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Rozbudowa świetlicy w Wierzbięcinie 
coraz bliżej

 W dniu 17 kwietnia burmistrz 
podpisał umowę na opracowa-
nie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej mającej na celu 
remont i rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Wierzbięcinie. Roz-
budowa świetlicy to efekt do-

umowy 19.400,00 zł. Termin wy-
konania projektu to 8 miesięcy.
 Przebudowa i rozbudowa 
budynku będzie uwzględniać 
przebudowanie ściany fronto-
wej zwiększenie głównej sali 
o przedsionek wejściowy i dwa 
pomieszczenia gospodarcze. Pro-
jekt będzie uwzględniał zapro-
jektowanie instalacji grzewczej 
budynku i wymianę ogrzewania 
istniejącego na ogrzewanie elek-
tryczne. Remont pomieszczeń 
nowej powiększonej sali głównej 
gdzie zakres prac to remont ścian, 
sufitu oraz pomieszczenia dawnej 
kotłowni. Ponadto zostanie wy-
konana nowa stolarka drzwi wej-
ściowych, daszek nad wejściem 
do świetlicy o lekkiej konstrukcji, 
ocieplenie i pomalowanie prze-
budowanego frontu świetlicy 
z zewnątrz oraz zagospodarowa-
nie terenu przed świetlicą wraz 
z chodnikiem.

Marcin Gręda

brej współpracy sołtys Agnieszki 
Nowackiej z burmistrzem Ro-
bertem Czaplą. Wykonawcom 
dokumentacji projektu jest Biu-
ro Projektowe TEKTONES mgr 
inż. Magdalena Wojna, ul. Nowa 
68E 62-080 Lusowo. Wartość 
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla odebrał mobilną pracownię 
multimedialną w Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
w Nowogardzie. Pracownię udało 
się pozyskać dzięki staraniom dy-
rektora szkoły Piotra Kazuby oraz 
grona pedagogicznego. Za koor-
dynację działań odpowiedzialny 
był nauczyciel informatyki. Przy-
gotowany na tę okoliczność pokaz 
slajdów zobrazował uczestnikom 
wydarzenia kolejność działań po-
dejmowanych przez szkołę.
 Przystąpiliśmy do projek-
tu Ogólnopolskiej Sieci Edu-

Mobilna pracownia
w Szkole Podstawowej nr 3

kacyjnej, która zapewni szkole 
bezpieczny, szybki i bezpłatny 
internet. Udział w konkursie 
#OSEWyzwanie zwieńczony zo-
stał sukcesem i zdobyciem nagro-
dy w postaci mobilnej pracowni 
- mówi dyrektor Piotr Kazuba.
 Pracownia komputerowa, 
w skład której wchodzi 16 lapto-
pów, mobilna szafa na laptopy 
i punkt dostępowy do internetu 
to najnowszy nabytek Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie. 
Aby zdobyć pracownię trzeba było 
zgłosić się do projektu, który zakła-
dał kilka form uczestnictwa. Szko-

ła skorzystała z każdej dostępnej 
formy, co zwiększało szanse na 
zdobycie nagrody. Dzięki udziało-
wi w projekcie udało się pozyskać 
sprzęt warty blisko 50 tys. zł. Sprzęt 
jest w pełni mobilny co oznacza, że 
szafę można przemieszczać pomię-
dzy klasami. Nie wymaga stałego 
miejsca realizacji zajęć. Warunek 
jest jeden szafa z laptopami i ru-
terem nie mogą opuścić budynku 
szkoły. Dzięki udziałowi w projek-
cie udało się skorzystać z wielu 
możliwości cyfrowych. Przystępu-
jąc do OSE Dyrektor Szkoły Piotr 
Kazuba podpisał porozumienie 
z Ministerstwem Cyfryzacji w spra-
wie wykorzystywania systemu te-
leinformatycznego w celu wyda-
wania mLegitymacji szkolnej. Od 
listopada 2019 uczniowie SP nr 3 
dołączyli do ponad trzech tysięcy 
szkół korzystających z mLegity-
macji szkolnej. Dodatkowo dzięki 
udziałowi w projekcie dzieci po-
znały podstawy programowania, 
podnosząc wiedzę i umiejętności 
cyfrowe. Jak widać na przykładzie 
tej szkoły warto brać udział w pro-
jektach i konkursach. Dzięki wygra-
nej szkoła wzbogaciła się o cenny 
sprzęt, który można wykorzystać 
podczas lekcji ze wszystkich przed-
miotów szkolnych.
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Bezpłatne laptopy dla nowogardzkich 
uczniów rozdane

 80 laptopów trafiło do uczniów 
szkół prowadzonych przez Gminę 
Nowogard. Dzięki temu ucznio-
wie będą mieli ułatwioną możli-
wość przygotowania się zdalnie 
(z uwagi na stan pandemii) mię-
dzy innymi do matury lub egzami-
nu ósmoklasisty. 
 Przypomnijmy, że na począt-
ku kwietnia br. burmistrz Robert 
Czapla złożył projekt w ramach 
programu Zdalna Szkoła. Projekt 
opiewa na 80 tys. zł. Laptopy, któ-
re trafiły do uczniów zakupione 
zostały w całości sfinansowane ze 
środków zewnętrznych co ozna-
cza, że Gmina Nowogard nie wy-
łożyła na nie z własnego budżetu 
ani złotówki.
 Sprzęt komputerowy trafił do 
uczniów najbardziej potrzebują-
cych z uwagi na planowane eg-
zaminy, czyli do ósmoklasistów 
i tegorocznych maturzystów. 
Pozostałym, potrzebującym ucz- 
niom, wytypowanym na pod-
stawie informacji przekazanych 
przez szkoły, komputery zostały 
użyczone do czerwca 2021 roku. 
 - Wspieramy naszą oświatę 
oraz uczniów, przed którymi waż-
ny moment życia, czyli egzaminy 
– mówi burmistrz Robert Czapla. 
– Mamy nadzieję, że sprzęt, który 
im przekażemy ułatwi pomyślne 
zdanie zarówno matury jak i eg-
zaminu ósmoklasisty. Już teraz 
życzę im powodzenia. Komputery 
trafią także do uczniów niższych 

klas. W chwili obecnej pracujemy 
nad szczegółowym opracowa-
niem kryteriów ich przekazywa-
nia. Jednym z nich będzie wielo-
dzietność rodzin.
 Program Zdalna Szkoła jest 
odpowiedzią na obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną z wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami 
koronawirusem. Zamknięcie pla-
cówek oświatowych na wiele ty-
godni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 

ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety wie-
lu z nich nie posiada dostępu do 
internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy pro-
gramowe. Przekazane laptopy 
taki stan rzeczy mają zmienić. 
 Przekazywanie komputerów 
nie jest jedynym działaniem bur-
mistrza wspierającym oświatę 
w okresie pandemii. Na początku 
kwietnia bowiem ogłosił on kon-
kurs dla nauczycieli na realizo-
wanie ciekawych zdalnych lekcji 
przedmiotowych.
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Kolejny materiał
na szycie maseczek zakupiony

 Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie 
szyciem maseczek burmistrz Robert Czapla zaku-
pił kolejny materiał, dzięki któremu zostaną uszyte 
maseczki dla mieszkańców gminy Nowogard. Po 
pierwszej akcji zwiększyła się liczba chętnych do szy-
cia. Udało się zaangażować 23 sołectwa to właśnie 
tam znalazły się osoby posiadające maszynę do szy-
cia i chęć niesienia pomocy dla swoich mieszkańców. 
Większość maseczek uszytych w poszczególnym so-
łectwie trafi do mieszkańców terenów wiejskich.
 Po pierwszej akcji rozdawania bezpłatnych mase-
czek rozdzwoniły się telefony z pytaniami, w jaki spo-

Jak pracuje urząd
Szanowni Państwo

 Urząd Miejski w Nowogardzie nadal będzie dzia-
łał na zasadach wprowadzonych od 16 marca 2020 r. 
z powodu epidemii koronawirusa.

 Nie funkcjonuje bezpośrednia obsługa interesan-
tów, z wyjątkiem wypadków gdy kontakt bezpośred-
ni jest konieczny i uzgodniony telefonicznie z urzęd-
nikiem prowadzącym sprawę.

 Wnioski dot. poszczególnych procedur można 
składać pisemnie za pośrednictwem poczty, albo 
elektronicznie korzystając  z platformy EPUAP. Do 
komunikacji z Urzędem można wykorzystywać rów-
nież zwykłą pocztę elektroniczna, pamiętać jednak 
należy, że pismo nie podpisane elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym nie posiada cech wnio-
sku w postępowaniu administracyjnym, dlatego też 
zwykła poczta elektroniczna powinna służyć jedynie 
bieżącej korespondencji np. przekazywaniu zapy-
tań, informacji itp.

 Aby ułatwić Państwu korespondencje z Urzędem 
w tym przede wszystkim składania wniosków, które 
dla swojej ważności muszą bezwzględnie być podpi-
sane Burmistrz Robert Czapla od 22 kwietnia 2020 r. 
uruchomił nowy kanał komunikacji. Przed budyn-
kiem Urzędu została zainstalowana skrzynka pocz-
towa oznaczona napisem  „Poczta do Urzędu Miej-
skiego”, do której możecie państwo wrzucać swoje 
wnioski i inna korespondencję adresowaną do Urzę-
du. Od 24 kwietnia skrzynka kontaktowa została za-

instalowana również w budynku przy ul. 700-lecia 
14, przed biurami Referatu Gospodarowania odpa-
dami Komunalnymi. Do skrzynki tej można wrzucać 
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami.

 Informujemy, że zapowiadane przez rząd od 
22 kwietnia „odmrażanie” administracji publicznej 
dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zosta-
ły całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować. 
Obecna działalność Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie jest zgodna z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 19 kwietnia br., tzn. urząd pracuje cały czas 
i w miarę możliwości na bieżąco wydaje stosowne 
decyzje administracyjne. W związku z powyższym na 
ten moment formuła obsługi interesantów nie ulega 
zmianie.

Wnioski i podania do Urzędu można:

1. Wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 1, 72 – 200 Nowogard

2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP

3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek, 
które znajdują się:

- przy wejściu do Urzędu na Placu Wolności 1, z pra-
wej strony od wejścia.

- przed biurami Referatu Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi, ul. 700-lecia 14,

sób można pomóc. Bardzo często też mieszkańcy 
pytali się skąd pozyskać materiał do szycia. Przypo-
mnijmy materiał do szycia został zakupiony w celu 
szycia bezpłatnych maseczek dla mieszkańców gmi-
ny Nowogard. Zapotrzebowanie na maseczki jest 
tak duże że podczas pierwszej akcji wydawania ich 
na Placu Wolności udało się rozdysponować 1400 
sztuk. Dzięki osobom, które bezpłatnie szyją ma-
seczki już wkrótce będzie można zaopatrzyć kolej-
ne potrzebujące osoby.

Marcin Gręda
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Kolejne maseczki wydane
 W poniedziałek 27 kwietnia po raz kolejny na 
Placu Wolności rozdawane były maseczki ochron-
ne osobom potrzebującym. Była to kolejna akcja 
zainicjowana przez burmistrza Robert Czaplę. Dzię-
ki kontynuacji akcji maseczki trafiły do mieszkańców 
Gminy Nowogard, którzy potrzebują ich w związku 
z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez 
rząd obostrzeniami co do poruszania się w prze-
strzeni publicznej. Przypominamy, że bawełniane 
maseczki są wielorazowego użytku można je prać 
w temperaturze 90 stopni dzięki czemu można 
ponownie z nich korzystać. Akcja wydawania ma-
seczek odbyła się w centrum miasta z uwagi na 

centralne położenie placu w mieście. Była również 
gwarancją, że maseczki trafią do naprawdę potrze-
bujących mieszkańców. Dodatkowo Plac Wolności 
to doskonałe miejsce, aby zachować bezpieczne 
odległości pomiędzy osobami pobierającymi, jak 
i wydającymi. Mając na uwadzę sugestie mieszkań-
ców została zmieniona godzina wydawania na 18:00 
dzieki czemu osoby pracujące do południa mogły 
również zgłościć się i odebrać maseczki. Cała akcja 
wydawania maseczek nie miała na celu nawoływa-
nia do zgromadzenia. Najważniejszymi zasadami 
podczas wydawania były zasady bezpieczeństwa. 
Podczas pierwszej akcji udało się rozdysponować 
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1400 maseczek do wydania podczas drugiej akcji 
uszyto ponad 3000 sztuk. Nie zapomniano również 
o mieszkańcach terenów wiejskich dzieki zakupo-
wi odpowiedniego materiału do akcji włączyły się 
23 sołectwa, które szyją maseczki dla swoich miesz-
kańców. W 16 sołectwach nie ma kto szyć, ale i tam 
maseczki dotrą.
 Jeśli chcą państwo wesprzeć nasz nowogardzki 
szpital zachęcamy do dobrowolnych wpłat na nu-

mer konta: nr konta: 75 9375 1012 4200 3753 2000 
0010 BS Goleniów Oddział Nowogard.
 W akcje szycia i rozdawania maseczek włączyli 
się również pracownicy Nowogardzkiego Domu Kul-
tury oraz Biblioteki Miejskiej. Wszystkim osobom, 
które włączyły się w akcje szycia maseczek serdecz-
nie dziękujemy. Tak duże zainteresowanie świadczy 
o tym, że razem ponad podziałami możemy zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
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Skrzynka na korespondencję
przed Urzędem Miejskim

 Burmistrz Nowogardu Rober Czapla aby ułatwić mieszkańcom naszej Gminy  załatwianie spraw 
polecił zainstalować skrzynkę pocztową, do której mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie wrzucać 
korespondencje kierowaną do Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski w Nowogardzie załatwia wszyst-
kie sprawy niezbędne dla zapewnienia pomocy mieszkańcom jednak ze względów na bezpieczeń-
stwo osób odwiedzających Urząd bezpośredni dostęp do Urzędu ograniczony jest do przypadków  
w których nie ma możliwości załatwienia sprawy w inny sposób, po uprzednim telefonicznym umó-
wieniu się z prowadzącym sprawę urzędnikiem. Skrzynka na korespondencję to nowy dodatkowy 
sposób komunikacji, który ułatwi załatwianie spraw tym interesantom którzy nie mają dostępu do 
internetu   i nie mogą złożyć wniosku elektronicznie. Od dziś nie muszą już stać w długich kolejkach 
na poczcie i ponosić kosztów przesyłki, można wrzucać korespondencje do skrzynki umieszczonej 
przed Urzędem Miejskim w Nowogardzie.

 Szanowni Państwo w dbałości o nasze wspólne zdrowie, w związku z zagrożeniem zachorowa-
niem na koronawirusa Urząd Miejski umożliwił komunikację z urzędem poprzez skrzynkę na ko-
respondencję, umieszczoną na zewnątrz Urzędu 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 wypełnij lub jeśli to możliwe napisać wniosek 
odręcznie

• Umieścić wniosek w skrzynce (jeśli do wniosku załączone są załączniki, spiąć je lub umieść w ko-
percie)

 Na wniosku KONIECZNIE zamieść numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, o ile taki posia-
dacie. Oddzwonimy/napiszemy w każdej sprawie. 

 Co kilka godzin będziemy opróżniać skrzynkę.
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 Tuż po majówce otwarte zostaną centra handlowe oraz hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczenia-
mi). Uruchomiona zostanie rehabilitacja, a pracujący rodzice będą mogli posłać dzieci do żłobków i przed-
szkoli (opieka w małych grupach od 6 maja). Otworzą się także niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea 
oraz galerie sztuki.

Otwarcie centrów handlowych – od 4 maja
• W galeriach handlowych obowiązywać będzie ścisły reżim sanitarny.
• Jedna osoba przypadać będzie na 15m2 powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy).
• W centrach handlowych nadal zamknięta będzie przestrzeń rekreacyjna oraz strefy, w których spożywa 
się posiłki na miejscu.
Otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi – od 4 maja
• Ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych oraz przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, sale 
pobytu, baseny).
Uruchomienie rehabilitacji – od 4 maja
• Przywrócone zostaną świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące rehabilitacji leczniczej.
• Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć salonów masażu.
Otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki – od 4 maja
• Decyzja o otwarciu danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego po konsultacji z sanepidem.
Umożliwienie działalności żłobków i przedszkoli w reżimie sanitarnym – od 6 maja
• Opieka zostanie zorganizowana dla dzieci pracujących rodziców.
• Decyzję o otwarciu danej placówki podejmie organ prowadzący po uwzględnieniu m.in. wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Kolejne etapy będą ogłaszane w cyklu 2-tygodniowym.
Trzeci etap znoszenia ograniczeń
• Możliwe będzie stacjonarne działanie restauracji i kawiarni (z ograniczeniami).
• Otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
• Zorganizowana zostanie opieka nad dziećmi w klasach szkolnych 1-3 (ustalona zostanie maksymalna licz-
ba dzieci w sali.)
Czwarty etap znoszenia ograniczeń
• Otwarte zostaną teatry i kina (z ograniczeniami sanitarnymi).
• Możliwe będą zgromadzenia do 50 osób.
• Otwarte zostaną salony masażu i solaria.
• Możliwa będzie działalność siłowni iklubów fitness.

Od 4 maja drugi etap znoszenia
ograniczeń związanych z koronawirusem
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Burmistrz pozyskał kolejne
środki zewnętrzne.

„Dokształcanie Młodocianych Pracowników”
 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, pomimo 
epidemii koronawirusa podejmuje działania, aby po-
móc nowogardzkim przedsiębiorcom oraz uczniom 
szkół branżowych (zawodowych). Udało się pozy-
skać pieniądze w wysokości ponad dwustu tysięcy 
złotych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. Pieniądze 
te zostały podzielone na dwa cele pierwsza pula 
w wysokości 105.443,00 zł trafi do nowogardzkich 
pracodawców zatrudniających uczniów. Dzięki tym 
środkom młodzież z nowogardzkich szkół zawodo-
wych będzie mogła w praktyce nauczyć się z wybra-
nego przez siebie zawodu np. fryzjera, mechanika, 

piekarza, a przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe 
pieniądze na rozwój swojej działalności. Kolejne pie-
niądze będą wydane na pomoc dzieciom i młodzieży 
na ten cel udało się pozyskać 100.000,00 zł z budże-
tu państwa. Będzie to pomoc dla dzieci i młodzieży 
w postaci wyrównania szans edukacyjnych poprzez 
dostęp do bezpłatnych podręczników, dodatkowych 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczenio-
wych oraz realizację programu rządowego „aktyw-
na tablica”. Środki te w znacznym stopniu pomogą 
uczniom z mniej zamożnych rodzin w realizacji nauki 
i zdobyciu lepszych umiejętności.

Marcin Gręda
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CZG R-XXI ponownie uruchamia 
PSZOK

Celowy Związek Gmin R-XXI ponownie uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych dla mieszkańców gminy Nowogard.

Mieszczący się w Słajsinie PSZOK zawiesił działalność 16 marca br. w związku ze stanem zagroże-
nia epidemicznego. Jak poinformował kierownik RZGO w Słajsinie ze względu na zniesienie czę-
ści ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 20 kwietnia zdecydowano 
ponownie uruchomić funkcjonowanie punktu, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać 
m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Obowiązują jed-
nak środki ochrony (maseczki, rękawiczki) a rozmowa z pracownikiem odbywa się bez bezpośred-
niego kontaktu.

Okres zamknięcia szkół wydłużony
do 24 maja 2020 r.

 Zgodnie z dotychczasowymi decyzjami Rządu  
szkoły były zamknięte do 26 kwietnia. Od wielu dni 
otrzymywaliśmy zapytania od rodziców zaniepoko-
jonych brakiem informacji co dalej. Niestety na ich 
pytanie dotychczas nie mogliśmy odpowiedzieć. 
Żadnej informacji  nie posiadało również Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Dopiero dziś, w południe, 
można by rzec, że w ostatniej chwili, na konferencji 

Premiera i Ministra Edukacji Narodowej, Rząd po-
informował że wszystkie placówki oświatowe mają 
zawieszone zajęcia do  24 maja 2020 r.
 Egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach 
od 16 do 18 czerwca, natomiast egzaminy matural-
ne od 8 czerwca 2020r. 

Kierownik ZEAS
Lilla Kaźmierowska
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Zapraszamy do kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni Państwo, sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest dy-

namiczna. Od 1 kwietnia Premier wprowadził na przykład nowe ograni-

czenia w poruszaniu się czy robieniu zakupów. W związku z tym, iż niektó-

rzy z Państwa mogą mieć pytania dotyczące sytuacji w Gminie Nowogard 

uruchomiliśmy dla Państwa adres e-mailowy, na który możecie Państwo kierować swoje pytania.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną i nie wiesz gdzie i jaką pomoc możesz uzyskać, jeśli interesują Cię 

działania gminy w okresie epidemii, jeśli masz opinię lub inne uwagi – napisz. Wszelkie pytania oraz 

opinie prosimy kierować na adres: zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo niezwłocznie odpowiedzi na swoje pytania.

 Na terenie kraju obowiązuje ograniczenie przemieszczania się. Ma to związek z przeciwdziałaniem roz-
przestrzeniania się koronawirusa. Z tego powodu apelujemy do mieszkańców – ZOSTAŃCIE W DOMU! Wie-
le spraw można załatwić „zdalnie”, przez internet.

***
 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka
- dzierżawy:
39 26 227 – Małgorzata Cichocka,
39 26 220 – Monika Wochna;
- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Katarzyna Ołubiec, Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

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

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor naczelny: Marcin Ościłowski

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I TY MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE !

ZOSTAŃ BOHATEREM,

PODZIEL SIĘ KROPLĄ KRWI.

SKOŃCZYŁEŚ 18 LAT?

JESTEŚ ZDROWY?

CHCESZ ODDAĆ KREW?

Przyjdź na Plac Wolności 7 maja 2020r.

ZAPRASZAMY

W GODZINACH 10.00-14.00

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie 
Zdzisław Szmit
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