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Radni obradowali na forum szkoły
W środę, 27 lutego radni Rady Miejskiej zebrali się na XXIII Sesji. Miejscem obrad było forum Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Bohaterów Warszawy.

Taką lokalizację wymusiła obecność na sesji sołtysów, 
znacznie wzrosła więc liczba uczestników.

Szeroki był także program obrad - radni pracowali nad 17 
projektami uchwał.

Po uczczeniu minutą ciszy odejście radnego Romana Mie-
czysława Saniuka, rada podjęła uchwałę o wygaśnięciu Jego 
mandatu.

Najwięcej kontrowersji i burzliwą dyskusję wzbudził 
punkt w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przypominam, że w uchwalonym przez Radę budżecie 
na rok 2013 zaplanowano emisję obligacji na łączną kwotę 9 
milionów złotych (9 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąc zło-
tych każda). Realizując uchwałę budżetową wniesiono więc 
projekt uchwały. Projektu nie akceptowali radni Wspólnego 
Nowogardu i posłowie niezależni - proponowali oni zmienić 
projekt uchwały na dwie oddzielne uchwały: emisja obligacji 
na kwotę 6 milionów złotych z przeznaczeniem na szpital i 
drugą uchwałę o emisji 3 milionów złotych z przeznaczeniem 
na inne cele, której by nie poparli. Jeśli ich wniosek uzyskałby 
większość, inwestycje o wartości 3 mln złotych musiałyby być 
w konsekwencji „wycięte” z tegorocznego budżetu i nie wyko-
nane.

Po długiej i burzliwej dyskusji pod głosowanie poddano 
projekt uchwały bez zmian. Za projektem było 8 radnych, 5 
radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Gmina wyemituje więc obligacje o wartości 9 milionów 
złotych - 6 milionów na pokrycie zobowiązań Gminy związa-
nych z budową szpitala i 3 miliony złotych z przeznaczeniem 
na realizację innych zadań zapisanych już w budżecie gminy.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji zaplanowanych i 
realizowanych w tym roku wraz z określeniem ich wartości. 
Z których inwestycji chcieli zrezygnować radni opozycji, tego 
nie powiedzieli.

Najważniejsze wydatki na inwestycje w budżecie na 2013 
rok.
•	 rozbudowa szpitala wraz z budową lądowiska dla helikop-

terów – 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
•	 zagospodarowanie terenu przy placu zabaw SP nr 1  

- 5 000 zł,
•	 budowa placu zabaw przy ul. Zielonej – 70.000 zł
•	 projekt budowy „bocznego” boiska na stadionie ze sztucz-

nej 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 Ogólnokształ-

cących – 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 Si-

korkach – 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
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Świetlica w Wierzchach
W poniedziałek, 4 marca burmistrz Robert Czapla podpisał w budynku po byłym sklepie w Wierzchach umowę przeka-
zania tego obiektu pani sołtys Karolinie Iwanów.

Cała ta operacja to przykład dobrej woli i operatywności bur-
mistrza i ratuszowych urzędników. Jak informowaliśmy na stronie 
internetowej UM w dniu 18 lutego w ratuszu podpisano umowę 
w myśl której pan Tomasz Górnik przekazał działkę wraz z budyn-
kiem sklepu w miejscowości Wierzchy na rzecz Gminy Nowogard, 
a w zamian Gmina przekazała panu Górnikowi działkę w m. Masz-
kowo. Już po dwóch tygodniach umowa została potwierdzona sto-
sownym aktem notarialnym, a budynek przekazano mieszkańcom 
sołectwa Wierzchy. Budynek jest w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym, obok sali głównej jest pomieszczenie kuchenne i sanitar-
ne oraz sala pełniąca dotychczas rolę magazynu. Budynek posiada 
podłączenie do instalacji wodnej i energetycznej. Przystosowanie 
lokalu dla potrzeb świetlicy nie będzie trudne ani kosztowne..

tekst i foto Lesław M. Marek

Komu Laur Cisowy?
W dniu 15 lutego obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza Nowogardu Roberta Cza-
pli udział wzięli członkowie Kapituły Antoni Bielida, Mieczysław Cedro, Aneta Drążewska, Adam Fedeńczak, Franciszek Karolew-
ski, Waldemar Pędziszczak, Eligiusz Rzechuła oraz kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urszula Berezowska.

Wnioski należy składać do Wydziału Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy do dnia 29 marca b.r.

Honorowe wyróżnienie
„LAUR CISOWY” za rok 2012
Już po raz dwunasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do 

wzięcia udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym 
roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespo-
łów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy No-
wogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowo-
gardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i 
za granicą w dwóch kategoriach:

Biznes i gospodarka
Działalność społeczna
(w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki 

zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny 

”Laur Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-
szeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szczególne 
zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej. 

Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla 
laureata, który w poprzednich latach otrzymał wyróżnienie  
,,Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i zło-
żenie wniosku do dnia 29 marca 2013 r. do godz. 15:30 w Biurze 
Obsługi Interesanta, pok. nr 5, lub przesłanie pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, 
z dopiskiem „Laur Cisowy”.

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zasad przy-
znawania honorowego wyróżnienia ,, Laur Cisowy’’, Regulamin 
oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamiesz-
czone  są na stronie internetowej www.nowogard.pl, w zakładce 
LAUR CISOWY. Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia 
jest  dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1.

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, 
tel:913926293, 9125554, pok.209, 201, pl. Wolności 5

e-mail: promocja@nowogard.pl
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kolejne pieniądze pozyskane  
przez gminę Nowogard

W dniu 31.01.2013 r. Gmina Nowogard uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa drogi 
gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpie-
czeństwo-Dostępność-Rozwój.

Łączna wartość inwestycji: 532 tysiące zł. Kwota dofinanso-
wania: 266 tysięcy zł (50%).

Celem projektu jest przebudowa istniejącej drogi Jana 
Pawła II w Nowogardzie, polegająca na wykonaniu jezdni o 
szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki 
typu polbruk, z uwzględnieniem dowiązania do istniejącego 
parkingu dla samochodów osobowych oraz dowiązanie do 
drogi wojewódzkiej nr 106 i budowa kanalizacji deszczowej.

Ulica Jana Pawła II znajduje się na wjeździe do Nowogardu 
od strony Stargardu Szczecińskiego. Jej początek znajduje się 
na krawędzi drogi wojewódzkiej (ulica Poniatowskiego). Ulica 
znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Rodzin-
nych Domów Dziecka.

Przedmiotowy odcinek charakteryzuje się nawierzchnią 
gruntową o szerokości 4,0 m na odcinku od ul. Poniatowskiego 
do wjazdu na parking. Na dalszym odcinku jest nieprzejezdna.

Nawierzchnia na całej długości odcinka jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Brak zachowania profilu podłużnego i po-
przecznego przyczynia się do występowania zastoisk wody, co 
zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym przyczynia się do 
braku przejezdności ulicy.

Projekt z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej ul Jana Pawła II, 
wpływając jednocześnie na poprawę komunikacji w centrum 
Nowogardu w obrębie drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Ponia-
towskiego).

Inwestycja, zgodnie z przygotowanym harmonogramem 
działań, rozpocznie się w kwietniu 2013 r. , zaś jej zakończenie 
planowane jest na wrzesień 2013 r.

Jarosław Soborski
Z-ca Kierownika w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Urząd Miejski w Nowogardzie 

Sołectwa jednostkami pomocniczymi
Rada Miejska na sesji w dniu 27 lutego br. nadała sołectwom Gminy Nowogard nowe statusy jednostek pomocniczych.

Podczas głosowania na sali obrad była obecna ponad poło-
wa wszystkich sołtysów.

Przed podjęciem ostatecznej uchwały o statusach sołectw, 
podjęto uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy fundu-
szu sołeckiego, na wniosek mieszkańców odłączono miejsco-
wości Bochlin i Ptaszkowo od sołectwa Grabin i przyłączono 
do sołectwa Dąbrowa Nowogardzka oraz naniesiono popraw-
ki do statutów sołectw Łęgno, Konarzewo i Wierzchy. Wszyst-
kie projekty uchwał przyjęto bez głosów przeciwnych i wstrzy-
mujących się.

Aktualnie na terenie gminy Nowogard funkcjonuje 36 so-
łectw ze statusami jednostek pomocniczych:

Boguszyce, Błotno, Brzozowo,Czermnica, Dąbrowa Nowo-
gardzka, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarze-
wo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, 
Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, 
Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, 
Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Ża-
bowo, Żabówko.

LMM
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S P R O S T O W A N I E 
do artykułu radnego Wiatra

W nawiązaniu do artykułu Dziennika Nowogardzkiego z 22 lutego 2013r. pt. „Czy burmistrz się znowu pomylił, czy kła-
mał?” informuję, iż poniżej cytowana wypowiedź Pana Radnego Michała Wiatra nie przedstawia stanu faktycznego i nie 
jest zgodna z prawdą:

„…zapoznając się z materiałami na 
najbliższą sesję, tj. 27 lutego, znalazłem w 
porządku obrad punkt dotyczący emisji 
obligacji. Na grudniowej sesji burmistrz 
tłumaczył m.in., iż gmina w 2013 roku po-
nownie wyemituje kolejną część obligacji 
na zakończenie remontu szpitala, bo szpi-
tal to najważniejsza inwestycja. Skarbnik 
wyjaśniał: „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). 
Jakież było moje zdziwienie, kiedy w punk-
cie odnośnie emisji obligacji, na najbliższej 
sesji nie było śladu po kwocie 6.000.000 zł 
na przebudowę szpitala, natomiast wid-

niała 9.000.000 zł, czyli o 3.000.000 zł wię-
cej.”

Pragnę zauważyć, iż zgodnie z załącz-
nikiem do projektu budżetu na rok 2013 
złożonym radnym już 15 listopada ubie-
głego roku, jak i w samym uchwalonym 
budżecie na rok bieżący zapisano emisje 
obligacji w wysokości 9.000.000 zł. (doku-
ment w załączeniu).

W roku 2013 udział inwestycji w wy-
datkach ogółem wynosi 15,4%, co stanowi 
kwotę ponad 11 mln zł; w tym rozbudowa 
nowej części szpitala stanowi 6 mln zł. 
Realizacja powyższej inwestycji w bie-
żącym roku to efekt zaciągniętego zo-

bowiązania wobec firmy wykonawczej 
SKANSKA SA, która została wybrana 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
Zgodnie z zawartą umową, gmina zo-
bowiązała się sfinansować realizację tej 
inwestycji w latach 2011-2013. Pragnę 
przypomnieć, iż Rada Miejska w drodze 
uchwały z dnia 29 czerwca 2011 roku, 
zobowiązała Burmistrza w ramach ni-
niejszej inwestycji do wyemitowania 
obligacji na łączną kwotę 20 mln zł, z 
czego w roku 2011 – 5 mln zł, w 2012- 9 
mln zł i 6 mln w roku 2013.

Reasumując należy podkreślić, iż 
gmina Nowogard w budżecie roku 2013 
zamierza wykonać inwestycje na kwotę 
ponad 11 mln zł, wyemitować obligacje 
na kwotę 9 mln zł, z czego 6 mln dotyczy 
inwestycji rozpoczętej w 2011 roku pn. 
„Modernizacja budynku oraz dokoń-
czenie nowej części Szpitala”. Pozostałe 
3 mln obligacji będą przeznaczone na 
inne inwestycje, ujęte w budżecie.

W związku z tym, iż wyżej opisane in-
formacje Pan Radny Michał Wiatr posia-
dał już listopada ubiegłego roku, proszę 
o dokonanie sprostowania w najbliższym 
wydaniu Dziennika Nowogardzkiego.

Nowogard, dnia 26 lutego 2013 roku                                  
Skarbnik Gminy Nowogard 

    Marcin Marchewka

Oczywiście, tradycyjnie już Dziennik 
Nowogardzki nie publikuje sprostowań, 
ani polemiki Urzędu Miejskiego i nie wia-
domo dlaczego nie chce dopuścić do Czy-
telników argumenty przedstawiane przez 
Gminę Nowogard. Może dlatego, że zda-
niem wydawcy i redaktorów o własnej gmi-
nie należy pisać tylko źle i tylko nieprawdę? 
Ów panowie przyczyniają się do antypro-
pomocji i psucia wizerunku gminy, w której 
mieszkają i żyją. Przecież Dziennik czytają 
nie tylko mieszkańcy Gminy Nowogard.

R a d y   M i e j s k i e j   w   Nowogardzie
z  dnia  28  grudnia  2012  roku        

 
 w złotych

1 2 3 4

1 Kredyty  § 952 -
2 Pożyczki  § 952 -

3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu UE

 § 903
-

4 Spłaty pożyczek udzielonych  § 951 -
5 Prywatyzacja majatku jst  § 944 -
6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  § 957 -
7 Papiery wartościowe (obligacje)  § 931 9 000 000
8 Wolne środki  § 950 2 384 328

P r z y c h o d y   o g ó ł e m 11 384 328

1 Spłaty kredytów  § 992 -
2 Spłaty pożyczek  § 992 69 650

3
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu UE

 § 963
-

4 Udzielone pożyczki  § 991 -
5 Lokaty  § 994 -
6 Wykup papierów wartościowych (obligacji)  § 982 3 000 000
7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń  § 995 -

R o z c h o d y   o g ó ł e m 3 069 650
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/204/12    

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  BUDŻETU  GMINY  NOWOGARD  NA  ROK  2013

 

Kwota 2013 r.TreśćLp. Klasyfikacja § 
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Nowy system zbiórki odpadów

Z korzyścią dla mieszkańców
W celu złagodzenia mieszkańcom gminy skutków wpro-

wadzenia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, na wniosek zespołu powołanego do opracowania i 
wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, Burmistrz Nowogardu wprowadził pod obrady 
Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 r. projekt zmiany uchwa-
ły w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska pro-
pozycję zaakceptowała.

Zmiana zakłada przejęcie przez gminę obowiązku wypo-
sażenia nieruchomości w zestawy pojemników i worków do 
gromadzenia odpadów komunalnych (przypominamy, iż w 
świetle ustawy sprzed jej nowelizacji gminy nie miały możli-
wości przejęcia tego obowiązku na siebie i spoczywał on bez-
pośrednio na właścicielu nieruchomości).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 
odpadów scedowane w ramach przetargu na przedsiębiorcę, 
który świadczył będzie usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów, zwolni mieszkańców z ponoszenia dodatkowych 
kosztów związanych z dzierżawą lub zakupem odpowiednich 
pojemników.

Przewodniczący zespołu do opracowania i wdrożenia no-
wego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Damian Simiński

ZGŁOŚ SIĘ PO STYPENDIUM!

Stypendium naukowo-socjalne
Jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce i jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej lub studentem uczelni wyż-
szej to dajemy Tobie szansę na otrzymanie stypendium naukowo-socjalnego w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypen-
dium przyznawane jest na okres semestru.

Aby otrzymać stypendium wystarczy, że spełnisz wymaga-
ne warunki:

•				Jesteś	mieszkańcem	gminy,	na	terenie	której	prowadzi-
my działalność.

    Jesteś uczniem lub studentem kierunków rolniczych, a 
także innych kierunków związanych z działalnością Poldanor 
SA.

W ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 
4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policeal-
nych.

W ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 
4,0 w przypadku szkół wyższych.

Osiągane dochody na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekraczają połowy średniego wynagrodzenia 
krajowego.

Złożysz w terminie wszystkie wymagane dokumenty okre-
ślone w „Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-so-
cjalnego przez Poldanor SA”.

Termin zgłaszania wniosków na semestr letni 2013 roku 
upływa 5 kwietnia.

Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres:

Poldanor SA
ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo
z dopiskiem „Stypendium”

Dodatkowe informacje na temat stypendium można zna-
leźć:

- na stornie www.poldanor.com.pl w zakładce „Społeczna 
Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa” 

w podstronie ”Stypendium naukowo – socjalne”.
- Dział Zasobów Ludzkich pod numerem 
+48 59 833 43 61 (od poniedziałku do piątku), 
e-mail: hr@poldanor.com.pl.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków !!!
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Zakończono remont w SP nr 3
26 lutego br., burmistrz Robert Czapla wraz dyrektorem Za-

kładu Karnego płk. Jerzym Dudzikiem oraz insp. ds. zatrudnie-
nia por. Iloną Rafinską oficjalnie przekazali zakończone prace 
związane z remontem szkoły, dyrektorowi SP nr 3 w Nowogar-
dzie Piotrowi Kazubie.

Dwutygodniowa przerwa, jaką były ferie zimowe była 
idealną okazją do wykonania najpotrzebniejszych prac w ra-
mach, których: wymalowano sufity i położono nową strukturę 
na ścianach oraz odmalowano kaloryfery i poręcze na koryta-
rzach. Poprzedni remont miał miejsce 9 lat temu a więc była to 
najwyższa pora aby wnętrze szkoły odnowić. Prace wykony-
wane były bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym.

Na koniec spotkania zarówno burmistrz jak i dyrektor ZK 
otrzymali od młodzieży szkolnej podziękowania za wykonanie 
remontu.

Tak wyglądały korytarze na I piętrze przed i w trakcie remontu...

...a tak wyglądają obecnie
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GMINA NOWOGARD
oraz KOSZALIŃSKIE CENTRUM 

WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
zapraszają zainteresowane osoby do udziału w procesie 

tworzenia projektu Strategii rozwoju 
Gminy Nowogard na lata 2014 - 2022

Cały proces składać się będzie z dwóch etapów:
1. Dwudniowe wyjazdowe szkolenie z zakresu zasad modelowania i wzmacniania współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (data szkolenia: 19-20 marca 2013r.). 
Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe; uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie koszty ewentualnego dojazdu na miejsce szkolenia (szkolenie 
zorganizowane będzie w odległości maksymalnie 50km od Nowogardu).

2. Praca zespołu roboczego nad konkretnymi zapisami projektu Strategii  Rozwoju Gminy Nowogard na 
lata 2014 – 2022 (w okresie marzec – wrzesień 2013r.). Zespół spotykać się będzie na kilkugodzinnych 
sesjach moderowanych przez animatora; szacunkowa liczba spotkań: 3-6; harmonogram spotkań 
zespołu zostanie ustalony podczas szkolenia. Uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek oraz 
materiały do spotkań; uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty ewentualnego dojazdu na 
miejsce spotkań zespołu (spotkania będą organizowane w Nowogardzie).

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców Gminy Nowogard,  przedsiębiorców, reprezentantów 
organizacji pozarządowych, pracowników administracji samorządowej, którzy zadeklarują:

•	 gotowość do społecznego zaangażowania się w proces wypracowywania rzeczywistych rozwiązań 
prawnych służących rozwojowi Gminy Nowogard

•	 chęć do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną z zagadnień objętych 
wypracowywanym dokumentem,

•	 wolę poszukiwania najlepszych rozwiązań, gotowość do konsensusu i szacunek dla poglądów 
innych członków zespołu roboczego,

•	 możliwość poświęcenia swojego czasu niezbędnego do udziału w szkoleniu oraz spotkaniach 
zespołu opisanych powyżej.

Projekt  w 100% sfinansowany jest w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Wypracowany przez zespół roboczy dokument będzie poddany procesowi konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Nowogard (do końca września 2013r.).
Doświadczenia zespołu roboczego oraz efekt jego prac będą wypromowane poprzez stworzenie publikacji 
dystrybuowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz prezentację podczas wojewódzkiej 
konferencji podsumowującej projekt zorganizowanej w listopadzie 2013r.
Na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu oraz pracach zespołu roboczego czekamy do 
11 marca  br.)  O wynikach naboru poinformujemy wszystkie osoby do dnia 13 marca 2013r., które prześlą 
swoje zgłoszenie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy:  mgrabowska@nowogard.pl
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Przedszkolaki w ratuszu 
W piątek 14 lutego br., ratuszowe kancelarie przeżywały prawdziwe oblężenie interesantów - mnóstwo spraw do załatwienia 
mieli młodzi obywatele naszego miasta. Nietypowe sprawy załatwiali pięciolatkowie z Przedszkola Publicznego nr 3 - panie 
Joanna Kuna i Elżbieta Siwińska postanowiły zapoznać swoich podopiecznych z pracą burmistrza i miejskich urzędników.

Niezwykłych gości powitał burmistrz Robert Czapla i za-
prosił do swojej kancelarii.

Każdy z nich mógł usiąść w fotelu i przez chwilę być naj-
ważniejszą osobą w mieście. Następnie - tak jak czyni to go-
spodarz - rozpoczęła się kontrola ratuszowych biur, by zapo-
znać się z pracą poszczególnych urzędników. Jak dokładni i 
ciekawi byli przedszkolacy widać na zdjęciu.

Po wyczerpującej ale kształcącej wycieczce po ratuszo-
wych piętrach przedszkolacy powrócili do kancelarii burmi-
strza - ostatnie uwagi, podziękowania i obietnice - niektórzy 
mają zamiar tutaj wrócić w charakterze...burmistrza. Powo-
dzenia!

tekst i foto LMM

Halowa Liga Piłki Siatkowej LZS

Zwycięstwo zespołu z Czermnicy
W piątek 23 lutego br., w SP nr 4  przy osiedlu Bema odbyła się ostatnia kolejka Halowej Ligi Piłki Siatkowej organizo-
wanej przez MGZ LZS Nowogard.

Wyniki:
1)Wojcieszyn – Ostrzyca  - 0:0 (obopólny walkower)
2)Nadleśnictwo – Kościuszki – 3:2
3)Szczytniki – ZK – 3:1
4)Czermnica – Sikorki – 3:2
Klasyfikacje generalne HL Piłki Siatkowej:
   Punkty  Sety
1) Czermnica   33  38/16
2) Sikorki   32  37/16 
3) Wojcieszyn  28  31/17
4) Szczytniki  25  29/22
5) Nadleśnictwo  18  27/28
6) ZK   15  20/33
7) Kościuszki   10  15/35
8) Ostrzyca   3  5/36

Najlepszym wystawiającym został Mateusz Saja z Wojcie-
szyna.

Najlepszym atakującym Paweł Wojdyło z Sikorek.
Najwszechstronniejszym uznano Marcina Rape z Czermni-

cy.

Trzy czołowe zespoły otrzymały puchary ufundowane 
przez MGZ LZS Nowogard, najlepsi wyżej wymienieni zawod-
nicy statuetki. 

Sędziami zawodów byli:
Jerzy Kusiak
Grzegorz Tandecki
Wiesław Buczyński

Tekst i foto Żaneta Jakubowska
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Mistrzostwa Powiatu Szkół  
Podstawowych w Piłce Siatkowej

W dniach 19 i 22 lutego 2013  r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
Goleniowskiego Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej Dziewcząt   i Chłopców. Do zawodów zgłosiły się drużyny z No-
wogardu, Goleniowa i Osiny. 

Oto klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:
Wyniki:
SP 3 Goleniów – SP 4 Nowogard: 2 – 0
SP 4 Goleniów – SP 3 Nowogard: 2 – 0
SP 3 Goleniów – SP 3 Nowogard: 1 – 2
SP 4 Nowogard – SP 4 Goleniów: 0 – 2
SP 3 Goleniów –  SP 4 Goleniów: 0 – 2
SP 4 Nowogard – SP 3 Nowogard: 1 – 2

1 miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie 
2 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie – 

opiekun Jacek Cieślak
3 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie 
4 miejsce –    Szkoła Podstawowa nr  4 w Nowogardzie – 

opiekun Wiesław Buczyński 
5 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie 
Do Mistrzostw Regionu B awansowała  Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Goleniowie.
Chłopcy:
Wyniki:
SP 4 Goleniów – SP Orzechowo:  0 – 2
SP 4 Nowogard – SP 2 Goleniów:  2 – 0
SP 4 Goleniów – SP Osina: 2 – 1
SP Osina – SP Orzechowo: 2 – 0
SP 4 Goleniów – SP 2 Goleniów: 2 – 0

SP Orzechowo – SP 2 Goleniów: 2 – 1
SP 4 Nowogard – SP Osina: 1 – 2
1 miejsce –  Szkoła Podstawowa w Osinie
2 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie – 

opiekun Wiesław Buczyński 
3 miejsce –   Szkoła Podstawowa w Orzechowie – opiekun 

Rafał Urtnowski 
4 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie 
5 miejsce –   Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie 
Do Mistrzostw Regionu B awansowała Szkoła Podstawowa 

w Osinie.
Informacja Wydz. EZKiS

Foto Rafał Urtnowski
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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 dzierżawę nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nowogard 

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część działki 
o numerze ewidencyjnym 311/7 o pow. 6,0023 ha (użytki zie-
lone, symbol użytku gruntowego – ŁIV, ŁV, PsIV, W-RV, W-ŁIV, 
W-ŁV), położona w obrębie Olchowo gmina Nowogard z prze-
znaczeniem na cele rolne. Przedmiot dzierżawy zaznaczony 
jest na mapie ewidencyjnej kolorem czerwonym.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 2 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2013r. o godz. 1000 
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 39 
zł/ ha gruntu w stosunku rocznym.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie przewidzianym 
dla płatności zobowiązań pieniężnych rolników wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podat-
ku rolnym (Dz.U. z 1993 roku, nr 94, poz. 431 z późniejszymi 
zmianami), tj. do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 li-
stopada.

Postąpienie ustalone zostało na 1,00 zł stawki wywoław-
czej czynszu dzierżawnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników 
przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżaw-
nego, tj. 140,00 zł najpóźniej do dnia 08.03.2013r. na konto 
Urzędu Miejskiego:  Bank  PEKAO  S.A. I O/Nowogard  

nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego do godz. 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy oka-
zać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument 
tożsamości. 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zo-
stanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie po14 
dniach od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca-
łości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia prze-
targu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od złożenia pod-
pisu pod umową dzierżawy, wpłaconego wadium nie zwraca 
się. Wadium przepada na rzecz Gminy Nowogard.

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. 91/3926227.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interne-
towej www.bip.nowogard.pl
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Pieniądze oraz pomoc  
dla organizacji pozarządowych  

z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi szereg licznych programów, wspierając różnorodne działania oby-
watelskie. Wśród programów tych można wyróżnić m. in. program „Równać szanse” oraz „Działaj lokalnie”.

W ramach programu „Równać szanse” organizacje pozarzą-
dowe mogą starać się o dofinansowanie swojego działania w 
wysokości do 40 tys. zł. Działanie realizowane będzie od 1 lipca 
2013r. do 30 listopada 2014r. (15 miesięcy). Nabór do progra-
mu trwa do 8 marca br. Dokładne informacje o realizowanym 
naborze znajdują się na stronie internetowej www.rownac-
szanse.pl.

Program „Działaj lokalnie” zaprasza organizacje pozarzą-
dowe do tworzenia Ośrodków Działaj Lokalnie, które wspiera-
ją inicjatywy o zasięgu lokalnym. Organizacje tworzące ODL 
otrzymują dotację na obsługę swoich zadań oraz na tworzenie 
konkursów dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Nabór organizacji do tworzenia Ośrodków Działaj Lokalnie 
trwa do 12.03.2013 r. Szczegółowe informacje odnośnie wa-
runków przystąpienia do programów znajdują się na stronie 
internetowej www.dzialajlokalnie.pl.

Wszystkie programy realizowane przez PAFW można zna-
leźć na stronie www.pafw.pl/programy. Programy w/w fun-
dacji aktywują działania m. in. nauczycieli, szkół, seniorów. 
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami programów 
PAFW.

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Punkt Urzędu Skarbowego w Nowogardzie
Informujemy, iż od 1 marca br. do 30 kwietnia br.,  

uruchomiony zostanie Punkt Urzędu Skarbowego w Nowogardzie.
Punkt jest czynny we wtorki i w czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00.
Mieści się w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (wejście z drugiej stro-

ny Ratusza – od szczytu).

Najświeższe informacje - jeszcze szybciej
Szanowni Czytelnicy,
Od kilku tygodni funkcjonuje w nowej szacie graficznej strona internetowa Nowogardu: www.nowogard.pl
W trosce o jak najszybsze przekazywanie Państwu świeżych informacji, wprowadziliśmy dodatkowe ułatwienie: 

NEWSLETTER.
Wystarczy, że wpiszecie Państwo na stronie w znajdującej się tam rubryce swoje imię oraz adres poczty inter-

netowej, najświeższe wiadomości, które zamieszczamy na portalu będą Wam w tym samym czasie przesyłane na 
skrzynkę mailową.

Zachęcamy do skorzystania z ułatwień i życzymy miłej lektury.
Administratorzy
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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

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 No-
wogardzie, 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-prze-
mysłowy „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, 38. Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 
58, 39. 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 inte-
resantów 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 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE”
wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku  
w Nowogardzie

Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realiza-
cję programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Każda złotówka zostanie przekazana na zakup sprzętu dla 

nowogardzkiego szpitala. KRS 0000207800


