Dwutygodnik Nr 18(220)/2012

Budżet na miarę
możliwości
Na ostatniej w 2012 roku Sesji, w dniu 28 grudnia Rada
Miejska uchwaliła budżet Gminy Nowogard na rok 2013.
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 4 radnych było przeciw.
Dziwna to była dyskusja, bo podzieliła opozycję. Do budżetu wprowadzono bowiem wniosek, której autorem był Rafał
Szpilkowski.
Jaki to budżet? Pomimo ogólnego kryzysu w kraju budżet
stawia na rozwój - dokończony zostanie remont szpitala i podjętych szereg nowych inwestycji.
dokończenie na str. 2
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Szczęśliwego Nowego Roku
Wraz z nadchodzącym
Nowym Rokiem życzymy dużo
optymizmu i wiary w pogodne
jutro oraz pomyślności w realizacji
osobistych zamierzeń.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Damian Simiński
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida

Cel budowa nowej
części szpitala...
Panie Skarbniku, budżet gminy na rok
bieżący koalicja rządząca SLD-PSL uchwaliła
28 grudnia. Nim przejdziemy do pytań merytorycznych, jedno pytanie natury formalnej.
Burmistrz złożył projekt budżetu do Rady
Miejskiej już 15 listopada ubiegłego roku.
dokończenie na str. 4

Ulica Waryńskiego - remont chodnika i schodów
Pod koniec 2012 roku wykonane zostały prace remontowe
przy ulicy Waryńskiego w Nowogardzie.
Zakres robót obejmował wymianę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na chodniku i schodach na kostkę
betonową z fakturą granitową wraz z wykonaniem nowego
podłoża pod nawierzchnię. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni 100 metrów kwadratowych - schody mają szerokość
2,50 m, a chodnik 1,50 m.
Koszt inwestycji 29 900 zł.

Roboty wykonała firma PPHU KUGA z Nowogardu. Wykonawca udzielił na prace budowlane 36 miesięcy gwarancji.
Jezioro jest swoistą wizytówką miasta - przyjezdni zawsze
kierują swe kroki w ten rejon dlatego tez burmistrz dąży do poprawy estetyki tych terenów - bezpieczne i estetyczne są już
cztery zejścia w rejon jeziora z ul. 3-go Maja i zejście z ul. Waryńskiego. Gotowe są plany budowy zejścia z ul. Kilińskiego.

ul. Waryńskiego przed remontem

ul. Waryńskiego po remoncie

tekst i foto Lesław M. Marek
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Budżet na miarę możliwości
dokończenie ze str. 1

- Najważniejsze wydatki bieżące w budżecie na 2013
rok:
- Oświata, czyli utrzymanie: 3 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazji i liceum ogólnokształcącego – 27 mln 310
tysięcy zł
- dowozy dzieci do szkół – 664.000 zł
- stypendia uczniowskie dla dzieci – 110.000 zł
- pomoc społeczna dla rodzin będących w trudnej sytuacji
finansowej – 13 mln 183 tysięcy zł
- Nowogardzki Dom Kultury – 872.000 zł
- Biblioteka Miejska i jej filie na terenach wiejskich – 853.000
zł
- Ochrona i opieka nad zabytkami - 80.000 zł
- Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży
87.000 zł
- Świetlica Terapeutyczna „Promyk” – 120.000 zł
- Organizacje Pozarządowe – 662.000 zł
- utrzymanie (m.in.remonty) dróg w mieście i na wsi –
1.800.000 zł
- fundusz sołecki – 340.000 zł
- remonty świetlic wiejskich – 296.000 zł
- budowa placów zabaw – 100.000 zł
ochotnicze straże pożarne – 225.000 zł
Najważniejsze wydatki na inwestycje w budżecie na
2013 rok
- rozbudowa szpitala wraz z budową lądowiska dla helikopterów – 6 mln 40 tysięcy zł
- budowa ulicy Jana Pawła II – 552.000 zł
- budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy
ul. Zamkowej – 200.000 zł

- budowa łącznika drogi od ul. Dworcowej do ul. 700-Lecia
– 300.000 zł
- budowa chodnika z Nowogardu do Warnkowa – 320.000 zł
- budowa chodników przy ul. Wiejskiej – 223.000 zł
- przebudowa chodników przy ul. Wojska Polskiego –
300.000 zł
- projekt budowy drogi dojazdowej do planowanej strefy
ekonomicznej – 50.000 zł
- projekt budowy chodników w Kulicach– 15.000 zł
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 –
230.900 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Zielonej – 70.000 zł
- projekt budowy „bocznego” boiska na stadionie ze sztucznej nawierzchni – 10.000 zł
- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu
Bema – 10.000 zł
- projekt budowy bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących – 10.000 zł
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 70.000 zł
- budowa nowego mola na plaży – 600.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej nad jeziorem – 210.000 zł
- kompleksowa przebudowa świetlicy w Orzechowie –
760.000 zł
- przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę w Sikorkach – 90.000 zł
- budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w Żabówku
i Kulicach – 236.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Kowalskiej (od b.sądu do garaży)
– 80.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Strzelewie – 20.000 zł
Tekst i foto LMM

10 lecie burmistrza miasta partnerskiego Heide
1 grudnia 2012r., o godz. 11.00 delegacja miasta Nowogard
w składzie: Robert Czapla (burmistrz Nowogardu), Mieczysław
Laskowski (w-ce przewodniczący Rady Miejskiej) oraz Szymon
Pilipczuk (tłumacz) brała udział w obchodach jubileuszu 10-lecia pełnienia funkcji burmistrza miasta Heide przez pana Ulf’a
Stecher’a. Jubileusz obchodzony był w budynku ochotniczej
straży pożarnej w Heide, a w jego obchodach wzięło udział
około 200 gości, m. in. władze samorządowe, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji. Obok delegacji z Nowogardu na jubileuszu obecna była delegacja z miasta Anklam,
które jest również partnerem dla miejscowości Heide.
Goście zostali osobiście powitani przez Burmistrza Heide.
Jubileusz prowadzony był przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide pana Franz’a Helmut’a Pohlmann’a. Swoje podziękowania za wspólną pracę oraz życzenia składali również
zastępcy burmistrza: Manfred Will i Olof Paulsen. Po zakończeniu wystąpień władz samorządowych uroczystego otwarcia
dokonał mistrz ceremonii pan Heinrich Schulz. Po tym goście
przekazywali życzenia dla Ulf’a Stecher’a.
W imieniu gminy Nowogard życzenia, list gratulacyjny oraz
kwiaty wręczyli burmistrz i wiceprzewodniczący RM, którzy
podziękowali za wieloletni wkład Ulf’a Stecher’a w partnerstwo z naszym miastem i życzyli dalszych sukcesów w pełnionej służbie. Przekazali również prezent od byłego burmistrza

Nowogardu Kazimierza Ziemby oraz życzenia od byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kazuby.
Burmistrz miasta Heide wyraził ogromne podziękowania
wszystkim za udział w uroczystości. W pierwszej kolejności podziękował delegacji naszego miasta i wyraził szczerą chęć na
dalszą współpracę partnerską. Obchody jubileuszu uświetniała swoją muzyką kapela młodzieżowa ze szkoły Ditsmarscher
Musikschule.
Szymon Pilipczuk
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Druga rocznica śmierci ks. proboszcza Grzegorza Zakliki

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim...
Potwierdzenie tych słów miało miejsce 27 listopada podczas kolejnego spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Nowogardzie, poświęconego drugiej rocznicy śmierci ks. proboszcza Grzegorza Zakliki.
Bogatej prezentacji multimedialnej ukazującej jego całą,
wieloletnią drogę duszpasterską w nowogardzkiej parafii p. w
Wniebowzięcia NMP przedstawił pan Franciszek Karolewski.
Wyświetlane zdjęcia przywoływały do wspomnień wiele
przybyłych osób. Wśród licznie zgromadzonych znaleźli się m.
in.: wiceburmistrz Nowogardu – Damian Simiński, radny Rafał
Paśko oraz siostra zmarłego księdza - pani Elżbieta Baudry.
Cała zapełniona sala biblioteki świadczyła o tym jak wciąż
żywa jest wśród mieszkańców Nowogardu pamięć o zmarłym
proboszczu.
Był to niewątpliwie wspaniały ksiądz, duchowy przywódca naszej społeczności, którego wypowiedzi trafiały do licznych serc i umysłów, przekazując bezcenne wartości. Ponadto
podczas swojej 20- letniej posługi dał się poznać jako gorliwy
duszpasterz oraz dobry gospodarz. Był również Kapelanem
Zakładu Karnego oraz Dziekanem Dekanatu Nowogardzkie-

go. Dzięki jego wysiłkom i staraniom najstarszy, zabytkowy
kościół w mieście został odbudowany i odrestaurowany po
grudniowym pożarze w 2005 r. Każdy wspomina go jako człowieka ciepłego, serdecznego i otwartego. Potrafił nieść bezinteresowną pomoc oraz był otwarty na problemy innych.
Jego odejście było ogromną stratą, lecz pozostawił po sobie niezmiernie wiele...
Tekst i foto Elwira Pietrzykowska

Odpowiedź na
artykuł w DN
Szanowny Pan
Marcin Simiński, Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego
Szanowny Panie Redaktorze
W związku z artykułem „Z wizytą w dalekiej Macedonii”
opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 30.11.
2012 roku, działając na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24,
z późn. zm) wnoszę o opublikowanie, w trybie określonym w
art. 32 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, następującego sprostowania:
Nieprawdą jest, że w latach ubiegłych osoby wchodzące
w skład delegacji zagranicznych nie pobierały diet z tego tytułu. W latach 2003-2012 z budżetu gminy wypłacono kwotę
21.246,01 zł z tego tytułu, w tym również wypłacono diety byłemu burmistrzowi Nowogardu Panu Kazimierzowi Ziembie,

byłemu zastępcy burmistrza Panu Jerzemu Kaczmarskiemu
oraz byłym przewodniczącym i zastępcom przewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Z poważaniem
sekretarz gminy - A.Biegańska-Sawicka

Stypendia za
osiągnięcie wysokich
wyników sportowych
W związku z uprawomocnieniem się Uchwały Nr
XX/181/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyznawania stypendiów
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Urząd Miejski
informuje, że wnioski dotyczące ww. stypendium na 2013 r.
można składać do 31 stycznia 2013 r. Wnioski można pobrać
ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie (w zakładce „Karty usług i formularze”).
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Cel budowa nowej części szpitala...
dokończenie ze str. 1

Od tego czasu odbyły się 2 sesje Rady Miejskiej, 2 posiedzenia
Komisji Społecznej, 2 posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Czy do projektu
budżetu złożonego przez burmistrza radni zgłaszali swoje
wnioski? Ile było tych wniosków? Czy burmistrz je wszystkie
uwzględnił?
Burmistrz Nowogardu projekt budżetu przedkłada Radzie
Miejskiej oraz organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 15-go listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie projekt budżetu przedstawiany
jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania
wszystkim stałym komisjom Rady, które odbywając posiedzenia
formułują opinie o projekcie budżetu. Mogą zatem zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu nowego wydatku, zwiększenia
wydatku już przewidzianego w projekcie (wskazując jednocześnie źródło jego finansowania), bądź też mogą obniżyć wielkość
proponowanych wydatków. Opinie poszczególnych komisji są
podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu
przez Burmistrza Nowogardu, który nanosi wszystkie poprawki.
Rada Miejska powinna uchwalić tak opracowany budżet do
końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tzn. do 31 grudnia.
W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym terminie,
podstawą do prowadzenia gospodarki budżetowej w danym
roku jest projekt budżetu.
W trakcie omawiania projektu budżetu padało wiele pytań i
odpowiedzi, jednak radni złożyli dwa wnioski:
- wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie – złożony przez radnego Rafała Szpilkowskiego ze Wspólnego Nowogardu,
- zrezygnowanie z wykonania planów zagospodarowania
przestrzennego (ogródki działkowe przy ul. Zamkowej, ul.3 Maja,
ul.15-Lutego) – zadania wnioskowanego przez działkowców
zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wniosek autorstwa Klubu Wspólny Nowogard.
Pierwszy z tych wniosków został ujęty przez Burmistrza w trybie autopoprawki, natomiast drugi został odrzucony przez Radę
Miejską i nie znalazł swojego odzwierciedlenia w uchwale budżetowej.
Jaki jest budżet gminy na rok bieżący: dobry, czy słaby?
Jakie priorytety zostały w nim ujęte?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć krótko. Mogę jednak zapewnić mieszkańców naszej gminy, iż jest to budżet najlepszy,
jaki udało się przygotować w oparciu o realne możliwości budżetowe biorąc pod uwagę realnie zaplanowane dochody budżetowe i zabezpieczenie zadań statutowych oraz spłaty zaciągniętych
zobowiązań finansowych gminy. Jest to budżet, którego przesłaniem w trakcie tworzenia była chęć zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców i ich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Pragnę zauważyć, iż uchwalony budżet przewiduje poza wydatkami
statutowymi również wydatki inwestycyjne na poziomie 15,4%
wydatków ogółem, zabezpieczając kwotę 11 mln zł, z czego na
sztandarową inwestycję gminą czyli „Rozbudowę Szpitala” blisko
6 mln zł. Pozostałe inwestycje to rozbudowa infrastruktury i modernizacja istniejącego majątku gminy.
Reasumując, jest to budżet dobry, zapewniający prawidłowy
rozwój gminy Nowogard.
Przyjęło się mówić, że część mieszkańców Nowogardu
to osoby niezamożne, często potrzebujące pomocy gminy.
Czy gmina wyciąga do tych rodzin pomocną dłoń? Mam

tu na myśli środki na dodatki mieszkaniowe, pomoc społeczną, stypendia dla uczniów, itp. Ile jest tych pieniędzy
w budżecie na ten rok i jaki to jest udział we wszystkich
wydatkach (bieżących) gminy?
W budżecie 2013 roku gmina zabezpieczyła na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 18,3% ogółu wydatków, co
daje kwotę 13,2 mln zł , przeznaczając na:
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną - blisko 7,7 mln zł,
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz obsługę w zakresie udzielanej pomocy społecznej - około 3,6 mln zł,
- dodatki mieszkaniowe dla potrzebujących - 860 tys. zł,
- usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne oraz
wpieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych blisko 500 tys.
zł,
- wspieranie rodzin w tym rodzin zastępczych oraz finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez zapewnienie większej ochrony i pomocy ofiarom - 70 tys.
zł,
- dożywianie to 450 tys. zł. Niniejszą pomocą objęte są dzieci
i młodzież w szkołach oraz świetlicach środowiskowych, a także
osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym
działalność nowo powstałego prywatnego żłobka i klubu dziecięcego to kwota 60 tys. zł.
Biorąc pod uwagę powyższe zadania i środki przeznaczone
na pomoc społeczną, należy stwierdzić, że gmina wyciąga pomocną dłoń do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
finansowej.
Gmina ma obowiązek ustawowy utrzymywać oświatę.
Mamy 3 przedszkola, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja
i jedno liceum ogólnokształcące. W zamian za to rząd ma
przekazywać gminie pieniądze na ich utrzymanie. Czy to
robi? Czy tych środków od rządu jest wystarczająca ilość,
czy gmina do oświaty musi dokładać swoje pieniądze i jakie to są kwoty? Czy najważniejsze potrzeby oświaty będą
w tym roku zaspokojone?
Samorządom z roku na rok coraz trudniej jest finansować placówki oświatowe. W budżecie gminy na rok 2013 zabezpieczono
środki na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości blisko 28 mln zł, w tym blisko 320
tys. zł na wydatki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę wysokość planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej na
poziomie 16 mln zł łatwo policzyć, iż gmina Nowogard rocznie
dokłada środki własne w wysokości ok. 12 mln zł.
Jest to 45,3% wydatków bieżących. W budżecie zabezpieczono wszystkie niezbędne wydatki związane z prawidłowym
funkcjonowaniem placówek oświatowych. Pomimo trudności z
finansowaniem wydatków oświatowych wygospodarowaliśmy
środki na przygotowanie oraz realizację inwestycji, do których
należy zaliczyć:
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
- budowę bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie,
- wymianę zniszczonej stolarki okiennej w ZSO w Nowogardzie.
Ponadto pragnę zauważyć, iż całkowity koszt kształcenia jed-
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nego ucznia w naszej gminie wynosi blisko 12 tys. zł rocznie. Subwencja, jaka trafia do gminy Nowogard, w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi nieco ponad 7 tys. zł. Analizując wykonanie
budżetu gminy Nowogard za ostatnie trzy lata 2010-2012 należy
szacować, że w 2013 i kolejnych latach koszty wciąż będą rosły.
Zdaniem mieszkańców Nowogardu, jezioro w centrum
miasta to „perła”, o którą trzeba dbać. Czy w tym roku są
przeznaczone środki na zagospodarowanie terenów wokół jeziora. A jeżeli tak, to na co i w jakiej wysokości?
Zgadzam się, że Jezioro Nowogardzkie to nasza „perełka”.
Zapewne to też przyczyniło się do tego, iż w tegorocznym budżecie burmistrz z Radą Miejską zapisali znaczne środki na wydatki
związane z utrzymaniem akwenu, jak i terenów przyległych do
jeziora nie pomijając środków na inwestycje w ramach opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard.
Do głównych zadań należy zaliczyć:
- poprawienie czystości jeziora wraz z usunięciem wodorostów w kwocie 420 tys. zł,
- remont murku okalającego jezioro w technologii posadowienia pali stalowych w zabudowie drewnianej w kwocie 70 tys.
zł,
- remont alejek spacerowych nad jeziorem w ramach utrzymania bieżącego dróg i chodników,
- dalszą przebudowę kanalizacji deszczowej zabezpieczając
na ten cel 210 tys. zł,
- kontynuację inwestycji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach programu rewitalizacji wykonując za kwotę 602 tys. zł budowę nowego mola na Kąpielisku
Miejskim.
Gmina to nie tylko miasto Nowogard, ale także 36 sołectw. Ile środków przekazanych będzie na teren wiejski.
Mam tu na myśli fundusz sołecki, utrzymanie dróg, oświetlenia i inwestycje?
Na Fundusz Sołecki zaplanowano na kwotę 340.000 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców wszystkich sołectw środki funduszy sołeckich zostały przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków bytowych, m.in.: remonty placów
zabaw, naprawy chodników i dróg wiejskich, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie i nasadzenie zieleni, remont przystanków oraz utrzymanie boisk i świetlic wiejskich.
W przyszłorocznym budżecie poza wydatkami z funduszy sołeckich mamy zabezpieczone blisko 1,2 mln zł na :
- zagospodarowanie terenów pod place rekreacyjno - zabawowe,
- remont i utrzymanie świetlic wiejskich,
- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Kulice i obrębu Olchowo,
- utrzymanie cmentarzy wiejskich,
- remont i utrzymanie bieżące dróg wiejskich,
Ponadto wyasygnowano 1,5 mln zł na inwestycje w tereny
wiejskie. Znaczną część środków przeznaczono na sztandarową
inwestycję wiejską, jaką jest przebudowa świetlicy w Orzechowie
za kwotę 670 tys. zł. Do pozostałych zadań należy zaliczyć:
- kontynuacja budowy chodnika we wsi Karsk,
- budowa chodnika z Warnkowa do Nowogardu,
- budowa świetlicy w Świerczewie,
- budowa chodników w Kulicach,
- budowa drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn-Miętno,
- rozbudowa oświetlenia w Strzelewie,
- budowa drogowego oświetlenia solarnego w Żabówku i Kulicach,
- przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejska w
Sikorkach,
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- zakup gruntów pod budowę świetlicy w Osowie i budowę
placu zabaw w Konarzewie.
Według ekonomistów budżet gminy może być rozwojowy lub konsumpcyjny. Słowem, albo będziemy inwestować, albo „przejadać” pieniądze. Jaki jest budżet na 2013
rok i ile w nim inwestycji? Rok 2011 i 2012 był bogaty w
inwestycje, czy ta pozytywna tendencja jest zachowana?
Każdy z nas, planując choćby swój domowy budżet, staje
przed dylematem: ile przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, a ile
na inwestycje. Podobnie jest w naszej gminie. W trakcie opracowywania projektu budżetu, staje się przed trudnymi wyborami,
często należy podjąć decyzję co jest ważniejsze: poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych, czy
też zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych gminy Nowogard.
Efektem tego są działania mające na celu pozyskiwanie środków
zewnętrznych pozwalających prowadzić bardziej odważną, nakierowaną na rozwój politykę inwestycyjną.
W roku 2013 udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi
15,4% co stanowi kwotę ponad 11 mln zł. Ta pozytywna relacja
świadczy o prawidłowym rozwoju gminy Nowogard. Na uwagę
zasługuje fakt, iż ta tendencja w ostatnich latach jest domeną
gminy Nowogard.
Niewątpliwie wskaźnik inwestycji byłby znacznie wyższy, gdyby nie rosnąca z roku na rok decentralizacja państwa powodująca obciążanie gminy dodatkowymi zadaniami publicznymi bez
zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych dziedzin jak: oświata i wychowanie, pomoc
społeczna oraz gospodarka komunalna.
Reasumując, należy podkreślić, iż budżet gminy Nowogard
na rok 2013 jest nastawiony na inwestycje. Mam nadzieję, iż zrealizowane dotychczas jak i planowane inwestycje infrastrukturalne w mieście i na terenach wiejskich przyczynią się do rozwoju
gminy Nowogard, przyciągną nowych inwestorów, a w ślad za
tym powstaną nowe miejsca pracy, co ostatecznie przełoży się
na podniesienie poziomu życia naszych mieszkańców i wzrostu
dochodów budżetowych gminy Nowogard.
Burmistrz i koalicja rządząca w Radzie Miejskiej postawiły sobie za cel budowę nowej części szpitala. Była ona
rozpoczęta w 2011 roku, kontynuowana w roku ubiegłym.
Czy burmistrz wraz z koalicją zabezpieczyli środki na zakończenie rozbudowy szpitala w tym roku?
Na remont szpitala wydajemy łącznie 20 mln rozłożone na 3
lata (5 mln w roku 2011, 9 mln w 2012 i 6 mln w 2013). Środki na
zakończenie inwestycji w tym roku zostały zabezpieczone oraz
dodatkowo na budowę lądowiska dla helikopterów.
Kilku krytyków działań gminy próbuje budować wizję,
że ta jest za bardzo zadłużona i grozi jej kataklizm. Czy finanse gminy są bezpieczne?
To pytanie pada także podczas obrad Rady Miejskiej, jak również w lokalnych mediach w sytuacjach ważnych dla rozwoju
gminy Nowogard. Tak jak wcześniej i teraz moja opinia w tym zakresie nie uległa zmianie. Nasza gmina jest bezpieczna finansowo
i żaden kataklizm jej nie grozi. Mieszkańcy mogą spać spokojnie.
Czego Pan życzy mieszkańcom gminy na nowy 2013
rok?
Niech 2013 rok obfituje w szczęście i zdrowie oraz da poczucie spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Życzę wszystkim
mieszkańcom naszej gminy spełnienia najskrytszych marzeń,
żeby kolejny rok był lepszy od poprzedniego, a podejmowane decyzje były trafne i mądre. Nawiązując do słów „Człowiek staje się
taki, jacy są ludzie którymi się otacza” życzę Państwu wiernych i
wspaniałych przyjaciół.
LMM
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Konkurs „W Świecie Legend Pomorza
Zachodniego” rozstrzygnięty!
W piątek, 14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród
V edycji gminnego konkursu plastycznego pt. „ W Świecie Legend Pomorza Zachodniego”.
Zanim przystąpiono do rozdania nagród zasłużonym uczniom,
dyrektor SP nr 1 Sebastian Szymański powitał wszystkie zgromadzone osoby. Oprócz laureatów
konkursu przybyli m. in.: burmistrz Nowogardu - Robert Czapla, przewodniczący Towarzystwa
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej
- Franciszek Karolewski, nauczyciele oraz rodzice.
Spotkanie uświetniło przedstawienie kukiełkowe na podstawie jednej z legend Pomorza Zachodniego w wykonaniu
uczestników kółka teatralnego SP
nr1. Nie mogło również obyć się
bez krótkich opowieści związanych z historią oraz legendami naszego miasta o których opowiadał pan Franciszek Karolewski.
Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Brali
w nim udział uczniowie SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP w Błotnie, SP
w Strzelewie oraz SP w Orzechowie. Do rąk komisji napłynęło ok
60 interesujących prac. Wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:
-klasy I-III ( praca plastyczna ukazująca głównego bohatera
legendy, podania związanego z najbliższymi okolicami Nowogardu- technika dowolna)
I m – Jan Olczyk SP1
II m - Zuzanna Kolasińska SP 1
III m - Jakub Dukaczewski SP Błotno
-klasy IV-VI ( interpretacja plastyczna legendy dot. Pomorza
Zachodniego- rysunek, malarstwo, grafika)
I m - Eliza Kowalczyk SP1
II m - Karolina Lewandowska SP Strzelewo
III m - Patryk Łuczak SP Orzechowo
Wyróżniono następujące osoby: Oliwia Kopiecka SP Strzelewo, Oliwia Kukuła SP 2, Michalina Malec SP1, Paweł Sikora SP1, Ni-

kola Porosińska SP Strzelewo, Oliwia Klusarczyk SP4, Julia Ubych
SP4, Maja Krzywańska SP2, Mateusz Bednarek SP1, Michał Kurzawa SP Strzelewo, Żaneta Pasik SP Orzechowo, Adrianna Saniuk
SP1, Martyna Nawara SP1.
Fundatorem nagród był Urząd Miejski w Nowogardzie oraz SP
nr 1.
Tego typu konkursy z pewnością przyczyniają się do rozwijania wyobraźni młodego człowieka oraz pobudzają potrzebę poznania historii najbliższej okolicy. Warto docenić, że Pomorze Zachodnie to region mający bogatą historię oraz fascynujący zbiór
legend. Natomiast nasza gmina jak się okazuje posiada utalentowaną i zaangażowaną młodzież, czego dowiedli w różnego typu
konkursach. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2012 r SP nr 1
w Nowogardzie dołączyła do grona „Szkół Odkrywców Talentów”.
Możemy więc być dumni, co poza gratulacjami w swoim wystąpieniu podkreślał również burmistrz Robert Czapla. Dodatkowo
zapewniał, że gmina w dalszym ciągu w miarę możliwości będzie
inwestować w potrzeby szkoły.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Tekst i foto Elwira Pietrzykowska

Szkoła „ Odkrywców Talentów”
We wtorek, 4 grudnia br. w holu Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy
„ Szkoła Odkrywców Talentów”, którego dokonał dyrektor szkołySebastian Szymański wraz z burmistrzem Nowogardu- Robertem
Czaplą. W tym niezwykle ważnym dla szkoły momencie uczestniczyli uczniowie wraz z nauczycielami.
Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” stanowi wyróżnienie dla
szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i
wspierania zainteresowań, pasji oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
Akcję zapoczątkowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a teraz
kontynuuje ją Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ponadto
tytuł jest przyznawany szkołom, w których systematyczna praca z
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II Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP
o puchar Burmistrza Nowogardu i Wójta Gminy Osina
W sobotę, 15 grudnia rozegrano II Turniej Piłkarski
OSP. Jest to impreza zainicjowana przez burmistrza Roberta Czaplę - okazało się, że był to przysłowiowy "strzał w
dziesiątkę". W tym roku pomysł poparł wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo i na turniej przyjechały trzy drużyny z
sąsiedniej gminy.
Zagrało więc 9 drużyn (łacznie 72 zawodników) - losowo
utworzono trzy grupy po trzy drużyny grające w grupach systemem "każdy z każdym", a następnie zwyciężcy grup o miejsca 1
- 3, zajmujący drugie miejsca walczyli o miejsca 4 - 6 i grupa pokonanych (trzecie miejsca w grupach) o miejsca 7 - 9
Sprawny przebieg zawodów zapewnili Kierownik Wydziału
Spraw Społecznych i Obywatelskich Krzysztof Kolibski, prowadzący Artur Konior oraz sędzia Jerzy Kusiak.
Na turnieju zawodnikom kibicowali i nagrody wręczali burmistrz Nowogardu Robert Czapla i wójt Osiny Krzysztof Szwedo,
prezes Gminny OSP Józef Dobruchowski i komendant gminny
OSP Zygmunt Nawrocki oraz komendanci poszczególnych OSP
Imprezę kończyło wręczanie medali i dyplomów dla zwycięskich zespołów oraz nagród rzeczowych dla każdego zawodnika.
Wspólny posiłek i życzenia świąteczne wieńczyły udaną imprezę. Do zobaczenia za rok!
Wyniki
Faza eliminacyjna - grupa A:
- Redło - Wyszomierz 0 : 6,
- Wyszomierz - Błotno 5 :0,
- Błotno - Redło 0 :1
I miejsce - Wyszomiwerz, II m - Redło, III m - Błotno.

uczniami uzdolnionymi daje konkretne osiągnięcia w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Właśnie taką szkołą okazała się nowogardzka „jedyneczka”,
która jako pierwsza spośród wszystkich innych szkół podstawowych w naszej gminie otrzymała to zaszczytne miano.
Burmistrz składając gratulacje dodatkowo podkreślał, że jest
to efekt ciężkiej, wspólnej pracy całej szkoły, czyli grona pedagogicznego, dyrekcji, pracowników oraz uczniów i ich rodziców.
Dyrektor szkoły ma nadzieję, że tytuł przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także
przyniesie satysfakcję uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów.
Zapewniał również, że szkoła na pewno „nie spocznie na laurach”
i będzie w dalszym ciągu poszukiwała nowych talentów, których
na pewno w Szkole Podstawowej nr 1 nie zabraknie.
Jest to już drugi tytuł dla szkoły gminnej. W 2011 roku otrzy-

Grupa B:
Ostrzyca - Szczytniki 1 :3,
Szczytniki - Osowo 1 :0,
Osowo - Ostrzyca 0:0
Im - Szczytniki, II m - Osowo, III m - Ostrzyca.
Grupa C:
Orzechowo - Osina 0 :1,
Osina - Węgorza 1:2,
Osina - Orzechowo 1:1
1m - Węgorza, II m - Osina, III m - Orzechowo.
Finały
O miejsca 7 - 9:
Błotno - Ostrzyca 0:0,
Orzechowo - Błotno 0:0,
Orzechowo - Ostrzyca 0:4.
O miejsca 4 - 6:
Redło - Osina 0:0,
Osowo - Redło 3:1,
Osina - Osowo 1:2,
O miejsca 1 - 3:
Wyszomierz - Węgorza 4:0,
Szczytniki - Wyszomierz 1:7,
Wegorza - Szczytniki 1:0.
Ostateczne wyniki turnieju:
1 m -Wyszomierz, 2 m - Węgorza, III m - Szczytniki.
4 - Osowo, 5 - Redło, 6 -Osina, 7 - Ostrzyca, 8 - Błotno, 9 - Orzechowo.
Tekst i foto Lesław M. Marek

mał go Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst i foto Elwira Pietrzykowska
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Mikołajkowy Wyścig Przełajowy
Na dobrze przygotowanej trasie i przy przyjaznych warunkach atmosferycznych przeprowadzono w sobotę 8 grudnia wrośnięty w tradycję naszego miasta Mikołajkowy Wyścig
Kolarski. Wprawdzie dla młodych kolarzy sezon się w zasadzie kończy ale kochający Nowogard zawodnicy przyjechali
z Goleniowa, Maszewa, Szczecina i Gryfina.
Co dla "błotnych" kolarzy jest normalnością dla kibiców jest
wyzwaniem - przybyli więc tylko najbardziej zagorzali.
Dzięki sponsorom zadowoleni byli zawodnicy, bo otrzymali
medale, dyplomy i nagrody, zadowoleni byli kibice bo bawiący się
w barmana prezes klubu PANORAMA CHRABĄSZCZE Henryk Sawicki zadbał by nikt nie był głodny i nie marzł. W tym miejscu podziękowania dla Gminy Nowogard za dofinansowanie i aktywnego organizatora i sponsora czyli dla klubu LUKS DUET Goleniów. O
wszystkim co dzieje się na trasie i w ogóle kolarstwie informował
z domieszką humoru Tadeusz Łukaszewicz, a dekorowanym na
podium wręczał na pamiątkę numizmaty.
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że nad przebiegiem Mikołajkowych zmagań czuwał trener klubu Ryszard Posacki i Liliana
Szychowska z UM wspomagana przez "mikołajkowe" wolntariuszki, a sprawiedliwe decyzje podejmowali profesjonalni sędziowie.
Zwycięzców dekorowali zastępca burmistrza Damian Simiński
i radny Jan Tandecki, a dzielnie ich wspierał wielokrotny Mistrz
Polski w kolarstwie przełajowym i uczestnik Wyścigu Pokoju Czesław Polewiak.
Wyniki zawodów
Zawodnicy DPS
1 m - Artur Kubisa
2 m - Zdzisław Bis
Młodziczka:
1 m - Weronika Fidos - UKS Ratusz Maszewo
1 m - Ewa Paczos - JF Duet Goleniów
Żak:
1 m - Jacek Fecak- Panorama Chrabąszcze Nowogard
Młodzik:
1 m - Szymon Łakomy - UKS Ratusz Maszewo,
2 m - Piotr Sowiński - Panorama Chrabąszcze Nowogard,
3 m - Oskar Filipczak - SSPS Piast Szczecin
4 m - Damian Teodorczyk - Panorama Chrabąszcze Nowogard
5 m - Adam Salamon - Panorama Chrabąszcze Nowogard

Juniorka młodsza:
1 m - Paulina Łakoma - UKS Ratusz Maszewo,
2 m - Nikola Stankiewicz - SSPS Piast Szczecin
7 m - Agata Piaseczna - SSPS Piast Szczxecin,
Junior młodszy:
1 m - Remigiusz Komisarek - Panoranma Chrabąszcze Nowogard
2 m - Bartłomiej Wróblewski - UKS Ratusz Maszewo,
3 m - Maciej Łuczak - SSPS Piast Szczecin,
4 m - Wojciech Nieznalski - SSPS P8iast Szczecin,
DNV - Karol Zadarowski - SSPS Piast Szczecin
Open mężczyźni:
1 m - Tomasz Kudelski - CARIOMORD NGC POOLANTU Włochy,
2 m - Michał Urtnowski - Nowogard,
3 m - Patryk Windak - Gryfino,
4 m - Rafał Parszyk - Nowogard
5 m - Mariusz Bedyński - Nowogard

tekst i foto Lesław M. Marek

Osadzeni remontują Przedszkole nr 1
Zakończono prace remontowe pomieszczenia gospodarczego Przedszkola nr 1 przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie.
Prace wykonywane były przez grupę osadzonych z Zakładu
Karnego w Nowogardzie. Remont polegał na skuciu sypiącego się tynku, nałożeniu nowego oraz pomalowaniu ścian po
stronie zewnętrznej.
Dyrektor
Przedszkola- Jolanta Bielska bardzo zadowolona z rzetelnej pracy
osadzonych wyraziła
równocześnie zadowolenie wynikające z
bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi gminy.

Środki finansowe na pokrycie kosztów materiałów zostały
pozyskane dzięki składkom pieniężnym rodziców.
Elwira Pietrzykowska
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Gwiazdkowa Niespodzianka w NDK
12 grudnia w Nowogardzkim Domu Kultury zapanowała prawdziwa świąteczna atmosfera, a to za sprawą akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, której organizatorem był Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie.
„Gwiazdkowa Niespodzianka” to międzynarodowa akcja charytatywna, która jest częścią przedsięwzięcia o nazwie Operation
Christmas Child zainicjowanego przez organizację Samaritans Purse i ma na celu docieranie z paczkami świątecznymi do dzieci ze
środowisk najuboższych.
W tym roku do Nowogardu trafiły paczki świąteczne przygotowane przez dzieci i ich rodziców z Niemiec. Zwiezieniem prezentów do magazynów, sprawdzeniem ich pod względem zawartości
i przepakowaniem zajęła się grupa organizatorów akcji Geschenke
der Hoffnung (Prezenty Nadziei) z Niemiec, która zadbała jednocześnie o to, żeby w każdej paczce znalazło się coś dobrego.
Akcja, która odbyła się w Nowogardzie już po raz kolejny, skierowana była do dzieci – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogardzie. Spotkanie poprowadził pastor Cezary Komisarz,
który przywitał wszystkich zebranych oraz podziękował dyrekcji
NDK za udostępnienie sali. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
najmłodsi podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie wraz z rodzicami, grupa organizatorów akcji Geschenke der
Hoffnung z Niemiec, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Teresa Skibska oraz burmistrz Nowogardu Robert Cza-

pla, który podczas swojego wystąpienia życzył wszystkim przede
wszystkim zdrowia oraz radosnych świąt w gronie najbliższych. Nie
zabrakło również życzeń z okazji zbliżającego się Nowego Roku:
Na Nowy Rok życzę wszystkiego dobrego, żeby wszystkie Państwa
plany i zamierzenia udało się zrealizować. Życzę wam dużo zdrowia,
pogody ducha, radości i energii. My ze swojej strony – jako władze samorządowe gminy Nowogard – zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby państwu pomóc i żeby życie w gminie Nowogard było lżejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, radosnych
świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Następnym punktem spotkania był spektakl pt.: „Puzzle” w wykonaniu Teatru Pantomimy „Dar” z Bydgoszczy, który wywołał wiele
emocji wśród najmłodszych. Uwieńczeniem imprezy było wręczenie prezentów, które – sadząc po minach obdarowanych dzieci –
sprawiły wszystkim wiele radości. Akcja kontynuowana była w następnych dniach – prezenty otrzymały dzieci ze szkoły specjalnej
w Radowie Wielkim, dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nowogardzie, a także dzieci ze Strzelewa i
Orzechowa.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Oświatowa Wigilia
W środę 19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli naszej gminy
spotkali się przy wigilijnym stole. W spotkaniu uczestniczył
burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz kierownik Wydziału
Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu Marlena Marchewka.
Na wstępie uroczystego zebrania dyrektor SP nr 1 Sebastian Szymański przywitał wszystkich zgromadzonych oraz
złożył serdeczne życzenia na nadchodzące święta Bożego
Narodzenia oraz Nowy Rok. Następnie głos zabrał burmistrz
życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz zasłużonego odpoczynku od codziennych, niełatwych zadań. Przy okazji dziękował również za prace, trud i wysiłek włożony w kierowanie
każdej z placówek.
Następnie zgodnie z polską tradycją wszyscy podzielili się
opłatkiem i zasiedli do stołu.
Właśnie takie spotkania są wspaniałym czasem do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju świąt Bożego Naro-

dzenia oraz wspólnych rozmów. Miłym akcentem spotkania
było wręczenie pedagogom skromnych podarunków.
Oby nadchodzący Nowy Rok owocował wieloma sukcesami oraz jak najwyższym poziomem nauczania!
Elwira Pietrzykowska
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Spotkanie wigilijne w Klubie
Abstynenta „Hania” w Nowogardzie
W prawdziwej świątecznej atmosferze przebiegało spotkanie wigilijne w Klubie Abstynenta „Hania”, które odbyło się w
sobotę 15 grudnia.
bardzo szybko zapanowała świąteczna i rodzinna atmosfera, a to za sprawą pięknie przystrojonego stołu, przysmaków kulinarnych, choinki, symbolicznego
dzielenia się opłatkiem, przede wszystkim zaś dzięki
ludziom, którzy spotkali się, żeby spędzić miło czas w
gronie znajomych osób.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Na spotkanie – oprócz członków klubu
„Hania” i osób z innych grup samopomocowych spoza Nowogardu – przybyli także
zaproszeni na uroczystość goście: koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Nowogardzie
Teresa Ziółkowska, Specjalista Psychoterapii Uzależnień Cyryla Skibska i burmistrz
Robert Czapla, który złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. W sali

Największa wieczerza wigilijna w mieście

U emerytów i rencistów
W czwartek, 20 grudnia w restauracji „Przystań” rozbrzmiewały kolędy - śpiewał je zapewne największy chór w mieście.
Przy stołach zasiedli emeryci i renciści.
Zebranych przywitała równie ciepło jak 20
lat temu (bo tak długą tradycję mają ich
wspólne wigilie) szefowa nowogardzkiej
organizacji pani Alina Ochman. Podniosły
nastrój budowali także goście - burmistrz
Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz proboszczowie ks.
kanonik Kazimierz Łukjaniuk i ks. Grzegorz
Legutko. Wspólna modlitwa wprowadziła
nastrój powagi i radosnego oczekiwania nadszedł czas składania życzeń!
Zdjęcia pokazują tylko serdeczność słowa życzeń pozostaną tajemnicą...Nastrój
wzajemnej życzliwości zapewne pozostanie
dużej...
Oby nam towarzyszył przez cały rok!
tekst i foto LMM.
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„Wigilijne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej”
17 grudnia 2012 r., w poniedziałkowe popołudnie, w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie, odbyło się uroczyste „ Wigilijne Spotkanie Rodziny
Olimpijskiej”, organizowane przez Zachodniopomorską Radę
Olimpijską w Szczecinie, na czele z Prezesem Stanisławem
Kopciem i Prezesem Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka Andrzejem Stecem. Gospodarzem uroczystości byli Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla i Dyrektor SP nr 3 Piotr Kazuba.
Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, sportowców, a wśród nich Olimpijczycy: Rajmund Zieliński-kolarz,
Ewa Durska-lekkoatletka, Wojciech Matusiak-kolarz, Bernard
Pruski-kolarz, Wojtakajtis Władysław-pływak, Róża Data-Ptakwioślarka.
Podczas spotkania zadbano o świąteczną oprawę uroczystości w postaci montażu słowno – muzycznego nawiązującego do niezwykłych wydarzeń Świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z rysem
historycznym naszej placówki, jak również obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą sylwetki nowogardzkich
sportowców, którzy rozsławili nasze miasto w Polsce i na Świe-

cie. Zaprezentowano takie ikony Nowogardzkiego Sportu jak:
Rajmund Zieliński-kolarz(olimpijczyk z Tokio i Meksyku ), Ewa
Durska-lekkoatletka(olimpijka z Sydney i Londynu), Czesław
Polewiak-kolarz ,Mateusz Zaremba-piłkarz ręczny, którzy jednocześnie obecni byli na spotkaniu wigilijnym. Przedstawiono
także sylwetki Marka Leśniaka-piłkarza nożnego, Zbigniewa
Szczepkowskiego-kolarza, Artura Rykaczewskiego- piłkarza
ręcznego i Jerzego Mostowskiego-trenera odnowy biologicznej. Obecna była również wschodząca gwiazda motokrosu,
zawodniczka KM Cisy Nowogard Żaneta Zacharewicz. Po części oficjalnej wszyscy udali się na kolacje wigilijną, w trakcie
której, znalazł się czas na wspólne kolędowanie, a atmosfera była niezwykle ciepła i rodzinna. Uroczystość spotkała się
z niezwykle pozytywnymi reakcjami uczestników, którzy byli
poruszeni całą oprawą spotkania. Głównym celem „Wigilijnego
spotkania Rodziny Olimpijskiej: była integracja sportowej rodziny naszego województwa, a także stworzenie atmosfery radości
i motywowania do dalszej ciężkiej pracy w osiąganiu najwyższego podium. Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów
sportowych.

Wigilia pod choinką
Potraw, ciepła i życzliwości starczyło dla wszystkich chętnych.
Wigilia dla potrzebujących wchodzi w nowogardzką tradycję. Po udanym debiucie w roku 2011 wejdzie
zapewne na stałe do kalendarza. Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas przy parafii WNMP,
Kościół Ewangelickich Chrześcijan połączyły swoje
wysiłki i mamy w mieście spotkanie z ludźmi, które jest
potrzebne i warte kontynuacji.
Wsparcia duchowego, życzliwości i zrozumienia
nigdy za wiele... Gdy zdarza się to przed świętami to
we wspólnocie radośniej kolędować, dzielić się opłatkiem, spożyć potrawy wigilijne. Dla tych chwil spędzonych wśród życzliwych sobie ludzi, w poczuciu wspólnoty warto przyjść pod choinkę na placu.
tekst i foto LMM
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Burmistrz Nowogardu ogłasza
otwarty konkurs fotograficzny p.t.
„Nowogard zimą”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii, przedstawiającej dowolne walory turystyczno-przyrodnicze gminy Nowogard, promujące gminę.
Fotografie dotyczyć mogą m. in.:
- elementów natury,
- pomników przyrody,
- zabytków,
- budynków,
- elementów infrastruktury,
- inne.
Warunki prac:
1.Przedmiot pracy musi znajdować się na terenie gminy Nowogard.
2.Praca musi być wykonana podczas zimy 2012/2013.
3.Fotografia musi posiadać opis przedstawianego obiektu (miejsce, czas wykonania, przedmiot pracy).
4.Praca musi być wykonana samodzielnie.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zawarte zostały w regulaminie konkursu.
Organizatorem konkursu jest gmina Nowogard reprezentowana przez Roberta Czaplę – Burmistrza Nowogardu:
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.
Konkurs organizowany jest formie konkursu jednoetapowego.
Uczestnikami mogą zostać osoby fizyczne, które:
- w wyznaczonym terminie tj. do 31.01.2013 r. prześlą lub dostarczą pracę wraz z kartą zgłoszeniową pod adres:
Urząd Miasta Nowogard, plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, pokój 5.
- samodzielnie wykonają fotografię, spełniającą podane w regulaminie kryteria.
- wypełnią kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie.
Terminy:
1. Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem z dopiskiem Konkurs „Nowogard
zimą” do dnia 31.01.2013 r. do godz. 15.30 na w/w adres (dotyczy również prac wysłanych).
2. Wyłonienie laureatów i zwycięzcy konkursu przez komisję konkursową nastąpi do 10 lutego 2013.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 11 lutego 2013 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie.
5. Prace zostaną wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 10 lutego 2013 r. do 27 lutego 2013 r.
Nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę konkursu oraz dwóch laureatów.
- Nagroda główna wynosi 1000 zł.
- Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł.
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl
Uczestnicy konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii zgłoszonych do
konkursu.
Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać w godz. 7.30-15.30 w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, pokój 201; tel. 913926237; e-mail: spilipczuk@nowogard.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

31.12.2012 r.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard
przy ul. T. Kościuszki.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 558 o pow. 539 m2 (symbol użytku gruntowego
– Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. T. Kościuszki.
Bezpośrednie otoczenie sprzedawanej nieruchomości –
przeważa zabudowa mieszkaniowa i rzeka Dobrzyca.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
46126 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2013r. o godz. 1000 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250,00
zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Przeznaczenie działki określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – uprawy polowe, łąki i pastwiska.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników
przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę
działki - 260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard
z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we
własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 2.500,00
zł najpóźniej do dnia 25.01.2013r. na konto Urzędu: Grupa
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w
podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument
tożsamości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego
miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia
na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
nr 160/21 o pow. 658 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m.
Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
działki nr 160/21 o pow. 658 m2 niezabudowanej, położonej
w obrębie nr 6 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
37345 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2013r. o godz. 1000 w
sali obrad komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 43.000,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 430,00
zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury
technicznej tj. instalację energetyczną, wodną, sanitarną, gazową i telefoniczną. Po dokonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.
W narożniku działki przechodzi linia energetyczna (napowietrzna) i zlokalizowany jest słup energetyczny. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą przeniesienie na
koszt nabywcy w porozumieniu z właściwym organem sieciowym.
Przeznaczenie określone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol N6/23.MN.
Przeznaczenie terenu
Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu
Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi
pieszojezdne oraz w odległości 8 m od osi istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV – do czasu jej przebudowy lub likwidacji. Dopuszcza się sytuowanie budynków
bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej pod
warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
Ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać
trzech.
Wysokość budynków nie może przekraczać 11 m.
Wysokość elewacji frontowej nie może przekraczać 6 m.
W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu połaci od 35 do 45 stopni. Dopuszcza się
stosowanie połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad
lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami.
W nowych obiektach gospodarczych lub garażach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub

wielospadowych o nachyleniu połaci głównych od 15 do 45
stopni.
W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako
obiekty do zachowania, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, dopuszcza się utrzymanie istniejącej
wysokości budynku, wysokości elewacji frontowej i geometrii
dachu lub dopuszcza się utrzymanie wyłącznie wysokości elewacji frontowej.
W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w sposób szczególny, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy
lub rozbudowy, obowiązują zasady kształtowania zabudowy
określone w pkt 1,2,3,4,5 i 6.
Obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów
o charakterze kontenerowym lub tymczasowym.
Powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może
przekraczać 30%.
Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej.
Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o
szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających
do dróg lub ciągów pieszojezdnych – z wyłączeniem dojść,
podjazdów, miejsc postojowych i urządzeń budowlanych.
Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi pieszojezdne
obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy
gleby na cele poprawy wartości użytkowej gruntów.
Zasady obsługi komunikacyjnej
Obsługa komunikacyjna działek z przyległych dróg lub ciągów pieszojezdnych.
W granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić
miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości co
najmniej 2 miejsca postojowe na każde nowe mieszkanie.
Zasady obsługi inżynieryjnej
Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe – z sieci wodociągowej w drogach lub ciągach pieszojezdnych. Niezależnie od
zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie
z awaryjnych studni publicznych – zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe – z
hydrantów ulicznych podziemnych montowanych na sieci wodociągowej.
Odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji
ściekowej w drogach lub ciągach pieszojezdnych.
Odprowadzenie wód opadowych – do sieci kanalizacji
deszczowej w drogach lub ciągach pieszojezdnych, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie
wód opadowych:
a) z dachów budynków – na tereny nieutwardzone w
granicach działek budowlanych,
b) z dojść, podjazdów i miejsc postojowych dla samochodów – do gruntu poprzez studzienki
z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych
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zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Obowiązuje zachowanie szczegółowych urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się przebudowę tych urządzeń w sposób
nie pogarszający stosunków wodnych na terenach objętych
planem oraz na terenach zlewniowo związanych.
Do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz
przewodowy lub indywidualne źródła energii.
Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach pieszojezdnych.
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być
oparte o obowiązujący w gminie system z uwzględnieniem
selektywnej gospodarki odpadami. Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na gminne wysypisko śmieci.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności
za wady ukryte nieruchomości, których nie można było
stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Nieruchomość nie posiada przeprowadzonych badań
geologicznych.
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona
we własnym zakresie.
Do ceny działek doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 370,00 zł – za wycenę
działki oraz 12,88 zł - koszty kartograficzne.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard
z dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 4.300,00
zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 21.01.2013r.
do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
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środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument
tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,
w rozumieniu ustawy o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą
wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i
miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia
na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
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Ogłasza IV przetarg nieograniczony na dzierżawę
lokalu użytkowego położonego
przy ul. 3 Maja 41 w Nowogardzie
o powierzchni użytkowej 35,38 m2 -na okres 5 lat.
Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych.
Wszelkie prace remontowe. adaptacyjne - osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania własnym staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni obiektu ustala się na 3,00zł.
Postąpienie przetargowe wynosi 0.50zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 391,66zł (3xczynsz miesięczny wg.stawki wywoławczej+23%VAT) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na konto nr 6812403884111000042092441 PEKAOS.A.I/0 Nowogard
najpóźniej do dnia 07 stycznia 2013r. do godziny 14.00
Osoby przystepujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu.
Osobie, która wygra przetarg. auchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej,wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012r. o godzinie w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1
sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągowa oraz kanalizacyjną.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji niezależnie odpłacenia czynszu najmu z 23% podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul.
700-Lecia 14.
Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

L.p.

1.

Oznaczenie
Położenie
nieruchomości
nieruchomości wg księgi
wieczystej

Obręb nr 2
m. Nowogard
ul. A.Krajowej
12a

KW nr
SZ1O/00049444/8

Nr
działki

370/1

Powierzchnia
działki w m2

46 m2

Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Forma sprzedaży Cena działki

Działka zabudowana
jest pawilonem
handlowym
bezprzetargowo
wzniesionym ze
środków własnych
osoby fizycznej

Forma zbycia

Bezprzetargowa sprzedaż
działki na własność wraz z
przeniesieniem własności
5.396,00 zł pawilonu handlowego z
zaliczeniem nakładów
poniesionych na jego
wybudowanie

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może
być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.12.2012r. do dnia 08.01.2013r.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września
2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej
niezabudowanej, położonej w obrębie Sikorki gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna niezabudowana
o nr ewidencyjnym 85/2 o pow. 0.25 ha (symbol użytku gruntowego – RIII b - 0,01 ha, RIV a - 0,23 ha, RV 0,01 ha), położona
w obrębie Sikorki gm. Nowogard.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości: pola
uprawne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
48382 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przeznaczenie określone w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogard przyjętym Uchwałą Nr XLIV/345/02
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku cele rolne.
Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu
19.07.2012r.
Termin
przeprowadzonego
drugiego
przetargu
02.11.2012r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2013r. o godz. 1015 w
sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 6.880,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00
zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników
przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę
działki - 260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard
z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we
własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 688,00 zł
najpóźniej do dnia 21.01.2013r. na konto Urzędu: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w
podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument
tożsamości.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego
miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia
na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Burmistrz Nowogardu ogłasza otwarte
konkursy ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w zakresie:
Wspierania przedsiębiorczości - 20 000 zł
Ochrony zdrowia- 43 000 zł
Zajęć pozalekcyjnych – 16 000 zł
Wsparcia emerytów i rencistów – 9 000
Opieki społecznej – 40 000 zł

Ochrony środowiska – 22 000 zł
Kultury fizycznej i sportu – 475 000 zł
Wspierania inicjatyw społecznych – 25 000 zł
Rozwoju wsi – 12 000 zł

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta i nazwą zadania do dnia
17.01.2013 r do godziny 15.30 w Biurze obsługi Interesanta ( pok. Nr 5) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl w zakładce Otwarte Konkursy Ofert 2013,
oraz w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy pokój nr 209,210, tel. 91 39 26 293, 91 39 26 233, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Wydział RLiF
Magdalena Leśniak

Burmistrz Nowogardu
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 11 i 14 grudzień 2012 roku nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i
Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91392 62 27.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:
1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; 2. sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7,
4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego;
6. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul.
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;
8. Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; 10.
„Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; 12. Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; 13. Urząd Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul. Boh.
Warszawy 103; 15. Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn,
ul. Boh. Warszawy 44; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; 17. Apteka
„NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 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. Warszawska 9; 22.
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 Lecia
20; 24. Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 25. Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh.
Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego
4; 27. Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spożywczy
„DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;
30. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; 31. Zakład
Karny, ul. Zamkowa 7; 32. Sklep spożywczo-przemysłowy „KOGUTEK”,
ul. Żeromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; 34. Sklep
spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; 35. Sklep spożywczy
Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema
42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3 37. HUSQVARNA,
Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Sklep
„U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Antoni Bielida przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok.
nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy
Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 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

