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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.

Wbudowanie
Aktu Erekcyjnego
pod rozbudowê szpitala
w Nowogardzie
13 czerwca br., odby³o siê uroczyste przekazanie
placu budowy dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie
Samodzielnego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
oraz wmurowano Akt Erekcyjny. Dokonali tego Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla wraz z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Antonim Bielid¹, w obecnoœci przedstawicieli
wykonawcy robót firmy Skanska S.A. oraz zaproszonych
goœci. Akt, który wraz z kilkoma zdjêciami szpitala przed
wykonaniem rozbudowy, aktualnym wydaniem lokalnej
gazety i kilkoma monetami zosta³ wmurowany obok wejœcia
do nowej czêœci szpitala.
Inwestycja obejmuje dokoñczenie budowy rozpoczêtej
w 1988 r. W trzykondygnacyjnym budynku, w piwnicach
mieœciæ siê bêd¹ pomieszczenia techniczne, szatnie i
sterylizatornia. Parter zosta³ przeznaczony na oddzia³
anestezjologii i intensywnej terapii, na I piêtrze bêdzie
oddzia³ chirurgiczny z blokiem operacyjnym, II piêtro zajmie oddzia³ ginekologiczny i noworodkowy, na III piêtrze
zosta³y zlokalizowane pomieszczenia administracyjne. W
dokoñczenie na str. 2

Motocross 2011

ju¿ w najbli¿szy weekend
19 czerwca 2011 r.
Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej
26 czerwca 2011 r.
V Runda Pucharu Polski
Miejsce: Tor motocrossowy „Smoczak”
Serdecznie zapraszamy!

B³otno zorganizuje
gminne do¿ynki
W dniu 15 czerwca br. obraduj¹cy pod przewodnictwem burmistrza Roberta Czapli Konwent So³tysów
podj¹³ jednomyœln¹ decyzjê – tegoroczne gminne do¿ynki
zorganizuje so³ectwo B³otno. Przypominamy, ¿e na
poprzednim posiedzeniu ustalono datê do¿ynek na 27
sierpnia.
Konwent wybiera³ organizatora spoœród trzech
so³ectw wyra¿aj¹cych wolê organizacji – Ostrzycy, Wyszomierza i B³otna. Ostrzycy nie brano pod uwagê, bo
ju¿ organizowa³a do¿ynki gminne w 2009 roku, a przy
ocenie warunków technicznych okaza³o siê, ¿e w Wyszomierzu by³yby kosztowne (i czasoch³onne) problemy
z zapewnieniem energii elektrycznej odpowiedniej mocy.
B³otno przedstawi³o tak bogaty program uroczystoœci
do¿ynkowych, ¿e Konwent postanowi³ sprawdziæ
mo¿liwoœci jego realizacji z uwzglêdnieniem warunków
terenowych. Taka doradcza wizyta w B³otnie planowana
jest na 28 czerwca.
Les³aw M. Marek
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Wbudowanie Aktu Erekcyjnego
pod rozbudowê szpitala
w Nowogardzie
dokoñczenie ze str. 1

istniej¹cym, u¿ytkowanym obecnie, budynku pozostanie
izba przyjêæ wraz z gabinetami diagnostycznymi i pracowni¹ endoskopow¹.
Ca³kowita powierzchnia zabudowy wynosi 2.805 m2 w
tym, funkcjonuj¹cy budynek szpitala – 760 m2, budynek w
stanie surowym - 1 045 m2, pozosta³e obiekty - 980 m2. W
ramach kontraktu wykonane zostanie równie¿ zagospodarowanie terenu obejmuj¹ce m.in. budowê dojœæ, dojazdów,
w tym m.in. budowê nowych i przebudowê istniej¹cych
wewnêtrznych dróg dojazdowych i chodników, budowê
parkingu na 39 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, modernizacjê istniej¹cych sieci i przy³¹czy,
nasadzenia zieli i wykonanie ma³ej architektury.
Koszt prac budowlanych wyniesie 18.951.528 z³. Planowany termin zakoñczenia rozbudowy 19.05.2013 r.

17.06.2011 r.

Ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej w Berlinie
W dniu 15 czerwca bie¿¹cego roku, na zaproszenie stowarzyszenia Naudarder Kreis e.V. delegacja w
sk³adzie Damian Simiñski z-ca burmistrza Nowogardu,
Sylwia Szarek (t³umacz) oraz Edmund Kwiecieñ wziê³a
udzia³ w uroczystym ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej
zamieszczonej na jednym z budynków zlokalizowanych
przy ulicy Nowogardzkiej w Berlinie.
Ceremonia ods³oniêcia tablicy po³¹czona by³a z
20-leciem istnienia traktatu przyjaŸni i dobrej wspó³pracy
pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami oraz zbli¿aj¹cym siê
pocz¹tkiem Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

X Ogólnopolski Tydzieñ
Czytania Dzieciom
7 czerwca br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odby³o siê podsumowanie X Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas tego tygodnia dla
dzieci z nowogardzkich szkó³ i przedszkoli czytali: Antoni
Bielida Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie,
Alicja Klimaszewska - Przedszkole nr 1, Zofia Pilarz
- Dyrektor Biblioteki Publicznej, Jolanta Kasprzyk - Dyrektor Przedszkola nr 3, El¿bieta Majchrzak - Dyrektor
Przedszkola nr 4, Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu.
Wszyscy czytaj¹cy otrzymali pami¹tkowe dypolmy, a na
zakoñczenie dla dzieci wyst¹pi³a Grupa Teatralna Jacka
Piotrowskiego PROLOG ze Szczecina.

17.06.2011 r.
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15. lecie partnerstwa
miast Nowogrdu i Heide

Renowacja kaplicy
cmentarnej w Nowogardzie

Na zaproszenie Burmistrza Heide Ulfa Stecher, delegacja w sk³adzie: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni Bielida, radni
Stanis³aw Saniuk, Roman Saniuk i Pawe³ Kolanek, by³y
Burmistrz Kazimierz Ziemba oraz by³y Przewodnicz¹cy
Rady Stanis³aw Kazuba uczestniczyli w uroczystoœciach
z okazji jubileuszu 15. lecia partnerstwa zaprzyjaŸnionych
miast Nowogrdu i Heide, które odby³y siê w Heide.

6 czerwca br., dokonano odbioru prac zwiazanych
z renowacj¹ œcian wewnêtrznych w kaplicy cmentarnej
w Nowogardzie. W ramach prac wykonano: usuniêcie
pow³oki malarskiej, po³o¿enie szpachlówki gipsowej wraz
z uzupe³nieniem ubytków tynkarskich i wype³nieniem
pêkniêæ a nastêpnie pomalowanie za pomoc¹ technologii
tapety natryskowej. £¹czna powierzchnia œcian wynios³a
515,60 m2.
Renowacji dokona³a firma TOMI DESIGM z
Waleñczowa, która z³o¿y³a najni¿sz¹ ofertê cenow¹ w
wysokoœci 19 925,30 z³.

Prace nad projektem bud¿etu gminy
Nowogard na rok 2012
rozpoczête
Kierownicy Wydzia³ów
Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie,
Dyrektorzy i Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych Gminy,
So³tysi, Przewodnicz¹cy Zarz¹dów Osiedlowych,
Mieszkañcy Gminy Nowogard
W nawi¹zaniu do §1, §2 i §3 uchwa³y Nr XLIV/365/10
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 paŸdziernika
2010 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy
oraz rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych
towarzysz¹cych projektowi bud¿etu – postanawiam
rozpocz¹æ prace nad projektem bud¿etu gminy Nowogard
na rok 2012.
Tworz¹c bud¿et gminy Nowogard na rok 2012, bêd¹cy
finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty
samorz¹dowej, realizuj¹c jednoczeœnie zasadê jawnoœci
gospodarki finansowej gminy , zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ o przekazanie w terminie do dnia 30 wrzeœnia
2011 r. wniosków mieszkañców Gminy Nowogard oraz
projektów planów rzeczowo – finansowych dotycz¹cych
dzia³alnoœci okreœlonej szczegó³owym zakresem
dzia³ania wydzia³ów Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie,
jednostek organizacyjnych gminy, so³ectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012
nale¿y przyj¹æ wielkoœci przewidywanego wykonania na
koniec roku 2011, zwiêkszaj¹c co najwy¿ej o planowany
wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug.
W trakcie opracowywania wspomnianych projektów
proszê o konsultowanie siê ze Skarbnikiem Gminy.
Wnioski do projektu bud¿etu gminy Nowogard na
rok 2012 przed³o¿one po 30 wrzeœnia 2011 r. nie bêd¹
uwzglêdniane.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

og³asza konkurs
na szczeblu gminy Nowogard p.n.

„Zadbaj o siedlisko
bo to Twoje Œrodowisko”
* w konkursie mog¹ braæ udzia³ rolnicy, dzier¿awcy oraz
u¿ytkownicy gospodarstw z gminy Nowogard.
* warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie wniosku wraz z
opisem zagrody do 30 czerwca 2011 r.w Urzêdzie Miejskim (pok.
Nr.5) lub u so³tysa.
* wizja lokalna przedstawicieli Komisji Konkursowej po³¹czona
z ocen¹ zagrody nast¹pi w pierwszej po³owie lipca 2011 roku.
* Fundatorem nagród jest Burmistrz Nowogardu.

Burmistrz Nowogardu
og³asza konkurs
na szczeblu gminy Nowogard p.n.

„Naj³adniejsza wieœ
gminy Nowogard”

Celem konkursu jest
poprawa estetyki zabudowy i otoczenia So³ectwa
Kryteria oceny:
* Estetyka wsi z uwzglêdnieniem wszystkich zagród
* Dba³oœæ o ochronê œrodowiska
Zg³oszenie do konkursu dokonuje So³tys So³ectwa w terminie
do 30 czerwca 2011 roku w Urzêdzie Miejskim (pokój nr 5) po
uprzednich konsultacjach z mieszkañcami.
Wizja lokalna przedstawicieli Komisji Konkursowej nast¹pi w
pierwszej po³owie lipca 2011 roku.
Fundatorem nagród jest Burmistrz Nowogardu.
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BURMISTRZ NOWOGARDU

og³asza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78.
2. Przedszkola Publicznego nr 1 w Nowogardzie, ul. ¯eromskiego 14.

og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Nowogardzie, ul. Bohaterów
Warszawy 78.

Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu na stanowisko dyrektora powinni
spe³niaæ wymogi okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkó³ i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu na stanowisko dyrektora powinni spe³niaæ wymogi okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych
szkó³ i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba spe³niaj¹ca nastêpuj¹ce wymagania: dostêpne na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba spe³niaj¹ca nastêpuj¹ce wymagania: dostêpne na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ: dostêpne
na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
dostêpne na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl

3. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny byæ w³asnorêcznie podpisane. Zaœwiadczenie lekarskie winno byæ
sporz¹dzone przez lekarza medycyny pracy.
Kandydaci mog¹ zapoznaæ siê z planami finansowymi jednostki wraz ze
struktur¹ organizacyjn¹ z ostatnich 3 lat bud¿etowych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkó³.

3. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny
byæ w³asnorêcznie podpisane. Zaœwiadczenie lekarskie winno byæ
sporz¹dzone przez lekarza medycyny pracy.
Kandydaci mog¹ zapoznaæ siê z planami finansowymi jednostki wraz
ze struktur¹ organizacyjn¹ z ostatnich 3 lat bud¿etowych w Zespole
Ekonomiczno – Administracyjnym Szkó³.

4. Konkurs odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie,
Plac Wolnoœci 1, ma³a sala obrad, w dniach:
12 lipca 2011 roku godz. 9.30 Szko³a Podstawowa nr 3 w Nowogardzie;
13 lipca 2011 roku godz. 9.30 Publiczne Przedszkole nr 1 w Nowogardzie.

4. Konkurs odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, ma³a sala obrad, w dniu 14 lipca 2011 roku
o godz. 9.30.

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szko³y/
placówki)- nie otwieraæ” w pokoju nr 10 (II piêtro) w Urzêdzie Miejskim w
Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 30
czerwca 2011 roku, do godz. 1500.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza
Nowogardu.

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cego w Nowogardzie. - nie otwieraæ”
w pokoju nr 10 (II piêtro) w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 30 czerwca 2011
roku, do godz. 15.00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Nowogardu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielaj¹:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydzia³u Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Sportu, tel. 091 39 25 464, ul. 3 Maja 6;
Pani Magdalena Pêdzik - kierownik Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³, tel. 091 39 25 947, ul. 3 Maja 6.
Nowogard, dnia 10 czerwca 2011 roku

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielaj¹:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydzia³u Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu, tel. 091 39 25 464, ul. 3 Maja 6; Pani Magdalena
Pêdzik - kierownik Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³
,
tel. 091 39 25 947, ul. 3 Maja 6.
Nowogard, dnia 10 czerwca 2011 roku

Od inspiracji
do integracji
Urz¹d Miejski w Nowogardzie
Stowarzyszenie ¯ABOWIAKI
So³ectwo ¯abowo
Szko³a Podstawowa w ¯abowie
Szko³a Tañca Flesz
Zespó³ COMBO
Serdecznie zapraszaj¹ 19 czerwca 2011 na festyn
wiejski w ¯abowie bêd¹cy kulminacj¹ projektu “Od inspiracji do integracji”
Rozpoczêcie festynu godzina 15.00 – wiejskie boisko
sportowe. Imprezie towarzyszyæ bêd¹:
- gry i zabawy sportowe dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych
- plac Rozrywki MIKROBIL
- degustacja potraw regionalnych
- wystawa prac powsta³ych podczas warsztatów
rzeŸbiarskich

- prezentacja zdobytych umiejêtnosci na warsztatach
wokalnych i tanecznych
- wystêpy artystyczne uczniów ze Szko³y Podstawowej
w ¯abowie
- pokaz tañców towarzyskich w wykonaniu pary tanecznej z zespo³u Flesz z Nowogardu
- rozstrzygniêty zostanie konkurs gastronomiczny na
“Najlepszy wyrób pierogowy “ (zg³oszenia do konkursu
przyjmowane s¹ do 14.06.2011, tel. 913910683)
- wrêczenie Statuetek “¯abki” dla zas³u¿onej dla
¯abowa firmy, osoby prywatnej
- mo¿liwoœæ badania ciœnienia, poziomu cukru, cholesterolu I trójglicerydów – badania przeprowadzaæ bêd¹
cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Diabetyków Ko³o
Nowogard
- zabawa taneczna – przy zespole muzycznym COMBO
Inicjatywa dofinansowana z bud¿etu Gminy Nowogard. Zadanie realizowanew ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Rozwój wsi oraz organizacja i
upowszechnianie dóbr kultury w spo³ecznoœci wiejskiej
na terenie Gminy Nowogard.

17.06.2011 r.
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ŒCIE¯KA ROWEROWA
DO … WIADUKTU

W odpowiedzi na bardzo nieprofesjonalny, nierzetelny
tekst, który ukaza³ siê w Nr 43 Dziennika Nowogardzkiego dnia 07.06.2011 r. autorstwa Marcina Simiñskiego
(z szacunku do prawdziwych redaktorów-dziennikarzy,
bêdê zwraca³ siê do Marcina Simiñskiego per Pan) jestem
zmuszony do zabrania g³osu w sprawie powy¿szego
artyku³u, co zreszt¹ robiê z ogromn¹ przyjemnoœci¹.
Uwa¿am, ¿e autor tekstu wykaza³ siê wyj¹tkow¹
z³oœliwoœci¹ i ignorancj¹. To bardzo odwa¿ne pisaæ na
tematy, o których ma siê niejasne pojêcie. Pan Simiñski
nie zna³ treœci Naszego apelu (pod którym podpisa³o siê
239 osób) skierowanego do burmistrza Roberta Czapli
- osoby kompetentnej do rozwi¹zania tej sprawy. Treœci
pisma nie udostêpniliœmy ¿adnym mediom, gdy¿ nie
chcieliœmy poklasku, czy te¿ id¹c tokiem rozumowania
redaktora Simiñskiego, nie chcieliœmy poddaæ siê krytyce
spo³ecznej. W treœci pisma wskazujemy na problem bezpiecznego wjazdu do Olchowa. Natomiast nie u¿ywamy
okreœlenia cytowanego przez DN, ¿e „…budowany
wiadukt, przez który bêdzie mo¿na przedostaæ siê do
miejscowoœci jest za w¹ski i wyklucza, czy te¿ utrudnia
ruch pieszy i rowerowy”.
Prawd¹ jest, ¿e uczestniczy³em w negocjacjach i
uzgodnieniach na etapie koncepcji tworzenia projektu
œcie¿ki i przy moim skromnym udziale uda³o nam siê
uzgodniæ (wybraæ) i „poprowadziæ” tak¹ trasê, jak¹
obecnie przebiega. Zmniejszy³o to koszty jej budowy
o oko³o 1 mln z³ choæby dlatego, ¿e przebiega ona
za drzewami, a nie od strony jezdni, co wymusza³oby
czêœciowe zasypanie rowu. Nie uczestniczy³em natomiast w koñcowych, szczegó³owych uzgodnieniach w
sprawie bezpoœredniego w³¹czenia siê do obwodnicy i
wjazdu do Olchowa, poniewa¿ ja nie jestem specjalista
w tej dziedzinie, a wiadukt by³ ca³y czas w fazie projektowania, przeprojektowywania i tworzenia wariantu jego
powstania. Wszelkie szczegó³owe uzgodnienia nale¿a³y
do wykonuj¹cego projekt architekta, w porozumieniu
z urzêdnikami Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie. A
bior¹c pod uwagê to, ¿e na ow¹ œcie¿kê czekali wiele
lat mieszkañcy Olchowa, Gardna i Nowogardu, to kiedy
pojawi³a siê szansa na jej powstanie i nastêpnie dofinansowanie z UE uwa¿am, ¿e nale¿a³o zrobiæ absolutnie
wszystko, aby w koñcu doprowadziæ do realizacji tego
projektu.
Cel ten osi¹gnêliœmy. A wiêc potwierdza siê, ¿e by³
sens budowy tak potrzebnej infrastruktury drogowej.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e nie wszystkie projekty uzyska³y akceptacje celowoœci tworzenia œcie¿ek. Przyk³ad przebiegu
œcie¿ki Goleniów – Maszewo, gdzie Gmina Maszewo nie
otrzyma³a dofinansowania na swój odcinek œcie¿ki. Tu
nale¿y wspomnieæ ofiary braku tej œcie¿ki, które ponios³y
œmieræ id¹c, czy te¿ jad¹c omawian¹ tras¹. Nareszcie
mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e nikt nie zostanie poszkodowany
przez przeje¿d¿aj¹ce samochody.
Wbrew temu co pisze Pan Simiñski, ta inwestycja nie
jest przyk³adem „mostu wzd³u¿ Wis³y”. Wystarczy³oby,
aby Pan Simiñski wybra³ siê na œcie¿kê i zobaczy³, jak
wiele osób z niej korzysta ju¿ teraz.
Bezczelne jest negowanie tak szalenie po¿ytecznej
pracy, jak¹ wykonuj¹ osadzeni z ZK w Nowogardzie na
rzecz mieszkañców naszej nowogardzkiej Gminy.
Wbrew temu, co twierdzi autor Simiñski uwa¿am, ¿e
dopóki trwa budowa wiaduktu i dróg dojazdowych, nigdy
nie jest za póŸno, aby wprowadziæ zmiany, które mak-
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symalnie u³atwi¹ ¿ycie u¿ytkownikom œcie¿ki rowerowej,
chocia¿by poprzez namalowanie pasa dla rowerów o
szerokoœci 1,2 m i odpowiednie oznakowanie wjazdu
na wiadukt.
Jestem przekonany, ¿e tak naprawdê nie muszê broniæ
idei i sensu powstania oraz przebiegu tej¿e œcie¿ki, poniewa¿ obroni siê ona sama.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ wszystkim tym którzy przyczynili siê do powstania œcie¿ki rowerowej - burmistrzom, urzêdnikom, kole¿ankom i kolegom
Radnym Rady Miejskiej, zarówno sympatykom jak te¿
sceptykom, poniewa¿ to mobilizowa³o mnie - nas - do
uporczywego dzia³ania na rzecz powstania œcie¿ki.
Zaznaczam, ¿e nie zamierzam prowadziæ jakiejkolwiek dalszej polemiki z Panem M. S. Pragnê jedynie
przypomnieæ Panu Simiñskiemu na czym polega istota
dziennikarstwa. Obywatele maj¹ prawo do rzetelnej informacji, a Pan ma obowi¹zek tak¹ informacjê przekazaæ.
Dziennikarstwo oparte na „wylewaniu” swoich refleksji
na papier nie jest ¿adnym dziennikarstwem. A pisz¹c
na tak wa¿ne spo³eczne tematy, jak chocia¿by sprawa owej œcie¿ki - nale¿y informacje zdobywaæ z kilku
zainteresowanych tematem Ÿróde³. Pan tymczasem
zadowala siê, czy to z braku czasu, czy to z braku chêci
- niekompletnymi informacjami. Mieszkañcy gminy Nowogard s¹ przez Pana wprowadzani w b³¹d. A ciê¿ka
praca ludzi zwi¹zanych z budow¹ œcie¿ki rowerowej
jest negowana. Przy nastêpnym artykule, który bêdzie
zwi¹zany poœrednio czy bezpoœrednio z moj¹ osob¹,
proszê o telefon. Ja na wszystkie Pana pytania chêtnie
odpowiem. Telefon Pan do mnie przecie¿ ma. Radzi³bym
te¿, z troski o Pana „karierê” dziennikarsk¹, popracowaæ
na warsztatem, gdy¿ jeszcze wielu rzeczy powinien
siê Pan nauczyæ. Jeszcze d³uga droga przed Panem
do prawdziwego dziennikarstwa, znacznie d³u¿sza ni¿
Nasza œcie¿ka...
Mieczys³aw Laskowski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowogardzie

Dzieñ Dziecka
z NDK i Policj¹
1 czerwca br., to wspania³a okazja do zabawy. W tym
w³aœnie dniu Nowogardzki Dom Kultury wraz z Komend¹
Policji w Nowogardzie zorganizowali Dzieñ Dziecka dla
dzieciaków z nowogardzkich szkó³ podstawowych. Choæ
pogoda nie by³a ³askawa (dzieñ wczeœniej skwar la³ siê z
nieba), impreza siê uda³a i na placu Szarych Szeregów
pojawi³o siê mnóstwo dzieci wraz z wychowawcami i
opiekunami.
Parê minut po godz. 9.00 rozpoczêliœmy imprezê.
dyrektor NDK Aneta Dr¹¿ewska wraz z komendantem
Komisariatu Policji w Nowogardzie Leszkiem Nowakiem
przywitali wszystkie dzieci, opiekunów oraz goœci, którzy
wsparli przedsiêwziêcie – Stra¿ Graniczn¹ reprezentowan¹ przez kapitana Arkadiusza Grunwalda, Stra¿
Ochrony Kolei i dowódcê, stra¿nik Edytê Damas. Nasz¹
ofertê wzbogaci³a równie¿ karetka z nowogardzkiego
szpitala.
Komendant og³osi³ wyniki konkursu plastycznego,
rozpisanego przez Komisariat Policji w Nowogardzie,
wrêczono dyplomy wyró¿nieñ. Laureatk¹ konkursu
zosta³a Klaudia Pasik, która w nagrodê przez ca³y dzieñ
pe³ni³a funkcjê komendanta na posterunku policji.
inf. w³asna NDK
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Projekt systemowy wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji
spo³ecznej Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji.
Poddzia³anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Tytu³ projektu: „Z BEZRADNOŒCI DO AKTYWNOŒCI”.
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia
19.05.2008 r.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH POKL 7.1.2
– „Z BEZRADNOŒCI
DO AKTYWNOŒCI”
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowogardzie
informuje, i¿ w kwietniu 2011r. odby³a siê inauguracja rozpoczêcia realizacji projektu systemowego
pod tytu³em „Z BEZRADNOŒCI DO AKTYWNOŒCI”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, w ramach Priorytetu VII:
Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Podzia³ania 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Inauguracjê prowadzi³a kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Nowogardzie Teresa Skibska. Uczestnikami inauguracji byli miêdzy innymi: pracownik socjalny
Anna Baran, kierownik projektu Iga B³a¿ewicz, psycholog
Bo¿ena Kawicka oraz beneficjenci ostateczni.
W trakcie inauguracji kolejnej edycji projektu systemowego przedstawiono za³o¿enia projektu, cele i metody
jego realizacji, a tak¿e Ÿród³o finansowania.
Zakres projektu systemowego jak i g³ówne cele stanowi¹ kontynuacjê projektów realizowanych w poprzednich
latach. G³ówne za³o¿enie projektu opiera siê na rozwijaniu aktywnoœci zawodowej wœród osób d³ugotrwale bezrobotnych, bêd¹cych beneficjentami Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.
W tym roku projekt skierowany jest do 22 osób w
tym 10 rodzin. Podobnie jak w roku ubieg³ym rodziny
w ramach instrumentu aktywnej integracji spo³ecznej
od miesi¹ca kwietnia 2011r. s¹ objête opiek¹ asystenta
rodziny.
Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania
z ca³¹ rodzin¹, poniewa¿ jej problemy s¹ zwykle œciœle
powi¹zane. Ka¿da rodzina jest inna i potrzebuje innego
postêpowania, wobec tego asystent w porozumieniu
z pracownikiem socjalnym i beneficjentem przygotowuje indywidualny plan dzia³ania w zakresie: pomocy
w rozwi¹zaniu podstawowych problemów socjalnych,
problemów psychologicznych w rodzinie, problemów
wychowawczych z dzieæmi, wspierania aktywnoœci
spo³ecznej, motywowania do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
Beneficjenci ostateczni projektu zostali objêci indywidualnym wsparciem przez pracownika socjalnego oraz
wsparciem grupowym poprzez psychologa, doradcê
zawodowego oraz uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.
W ramach realizacji projektu zgodnie z harmonogramem od kwietnia 2011r. do 31.12.2011r. zaplanowano:
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zajêcia grupowe z psychologiem, zajêcia grupowe z
doradc¹ zawodowym, warsztat dla rodziców: wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i umiejêtnoœci
budowania dobrych relacji z dzieæmi, wyjazd 2 dniowy
integracyjny do Trójmiasta, wyjazd do kina, warsztat
kszta³tuj¹cy umiejêtnoœæ osobist¹: zarz¹dzanie czasem
i prac¹ w³asn¹, wyjazd 2 dniowy do Warszawy, szkolenia zawodowe, warsztat dla rodziców: typowe problemy
wychowawcze z dzieæmi i sposoby radzenia sobie z nimi,
wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Teatru Lalek Pleciuga
wraz z poczêstunkiem, szko³a dla rodziców, kolonie dla
dzieci.
Wszyscy uczestnicy projektu bior¹cy udzia³ w warsztatach otrzymaj¹ certyfikat o ukoñczeniu szkolenia.
Ponadto osoby bior¹ce udzia³ w projekcie otrzymaj¹
wsparcie w postaci zasi³ku celowego maj¹cego charakter
aktywizacyjny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z udzia³em w projekcie.
Celem projektu jest zmiana stosunku osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym do w³asnej
sprawczoœci, zwiêkszenie poczucia wp³ywu na swoje
¿ycie, zmiana samooceny. Wa¿ne jest pod¹¿anie za beneficjentem i selektywne wspieranie jego realnych d¹¿eñ.
Opr. kierownik projektu POKL
Iga B³a¿ewicz

Og³oszenie o przetargu
na roboty budowlane

Burmistrz Nowogardu og³asza przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu budowy dróg wewnêtrznych – dojazdowych – w
kompleksie gara¿przy ul. Zamkowej w Nowogardzie wraz z kanalizacj¹ deszczow¹.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za³¹cznikami
umo¿liwiaj¹cymi przygotowanie oferty oraz kompletne og³oszenie
o zamówieniu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzêdu
Zamówieñ Publicznych w Biuletynie Zamówieñ, na stronie g³ównej
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie www.bip.nowogard.pl.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu 91 39 26 238 lub 91 39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszamy do sk³adania ofert.			
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Zmiany w wyborach
na ³awników

Szanowni Pañstwo, uprzejmie informujê, ¿e Kolegium
S¹du Okrêgowego w Szczecinie ustali³o liczbê ³awników
z terenu gminy Nowogard dla potrzeb S¹du Rejonowego
w Goleniowie na kadencjê 2012 – 2015 w iloœci:
1.2 ³awników dla spraw rodzinnych,
2.10 ³awników dla spraw pracy,
Kandydatów na ³awników, radom gmin mog¹ zg³aszaæ
prezesi w³aœciwych s¹dów, stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy³¹czeniem partii politycznych
oraz co najmniej 50 obywateli maj¹cych czynne prawo
wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy.
£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni
praw cywilnych i obywatelskich,
2.jest nieskazitelnego charakteru,
3.ukoñczy³ 30 lat,
4.jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od
roku,
5.nie przekroczy³ 70 lat,
6.jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia
obowi¹zków ³awnika,
7.posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
1.osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych
s¹dach oraz w prokuraturze,
2.osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których
orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê
postêpowania s¹dowego,
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce
stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i
wykroczeñ,
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.duchowni,
7.¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8.funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9.radni gminy, powiatu i województwa.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
³awnikiem powinna byæ wybrana osoba wykazuj¹ca
szczególn¹ znajomoœæ spraw pracowniczych.
Zg³oszenia kandydatów dokonuje siê na karcie
zg³oszeniowej, któr¹ mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.nowogard.pl lub w pokoju nr 7 Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard
Do karty kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ:
1.informacjê z Krajowego Rejestru Karnego dotyczac¹
zg³aszanej osoby,
2.oœwiadczenie kandydata ¿e nie jest prowadzone
przeciwko niemu postêpowanie œcigane z oskar¿enia
publicznego lub przestêpstwo skarbowe,
3.oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³
pozbawiony w³adzy rodzicielskiej a tak¿e, ¿e w³adza
rodzicielska nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona,
4.zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w
rozumieniu przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodkó publicznych, stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika,
5.dwa zdjêcia zgodnie z wymogami stosowanymi
przy skladaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ trzydzieœci dni przed
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dniem zg³oszenia
Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na karcie zg³oszenia przez stowarzyszenie, inn¹
organizacjê spo³eczn¹ lub zawodow¹, zarejestrowan¹
na podstawie przepisów prawa, do³¹cza siê równie¿
aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
odpis lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis do innego
w³aœciwego rejestru lub ewidencji dotycz¹ce tej organizacji. Dokument powinnien byæ opatrzony dat¹ nie
wczeœniejsz¹ ni¿ trzy miesi¹ce przed dniem zg³oszenia.
Do karty z³o¿onej przez grupê obywateli do³¹cza siê
listê osób popieraj¹cych kandydata. Lista osób, zawiera
imiê (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL,
miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis
ka¿dej z piêædziesiêciu osób zg³aszaj¹cych kandydata.
Osob¹ uprawnion¹ do sk³adania wyjaœnieñ w sprawie
zg³oszenia kandydata na ³awnika przez obywateli jest
osoba, której nazwisko zosta³o umieszczone jako pierwsze na liœcie.
Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie lekarskie ponosi
kandydat na ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego albo odpisu lub zaœwiadczenia z
innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot,
którego dotyczy odpis lub zaœwiadczenie.
Zg³oszenia kandydatów, które nie bêd¹ spe³niaæ wymogów formalnych lub które wp³yn¹ do Rady Miejskiej
w Nowogardzie po up³ywie w/w terminu pozostawia siê
bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ³awnika
mo¿na uzyskaæ w Wydziale Kancelarii Urzêdu Miejskiego
w Nowogardzie, tel. 91 3926210
Termin zg³aszania kandydatów na ³awników do S¹du
Rejonowego w Goleniowie up³ywa 30 czerwca 2011 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Antoni Bielida

Kasia Pastusiak
- kolejna laureatka
W dniach 26 – 28 maja 2011 roku laureaci etapu
okrêgowego XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu ¯ycia PCK uczestniczyli w etapie centralnym tej olimpiady.
Zachodniopomorski Zarz¹d Okrêgowy PCK w Szczecinie oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowogardzie, na
poziomie ponadgimnazjalnym, reprezentowa³a uczennica
klasy IIB Katarzyna Pastusiak. Przez trzy dni zmaga³a siê
z zadaniami konkursowymi. Polega³y one na rozwi¹zaniu
zadañ testowych, zaprezentowaniu przed komisj¹ przebiegu przeprowadzonej w szkole akcji prozdrowotnej
oraz zaprezentowaniu swojej wiedzy i umiejêtnoœci w
udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zmagania
zakoñczy³y sie dla Kasi sukcesem. Uczennica naszej
szko³y zajê³a II miejsce w kraju i dodatkowo zosta³a
wyró¿niona dyplomem i nagrod¹ za najlepiej przeprowadzon¹ akcjê ratunkow¹.
Katarzyna Pastusiak tytu³ finalisty XIX Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK otrzyma³a
z r¹k prezesa £ódzkiego Zarz¹du Okrêgowego PCK.
Opiekunk¹ Kasi jest pani El¿bieta Baran.
Ÿród³o: www.zsonowogard.edu.pl
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M³odzie¿owe
Miniprzedsiêbiorstwo EPART
M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo EPART z II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Nowogardzie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
Ju¿ po raz XVI Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
zorganizowa³a Konkurs na Najlepsze M³odzie¿owe
Miniprzedsiêbiorstwo Produkcik’2011. Konkurs ma na celu
zapoznanie m³odzie¿y ze œwiatem biznesu.
W tym roku II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowogardzie reprezentowa³o miniprzedsiêbiorstwo EPART,
w którego sk³ad wchodz¹: Natalia Augustyn, Justyna
Biernacka, Karolina Bobrowska, Katarzyna Bodzak,
Paulina Paszkowska, Karolina Szczypieñ, Dominika
Zieliñska oraz opiekun pani Jolanta Grygowska. Uczennice zmaga³y siê z trudnoœciami prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci. Zajmowa³y siê projektowaniem na zamówienie i wykonywaniem sztucznej bi¿uterii.
Ciekawy pomys³, systematycznoœæ, sumiennoœæ, upór
i pracowitoœæ wyda³y owoc w postaci zakwalifikowania
siê firmy EPART do ogólnopolskiego fina³u. W szranki
fina³owej walki stanê³o 30 miniprzedsiêbiorstw z ca³ej
Polski. Miejsce i czas akcji: siedziba Gie³dy Papierów
Wartoœciowych w Warszawie w dniach 2-3 czerwca
2011 roku.
Ocenie podlega³y: raport z dzia³alnoœci, rozmowa z
komisj¹, prezentacja miniprzedsiêbiorstwa, atrakcyjnoœæ
i funkcjonowanie stoiska oraz umiejêtnoœæ sprzeda¿y
w³asnych produktów.
Produkty firmy EPART spotka³y siê z bardzo pozytywnym odbiorem zwiedzaj¹cych oraz komisji. Za³o¿ycielki
miniprzedsiêbiorstwa oraz pani opiekun us³ysza³y wiele
pozytywnych opinii.
Mimo, ¿e dziewczyny nie znalaz³y siê wœród laureatów (wœród fina³owej trzydziestki uplasowa³y siê na
16 miejscu), jesteœmy dumni, ¿e dosta³y siê do ogólnopolskiego fina³u, poniewa¿ sam udzia³ w nim to du¿e
wyró¿nienie i nagroda za wszystkie trudy prowadzenia
miniprzedsiêbiorstwa.
K.K., J.P.

Wieœci z motocrossu
29 maja br., G³ogów goœci³ zawodników III rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie i II rundy Pucharu Polski
Kobiet. W Mistrzostwach Polski Klub Motorowy „Cisy”
reprezentowa³ w klasie MX2 Junior Micha³ Kozera. Tor
w G³ogowie jest znany naszym zawodnikom, i¿ odbywa³y
siê na nim MP i eliminacje ME. W gronie 27 zawodników
- po dobrze przejechanym treningu z pomiarem czasu
jako siódmy - wyjecha³ Micha³ do pierwszego biegu. Mimo
nie najlepszego startu szybko przebi³ siê do czo³owej
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dziesi¹tki i jako dziêsiaty przekroczy³ linie mety. W drugim
biegu bardzo podobny scenariusz. Trzeba by³o mocno
„siê sprê¿aæ” aby za³apaæ siê do czo³owej dziesi¹tki,
w której 4 zawodników to kadra naszego kraju na ME.
Po trzech rundach MP Micha³ w klasyfikacji generalnej
zajmuje 10 miejsce.
W G³ogowie odby³a siê równie¿ II runda Pucharu
Polski Kobiet, gdzie z du¿ymi sukcesami startuje ¯aneta
Zacharewicz. W gronie 12 zawodniczek po dobrej czasówce, jako druga wyjecha³a na maszynê startow¹ do
pierwszego biegu. Bardzo dobra jazda naszej zawodniczki doprowadzi³a j¹ na drugie miejsce po pierwszym biegu.
Drugi bieg by³ czyst¹ formalnoœci¹, ¯aneta udowodni³a ¿e
jest czo³ow¹ Polsk¹ zawodniczk¹ w motocrossie kobiet.
Staj¹c na II miejscu podium pokaza³a, i¿ coraz pewniej
czuje sie na nowym KTM. W klasyfikacji generalnej zajmuje 3 miejsce, trac¹c 2 punkty do drugiej zawodniczki.
Wspomnieæ te¿ trzeba o zawodnikach sekcji offroadowej 4x4, którzy w ostatni¹ niedzielê na zawodach
wojewódzkich stanêli na najwy¿szym miejscu podium.
Ju¿ niebawem, 19 czerwca br., bêdziemy mogli
obejrzeæ siedmiu naszych zawodników (poza Krzysztofem £abud¹, który uleg³ powa¿nej kontuzji), na torze
Nowogardzie w Mistrzostwach Polski Strefy Zachodniej
¯yczymy powodzenia.

XVII Sportowy Turniej
Miast i Gmin
Gmina Nowogard Biega³a!
W dniu 1 czerwca br., o godzinie 12.00 na Placu
Szarych Szeregów rozpoczê³y siê biegi organizowane w
ramach XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Wszystkich amatorów biegów przywita³ zastêpca burmistrza Nowogardu Damian Simiñski, który ¿yczy³ uczestnikom jak
najlepszych wyników. Nastêpnie sêdzia g³ówny biegów
Jerzy Kusiak przeprowadzi³ krótk¹ odprawê, w czasie
której wyjaœni³ jak bêd¹ przebiegaæ poszczególne biegi.
Biegi podzielone by³y na kilka kategorii: przedszkolaki,
szko³y podstawowe klasy 1 – 3, szko³y podstawowe klasy
4 – 6, szko³y gimnazjalne i kategoria open. Najliczniejsz¹
grupê stanowi³y przedszkolaki. Ogólnie wszystkich biegaczy by³o 55. Na zakoñczenie imprezy nast¹pi³o uroczyste
wrêczenie medali, dyplomów i drobnych upominków,
które wrêczy³ zastêpca burmistrza.
Dziêkujemy wszystkim, który pomogli przy organizacji biegów, a szczególnie Policji, która zabezpieczy³a
biegi, dyrektorowi szpitala Kazimierzowi Lembasowi za
zabezpieczenie medyczne biegów, NDK za nag³oœnienie,
sêdziom: Jerzemu Kusiakowi, Bogus³awami Dziurze,
Andrzejowi Skórniewskiemu i Wies³awowi Buczyñskiemu
oraz Ryszardowi Posackiemu i jego kolarzom z LUKS
„Panorama – Chrab¹szcze”.

17.06.2011 r.
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Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne
So³ectw Gminy Nowogard
rozpoczête
5 czerwca br. w Wojcieszynie odby³a siê pierwsza
impreza w ramach Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych
So³ectw Gminy Nowogard. Przypomnijmy, udzia³ w
Igrzyskach i zajêcie premiowanego nagrod¹ miejsca
jest szans¹ na zdobycie dodatkowych pieniêdzy jakie s¹
przewidziane na poszczególne so³ectwa naszej gminy.
Pula nagród wynosi 21 tys z³, a zdobyte œrodki finansowe
bêdzie mo¿na przeznaczyæ na dowolny cel zwi¹zany z
potrzebami danego so³ectwa.
Uroczystego otwarcia dokona³ burmistrz Robert Czapla wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Antonim
Bielida oraz Przewodnicz¹cym Ludowych Zespo³ów
Sportowych Janem Tandeckim.
W pierwszej konkurencji - przeci¹gania liny - najlepsi
okazali siê zawodnicy z:
1.Wojcieszyna
2.Czermincy
3.Grabina
W biegu na 400 m kobiet:
1.Margas Natalia – Karsk
2.Kazub Jolanta – S³ajsino
3.Zaj¹c Marika – Wojcieszyn
W biegu na 800 m mê¿czyzn:
1.Sobczak Piotr – Boguszyce
2.Idziak Marcin – S³ajsino
3.Oraczyñski Jacek – Karsk
Rzut wa³kiem do celu:
1.Zieliñska Kamila
2.Kolles Katarzyna
3.Kolanek Donata
Klasyfikacja Generalna Igrzysk
Wojcieszyn – 131 pkt.
Czermnica - 122 pkt.
Grabin – 109 pkt.
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Otwarcie wystawy
w bibliotece
31 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Stefana ¯eromskiego w Nowogardzie otwarto Wystawê
RzeŸby Piotra Pazdana „Pyja”.
Piotr Pazdan „Pyja”
Ur. 30.01.1958r. w rodzinie górali Beskidu Wyspowego. Mama od m³odych lat uczy³a mnie mi³oœci
do Pana Boga, ludzi i piêknej przyrody wœród, której
¿yliœmy. Moje motto ¿ycia „Stwórca obdarowa³ mnie
cz¹stk¹ siebie, nie prostot¹ ciosu, lecz g³êbi¹ duszy
chwalê jego dar” tkwi³o we mnie od dzieciñstwa, gdy¿
jeszcze jako ma³y ch³opiec, któremu ledwo uszy z butów
wystawa³y umia³em wystrugaæ coœ ciekawego w drzewie
i z drewna. Za co dostawa³em pochwa³y od starszych.
Charakter szko³y podstawowej ukierunkowywa³ do obrania zawodu. Zajêcia praktyczno techniczne to obróbka
drewna i metalu. Zdecydowanie obra³em drewno. Szko³a
œrednia trochê zmieni³a moje myœli. Co spowodowa³o,
¿e przeprowadzi³em siê na Pomorze Zachodnie do
Goleniowa. I tu rozwija³a siê myœl o sztuce. Wg³êbiony
w tajniki minionych epok uporz¹dkowa³em dane tematy
w Studium Konserwacji Zabytków w Szczecinie pod
przewodnictwem dyrektora Jerzego Wykowskiego, a pod
czujny okiem wyk³adowców po Akademiach Krakowskiej
i Poznañskiej.
Obecnie mieszkam w niewielkiej wsi Przypólsko w
równie¿ niewielkiej gminie Osina. Têskni¹c za górami
tworzê w swojej samotni takie rzeŸby jakie myœl kszta³tuje
a dusza i d³onie wydobywaj¹ wartoœæ zgodnie z moim
mottem. Zapraszam na swoj¹ stronê, któr¹ staram siê
uzupe³niaæ na bie¿¹co, www.pyja.yoyo.pl. Jest tam obrazowo i poezyjnie.
Wystawa otwarta bêdzie do koñca czerwca.

Og³oszenie
Nabór wniosków za poœrednictwem Lokalnej Grupy
Dzia³ania Stowarzyszenie Szanse Bezdro¿y Gmin Powiatu Goleniowskiego
Urz¹d Miejski w Nowogardzie informuje o mo¿liwoœci
sk³adania wniosków za poœrednictwem LGD w Goleniowie na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” oraz
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” na
2011 r., w ramach dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin sk³adania wniosków od 6 czerwca 2011 do 1
lipca 2011. Szczegó³owe informacje wraz z dokumentacj¹ konkursow¹ znajduj¹ siê na stronie www.szansebezdrozy.pl
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Nowogard 3.06.2011r.
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 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
rolnej w udziale 1/2 czêœci z zabudowaniami, po³o¿onej w obrêbie
Wo³owiec 23 gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzeda¿y jest nieruchomoœæ rolna w udziale 1/2 czêœci 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 dniu 8.07.2011r. o godz.10sali obrad Komisji
Rady Miejskiej
/I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 38.853,90 z³.
w udziale 1/2 obni¿ona o 10%
w tym:
- udzia³ 1/2w prawie w³asnoœci budynku mieszkalnego - 19.799,95 z³
- udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci budynku gospodarczego - 11.341,45 z³
- udzia³ 1/2 w prawie w³asnoœci dzia³ki - 7.712,50 z³
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 400,00 z³
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Nieruchomoœæ w udziale 1/2 przeznaczona jest na dzia³alnoœæ u¿ytkow¹.
Na zbywan¹ nieruchomoœæ odby³ siê przetarg w dniu 15.04.2011r.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 250,00
z³., wycenê budynku mieszkalnego - 350,00 z³., êgospodarczego 120,00z³ 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. 3 885,39 z³ w kasie Urzêdu
Miejskiego najpóŸniej do dnia 5.07.2011r. do godz.14.30 na konto:
Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 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.
Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcê
przechodz¹ wszelkie ciê¿ary i korzyœci zwi¹zane z nieruchomoœci¹.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
nowogard.pl
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. 91-39-26-226.

Bezp³atne
lakowanie zêbów
Szanowni Rodzice
Uprzejmie informuje, ¿e w ramach realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej na 2011 rok”
uczniowie szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê Nowogard w wieku od 7 do 10 roku ¿ycia mog¹ bezp³atnie skorzystaæ z
lakowania zêbów przedtrzonowych i trzonowych. Us³uga ta bêdzie
wykonywana przez Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „DENTAL-MED” mieszcz¹cy siê przy placu Wolnoœci 6 w Nowogardzie
w okresie od 16 maja do 20 grudnia 2011 roku.
Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani proszê telefonicznie
umawiaæ siê na wizytê z dzieckiem do lekarza stomatologa –
B³a¿eja Nawary w dniach:
poniedzia³ek, czwartek - godz. 1200 – 1800
wtorek, œroda, pi¹tek - godz. 900 – 1500
tel. 91 39 22 098
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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WYKAZ

Nowogard 14.06.2011r

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 2010r, Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm).
Po³o¿enie - Wyszomierz 1a, gm. Nowogard.
Numer dzia³ki - 291/2.
Pow. dzia³ki m2 – 563.
Ksiêga wieczysta – SZ10/0007298/3.
Opis nieruchomoœci - Budynek mieszkalny.
Forma sprzeda¿y - bezprzetrargowo na rzecz najemcy.
Wartoœæ lokalu - 60.240,00 z³.
Wartoœæ gruntu - 4.729,00 z³.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 14.06.2011r do dnia 5.07.2011r.
Nowogard, dnia 30.05.2011 r.
Uczestnicy postêpowania
Dotyczy: Opracowania „Projektu budowlanego na przebudowê
drogi wewnêtrznej do firmy REM i TOYOTA w Nowogardzie”
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy zapraszam
do z³o¿enia oferty cenowej na wykonanie: Projektu budowlanego
na przebudowê drogi wewnêtrznej do firmy REM i TOYOTA w
Nowogardzie”
D³ugoœæ odcinka obiêtego opracowaniem wynosi 115,00 m.
Projekt budowlany winien uwzglêdniaæ odprowadzenie wód opadowych.
W za³¹czeniu kopia mapy w skali 1:500 przedstawiaj¹ca przebieg
drogi.
W zakres opracowania wchodzi:
1) Projekt budowlany i wykonawcy przebudowy drogi – min. 4 egz.,
2) Szczegó³ow¹ specyfikacjê techniczn¹ – 1 gez.,
3) Kosztorys inwestorski – 1 egz.,
4) Przedmiar robót – 1 egz,
5) Kosztorys œlepy – 1 egz.,
6) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy – 1 egz.,
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca bêdzie zobowi¹zany
do uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnieñ i pozwoleñ,
umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadania objêtego projektem.
Do opracowanej dokumentacji projektowej bêdzie równie¿ wymagana jej wersja elektroniczna.
Termin realizacji zamówienia: do 15 wrzeœnia 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).
Ofertê nale¿y z³o¿yæ do dnia 28.06.2011 r. do godziny 1200 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 PRZED
28.06.2011 GODZINI¥ 1210- OFERTA NA „OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWÊ DROGI
WEWNÊTRZNEJ DO FIRMY REM I TOYOTA W NOWOGARDZIE”
Osoby upowa¿nione do kontaktu:
1. Tadeusz Fiejdasz tel. 091 39 26 243;
2. Wojciech Szponar tel. 091-39 26 238
Za ³¹czniki: (formularz oferty, mapa do pobrania na stronie www.
nowogard.pl www.bip.nowogard.pl
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Og³oszenie o przetargu
na wywóz odpadów
wielkogabarytowych

Burmistrz Nowogardu og³asza przetarg nieograniczony na us³ugê wywozu odpadów wielkogabarytowych pochodz¹cych z gospodarstw domowych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z za³¹cznikami umo¿liwiaj¹cymi przygotowanie oferty
oraz kompletne og³oszenie o zamówieniu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Biuletynie Zamówieñ, na stronie g³ównej
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 91 39 26 232 lub 91 39 26 243 w
godz. 7:30 do 15:30.
Serdecznie zapraszam do sk³adania ofert.
Nowogard 23.05.2011r.

Burmistrz Nowogardu
Zaprasza do negocjacji na rozbiórkê budynków gospodarczych,
po³o¿onych w obrêbie Szczytniki gm. Nowogard.
Przedmiotem rozbiórki s¹ mury budynków gospodarczych o nr ewid.
10 i 104, zlokalizowane na dzia³ce nr 255/9 o pow. 809 m2, po³o¿one w
obrêbie Szczytniki gm. Nowogard.
1.Negocjacje obejmuj¹ rozbiórkê murów, fundamentów, wywiezienie gruzu i uporz¹dkowanie terenu w zamian za odzyskany materia³ budowlany
(ceg³a ceramiczna 14.847 szt. , ceg³a wapienno - piaskowa 4.470 szt.)
- budynek o nr ewidencyjnym 10 – rozebranie murów z ceg³y ceramicznej
na zaprawie wapiennej, rozebranie fundamentów i œcianki kolankowej
budynek o nr ewidencyjnym 104 – rozebranie pokrycia z dachówki i
konstrukcji drewnianej dachu, rozebranie murów z ceg³y wapienno –
piaskowej na zaprawie wapiennej, rozebranie fundamentów i œcianki
kolankowej
2. Prace rozbiórkowe winny byæ rozpoczête z dniem podpisania umowy
i zakoñczone w ci¹gu 3 miesiêcy.
3. Uporz¹dkowanie terenu i wywiezienie gruzu ci¹¿yæ bêdzie na osobie
przeprowadzaj¹cej rozbiórkê.
4. Wartoœæ za³o¿onych do odzyskania materia³ów – 8.919,00 z³
5. Rozbiórka powierzona zostanie osobie, która za uzyskane materia³y
zaoferuje najwy¿sz¹ cenê – nie mniej ni¿ 10,00 z³
Wykonawca zobowi¹zuje siê do prowadzenia robót zgodnie z technologi¹
rozbiórki oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego. Prace
rozbiórkowe nale¿y zg³osiæ w Starostwie Powiatowym.
Warunkiem przyst¹pienia do negocjacji jest kwota w wysokoœci 440,00
z³ (zwrot kosztów za wycenê), któr¹ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu
Miejskiego, najpóŸniej do dnia 27.06.2011 r. do godz. 14lub na konto:
Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Komisyjne negocjacje przeprowadzone zostan¹ w dniu 30.06.2011 r. o
godz. 1000sali obrad komisji Rady Miejskiej w Nowogardzie (I piêtro),
Plac Wolnoœci 1.
Uczestnicy negocjacji zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
Z osob¹, której zlecona zostanie rozbiórka zawarta zostanie stosowna
umowa.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie kwoty 440,00 z³ ¿y okazaæ komisji
przed przyst¹pieniem do negocjacji.
Osobie, której powierzona zostanie rozbiórka, uchyli siê od podpisania
umowy, wp³aconej kwoty nie zwraca siê.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ negocjacje 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.
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Nowogard 17.05.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) 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¿ dzia³ki w
udziale 1/36 pod budowê gara¿u, po³o¿onej w obrêbie nr 6 m. Nowogard
przy ul. Jana Paw³a II.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka o nr ewidencyjnym 145/2 o pow.741
m2 udziale 1/36, po³o¿ona w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Paw³a
II z przeznaczeniem pod budowê ¿u nr 63.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr SZ10/00028152/1
w S¹dzie Rejonowym w Goleniowie, a udzia³ 1/36 czêœci dzia³ki nie jest
obci¹¿ony ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 01.07.2011r. o godz. 10.00 w sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 2.191,00 z³.
w udziale 1/36.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23%.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowogard przyjêtym Uchwa³¹ nr XXVIII/204/96 Rady Miejskiej w
Nowogardzie z dnia 14 listopada 1996 r. (Dziennik Urzêdowy nr 4 poz.
24 z dnia 17 marca 1997r.) - zespó³ gara¿y.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci 83,33z³ – za wycenê dzia³ki
oraz koszty kartograficzne w wysokoœci 43,56 z³. (podstawa – Uchwa³a
Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Mo¿liwoœæ uzbrojenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tj.
instalacjê energetyczn¹. Po wykonaniu przez gminê dalszej infrastruktury
technicznej tj. drogi zostanie naliczona op³ata adiacencka.
(podstawa – Uchwa³a Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia
27 sierpnia 2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci
10% wartoœci dzia³ki tj. 219,10 z³. kasie Urzêdu Miejskiego najpóŸniej
do dnia 28.06.2011r. do godz. 14.30 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.
Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana bêdzie do:
1. zabudowy terenu boksem gara¿owym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
2. rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 2 lat a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 4 lat, oba te
terminy biegn¹ od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zap³aci karê w
wysokoœci 2.200,00 z³ terminie jednego miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia
wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku nie
rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w art. 594
Kodeksu Cywilnego.
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.
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. 91 39 26 225 lub 91 39 26 226.
Na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl umieœciliœmy równie¿
przetargi dotycz¹ce gara¿u nr 64 i 65, które odbêda siê w tym samym dniu.
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Remont œwietlicy wiejskiej
w miejscowoœci D¹browa Nowogardzka
Numer og³oszenia: 145976-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 r.
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og³oszenia: obowi¹zkowe.
Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogard , Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3926200, faks 91 3926206.
Adres strony internetowej zamawiaj¹cego: www.nowogard.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO: Administracja samorz¹dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Remont œwietlicy
wiejskiej w miejscowoœci D¹browa Nowogardzka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu budynku œwietlicy
wiejskiej Nr 32 A w D¹browie Nowogardzkiej, zlokalizowanej na terenie
dzia³ki geod. nr 185 w obrêbie geodezyjnym D¹browa Nowogardzka,
gmina Nowogard. Zakres robót obejmuje; wymianê pokrycia dachowego
z dachówki cementowej na blachodachówkê w kolorze czerwonym wraz z
wykonaniem napraw i wzmocnieñ konstrukcji drewnianej dachu, orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, naprawê tynków wewnêtrznych, remont
podsufitki, malowanie œcian wewnêtrznych i sufitów, malowanie stolarki
drewnianej, rozbiórkê komina, wymianê drzwi zewnêtrznych wejœciowych
oraz drzwi wewnêtrznych drewnianych na na drzwi PCV z pomieszczenia
ganku do sali g³ównej i na korytarz, u³o¿enie p³ytek glazurowych i terrakotowych w pomieszczeniu toalet, monta¿ bia³ego osprzêtu, naprawê posadzek i
wykonanie ok³adzin schodowych z p³ytek mrozoodpornych, naprawê tynków
na elewacji i malowanie.
Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu
lub ofert: 27.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urz¹d Miejski w Nowogardzie
pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, pok. nr 5 - Biuro Obs³ugi Interesanta.
Pe³na treœæ og³oszenia na stronie www.nowogard.pl www.bip.nowogard.pl
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Nowogard 07.06.2011r.
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 2004 r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki w udziale
1/14 pod budowê gara¿u, po³o¿onej w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy
ul. Jana Paw³a II.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 145/3 o pow. 351 m2 udziale 1/14,
po³o¿ona w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Paw³a II z przeznaczeniem pod budowê ¿u nr 79 (dla samochodu dostawczego).
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 28249 w S¹dzie
Rejonowym w Goleniowie a udzia³ 1/14 nie jest obci¹¿ony ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15.07.2011r. o godz. 10.00 sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac
Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 2.669,00 z³
w udziale 1/14 czêœci
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT p³atny w ustawowej wysokoœci.
Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowogard przyjêtym uchwa³¹ nr XXVIII/204/96 Rady Miejskiej w
Nowogardzie z dnia 14 listopada 1996 r. (Dziennik Urzêdowy nr 4 poz.
24 z dnia 17 marca 1997 r.) - zespó³ gara¿y.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci: 41,67 z³ - wycenê dzia³ki, 43,56
z³ – koszty kartograficzne.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003r.).
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Mo¿liwoœæ uzbrojenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tj.
instalacjê energetyczn¹.
Po wykonaniu przez gminê dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi
zostanie naliczona op³ata adiacencka.
(podstawa – Uchwa³a Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia
27 sierpnia 2003r.)
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci
10%wartoœci dzia³ki tj. 266,90 z³ w kasie Urzêdu Miejskiego najpóŸniej
do dnia 12.07.2011r. do godz.14.30 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.
Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana bêdzie do:
1. zabudowy terenu boksem gara¿owym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
2. rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 1 roku, a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 2 lat, oba
te terminy biegn¹ od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy, a inwestor zap³aci karê
w wysokoœci 2.700,00 z³ w terminie jednego miesi¹ca licz¹c od daty
dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku nie
rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w art. 594
Kodeksu Cywilnego.
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.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od
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dnia przeprowadzonego przetargu.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcê przechodz¹ wszelkie ciê¿ary i korzyœci zwi¹zane z nieruchomoœci¹.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Og³oszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
nowogard.pl.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. (091) 39-26-226.
Na stronie www.nowogard.pl oraz bip.nowogard.pl umieœciliœmy równie¿
przetargi dotycz¹ce gara¿u nr 80, 81, 82, 83 i 84 ,które odbêda siê w tym
samym dniu.
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Osoby skazane
porz¹dkuj¹
gminê Nowogard

17.06.2011 r.

Prace porz¹dkowe na pla¿y miejskiej

Utwardzenie drogi w Nowych Wyszomierkach

Poszerzanie drogi Boguszyce-Wo³owiec

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 15; 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, 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/B; 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; 34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a;
35; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

- 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, 91 579 05 63

