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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.

Pracuje Zespó³ ds. nowych
parkingów w Nowogardzie
W pi¹tek, 18 marca br. odby³o siê kolejne spotkanie
zespo³u konsultacyjnego do wyznaczenia i urz¹dzenia
parkingów w mieœcie. W spotkaniu wziêli udzia³: burmistrz
Nowogardu Robert Czapla, z- ca burmistrza Damian
Simiñski, Piotr Brocki – klub motorowy 4x4, Tadeusz
Ho³ubowski - Klub Motorowy „CISY”, Mariusz Nowak
– Komisariat Policji, Stanis³aw Sza³agan – dzia³acz
spo³eczny, oraz pracownicy urzêdu: Tadeusz Fiejdasz,
Wojciech Szponar, El¿bieta Szpilkowska i Ewa Jakubcewicz.
Przypomnijmy, 16 lutego br., burmistrz powo³a³ zespó³,
a tak¿e przygotowa³ ankiety, w których mieszkañcy mog¹
wypowiedzieæ siê, w których miejscach widz¹ mo¿liwoœæ
uruchomienia nowych miejsc parkingowych. Do 18 marca do urzêdu wp³ynê³o 26 wype³nionych ankiet. Po ich
szczegó³owej analizie wyznaczono El¿bietê Szpilkowsk¹
oraz Wojciecha Szponara do wyznaczenia i opracowania
koncepcji proponowanych miejsc (wraz z dokumentacja
fotograficzn¹).
Z wniosków przesy³anych do urzêdu, poza wskazaniem
nowych miejsc parkingowych, wiêkszoœæ mieszkañców
widzia³aby stworzenie strefy p³atnego parkowania na
Placu Wolnoœci. W ankietach poruszony zosta³ równie¿
problem parkowania aut m.in. przy: Przedszkolu nr 3 (ul.
dokoñczenie na str. 4

Nocna pomoc lekarza
w Nowogardzie
W wyniku dzia³añ podjêtych przez burmistrza Roberta
Czaplê oraz dyrektora szpitala Kazimierza Lembasa, dziœ
31 marca br., dosz³o do podpisania ze szpitalem goleniowskim zgody na uruchomienie, w ramach kontraktu
z NFZ, nocnej i œwiatecznej opieki w nowogardzkim
szpitalu.
Oznacza, to i¿ pacjenci z Nowogardu i okolic po nocn¹
pomoc lekarza nie bêd¹ musieli jeŸdziæ do Goleniowa.

WYSTAWA UPAMIETNIAJ¥CA
PIERWSZ¥ ROCZNICÊ
„KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ”
10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41:06 czasu
œrodkowoeuropejskiego mia³a miejsce jedna z najbardziej
tragicznych katastrof lotniczych w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej.
dokoñczenie na str. 5

Mieszkania
dla kolejnych rodzin
29 marca br., 9 nowogardzkich rodzin odebra³o klucze
do mieszkañ socjalnych. Klucze wrêczyli: burmistrz Robert Czapla, zastêpca burmistrza Damian Simiñski oraz
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida. Dla rodzin
by³ to wyj¹tkowy moment, bowiem otrzyma³y klucz do
w³asnego mieszkania. Z wnioskami o przydzia³ oczekuje
ponad 100 osób. - To by³o bardzo trudne zadanie – mówi
burmistrz Robert czapla. Ile podañ tyle ludzkich dramatów
i problemów. Z tego mogliœmy wybraæ tylko 9, za co s³owa
uznania nale¿¹ siê cz³onkom Komisji Mieszkaniowej, pod
przewodnictwem przewodnicz¹cego Czes³awa Kozie³a,
która wykona³a kawa³ trudnej i ciê¿kiej pracy.
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Pasowanie na czytelnika
w SP nr 2
Dnia 25 marca br., odby³o siê uroczyste pasowanie
na czytelnika biblioteki szkolnej dla uczniów klas I a, I b.
Uroczystoœæ wzbogacona zosta³a przedstawieniem
kukie³kowym pt. „Œwiêto bajek” w wykonaniu uczniów
klas IV a i VI a, pod kierunkiem Barbary ¯urak. Najm³odsi
czytelnicy przenieœli siê w œwiat Krasnoludków, Calineczki, Jasia I Ma³gosi, Czerwonego Kapturka, Kopciuszka,
Œnie¿ki. Z wielk¹ uwag¹ obejrzeli bohaterów bajkowych. Narrator nawi¹za³ rozmowê z pierwszoklasistami,
tworz¹c przyjazn¹ i serdeczn¹ atmosferê.
Po uroczystym przyrzeczeniu i pasowaniu najm³odsi
czytelnicy otrzymali na pami¹tkê zak³adki do ksi¹¿ek,
dyplomy pasowania oraz „Wieœci biblioteczne” - specjalny numer gazetki dla klas I, który przygotowa³a p. J.
Modrzejewska.
Najwiêcej emocji wzbudzi³ fakt wypo¿yczenia swojej
pierwszej ksi¹¿ki. Pierwszoklasistom ¿yczymy satysfakcji
i radoœci z czytania.
Ewa ¯ylak

Przebudowa i rozbudowa
budynku SOSW
w Nowogardzie
22 marca br., burmistrz Robert Czapla wzi¹³ udzia³
w oficjalnym przekazaniu inwestycji „Przebudowa i
rozbudowa budynku Specjalnego Oœrodka Szkolno
Wychowawczego w Nowogardzie”. Realizacja inwestycji
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Remont drogi gminnej
w Wojcieszynie
W dniu 17.03.2011 r. burmistrz Robert Czapla og³osi³
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowoœci Wojcieszyn. D³ugoœæ drogi
przeznaczonej do wykonania wynosi 234,02 m, szerokoœæ
remontowanej nawierzchni jest zró¿nicowana w zale¿noœci
od istniej¹cej szerokoœci jezdni oraz od szerokoœci pasa
drogowego i wynosi od 3,50 do 6,0 m. £¹czna powierzchnia nawierzchni do wyremontowania wynosi 1106,00 m2.
Zakres robót obejmuje, poszerzenie jezdni i poboczy
poprzez usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej, ulepszenie
pod³o¿a gruntowego poprzez profilowanie i zagêszczenie,
wykonanie podbudowy z t³ucznia kamiennego, wykonanie
wg³êbnego bitumowania emulsj¹ asfaltow¹ na warstwie
podbudowy, wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsj¹ asfaltow¹ i grysami.
Termin z³o¿enia ofert up³ywa w dniu 5.04.2011 r. Termin
wykonania przedmiotu zamówienia: 31 lipca 2011 r.

zosta³a wykonana w dwóch etapach: Etap I - Przebudowa
i nadbudowa istniej¹cego skrzyd³a sto³ówki na skrzyd³o
sto³ówki i internatu. Etap II - Rozbudowa oœrodka o budynek Sali gimnastycznej.
I etap zadania obejmowa³ czêœciow¹ rozbiórkê,
przebudowê, rozbudowê i nadbudowê budynku
istniej¹cego sto³ówki wraz z zapleczem socjalnym w celu
uzyskania dodatkowych powierzchni przeznaczonych na
utrzymanie funkcji gastronomicznej na parterze i uzyskanie pomieszczeñ s³u¿¹cych dydaktycznie i powiêkszeniu
miejsc noclegowych w internacie.
W zrealizowanym obiekcie w poziomie parteru znajduje siê: sto³ówka dla maksymalnie 50 osób przebywaj¹cych
jednorazowo; sala dydaktyczna dla nauczyciela i 12
wychowanków; platforma dla osób niepe³nosprawnych;
zaplecze kuchenne;
W poziomie piêtra: pokój nocny dla nauczyciela z
³azienk¹; œwietlica dla 40 wychowanków i nauczyciela;
pokoje 8,6 i 4 osobowe dla 40 dziewcz¹t; wêze³ toaletowo-umywalniowy dla 40 dziewcz¹t; pomieszczenie
gospodarcze.
Powierzchnia u¿ytkowa obiektu wynosi 510,78 m2.
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na m/c kwiecień 2011
1-3, 6.04.2011 godz. 19.00
CZARNY CZWARTEK
Dramat, Polska, 2011, 100’, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
8-10.04.2011 godz. 19.00
JAK ZOSTAÆ KRÓLEM
Biograficzny, Dramat historyczny, Australia, USA, Wielka Brytania, 2011, 118’, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
15-17.04.2011 godz. 19.00
WOJNA ¯EÑSKO-MÊSKA
Komedia obyczajowa, Polska 2011, 105’, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
22-23.04.2011 godz. 18.00
OPOWIEŒCI Z NARNII:
PODRÓ¯ WÊDROWCA DO ŒWITU
Familijny, Przygodowy, Fantasy, USA, Wielka Brytania
2010, 115’, od lat 10.
Cena biletu: 12 z³.
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.

I Wojewódzka Konferencja
Naukowa” Zagro¿enia XXI wieku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej”
23 marca 2011 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie odby³a
siê I Wojewódzka Konferencja Naukowa „Zagro¿enia
XXI wieku dzieci i m³odzie¿y szkolnej”. Tematyk¹ konferencji by³y skutki zachowania jako efekt wystêpuj¹cych
zagro¿eñ dzieci i m³odzie¿y szkolnej a adresowana by³a
do w³adz samorz¹dowych, dyrektorów szkó³, pedagogów
szkolnych, nauczycieli, pielêgniarek œrodowiska nauczania i wychowania, lekarzy POZ, policji, rodziców.

Rozwój Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego
W dniu 22 marca br., w Centrum Edukacji i
Przedsiêbiorczoœci „PROFIT” w Nowogardzie odby³a
siê prezentacja projektu „Rozwój Spo³eczeñstwa Obywatelskiego” realizowanego przez ZaFOS, w okresie
od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r., w ramach Piorytetu
V Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4 Rozwój potencja³u
trzeciego sektora, Podzia³anie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego PO KL.
Celem g³ownym projektu jest zwiêkszenie potencja³u
organizacji pozarz¹dowych o charakterze socjalnym w
województwie zachodniopomorskim poprzez: prowadzenie m.in. w Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „PROFIT” Szczeciñskiej Fundacji Talent Promocja Postêp w
Nowogardzie ul Wojska Polskiego 3, punktu informacyjno
-doradczego, organizacjê szkoleñ, udzielanie wsparcia
technicznego oraz dzia³ania promocyjno-marketingowe.
Projekt adresowany jest dla osób zarz¹dzaj¹cych
organizacjami pozarz¹dowymi w celu podniesienia
efektywnoœci i skutecznoœci ich dzia³añ poprzez udzia³
w szkoleniach. Osoby skierowane przez organizacjê,
uczestniczyæ bêd¹ w szkoleniach z zakresu: dobrego
zarz¹dzenia i przepisów prawnych w organizacji, rozwoju
osobistego i dzia³alnoœci spo³ecznej, promocji i marketingu organizacji, pozyskiwania œrodków na dzia³alnoœæ
oragznizacji i inne.
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Przedsiêbiorco uaktualnij
PKD swojej dzia³alnoœci

Trwaj¹
prace remontowe
W celu poprawy estetyki oraz bezpieczeñstwa ruchu
pieszego w naszym mieœcie przyst¹piono do wykonania
remontu zejœcia z ul. 3 Maja na ul. Zielon¹. W ramach
prac wymieniono zu¿yte elementy schodów za kwotê 3
tys. z³ brutto. Wykonawc¹ jest firma Domel z Nowogardu.

Wojewódzki
Policyjny Turniej
Pi³ki Siatkowej w Nowogardzie
18 marca br., na hali sportowej nowogardzkiego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych odby³ siê Turniej
Pi³ki Siatkowej dla policjantów województwa zachodniopomorskiego. Do rozgrywek przyst¹pi³o 5 dru¿yn. Po
zaciêtej walce turniej wygra³a reprezentacja Komendy
Powiatowej Policji w Goleniowie. Za zajêcie najwy¿szego
miejsca otrzymali puchar ufundowany przez Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Drugie miejsce oraz Puchar Starosty Goleniowskiego
zdobyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie.
Za zajêcie trzeciego miejsca dru¿yna z Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim otrzyma³a
puchar ufundowany przez policyjne Zwi¹zki Zawodowe.
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie
wywalczyli w tym turnieju IV miejsce i zdobyli puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie.
Pi¹te miejsce zaj¹³ zespó³ z Komendy Miejskiej Policji
w Koszalinie i odjecha³ z pucharem Przewodnicz¹cego
Rady miasta Nowogard.
Wyró¿niono równie¿ indywidualnie zawodników w
kategoriach:
Najlepszy zawodnik Turnieju – Ireneusz Kruk
Najlepszy atakuj¹cy Turnieju – Micha³ Jab³oñski
Najlepszy rozgrywaj¹cy Turnieju – Maciej Dykas
Pami¹tkowe dyplomy otrzyma³y te¿ dwie policjantki,
które zagra³y w reprezentacjach Policji z Koszalina i
Stargardu.
Ÿród³o: www.policja.goleniow.net.pl

Urz¹d Miejski w Nowogardzie informuje przedsiêbiorców zarejestrowanych w Ewidencji
Dzia³alnoœci Gospodarczej o obowi¹zku aktualizacji PKD
we wpisach do ewidencji.
Przedsiêbiorco, jeœli we wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej:
- nie posiadasz jeszcze ¿adnych kodów PKD
okreœlaj¹cych przedmiot Twojej dzia³alnoœci,
- posiadasz nieaktualne kody PKD 2004 (które nie
obowi¹zuj¹ od 01-01-2010r.)
ZG£OŒ NIEZW£OCZNIE AKTUALIZACJÊ DANYCH W
ZAKRESIE WPROWADZENIA KODÓW PKD 2007 LUB
ZMIANY KODÓW PKD 2004 NA KODY PKD 2007.
WSZYSCY PRZEDSIÊBIORCY ZOBOWI¥ZANI BYLI
ZAKTUALIZOWAÆ DANE (WPROWADZIÆ LUB ZAST¥PIÆ
PKD 2004 NOWYMI KODAMI PKD 2007) W USTAWOWYM
TERMINIE OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31GRUDNIA 2009
R.
Organy ewidencyjne obowi¹zane bêd¹ do przeniesienia danych przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz przedsiêbiorców, którzy zawiesili
wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej do systemu
teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji
Dzia³alnoœci Gospodarczej w terminie od 1 lipca 2011 r.
do dnia 31 grudnia 2011 r.
Wpisy, które bêd¹ przeniesione do CEIDG musz¹
zawieraæ aktualne dane przedsiêbiorców w szczególnoœci
kody PKD 2007.
AKTUALIZACJI DANYCH MO¯NA DOKONAÆ za
pomoc¹ wype³nionego wniosku EDG 1, dotycz¹cego
zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej:
- osobiœcie – z dowodem osobistym lub paszportem
do wgl¹du,
- drog¹ pocztow¹ (wniosek EDG-1 przys³any na
adres Urzêdu listem poleconym opatrzony musi byæ
w³asnorêcznym podpisem wnioskodawcy, którego
w³asnorêcznoœæ poœwiadczona jest przez notariusza),
- drog¹ elektroniczn¹ (wniosek EDG-1, który jest
podpisany podpisem elektronicznym mo¿na z³o¿yæ elektronicznie za poœrednictwem formularza dostêpnego na
ePUAP). Je¿eli wniosek o wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej nie zosta³ podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiêbiorcê o terminie
i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem
z³o¿enia wniosku jest dzieñ, w którym przedsiêbiorca
wniosek podpisa³),
przez pe³nomocnika, z wa¿nym pe³nomocnictwem
notarialnym b¹dŸ odrêcznym do dokonywania czynnoœci
urzêdowych, np. do z³o¿enia i odbioru dokumentów
zwi¹zanych z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej.
Wniosek o zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej nie podlega op³acie.
MIEJSCE DOKONANIA AKTUALIZACJI DANYCH:
Urz¹d Miejski w Nowogardzie – Plac Wolnoœci 5, BOI,
pok. 5, GODZINY PRACY URZÊDU: 7.30 – 15.30.
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Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci
i Mieszkañ zostanie przeprowadzony
w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg
stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00
Spis obejmie:
- osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w
mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach
niebêd¹cych mieszkaniami;
- mieszkania i budynki, w których znajduj¹ siê mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebêd¹ce
mieszkaniami;
- osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania
Z jakich tematów bêd¹ zbierane dane:
W spisie powszechnym bêd¹ zebrane dane z
nastêpuj¹cych tematów badawczych:
- stan i charakterystyka demograficzna ludnoœci;
- edukacja;
- aktywnoœæ ekonomiczna osób;
- dojazdy do pracy;
- Ÿród³a utrzymania osób;
- niepe³nosprawnoœæ;
- obywatelstwo;
- migracje wewnêtrzne;
- migracje zagraniczne;
- narodowoœæ i jêzyk oraz mniejszoœci narodowe i
etniczne;
- wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub zwi¹zku
wyznaniowego);
- gospodarstwa domowe i rodziny;
- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki).
Osoby objête spisem zobowi¹zane s¹ do udzielania
œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.
Gminne Biuro Spisowe bêdzie czynne w ka¿dy wtorek
pocz¹wszy od dnia 5 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011
w godzinach od 15.30 do 17.00. w pokoju nr 6 Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie.
Telefon: 91-39-26-212 lub 91-39-26-213.
Od 1 kwietnia br. bêdzie dostêpna równie¿ infolinia
NSP 2011: 800 800 800 - numer bezp³atny dla po³¹czeñ
z telefonów stacjonarnych. 22 44 44 777 - numer dla
po³¹czeñ z telefonów komórkowych p³atny zgodnie z
cennikiem operatora

Pracuje Zespó³ ds. nowych
parkingów w Nowogardzie
dokoñczenie ze str. 1

Poniatowskiego) oraz Przedszkolu nr 4 (ul.Koœciuszki),
przy dworcu PKP oraz PKS. Pada³y tak¿e propozycje
wybudowania parkingu wielopoziomowego (ma³o realnego ze wzglêdu na ewentualne koszty). Obecnie zespó³
bêdzie weryfikowa³ czy proponowane miejsca spe³niaj¹
warunki techniczne w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa.
Ponadto, w zwi¹zku z utrudnieniem parkowania aut
na Placu Wolnoœci ustalono trzy za³o¿enia, które zespó³
poddaje pod dyskusjê:
1.Zmiana zagospodarowania Placu Wolnoœci.
2.Zakaz wjazdu autobusów na Placu Wolnoœci.
3.Przesuniecie jezdni w kierunku NDK.
Osoby chêtne do wspó³pracy zapraszamy na spotkanie Zespo³u Konsultacyjnego, które odbêdzie siê we
wtorek 5 kwietnia br. o godz. 9:00 w sali obrad komisji
Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1.

5

Zarz¹d Budynków Komunalnych
w Nowogardzie
Og³asza I przetarg nieograniczony na dzier¿awê lokalu u¿ytkowego
przy ul. 700-Lecia 14 w Nowogardzie o powierzchni u¿ytkowej 186
m2 na okres 6 lat.
Cenê wywo³awcz¹ stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala
siê na 6.00z³. Post¹pienie przetargowe wynosi 1.00 z³.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w wysokoœci
4118,04 z³ (3x czynsz miesiêczny wg. stawki wywo³awczej + 23%
VAT) w kasie Zarz¹du Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub
na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 12 40 38 84 1111 0000
42 09 23 82 najpóŸniej do dnia 4.05.2011 r do godz.14.00
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny mieæ uregulowane
zobowi¹zania finansowe wobec wynajmuj¹cego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie w ca³oœci
zaliczone na poczet czynszu .
W przypadku przegrania przetargu wp³acone wadium zostanie
wyp³acone w ca³oœci w ci¹gu trzech dni po zamkniêciu przetargu .
Osobie , która wygra przetarg , a uchyli siê od zawarcia umowy
dzier¿awnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5.05.2011 r. o godzinie 10.00 w budynku
ZBK w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –œwietlica.
Lokal jest wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ . Najemca zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia kosztów podatku od
nieruchomoœci, wywozu nieczystoœci sta³ych oraz zu¿ycia energii
elektrycznej , niezale¿nie od p³acenia czynszu najmu z 23% podatkiem VAT.
Pomieszczenie mo¿na ogl¹daæ od 26.04.2011 do 29.04.2011 r. - po
wczeœniejszym uzgodnieniu z Zarz¹dem Budynków Komunalnych w
Nowogardzie przy ul 700-Lecia 14 , tel. 091 39 26-267.
Kierownik ZBK mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Nowogard dnia 31.03.2011 r.
Kierownik ZBK
Wies³aw Kaliszewski

WYSTAWA UPAMIETNIAJ¥CA
PIERWSZ¥ ROCZNICÊ
„KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ”
dokoñczenie ze str. 1

Podczas podejœcia do l¹dowania na lotnisku w
Smoleñsku rozbi³ siê samolot wojskowy, na pok³adzie
którego znajdowa³a siê polska delegacja na uroczystoœci
zwi¹zane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyñskiej.
Na pok³adzie samolotu ³¹cznie znajdowa³o siê 96 osób,
w tym prezydent RP Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹, ostatni
prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Si³ Zbrojnych
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele
ministerstw, partii politycznych, instytucji pañstwowych,
organizacji kombatanckich i spo³ecznych, duchowni, osoby
towarzysz¹ce, a tak¿e za³oga samolotu.
Katastrofy nie prze¿y³a ¿adna z osób obecnych na
pok³adzie.
W pierwsza rocznicê tej, jak¿e bolesnej tragedii
W³adze Nowogardu pragn¹c uczciæ pamiêæ ofiar katastrofy organizuj¹ wystawê w bibliotece miejskiej, która
otwarta bêdzie tego dnia dla zwiedzaj¹cych w godzinach
od 8:41:06 do 14.00.
Serdecznie zapraszamy mieszkañców Gminy Nowogard do odwiedzenia wystawy.
W³adze Samorz¹dowe
Gminy Nowogard

6

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE

Psi Pakiet

Posiadanie zwierz¹t domowych to nie tylko
przyjemnoœæ, ale równie¿ obowi¹zki. Najwiêksze
kontrowersje budzi koniecznoœæ sprz¹tania po swoim
pupilu odchodów pozostawionych w miejscach publicznych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy Nowogard, obowi¹zkiem
osób utrzymuj¹cych psy jest usuwanie zanieczyszczeñ
pozostawionych przez zwierzê na terenach u¿ytecznoœci
publicznej, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach,
placach czy parkingach.
Wychodz¹c naprzeciw posiadaczom psów gmina
zakupi³a 5 stacji Psi Pakiet, czyli dystrybutorów worków
wraz z wbudowanym poni¿ej pojemnikiem do gromadzenia odpadów. Stacje wyposa¿one s¹ w jednorazowe
woreczki na psie nieczystoœci z folii PE-HD, za pomoc¹,
których w ³atwy sposób i z zachowaniem zasad higieny
mo¿na zebraæ psie odchody. Dystrybutory worków s¹
systematycznie uzupe³niane, a pojemniki na zgromadzone nieczystoœci s¹ opró¿niane przez s³u¿by komunalne.
Poniewa¿ pomys³ udostêpnienia pakietów do sprz¹tania
po swoich pupilach cieszy siê powodzeniem wœród
mieszkañców, w najbli¿szych tygodniach postaramy siê
zamontowaæ kolejne psie stacje na terenie naszego miasta. Posiadaczy psów, którzy chcieliby otrzymaæ zestawy
promocyjne zawieraj¹ce woreczki umieszczone w estetycznym etui z klipsem do zamocowania np. przy smyczy, zapraszamy do Wydzia³u Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska (Plac Wolnoœci5,
pok. 208). Podstaw¹ do wydania zestawu promocyjnego
bêdzie okazanie dokumentu poœwiadczaj¹cego zaczipowanie psa lub potwierdzenia wniesienia op³aty za jego
posiadanie.
Dla nikogo widok psich nieczystoœci pozostawionych
na œrodku chodnika nie jest widokiem przyjemnym.
POSPRZ¥TAJ PO SWOIM PSIE – TO DOBRY ZWYCZAJ. Niech usuwanie psich nieczystoœci nie budzi
zdziwienia a stanie siê dobrym zwyczajem.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ

KONKURS NA NAJWY¯SZ¥
PALMÊ WIELKANOCN¥

Niedziela Palmowa - 17 kwiecieñ godz. 8.30
Organizator konkursu:
Parafia p.w. Wniebowziêcia N.M.P. w Nowogardzie
zaprasza m³odzie¿ i doros³ych
do wziêcia udzia³u w konkursie
NA NAJWY¯SZ¥ PALMÊ WIELKANOCN¥
Palmy nale¿y przynieœæ w dniu 17.04.2011r. do godz.
8.30 przed Nowogardzki Dom Kultury.
Zasadniczym kryterium przyznania nagrody
bêdzie wykonanie najwy¿szej palmy,
gwarantuj¹cej stabilnoœæ w pozycji stoj¹cej.
Og³oszenie wyników nast¹pi przed poœwiêceniem palm.
Fundatorem nagrody
jest Parafia p.w. Wniebowziêcia N.M.P.

31.03.2011 r.

Zbiórka
przeterminowanych leków

Nowogardzkie apteki zosta³y wyposa¿one w pojemniki
do gromadzenia przeterminowanych leków tzw. KONFISKATORY. Mo¿na je znaleŸæ w nastêpuj¹cych aptekach:
- Apteka Cefarm-Szczecin, Plac Wolnoœci 2,
- Apteka Niebieska, ul. 15 Lutego 17,
- Apteka Niebieska 2, ul. Koœciuszki 36/6,
- Apteka Jantar, ul. 700 Lecia 15,
- Apteka Centrum, ul. 700 Lecia 21.
Konfiskatory umieszczone s¹ w miejscach ogólnie
dostêpnych dla wszystkich chc¹cych pozbyæ siê przeterminowanych lub zbêdnych lekarstw. Korzystanie z nich
jest nieodp³atne. Zebrane odpady (leki) bêd¹ odbierane
przez Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista”
i nastêpnie przekazywane do utylizacji do spalarni odpadów przemys³owych i niebezpiecznych „SARPI” Sp z o.
o. w D¹browie Górniczej. Wszelkie koszty zwi¹zane z
zakupem i obs³ug¹ pojemników ponosi gmina Nowogard.
Tabletki, dra¿etki i inne leki ze wzglêdu na kszta³t,
smak czy kolor s¹ szczególnie niebezpieczne w rêkach
dzieci. Ponadto, stosowanie przeterminowanych leków
jest niebezpieczne dla zdrowia, a wyrzucanie ich do
kosza sk¹d trafi¹ na sk³adowisko odpadów jest równie
szkodliwe. Niektóre substancje u¿ywane do produkcji
leków sklasyfikowane s¹, jako toksyczne i ze wzglêdu na
swoje specyficzne w³asnoœci mog¹ stanowiæ zagro¿enie
równie¿ dla œrodowiska. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e leki o
silnym dzia³aniu znajduj¹ siê w wykazie trucizn. Zwi¹zki
zawarte w lekach s¹ bardzo trwa³e; przedostaj¹c siê
do wód lub gleb potrafi¹ je skutecznie skaziæ. Wa¿ne
jest, aby nigdy nie wyrzucaæ leków do toalety, poniewa¿
oczyszczalnie œcieków nie radz¹ sobie dobrze z takimi
substancjami, a ich obecnoœæ w wodzie sprawia, ¿e bakterie i wirusy uodporniaj¹ siê na nie. Przeterminowane
leki powinny byæ poddane utylizacji.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ

KONKURS
NA STRÓJ Z CZASÓW
CHRYSTUSA

Niedziela Palmowa - 17 kwiecieñ godz. 8.30
Do udzia³u w konkursie zapraszamy:
dzieci w wieku przedszkolnym
oraz szkó³ podstawowych.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest:
przybycie przed NDK
w dniu 17.04.2011r. o godz. 8.30
dzieci w strojach zwi¹zanych z epok¹ Chrystusa.
Dzieci w strojach bêd¹ oceniane przez jury.
Dwie pierwsze nagrody (dla dziewczynki i ch³opca)
ufundowane zostan¹ przez parafiê p.w. Wniebowziêcia
N.M.P, pozosta³e przez Nowogardzki Dom Kultury.
Organizatorzy
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Nowogard, dnia 16.03.2011 r.
Pilota¿ nowych rozwi¹zañ
GKMiOŒ.271.4.2011
w obszarze kszta³cenia uczniów
Uczestnicy postêpowania
Dotyczy: Opracowania „Projektu budowlanego na budowê
ze specjalnymi potrzebami
przed³u¿enia ³¹cznika ul. Dworcowej w Nowogardzie”
edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 1
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29
w Nowogardzie
stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010

31.03.2011 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Podniesienie
efektywnoœci kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zorganizowa³o pilota¿
dotycz¹cy organizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Przedmiotem pilota¿u s¹ wprowadzane nowe
rozwi¹zania obejmuj¹ce dwa obszary:
I – kszta³cenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
II – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W pilota¿u bior¹ udzia³ ³¹cznie 4 szko³y z województwa:
1. Szko³a Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowskiego
w Choszcznie,
2. Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki
w Nowogardzie,
3. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkó³ nr 13 w Koszalinie,
4. Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie.
Ma powstaæ spójny model kszta³cenia, dostrzegaj¹cy
na wszystkich etapach edukacyjnych problemy szczególnie wa¿ne dla ka¿dego ucznia, wyodrêbniaj¹cy:
- edukacjê przedszkoln¹ – zawieraj¹c¹ wczesn¹
obserwacjê i ocenê dojrza³oœci, gotowoœci szkolnej dziecka,
- szko³ê podstawow¹ – jako miejsce rozpoznawania
specyficznych trudnoœci w nauce, uzdolnieñ, predyspozycji uczniów oraz udzielania im indywidualnego wsparcia,
- szko³ê gimnazjaln¹ i ponadgimnazjaln¹ – jako miejsca przygotowuj¹ce do wyboru œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej, zapewniaj¹ce dostêp do informacji, doradztwa
i poradnictwa zawodowego.
Zwiêkszeniu efektywnoœci pomocy psychologiczno
-pedagogicznej udzielanej uczniowi s³u¿yæ bêdzie
zespo³owa formu³a pracy nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych i specjalistów, prowadz¹cych
zajêcia z danym uczniem.
Zadaniem zespo³u bêdzie planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.
Zespó³ – przy udziale rodziców ucznia, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej opiekuj¹cej
siê szko³¹ specjalistów spoza szko³y, w szczególnoœci
lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów – po
dokonaniu analizy poziomu wiadomoœci, umiejêtnoœci i
funkcjonowania danego ucznia oraz okreœleniu trudnoœci,
na jakie napotyka, bêdzie planowa³ indywidualn¹ œcie¿kê
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego ucznia, uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby rozpoznane zarówno w
przedszkolu, szkole i placówce, jak i wynikaj¹ce z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradniê psychologiczno
-pedagogiczn¹.
W paŸdzierniku 2011 nast¹pi podsumowanie pilota¿u
w Warszawie, prezentacja szkó³ i Dobrych Praktyk.

r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy zapraszam do z ³o¿enia oferty cenowej na wykonanie:
„Projektu budowlanego na budowê przed³u¿enia ³¹cznika ul.
Dworcowej w Nowogardzie”.
D³ugoœæ odcinka obiêtego opracowaniem wynosi: 270,0 m.
Projekt budowlany winien uwzglêdniaæ odprowadzenie wód
opadowych z jezdni.
W za³¹czeniu kopia mapy w skali 1:1000 przedstawiaj¹ca
przebieg drogi.
W zakres opracowania wchodzi:
1) Projekt budowlany przebudowy drogi,
2) Szczegó³owe specyfikacje techniczne,
3) Kosztorys inwestorski,
4) Przedmiar robót,
5) Kosztorys œlepy,
6) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy,
7) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnieñ
i pozwoleñ, umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadania obiêtego
projektem.
Do opracowanej dokumentacji projektowej bêdzie równie¿
wymagana jej wersja elektroniczna.
Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2011 r.
Dokumenty jakie nale ¿y do³¹czyæ do oferty:
- aktualny odpis z w ³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (z dat¹ wystawienia lub potwierdzenia nie wczeœniejsz¹ ni¿ 6 miesiêcy
od daty sk³adania ofert).
Ofert ê nale¿y z³o¿yæ do dnia 08.04.2011 r. do godz. 12 00
w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie plac Wolnoœci 1, pok.
nr 5, lub przes³aæ poczt¹ na adres Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie , 72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1, w terminie
jak wy¿ej, W ZAMKNIETEJ, OPISANEJ KOPERCIE: NIE
OTWIERAÆ - OFERTA NA: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWÊ PRZED£U¯ENIA
£¥CZNIKA UL. DWORCOWEJ W NOWOGARDZIE”
Osoby upowa¿nione do kontaktu:
1. Tadeusz Fiejdasz tel. 091 39 26 243
2. Wojciech Szponar tel. 091-39 26 238
Za³¹czniki: Formularz oferty oraz Mapa do pobrania ze
strony www.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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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

31.03.2011 r.

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.10.20 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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31.03.2011 r.

Chorzy na cukrzycê,
wiedz¹cy najwiêcej, ¿yj¹ najd³u¿ej
(prof. Joslin)

Jednym z wielu zadañ statutowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest miêdzy innymi niesienie
pomocy chorym z cukrzyc¹ oraz podejmowanie dzia³añ
edukacyjnych maj¹cych na celu zapobieganie zachorowaniu na cukrzycê. Jako jedn¹ z form dzia³alnoœci
w kierunku edukacji o cukrzycy pragniemy Pañstwu
na ³amach naszej lokalnej prasy w kilku cyklicznych
artyku³ach przybli¿yæ podstawowe zagadnienia zwi¹zane
z t¹ chorob¹. Cukrzycê zazwyczaj diagnozujê siê zbyt
póŸno niejednokrotnie gdy ju¿ wystêpuj¹ powik³ania
cukrzycowe. Pierwszoplanowym dzia³aniem w walce z t¹
chorob¹ powinna byæ edukacja spo³eczna maj¹ca na celu
zapobieganie zachorowaniu, a je¿eli jest ju¿ za póŸno, to
jak najwczeœniejsze zdiagnozowanie i podjecie leczenia.
Cukrzyca jest chorob¹ przewlek³¹, nale¿¹c¹ do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych. Czêsto nazywana jest
epidemi¹, a nawet „plag¹” XXI wieku. Jest rosn¹cym
problemem zdrowotnym na ca³ym œwiecie.
Zespo³y dzia³aj¹ce pod patronatem najbardziej autorytatywnych organizacji takich jak Œwiatowa Organizacja Zdrowia i Miêdzynarodowa Federacja Cukrzycowa
oszacowa³y, ¿e w roku 2009 na œwiecie na cukrzycê
chorowa³o ok. 250 mln osób, w roku 2030 ta liczba
zwiêkszy siê do 380 milionów. W Polsce na cukrzycê
choruje ponad 2 miliony osób. Wiêkszoœæ z nich, bo a¿
93-95 proc. stanowi¹ chorzy na cukrzycê typu 2. Liczba
chorych cierpi¹cych na ten typ cukrzycy wzros³a w Polsce w latach 1986-2000 a¿ dwukrotnie. Miêdzynarodowa
Federacja Cukrzycowa (IDF) podaje, ¿e w roku 2007
wystêpowanie cukrzycy u doros³ych Polaków wynosi³o 9,1
proc., czyli ponad 2,6 mln osób chorych. Do roku 2025
przewiduje siê wzrost tej wartoœci do 11 proc. Wed³ug
danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce ¿yje ponad 2 mln
osób z cukrzyc¹, stanowi to oko³o 5 proc. spo³eczeñstwa.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, organizacja
zrzeszaj¹ca osoby chore z cukrzyc¹ informuje, ¿e
wystêpowanie tej choroby w naszym kraju wzros³o z 6,3
proc. w latach 70-tych do ok. 9,3 proc. aktualnie. Wed³ug
niektórych prognoz w 2015 roku wartoœæ ta mo¿e osi¹gn¹æ
nawet 10 proc. Cukrzyca ci¹gle pozostaje nierozpoznana
w oko³o 30-55 proc. przypadków.
Istotna jest równie¿ narastaj¹ca liczba osób z innymi
nieprawid³owoœciami gospodarki wêglowodanowej, takimi
jak upoœledzona tolerancja glukozy, czy nieprawid³owoœci
w glikemii na czczo. Prawdopodobieñstwo rozwoju cukrzycy we wspomnianych grupach jest zdecydowanie
wy¿sze ni¿ wœród zdrowej populacji. Szacunki przedstawione przez IDF mówi¹ o wystêpowaniu nieprawid³owej
tolerancji glukozy u 16,4 proc. Polaków w 2007 roku i
wzroœcie tego odsetka do 17,3 proc. w 2025 r.
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu
20 grudnia 2006 r. uchwali³o rezolucjê 61/225.
Zgodnie z t¹ prze³omow¹ rezolucj¹ cukrzyca jest chorob¹ przewlek³¹, wyniszczaj¹c¹ i kosztown¹, która wi¹¿e
siê z ciê¿kimi powik³aniami i stwarza powa¿ne zagro¿enie
dla rodzin, pañstw oraz ca³ego œwiata.
Instytucje rz¹dowe przyznaj¹, ¿e zachorowalnoœæ
na cukrzycê wzrasta w zastraszaj¹cym tempie i
zagra¿a wszystkim pañstwom. Po raz pierwszy choroba
niezakaŸna zosta³a uznana za powa¿ne zagro¿enie
zdrowia na skalê œwiatow¹. Cukrzyca to olbrzymi problem
XXI w. - ludzki, medyczny i ekonomiczny. ¯eby zapobiec rozpowszechnianiu siê tej epidemii, m.in. organy
pañstwa, samorz¹dy, lekarze powinni realizowaæ szereg
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dzia³añ profilaktycznych, np. wprowadziæ odpowiednie
regulacje prawne, organizowaæ badania przesiewowe,
a tak¿e przygotowaæ bardziej intensywny program
diagnostyki i leczenia cukrzycy oraz edukowaæ pacjentów w tym kierunku. Cukrzyca i towarzysz¹ce jej
powik³ania w sferze spo³ecznej prowadzi miêdzy innymi
do niepe³nosprawnoœci i w konsekwencji do wykluczenia spo³ecznego bardzo znacz¹cej grupy naszego
spo³eczeñstwa.
Leczenie cukrzycy ma na celu zniesienie objawów
choroby i zapobieganie póŸniejszym powik³aniom.
Lekarze podkreœlaj¹, ¿e do skutecznego leczenia
cukrzycy nie wystarcz¹ nawet najskuteczniejsze leki.
Potrzebne jest jeszcze zaanga¿owanie chorego. W gabinecie na szybkiej wizycie u lekarza pacjent chory na
cukrzycê dowiaduje siê za ma³o, dostaje wiedzê wyrywkow¹. Niestety, edukacja nie mieœci siê w tak zwanych
procedurach medycznych, chocia¿ jest jedn¹ z podstaw
leczenia chorych z cukrzyc¹, tak samo jak insulina, leki
czy dieta.
Cukrzyca nie boli - tragedia zaczyna siê w momencie, kiedy s¹ ju¿ zaburzenia widzenia, nerki przestaj¹
funkcjonowaæ albo pacjent przechodzi zawa³ po zawale
lub udar mózgu.
Aby lekarz by³ skuteczny, to pacjent musi
wspó³pracowaæ z lekarzem. Chory musi posiadaæ odpowiedni zasób wiedzy, badaæ sobie poziom cukru,
ciœnienia, wagi i z tych samodzielnych pomiarów umieæ
wyci¹gaæ w³aœciwe wnioski.
Prezes PSD Ko³a Nowogard
Eugeniusz Tworek
Nowogard 30.03.2011r.

WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.
zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb Lestkowo 1a gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW –
SZ10/00048178/5.
Nr dzia³ki – 297/4.
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0,1838 ha
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej
zagospodarowania - Dzia³ka rolna niezabudowana. Brak planu.
Przeznaczenie okreœlone w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard – cele rolne.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony
Cena nieruchomoœci - 12.000,00 z³.
Stan w³adania – w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 30.03.2011r. do dnia 20.04.2011 r.

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
31.03.2011 r.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265
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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*, 7.10 F, 7.25 D*, 8.09 Dm, 9.10 D*, 10.10 F*, 10.55 C, 12.19 D*,
13.54 F*, 16.10D*, 16.44 F*, 16.55 Bm, 17.55 Bm, 17.39 Fm*, 18.49 Fm*,
18.50 Cm, 19.30 G, 20.05 Dm, 21.47 Dm
Szczecin (stanowisko 4) - Nowogard
6.30 D, 7.00 F*, 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*, 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.

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
913926200
Fax: 						
913926206
Kadry: 					
913926204
Biuro Rady Miejskiej: 				
913926210
 Biuro Obs³ugi Interesantów 			
913926214
e-mail: boi@nowogard.pl
 Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
- kierownik 					
913926203
- dowody osobiste 				
913926215
- ewidencja ludnoœci 				
913926212
 Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika 				
913926223
- ksiêgowoœæ 					
913926222
- kasa 					
913926219
 Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik 					
913926217
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
913926220
- windykacja					
913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
913926220
- wymiar podatków i op³at 			
913926217
- kontrola podatkowa 				
913926217
- ulgi podatkowe 				
913926217
 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik 					
913926226
- z-ca kierownika 				
913926225
 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
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 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
tel. 91 392 00 17

