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 Mimo panującej pandemii ko-
ronawirusa Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla stara się na bieżąco 
dbać o bezpieczeństwo na dro-
gach naszej gminy. Przypomnij-
my, iż w ostatnim czasie wykona-
ne zostało oświetlenie przy ulicy 
700 lecia a także w ubiegłym roku 
doposażono sygnalizację świetlną 
w sygnał dźwiękowy dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ulic Armii Kra-
jowej, Warszawskiej i Kościuszki.
 W ramach dalszych inwestycji 
mających na celu bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców burmistrz 
podpisał przetarg na „Dostawę 
dwóch radarów wyświetlających 
prędkość rzeczywistą pojazdu”. 
Wyświetlane na urządzeniu pul-
sujące komunikaty ZWOLNIJ dzia-
łają psychologicznie na odbiorcę 

Będzie bezpieczniej na drogach

przekazu. Statystyki jednoznacznie pokazują ich skuteczność. Prze-
kroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe 
zmniejsza się. Urządzenia zostaną zamontowane przy wjeździe do No-
wogardu od zachodu (ul. 3 Maja) oraz od strony wschodniej (ul. Armii 
Krajowej). Termin składania ofert mija 23.04.2020.

 Są dobre informacje z no-
wogardzkiego szpitala. Przy-
pomnijmy, że pod koniec ubie-
głego tygodnia, ze względów 
bezpieczeństwa, podjęto decyzję 
zamknięcia oddziału wewnętrz-
nego. Miało to związek z podej-
rzeniem zakażenia koronwirusem 
wśród personelu. Wykonano 
16 testów na obecność korona-
wirusa. Badanie we wszystkich 
przypadkach wykazało wynik 
negatywny. Biorąc pod uwagę 
powyższe – jak poinformował dy-
rektor szpitala Kazimierz Lembas 
- w piątek 10 kwietnia, podjęto 
decyzję o wznowieniu działania 
oddziału wewnętrznego.
 Jednocześnie ponownie przypo-
minamy: z uwagi na potwierdzone, 
dotychczasowe pięć przypadków 
zakażenia w naszej gminie, prosimy 

Dobre informacje ze szpitala. Oddział 
wewnętrzny wznawia działalność

i apelujemy o okazanie zrozumienia dla powagi sytuacji oraz o odpowie-
dzialne korzystanie z mediów społecznościowych, gdyż głoszenie osądów 
może być krzywdzące zarówno dla osób przebywających w kwarantan-
nach oraz osób chorych. Tym ostatnim życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia.

M. Ościłowski
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 80 laptopów trafi niebawem do uczniów szkół 
prowadzonych przez Gminę Nowogard. Dzięki temu 
uczniowie będą mieli ułatwioną możliwość przygo-
towania się zdalnie (z uwagi na stan pandemii) mię-
dzy innymi do matury lub egzaminu ósmoklasisty. 
 Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. bur-
mistrz Robert Czapla złożył projekt w ramach pro-
gramu Zdalna Szkoła. Projekt opiewa na 80 tys. zł. 
Laptopy, które trafią niebawem do uczniów zaku-
pione zostały w całości ze środków zewnętrznych 
co oznacza, że Gmina Nowogard nie wyłożyła na nie 
z własnego budżetu ani złotówki.
 W pierwszej kolejności sprzęt komputerowy trafi 
do uczniów najbardziej potrzebujących z uwagi na 
planowane egzaminy, czyli do ósmoklasistów i tego-
rocznych maturzystów. Pozostałym, potrzebującym 
uczniom, wytypowanym na podstawie informacji 
przekazanych przez szkoły, komputery zostaną uży-
czone do czerwca 2021 roku. 
 - Wspieramy naszą oświatę oraz uczniów, przed 
którymi ważny moment życia, czyli egzaminy – 
mówi burmistrz Robert Czapla. – Mamy nadzieję, że 
sprzęt, który im przekażemy ułatwi pomyślne zdanie 
zarówno matury jak i egzaminu ósmoklasisty. Już 
teraz życzę im powodzenia. Komputery trafią także 
do uczniów niższych klas. W chwili obecnej pracuje-
my nad szczegółowym opracowaniem kryteriów ich 
przekazywania. Jednym z nich będzie wielodziet-
ność rodzin.

80 laptopów trafi niebawem do uczniów 
nowogardzkich szkół

 Program Zdalna Szkoła jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia za-
jęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ła-
wach zasiadają przed monitorami komputerów. Nie-
stety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu 
lub sprzętu, na którym może realizować podstawy 
programowe. Przekazane laptopy taki stan rzeczy 
maj zmienić. 
 Przekazywanie komputerów nie jest jedynym 
działaniem burmistrza wspierającym oświatę 
w okresie pandemii. Na początku kwietnia bowiem 
ogłosił on konkurs dla nauczycieli na realizowanie 
ciekawych zdalnych lekcji przedmiotowych. 
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 Kto najlepiej uczy w trudnych 
czasach epidemii! Konkurs dla na-
uczycieli nowogardzkich szkół.

 Nadzwyczajna sytuacja spo-
wodowana epidemią koronawi-
rusa i związane z tym zamknięcie 
szkół sprawia, że od trzech tygo-
dni dzieci i młodzież zmuszone są 
do samodzielnej nauki w domu, 
bez bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielem. Rodzice często 
muszą zastąpić dzieciom odle-
głego nauczyciela i tłumaczyć 
im zagadnienia, których same 
nie mogą zrozumieć. Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, aby 
w tych trudnych czasach wes-
przeć uczniów i ich rodziców, po-
stanowił zachęcić nauczycieli do 
włożenia maksymalnego wysił-
ku w tworzenie ciekawych lekcji 
zdalnych, atrakcyjnych w formie 
i treści Efektywność nauczania 
prowadzonego zdalnie, zależna 
jest przede wszystkim od jako-
ści tego nauczania. Lekcje pro-

Konkurs dla nauczycieli
nowogardzkich szkół

[REGULAMIN]
wadzone w Internecie, powinny 
być przede wszystkim atrakcyjne, 
aby zachęcić ucznia pozostające-
go w domu do pracy i zastąpić 
mu salę lekcyjną.

 Uczniowie i wspierający ich ro-
dzice, zmuszeni sytuacją, spędza-
ją obecnie przed komputerami 
wiele godzin każdego dnia. Aby 
ten czas został wykorzystany efek-
tywnie, a nie stracony, nauczycie-
le muszą w opracowanie lekcji 
włożyć nie tylko wiedzę ale całe 
swoje serce, całą swoją kreatyw-
ność i pomysłowość. Mamy już 
pierwsze przykłady takich działań, 
choćby działania dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Wierzbięcinie do-
stępne na jego facebooku. Zachę-
camy wszystkich nauczycieli do 
wykorzystania wszystkich swoich 
talentów, tak aby uczniowie pozo-
stający w domu mogli posiąść co 
najmniej taką samą wiedze jaką 
zdobywali w salach lekcyjnych. 
Zróbcie wszystko w dowolnej for-

mie jaka jest dopuszczalna i do-
stępna dla uczniów, a efektami 
swojej pracy podzielcie się z nami 
zgłaszając swój udział w konkur-
sie. Kandydatów mogą zgłaszać 
też dyrektorzy szkół, uczniowie 
i ich rodzice.

 W konkursie mogą wziąć udział 
wyłącznie nauczyciele szkół, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Nowogard. Przedmio-
tem konkursu są autorskie, opra-
cowane przez nauczycieli lekcje 
z zakresu przedmiotów objętych 
programem szkół podstawowych 
oraz programem liceum ogólno-
kształcącego. Zapraszamy do zapo-
znania się z regulaminem konkursu 
na stronie: www.nowogard.pl

 Zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem konkursu na na-
szej stronie internetowej www.
nowogard.pl



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 5

Pierwsza pula maseczek
rozdana

 Blisko 1400 maseczek zostało 
rozdanych mieszkańcom gminy 
Nowogard w dniu 15 kwietnia br. 
na Placu Wolności. Jak wiadomo 
od 16 kwietnia zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra zdrowia no-
szenie maseczek będzie obowiąz-
kowe. W związku z tym burmistrz 
Robert Czapla mając na uwadze 
zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców od kilku dni zachęcał do 
bezpłatnego szycia maseczek, 
które następnie zostałyby rozdys-
ponowane wśród mieszkańców.

 - Przede wszystkim chciałbym 
podziękować wielu osobom oraz 
jednej nowogardzkiej firmie, któ-
re podjęły się tego zadania. Bez 
Was nie byłoby to możliwe i to 
Wy jesteście naszymi Bohaterka-
mi. Są to Panie: Anna Pacer, Alina 
Okrasa, Zofia Dobrowolska, Da-
nuta Falfura, Sylwia Gęglawa, Ka-
mila Iwan, Hanna Duda, Jadwiga 

Prochowska, Teresa Żabecka, Ewa 
Sidłowska, Lucyna Durkowska. 
Gorące podziękowania dla Koła 
Gospodyń Wiejskich z Wierzbię-
cina, pracowników OPS i jego Dy-
rektor Doroty Maślanej oraz No-
wogardzkiego Forum Organizacji 
Pozarządowych. Jeśli macie ma-
szynę do szycia w domu i chcieli 
byście włączyć się w akcję to za-
praszamy. Dostarczymy materiał 
– mówi burmistrz Robert Czapla.

 Maseczki będą szyte aż do 
zaspokojenia potrzeb wszystkich 
mieszkańców. Przygotowanie 
kolejnej partii planowane jest 
na początek przyszłego tygo-
dnia. Maseczki są wielokrotnego 
użytku można je prać w pralce 
w temperaturze 90 stopni. Ma-
seczki były wydawane na Pla-
cu Wolności z uwagi na miejsce 
gdzie można zachować odpo-
wiednie środki bezpieczeństwa 

i odstępy od poprzedzającej oso-
by. Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców, którzy licznie 
zaczęli przychodzić na plac przed 
godziną 11:00 trzeba było zacząć 
wcześniej rozdawać maseczki tak 
aby nie gromadziło się zbyt wiele 
osób w jednym czasie i miejscu. 
Podczas wydawania maseczek 
przestrzegano zasad bezpieczeń-
stwa. Zainteresowanie bezpłat-
nymi maseczkami było tak duże, 
że rozeszły się w ciągu kilkuna-
stu minut. W związku z licznymi 
zapytaniami sołtysów czy na te-
renach wiejskich również będą 
rozdawane maseczki zachęcamy 
osoby posiadające maszyny do 
szycia aby podjąć się szycia bez-
płatnych maseczek dla mieszkań-
ców sołectw. Potrzebny materiał 
do uszycia maseczek dostarczy-
my. 

M. Gręda
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Placówki oświatowe mają być
zamknięte do 26 kwietnia 2020 r.

Minister Edukacji  Narodowej poinformował przed chwilą, że placówki oświatowe mają być zamknięte 
do 26 kwietnia 2020r. Egzaminy ósmoklasistów oraz egzaminy maturalne zostaną przeniesione na bli-
żej nie określony czas, ale uczniowie będą poinformowani ok miesiąca wcześniej oprzed ogłoszeniem 
terminu.
Od czwartku 16 kwietnia ma być obowiązkowe noszenie maseczek lub chust na twarzy.

Kierownik ZEAS Lilla Kaźmierowska
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 Od początku kwietnia obowiązują nas obostrze-
nia wprowadzone decyzją rządu. Mają one na celu 
ograniczać pandemię koronawirusa. Z tego też po-
wodu zamknięte dla mieszkańców są między inny-
mi placówki kulturalne jak np. Nowogardzki Dom 
Kultury. To jednak, że jego drzwi są zamknięte, nie 
oznacza wcale, że nie wprowadził on zdalnej oferty 
dla mieszkańców.

 - W związku z zaistniałą sytuacją Nowogardzki 
Dom Kultury wyszedł naprzeciw oczekiwaniom na-
szych uczestników. Proponujemy Wam działania z cy-
klu #zKulturąwDomu, w ramach którego kontynuuje-
my zajęcia artystyczne w wersji online. W zadanie to 
zaangażowani są pracownicy i instruktorzy NDK, któ-
rzy na co dzień, odpowiedzialni są za realizację oferty 
kulturalnej i edukacyjnej naszej instytucji. Zajęcia za-
równo indywidualne jak i grupowe, mimo wielu obo-
wiązków związanych ze zdalną nauką szkolną, cieszą 
się dużą popularnością. W ramach #zKulturąwDomu 

Interaktywny Nowogardzki Dom Kultury 
– jak ciekawie spędzić czas

nie wychodząc z domu
będą organizowane również konkursy z nagrodami. 
Pierwszy z nich – fotograficzny – został już ogłoszony! 
Szczegóły dostępne są na: http://www.ndk.pl/ oraz 
na facebooku. Na naszych profilach społecznościo-
wych podpowiadamy też, jak można ciekawie spę-
dzić czas, nie wychodząc z domu – informuje Aneta 
Drążewska, dyrektor NDK.

 W czasie obecnie trwającego zagrożenia epide-
micznego Nowogardzki Dom Kultury jest w ciągłym 
kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, po-
nieważ na potrzeby walki z koronawirusem udo-
stępniliśmy sale, które posłużą nowogardzkim ra-
townikom medycznym w wyjątkowych sytuacjach.

 Bieżące informacje na temat oferty Nowogrdz-
kiego Domu Kultury można śledzić na facebooku - 
www.facebook.com/nowogardzki.dk/

M. Ościłowski



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 9

 Mimo panującej pandemii koronawirusa Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla stara się na bie-
żąco reagować na sygnały mieszkańców związane 
z życiem codziennym. Na wniosek mieszkańców 
osiedla Radosław burmistrz zlecił wykonanie kon-

Przygotowanie koncepcji oświetlenia
na os. Radosław

cepcji oświetlenia drogowego na ww osiedlu w celu 
ustalenia czy możliwe będzie takie rozwiązanie aby 
ośwetlenie znów w pełni funkcjonowało oraz jaki 
będzie orientacyjny koszt wykonania takiego oświe-
tlenia.

 Do końca kwietnia może-
my przekazać swój 1% podatku 
na rzecz Samorządowej Funda-
cji Opieki Medycznej „Zdrowie” 
w Nowogardzie. Dzięki temu, za 
uzyskana kwotę, dofinansowany 
jest zakup sprzętu medycznego 
w nowogardzkim szpitalu, który 
ratuje życie.
 - Uzyskane pieniądze z 1% 
w całości przekazujemy na zakup 
sprzętu medycznego lub na jego 
naprawę. Zachęcam do przekaza-
nia 1% na szpital w Nowogardzie 
– mówi Marta Pińkowska, prezes 
Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej „Zdrowie” w Nowo-
gardzie.
 - Pieniądze z 1% są dla nas 
ważne. Dzięki nim możemy dofi-
nansować wymianę sprzętu me-
dycznego – powiedział Kazimierz 
Lembas, dyrektor szpitala w No-
wogardzie.

       podatku dla Szpitala w Nowogardzie.
Przyłącz się do akcji

 Żeby wypełnić zeznanie po-
datkowe i przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz Samorządowej 
Fundacji Opieki Medycznej „Zdro-
wie” w Nowogardzie, co za tym 
idzie na zakupu sprzętu dla szpi-
tala należy w stosownej rubryce 
wpisać nr KRS:0000207800 z do-
piskiem „na rzecz Szpitala w No-
wogardzie”. Numer konta banko-
wego fundacji: Bank Spółdzielczy 
Goleniów O/Nowogard: 72 9375 
1012 4200 4271 2000 0010.
 Dodatkowo prosimy Państwa 
o włączenie się do rozpowszechnie-
nia akcji „1% na rzecz Szpitala w No-

wogardzie” w mediach społeczno-
ściowych. Na facebooku Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie przygo-
towaliśmy dla Państwa nakładkę na 
nasze zdjęcia profilowe. Jak je zasto-
sować? Wystarczy kilka kroków:
1. Przejdź do strony www.facebo-
ok.com/profilepicframes
2. Wyszukaj nakładkę wpisując 
„1% dla Szpitala w Nowogardzie
3. Kliknij opcję Użyj jako zdjęcia 
profilowego, aby zapisać.
 Przekazując swój 1% podatku 
wspierasz Szpital w Nowogardzie 
i pomagasz innym.

Marcin Ościłowski

1%
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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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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.
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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 
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(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-
Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji 
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„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 
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Szanowni Państwo
 W kraju nastały trudne czasy, z powodu pande-
mii koronawirusa zostało zamkniętych wiele zakła-
dów pracy, wiele osób prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą musiało jej zaprzestać. 
Prognozy ekspertów niestety nie są pocieszające.
 W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie mamy jesz-
cze wolne miejsca pracy. Z myślą o was przygotowali-
śmy oferty dostępne na naszej stronie internetowej.
 Jeżeli, żadna z publikowanych aktualnie ofert nie 
spełnia państwa oczekiwań zachęcamy do kontaktu 
na zamieszczony poniżej nr tel. oraz e-mail i zosta-
wienia swojego CV aby móc skontaktować się z pań-
stwem w sprawie przyszłych ofert, które mogą was 
zainteresować.
- Rzecznik prasowy
- Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa
- Specjalista do spraw kadr
- Referent w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

 Potrzebujemy pracowników, których możemy 
przyjąć od zaraz. Jeżeli straciłeś pracę albo obawiasz 

W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
mamy wolne miejsca pracy 

się jej utraty zgłoś się do nas. Oferujemy stabilną 
i atrakcyjną pracę za dobre wynagrodzenie, które 
zawsze jest wypłacane na czas w pełnej wysokości. 
Co roku wypłacana jest trzynasta pensja, a pracow-
nicy mogą korzystać z pakietu socjalnego obejmują-
cego np. dodatkowe pieniądze na święta. Potrzebu-
jemy pracowników posiadających różne kwalifikacje 
z różnym wykształceniem i doświadczeniem. Szuka-
my ludzi którzy cechują się pracowitością, kreatyw-
nością, dyspozycyjnością, zaangażowaniem w to co 
robią i nie boją się nowych wyzwań.

SZUKASZ STABILNEJ PRACY
CHCESZ ZDOBYWAĆ NOWĄ WIEDZĘ
I ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

PRACA W URZĘDZIE MIEJSKIM
DAJE TAKIE MOŻLIWOŚCI

ZADZWOŃ 913926204 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CZEKAMY NA CIEBIE

Dodatkowych informacji o naborach udziela
Ewa Brewka, tel. 913926204,

e-mail: kadry@nowogard.pl , pokój 201.
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