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Burmistrz Robert Czapla
inwestuje w nowogardzką oświatę
więcej na stronie 2
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Zakończony został remont
klas w SP Błotno
W piątek, 15 lutego br., burmistrz Robert Czapla wraz z wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej w Nowogardzie Jackiem Rafińskim i radnym Jerzym Kubickim (sołtys z Karska), uczestniczył w odbiorze wyremontowanych dwóch izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Błotnie.
Ekipa remontowa pod kierownictwem Jarosława Hołubowskiego wyrównała w pomieszczeniach
klasowych ściany i sufity, pomalowali je, założono
nowe parapety oraz odnowiony został parkiet na
podłodze.
Remont szkoły burmistrz rozpoczął w lutym 2017 r.
W ciągu tych dwóch lat w szkole wyremontowano
już cztery sale lekcyjne, szkolne korytarze, bibliotekę, świetlicę i łazienki. Dodatkowo w ubiegłym roku
(2018) rozpoczęto prace, polegające na dociepleniu
obiektu szkoły przez jej termomodernizację i malowanie ściany frontowej. Te prace za chwilę zostaną również zakończone.
- Cieszę się jako dyrektor szkoły z jej nowego wizerunku. To nie tylko lepsze warunku pracy dla kadry
pedagogicznej, ale bardziej przyjazne środowisko dla
samych uczniów. Ostatni raz remont, o charakterze
doraźnym, który polegał na szpachlowaniu ubytków,
przeprowadzono w naszej szkole w 1996 roku. Tak
dużego remontu szkoły nie pamiętam, a pracuję w tej
placówce ponad 20 lat – mówi dyr. T. Żelazowski. Jestem wdzięczny burmistrzowi Robertowi Czapli ,za
podjętą przez niego decyzję, aby wyremontować naszą Alma Mater, aby ją na nowo ożywić.
Do szkoły w Błotnie uczęszcza ponad 80 uczniów.
Kolejne 20 osób, to kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły.

Warto też w tym miejscu nadmienić, że dotychczas w Błotnie zostały zrealizowane następujące inwestycje:
2014 – 2018 - zakup nowego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie (ponad
640 tys zł) oraz doposażenie jednostki w dodatkowy
sprzęt (OSP Błotno jest najlepiej wyposażoną jednostką w gminie Nowogard na dziś);
2016 – nowa wiata na boisku;
2014 – 2016 - chodnik przy drodze wojewódzkiej (za
ponad 760 tys zł) i w kolejnych latach – chodnik przy
szkole;
2014 – 2016 – lampy drogowe;
2018 – siłownia na świeżym powietrzu przy boisku
szkolnym;
2019 – ruszyły prace przy budowie placu zabaw przy
szkole.
Również samej szkole udało się pozyskać grant
z projektu „Around the World in Eighty Hours”, realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA.
Te działania dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły w Błotnie sprawiły, że do dziś uczniowie mogą się szczycić
bardzo wysokim poziomem znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych na
terenie gminy Nowogard.
Jednym słowem - w Błotnie się dzieje. (ps)

www.nowogard.pl
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Burmistrz podejmuje działania
na rzecz poprawy
gminnych placówek służby zdrowia
W środę, 20 lutego br., burmistrza Robert Czapla,
ogłosił konkurs ofert na opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny). Remont starej bryły nowogardzkiego szpitala oraz remont budynku laboratorium wpisuje się
w prowadzone przez burmistrza działania na rzecz
poprawy infrastruktury gminnych placówek służby
zdrowia. Chęć remontu obiektów szpitalnych włodarz
naszej gminy zapowiadał już w ubiegłym roku. - Zdro-

wie mieszkańców jest bezcenne. Mamy jeden z najnowocześniejszych szpitali w regionie, jednak stara
bryła budynku i laboratorium wymagają remontu.
Dlatego zgodnie z moją przedwyborczą zapowiedzią,
dziś ogłosiłem zaproszenie do konkursu ofert na opracowanie projektu przebudowy tych części szpitala –
powiedział burmistrz Robert Czapla.
Ogłoszony przez burmistrza konkurs ofert, to
pierwszy krok do realizacji przebudowy nowogardzkiego szpitala, świadczącego pomoc medyczną dla
Gminy Nowogard oraz mieszkańców regionu. Niespełna dwa lata temu samorząd Nowogardu podjął
się zarządzania szpitalem w Resku. Placówka ta, została przejęta przez Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie, który pod kierownictwem
dyrektora Kazimierza Lembasa, w rankingu szpitali
„Rzeczpospolitej” zajął 1 miejsce w województwie
i 5 w kraju. Podały wówczas propozycje by nowogardzki szpital przejął również – będący w nie najlepszej kondycji Szpital Powiatowy w Goleniowie.
Przejęcie placówki w Resku było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej przez burmistrza Roberta
Czaplę, strategii rozwoju szpitala. W jego rozbudowę i powiększenie o nową bryłę, gmina zainwestowała niemal 20 mln złotych. Aktualnie przy szpitalu

w Nowogardzie funkcjonuje 6 poradni: chirurgiczna,
kardiologiczna, nefrologiczna, neurologiczna, ginekologiczna i uruchomiona pod koniec ubiegłego roku poradnia ortopedyczna. Jest także nocna i świąteczna
opieka medyczna.
W starej bryle szpitala wykonany zostanie m.in.
remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz docieplenie ścian i stropodachu. W laboratorium będzie wykonana wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont zewnętrznych
elementów (schody, podjazdy, chodnik, donice betonowe, zejście do pomieszczeń piwnicznych itp.).
Oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
(budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.03.2019 r.
do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
- Plac Wolności 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta –
pok. nr 5. (BS, fot. BS/archiwum UM)
Szczegóły postępowania ofertowego dostępne są pod adresem: http://bip.nowogard.pl/
unzip/10287.dhtml

www.nowogard.pl
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Będą nowe parkingi i nawierzchnie
ulic osiedlowych przy Zamkowej
Trwają prace koncepcyjne
związane z inwestycjami w obszarze dalszych remontów dróg osiedlowych w Nowogardzie. Przypomnijmy: w grudniu ubiegłego
roku Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla dokonał oficjalnego odbioru nowo wybudowanych miejsc
parkingowych i drogi osiedlowej
obok Wspólnot Mieszkaniowych
nr 5 i 6 przy ulicy Zamkowej. Powstało tam 14 nowych miejsc parkingowych. Inwestycję tę przeprowadzono we współpracy Gminy
i wymienionych Wspólnot. Dobra
współpraca dotyczy też Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gardno”, która zarządza innymi nieruchomościami
przy ulicy Zamkowej.
W dniu 11 lutego br. Burmistrz Robert Czapla wraz ze
Stanisławem Saniukiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w

Nowogardzie spotkali się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” Janem Smolirą oraz
mieszkańcem osiedla przy ul.
Zamkowej - Stanisławem Szała-

www.nowogard.pl

ganem. W rozmowach na temat
wykonania dalszych prac remontowych na osiedlu przy ul. Zamkowej, brał udział Wojciech Szponar
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM. W czasie spotkania
omówiono koncepcję przebudowy dróg przy blokach 3a, 3b, 3c
i 4. Zgłoszone uwagi uwzględni
projekt zaś kompletna dokumentacja, po opracowaniu projektu,
trafi do starostwa.
- Wykonujemy dla naszych
mieszkańców wiele wspólnych
inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno”. Jedną z ostatnich była np. przebudowa uliczek
osiedlowych i chodników na os.
Gryfitów. Dziś rozmawiamy na
temat dalszej przebudowy ulicy
Zamkowej - mówi burmistrz Robert Czapla.
Pod koniec ubiegłego roku
wspólnie z SM „Gardno” wykonano m.in. drogę dojazdową i parkingi przy ulicy Bankowej oraz
przy Przedszkolu nr 3. Koncepcja
na temat której dziś rozmawiano,
poza remontem dróg osiedlowych przy ul. Zamkowej zakłada
też budowę nowych miejsc parkingowych, które zniwelują problem parkowania bezpośrednio
na ulicy. (BS, fot. BS/UM)
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Nowe inwestycje na terenach wiejskich:
będzie plac zabaw w Błotnie
W piątek, 15 lutego br. Burmistrz Robert Czapla
podpisał zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błotnie.
Plac zabaw w każdym z sołectw Gminy Nowogard,
to założenie realizowane na bieżąco. - Przed wyborami obiecałem mieszkańcom Błotna nowy plac
zabaw dla dzieci. Cieszę się, że przystępujemy do
pracy nad jego realizacją bo skorzystają na tym również dzieci z okolicznych wsi, które uczą się w szkole
w Błotnie – powiedział burmistrz.
To nie jedyna i nie ostatnia inwestycja na tym terenie: wcześniej z myślą o mieszkańcach powstała
siłownia na świeżym powietrzu, wykonano też nowy
chodnik przy drodze wojewódzkiej oraz przy miej-

scowej szkole a jednostka OSP z Błotna wzbogaciła
się o nowy wóz strażacki wart ok. milion złotych. Na
ukończeniu jest też remont elewacji wewnętrznej
oraz korytarzy i sal lekcyjnych w szkole, w której
uczy się około 80 dzieci. Teraz w Błotnie powstanie
w miejscu dotychczasowego – nowy plac zabaw na
powierzchni ok. 400 mkw., z urządzeniami dla dzieci
w wieku 0-3, 3-7 oraz 7-15 lat.
Nowe place zabaw z atestowanymi i bezpiecznymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku korzystających z nich dzieci, mają już m.in. Konarzewo,
Karsk, Czermnica, Wierzbięcin, Sąpolnica i Ostrzyca.
Także w Nowogardzie, powstają nowe bezpieczne
miejsca zabaw dla dzieci, jednym z ostatnich był
plac na os. Radosława.
Oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu
zabaw w Błotnie należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 06.03.2019 r. do godz.
12:00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
(Plac Wolności 1) lub w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5.
Szczegóły dot. zaproszenia znajdują się
pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10272.dhtml
(BS, fot. BS)

Burmistrz planuje postawienie lamp
drogowych w kolejnych sołectwach
W piątek, 15 lutego br., burmistrz
Robert Czapla, podpisał ogłoszenie na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego solarnego w miejscowościach Karsk,
Świerczewo, Wołowiec, Kulice i Sąpolnica.

Dokumentacja jest potrzebna, aby
gmina mogła podjąć starania o pozyskanie funduszy unijnych. Jest duża szansa,

że II połowie roku, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego może ogłosić konkurs na dofinansowanie tychże
inwestycji na terenie gmin. Aby sięgnąć po te środki, gmina
musi mieć kompletną dokumentację wraz z pozwoleniami.
To kolejne sołectwa, w których burmistrz planuje budowę
nowych lamp solarnych. Tego rodzaju oświetlenie wyśmienicie
spełnia swoją rolę na terenie wiejskim. Czego przykładem jest
np. sołectwo Żabówko.
Dodatkowo, zgodnie z prośbami skierowanymi do burmistrza od mieszkańców i sołtysów, będą stawiane ponadto lampy przy m.in. przy placach zabaw do końca roku.
Zapraszamy wykonawców do zapoznania się z ofertą przetargową:
KARSK - http://bip.nowogard.pl/strony/10273.dhtml
ŚWIERCZEWO - http://bip.nowogard.pl/unzip/10275.dhtml
WOŁOWIEC - http://bip.nowogard.pl/unzip/10276.dhtml
SĄPOLNICA - http://bip.nowogard.pl/unzip/10274.dhtml
KULICE - http://bip.nowogard.pl/unzip/10277.dhtml (ps)
www.nowogard.pl
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Są plany na kolejną inwestycję
w sołectwie Lestkowo
We wtorek, 19 lutego br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
zadanie pn. „Przebudowa świetlicy
w Lestkowie - zbiornik bezodpływowy”. Szczegółowe informacje
dostępne pod adresem: http://bip.
nowogard.pl/unzip/10280.dhtml
Jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz zaplanował w Lestkowie.
Dotychczas największą inwestycją w tym sołectwie był remont
związany z adaptacją budynku na
świetlicę wiejską. Obecnie jest
to jednej z największych świetlic
wiejskich (ponad 300 mkw) na terenie gminy Nowogard. Przeprowadzony został całkowity remont
w środku i na zewnątrz świetlicy.
Przy współpracy z mieszkańcami,
wyremontowano posadzki, wyrównano i pomalowano ściany,
wstawiono nowe okna i drzwi.
Uporządkowano również wstępnie teren wokół obiektu. W jednym z pomieszczeń zorganizowano siłownię, z której wiele osób
korzysta. Jest również pomiesz-

czenie kuchenne. Tak duża powierzchnia, to również ogrzewanie typu nawiewowego.
- Dzięki dobrej współpracy
z gminą oraz z burmistrzem Robertem Czaplą, udało nam się,
w bardzo krótkim czasie, wykonać remont naszej świetlicy. Zamontowaliśmy armaturę w łazience i położyliśmy posadzkę
oraz pomalowaliśmy ściany na
wybrane przez mieszkańców kolory – powiedział sołtys Łukasz
Tracz. To właśnie jego zaangażowanie oraz jego najbliższych

www.nowogard.pl

i mieszkańców Lestkowa sprawiły, że w tym sołectwie zaczęło
coś się dziać.
Dziś też w Lestkowie jest
nowy plac zabaw o powierzchni
408 mkw. z nawierzchnią piaskową. Dzieci już na wiosnę będą
mogły korzystać m.in. z kolejki
linowej, bujaka, karuzeli, huśtawek czy zestawu zabawowego. na
ukończeniu.
Kolejnym krokiem będzie zamontowanie zbiornika bezodpływowego,czyli pełne skanalizowanie wyremontowanej świetlicy.
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OSP Ostrzyca podsumowała rok 2018
W piątek, 15 lutego br., miało miejsce spotkanie sprawozdawcze druhów z jednostki OSP
w Ostrzycy. Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Goleniowie st. kpt. mgr inż. Marek Michalak, st. kpt. Tomaszem

Dworeckim - Specjalistą Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych
PSP w Goleniowie oraz Komendant Gminny OSP dh Artur Konior, który w imieniu Burmistrza
Nowogardu podziękował druhom
za niesioną pomoc mieszkańcom
gminy oraz za stałą ich gotowość
w roku 2018.

Okazją do spotkania było roczne sprawozdanie z działalności
Zarządu.
Na piątkowe zebranie stawiło
się aż 19 druhów. Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym
podsumowanie działań jednostki
w minionym roku oraz rozliczenie finansowe. Po zatwierdzeniu
sprawozdania rocznego, druhowie przedstawili potrzeby związane z utrzymaniem ich remizy.
Wszystkie potrzeby zgłoszone
przez druhów uwagi oraz potrzeby jednostki na rok 2019 krzętnie
zanotował Komendant gminny
OSP.
Ponadto została podjęta decyzja przez druhów z Ostrzycy,
aby tegoroczne dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości na
remonty, zostało przekazane do
Osowa, na odbudowę spalonej
remizy strażackiej. (ps)

OPS Błotno podsumowało rok 2018
W sobotę (9 lutego br.),
o godz. 18.00, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz z dh
Arturem Koniorem - Komendantem gminnym OSP i st. kpt. Tomaszem Dworeckim - Specjalistą
Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych PSP w Goleniowie, spotkali się z druhami z jednostki OSP
w Błotnie. Okazją do spotkania
było roczne sprawozdanie z działalności Zarządu.
Jednostkę w Błotnie stanowi
14 druhów, którzy w roku 2018
wyjeżdżali 52 razy, z tego aż 44 do
zdarzeń ratujących życie i majątek
mieszkańców naszej gminy. OSP
Błotno włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i na dziś jest to najlepiej
wyposażona jednostka OSP w naszej gminie. Wato tu wspomnieć,
że w roku 2014 burmistrz Robert
Czapla zakupił i przekazał na rzecz
jednostki w Błotnie nowy wóz bojowy z pełnym wyposażeniem.

Druhowie zgłosili do zastępcy
burmistrza uwagi oraz potrzeby
jednostki na rok 2019.
Ponadto została podjęta decyzja przez druhów z Błotna,
www.nowogard.pl

aby tegoroczne dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości na
remonty, zostało przekazane do
Osowa, na odbudowę spalonej
remizy strażackiej. (ps)
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Znak stoi, a kierowcy dalej swoje
Pisaliśmy już jakiś czas temu odnośnie
pewnych zachowań posiadaczy samochodów. Mówiliśmy wówczas o tym, że kierowcy parkują gdzie chcą i jak chcą, często
zajmując cały chodnik, w tym również ten
naprzeciwko parkingu przy Przychodni,
przy ul. Lipowej.
Każdego wręcz dnia można było zauważyć parkujące tam samochody, których właściciele wjeżdżają
nimi tak na chodnik, że zostaje on w całości zastawiony przez nie. To powoduje, że przechodnie zmuszeni są do zejścia z chodnika na jezdnię, co stanowi
naruszenie prawa drogowego. W ostatnim też czasie, burmistrz zlecił wykonanie remontu, polegającego na przełożeniu nawierzchni chodnika zniszczonej w większości przez parkujące tam samochody,
choć po drugiej strony jezdni jest parking.

Przypominamy więc kierowcom, że na całym odcinku wspomnianego chodnika przy ulicy Lipowej,
po prawej stronie, wjeżdżając od strony ulicy Armii
Krajowej, obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się. Informuje o tym postawiony tam znak drogowy B-36.
Zakaz zatrzymywania dotyczy obecnie nie tylko
jezdni, ale całej strony drogi, a więc także chodnika
lub pobocza. Oznacza to, że jeśli kierujący napotka
znak „zakaz zatrzymywania się”, to po jego minięciu
nie wolno mu zatrzymać się nie tylko na jezdni, ale
także na chodniku
Kierowca nie może się tłumaczyć tym, że parkując po lewej stronie jezdni nie widział tarczy znaku
zakazu. Powinien podejść i sprawdzić czy znak nie
zabrania zatrzymywania pojazdu.
Warto też pamiętać o tym, że w polskim prawie
przewidziano aż 20 różnych wykroczeń związanych
z nieodpowiednim parkowaniem. Ze względu na to
mandat za parkowanie może wynieść nawet 300
złotych. Jednak na zapłacie grzywny nasze problemy
mogą się nie skończyć. Jeśli policja zdecyduje się założyć na koło blokadę lub odholować auto, złamanie
przepisów może kosztować nas znacznie więcej pieniędzy i nerwów.
***
Dziękujemy mieszkańcom za uwagi i wnioski, zaś
do kierowców apelujemy, aby szanowali wszystkich
uczestników ruchu drogowego. (ps)

www.nowogard.pl
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Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą
aranżację świąteczną
W piątek, 8 lutego br. w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszą aranżację
świąteczną 2018 roku”. W spotkaniu,
w czasie którego nagrodzono uczestników, wzięli udział członkowie komisji
oceniającej aranżacje: Wojciech Szponar, Adam Aniuksztys i Monika Kukiełka z Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Aranżacje oceniano w dwóch katego-

riach: dom jednorodzinny oraz balkon
w budynku wielorodzinnym. Do konkursu zgłoszono łącznie siedem aranżacji.
1 miejsce w kategorii domu jednorodzinnego komisja przyznała aranżacji
pana Adama Jeska. Zwycięzcę nagrodzono bonem o wartości 3 tys. zł. W kategorii
„balkon” główną nagrodę i bon o wartości 1 tys. zł przyznano aranżacji pani Moniki Wochny. Poza nagrodami głównymi
ufundowanymi przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i podziękowania za
uczestnictwo w konkursie. (BS, fot.: BS)

www.nowogard.pl
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Magazyn Spadochroniarzy Polskich
o wystawie w Nowogardzie
Miło nam poinformować, że
w ostatnim wydaniu magazynu
„Spadochroniarz” ukazał się artykuł na temat wrześniowej wystawy zbiorów odznak i medali wojsk
specjalnych, którą zorganizowano
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nowogardzie podczas ubiegłorocznych obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości Polski.
Wystawa, na której zaprezentowano eksponaty z kolekcji nowogardzianina, Zbigniewa Żywickiego byłego żołnierza legendarnego

batalionu, zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego
w Dziwnowie, wśród których jest
wielu mieszkańców Nowogardu.
Goście tej wyjątkowej wystawy: Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla i Gen. broni Zdzisław Goral
zostali wyróżnieni przez organizatorów wydarzenia pamiątkową
odznaką jako wyraz podziękowania byłych komandosów za wsparcie całej społeczności gminnej
w dotychczasowych działaniach.

www.nowogard.pl

Obszerniejsza relacja z nowogardzkiej wystawy znajduje się
w numerze 4 Kwartalnika Spadochroniarz” (z 2018 r.) - Magazynu Spadochroniarzy Polskich,
który ukazuje się w Polsce od
1996 roku. Czasopismo przedstawia działalność m.in. Związku
Spadochroniarzy Polskich. (red.
BS. www.nowogard.pl/archiwum
oraz Marian Klasik„Spadochroniarz” Nr 92 – 4/2018).
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Tłumy żegnały olimpijczyka Zbigniewa
Szczepkowskiego na nowogardzkim cmentarzu
Rodzina, przyjaciele, znajomi,
sportowcy, poczty sztandarowe (ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Polskich Olimpijczyków oraz
WLKS Gryf Szczecin) oraz przedstawiciele samorządu gminnego
z zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim i powiatowego,
pożegnali w sobotę, 16 lutego,
Zbigniewa Szczepkowskiego, nowogardzianina, znakomitego kolarza, olimpijczyka z Montrealu
1976, wieloletniego reprezentanta warszawskiej Legii, trenera
i dyrektora sportowego czołowych polskich grup zawodowych.
– Cała Polska rodzina olimpijska straciła wybitnego sportowca – mówił nad grobem Stanisław
Kopeć, były poseł na Sejm II, III i IV
kadencji oraz działacz sportowy.
Z rozmów, które śp. Zbigniew
przeprowadził przed śmiercią wynikało, że planował on powrót do
Nowogardu, gdzie chciał zaangażo-

wać się w pomoc nad pracą z nowogardzką młodzieżą kolarską.
Niestety śmierć pokrzyżowała te
plany.
***
Zbigniew Szczepkowski urodził
się 4 maja 1952 roku w Nowogardzie. Był wielokrotnym mistrzem
Polski w drużynowej jeździe na
czas na dystansie 100 km oraz
wielokrotnym medalistą mi-

www.nowogard.pl

strzostw kraju w konkurencjach
torowych. Swą karierę sportową,
jak wielu znakomitych kolarzy,
rozpoczynał w nowogardzkim klubie LKS Pomorzanin.
Barwy warszawskiej Legii reprezentował w latach 1974-1988,
w 1976 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Montrealu.
W 1981 roku był trzeci w prestiżowym brytyjskim wyścigu Milk
Race.
Po zakończeniu kariery sportowej poświęcił się szkoleniu.
Pracował z młodymi kolarzami
w warszawskiej Legii, a od 2000
roku pełnił funkcję dyrektora
sportowego w polskich zawodowych grupach kolarskich. Od
2016 roku pracował w Polskim
Związku Kolarskim.
W listopadzie 2010 roku za
wybitne osiągnięcia sportowe został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowany został na Cmentarzu
Komunalnym w Nowogardzie,
w rodzinnym grobie.
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Gmina wspiera działania prospołeczne
Od swojej pierwszej kadencji Robert Czapla, jako Burmistrz Nowogardu wspierał
i wciąż wspiera kluby sportowe oraz wszelkie organizacje pozarządowe, które działają
na naszym terenie i zajmują się rozpowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Jednak ze środków publicznych mogą być wspierane tylko te
organizacje, które działają nieodpłatnie - nie dla osiągnięcia zysku
ale dla korzyści społeczeństwa. Są
bowiem stowarzyszenia i organizacje, powoływane dla innych celów niż działalność nieodpłatna.
Niektóre z nich funkcjonują po
prostu po to, aby jego założyciele
mogli zarabiać pieniądze. Nie jest
to oczywiście nic złego, ale wówczas należy to traktować jak normalną działalność gospodarczą.
W roku 2015, na terenie naszej
gminy, powstało Stowarzyszenie Akademia Młodego Piłkarza
(AMP). Głównym celem tego stowarzyszenia jest propagowanie
sportu. Jego członkowie wystąpili do gminy Nowogard o pomoc,
a mianowicie o nieodpłatne korzystanie z hali sportowej i boiska.
Z uwagi na to, że Stowarzyszenie
nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, jego działalność
nie jest tak przejrzysta jak wygląda to w przypadku stowarzyszeń
posiadających numer KRS. Każde
stowarzyszenie wpisane do KRS
musi ujawniać swoje sprawozdanie finansowe. AMP takiego
wpisu nie posiada, nie musi więc
ujawniać swoich wydatków. Nie
wiadomo na co idą pieniądze z tytułu opłat ponoszonych za udział
dzieci w zajęciach. Istnieje więc
obawa, że jest to przedsięwzięcie
komercyjne, to znaczy jego działalność może polegać na zarabianiu pieniędzy przez członków założycieli.
Mimo tego gmina Nowogard
chcąc wesprzeć tę młodą organizację postawiła AMP pewne
warunki współpracy. Podpisane
zostało więc porozumienie, w którym stowarzyszenie zobowiązało

się do: utrzymywania w estetycznym stanie boiska miejskiego na osiedlu Bema, organizacji
otwartych zawodów sportowych
wraz z Gminą, do udziału których
zapraszane miały być inne kluby sportowe, dzięki czemu miał
być umożliwiony równy udział
wszystkich mieszkańców w tych
przedsięwzięciach. Stowarzyszenie miało także promować gminę
Nowogard.
W zamian za to gmina nieodpłatnie udostępniła stowarzyszeniu boisko zlokalizowane na osiedlu Bema oraz halę sportową przy
ZSO w Nowogardzie.
Niestety AMP warunków porozumienia nie dotrzymało. Boisko
na osiedlu Bema było zaniedbane,
a samo stowarzyszenia w ogóle
z niego nie korzystało. Przeniosło
się natomiast z treningami na Stadion Miejski lecz o tym fakcie nie
została poinformowana ani Gmina
Nowogard, ani Zarząd LKS Pomorzanin Nowogard, który utrzymuje
ten obiekt. Nie były także realizowane inne warunki porozumienia.
W związku z tym gmina porozumienie wypowiedziała.
www.nowogard.pl

W lutym 2019 roku AMP ponownie wystąpiło do gminy z pismem o nieodpłatne korzystanie
sali przy ZSO. Tym razem jednak
gmina nie może wyrazić na to
zgody, ponieważ jak wcześniej
pisaliśmy AMP nie dotrzymało
warunków umowy i została ona
wypowiedziana. Nie ma więc żadnych podstaw do tego, aby traktować na wyjątkowych warunkach
AMP, użyczając mu nieodpłatnie
sali przy ZSO. W przeciwnym razie, pokrzywdzone by były inne
organizacje i kluby, które wywiązują się z zawartych z gminą
umów i organizują dla mieszkańców otwarte imprezy sportowe,
a także dbają o użytkowane sale
i boiska.
Co istotnie, stowarzyszenie nie
próbowało nawet wytłumaczyć
gminie powodów, dla których nie
wywiązało się z umowy. Zamiast
tego, AMP nie biorąc odpowiedzialności za niewywiązanie się
z umowy, wplątało w całą sytuację rodziców, skłaniając ich do
podpisania wniosku.
Przypuszczalnie rodzice uczęszczających na treningi AMP dzieci
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nie wiedzą nawet, jakie były zasady nieodpłatnego korzystania
z sali przy ZSO tak, jak prawdopodobnie nie wiedzą, na co przeznaczane były składki za ich dzieci.
A teraz właściciele AMP próbują
poprzez rodziców wywrzeć nacisk
na Gminę, domagając się zmiany
decyzji w przedmiocie odpłatności za salę. Opłaty członkowskie
klubów i stowarzyszeń to zrozumiała praktyka, jednak w takiej
wysokości (100 zł miesięcznie od
uczestnika) skłaniają do zastanowienia, ponieważ AMP zwolnione
było nie tylko z opłat za salę czy
boisko, ale też za zużycie wody,
prądu itp.

Gmina Nowogard chętnie wspiera działania sportowe i prospołeczne
na swoim terenie. Stowarzyszenia,
które nie chcą płacić za salę, muszą
realizować zapisy porozumienia, a te
przecież odnoszą się do ich statutowej działalności.
AMP samo doprowadziło do
sytuacji, w której gmina nie ma
możliwości by dalej nieodpłatnie
użyczać jej salę. W gruncie rzeczy
ucierpią na tym przede wszystkim
rodzicie i dzieci, które dotąd realizowały swoje sportowe pasje.
Można więc nabrać wątpliwości czy celem osób zakładających
stowarzyszenie AMP było nieodpłatne promowanie sportu wśród
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dzieci i młodzieży, czy też być
może działalność zarobkowa?
Gmina jest otwarta na pomoc
AMP ale stowarzyszenie powinno
teraz wykazać, zwłaszcza przed
rodzicami przyjętych na treningi
dzieci, że prawdziwym jego celem
nie jest zarabianie przez pewne
osoby pieniędzy, ale działanie na
rzecz gminy i jej mieszkańców.
Wówczas
Stowarzyszenie
Akademia Młodego Piłkarza będzie mogło ponownie starać się
o zwolnienie z opłat za korzystanie z mienia publicznego, które
jest własnością gminy i jej mieszkańców.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu nr 9
z dnia 19.02.2019r. nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa – pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Zwrot podatku akcyzowego
W ubiegłym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 474 wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina wypłaciła
łącznie 1.083.950,00 zł.
Celem dopłat jest poprawa opłacalności produkcji rolnej i zwierzęcej tym samym zwiększenie
dochodów rolników przez zwrot części nakładów poniesionych na zakup oleju napędowego.
Warunkiem zwrotu części podatku akcyzowego jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie w biurze obsługi interesanta, pokój nr 5 wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Dokumenty przyjmowane są dwa razy do roku, w terminach: od 1 lutego do 28 lutego oraz
1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
W tym roku obowiązują następujące stawki:
Stawka za 1 litr oleju napędowego: 1,00 zł.
Limit na 1 ha użytków rolnych: 100,00 l.
oraz
Limit na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła 30 l.
Burmistrz Robert Czapla zwraca się więc do wszystkich rolników z terenu naszej gminy,
o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Osoba do kontaktu: p. Eliza Kałmuk i Teresa Krugły, Wydział Finansowo-Budżetowy,
tel. 913926217, pok. 1a, Plac Wolności 1 w Nowogardzie.

www.nowogard.pl
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
W dniach 1 – 27 marca 2019 r. odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór odbywać się będzie w formie tzw.
wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych
i odrębnych lokali mieszkalnych (nie będących
częściami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) powinni wystawiać je przed posesję. W pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) należy
wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione przed
godziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest
ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejsco-

wości. Niespełnienie tego warunku może skutkować nieodebraniem odpadów.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych
pojemnikach czyli wszelkiego rodzaju meble,
drzwi, ramy okienne, elementy drewniane, materace, pierzyny, domowe suszarki na pranie,
wózki dziecięce, duże zabawki i inne tego typu
odpady. Nie będą odbierane takie odpady jak
części samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, odpady ogrodowe czy spakowane w worki,
wiadra lub kartony odpady domowe. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być
wystawiany kompletny.

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1.03.2019 r. (piątek) Nowogard ulice: 15 Lutego, 3 Maja, Asnyka, Bankowa, Batalionów Chłopskich,
Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Gryfitów, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kwietniowa, Księcia Racibora I, Kulice 33-39, Magazynowa, Mickiewicza, Młynarska, Nadtorowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pileckiego, Pocztowa, Polna, Poniatowskiego,
Reja, Reymonta, Rzeszowskiego, Sieciechowo 121a, Sienkiewicza, Słowackiego, Światowida, Wartcka, Waryńskiego, Zaciszna, Zielona, Żeromskiego.
4.03.2019 r. (poniedziałek) Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Krótka, Łąkowa, Radosława.
7.03.2019 r. (czwartek) Nowogard ulice: Bema, Leśna, Norwida, Otręby, Staszica, Wybickiego, Zbyszewice.
12.03.2019 r. (wtorek) Nowogard ulice: 5 Marca, 700 Lecia, Armii Krajowej, Brzozowa, Czarnieckiego, Dębowa, Grota – Roweckiego, Jesionowa, Jodłowa, Kowalska, Kościelna, Lipowa, Luboszan, Lutyków, Plac Wolności, Promenada, Pustać, Roosevelta, Świerkowa, Topolowa, Warszawska, Wiejska,
Wyszyńskiego, Zamkowa.
13.03.2019 r. (środa) Blacharska, Dąbrowskiego, Głowackiego, Kosynierów, Kościuszki, Miętno 2023, Monte Cassino, Okulickiego, Piłsudskiego, Promenada, Racławicka, Rataja, Sądowa, Sikorskiego,
Słoneczna, Smużyny, Stolarska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego.
14.03.2019 r. (czwartek) Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Osowo, Ostrzyca, Radłowo, Sąpolnica, Sieciechowo, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.
15.03.2019 r. (piątek) Błotno, Błotny Młyn, Czermnica, Dobroszyn, Łęgno, Płotkowo, Strzelewo,
Świerczewo, Trzechel, Zakłodzie.
25.03.2019 r. (poniedziałek) Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Kulice, Maszkowo, Sąpole,
Słajsino, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko.
26.03.2019 r. r. (wtorek) Glicko, Lestkowo, Miętno (bez nr 20-23), Orzechowo, Orzesze, Wierzchy,
Wołowiec, Sikorki, Struga, Szczytniki, Zagórz, Zatocze.
27.03.2019 r (środa) Bochlin, Dąbrowa, Grabin, Karsk, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Warnkowo, Wierzchęcino, Suchy Las.
Kierownik ZBK
Karol Brzeczek
www.nowogard.pl
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Komunikat
Informujemy, iż adres e-mail:
burmistrz@nowogard.pl
jest nieaktywny!
Wszelką korespondencje mailową
prosimy przesyłać na adres
sekretariat@nowogard.pl
Prosimy o aktualizację w bazach
informatycznych i czujność przy
wysyłaniu bieżącej korespondencji. (ps)
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Burmistrz Nowogardu
serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie pn.:
„Demontaż naczynia zbiorczego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie”.
Termin składania ofert upływa
19.02.201 o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne
pod adresem
http://bip.nowogard.pl/unzip/10260.dhtml

OFERTA PRACY DLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
– SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zatrudni nauczyciela
na stanowisko psychologa szkolnego w wymiarze 22/22 godzin tygodniowo od dnia 04.03.2019 r. na
czas określony. Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Wymagane dokumenty:
Podanie
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
CV
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
sp3nowogard@o2.pl do dnia 01.03.2019 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie
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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.
Przewodniczący RM Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
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
Kontakt: psuchy@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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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska
Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:

• zarządzaniem i utrzymaniem dróg;
• oświetleniem ulic i skwerów;
• komunikacją miejską;
• zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
• utrzymaniem zieleni.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
bip.nowogard.pl/strony/10193.dhtml
lub www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska”.

Oferta Pracy:

Burmistrz Nowogardu

Burmistrz Nowogardu

Samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu
środków Unii Europejskiej, w szczególności
projektów „miękkich”.

Kierownika Wydziału Inwestycji
i Remontów

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw
związanych między innymi z:

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z:

• Samodzielnym wyszukiwaniem możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Gminy Nowogard i ich analizowanie;
• Przygotowywaniem i terminowym składaniem
wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji;
• Rozliczaniem rzeczowym i finansowym dofinansowanych projektów.

• Organizowaniem procesu robót inwestycyjnych
i remontowych;
• Organizowaniem przetargów na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych;
• Sporządzaniem kosztorysów inwestorskich dla
potrzeb gminy w oparciu o przedłożone przedmiary robót.

zaprasza do składania ofert
na stanowisko

zaprasza do składania ofert na

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10303.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun
nr tel. (91)3926204, e-mail: kadry@nowogard.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółami ogłoszenia na stronie bip.nowogard.pl/
strony/10302.dhtml lub www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska”.

www.nowogard.pl

