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95. rocznica
Odzyskania Niepodległości
Ochody rozpoczęły się tradycyjnie od Mszy Świętej za Ojczyznę, która została odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie. O 12.00 pod
Pomnikiem Kombatantów RP zebrali się wszyscy, którzy chcieli

uczcić 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Oprócz władz samorządowych reprezentowanych przez burmistrza Roberta Czadokończenie str. 3

Kolejny etap poprawy czystości
nowogardzkiego jeziora
Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej polegająca na
posadowieniu kolejnych 2 separatorów i przebudowie kanałów deszczowych, odprowadzających wody opadowe do
jeziora w rejonie między „Okrąglakiem”, a restauracją „Przystań”. Separatory i wyremontowane kanały to kolejne działanie przyczyniające się do poprawy czystości Nowogardzkiego
jeziora.
Wykonawcą robót jest firma „ELJOT” ze Szczecina za cenę
119.406,80 zł.
Dotychczas burmistrz Nowogardu podjął działania, polegające na rekultywacji jeziora, w skład którego wchodzą: następujące działania strącanie fosforu za pomocą dozowanego
do jeziora piksu żelaza, uruchomienie aeratora napowietrzającego wody jeziora i biomanipulacja tj. zarybianie narybkiem
szczupaka.
Oprócz tego, co jakiś czas na naszym jeziorze pływa specjalnie przystosowana łódź, która dokonuje tzw mobilnej aeracji
pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu. Zabieg ten
polega na jakby „uprawieniu” całej powierzchni jeziora aeratorem mobilnym, co pozwala na dotlenienie strefy przydennej i

precyzyjną inaktywację fosforu (eliminacja fosforu silnie ogranicza tzw. zakwity).
Koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniesie 400 000 zł z
czego kwotę w wysokości do 170 700 zł dofinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wszystkie te działania sprawiły, że nowogardzkie jezioro stało się
czyste i jest perełką i dumą naszego miasta i regionu.
Piotr Suchy
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Wywiad z sołtysem Orzechowa

Wykonaliśmy Plan Odnowy Miejscowości
Orzechowo to miejscowość spośród 36 sołectw w gminie Nowogard, w której przeprowadzonych jest bardzo dużo inwestycji, dlatego postanowiłam porozmawiać z sołtysem Orzechowa Marianem Białczakiem co słychać w tej miejscowości.

Anna Narkiewicz: Jak długo pełni
Pan funkcję sołtysa Orzechowa?
Marian Białczak: Moja praca na stanowisku sołtysa wsi rozpoczęła się w
roku 1999, kiedy to po raz pierwszy zostałem wybrany na zebraniu wiejskim.
Od tego czasu przez kolejne lata dałem
się poznać jako dobry gospodarz wsi i
zostałem obdarzony zaufaniem mieszkańców, co skutkowało ponownym wyborem na stanowisko sołtysa. Obecna
kadencja jest już czwartą.

A.N.: Co takiego właściwie robi sołtys we wsi?
M.B.: Staram się być łącznikiem między społecznością Orzechowa, a burmistrzem naszej gminy. Przekazuję na bieżąco wszelkie problemy, jak też sugestie,
własne propozycje inwestycji i innych
spraw mających bezpośredni wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie wsi.
A.N.:Jakie ma Pan korzyści z bycia
sołtysem?
M.B.: Największą korzyścią jest poznawanie wciąż nowych ludzi, możliwość bezpośrednich z nimi kontaktów, a
przez to lepsze zrozumienie ich potrzeb
i oczekiwań.
A.N.:Czy może Pan powiedzieć w
jakich latach działo się najwięcej w
waszej miejscowości?
M.B.: W ciągu tych 14 lat mojego
urzędowania, Orzechowo zaczęło zmieniać swój wygląd, dopiero w 2011 roku
jak został wybrany obecny burmistrz
Robert Czapla. To wtedy zaczęło coś się
dziać. Szczególnie to oceniają ludzie
przyjeżdżający z zewnątrz.

A.N.:Jakie więc inwestycje zostały
wykonane podczas obecnej kadencji
samorządu?
M.B.: Podczas kadencji obecnego
burmistrza i Rady Miejskiej zostały wykonane następujące inwestycje :
Budowa placu zabaw przy szkole w
ramach rządowego programu „Radosna
Szkoła” w 2011 roku
• Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego ( piłka nożna i siatkowa) w 2012
roku
• Powstanie parku w 2012 roku
• Remont budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w 2012 roku
• Remont drogi w 2013 roku
Natomiast w pierwszej połowie 2014
roku ma zostać oddana do użytku nowo
wyremontowana świetlica wiejska, na
którą tak długo czekaliśmy.
Wszystkie te remonty wymagały
zaangażowania wielu środków finansowych, bowiem potrzeb w Gminie jest
wiele i trudno je jednocześnie sfinansować. Jestem bardzo zadowolony, że my
jako sołectwo mamy tak wiele zro-

Boisko sportowo-rekreacyjne

Świetlica wiejska - w remoncie

Plac zabaw przy szkole podstawowej

Park
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95. rocznica Odzyskania Niepodległości
dokończenie ze str. 1

plę, zastępcę burmistrza Damiana Simińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidę i radnych Rady Miejskiej oraz
przedstawicieli Powiatu Goleniowskiego, wieńce i kwiaty składały
delegacje kombatantów, nowogardzkich szkół, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej – płk Andrzej Pędziszczak, a także Komisariatu Policji w Nowogardzie. Część oficjalną uroczystości zakończyło
przemówienie okolicznościowe wiceburmistrza Nowogardu.
Następnie w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie muzyczne pt.: „CUD NIEPODLEGOŚCI”, podczas którego zebrani śpiewali wspólnie pieśni legionowe.
Ostatnim punktem niedzielnych obchodów Narodowego
Święta Niepodległości było otwarcie wystawy pt.: „Generał Władysław Anders”, którą można było obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyrektor biblioteki, Zofia Pilarz, opowiedziała zebranym
o kolejach życiowych generała Andersa.
Anna Narkiewicz

bione i możemy pochwalić się tym że nasz Plan Odnowy
Miejscowości jest realizowany.
A.N.:Jakie będą dalsze inwestycje?
M.B.: O tym decydują mieszkańcy wsi. Jest do dyspozycji
pula pieniędzy i ja mogę zaproponować wraz z Radą Sołecką
na co ją przeznaczyć.
A.N.:jak układa się z Pańska współpraca z obecnym
burmistrzem?
M.B.: Ja jako sołtys jestem bardzo zadowolony z współpracy pomiędzy gminą a naszym sołectwem. Od początku współpraca z burmistrzem Robertem Czaplą była i jest owocna, a
efekty są widoczne. Zawsze możemy liczyć równiez na pomoc
pracowników w urzędzie miejskim, którzy poświęcą czas i wysłuchają nas w każdej sprawie.
A.N.:Jakie marzenia ma sołtys wsi Orzechowa?
M.B.: Moim marzeniem jest to, aby jak najlepiej układała
się moja współpraca z mieszkańcami wsi i była efektywna. Jeśli chodzi o sprawy materialne, chciałabym, aby Orzechowo z
roku na rok było piękniejsze, tak jak to się dotychczas dzieje.
Po prostu chciałbym, żeby nam wszystkim dobrze się mieszkało.
A.N.:Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę
wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.
Wywiad przeprowadziła Anna Narkiewicz
Wywiad autoryzowany

Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam
najserdeczniejsze życzenia Pracownikom
Socjalnym oraz wszystkim Pracownikom jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu gminy Nowogard.
Życzę wszelkiej pomyślności oraz by każdy dzień
trudnej i odpowiedzialnej pracy z podopiecznymi
przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był
źródłem motywacji do coraz lepszej pracy
i osiągania wyższych celów.
Jednocześnie dziękuję za bardzo dobrą współpracę
oraz Wasze zaangażowanie w wykonywaniu trudnej,
a często niewdzięcznej pracy, za wszelką pomoc i
uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem
i znakiem nadziei, że wszystko można
jeszcze w życiu zmienić.
Życzę utrzymania dotychczasowego wysokiego
poziomu pracy zawodowej, satysfakcji
i szczęścia w życiu osobistym.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Zastępca Burmistrza
Damian Simiński

Przewodniczący Rady
Miejskiej Antoni Bielida
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AD VOCEM ŚWIETLIC WIEJSKICH
W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁAMI „GŁOS W SPRAWIE ŚWIETLIC WIEJSKICH” ORAZ „OSTRZYCA POWIEDZIAŁA NIE”
W nawiązaniu do artykułów z dnia 31.10.2013 r. pod tytułem „Głos w sprawie świetlic wiejskich” oraz z dnia 8.11.2013
roku „Ostrzyca powiedziała nie” opublikowanych w Dzienniku
Nowogardzkim, związanych z projektem uchwały w sprawie
określenia zasad, trybu korzystania i regulaminu świetlic wiejskich oraz w związku z niejasnościami dotyczącymi poszczególnych zapisów owej uchwały, uprzejmie wyjaśniam.
W miesiącu kwietniu br sołtys sołectwa Długołęka złożył
do Urzędu Miejskiego protokół z zebrania wiejskiego, na którym sołectwo uchwaliło własny projekt regulaminu świetlicy
w Długołęce. Również w trakcie spotkań okresowych sołtysi
niejednokrotnie podnosili kwestię opracowania regulaminu,
który ułatwiłby udostępnianie świetlic wiejskich.
Z uwagi na zapisy art 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594)
o brzmieniu „na podstawie niniejszej ustawy organy gminy
mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i
trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”, regulamin, zasady i tryb korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie gminy musi regulować uchwała
Rady Miejskiej i muszą być one ujednolicone dla wszystkich
25 świetlic.
W dniu 22 października br w Trzechlu, podczas konferencji
na temat bezpieczeństwa, połączonej ze spotkaniem sołtysów,
przekazano sołtysom projekt uchwały w sprawie świetlic wiejskich wraz z prośbą o zapoznanie się i konsultację z mieszkańcami swoich sołectw. Na zgłaszanie uwag do projektu uchwały
sołtysi mają czas do następnego zebrania okresowego, które
odbędzie się na koniec listopada i poświęcone będzie regulaminowi i innym sprawom bieżącym. Do dzisiaj pisemne uwagi do projektu regulaminu złożył sołtys sołectwa Długołęka i
będą one rozpatrzone.
Projekt uchwały zawiera załączniki w sprawie udostępnienia świetlicy bezpłatnie i za odpłatnością. W umowach użyczenia lub najmu „osoba upoważniona przez burmistrza” oznacza

sołtysa lub osobę z Rady Sołeckiej. Uchwała nie zmienia zatem
dotychczasowego sposobu administrowania świetlicą, a jedynie daje sołtysowi odpowiednie umocowanie prawne, którego
dotychczas nie posiadał.
Zapis w uchwale, mówiący że dochody z wynajmu świetlic stanowią dochód gminy nie stanowi próby „fiskalizacji” czy
„zamachu na wiejską kasę” jak przedstawiają to redaktorzy
Dziennika Nowogardzkiego i sołtys Ostrzycy. Kwoty wpłacone
do kasy gminy z tytułu wynajęcia świetlic będą nadal do dyspozycji sołectwa, które będzie mogło przeznaczyć je na cele
nie ujęte w funduszu sołeckim.
Powodem, dla którego wprowadzono do treści uchwały taki zapis, jest uzyskanie dodatkowych pieniędzy poprzez
umożliwienie gminie odzyskania podatku VAT od środków
wydanych na remont świetlic. Owe dodatkowe pieniądze zostałyby skierowane na teren wiejski. Aby jednak mogło to mieć
miejsce, świetlice muszą generować dochód w postaci opłat
za najem i musi on stanowić dochód gminy. Skoro gmina przeznaczyła w 2013 r. na utrzymanie i remonty świetlic ponad 740
tysięcy złotych, to uzyskany w ten sposób zwrot VAT wyniósłby
około 139 tysięcy. Jest to przeszło dziesięć razy tyle, ile w ramach ustawy o funduszu sołeckim otrzyma w 2014 r. Ostrzyca!
Ponadto, podkreślam raz jeszcze, iż środki ze zwrotu podatkowego zostaną w całości przeznaczone na dalsze inwestycje na
terenach wiejskich.
Projekt uchwały wciąż znajduje się w fazie konsultacji z sołtysami i społecznością sołectw. To od nich zależy, czy uchwała
wejdzie w życie w proponowanym brzmieniu. Obecne zapisy
uchwały dają szansę na pojawienie się w budżecie gminy nowej puli pieniędzy na inwestycje na wsi – to, czy z sołectwa z
tych pieniędzy skorzystają, zależy od ich mieszkańców.
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa
Ewa Jakubcewicz

Gmina Nowogard ponownie laureatem
konkursu „Przyjazna wieś”
Gmina Nowogard kolejny raz przystąpiła
do konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy
projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Do konkursu zgłoszono projekt pn. „Przebudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Trzechel”. W ramach zrealizowanego
projektu została wykonana gruntowna przebudowa świetlicy.
W budynku urządzono salę główną o pow. 80 m2, zaplecze
kuchenne, pracownie garncarską z piecem do ceramiki oraz
sanitariaty i oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowano również teren wokół budynku. Gmina Nowogard pozyskała dofinansowanie w wysokości 145 000 zł
na w/w projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Mieszkańcy Trzechla i okolicznych wsi uzyskali estetyczny i
funkcjonalny obiekt do aktywnego spędzania wolnego czasu.
W nowej świetlicy wiejskiej sołectwo Trzechel wraz ze Stowa-

rzyszeniem „Przystanek Trzechel” zorganizowało już wiele spotkań, warsztatów i imprez kulturalnych.
Gmina Nowogard zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna na etapie regionalnym (woj. zachodniopomorskie) i otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 2 000 zł.
Urszula Berezowska, WRLFKiS
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Odbiór chodnika przy pomniku
„Poległym na wschodzie”
na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie
W czwartek 24 października br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, dokonali odbioru remontu chodnika pod pomnikiem „Poległym na wschodzie„ na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował: rozebranie istniejącego chodnika
z płyt betonowych oraz obrzeży, wykonanie koryta na całej
szerokości oraz ułożenie nowej nawierzchni. Chodnik został
wykonany z kostki betonowej typu POLBRUK na odpowiedniej
podbudowie.
Wykonawcą robót była firma K&M z Choszczna. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 6500,00 zł brutto. Łączna długość wyremontowanego chodnika to 28 mb.
Pomnik na nowogardzkim cmentarzu jest wyjątkowy, ponieważ przy nim spotyka się pokolenie i potomkowie tych,
którzy na „ nieludzkiej” ziemi stracili zdrowie i życie. Od dziś,
dzięki tej inwestycji gminy Nowogard, miejsce to nabierze
szczególnego charakteru.
Anna Narkiewicz

Remont trybun na „Dolnym” Boisku
Na boisku „dolnym”, zlokalizowanym przy świetlicy PROMYK na Placu Szarych Szeregów, trwa remont trybun. Ja sam
osobiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz wymieniono siedzenia na „dolnym”. Połamane siedziska na trybunach, pokrzywione płyty pod stopami i pogięte bramy wejściowe – oto widok, jaki kojarzył się nam z boiskiem na Placu Szarych
Szeregów.
Prace remontowe wykonuje nowogardzka firma PPHU
KUGA, która dokona wymiany istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę betonową typu POLBRUK, naprawi pochylone i uszkodzone ławki wraz z wymianą ich
siedzisk, wykonana nowe schody betonowe prowadzące na
trybuny (po dwa na każdą stronę) oraz wykona nowe furtki
wejściowe.
Remont trybun na „dolnym” boisku sprawi, że kibicom będzie o wiele wygodniej dopingować swoich zawodników, np.
w czasie rozgrywek nowogardzkiego Streetballu.
Koszt inwestycji to 52.490,00 zł brutto. Termin wykonania
prac: 20 grudnia 2013 roku.
Opr. Piotr Suchy
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Uroczystość otwarcia wyremontowanego
odcinka drogi Nowogard-Truskolas
niowski, Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu, Krystyna Łazarz – Prezes Zarządu PRD Nowogard, Krzysztof Czura – Wiceprezes Zarządu PRD Nowogard, przedstawiciele Policji, radni
powiatu goleniowskiego oraz radni gminy Nowogard, sołtysi
Miętna i Orzechowa, mieszkańcy Miętna, prasa oraz ks. Ireneusz Kamionka – proboszcz parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie, który poświęcił nowowyremontowaną drogę, modląc
się za jej przyszłych użytkowników. Następnie Starosta Goleniowski wraz ze swoim zastępcą, z burmistrzem Nowogardu,
Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz z prezes Zarządu
PRD Nowogard uroczyście przecięli wstęgę, oddając w ten
sposób wyremontowany odcinek drogi do użytku.
Tekst i zdjęcia: Piotr Suchy

W czwartek, 17 listopada br., otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej, w której remoncie - jako partner powiatu goleniowskiego - brała udział gmina Nowogard. Inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z
Nowogard-Truskolas” dotyczyła odcinka drogi od miejscowości Miętno do skrzyżowania w kierunku miejscowości: Glicko,
Wierzchy, Orzechowo. Zakres inwestycji zakładał położenie
nowej masy bitumicznej na odcinku 3,5 km wraz z przygotowaniem dojazdów do pól uprawnych, wykonaniem nowych
poboczy i rowów, wycięciem przydrożnych drzew i krzewów
oraz budowę chodników, wysepek autobusowych i przejść
dla pieszych w miejscowości Miętno. Łączny koszt inwestycji
wyniósł ponad 2.832.000 zł. Przebudowę sfinansowano w połowie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Pozostała kwota inwestycji pochodziła ze środków samorządu
województwa, powiatu goleniowskiego i gminy Nowogard.
Udział w otwarciu wzięli m.in.: Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Jarosław Rzepa – Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Stanisławski
– Starosta Goleniowski, Tomasz Kulinicz – Wicestarosta Gole-

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. A. Mickiewicza, ul. Nadtorowej.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 62/5 o pow. 755 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp),
położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. A. Mickiewicza, ul.
Nadtorowej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00038886/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 63.850,00 zł
Dla przedmiotowego terenu brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka z dobrym dostępem do drogi publicznej.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.385,00 zł
najpóźniej do dnia 06.01.2014r. na konto Urzędu: BANK 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.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
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 , www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Tereny zielone coraz piękniejsze
W ostatnich dniach października br. burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem pracownikiem Urzędu Miejskiego Krzysztofem Zwolińskim oraz wykonawcą dokonali odbioru prac przy murkach na terenach zielonych w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował: uprawa istniejącego trawnika o
powierzchni ponad 1850 m2; niwelacja trawnika ziemią urodzajną; uprawa terenu przed siewem trawy, siew trawy, wałowanie; wykarczowanie pni po usuniętych drzewach; przycięcie koron krzewów.
Wykonawcą robót
był Zakład Usługowy
„DOMEL” - Władysław
Błażewicz z Nowogardu. Koszt wykonanych prac to 41.000 zł.
Wykonane
prace upiększające ten
teren były spowodowane stojąca wodą
w tym miejscu która

zniszczyła trawnik, ale nie wątpliwie już na wiosnę wzejdzie i
będzie jak nowy.

Anna Narkiewicz

Remont świetlicy wiejskiej w Żabówku
Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej
współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.
W ramach prac wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej, elewacje, ocieplenie świetlicy wraz z wymianą okien (na
okna, które zostały po starej bryle szpitala).
Postęp robót (widoczny) sprawdzał burmistrz Robert Czapla wraz z koordynatorem robót publicznych Jarosławem Hołubowskim.
Świetlica po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania oraz coroczne imprezy sołeckie co pozytywnie wpłynie na rozwijanie aktywności społeczeństwa i integrację mieszkańców.
Anna Narkiewicz

Odbiór terenów - przy Restauracji „NEPTUN”
W czwartek 24 października br. burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, pracownikiem Urzędu Miejskiego Krzysztofem Zwolińskim w
obecności wykonawcy Pana Romana Pabisiaka dokonali odbioru prac porządkowych na terenach zieleni w sąsiedztwie
pizzeri „NEPTUN”.
Zakres prac obejmował rozbiórkę starej i zniszczonej nawierzchni alejek oraz demontaż betonowej, nieestetycznej
sceny, przy której odbywały się „spotkania towarzyskie”. Na
ten fakt wielokrotnie zwracali uwagę rodzice dzieci przebywających na pobliskim placu zabaw. Po pracach rozbiórkowych,
cały teren został wyrównany i obsiany trawą. Powyższe zabiegi stanowią pierwsze prace przygotowawcze pod urządzenie
w tym miejscu boiska do gry w badmintona. Obecny na odbiorze burmistrz poinformował, że otwarcie boiska planuje w
pierwszej połowie 2014 r.
Prace na zlecenie gminy wykonał Zakład Ogólnobudowlany, Roman Pabisiak z Nowogardu za kwotę 9 840 zł.
Anna Narkiewicz
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Światowy Dzień
Walki z Cukrzycą
W środę, 13 listopada br., o godzinie 18.00 przed podświetlonym na niebiesko ratuszem miejskim w Nowogardzie, zebrała się grupa osób którym cukrzyca nie jest obojętna. Na
spotkaniu zorganizowanym w związku ze Światowym Dniem
Walki z Cukrzycą obecny był również Nowogardu Robert Czapla, który przyłączył się do akcji. Zebrani poprzez wspólne wypuszczenie do nieba balonów zamanifestowali solidarność z
osobami chorymi na cukrzycę oraz poparcie dla działań instytucji i organizacji, które na całym świecie walczą z tą społeczną
chorobą. Całość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.
Anna Narkiewicz

PODZIEKOWANIE ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI MINI
MUNDIALU 2013
W dniu 31 października br, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, którego celem było uhonorowanie sponsorów
tegorocznego Mini Mundialu z gminy Nowogard.
Inicjatorami spotkani były władze samorządowe oraz Grzegorz Matlak, organizator Mini Mundialu, były piłkarz m. in.
takich klubów, jak Pogoń Szczecin, Lech Poznań, czy Amica
Wronki. Specjalnymi dyplomami podziękował on sponsorom
z terenu gminy Nowogard, za pomoc i wsparcie w przygotowaniu trzeciej edycji futbolowych zmagań młodzieży szkolnej
Województwa Zachodniopomorskiego.
Specjalnym dyplomem wyróżnieni zostali:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA Nowogard, w którego imieniu dyplom odebrał Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Czura
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka
z o.o. Nowogard, w którego imieniu dyplom odebrali Prezes
Zarządu, Pan Ryszard Sobieralski, Wiceprezes Zarządu, Pan
Piotr Tomków oraz Członek Zarządu Dyrektor Finansowy, Pan
Krzysztof Juszkiewicz
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Piątak
VISONEX Gospodarstwo Rolne Nowogard, Państwo Beata
i Zbigniew Piątak
Ośrodek Familijni Dziwnówek Państwa Mariusza i Magdaleny Konieczny

Organizator turnieju w formie podziękowania za wysiłek
włożony w organizacje nowogardzkiej jego edycji oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w sposób znaczący współfinansowali inicjatywę wręczył również dyplomy Burmistrzowi Nowogardu, Panu Robertowi Czapli oraz Zastępcy
Burmistrza Nowogardu, Panu Damianowi Simińskiemu.
Podczas spotkania organizator Mini Mundialu podsumował tegoroczną edycję oraz przybliżył historię inicjatywy zaktywizowania sportowego dzieci szkolnej z terenu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez piłkę nożną i możliwość
rywalizacji z rówieśnikami z różnych miejscowości.
Nie obyło się oczywiście bez pytań o najbliższą przyszłości
oraz planów organizacji turnieju w kolejnych latach. Organizator zapewnił, że wraz ze swoim zespołem, jak również głównym sponsorem Mini Mundialu planują w kolejnych latach
rozszerzyć turniej o kolejne województwa, aby nabrał on docelowo formy ogólnokrajowej, co uczyni Mini Mundial jeszcze
bardziej prestiżową imprezą.
Pełna informacja o tegorocznych zmaganiach młodych nowogardzkich piłkarzy na stronie www.nowogard.pl.
opracowanie: Damian Simiński
Piotr Suchy

18.11.2013 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

9

Nowoczesny peron i przystanek kolejowy
również w Żabowie już wkrótce
W poniedziałek, 18 listopada br. o godz. 9.30, na peronie w Osinie,
Olgierd Geblewicz – marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Andrzejem Jakubowskim – wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego podpisali aneks rozszerzający zakres robót w ramach projektu pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej
402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów”. Zakłada on wybudowanie nowoczesnych
peronów i wiat przystankowych na stacjach w Osinie i Żabowie. Koszt
inwestycji to około 1 mln zł.
Ze strony Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w
Szczecinie podpisy pod aneksem złożyli dyrektor Józef Matuszczak
i zastępca dyrektora Andrzej Piechocki. Wśród zaproszonych gości
obecni byli również m.in. wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo, przewodniczący Rady Gminy Osina Arkadiusz Witkowski, sołtys Osiny
Marek Pakulski, starosta goleniowski Tomasz Stanisławski, Tadeusz
Fiejdasz – kierownik wydziału GKMiOŚ - jako przedstawiciel burmistrza Nowogardu oraz sołtys Żabowa Małgorzata Stańczyk. Podpisanie aneksu i sfinansowanie zawartych w nim inwestycji było możliwe
dzięki oszczędnościom powstałym w wyniku finalnego rozliczenia
podstawowego zakresu robót przewidzianych w projekcie, który jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Nadal czekają jeszcze dwie inwestycje w Nowogardzie – przejazdy
kolejowe – i mamy nadzieję, że zgodnie z obietnicą złożoną przez PKP
PKL S.A., również i one zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.
Opisane poniedziałkowe wydarzenie jest finałem m.in. starań
gminy Nowogard, która na wniosek mieszkańców Żabowa (podpisali
się prawie wszyscy mieszkańcy), rozpoczęła starania o przywrócenie
przystanku kolejowego w tej miejscowości. W dniu 14 lutego 2011

roku, burmistrz Nowogardu skierował pismo do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz do PKP PKL S.A. w tej sprawie,
na co obie strony pozytywie ustosunkowały się do wniosku gminy
Nowogard i obiecały, że taki przystanek będzie tam wybudowany w lepszym i bardziej dogodnym miejscu niż dotychczas. Podpisany
aneks sprawi, że mieszkańcy Żabowa (ale również i Osiny) do sierpnia
2014 roku otrzymają nowoczesny peron, wyposażony w oświetlenie,
zabudowę wiat przystankowych oraz elementy małej infrastruktury.
Mimo podniosłej atmosfery, która towarzyszyła wspomnianym
wydarzeniom, miał miejsce mały zgrzyt organizacyjny. Otóż organizator wydarzenia telefonicznie poinformował o w/w wydarzeniu
Urząd Miejski dopiero w piątek (15.11.2013) o godz. 15.00, zaś o scenariuszu tej „uroczystości” poinformował pół godziny przed samym
wydarzeniem. Zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe spowodowały, że burmistrz nie mógł być obecny osobiście na podpisaniu
aneksu. Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała więcej
miejsca.
Tekst i zdjęcia: Piotr Suchy

Nietypowa lekcja WOS w Urzędzie Miejskim
Edukacja poprzez przykład - to misja przewodnia lekcji otwartej, która odbyła się w Urzędzie Miejskim Nowogard.
Tą nietypową lekcję prowadził burmistrz Robert Czapla wraz z
nauczycielką wiedzy o społeczeństwie Ewą Staszak. Jej uczestnikami
byli uczniowie z klas III - IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Stanisława Staszica w Nowogardzie, którzy poznawali tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego.
Młodzież została zapoznana ze strukturą organizacyjną gminy, z
zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji, pracą
burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz uprawnieniami, zasadami tworzenia budżetu gminy.
-Wyposażeni w odpowiednią wiedzę, uczniowie sami mogli spróbować swoich sił i wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej, I zastępce przewodniczącego oraz II przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie uchwalić budżet. Więcej na stronie www.nowogard.pl
Anna Narkiewicz

Bezdomni
W dniu 14 listopada 2013 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Nowogardzie dokonali sprawdzenia działek
ogrodowych i pustostanów na terenie miasta, w których mogą znajdować się bezdomni.
Nie wszystkich zastano na wskazanych działkach ogrodowych natomiast w trakcie przeprowadzonej wizji o 4 osoby powiększyła się ich liczba. Wszystkie osoby otrzymały propozycję
skierowania do schroniska, nikt nie wyraził na to zgody. Warunkiem pobytu w takim schronisku jest zupełna abstynencja. Zdaniem zespołu kontrolującego takie przeszukania będą
kontynuowane szczególnie w okresie zagrożenia zimowego.
Informacja z OPS Nowogard

Burmistrz Nowogardu informuje o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
wykazów z dnia 08.11.2013 roku
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych
nieruchomości można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa w Nowogardzie pokój nr 207 tel. 91 3926227
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Nowogardzki Dom Kultury –
Kino „ORZEŁ”
12.12.2013 godz. 16.00
13.12.2013 godz. 16.00
14.12.2013 godz. 16.00

13.12.2013 godz. 19:00
14.12.2013 godz. 19:00
15.12.2013 godz. 20:00

KRAINA LODU

GRA ENDERA

animacja familijna / przygodowy USA / 2013 / 108 min.
B/O

18.11.2013 r.

Uprzejmie informuję o możliwości wydzierżawienia stanowisk na placu Wolności, działka nr 144/6 obręb 3 miasta
Nowogard z przeznaczeniem na sprzedaż ozdób świątecznych i wyrobów pirotechnicznych na okres od dnia
16.12.2013r. do dnia 31.12.2013r.
W związku z powyższym zainteresowanych wydzierżawieniem stanowisk proszę o składanie wniosków w pokoju
nr 5 Urzędu Miejskiego do dnia 10.12.2013r.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

science-fiction / akcja / przygodowy USA / 2013 / 114
min. 12 lat

normalny - 15 zł; ulgowy* - 12 zł
rodzinny** – 12 zł; zbiorowy*** – 11 zł

Zakończono prace
remontowe murku w Karsku
We wtorek 12 listopada br. burmistrz Robert Czapla wraz z
koordynatorem robót publicznych Jarosławem Hołubowskim,
sprawdzali zakończone prace remontowe przebudowy murku
kamiennego położonego przy drodze gminnej w Karsku.
Prace wykonywane były przez osoby zatrudnione przez
gminę Nowogard w ramach prac interwencyjnych. Polegały
na rozebraniu starej rozpadającej się konstrukcji i wykonaniu
jej od nawa. Murek został wyremontowany w ramach poprawy estetyki Karska.
Anna Narkiewicz

Ogłoszenie
Zatrudnię konserwatora w Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka.
Wymagania:
- uprawnienia obsługi kotłów gazowych
- uprawnienia elektryczne do 1 kw
- badania wysokościowe powyżej 3 metrów
- ważna książeczka zdrowia
- dyspozycyjność
Komplet dokumentów, podanie i CV proszę składać w
Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w kadrach.
Termin składania ofert: 20.11.2013r godz. 15.00
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie Jolanta Bielska

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki rolnej o nr ewidencyjnym 112 o pow. 927 m2
niezabudowanej w udziale 2/3 części, położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna o numerze ewidencyjnym 112 o pow. 927 m2 niezabudowana w udziale 2/3 części,
położona w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00014041/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2013r. o godz. 1000 w sali
obrad komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 9.000,00 zł
w udziale 2/3 części
obniżona o 10%
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 900,00 zł. w kasie
Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 02.12.2013r. 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 środków pieniężnych na w/w konto.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl , www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezjii Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
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Przygotowania do 1 listopada
Decyzją burmistrza Nowogardu, przygotowania do tegorocznych świąt Wszystkich Świętych (1 listopada) i wspomnienia Dnia Zmarłych (2 listopada), rozpoczęły się już w połowie października. W dniu 17 października został dostarczony
na teren cmentarza nowy kontener WC, ponieważ stary dwudziestoparoletni szalet, z uwagi na zły stan techniczny oraz
zużycie, nadawał się tylko na złomowanie. Jak ważny jest to element wyposażenia naszego cmentarza, można było zaobserwować w czasie tych świątecznych dni.
W dniu 24 października został odebrany remont chodnika
przed pomnikiem „Poległym na wschodzie”, który jest wyjątkowy, ponieważ przy nim spotyka się nowogardzkie pokolenie i
potomkowie tych, którzy na „nieludzkiej” ziemi stracili zdrowie
i życie. W tym roku, w dniu 1 listopada odprawiana została,
przy wspomnianym pomniku, uroczysta Msza św.

ściach cmentarza. Jak bardzo potrzebne były dodatkowe kontenery, było widać już w pierwszym świątecznym dniu, kiedy
wszystkie zostały zapełnione po brzegi.
Dostarczone zostały również na cmentarz dodatkowe
kontenery na śmieci. Poustawiane one zostały w różnych czę-

Do tych przedświątecznych przygotowań, przyłączyły się
również osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym,
które przez tydzień porządkowały okolice cmentarza, usuwając z chodników i jezdni opadłe liście.
Dodatkowo wszyscy mieszkańcy, w dniu 1 listopada, mogli
skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej, którą sfinansowała gmina Nowogard. Było to niewątpliwie duże ułatwienie
dla nowogardzian chcących odwiedzić groby swoich bliskich,
nawet dla tych, którzy posiadają własne samochody (parkujące w tym dniu samochody zapełniły okoliczne ulice i parkingi
- nawet przy restauracji Przystań).
Tekst i zdjęcia: Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w obrębie Ostrzyca 23 gm. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 w budynku
wielorodzinnym nr 23, położony w miejscowości Ostrzyca gmina
Nowogard wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwie komórki
i piwnica) oraz udział 658/10000 w częściach wspólnych budynków
i w prawie własności działki o numerze ewidencyjnym 322/4 o pow.
0,4915 ha.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00036650/1 w Sądzie Rejonowym
w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli budynku wielorodzinnego nr 23, położonego w obrębie Ostrzyca gm. Nowogard
Przetarg został ograniczony ze względu na zły stan funkcjonalny lokalu mieszkalnego - brak instalacji wodno – kanalizacyjnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2013r. o godz.1015 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 17.000,00 zł.
obniżona o 15%

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.700,00 zł. należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 22.11.2013r.
do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr
6112403884 1111000042092470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
22.11.2013r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium
w wyznaczonym terminie.
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, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 41.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 9 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz
z pomieszczeniami przynależnymi (komórki) w budynkach o nr ewidencyjnych 397 i 403
i udziałem 65/1000 w częściach wspólnych budynków oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste w takim samym udziale działki o
numerze ewidencyjnym 90/2 o pow. 993 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00023610/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2013r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 19.815,00 zł
w tym:
cena lokalu użytkowego
- 10.000,00 zł
wraz z udziałem 65/1000
w częściach wspólnych budynku
cena pomieszczeń przynależnych - 2.115,00 zł
wraz z udziałem 65/1000 w częściach
wspólnych budynku
cena udziału 65/1000 w działce
7.700,00 zł
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi
25% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej wraz z doliczeniem podatku VAT wy-

noszącym 23%.
Opłata roczna w wysokości 3% ceny gruntu uzyskanej w
drodze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku przez okres użytkowania wieczystego, wraz z doliczeniem podatku VAT wynoszącym 23%.
Przeznaczenie określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard
przyjętym uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z
dnia 27 czerwca 2002 roku – zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z
dominacją mieszkaniowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.981,50 zł
najpóźniej do dnia 22.11.2013r. na konto Urzędu: BANK 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.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
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, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 56/5 o pow. 1019 m2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb,
RIVa), położona w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00037277/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2013r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 70.270,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.027,00 zł

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki
Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul.
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego
5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”,
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;
Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema
58, Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski
Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego
20; Komisariat Policji Nowogard ul. Woj. Polskiego; ZBK ul. 700 -lecia 14,

najpóźniej do dnia 06.12.2013r. na konto Urzędu: BANK 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.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją,warunkami i regulaminem przetargu.
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, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

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

