży 
szkolnej dziewcząt drugie miejsce zajęła 
Klaudia Chętnik, trzecie Aleksandra 
Ziarno, w kategorii chłopców pierwsze 
miejsce wywalczył Patryk Chętnik, a na 
drugim miejscu znalazł się Dawid 
Banach. W niedzielnym turnieju dzieci 
drugie miejsce wśród dziewcząt zajęła 
Kinga Dąbkowska. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe medale.

 5 marca uczniowie gimnazjum w 
Nowogrodzie uczestniczyli w półfinałach 
województwa w tenisie stołowym w 
Grajewie. Nasze dziewczęta godnie 
reprezentowały naszą szkołę. Były to 
Julia Krajewska, Anna Jarnutowska i 
Paulina Dobkowska. Julia zajęła 3 
miejsce i dostała awans do finału 
wojewódzkiego. Opiekunem jest p. Maria 
Dąbrowska.

 Kolejne sukcesy dziewcząt 
Gimnazjum w Nowogrodzie. 10 marca 
rozegrały one półfinały powiatu w piłkę 
halową, które odbywały się na hali 
widowiskowo-sportowej w Nowogrodzie. 
Zajęły zaszczytne 2 miejsce. Otrzymały 
awans do drugiego etapu. W finale 
powiatu w Piątnicy, który odbył się 18 
marca dziewczęta zajęły drugie miejsce.

Gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów
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Zapewniamy, że:

- Cech pomoże Ci znaleźć miejsce 
praktyki,

- nasi rzemieślnicy posiadają nie-
zbędne kwalifikacje uprawniające do 
kształcenia,

- wysoka ranga egzaminu czeladni-
czego w Polsce i całej Unii Europejsk-
iej pomoże Ci zdobyć satysfakcjo-
nującą pracę.

Główne działanie Cechu:

- propagowanie i organizowanie przy-
gotowania zawodowego,

- prowadzenie nadzoru nad przygoto-
waniem zawodowym pracowników 
młodocianych (pośrednictwo w znale-
zieniu praktyk, umowy, refundacje, 
egzaminy, dofinansowania),

- porady, informacje, wszechstronna 
pomoc dla zakładów zrzeszonych,

- organizowanie pomocy w podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych właś-
cicieli zakładów oraz zatrudnionych 
pracowników.

Rzemiosło jest największą szkołą 
zawodu w Polsce. Zakłady rzemieś-
lnicze prowadzą, za pośrednictwem 

cechu, nabór młodzieży do nauki w 
najpopularniejszych zawodach na 
rynku pracy. Kształcenie w zakładach 
rzemieślniczych odbywa się po pod-
pisaniu ze szkolącym mistrzem 
umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego.

Zakłady rzemieślnicze skupione w 
Cechu rzemieślników i innych Przed-
siębiorców w Łomży prowadzą szko-
lenie w około 20 zawodach najpopu-
larniejszych na naszym rynku pracy, 
więc bez problemu każdy zaintere-
sowany może dopasować swoje 
oczekiwania do oferty zakładów 
szkolących.

Korzyści:

- zdobycie ciekawego zawodu pod 
kierunkiem doświadczonych mist-
rzów w nowoczesnych zakładach,

- prawa wynikające z kodeksu pracy - 
wynagrodzenie, ubezpieczenie 
społeczne, urlop,

- czas trwania nauki wlicza sie do 
stażu pracy uprawniającego do 
emerytury,

- zdobycie tytułu czeladnika w zawo-
dzie,

- możliwość znalezienia satysfakcjo-
nującej i dobrze płatnej pracy w kraju i 
za granicą.

Nauka zawodu kończy się egzami-
nem czeladniczym, który składa się z 
części praktycznej i teoretycznej.

Absolwent Branżowej Szkoły 
może:

- dalej kontynuować pracę. Po trzech 
latach pracy ma możliwość przystą-
pienia do egzaminu mistrzowskiego,

- uruchomić własną działalność 
gospodarczą.

W Nowogrodzie przy ul. Łomżyń-
skiej 27 działa Zakład Mechaniki 
Pojazdowej Blacharsko-Lakier-
niczy, w którym młodzież może 
uczyć się zawodu pod okiem mis-
trza czeladniczego. Krzysztof Cwa-
lina prowadzi swój zakład od 
ponad 30 lat. Wiedzę, którą posiada 
przekazuje młodym.  Doświadcze-
nie zdobyte pod okiem mistrza, 
pomoże w znalezieniu dobrze pła-
tnej pracy.

Zakład Mechaniki Pojazdowej

Blacharstwo-Lakiernictwo

Tel. 86 217 55 11, 602 11 875

Gimnazjalisto!
Szukasz zawodu,
który zapewni Ci pracę?

Wybierz
rzemiosło!
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W piątek 9 marca na styku miejsco-
wości Jankowo-Skarbowo oraz Jan-
kowo-Młodzianowo w Gminie Now-
ogród odbyły się kolejne ćwiczenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych. W 
manewrach wzięły udział OSP Śni-
adowo, OSP Szczepankowo, OSP 
Mątwica, OSP Jankowo oraz OSP 
Nowogród.

Strażacy poznawali techniki gaszenia 
pożarów wewnętrznych, a także przy-
pominali sobie zasady udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowane-
mu. Wszystko odbywało się pod czuj-
nym okiem instruktorów i kolegów z 
Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Łomży. Na zakoń-
czenie, w piwnicy budynku w Janko-
wie strażacy z Łomży pokazali w bar-
dzo realistycznych warunkach pożar 
wewnętrzny. Wszyscy biorący udział 
w ćwiczeniach wyposażeni w aparaty 
powietrzne wchodzili do budynku i 
doskonalili techniki gaszenia poża-
rów wewnętrznych.

Ćwiczenia OSP w Jankowie
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Przygarnij psa z naszej gminy

Co roku do schroniska Sonieczkowo trafia 
wiele psów z terenu Gminy Nowogród - 
mamy już ich ponad 50. Pracownicy dokła-
dają wszelkich starań, aby miały tam zapew-
nione ciepło i miłość. Jednak najważniejszym 
celem jest znalezienie psiakom nowego 
domu. Dlatego prezentujemy Państwu zwie-
rzęta z terenu Gminy Nowogród, które cze-
kają na nowych właścicieli. Więcej propozycji 
na stronie internetowej

www.nowogrod.com

Chcesz adoptować psiaka?
Zadzwoń pod numer
86 217 55 28 wew. 21
i dowiedz się jak to zrobić
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Za nami kolejne ferie w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Nowo-
grodzie. W zajęciach w pełni nieodpłat-
nych, codziennie uczestniczyło około 40 
dzieci, którym uatrakcyjniono pobyt 
poprzez:
- zajęcia plastyczne, 
- zajęcia teatralne,
- gry i zabawy zręcznościowe,
- 2 wyjazdy na basen w Kolnie,
- wyjazd do muzeum w Ostrołęce 
(zwiedzanie stałej wystawy oraz lekcja 
muzealna prowadzona przez pracownika 
muzeum),
- wyjazd do kina w Łomży,
- spotkanie z przedstawicielem Policji 
Panią  A. Dworakowską.
Dla dzieci udostępnione były:
- bilard, tenis stołowy, sala do gry w 
hokeja, sala komputerowa.

Ferie zimowe w M-GOKu

W sobotę 10 lutego w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbył 
się bal karnawałowy zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Przy jac ió ł 
Nowogrodu dla swoich członków i gości 
zaproszonych – Klubu Seniora z Piątnicy.

Po smakowitym poczęstunku wszyscy w 

rytmach „disco” i „retro” bawili się na 

parkiecie (oj, było tłoczno). W przerwach 

odpoczywal iśmy przy wspólnych 

śpiewach senioralnych. O oprawę 

muzyczną imprezy zadbała, jak zawsze 

niezawodna Pani Grażyna Chojnowska, 

a salę pięknie ozdobiła Pani Anna 

Chmielewska.

Bal karnawałowy
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim.
Rola urzędu stanu cywilnego w tym 
zakresie polega na  ustaleniu aktualnej 
sytuacji prawnej małżeństwa i przesłaniu 
wniosku do Wojewody Podlaskiego, jako 
organu wnioskującego do Prezydenta RP 
o nadanie odznaczenia za długoletnie 
pożycie.

Z wnioskiem o nadanie medali przez Pre-
zydenta RP i legitymacji za długoletnie 
pożycie małżeńskie mogą wystąpić za-
równo sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a 
nawet przyjaciele pary.

Zachęcamy pary małżeńskie, które wstą-
piły w związek małżeński w 1968 r., do 

zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilne-
go w Nowogrodzie. Prosimy aby zgła-
szały się w szczególności pary, które 
składały przysięgę 50 lat temu w innej 
miejscowości, a są zameldowani na 
pobyt stały w gminie Nowogród.

Zgłoszenie należy dokonać w 
USC Nowogród w pok. nr 2, tele-
fonicznie pod nr tel. 86 217 55 20 

lub pocztą elektroniczną
e-mail:umnowogrod@wp.pl

do końca kwietnia 2018 roku.

Przy zgłaszaniu par małżeńskich 

prosimy podać imiona i nazwiska 

małżonków, nr PESEL oraz datę i 

miejsce zawarcia małżeństwa.

Zgłoszenie Jubileuszu
długoletniego pożycia małżeńskiego

Gmina Nowogród zajęła 2 miejsce w III 
Samorządowym Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej, który rozegrano 17 marca w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Kupiskach.  W rozgrywkach ucz-
estniczyło dziewięć drużyn z gmin: Now-
ogród, Łomża, Piątnica, Wizna, Mia-
stkowo, Zbójna, Przytuły, Śniadowo i 
reprezentacja Starostwa Powiatowego w 
Łomży. Rywalizacja odbywała się w 
trzech grupach eliminacyjnych. Turniej 
został rozegrany w systemie każdy z 
każdym.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gminy 
Zbójna, drugie Gminy Nowogród, a trze-
cie miejsce wywalczyła Gmina Wizna. 
Wszyscy uczestnicy samorządowego 
turnieju otrzymali pamiątkowe medale, a 
drużyny puchary.

Współzawodnictwo odbyło się w ramach 
obchodów jubileuszu 45-lecia gminy 
Łomża. Kolejny Turniej Samorządowy w 
Nowogrodzie.

Na podium w Samorządowym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej
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Przez Gminę Nowogród planowany jest 
przebieg gazociągu łączącego systemy 
przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy.

Gazociąg będzie usytuowany na północ 
od Nowogrodu w odległości ok. 1 km od 
miasta. Przybliżoną trasę obrazuje 
załączona mapka – rurociąg oznaczony 
linią przerywaną.

Firma Gaz-System przeprowadza wizje 
lokalne w terenie. W trakcie czynności 
pracownicy Inwestora - Spółki Gaz-
System wraz z działającymi w jego imie-
niu i na rzecz przedstawicielami Proje-
ktanta - firmą Górnicze Biuro Projektów 
Pangaz Sp. z o.o. nie prowadzi żadnych 
prac geologicznych.

„…to strategiczna inwestycja na terenie 
gminy Nowogród. Rozmowy i wstępne 
analizy były prowadzone jeszcze przy 
udziale Pana Burmistrza śp. Józefa Piąt-
ka – były to niestety ostatnie nasze 
wspólne działania.

Oprócz szansy na pozyskanie gazu zie-
mnego dla gospodarstw domowych, 
zakładów usługowych i przedsiębiorstw 
to potencjalnie bardzo duży wpływ 
środków do budżetu gminy Nowogród – 
przedstawiciele inwestora szacują, że po 
realizacji inwestycji do budżetu gminy 
Nowogród rocznie wpłynie ok. 1 miliona 
złotych.”

/Grzegorz Andrzej Palka/

Gazociąg przez Gminę Nowogród

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowa-
dzająca istotne zmiany w dotychczasowym 
systemie gospodarowania wodami w Polsce. 
Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 
Ustawa nakłada na Wójta/Burmistrza obo-
wiązek związany z poborem opłat za usługi 
wodne związane ze zmniejszeniem retencji. 
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza 
obowiązek dokonywania opłat za zmniejsze-
nie naturalnej retencji terenowej i nakłada 
obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 
na skutek wykonywania na nieruchomości o 
powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiek-
tów budowlanych trwale związanych z grunt-
em, mających wpływ na zmniejszenie tej 
retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, 
wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy 
odpowiednio od wielkości powierzchni 
uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia 

zabudowana wyłączona z powierzchni biolo-
gicznie czynnej oraz zastosowania kompen-
sacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za 
tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w 
ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się 
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyra-
żonej w m2 wielkości utraconej powierzchni 
biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego 
w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni 
powyżej 3500 m2, która została zabudowania 
w co najmniej 70%, zobowiązani są do przed-
stawienia danych dotyczących wielkości 
utraconej powierzchni biologicznie czynnej w 
m2 dostarczając wypełnione oświadczenie 
zawierające nr działki, powierzchnia działki w 
m2 i powierzchnia utracona m2.
Oświadczenie dostępne jest w formie elekt-
ronicznej na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodzie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także w formie papie-
rowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Nowogrodzie – pokój nr 8.
Burmistrz Nowogrodu, w formie informacji, 
przekaże podmiotom obowiązanym do 
ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość 
przedmiotowej opłaty, zawierającej także 

sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie 
opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania informacji, na wskazany r-k 
bankowy. Opłatę należy wnosić za okresy 
kwartalne. Jednostkowe stawki opłat za usługi 
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie 
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 
wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z 
powierzchni uszczelnionych trwale związ-
anych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z 
powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni 
uszczelnionych trwale związanych z gruntem 
– 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obsza-
rów uszczelnionych trwale związanych z grun-
tem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z 
pow ie rzchn i  uszcze ln i onych  t rwa le 
związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 
rok.

Informacja o opłacie
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
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Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
Zarząd Okręgowy

w Łomży

jest samodzielną, samofinansującą się, statu-
tową jednostką organizacyjną Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia „Polski Komitet 
Pomocy Społecznej”. Polski Komitet 
Pomocy Społecznej jest stowarzyszeniem 
charytatywnym, posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego i działa na zasadzie non 
profit.
Podstawowe, określone w statucie, cele 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej to: 
dobrowolne, bezinteresowne niesienie różno-
rodnych form pomocy osobom i rodzinom, 
które z różnorodnych przyczyn niezdolne są 
do rozwiązywania swych życiowych proble-
mów, w szczególności ludziom starym, nie-
pełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzi-
nom pozbawionym środków do życia, ubo-
gim i bezradnym. Celem PKPS jest także 
kształtowanie postaw społecznych sprzy-
jających bezpośredniemu uczestnictwu w 
działaniach na rzecz osób potrzebujących 
pomocy bądź wspieranie takich działań.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Okręgowy w Łomży realizuje cele statutowe 
PKPS  pomagając osobom potrzebującym 
wsparcia, nie akcyjnie, nie „od święta”,a"le w 
codziennej systematycznej pracy. Nasza 
działalność to tworzenie i ani-mowanie w 
ramach funkcjonowania Zarządu Okręgo-
wego PKPS, jedno-stek organizacyjnych, 
które w istocie są "instytucjami wsparcia", 
pomocy społecznej.
Te jednostki organizacyjne pracujące na rzecz 
osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, 
ubogich, bezdomnych pozbawionych środ-
ków do życia to:

- Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób w 
podeszłym wieku w Łomży ul. Sikorskiego 
222

- Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób prze-
wlekle psychicznie chorych w Kownatach

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 

osób z zaburzeniami psychicznymi w Kow-
natach. To jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej pobytu dziennego. 
Codziennie na zajęcia trzy busy i jeden 
mikrobus dowożą 60 osób ze wszystkich 
gmin powiatu łomżyńskiego, przejeżdżając 
codziennie około 500 km w tym dowozimy 4 
osoby z terenu gminy Nowogród. Ośrodek 
prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie Sta-
rosty Łomżyńskiego.

- Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Łomży 
ul. Sikorskiego 222 – realizuje świadczenia 
medyczne na zlecenie Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

- Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020”.- Magazyn żyw-
ności w Kownatach. Aktualnie kończymy 
realizować podprogram 2017 poprzez który:

- Przekazaliśmy3387 osobom ubogim 138,5 
tony żywności w 20 różnych artykułach spo-
żywczych w tym dla 401 osób z terenu gminy 
Nowogród przekazaliśmy 15 ton artykułów 
spożywczych na wartość 70.000zł.

- Na terenie gminy Nowogród posiadamy 
Ośrodek wypoczynkowo – rehabilitacyjny 
„Pensjonat Ptaki” w Balikach. Obiekt jest 
technicznie przygotowany do przekształcenia 
go w Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób 
chorych na chorobę Alzhaimera. Niestety 
brak utwardzonej drogi do tego obiektu unie-
możliwia nam uzyskanie zezwolenia Woje-
wody na jego uruchomienie. Szkoda, bo 20 
osobom i ich rodzinom poprawilibyśmy stan-
dard życia a 10 mieszkańcom gminy Nowo-
gród dalibyśmy możliwość zatrudnienia. 
Obecnie obiekt funkcjonuje sezonowo i jest 
wykorzystywany do prowadzenia zajęć 
rekreacyjno- wypoczynkowych naszym 
podopiecznym z Domów Pomocy Społecznej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Obiekt „Pensjonat Ptaki” o powierzchni 
około 500m2+ 1000m2 powierzchnia 
działki może służyć osobom potrzebując-
ym fachowego wsparcia. Gmina Nowogród 
może w tym pomóc stowarzyszeniu, 
wykonując drogę dojazdową która umożli-
wi funkcjonowanie placówki. Może warto 
dla dobra wspólnego… bo dobro zawsze 
dobrem wraca.

Działalność Caritas
Diecezji Łomżyńskiej

Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest charyta-
tywną organizacją Kościoła Katolickiego w 
Diecezji Łomżyńskiej działającą. Głównym 
celem Caritas jest niesienie pomocy potrze-
bującym zgodnie z najważniejszym przesła-
niem chrześcijaństwa, jakim jest miłość 
bliźniego. Pogłębiająca się pauperyzacja 
społeczeństwa i coraz to nowe rodzaje 
ubóstwa wzywają Caritas do podejmowania 
kolejnych dzieł miłosierdzia. Do zadań Cari-
tas należy między innymi:

- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijań-
skiej wobec jednostek i grup społecznych,
- systematyczna i metodyczna formacja cha-
rytatywna wobec osób duchownych i świec-
kich, także wolontariatu,
- prowadzenie placówek medycznych, oświa-
towych i socjalnych oraz innych,
- analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii 
społecznych, zakresu ich występowania, 
- programów i środków ich usuwania,
- organizowanie działalności charytatywno-
opiekuńczej, systematyzowanie jej form i 
podejmowanie działań na rzecz szerokiego 
zakresu potrzebujących, a w szczególności: 
rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, 
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, 
uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, 
więźniów, uchodźców czy ofiar klęsk żywio-
łowych,
- organizowanie pomocy doraźnej i długo-
falowej na terenie diecezji łomżyńskiej, także 
we współpracy z organami administracji 
publicznej, instytucjami, zakładami pracy 
czy innymi organizacjami pozarządowymi.
Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest jedyną 
organizacją charytatywną działającą na tere-
nie typowo wiejskiej diecezji (dawne tery-
torium woje-wództwa łomżyńskiego i ostroł-
ęckiego) posiadającą praktyczną możliwość 
udzielania wsparcia najuboższym mieszk-
ańcom w najdalej oddalonych od dużych 
ośrodków administracyjnych miejscach. W 
2017 r. wolontariusze i pracownicy Caritas w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościo-wa, wydali paczki żywnościowe 
7473 oso-bom potrzebującym (339,56 ton 
artykułów spożywczych o wartości 1 472 
032, 47 zł).
W ramach zbiórki publiczne „KILO-j 
METRY DOBRA 2017” przeprowadzonej w 
dniach 01 marca 2017 – 31 lipca 2017 
zebrano 32270,77 zł.  Zebrane środki finan-
sowe przeznaczono na realizację celu zbiórki 
tj. remont łazienek i pokoi w domkach letnis-
kowych w Ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” 
na potrzeby wychowania i terapii społecznej 
dzieci i młodzieży.

Początkowe proste jednorazowe akcje chary-
tatywne, głównie pomocy rzeczowej naj-
uboższym przerodziły się w cykliczne dzieła 
pomocy jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna i Bożona-
rodzeniowy Dar Serca (pomoc dzieciom i 
dorosłym w leczeniu i rehabilitacji).  W 2017 
r. za zezwoleniem MSWiA na terenie więk-
szych miast Diecezji przeprowadzono 3 zbi-
órki żywności (wielkanocna, wakacyjna, 
bożonarodzeniowa).

W 2017 roku w Ośrodku „CARITAS BLIŹ-
NIM” w Ptakach k. Nowogrodu zorganizo-
wano  wypoczynek letni dla 3011 osób. Nie-
stety ze względu na nieutwardzony dojazd 
drogą gminną dalsze prawidłowe funkcjono-
wanie Ośrodka jest zagrożone.

Dobro
zawsze
wraca...
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