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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:
- wycinki drzew,
- zaœmiecania powierzchni ziemi,
- wypuszczania œcieków do œrodowiska
- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy
i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.
Dzwoñ na ZIELONY TELEFON
pod nr 39-26-232.

Osoby skazane nie tylko
porz¹dkuj¹ miasto
10 marca br., burmistrz Robert Czapla w towarzystwie
dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 Piotra Kazuby i pp³k.
Jerzego Dudzika dokona³ odbioru wyremontowanej
œwietlicy w budynku SP nr 3. Remont wykona³a grupa 7
osób osadzonych w Zak³adzie Karnym w Nowogardzie.
W ramach prac poprawiono stan techniczny œcian, sufitu,
wykonano naprawê tynków oraz ca³oœæ pomalowano.
W³adze gminy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla
Zak³adu Karnego w Nowogardzie za owocn¹ wspó³pracê
oraz zaanga¿owanie na rzecz wspólnego rozwi¹zywania
problemów gminy Nowogard.

5 marca 1945 r. - 66 rocznica
pañstwowoœci polskiej
w Nowogardzie
5 marca o godz. 1200 na Placu Wolnoœci w Nowogardzie odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z Œwiêtem Wyzwolenia Nowogardu. W tym dniu kombatanci, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, delegacje partii politycznych,
przedstawiciele nowogardzkich szkó³ oraz mieszkañcy
Nowogardu uczestniczyli w z³o¿eniu wieñców i kwiatów
pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolnoœci. Po
z³o¿eniu kwiatów, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni
Bielida wyst¹pi³ z przemówieniem okolicznoœciowym.

Samorz¹dowa Fundacja
Opieki Medycznej „ZDROWIE”
wspieraj¹c dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
zachêca

Zostaw 1% podatku w Nowogardzie

Jako organizacja po¿ytku publicznego rozwijamy
realizacjê programów w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia
Wszystkie zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
zakup sprzêtu dla nowogardzkiego szpitala
KRS 0000207800

Zapraszamy
na www.nowogard.pl
Przypominamy, i¿ bie¿¹ce informacje o naszej gminie
znajd¹ Pañstwo na oficjalnej stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl

Komunikat
Informujemy, i¿ Punkt Urzêdu Skarbowego czynny
jest w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach od 7.00
do 14.00.
Punkt mieœci siê w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1 (wejœcie z drugiej strony
Ratusza – od szczytu).
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Gospodarka musi mieæ
wsparcie gminy
Rozumiem, ¿e pan Micha³ Wiatr pierwszy raz pe³ni
rolê radnego i nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy oraz
doœwiadczenia, aby zrozumieæ mechanizmy funkcjonuj¹ce w
gminie. Tak te¿ odbieram jego artyku³: Nowogard to „bogata”
gmina?, opublikowany w lokalnych œrodkach masowego
przekazu. St¹d te¿ uprzejmie informujê:
Gmina Nowogard, której kierowanie obj¹³em 10 grudnia
ubieg³ego roku ma du¿e problemy finansowe. Zad³u¿enie
jest spore, nie wystarcza pieniêdzy na wydatki bie¿¹ce i nawet nie mo¿emy pozyskaæ wszystkich dostêpnych œrodków
unijnych, poniewa¿ nie posiadamy œrodków na wk³ad w³asny.
Kolokwialnie mo¿na powiedzieæ, ¿e „kasa œwieci pustkami”.
Nie jest prawd¹, ¿e powiedzia³em, i¿ wnioski opozycji
„mo¿e uda siê zrealizowaæ w nastêpnej kadencji”. Ka¿dy
dobry wniosek bêdzie przeze mnie i koalicjê SLD-PSL realizowany. Rzecz w tym, ¿e potrzeb jest znacznie wiêcej, ni¿
pieniêdzy na ich realizacjê. Nale¿y wiêc wybraæ priorytety.
Po dyskusji na sesji widzia³em, ¿e ka¿dy radny z ³atwoœci¹
móg³by wskazaæ najwa¿niejsze zadania do wykonania w
gminie. I wed³ug ka¿dego radnego najwa¿niejsze zadania
s¹ inne. Jakby zapytaæ mieszkañców, to wiêkszoœæ równie¿
wska¿e priorytety inwestycyjne i bêd¹ one bardzo siê ró¿niæ.
To zrozumia³e. Dla ka¿dego mieszkañca rozwi¹zanie jego
problemu jest najwa¿niejsze i jest to normalne. Rzecz w tym,
¿e trzeba okreœliæ priorytety dla ca³ej gminy i je realizowaæ.
Koalicja SLD i PSL w tej kadencji postawi³a na zdrowie.
Moim zdaniem nale¿y uczyniæ, wszystko co w naszej mocy,
¿eby doprowadziæ do zakoñczenia rozbudowy szpitala.
Jest to bardzo kosztowna inwestycja, jakiej Gmina Nowogard jeszcze w swojej historii nie realizowa³a. Ma w sumie
poch³on¹æ 19,5 miliona z³otych. Niestety tak to jest, ¿e aby
j¹ wykonaæ nale¿y zrezygnowaæ z wielu innych, mniejszych
inwestycji. Nie starczy ju¿ na nie po prostu œrodków. W roku
2011 i tak funduszy na inwestycje uda³o siê uzbieraæ sporo,
bo ponad 12 mln z³. Je¿eli rozpoczniemy rozbudowê szpitala, to musimy mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e w roku przysz³ym i
latach nastêpnych, pieniêdzy na pozosta³e inwestycje bêdzie
znacznie mniej.
Musimy równie¿ pamiêtaæ, ¿e zarówno ministerstwo
finansów oraz edukacji narodowej od lat przekazuje nam za
ma³o œrodków na oœwiatê w stosunku do potrzeb. Na utrzymanie wszystkich przedszkoli i szkó³ otrzymujemy rocznie
ok. 15 mln z³. Aby utrzymaæ wszystkie szko³y i przedszkola
musimy w tym roku do³o¿yæ 13 milionów z³otych. Mno¿¹c
t¹ kwotê przez 4 lata uzyskujemy sumê ponad 50 mln z³ w
okresie kadencji, któr¹ poœwiêcamy na utrzymanie naszych
placówek (70% kosztów oœwiaty to wynagrodzenia). Zdaniem ministerstwa, ma³a szko³a, któr¹ da siê utrzymaæ, to
taka, która ma co najmniej 200 uczniów. ¯adna szko³a wiejska w naszej gminie tylu uczniów nie posiada, najwiêksza
- w Wierzbiêcinie ma ich 140. Czy wiêc mamy zlikwidowaæ
wszystkie szko³y wiejskie?
Niezamo¿na gmina, to niezamo¿ni mieszkañcy. St¹d
te¿ co roku ok. 12 mln z³ gmina przeznacza na pomoc
spo³eczn¹, budowê mieszkañ socjalnych i inne metody
wsparcia rodzin bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej. A
i tak to nie wystarcza.
Nale¿y wiêc zmieniæ kierunek rozwoju gminy. S¹ dwa
i tylko dwa sposoby, aby zwiêkszyæ iloœæ pieniêdzy w
bud¿ecie gminy:
1. Wzrost podatków i op³at – najprostszy i dobry jedynie w krótkim okresie,
2. Rozwój gospodarczy gminy – trudny i kosztowny na
pocz¹tku, ale przynosz¹cy dobre rezultaty w d³ugim okresie
czasu.
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Zgadzam siê z radnym Wiatrem, ¿e kwota 35 z³ za
dzier¿awê parkingu dla Banku w centrum miasta to kwota
nieadekwatna do rzeczywistoœci. Jednak tych stawek nie
ustali³ burmistrz Czapla, tylko od lat nikt w gminie nie pokusi³
siê o ich urealnienie. Czapla obecne stawki jedynie zasta³.
Powiem wiêcej, ostatnio otrzyma³em do podpisu dzier¿awê
gruntu pod gara¿ za kwotê 1,17 z³ brutto, czy dzier¿awê
prawie hektara ziemi pod ogrodnictwo za nieca³e 20 z³. Rada
Miejska na sesji, 23 lutego zobowi¹za³a mnie, by stawki
dzier¿awy urealniæ i na³o¿ony na mnie obowi¹zek rady wykonam. Jednak pragnê poinformowaæ radnego Wiatra, ¿e
stawek dzier¿awy nie mo¿na stosowaæ do ka¿dego podmiotu
indywidualnie. Musz¹ one byæ równe dla wszystkich, wiêc
wnioskowana podwy¿ka czynszów dotknie wszystkich.
Podwy¿ka czynszów i op³at dzier¿awnych to jedno Ÿród³o
dochodów w gminie. Najwa¿niejsz¹ jednak kwesti¹ jest
d³ugofalowy rozwój gospodarczy. Nowogardowi potrzeba
inwestorów uruchamiaj¹cych tu swoje fabryki. Nowa firma
to: dodatkowe podatki, nowe miejsca pracy dla naszych
mieszkañców i zwiêkszenie zasobnoœci ich portfeli. Bogatsi
mieszkañcy to rozwój budownictwa jedno i wielorodzinnego,
to mniejsze wydatki z opieki spo³ecznej. Bogatsi mieszkañcy
zasilaj¹ bud¿ety rodzimych firm handlowych i us³ugowych.
Ta droga jest d³uga, ale najskuteczniejsza, jeœli bierzemy
pod uwagê bogacenie siê obywateli i bud¿etu gminy.
Dlatego te¿ ca³e kierownictwo urzêdu i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy ju¿ wie, ¿e uruchomienie
strefy ekonomicznej to najwa¿niejszy priorytet gospodarczy.
Sprawy zwi¹zane ze stref¹ ka¿dy z pracowników gminy
ma obowi¹zek za³atwiaæ od rêki. Jak strefa ekonomiczna
wp³ynê³a na goleniowski rynek widaæ go³ym okiem. Dziêki
strefie Goleniów mia³ lata, gdzie nadwy¿ka bud¿etowa
siêga³a kilkunastu milionów z³otych i szukano pomys³u, co
z tymi pieniêdzmi zrobiæ. Moim marzeniem jest, byœmy w
Nowogardzie mieli takie problemy. Wówczas ca³kiem inaczej bêd¹ wygl¹daæ artyku³y radnego Wiatra. Zdajê sobie
sprawê, ¿e Goleniów swoj¹ strefê ekonomiczn¹ i zlokalizowany tam park przemys³owy tworzy³ 10 lat. My dzisiaj
maksymalnie przyspieszamy dzia³ania, aby ten czas jak
najbardziej skróciæ.
Poza œci¹ganiem do Nowogardu nowych inwestorów,
musimy zadbaæ o firmy ju¿ funkcjonuj¹ce. Przecie¿ one
te¿ p³ac¹ tu podatki i zatrudniaj¹ naszych mieszkañców.
Jeœli wiêc ktoœ pisze, ¿e wykonanie remontu drogi gminnej
za 200 tysiêcy z³otych przy firmie, która zainwestowa³a w
Nowogardzie 100 milionów jest marnotrawstwem, to niestety
nie mogê tego zrozumieæ. Firma REM funkcjonuje zgodnie z
zasad¹ wolnego rynku. Jeœli firmê staæ, by na pewien okres
wstrzyma³a produkcjê, to jest wewnêtrzna sprawa tej firmy.
Nie mam prawa podawaæ dok³adnej kwoty podatku, jaki do
kasy gminnej p³ac¹ firmy: REM i TOYOTA. Mogê jednak
powiedzieæ, ¿e remont drogi przy tych przedsiêbiorstwach
bêdzie kosztowa³ tyle, co te dwa podmioty wp³ac¹ do gminy
przez 4 lata. Proszê sobie przeliczyæ, ile te firmy wp³aci³y
do naszego bud¿etu przez ca³¹ historiê swojego istnienia.
Sprawa potrzeby funkcjonowania przystanku autobusowego przy firmie RIETER jest mi znana. Rozmawia³em o tym
wielokrotnie (jeszcze w poprzedniej kadencji samorz¹du)
z dyrektorem przedsiêbiorstwa i tak, jak zosta³a udzielona
panu odpowiedŸ na sesji, rozmowy z PKS Gryfice w tej
kwestii bêd¹ prowadzone.
Jeœli chodzi o funkcjonowanie Regionalnego Centrum
Przedsiêbiorczoœci, to mo¿e pan tego nie pamiêta, ale by³
czas kiedy bezrobocie w Nowogardzie przekracza³o 30%.
Gmina szuka³a wsparcia wszystkich instytucji, które mia³y
pomys³ i chcia³y pomóc jej w walce z bezrobociem. Wówczas
szczeciñska fundacja zdecydowa³a siê pozyskaæ œrodki
z ministerstwa pracy i praktycznie we w³asnym zakresie
wyremontowa³a niszczej¹cy w gminie budynek, tworz¹c in-
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kubator przedsiêbiorczoœci. Gdyby nie to, obiekt ten móg³by
byæ tak¹ ruin¹ jak¹ jest obecnie by³e przedszkole przy ul.3-go
Maja obok restauracji Kamena. Proszê zapytaæ dyrektora tej
instytucji, jak wiele dziœ ju¿ dobrze funkcjonuj¹cych nowogardzkich firm stawia³o tam swoje pierwsze kroki. Jak wiele
firm powsta³o, jak wiele osób bezrobotnych uzyska³o tam
swoje kwalifikacje zawodowe i dziêki temu podjê³o zatrudnienie. Pamiêtam, gdy kierowa³em urzêdem pracy, œrodków
na uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej dla osób bezrobotnych by³o wiele. Wówczas mo¿na siê by³o zastanawiaæ
nad dzia³alnoœci¹ instytucji. Mo¿e pan tego nie wie, ale w
ostatnim czasie rz¹d Donalda Tuska tak obci¹³ fundusze
urzêdom pracy, ¿e dziœ urz¹d pracy w Nowogardzie i w
Goleniowie, w planie na rok 2011 nie ma ani jednej z³otówki
na udzielenie dotacji na uruchomienie nowych firm dla osób
bezrobotnych. I za chwilê bêdziemy dziêkowaæ RCP za to
¿e istnieje i jest jedyn¹ instytucj¹ na naszym terenie, która
wsparcia dla przysz³ych przedsiêbiorców mo¿e udzieliæ.
Myœl¹c o naszych mieszkañcach i pomocy im w za³o¿eniu
dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e wspieraniu organizacji
pozarz¹dowych i innych podejmowanych tam dzia³añ,
nie potrafiê sobie wyobraziæ, jak mo¿na wnioskowaæ o
rozwi¹zanie umowy z RCP. Nie ja t¹ umowê podpisywa³em,
ale maj¹c na uwadze wk³ad tej instytucji w rozwój gospodarczy i pobudzanie aktywnoœci naszych mieszkañców z
satysfakcj¹ bêdê wspó³pracê kontynuowa³.
Gospodarka gminy, to trudny temat. Proszê spytaæ o zdanie tych, co w³asn¹ dzia³alnoœæ prowadz¹. Warto, aby radny
Wiatr pochyli³ siê nad tym zagadnieniem, od którego zale¿eæ
bêdzie (czy tego chcemy, czy nie) przysz³oœæ naszej gminy.
Tu niestety nie wystarczy g³oœno krzyczeæ, ¿eby mieæ racjê.
Z powa¿aniem i szacunkiem,
Robert Czapla
burmistrz Nowogardu

Nocna pomoc lekarza
w Goleniowie?
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej, w wyniku której od 1 marca br., pacjenci
z Nowogardu i okolic po nocn¹ pomoc lekarza musz¹
jeŸdziæ do Goleniowa, 23 lutego burmistrz Robert Czapla
zwróci³ siê z proœb¹ do dyrektora Zachodniopomorskiego
Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie o rozpatrzenie mo¿liwoœci zorganizowania punktu medycznego
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie dla zakresu POZ-nocna i œwiateczna
opieka medyczna
2 marca br. do Urzêdu trafi³a odpowiedŸ dyrektora
NFZ oddzia³ w Szczecinie informuj¹ca o tym, i¿ NFZ
zwróci³ siê do dyrektora Samodzielnego Szpitala Powiatowego w Goleniowie z proœb¹ o podanie informacji,
jakie podj¹³ dzia³ania w celu poprawy dostêpnoœci do
œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej dla
œwiadczeniobiorców.
Jak wynika z pisma z NFZ wszystko pozostaje w gestii
Starostwa Powiatowego w Goleniowie, i podleg³ego mu
szpitala, które mo¿e i powinno wskazaæ nowogardzki
szpital (zgodnie z propozycj¹ burmistrza Nowogardu)
jako dodatkowy punkt udzielania œwiadczeñ celem poprawy dostêpnoœci dla ubezpieczonych na obszarze powiatu
goleniowskiego. Burmistrz w imieniu Rady Miejskiej i
swoim w³asnym wystosowa³ odpowiednie pismo do Starosty Powiatowego. Obecnie gmina czeka na odpowiedŸ.
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Co dalej z ul. M³ynarsk¹..
W odpowiedzi na artyku³ „Obiecanki cacanki… a
mieszkañcom radoœæ”, który ukaza³ siê we wtorkowym wydaniu dziennika Nowogardzkiego informujê, ¿e ul. M³ynarska
jest drog¹ powiatow¹, której zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu
Goleniowskiego. W roku 1999 gmina Nowogard podpisa³a
ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie, porozumienie na
ograniczone zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie
miasta Nowogard. Na mocy tego porozumienia powiat przekazuje œrodki finansowe jedynie na bie¿¹ce utrzymanie tych dróg
tj. ³atanie ubytków nawierzchni jezdni i chodników, wymiany
zniszczonych znaków drogowych itp. Zadania inwestycyjne
takie jak przebudowa ulic czy budowa chodników pozosta³y
w kompetencjach zarz¹du powiatu.
Poruszone w artykule zagadnienie budowy progów
zwalniaj¹cych jest uzasadnione w przypadku koniecznoœci
ograniczenia prêdkoœci ruchu pojazdów poruszaj¹cych
siê po tej drodze. Komisariat Policji w Nowogardzie nie
komunikowa³ o nasileniu zdarzeñ czy kolizji wynik³ych na
skutek przekroczenia dopuszczalnej prêdkoœci na tej ulicy.
Dziêkujemy jednak za zasygnalizowanie tego problemu i
wobec powy¿szego wyst¹pimy do Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie o wydanie
opinii, co do zasadnoœci wykonanie, tzw. spowalniaczy przy
ul. M³ynarskiej w Nowogardzie.
Faktem jest, ¿e na ul. M³ynarskiej i Sienkiewicza wystêpuje
zwiêkszony ruch samochodów ciê¿arowych, zwi¹zany z funkcjonowaniem zlokalizowanych tam hurtowni i innych zak³adów
us³ugowo-handlowych. Maj¹c na uwadze dzia³alnoœæ tych
zak³adów wprowadzenie w tym rejonie zakazu ruchu dla
ciê¿kich pojazdów dostawczych (np. typu TIR) nie jest
mo¿liwe.
Podzielamy Pani pogl¹d, ¿e ul. M³ynarska wymaga remontu, poniewa¿ jej z³y stan techniczny jest bardzo uci¹¿liwy dla
mieszkañców okolicznych budynków, dlatego te¿ wielokrotnie
wystêpowaliœmy do Powiatu Goleniowskiego o wykonanie
swoich ustawowych obowi¹zków lub przekazanie gminie
Nowogard œrodków finansowych umo¿liwiaj¹cych wykonanie
przebudowy tej ulicy. Dotychczasowe nasze dzia³ania nie
przynios³y jednak oczekiwanego rezultatu gdy¿ Starostwo Powiatowe za ka¿dym razem t³umaczy siê niedoborem pieniêdzy
na wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe. Bêdziemy jednak nadal monitowaæ do zarz¹dcy drogi o ujêcie w planach
modernizacji dróg, wykonania przebudowy ul. M³ynarskiej w
Nowogardzie. Remont tej drogi obejmowa³by m.in. wyrównanie nawierzchni jezdni, wykonanie w³aœciwego jej odwodnienia oraz wyprofilowanie ³uków na skrzy¿owaniach, co
zagwarantowa³oby u¿ytkownikom ulicy i chodnika bezpieczne
z nich korzystanie.
Tadeusz Fiejdasz
Kierownik wydzia³u GKMiOŒ

Radny Paœko w koalicji
SLD-PSL
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie wiceprzewodnicz¹cy Stanis³aw Saniuk odczyta³
informacjê o tym, i¿ radny Rafa³ Paœko opuœci³ klub Prawicy Rzeczpospolitej i do³¹czy³ do koalicji Sojuszu Lewicy
Demokratycznej - Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tym samym iloœæ radnych koalicji rz¹dz¹cej zwiêkszy³a
siê do 13 osób.
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Mistrzostwa Regionu B Szkó³
Gimnazjalnych w Pi³ce Rêcznej
Ch³opców

„PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹
– stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”
rozstrzygniêcie konkurs

W dniu 8 marca na sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej
nr 1 w Nowogardzie rozegrane zosta³y mecze Mistrzostw Regionu B w Pi³ce Rêcznej Ch³opców. Tym razem do zawodów
zg³osi³o siê piêæ dru¿yn:
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
Gimnazjum nr 9 Szczecin (II dru¿yna szczeciñska)
Gimnazjum Golczewo (pow. kamieñski)
Gimnazjum Gryfice (pow. gryficki)
Gimnazjum DŸwirzyno (pow. ko³obrzeski)
Zespo³y rozlosowano do dwóch grup. W grupie A znalaz³y
siê dru¿yny ze Szczecina i Golczewa, w grupie B dru¿yny z
Nowogardu, Gryfic i DŸwirzyna.
Oto wyniki spotkañ:
Grupa A
Gimnazjum Szczecin – Gimnazjum Golczewo: 20 – 9
Grupa B:
Gimnazjum Nowogard – Gimnazjum Gryfice: 20 – 9
Gimnazjum DŸwirzyno – Gimnazjum Gryfice: 10 – 16
Gimnazjum Nowogard – Gimnazjum DŸwirzyno: 24 – 12.
Kolejny mecz, który rozgrywa³y dru¿yny z Golczewa i
Gryfic, by³ rozgrywany o 3 miejsce. Spotkanie skoñczy³o siê
zwyciêstwem Golczewa 15 – 12. Ostatni mecz, czyli mecz o
mistrzostwo regionu rozgrywa³y Gimnazjum nr 3 Nowogard i
Gimnazjum ze Szczecina. Po zaciêtej walce mecz zakoñczy³
siê zwyciêstwem naszej dru¿yny 19 – 14.
Klasyfikacja koñcowa:
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 Nowogard – opiekun Bogdan
Sobolewski
2 miejsc – Gimnazjum nr 9 Szczecin
3 miejsce – Gimnazjum Golczewo
4 miejsce – Gimnazjum Gryfice
5 miejsce – Gimnazjum DŸwirzyno.

9 marca br. odby³y siê gminne eliminacje XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i
m³odzie¿y przez Komendê G³ówn¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej przy wspó³pracy Wydzia³ów Zarz¹dzania
Kryzysowego Urzêdów Wojewódzkich. Tegoroczna
edycja przebiega pod has³em: „PowódŸ, po¿ar, dniem
czy noc¹ – stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”. G³ównym celem konkursu jest uœwiadomienie dzieciom i m³odzie¿y
ró¿norodnoœci dzia³añ zawodu stra¿aka podczas
pe³nienia s³u¿by, pokazanie znaczenia jego pracy dla
zapewnienia bezpieczeñstwa ka¿demu cz³owiekowi.
Konkurs promuje i poszerza wiedzê na temat dzia³alnoœci
s³u¿b ratowniczych, popularyzuje zasady bezpiecznego
zachowania oraz w³aœciwego postêpowania w przypadku wystêpowania ró¿nego rodzaju zagro¿eñ. Celem
edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z
przyczynami wystêpowania niebezpiecznych zdarzeñ
oraz wyrobienie mo¿liwie skutecznych umiejêtnoœci
zachowania podczas ich wyst¹pienia. Konkurs daje
mo¿liwoœæ rozwoju wyobraŸni uczestników, dziêki czemu
promuje siê tak wa¿ne dla ka¿dego cz³owieka zasady
bezpiecznego zachowania.
Do konkursu na szczeblu gminnym przyst¹pi³o 11
placówek. Na konkurs wp³ynê³o ogó³em 168 prac. Po
dokonaniu oceny przed³o¿onych prac plastycznych,
zgodnie z regulaminem XIII edycji Konkursu, Jury
zakwalifikowa³o do II etapu na szczeblu powiatowym
prace nastêpuj¹cych uczniów:
I Grupa – grupa m³odsza w wieku 6 - 8 lat.
1. Kuku³a £ukasz, lat 6 ze Szko³y Podstawowej nr
4 w Nowogardzie.
2. K³ys Damian, lat 6 ze Szko³y Podstawowej w
D³ugo³êce.
3. Kozakiewicz Justyna, lat 7 ze Szko³y Podstawowej w D³ugo³êce.
4. Borowiecki Mi³osz, lat 7 ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Nowogardzie.
5. Wojciechowska Amelia, lat 8 ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Mistrzostwa Regionu B Szkó³
Gimnazjalnych w Pi³ce Rêcznej
Dziewcz¹t
W dniu 4 marca na goœcinnej hali sportowej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie rozegrane zosta³y mecze
Mistrzostw Regiony B w Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t. Do zawodów zg³osi³y siê cztery dru¿yny reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce
powiaty:
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie (pow. goleniowski)
CKS Szczecin (II dru¿yna szczeciñska)
Gimnazjum Drzonowo (pow. ko³obrzeski)
Gimnazjum Œwierzno (pow. kamieñski)
Mecze rozegrano systemem pucharowym „na krzy¿”
1 mecz rozegra³y dziewczêta z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie oraz z Gimnazjum w Drzonowie, to spotkanie zakoñczy³o
siê wynikiem 34 – 11 dla naszej dru¿yny. Nastêpnie na parkiecie pojawi³y siê dru¿yn ze Szczecina i Œwierzna - ten mecz
zakoñczy³ siê nokautuj¹c¹ przewag¹ dla Szczecina 35 – 1.
Trzeci mecz o 3 miejsce w turnieju rozegra³y przegrane
dru¿yny dwóch pierwszych spotkañ, czyli Drzonowo i Œwierzno.
To spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 18 – 13 dla Drzonowa.
Bój o I miejsce w turnieju stoczy³y Gimnazjum nr 3 Nowogard i
CKS Szczecin. Niestety nasze zawodniczki okaza³y siê s³absze
i przegra³y mecz, który zakoñczy³ siê wynikiem 22 – 14 dla
Szczecina, ale ten wynik pozwoli³ naszej dru¿ynie awansowaæ
do pó³fina³u mistrzostw województwa. Gratulujmy!
Klasyfikacja koñcowa:
1 miejsce – CKS Szczecin
2 miejsc – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun
Wies³aw Buczyñski
3 miejsce- Gimnazjum Drzonowo
4 miejsce – Gimnazjum Œwierzno

II Grupa – grupa œrednia w wieku 9 – 12.
1. Husarz Julia, lat 9 ze Szko³y Podstawowej w
Wierzbiêcinie.
2. Kowalczyk Eliza, lat 10 ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Nowogardzie.
3. Szafran Wiktoria, lat 10 ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Nowogardzie.
4. Wojciechowski Tomasz, lat 10 ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.
5. Paœ Mateusz, lat 11 ze Szko³y Podstawowej w
Orzechowie.
III Grupa – grupa starsza w wieku 13 – 16 lat.
1. Budzich Kamila, lat 13 ze Szko³y Podstawowej
w Orzechowie.
2. Sidor Konrad, lat 16 z Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nowogardzie.
IV Grupa – uczniowie niepe³nosprawni.
1. Machocki Micha³, lat 9 ze Szko³y Podstawowej nr
3 w Nowogardzie
2. S³omski Patryk, lat 14 z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie.
Uczniowie – autorzy prac plastycznych zakwalifikowanych do etapu eliminacji powiatowych zostan¹
uhonorowani dyplomami i otrzymaj¹ drobne upominki.
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Uprzejmie informujemy, ¿e w schronisku dla
zwierz¹t w Sosnowicach, gm. Golczewo znajduj¹
siê psy wy³apane z terenu naszej gminy, które
oczekuj¹ na swoich nowych w³aœcicieli.
Wszystkich chc¹cych zaopiekowaæ siê
tymi zwierzêtami zapraszamy do odwiedzenia
schroniska, gdzie uzyskaj¹ Pañstwo wszelkie
niezbêdne informacje oraz fachow¹ pomoc w
utrzymywaniu zwierz¹t.
Informacje na temat mo¿liwoœci kontaktu ze
schroniskiem mo¿na uzyskaæ równie¿ w Urzêdzie
Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 5, pok.
207 u Pana Krzysztofa Zwoliñskiego – inspektora
Wydzia³u GKMiOŒ tel. 91 39 26 239.

Wykaz psów do adopcji

MOSES - pies, lat 7, mieszaniec, maœæ: czarna z bia³ym krawatem. Pies trafi³ do schroniska
09.01.2007 roku. Jest ³agodnym psem, przyjaŸnie
nastawionym do ludzi i psów, potrzebuje du¿o
ruchu. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz
jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 55 cm.

BALDO - pies, lat 5, mieszaniec wy¿³a niemieckiego, maœæ: czarno-szary nakrapiany. Piesek
trafi³ do schroniska 03.07.2008 roku. Jest to
bardzo ³agodny i sympatyczny. £atwo dopasowuje siê do innych psów z boksu. Posiada chip,
aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany.
Pies ma wysokoœæ 60 cm.

TROPEK (Moshe) - pies, lat 8, mieszaniec,
maœæ: czarny-podpalany. Trafi³ do schroniska
20.05.2008 roku. Pies obronny i stró¿uj¹cy.
Stwarza wra¿enie agresywnego, poniewa¿ du¿o
szczeka. Jest psem pos³usznym. Posiada chip,
aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany.
Pies ma wysokoœæ 60 cm.

BRUNO (Tarik) - pies, lat 3, mieszaniec, maœæ:
czarna, szorstkow³osy. Pies trafi³ do schroniska
09.11.2009 roku. Pies jest raczej nieufny w
stosunku do ludzi prawdopodobnie by³ bity, jest
³agodny. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz
jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 40 cm.
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maœæ: czarna, trafi³a do schroniska 30.04.2010
roku. Jest to ³adna, krótkow³osa, wysoka suczka,
lubi inne zwierzêta, ³agodna do ludzi. Posiada
chip, aktualne szczepienia oraz jest wysterylizowana. Wysokoœæ 65 cm.

alne szczepienia oraz jest wykastrowany.
HARRY - pies, lat 9, mieszaniec, maœæ: czarna.
Pies trafi³ do schroniska 18.12.2009 roku. Pies
³agodny, bardzo przyjazny w stosunku do ludzi i
zwierz¹t. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz
jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 65 cm.

CZAKI (Camelot) - pies, lat 6, mieszaniec,
maœæ: czarna. Pies trafi³ do schroniska 26.04.2007
roku. Jest to spokojny pies, lubi ludzi i zwierzêta.
Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 55 cm.
CZARNA (Tammy) - suczka, mieszaniec, lat 3,

MOZART - pies, lat- 6-7, maœæ: czarna podpalana, trafi³ do schroniska 30.04.2010 roku. Jest to
³agodny pies w stosunku do ludzi, nie sprawiaj¹cy
problemów. Z tego co zd¹¿yliœmy zauwa¿yæ lubi
dominowaæ nad innymi psami wiêc na chwilê
obecn¹ siedzi sam w kojcu. Posiada chip, aktu-

ANNABEL - suczka, lat 7, wilczur, maœæ
czarna-podpalana. Suczka trafi³a do schroniska
16.08.2007 roku. Jest to sympatyczna, bardzo
ha³aœliwa suczka, lubi du¿o biegaæ, jest ³agodna do ludzi i zwierz¹t. Posiada chip, aktualne
szczepienia oraz jest wysterylizowana. Pies ma
wysokoœæ 58 cm.

16.03.2011 r.
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Nowogard, dnia 14 marca 2011 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami ( Dz.U.
z 2004 r. nr 261, poz. 2603Z póŸn. zm) oraz Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U.
Z 2004 r nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ NOWOGARDU

og³asza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu u¿ytkowego
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu u¿ytkowego o powierzchni
316 m2, znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym w miejscowoœci
Nowogard, przy Placu Wolnoœci 5, stanowi¹cym mienie komunalne
Gminy Nowogard.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku, sk³ada siê 5 pomieszczeñ
biurowych, sali operacyjnej oraz holu - dotychczas u¿ytkowany jako
bank.
Lokal nie ma bezpoœredniego dostêpu do WC, jednak istnieje mo¿liwoœæ
korzystania z toalety znajduj¹cej siê na parterze budynku. Wyposa¿ony
jest w instalacjê elektryczn¹ i instalacjê CO.
Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na okres 6 lat, na prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie administracyjno-biurowym.
Budynek, w którym znajduje siê lokal usytuowany jest na dzia³ce nr 145
obrêb nr 3 miasta Nowogard. Dla nieruchomoœci w Wydziale Ksi¹g Wieczystych w Goleniowie prowadzona jest ksiêga wieczysta KW nr 33278.
Teren nie jest objêty planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz.
11.00 w sali posiedzeñ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolnoœci
1, 72-200 Nowogard.
Stawka wywo³awcza za wynajem lokalu – 30,00 - z³. za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu miesiêcznie (netto). Do ceny najmu ustalonej w wyniku
przetargu doliczony zostanie nale¿ny podatek VAT w wys. 23 %.
kwota postapienia 2, 00 z³
Wadium 5688,00 - z³.
Czynsz najmu p³atny bêdzie na podstawie faktury wystawionej przez
wynajmuj¹cego, w terminie w niej okreœlonym. Oprócz czynszu najemca
zobowi¹zany bêdzie do uiszczania podatku od nieruchomoœci, ubezpieczenia lokalu oraz op³at za dostarczanie mediów.
Wysokoœæ czynszu najmu ustalona w drodze przetargu podlega³a
bêdzie rocznej waloryzacji z dniem 1 kwietnia ka¿dego roku w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
ogó³em za rok miniony, og³oszony przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 5.688,00 z³ w kasie Urzêdu Miejskiego najpóŸniej do
14.04.2011r. do godz.14,30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu na konto Urzêdu.
Ponadto Oferenci przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zania s¹
przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. w przypadku osób fizycznych - aktualne zaœwiadczenie o wpisie do
ewidencji podmiotów gospodarczych lub oœwiadczenie o zobowi¹zaniu
siê w przypadku wygrania przetargu do zarejestrowania dzia³alnoœci do
dnia podpisania umowy.
2. w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z w³aœciwego rejestru
s¹dowego oraz odpowiednie pe³nomocnictwo.
W przypadku wp³aty wadium przelewem – za termin wp³aty wadium
uwa¿aæ siê bêdzie datê wp³ywu wymaganej kwoty na wskazany powy¿ej
rachunek bankowy.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza siê
na poczet pierwszej wp³aty czynszu za najem lokalu.
Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczestników przetargu zostanie
zwrócone niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu.
Umowa najmu lokalu zawarta zostanie w terminie 14 dni od zamkniêcia
przetargu.
W razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia
umowy wadium ulega przepadkowi.
Przystosowanie lokalu dla potrzeb prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i zwi¹zane z tym nak³ady finansowe obci¹¿aj¹ najemcê.
Szczegó³owe informacje o lokalu bêd¹cym przedmiotem przetargu
mo¿na uzyskaæ u Sekretarza Gminy, Plac Wolnoœci 1, tel. 913926200
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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Nowogard 09.03.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póŸ. zm.) oraz
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Og³asza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr
92/12, po³o¿onej w obrêbie nr 1 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 92/12 o pow. 698 m2, po³o¿ona
w obrêbie nr 1 m.Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 36688 w S¹dzie
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza siê do w³aœcicieli, wspó³w³aœcicieli lub u¿ytkowników
wieczystych, których dzia³ki bezpoœrednio przylegaj¹ do sprzedawanej
nieruchomoœci.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15.04.2011 r. o godz. 1000 w sali obrad
komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 37.402,40 z³.
obni¿ona o 30%
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 380,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny dzia³ki doliczony zostanie podatek VAT w
wysokoœci 23%.
Przeznaczenie okreœlone w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyjête uchwa³¹
nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002
r. - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji uzupe³niaj¹cej.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci 250,00 z³ - za wycenê dzia³ki,
koszty geodezyjne – 890,00 z³ oraz koszty kartograficzne – 12,78 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003r.).
Dzia³ka nie ma przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 10% wartoœci dzia³ki tj. 3.750,00 z³. nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego najpóŸniej do dnia 12.04.2011 r. do godz.1430 lub
na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. (091)39-26-225 lub (091) 39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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Kto ma prawo zg³aszania
przedstawicieli do komisji
konkursowej?
„Organizacje pozarz¹dowe wystêpuj¹ obok sektora publicznego i prywatnego, s¹ trzecim sektorem dzia³aj¹cym na rzecz dobra publicznego.
S¹ bardzo potrzebne do rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Dziêki
nim mo¿e byæ tworzona pomoc dla ludzi, czy te¿ konkretnych celów,
gdzie pomoc pañstwowa nie dociera, b¹dŸ nie mo¿e sprostaæ wszystkim
oczekiwaniom” i dalej ,, Dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest zapewnienie
w³aœciwych warunków funkcjonowania organizacji i wspierania przez
samorz¹d gminny decyzji i inicjatyw podejmowanych przez trzeci
sektor, w celu ich umocnienia. Budowa partnerskich relacji miêdzy
Gmin¹ Nowogard a organizacjami pozarz¹dowymi zapewni sprawne
funkcjonowanie, rozwój i wzajemn¹ wspó³pracê.”
Cytat z preambu³y zawartej w uchwale
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia
26 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia rocznego programu wspó³pracy
Gminy Nowogard z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.
W ostatnim okresie, myœlê ¿e za spraw¹ ,,nieprecyzyjnych” opinii radcy
prawnego i pracowników gminy, pojawi³y siê sprzeczne informacje
dotycz¹ce tego czy Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarz¹dowych
ma czy te¿ nie ma prawa do wskazywania osób reprezentuj¹cych
organizacje pozarz¹dowe w komisji konkursowej powo³ywanej, przez
Burmistrza Nowogardu, do opiniowania z³o¿onych ofert w konkursach
na realizacjê zadañ publicznych gminy Nowogard.
Na pocz¹tek kilka s³ów na temat Nowogardzkiego Forum Organizacji
Pozarz¹dowych. Stowarzyszenie to, wpisane do Krajowego Rejestru
S¹dowego pod nr 293111, powo³ali w 2007 roku, przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych gminy Nowogard. Wzrastaj¹ca iloœæ organizacji pozarz¹dowych w gminie stworzy³a potrzebê koordynowania
i wspomagania ich pracy m.in. poprzez: uruchomienie wspólnego
biura NFOP, podejmowanie wspó³pracy z organizacjami szczebla
powiatowego i wojewódzkiego czy te¿ prowadzenie szkoleñ, kursów,
konferencji, warsztatów itd. Stowarzyszenie skupia obecnie 24fizyczne
reprezentuj¹ce spoœród oko³o organizacji, co stanowi ok.% organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w gminie Nowogard. Zgodnie ze statutem, g³ównym celem NFOP jest wspieranie i dba³oœæ o wszechstronny
rozwój organizacji pozarz¹dowych gminy Nowogard w budowaniu
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
m.in poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarz¹dowych;
promowanie i reprezentacjê sektora pozarz¹dowego; wymianê informacji, wiedzy i doœwiadczeñ miêdzy organizacjami; wspieranie organizacji
pozarz¹dowych w pozyskiwaniu œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
statutow¹ i wreszcie wspó³pracê z administracj¹ samorz¹dow¹.
W zwi¹zku z uchwaleniem w dn.26 stycznia 2011 r. przez Radê Miejsk¹,
programu wspó³pracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarz¹dowymi
i podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok
2011, zasz³a potrzeba wskazania przez nowogardzkie organizacje
pozarz¹dowe 3 swoich przedstawicieli do powo³ywanej przez Burmistrza Nowogardu komisji konkursowej. Celem komisji jest opiniowanie
z³o¿onych przez organizacje pozarz¹dowe ofert w konkursach na
realizacjê zadañ publicznych gminy. Zarz¹d Stowarzyszenia NFOP
skupiaj¹cego, jak wy¿ej wymieni³em 70 % organizacji w gminie i odpowiedzialny statutowo za wspó³pracê z administracja samorz¹dow¹,
upowa¿ni³ Prezesa Pana Mieczys³awa Cedro do zwo³ania zebrania
przedstawicieli wszystkich organizacji pozarz¹dowych, niezale¿nie od
tego czy maj¹ one swoich przedstawicieli w NFOP czy te¿ ich nie maj¹,
aby ustaliæ procedurê,dokonaæ demokratycznego wyboru i wskazaæ
swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.
Zebranie zwo³ane zosta³o na dzieñ 27 stycznia 2011 r. W dniu zebrania,
do kilkunastu organizacji pozarz¹dowych w gminie Nowogard, przes³ana
zosta³a e-maileminformacja podpisana przez prezesa Stowarzyszenia
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AWIS, który powo³uj¹c siê na opinie Radcy Prawnego Pani Jolanty
Soko³owskiej-PoŸniak i urzêdników gminy Pañ: Urszuli Berezowskiej
-Kierownika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy i Agnieszki
Biegañskiej-Sekretarza gminy napisa³, ¿e cyt.,, jedynym organem, który
ma prawo wyznaczaæ swoich reprezentantów do komisji konkursowej
jest Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego”, której cyt ,, tak bardzo nie
chce pan Cedro”.Stwierdzi³ ponadto, ¿e,, NFOP nie mo¿e reprezentowaæ
organizacji pozarz¹dowych” i, ¿e ,,pomys³ na NFOP nie jest zgodny
z prawem”.wiemy Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego nie zosta³a
jeszcze powo³ana i nie wiadomo czy i kiedy zostanie powo³ana, a
opiniowaæ z³o¿one oferty trzeba bêdzie ju¿ niebawem.
Podczas rozpoczêcia zebrania, które prowadzi³ jego organizator Pan
Mieczys³aw Cedro, prezes Stowarzyszenia AWIS odczytuje i rozdaje
ksero koñcowego fragmentu opinii prawnej z dn.11 stycznia 2011 r, w
sprawie uprawnieñ Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych
przygotowanej przez Pani¹ Jolantê Soko³owsk¹-PoŸniak. Z opinii
wynika,¿e cyt.,,Zg³oszenie tych przedstawicieli( chodzi o cz³onków komisji konkursowej)przez Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarz¹dowych
nie znajduje umocowania prawnego”i zdanie koñcowe tej opinii
cyt,,Ustawa pos³uguje siê zawsze pojêciem organizacji pozarz¹dowych i
nie przewiduje innych podmiotów np. do konsultacji, co dawa³oby prawa
Nowogardzkiemu Forum Organizacji Pozarz¹dowych takie jakie posiadaj¹ organizacje pozarz¹dowe” koniec cytatu. Po zapoznaniu siê z ca³ym
tekstem opinii dowiadujemy siê tak¿e cyt.,,Poniewa¿ forum nie posiada
statusu organizacji po¿ytku(publicznego), nie przys³uguj¹ mu uprawnienia opisane w cytowanej ustawie( dotyczy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.z 2010
r Nr 234, poz.1536) a tak¿e uprawnienia przyjête w projekcie uchwa³y
Rady Miejskiej Gminy Nowogard w sprawie uchwalenia rocznego
programu wspó³pracy...” koniec cytatu.
Wskutek tych opinii nast¹pi³o spore zamieszanie, gdy¿ uczestnicz¹cy w
zebraniu przedstawiciele 45pozarz¹dowych mogli zrozumieæ to tak, ¿e
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarz¹dowych nie ma prawa do organizacji zebrania, które wy³oni³oby kandydatów do komisji konkursowej.
Tylko rozs¹dek prowadz¹cego i kilku uczestników zebrania spowodowa³,
¿e spotkanie to nie skoñczy³o siê fiaskiem. Zaproponowaliœmy aby, w
obliczu zbli¿aj¹cych siê konkursów, sprawy nie odk³adaæ na póŸniej, czy
do wyjaœnienia, tylko spoœród uczestników zebrania, wybraæ zgodnie z
uchwa³a Rady Miejskiej, 3 i dodatkowo 3 rezerwowych przedstawicieli
do komisji konkursowej. Tak te¿ siê sta³o. Uczestnicz¹ce w zebraniu
organizacje podzieli³y siê na trzy grupy o zbli¿onym charakterze
dzia³alnoœci tj: zdrowia i opieki spo³ecznej;sportu i kultury fizycznej oraz
pozosta³e. Ka¿da z grup w g³osowaniu jawnym, wybra³a po dwóch kandydatów na cz³onków komisji konkursowej. Prezes NFOP zobowi¹za³ siê
do zg³oszenia tych kandydatur do Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Sprawa wy³onienia przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do komisji
konkursowej znalaz³a wiêc w tym roku swój szczêœliwy fina³.
Zastanawiaj¹ce jest natomiast to, dlaczego pojawi³y siê tak kuriozalne
opinie, które powtarzane przez ró¿ne osoby w tym urzêdników gminy,
sta³y siê podstaw¹ do dyskredytowania i podwa¿ania zaufania do,
dzia³aj¹cego zgodnie z prawem, Stowarzyszenia Nowogardzkie Forum
Organizacji Pozarz¹dowych. Myœlê, ¿e sprawê t¹ powinien wyjaœniæ Burmistrz Nowogardu gdy¿ stawia ona w niekorzystnym œwietle podleg³ych
mu, niektórych pracowników Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Pragnê wyraŸnie podkreœliæ, wbrew temu co zosta³o zawarte w opiniach
prawnych, ¿e Stowarzyszenie NFOP jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ i jako
jedna z pozarz¹dowych w gminie Nowogard ma umocowanie prawne i
prawo do zg³aszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej pomimo tego, ¿e jak wiêkszoœæ organizacji, nie posiada statusu organizacji
po¿ytku publicznego. Stanowi o tym art. 3 ust.2 w i art. 4.ust.1a tak¿e
art.15 ust. 2a w zwi¹zku z ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.z 2010 r Nr 234,
poz.1536) oraz §11 ust 2 lit.,,a” uchwa³y Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 26 stycznia 2011 roku.
Podkreœliæ tutaj nale¿y, ¿e status organizacji po¿ytku publicznego posiadaj¹ tylko 2 organizacje pozarz¹dowe z terenu gminy i dzia³aj¹ce u
nas organizacje o zasiêgu ogólnokrajowym takie jak np: PCK i PKPS.
Uwa¿am ponadto, ¿e dzia³aj¹c w oparciu o art.95 i 96 Kodeksu Cywilnego oraz swój statut Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarz¹dowych,
ma prawo zwo³aæ otwarte zebranie przedstawicieli organizacji
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pozarz¹dowych, i za ich zgod¹ dokonaæ wyboru okreœlonych osób celem
wskazania ich jako osoby reprezentuj¹ce te organizacje pozarz¹dowe
w komisji konkursowej. Uprawnienia takie przys³uguj¹ równie¿ organizacjom, które nie maja swoich przedstawicieli w NFOP. Inaczej
przytoczona na wstêpie preambu³a do uchwa³y Rady Miejskiej Gminy
Nowogard z dnia 26 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia rocznego
programu wspó³pracy...,by³aby zwyk³ym frazesem.
Z powa¿aniem
Jerzy Jab³oñski
Cz³onek Zarz¹du NFOP
Dyrektor CE iP,,Profit”
Szczeciñskiej Fundacji Talent Promocja Postêp
w Nowogardzie

Oœwiadczenie
burmistrza Nowogardu
Uprzejmie informujê przedstawicieli wszystkich organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Nowogard, Cz³onków
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych (NFOP) oraz
Mieszkañców gminy, i¿:
1. Uznawa³em, uznajê i bêdê uznawa³ NFOP, jako organizacjê
pozarz¹dow¹.
2. Uznajê prawo NFOP do reprezentowania zrzeszonych w nim
organizacji pozarz¹dowych w stosunku do Gminy Nowogard, w tym
prawo zg³aszania kandydatów do Komisji Konkursowej opiniuj¹cej
przyznawanie œrodków z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ w
zwi¹zku z og³oszonymi konkursami dla organizacji pozarz¹dowych.
3. Informujê, i¿ wymienieni w piœmie NFOP pracownicy urzêdu, tj.:
Sekretarz Gminy, Kierownik Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy
oraz radca prawny nie reprezentowali mojego stanowiska.
Z powa¿aniem,Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Budynek mieszkalny

Budynek gospodarczy
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Nowogard 14.03.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm) oraz
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci rolnej w udziale 1/2 z zabudowaniami, po³o¿onej w
obrêbie Wo³owiec 23 gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest nieruchomoœæ rolna w udziale 1/2 z zabudowaniami, po³o¿ona w obrêbie Wo³owiec 23 gm. Nowogard w tym:
udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci budynku mieszkalnego o pow. u¿ytkowej
158,65 m2
udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci budynku gospodarczego o pow. 360 m2
udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci dzia³ki nr 94 o pow. 0,20 ha
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 7200 i nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich
ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15.04.2011r. o godz.1020 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej
/I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 43.171,00 z³.
w udziale 1/2
w tym:
- udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci budynku mieszkalnego - 22.001,00 z³
- udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci budynku gospodarczego - 12.600,00 z³
- udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci dzia³ki - 8.570,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 440,00 z³
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Nieruchomoœæ w udziale ? przeznaczona jest na dzia³alnoœæ u¿ytkow¹.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00
z³., za wycenê budynku mieszkalnego - 350,00 z³., za wycenê budynku
gospodarczego – 120,00 z³ oraz koszty kartograficzne – 12,78 z³ .
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami
komunalnymi).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 10% wartoœci nieruchomoœci tj.4.320,00 z³ w kasie Urzêdu
Miejskiego najpóŸniej do dnia 12.04.2011r. do godz.1430 lub na konto:
Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 						
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej			
Zarz¹d Budynków Komunalnych 			
Biblioteka Miejska					
Biblioteka Pedagogiczna 				
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 		
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie
filia w Nowogardzie 			
						
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 			
Prawo jazdy				
Licencje					

Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -		
						
						
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor						
						
Pogotowie Ratunkowe
999,			
Stra¿ Po¿arna		
998, 			
Policja, komisariat 		
997, 		
Pogotowie elektryczne
			
Pogotowie wodoci¹gowe				
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat					
- centrala						
						
						
						

913926260
913920648
913926283

913921376
913921813
915792702
915792703
913921852
915792082
915792083
913925766
913927121
913920310
915777951
913920118
915792311
913921274
913920879
913921559
913921356
913921800
913921806
913921877










Rozk³ad jazdy poci¹gów:

Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32,
22.03.
Informacja PKP Szczecin tel. 9436

Rozk³ad jazdy autobusów:

Nowogard - Szczecin
5.45 F*, 6.35 Im, 7.10 F, 7.35 D*, 8.09 Dm, 9.15 D*, 10.06 F*, 11.00 C, 12.10
Cm, 12.16 F*, 13.53 F*, 16.06 F*, 16.10 Cm, 16.50 F*, 16.55 Bm, 17.55 Bm, 17.56
Fm*, 18.40 Cm, 18.46 Fm*, 19.30 G, 20.05 Dm, 21.47 Dm
Szczecin (stanowisko 4) - Nowogard
6.30 D, 7.00 F*, 8.35 Im, 9.15 F*, 10.10 D, 11.30 F*, 13.00 D*, 14.00 D*, 14.45
F*, 15.15 F, 16.00 D*, 18.15 Dm*, 18.35 Bm, 19.10 Bm, 19.15 Dm*, 19.35 Bm,
20.30 Dm*, 22.20 Dm.
Oznaczenia:
B – Kursuje w niedziele
C – Kursuje w soboty, niedziele i œwiêta (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N.
Rok i Œw. W. Nocy)
D – Kursuje codziennie (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N. Rok i Œw. W. Nocy)
F – Kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
G – Kursuje w pi¹tki (nie kursuje w Œw. B. Narodzenia, w Wielki Pi¹tek oraz
Œw. W. Nocy)
I – Kusuje w soboty
m – Nie kursuje w Wigiliê i Sylwestra
* - Têczowa Linia
Uwaga! Podró¿ni w okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany
w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/39-21-887

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego;
6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Bank
Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. „Netto”
Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13. Urz¹d
Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103.,
15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy
44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul.
Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA”
Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej
51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul. 700 Lecia 20.; 22. Sklep „Biedronka”, ul.
Warszawska 9; 23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 24. Kiosk, skrzy¿owanie
ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 27. Sklep
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 28. Sklep „Rodzynek”,
ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich
1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy
„KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 32. Sklep „PROMYK”, ul. ¯eromskiego 20;
33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c



e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
Fax: 						
Kadry: 					
Biuro Rady Miejskiej: 				
Biuro Obs³ugi Interesantów 			
e-mail: boi@nowogard.pl
Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
- kierownik 					
- dowody osobiste 				
- ewidencja ludnoœci 				
Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika 				
- ksiêgowoœæ 					
- kasa 					
Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik 					
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
- windykacja					
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
- wymiar podatków i op³at 			
- kontrola podatkowa 				
- ulgi podatkowe 				
Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik 					
- z-ca kierownika 				
Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:

913926200
913926206
913926204
913926210
913926214
913926203
913926215
913926212
913926223
913926222
913926219
913926217
913926220
913926220
913926220
913926217
913926217
913926217
913926226
913926225

e-mail: architektura@nowogard.pl

- kierownik 					
913926229
- z-ca kierownika 				
913926228
 Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik 					
913926230
 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego:
- kierownik 					
913926234
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
e-mail: promocja@nowogard.pl
- kierownik 					
913926293
- z-ca kierownika 				
913926293
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 		
913926233
 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
- kierownik 					
913926243
- z-ca kierownika 				
913926238
- Agenda 21 - agenda21@nowogard.pl 		
913926232
 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
e-mail: inwestycje@nowogard.pl
- kierownik 					
913926241
- z-ca kierownika 				
913926240
 Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
e-mail: oswiata@nowogard.pl
- kierownik					
913925464
- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 62 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

