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Ogłoszenie w sprawie
likwidacji skupiska barszczu Sosnowskiego 

Zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa informacjami, związanymi z niebezpieczeństwem 
styczności z barszczem Sosnowskiego Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, podjął decyzję 
o przeprowadzeniu dalszych zabiegów agrotechnicznych na terenie gminy Nowogard, ma-
jących na celu likwidację skupisk barszczu Sosnowskiego. W związku z powyższym, proszę 
osoby, które zaobserwowały nowe skupiska występowania tej niebezpiecznej rośliny w no-
wych miejscach, aby zgłosiły ten powyższy fakt telefonicznie do dnia 31 marca 2020 r. pod 
numerem tel 913 926 227, 913 926 225 lub u sołtysów danego Sołectwa. Istnieje też moż-
liwość poinformowania przy pomocy poczty mailowej pod adresem:kkarcz@nowogard.pl
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 W piątek, 6 marca br. Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla podpisał kolejne umowy z organizacjami 
pozarządowymi na realizację ich zadań statutowych 
z pożytkiem dla mieszkańców gminy Nowogard 
- Doceniamy waszą pracę i zaangażowanie w dzia-
łaniach waszych organizacji i wspieramy was w tej 
pracy - mówił burmistrz. Przed podpisaniem umów 
głos zabrał również Cezary Komisarz, który przyznał, 
że rokrocznie wpływają od działających na terenie 
gminy organizacji pozarządowych, coraz ciekawsze 
propozycje do realizacji, stąd ich ocena nie należy 
do łatwych.
 Realizując ubiegłoroczne zapowiedzi burmistrz 
Robert Czapla przyznał wyższą niż w ubiegłym roku 
kwotę w 8 otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie:
1. Wspierania inicjatyw społecznych i koordyno-
wania pracy organizacji pozarządowych na terenie 
Gminy Nowogard,
2. Organizowania i upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu na terenie Gminy Nowogard,
3. Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania 
dóbr kultury w społeczności wiejskie na terenie 
Gminy Nowogard,
4. Prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na tere-
nie Gminy Nowogard,
5. Ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na te-
renie Gminy Nowogard,
6. Opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard,
7. Ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy No-
wogard,
8. Organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na 
terenie Gminy Nowogard.
 W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 
33 oferty od 25 organizacji pozarządowych, które 
w trzech etapach oceniła 7 osobowa Komisja kon-
kursowa pod przewodnictwem Jarosława Sobor-
skiego. Po dokonaniu oceny ofert pod względem 
formalnym i merytorycznym Komisja przedstawiła 
burmistrzowi sprawozdanie z podaniem propozycji 
kwot dotacji dla organizacji pozarządowych. Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla przychylił się do 
propozycji Komisji konkursowej i zaakceptował kwo-
ty dotacji bez zmian.
 W 2020 roku 30 ofert złożonych przez 23 orga-
nizacje pozarządowe otrzymało dotacje na łączną 
kwotę 621 200 złotych. W piątek, 6 marca burmistrz 
podpisał 16 umów z organizacjami pozarządowymi 
na kwotę 108 200 zł. Poniżej prezentujemy te orga-
nizacje wraz z kwotą przyznanej dotacji:
1. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie opie-
ki społecznej na terenie Gminy Nowogard”

Podpisano drugą część umów na
dotacje dla organizacji pozarządowych

1) Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych 
,,Serduszko’’ - 12 000 zł
2) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w No-
wogardzie - 16 000 zł
2. W zakresie zadania: „ Działalność w zakresie pro-
wadzenia zajęć dla zieci i młodzieży na terenie Gmi-
ny Nowogard”
1) Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ - 5 000 zł
3. W zakresie zadania:,, Działalność w zakresie roz-
woju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr 
kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy 
Nowogard”
1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 
- 1 000 zł
2) Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna ,, Nasz 
Wojcieszyn’’ - 2 300 zł
3) Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’
- 1 700 zł
4. W zakresie zadania: ,,Działalność w zakresie 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na tere-
nie Gminy Nowogard
1) Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ - 5 000 zł
5. W zakresie zadania: ,,Działalność w zakresie or-
ganizowania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu na terenie Gminy Nowogard”
1) Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,, KNAGA’’ - 10 000 zł
2) Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKER’S TEAM 
NOWOGARD - 4 000 zł
3) VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin - 20 000 zł.

(bs)
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla ogłosił konkurs ofert na 
zakup sprzętu i środków ochrony 
osobistej na potrzeby nowogardz-
kiego szpitala.
 W związku z czynnościami 
mającymi na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa w gminie,  burmistrz Ro-
bert Czapla pozyskał dla szpitala 
w Nowogardzie środki na zakup 
sprzętu wartego 247.500 złotych. 
Zostaną zakupione: 3 respiratory, 
5 kardiomonitorów, 500 szt. ma-
sek ochronnych, 50 szt. kombine-
zonów.
 W związku z aktualną sytuacją 
w kraju i zagrożeniem koronawi-
rusem wymienione wyżej środki 

STOP rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Ponad 240 tys. złotych dla szpitala

ochrony medycznej i sprzęt, na polecenie burmistrza Roberta Czapli 
zostaną zakupione w trybie przyspieszonym.
 Wszystkie firmy zainteresowane wzięciem udziału w konkursie 
ofert, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem 
http://bip.nowogard.pl/strony/zmiany/11416.dhtml

bs

 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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Świadczenie usług
przewozowych

transportu zbiorowego 
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert ceno-
wych na realizację zadania pn „Świadczenie usług przewozowych 
transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście 
Nowogard w okresie 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.” Termin składa-
nia ofert do dnia 3 kwietnia 2020 godz. 09:00

Więcej informacji na stronie
http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/510.dhtml

ZAPYTANIE 
OFERTOWE

Przedmiotem zamówie-
nia jest świadczenie usług 
Asystenta Osobistego Oso-
by Niepełnosprawnej, na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych, będących mieszkań-
cami Gminy Nowogard. 
Szczegóły na stronie BIP

Przetarg

- Dowóz dzieci 

do szkół
Burmistrz Nowogardu

ogłasza II postępowanie 
przetargu nieograniczonego 

na zadanie: 
„Dowóz dzieci do szkół 

prowadzonych przez Gminę 
Nowogard na podstawie 

biletów miesięcznych wraz
z zapewnieniem opieki

w czasie przewozu w okre-
sie od 04 maja 2020

do 26 czerwca 2020 r.
oraz od  01 września 2020 

do 23 grudnia 2020 r.” 

Termin składania ofert
do 06 kwietnia 2020 r.

godz. 09:00 

Szczegóły na stronie
http://bip.nowogard.pl/za-
mowienia/pokaz/511.dhtml



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 5

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
91 4321 500
PIT – nr telefonu w. 427, 415
VAT – nr telefonu w. 482, 417, 419
CIT – nr telefonu w. 427, 415
podatek akcyzowy – nr telefonu w. 448, 446
spadki/darowizny – nr telefonu w. 486, 428, 463, 464
rejestracja podatników – nr telefonu w. 403, 410, 460, 
468
egzekucja administracyjna – nr telefonu w. 412, 413, 
421, 509
rachunkowość podatkowa – nr telefonu w. 513, 434
komórka wierzycielska – nr telefonu w. 470, 416, 506

Adres e-mail urzędu skarbowego:
us.goleniow@mf.gov.pl

Zaświadczenia przesyłane będą drogą pocztową
lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

Informacje podatkowe oraz serwis Twój E-PIT
znajdziesz pod adresem

www.podatki.gov.pl

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym
Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do urzędu skarbowego w Goleniowie
ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
- On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
- W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów
do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

 Kapituła ,,Lauru Cisowego’’ zaprasza do wzięcia udzia-
łu w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku 
możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespo-
łów, stowarzyszeń, firm  i instytucji z terenu miasta i gminy 
Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, 
w kaju i za granicą w dwóch kategoriach:
1. Biznes i gospodarka
2.Działalność społeczna
( w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, 
opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)

 Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Spe-
cjalny ,,Laur Cisowy’’ osobom indywidualnym, zespołom, 
stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, 
za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz 
promowanie Ziemi Nowogardzkiej.
 Kapituła może również przyznać Złory ,,Laur Cisowy’’ 
dla laureata, który w poprzednich latach otrzymał wyróż-
nienie ,,Lauru Cisowego’’.
 Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury 
i złożenie wniosku do dnia 31 marca 2020r do godz. 15:30 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pok. 
Nr 5 w ratuszu lub przesłanie pocztą na adres : Urząd Miej-
ski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard z do-
piskiem ,,Laur Cisowy’’
Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie przyznawa-
nia honorowego wyróżnienia ,,Laur Cisowy’’, Regulamin 
oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia za-
mieszczone są na stronie internetowej www.nowogard.pl 
w zakładce LAUR CISOWY

Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia jest do-
stępny w Sekretariacie Urzedu Miejskiego, pok. Nr 5 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1.

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 91 39 26 233,
pok. 210, e-mail: uberezowska@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
do honorowego wyróżnienia

LAUR CISOWY za rok 2019
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 W środę 11 marca br. w Trze-
chlu 37 sołectw z Gminy Nowo-
gard świętowało Ogólnopolski 
Dzień Sołtysa. Gospodarzami byli 
Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla oraz Krzysztof Feliksiak, 
pełniący funkcję sołtysa w Trze-
chlu. W spotkaniu udział wzięli 

Dzień Sołtysa w Trzechlu 
również pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.
 Na wstępie Burmistrz Robert 
Czapla serdecznie podziękował 
sołtysom za ich codzienną, ciężką 
pracę na rzecz gminy. W swoim 
wystąpieniu podkreślił jak ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju gminy 

i dobra jej mieszkańców ma jak-
że odpowiedzialna praca Sołtysa. 
Podziękował za wzorową współ-
pracę, zaznaczając, że na pomoc 
Sołtysów zawsze może liczyć oraz 
że są dla niego wielkim wspar-
ciem. Burmistrz życzył wszystkim 
Sołtysom zdrowia, zadowolenia 
i wytrwałości w realizacji zamie-
rzonych planów oraz owocnej 
współpracy.
 Sołtysi w ten wyjątkowy dzień 
otrzymali upominki, które ułatwia 
im organizację codziennej pracy 
oraz pamiątkowe życzenia w po-
staci listu a wszystkie Panie do-
datkowo otrzymały piękna pach-
nąca różę.
 Spotkanie było okazją do po-
ruszenia tematu Dożynek Gmin-
nych w 2020 roku jak również do 
zapoznania się z planami inwesty-
cyjnymi w poszczególnych sołec-
twach.

opr. Katarzyna Ołubiec

Zawieszono
działanie
PSZOK

w Słajsinie 

Decyzją Celowego Związku 
Gmin R-XXI od 16 marca za-
wieszona została działalność 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Słajsinie.
Jak poinformował kierownik 
tamtejszego zakładu Arka-
diusz Kurosz decyzja ta jest 
podyktowana stanem zagro-
żenia epidemicznego spowo-
dowanego koronawirusem. 
PSZOK będzie nieczynny do 
odwołania.
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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
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ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ INFORMUJE
 W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia stanu zagroże-
nia  epidemicznego,
- wszystkie placówki oświatowe są zamknięte od 16 do 25 mar-
ca 2020r.
- uczniowie powinni bezwzględnie pozostać w domach
- nauczyciele w miarę możliwości będą prowadzić zajęcia dy-
daktyczne zuczniami zdalnie. Wszystkie informacje do uczniów 
i ich rodziców są dostępne na stronach szkół, w systemie LUB-
RUS, na e-maile i Facebooku szkoły.

- rekrutacja do szkół i przedszkoli trwa bez względu na zaist-
niałą sytuację, w szkołach są wyznaczone dyżury, które umoż-
liwią składanie wniosków
- placówki oświatowe w czasie zamknięcia będą poddawane 
dezynfekcji całkowitej dezynfekcja powierzchni płaskich, klam-
ki, włączniki elektryczne, ławki, toalety)
- Sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym niektóre ustalenia 
mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, o czym będziemy 
informowali na bieżąco. 

DYREKTOR NOWOGARDZKIEGO DOMU KULTURY INFORMUJE
 W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających 
na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 
i  komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go o zawieszeniu działalności instytucji kultury - Nowogardzki 
Dom Kultury ZAWIESZA DO ODWOŁANIA: wszystkie ZAJĘCIA 
ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ KINA, IMPREZY KULTURALNE, 
w tym również mający się odbyć w dniach 31.03.-03.04.2020 r. 

XVI Ogólnopolski i XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekolo-
gicznych im. Macieja Łukowskiego EKOFILM 2020. 

 We wszystkich sprawach związanych z działalnością Nowo-
gardzkiego Domu Kultury i Kina Orzeł pozostajemy do Państwa 
dyspozycji pod nr tel.: 668 186 003 w godz.: 9:00-15:00 lub 
przez maila: sekretariat@ndk.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE INFORMUJE
 Od dnia 12 marca  do odwołania z powodu profilaktyki 
zdrowotnej związanej z pojawiającym się ryzykiem zachorowań 
wywołanych wirusem SARS-CoV-2 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie podjął działania profilaktyczne i prewencyjne 
których celem jest jak najmniejsze narażenie i rozprzestrzenia-
nie wirusa wśród klientów oraz pracowników OPS.  

 Dostęp do bezpośredniego kontaktu z klientami został 
ograniczony. W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt tele-
foniczny pod numerem 91 39 26 251 lub 91 39 26 248.

 Wywiady środowiskowe będą przeprowadzone przez pra-
cowników socjalnych wyłącznie w sprawach nagłych i pilnych 
Dostęp do kasy po wypłatę świadczeń jest ograniczony.  Przy 
okienku kasowym może przebywać tylko jedna osoba, która 
uprzednio zdezynfekowała dłonie przed wejściem do pomiesz-
czenia OPS.

 W przypadkach wymagających szybkiego reagowania pro-
simy o kontakt  na całodobowy numer telefonu  570 830 336. 

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWOGARDZIE INFORMUJE
Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy,

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koron wirusem,
działając zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujemy, że 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie wraz z filiami zostaje zamknięta do 25 marca 2019 r.,
włącznie wszystkie zaplanowane wydarzenia zostają odwołane

Aktualne wypożyczenia zostają przedłużone o14 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH INFORMUJE

 W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia 
korona wirusem Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogar-
dzie od 16 marca 2020 roku zostaje zamknięty do odwołania. 
 W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby kontaktu z ZBK 
prosimy o kontakt telefoniczny:
Sekretariat 91 39 26 265
Kierownik 91 39 26 268
Czynsze 91 39 26 266
Zamówienia publiczne 91 39 26 267
Główna Księgowa 91 578 53 62

Zgłaszanie awarii/usterek
tel. 91 39 26 265 lub 91 39 26 267

 Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości załatwienia 
bezpośrednio w ZBK, jedynie najważniejszych spraw, których 
nie można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Płatności proszę dokonywać przelewem na konto bankowe:
Bank Pekao S.A O /Nowogard 
12 1240 3884 1111 0000 4209 2382


