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XVI sesja Rady Miejskiej
Na środę, 30 września br., zwołana została przez Przewodniczącego XVI sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie,
w czasie której radni głosować będą m.in. nad uchwałami
zaproponowanymi przez burmistrza Roberta Czaplę.
Najważniejszą uchwałą jednak podczas ww. sesji będzie
projekt obywatelski, dotyczący budowy ścieżki dookoła jeziora, pod którą podpisało blisko 2 tys. mieszkańców naszej
gminy.
Po raz pierwszy tak wielu mieszkańców podpisało się pod
wnioskiem, który zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji.
Przypomnijmy, że prace nad ścieżką dookoła nowogardz-

kiego jeziora rozpoczęły się już w roku 2012. Jednak, aby ścieżka ta od ul. Kilińskiego, wzdłuż jeziora, przez teren DPS, Sarni
Las do ul. Promenady mogła spełniać kryteria stawiane przez
samych mieszkańców, potrzebna jest dokumentacja techniczna. Problem jednak był w tym, że radni z koalicji PiR-PiS,
niezależni oraz PSL nie wyrażali dotychczas zgody na zabezpieczenie potrzebnej sumy (choć burmistrz wskazywał źródło
dofinansowania) i zablokowali tę inwestycję podczas styczniowej sesji budżetowej (2015).
Efektem styczniowej decyzji radnych było to, że mieszkańcy sami zaczęli zbierać podpisy pod wnioskiem o budowę
dokończenie na str. 3

Jeszcze raz... rzecz
o nowogardzkiej kanalizacji...

Na prośbę mieszkańców, powracamy do tematu pozyskanych przez burmistrza funduszy na kanalizację deszczową i dotychczas wykonanych prac w tym zakresie.
W ostatnim czasie gmina Nowogard pozyskała wsparcie
finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 na kwotę
268.683,23 zł. Pieniądze te stanowią refundację poniesionych w latach 2011-2012 kosztów na realizację inwestycji
- likwidację sieci ogólnospławnej obrębie Pl. Szarych Szeregów oraz ulic Wyszyńskiego i Stolarskiej. Dodatkowo
wybudowano kanalizację deszczową w ul. Promenada.
Sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodzi
sprzed II wojny światowej. Była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do
pełnienia obecnej roli sieci ściekowej i sanitarnej.
Poniemiecka sieć kanalizacyjna wybudowana została
z cegieł czyli jest to zwykła betonówka, na którą w sposób
destruktywny działa chemia zawarta w dzisiejszych ściekach

sanitarnych. Powoduje ona kruszenie materiału, który pod ciśnieniem wody deszczowej ulegał wyrwaniu i wydostaniu się
ścieków poza obręb kanałów. W latach 60-tych XX wieku rozpoczęto pierwsze prace związane z przebudową tego stanu
dokończenie na str. 2

Wyróżnione sołectwa podczas
tegorocznych Dożynek Gminnych

Jak co roku, podczas dożynek gminnych rozstrzygane
są konkursy: „Najładniejsza wieś gminy Nowogard”, „Zadbaj o siedlisko, bo to Twoje środowisko”, „Najładniejszy
wieniec dożynkowy”, a także konkurs na „Najładniejszą
dekorację dożynkową”. W konkursach liczy się pomysłowość, oryginalność, walory humorystyczne, związek z kulturą rolniczą i tradycją, estetyka wykonania oraz ogólny
wyraz artystyczny pracy.

Ze względu na warunki pogodowe podczas Dożynek
Gminnych 2015 w Świerczewie, i nieobecność części nagrodzonych w konkursach, nagrody te zostały im wręczone we
wtorek 15 września br., w ratuszu przez burmistrza Roberta
Czaplę, radnego Powiatu Goleniowskiego Kazimierza Lembasa oraz zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego.
dokończenie na str. 8

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

2

28.09.2015 r.

Jeszcze raz... rzecz o nowogardzkiej kanalizacji...
dokończenie ze str. 1

rzeczy, który trwa po dzień dzisiejszy z przerwami. Największy
problem istniał jednak zawsze na terenach wokół jeziora, które leżą niżej niż część zabudowana naszego miasta. Budowa
sieci kanalizacyjnej, nawarstwienie materiału skalnego i odpadów organicznych doprowadzało do zmniejszenia średnicy kanałów, a przez to ich przepustowości. Dodatkowo duży
i nagły opad deszczu powodował, że wody zalewały kanalizację ściekową, podnosiły ciśnienie wewnątrz kanałów i doprowadzały do wydostania się ścieków na zewnątrz i zalewania
terenów powyżej włazów. Taką sytuację mieliśmy kiedyś przy
placu Szarych Szeregów, gdzie kanałami spływały ścieki z ulic
Kowalskiej, Stolarskiej, Wyszyńskiego, Blacharskiej i Szarych
Szeregów, i tu się wszystkie kumulowały, i w dni deszczowe
wypływały, zalewając tereny wokół boiska i ogródka jordanowskiego.
Dlatego już na początku swej pierwszej kadencji (2010 –
2014) burmistrz Robert Czapla postanowił ten stan rzeczy
zmienić i rozpoczął prace związane z porządkowaniem kanalizacji deszczowej w rejonie jeziora. Budowa placu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem, dała początek budowie nowej
kanalizacji deszczowej, obejmującej plac Szarych Szeregów
i ulice Blacharską oraz Wyszyńskiego. Prace tam się jednak
nie zakończyły, lecz prowadzono dalsze prace w pasie przyjeziornym, oddzielając kanalizację ogólnospławną na sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Położono nowe rury z wykorzystaniem metody krakingu, polegającej na wprowadzeniu
w istniejący przewód nowej rury, o odpowiedniej średnicy, niezależnie większej czy mniejszej od średnicy kanału istniejącego. Ogólnie za ponad 2,5 miliona złotych, w latach 2011-2014
został zmodernizowany odcinek od placu Szarych Szeregów

do końca murów przy ul. Osiedlowej, ul. Promenady, ul. Wojska Polskiego oraz ulice: Blacharska, Stolarska i Wyszyńskiego.
Dokonano rozdzielenia dotychczasowej sieci na deszczową
i sanitarną w okolicach „Okrąglaka” i przy „Przystani”. Na wymienionych odcinkach położono nowe rury o odpowiedniej
średnicy. Dodatkowo już na wymienionym odcinku kanałów
deszczowych zainstalowano separatory koalescencyjne lamelowe z auto-zamknięciem zintegrowanym z osadnikiem.
Prace te wykonywane były systematycznie, w miarę możliwości finansowych Gminy Nowogard i pozyskiwanych funduszy ze źródeł zewnętrznych, np. 29 listopada 2013 roku Gmina
Nowogard uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postaci preferencyjnej pożyczki na kwotę 78.363,18 zł,
umarzalnej w 30%, która została wykorzystana na realizację
jednego z etapów przebudowy istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej nad jeziorem.
Prace te będą kontynuowane dalej, choćby nawet i przez
kolejne 10 lat, bo o wymianę prosi się prawie cała sieć wodnokanalizacyjna w mieście. Na realizację czeka już kolejny etap
przebudowy sieci, która biegnie wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku nowogardzkiego jeziora. W znaczny sposób
ograniczy to dostawanie się ścieków do jeziora i wybijanie ich
w okolichach „Okrąglaka”.
Niestety tych wykonanych dotychczas prac nie widać, tak
jak nowych chodników, placów zabaw, czy wyremontowanych świetlic, bo skrywa je ziemia. Jednak efekt dotychczasowych działań w tym kierunku i wygospodarowanych przez
burmistrza Nowogardu środków z czasem przyniesie widoczne skutki w postaci znacznej czystości naszego jeziora, jego
okolic i samego miasta.
Piotr Suchy

Odbiór wyremontowanego łącznika między
ulicami Armii Krajowej a Grota Roweckiego
W piątek, 18 września br., burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusza Fiejdasza, oraz pracownika tego wydziału dokonali odbioru drogi, łączącej ul.
Armii Krajowej z ulicą Grota Roweckiego w Nowogardzie.
Zakres prac obejmował: Wyrównanie i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze, która była w bardzo złym stanie
technicznym. Roboty wykonała firma „AZBUD” z Nowogardu, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszy remontu tej drogi wyniósł 23.906,97 zł.
Droga została wyremontowana na wniosek złożony do burmistrza przez mieszkańców tych ulic.
Anna Narkiewicz

Dalsze prace nad jeziorem
Trwają prace nad upiększeniem terenu zieleni przy ul.
Waryńskiego (przy siłowni na świeżym powietrzu)
Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego,
pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki
życzliwości i dobrej współpracy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego
płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Na teren ten została nawieziona ziemia, którą uzupełniono
nierówności, zapadnięcia i ubytki na tym terenie. Ponadto ziemia ta jest nie tylko wałowana, ale i obsiewana trawa. Dzięki
temu zniweluje to problem stojącej w tym miejscu wody.
Ziemię tę bezpłatnie dla Gminy przekazał Celowy Związek
Gmin R-XXI w Słajsinie.
Anna Narkiewicz
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ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego. Burmistrz ze skarbnikiem zabezpieczyli w budżecie 112 tys. zł na ten cel i wskażą
radnym na najbliższej sesji źródło finansowania. Projekt wcale
tyle nie musi kosztować, ale wydział odpowiedzialny za realizację tej inwestycji wskazał właśnie taką kwotę, która musi
być zabezpieczona, aby przetarg w ogóle został ogłoszony.
Doświadczenie mówi, że zazwyczaj w wyniku przetargu (taki
będzie również zastosowany i w tym przypadku) koszt dokumentacji technicznej może być znacznie mniejszy. Miejmy
nadzieję, że radni wezmą pod uwagę tak duże wsparcie społeczne dla tej inwestycji i wrześniowa sesja zakończy prawie
dziewięciomiesięczną przepychankę w sprawie pieszo-rowerowej ścieżki dookoła naszego nowogardzkiego jeziora.
Ponadto radni podczas tej sesji podejmą decyzje odnośnie
zmian w budżecie, które proponuje burmistrz:
- budowa chodnika w Karsku – wkład własny gminy to
200.000 zł. Kwota ta stanowi 50% kosztów całej inwestycji,
którą ma wykonać Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW). Przyjęcie tej uchwały przez
radnych, umożliwi burmistrzowi podpisanie porozumienia
z ZZDW w Koszalinie, i rozpoczęcie tej długo oczekiwanej inwestycji przez mieszkańców Karska;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 20.000 zł. Pieniądze te przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie z okazji 70. lecia istnienia szkoły. Warto tu wspomnieć,
że szkoła w Orzechowie jest najlepszą szkołą podstawową na
terenie Gminy w roku szkolnym 2014/2015 – uczniowie klas 6
osiągnęli najwyższą średnią z egzaminów końcowym w naszej
gminie (wynik wyższy niż średnia krajowa);
- uzupełnienie dokumentacji o sieć wodociągową i kanalizacyjną w ramach zadania pn. „Budowa przedłużenia łącznika
ul Dworcowej (od stacji PKP do ul. 700-lecia) – 9.840 zł. Dokumentacja uzupełniająca ma powstać jako owoc postulatu,
który wnieśli do burmistrza Nowogardu wnioskodawcy – właściciele działek leżących wzdłuż wspomnianego łącznika;
- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Sikorkach – 7.000 zł;
- dostosowanie obecnego budynku gospodarczego do potrzeb świetlicy w Długołęce – 15.000 zł. Ma zostać wykonana
dokumentacja techniczna przystosowania pomieszczeń gospodarczych świetlicy do potrzeb mieszkańców – podłączenie
toalety do nowo zainstalowanego szamba;
- na potrzeby Pomocy Społecznej – 128.000 zł. Pieniądze
te mają pokryć wydatki przeznaczone na placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistyczno-opiekuńczych.
Burmistrz zaproponuje radnym przeniesienie 220.000
zł z działu: drogi powiatowe (200.000 zł zabezpieczone na
remont ul. Piłsudskiego i 20.000 zł zabezpieczone na budowę chodnika w Osowie remonty dróg nieujęte przez Powiat
w harmonogramie remontów na rok 2015)) na pokrycie inwestycji w Karsku oraz przeznaczenie odpowiedniej kwoty dla
Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
Podczas sesji budżetowej w styczniu, radna Jowita Pawlak
odczytała treść wniosku zgłoszonego przez grupę 12 radnych
(koalicyjnych) o zabezpieczeniu 200.000 zł w dziale: „drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem ich na remont dróg powiatowych (ul. Piłsudskiego).
Przypomnijmy, że wówczas to radny M. Nieradka poinformował, że grupa radnych składająca wniosek podjęła rozmowy

z władzami powiatu i uzyskała deklarację, że powiat przychyla
się do tego wniosku i jest gotowy współfinansować pewne zadania drogowe na terenie gminy. Skarbnik Gminy stwierdził wówczas, że to gmina ma realizować zadania związane z remontem
dróg, nie powiat i to powiat gminie powinien przekazać dotację
a nie odwrotnie. Zastanawia się też nad tym, jak powiat może coś
takiego deklarować łamiąc porozumienie z 1999 roku? Wskazał,
że to nijak się ma do tego porozumienia – narusza zapisy tego
porozumienia. Również burmistrz zwrócił radnym uwagę, że z
ustawy o samorządzie terytorialnym wynika, że gminę reprezentuje Burmistrz i takie rzeczy ustala się na linii Burmistrz – Starosta. Z tego wychodzi, że jest grupa radnych, która omija funkcję
Burmistrza prowadzi za plecami rozmowy - z kim więc radni mają
takie uzgodnienia? (na podstawie protokołu sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia br.)
Burmistrz uzyskał wówczas odpowiedź od radnego Nieradki, że te uzgodnienia były omówione ze starostą.
Dotychczas burmistrz Robert Czapla kilkakrotnie zwracał
się pismem do starosty Tomasza Kulinicza i Przewodniczącego
Rady Powiatu w Goleniowie Kazimierza Ziemby o dofinansowanie remontu dróg powiatowych, w tym i ul. Piłsudskiego,
w wysokości 50% (uzgodnionych podobno z radnymi koalicji
PiR/PiS, PO, PSL i niezależnych).
Niestety odpowiedzi ze strony władz powiatu wciąż brzmiały podobnie – NIE! (niezabezpieczone środki w tegorocznym
budżecie powiatu, choć podobno uzgodnione z radnymi koalicyjnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie). Dziwi nas jednak
taka postawa, że starosta goleniowski i przewodniczący nie
wspierają inwestycji w Nowogardzie, choć z niego pochodzą
(przyp. prawda, że starosta Tomasz Kulinicz się wyprowadził
z Nowogardu do Goleniowa, ale przewodniczący Kazimierz
Ziemba nadal tu mieszka). Skutecznie realizują inwestycje powiatowe na terenie Goleniowa i pobliskiej Osiny, a o swoim
rodzinnym mieście zapomnieli.
Najpierw chcieli (podobno), a dziś mówią, że o niczym nie
wiedzieli. Może w następnym roku coś będą wiedzieć, a w tym
wykorzystajmy więc te zamrożone 200.000 zł i dofinansujmy
budowę chodnika w Karsku, tak potrzebnego mieszkańcom
i podnoszącego ich bezpieczeństwo oraz komfort życia.
Piotr Suchy

P.S.
Podczas wakacyjnych sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie,
radni wielokrotnie wnioskowali, aby uchwały – przede wszystkim inwestycyjne – były kierowane do komisji, gdzie będą one
szczegółowo omawiane.
Zachęcamy mieszkańców do udziału nie tylko w sesji Rady
Miejskiej w Nowogardzie, ale również zapraszamy do obecności w czasie prac radnych w komisjach. To jest jedyna taka okazja, aby z bliska móc zobaczyć jak pracują radni (tym bardziej,
że jest również kilka innych spraw, nad którymi na komisjach
pochylać się będą radni).
I tak, przed najbliższą sesją, komisje będą omawiać i opiniować projekty uchwał w następujące dni:
Komisja Rewizyjna – poniedziałek, 28 września br.,
godz. 8.30;
Komisja Społeczna - poniedziałek, 28 września br., godz.
10.30;
Komisja Finansowo - Gospodarcza - wtorek, 29 września
br., godz. 8.30.
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Fundusz sołecki w Strzelewie
podzielony
Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Zanim zostaną
wydane, wszystkie strony procesu decyzyjnego, czyli burmistrz, rada gminy, przedstawiciele sołectwa i poszczególni mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych muszą
uzgodnić, czy fundusz zostanie wydzielony, a później – jak
będzie wydatkowany.
O przeznaczeniu pieniędzy decydują bezpośrednio sami
mieszkańcy, którzy mogą także uczestniczyć w wykonywaniu konkretnych zadań lub sprawować nadzór nad realizacją
przedsięwzięcia – samorządność idzie tu więc najdalej jak to
możliwe. Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki mogą
być wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gminy służących dobru wspólnemu i poprawie warunków życia mieszkańców.
Podczas popołudniowego (godz. 18.00) wtorkowego spotkania w Strzelewie (22 września br.), na którym obecny był
również burmistrz Nowogardu, sołtys Jolanta Bednarek omówiła najpierw sprawy bieżące, a następnie przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego, który zaproponowała
Rada Sołecka. Propozycje te zostały zaakceptowane i na drodze uchwały podjęte jednogłośnie.
Fundusz sołecki Strzelewa ma charakter inwestycyjny i tak:
- ponad 5 tys zł mieszkańcy zabezpieczyli na świetlicę:
m.in. na remont dachu;
- 2 tys zł na remont dróg gminnych;
- 1,2 tys zł na opłaty za prąd;
- 2 tys zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży;
- pozostałe pieniądze zostały zabezpieczone na paliwo do
kosiarek oraz na naprawę jednej z nich.

W czasie wolnych wniosków, mieszkańcy przedstawili
szereg aktualnych problemów, które dotyczą lokalnej społeczności takich jak: wycinka drzew przy drodze na kolonię,
poprawa stanu nawierzchni dróg prowadzących na kolonie
czy też oświetlenie ledowe dróg prowadzących na obie kolonie. Mieszkańcy poruszyli również problem ze stanem drogi
powiatowej na odcinku Nowogard - Świerczewo - Strzelewo,
niewykoszonego pobocza drogi w kierunku na Węgorze oraz
zapadający się asfalt na drodze powiatowej przy włazach.
Burmistrz wszystkie te uwagi zapisał i obiecał, że w sprawie
dróg powiatowych napisze pisma do Starosty i będzie zabiegał o wykonanie pilnych prac oraz o wykorzystanie funduszy
z tzw “schetynówki” na remont drogi z Nowogardu do Strzelewa (powiat może w ramach tego funduszu wykonać dwie
inwestycje, gminy zaś tylko jedną na dany rok).
Burmistrz nie uchylał się od rzeczowych i konkretnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania. Była to też okazja,
aby podziękować mieszkańcom i ich sołtys Jolancie Bednarek
za dotychczasową współpracę, za jej starania i dbanie o rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy sołectwa Strzelewo.
Wniosek z tego spotkania płynie jeden - takie spotkania są
zawsze potrzebne i przynoszą wymierne efekty.
Piotr Suchy

Podziękowania sołtysa Karska
Jerzego Kubickiego
Dziękuję serdecznie panu Sławomirowi Serafinowi
za przywiezienie materiału drogowego,
i wyrównanie nim drogi przy jeziorze w Karsku.
Wdzięczny sołtys Karska Jerzy Kubicki
wraz z mieszkańcami
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Kolejna wspólna inwestycja Gminy
Nowogard i Spółdzielni „Gardno”
15 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Nowogard, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno”, które reprezentowali
Jan Smolira (Prezes Zarządu) i Elżbieta Gierach (zastępca
Prezesa), w sprawie wspólnej inwestycji pn: „Remont nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) ul. Poniatowskiego 9
i 11 w Nowogardzie.
Porozumienie to przewiduje, że Spółdzielnia zobowiązuje
się do wykonania remontu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), zaś Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów prac remontowych drogi gminnej w wysokości 18.275 zł.
To kolejna taka wspólna inwestycja Gminy Nowogard
i Spółdzielni „Gardno”.
Piotr Suchy
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I edycja Programu Aktywizacja i Integracja
W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2015 r. odbyła
się I edycja Programu Aktywizacja i Integracja, w którym
wzięło udział 7 uczestników z terenu Gminy Nowogard.
Program skierowany był do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie – były
to osoby oddalone od rynku pracy objęte III profilem pomocy, objęte jednocześnie wsparciem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowogardzie.
Program miał na celu przełamanie barier, które utrudniały bezrobotnym powrót na rynek pracy przy jednoczesnym
wsparciu mającym na celu poprawienie funkcjonowania
w środowisku zawodowym i społecznym. Program PAI obejmował dwa bloki: aktywizację zawodową poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz integrację społeczną poprzez poradnictwo specjalistyczne warsztaty trenerskie i grupy
wsparcia. W dniu 22 września 2015 r. w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy Filia w Nowogardzie odbyło się spotkanie podsumowujące Program PAI, w którym wzięli udział uczestnicy
z terenu Gminy Nowogard i Osina, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przedstawiciele Powiatowego
Urzędu Pracy w Goleniowie i przedstawiciel organizacji pozarządowej „AWIS”. Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze a każdy z bezrobotnych przy pomocy Doradcy Klienta
z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy będzie miał możliwość
uzyskania pomocy w formie doradztwa w zakresie ewentual-

nego podjęcia pracy nie tylko w formie zatrudnienia wspieranego oraz wszelkiej pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
Działania programu zostały sfinansowane ze środków Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Laureatka Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki w Ratuszu
Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty
jest organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, jako ogólnopolski konkurs dla uzdolnionych
wokalnie osób niepełnosprawnych.
Co roku w festiwalu bierze udział kilkaset osób. Podzielony
jest on na trzy etapy: w Warszawie,gdzie z ich grona wyłania
się po sześciu finalistów w kategoriach do 16 lat i powyżej 16.
roku życia. Kolejny etap to koncert finałowy, który odbywa się
na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach Ogólnopolskich
Dni Integracji „ Zwyciężać Mimo Wszystko”. Wokaliści walczą
o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka. Utwory wykonują w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki. Ostatni etap festiwalu
stanowi koncert wieczorny „Razem Mimo Wszystko” z udziałem laureatów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz zaproszonych gwiazd.
Jedną z finalistek 11. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty, którego koncert finałowy odbył się w ramach
12. Ogólnopolskich Dni Integracji “Zwyciężać mimo wszystko”
(6 i 7 czerwca 2015 r.), była Oliwia Maciejuniec z Nowogardu,
która zajęła III miejsce. 11. letnia Oliwia jest uczennicą 3 klasy
szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Od pół roku
uczy się także gry na skrzypcach.
W związku z tym, w środę 23 września br., burmistrz Robert
Czapla spotkał się z Oliwią Maciejuniec i jej rodzicami Małgorzatą i Zbigniewem Maciejuniec, aby pogratulować Oliwii
jej sukcesu.
Na początku spotkania burmistrz przywitał wszystkich
bardzo serdecznie i pogratulował Oliwii mówiąc: „W imieniu
wszystkich mieszkańców gminy Nowogard oraz w imieniu całej

Rady Miejskiej w Nowogardzie chcielibyśmy Tobie pogratulować
tego osiągnięcia. Ogromnie się ciesze, że wśród mieszkańców
Nowogardu są tak wspaniałe, zdolne i ambitne dzieci jak ty Oliwio, a każdy twój sukces spotyka się z ogromną życzliwością,
szacunkiem i uznaniem ze strony mieszkańców.”
Zaznaczył również, że dokonania Oliwii nie byłby możliwe
bez udziału jej rodziców, którzy potrafili stworzyć odpowiednie warunki i zainspirować do podejmowania wyzwań artystycznych. Owoc tego wysiłku to powód do dumy, satysfakcji
i wielkiej radości. Burmistrz przekazał naszej finalisce i jej rodzicom list gratulacyjny oraz upominek, będące symbolicznym wyrazem wdzięczności za reprezentowanie gminy Nowogard w kraju.
Anna Narkiewicz
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Wyróżnione sołectwa podczas
tegorocznych Dożynek Gminnych
dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy wyniki konkursów:
I miejsce Wyszomierz-5.000zł-„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”
I miejsce Andrzej Kania z Wyszomierz 1.000zł.-„Zadbaj
o siedlisko bo to Twoje Środowisko”
II miejsce sołectwo Świerczewo -1.250,00zł,-„Najładniejszy
wieniec dożynkowy”
Wyróżnienia za najładniejszy wieniec dożynkowy, po 200zł
dla sołectwa, otrzymali: Maszkowo, Strzelewo, Ostrzyca, Długo-

łęka, Grabin, Wojcieszyn, Sikorki, Orzesze, Konarzewo i Błotno.
Trzechel zaś otrzymał wyróżnienie za „Najładniejszą dekorację dożynkową”.
Podczas wtorkowego spotkania burmistrz podziękował
jeszcze raz wszystkim sołtysom, radom sołeckim, rolnikom,
mieszkańcom Świerczewa oraz wszystkim zaangażowanym, za
podjęcie trudu współorganizacji Dożynek Gminnych w Świerczewie. Poinformował również, że już teraz przyjmowane są
głoszenia sołectw, które chcą podjąć się zorganizowania Dożynek Gminnych w roku 2016.
Anna Narkiewicz

Wyjazd młodzieży Gimnazjum nr 2
na „Spotkanie Młodzieży” do Heide
W dniach 4-6 września 2015 roku młodzież z Gimnazjum nr
2 w Nowogardzie wraz z opiekunami odwiedziła partnerskie
miasto Heide w Niemczech. Zaproszenie do udziału w „Spotkaniu Młodzieży” wystosował Burmistrz miasta Heide, pan
Ulf Stecher, a Gmina Nowogard sfinansowała wyjazd nowogardzkich gimnazjalistów. Impreza tego typu dla młodzieży w wieku 12-15 lat odbyła się po raz pierwszy i możliwość
uczestniczenia w niej była dla naszej szkoły prawdziwym
wyróżnieniem. Poza uczniami Gimnazjum nr 2 w spotkaniu
udział wzięła młodzież ze szkoły w Anklam oraz dzieci z Heide.
Miasteczko przywitało nas ulewnym deszczem i wiatrem, i tak
naprawdę to dynamiczna pogoda dyktowała program kolejnych
dni. Wiele imprez, pierwotnie zaplanowanych w plenerze, musiało przenieść się pod dach, ale w najmniejszym stopniu zmiany te
nie wpłynęły na poziom naszego zadowolenia z organizacji spotkania. Organizatorzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły i otoczyli
nas serdeczną atmosferą. Po powitalnej kolacji uczestnicy wyjazdu
wzięli udział w zajęciach integracyjnych i mogli spróbować swoich sił w licznych konkurencjach sprawnościowych. Kiedy zapadł
zmrok udaliśmy się na nocne zwiedzanie miasta, które zakończyło
się wizytą w wieży ciśnień - symbolu Heide. Nocną wycieczkę prowadził sam Pan Burmistrz, który towarzyszył nam także w kolejnych dniach.
Sobota zaplanowana została „na sportowo”. Rozpoczęliśmy
dzień pobytem w miejscowym parku wodnym, gdzie spędziliśmy
czas na rozlicznych basenowych atrakcjach. Kolejnym punktem
programu było kino i wspólne oglądanie filmu. Trzeba dodać, że
film był dubbingowany, więc uczniowie mieli okazję sprawdzenia
swojej znajomości języka niemieckiego. Wieczorem zostaliśmy

zaproszeni na kręgielnię, gdzie szkoły rywalizowały między sobą
w grze w kręgle. Największą chyba jednak atrakcją soboty była wycieczka nad Morze Północne. Smagani wyjątkowo silnym wiatrem,
mogliśmy nie tylko podziwiać naturę, ale również zobaczyć potężną zaporę, która chroni okoliczne tereny przed ekspansją morza.
Niedziela była, niestety, dniem pożegnania i powrotu do
domu. Po śniadaniu spotkaliśmy się ostatni raz z organizatorkami
imprezy oraz z przedstawicielami Urzędu Miasta. Wymieniliśmy
drobne upominki, numery telefonów i adresy mailowe, bo choć
wyjazd był krótki to zawiązało się wiele nowych znajomości. Pożegnał nas osobiście Pan Burmistrz i wyraził nadzieję na kolejne
spotkanie za rok.
W imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego ZSO Gimnazjum
nr 2, uczniów oraz rodziców dziękujemy Burmistrzowi Nowogardu
Panu Robertowi Czapli za możliwość wzięcia udziału w „Spotkaniu
Młodzieży”. Dla gimnazjalistów było to niezwykle ciekawe doświadczenie i bardzo przyjemnie spędzony czas.
Danuta Ścibor, Agnieszka Kokoszka, Agnieszka Wróblewska
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Popołudniowe spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Błotna
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu
gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało środki finansowe w roku 2016, sołtys musi przedstawić
burmistrzowi do 30 września br. podział funduszu sołeckiego, zatwierdzonego podczas spotkania wiejskiego.
W czwartkowe popołudnie, 17 września br., o godz. 17.00,
burmistrz Robert Czapla spotkał się w miejscowej świetlicy
z mieszkańcami Błotna na dwugodzinnym spotkaniu, które
było okazją do rozmowy i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa oraz ustalenia funduszu sołeckiego.
W spotkaniu udział wzięła również Stanisława Jakubczak
(Przewodnicząca nowogardzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego), mieszkanka Błotna.
Otwarcia zebrania dokonała sołtys Danuta Nowak, która po
powitaniu przedstawiła porządek zebrania oraz podziękowała
mieszkańcom za dotychczasowe ich zaangażowanie na rzecz
miejscowości. Następnie głos zabrał burmistrz, który również
przywitał wszystkich mieszkańców, podziękował pani sołtys
i całemu sołectwu za dotychczasową współpracę.
Takie spotkania dają bardzo wiele przydatnych informacji dla włodarza naszej gminy. Dlatego po każdym z takich
spotkań burmistrz robi listę problemów z jakimi borykają się
mieszkańcy - w większości udaje się je rozwiązać aczkolwiek
są takie, na które jako urząd nie ma wpływu.
W toku owocnej dyskusji, mieszkańcy podjęli decyzję
w sprawie przyszłorocznego funduszu sołeckiego Błotno,
a mianowicie zabezpieczenie środków na:
postawienie lampy ledowej w Zakłodziu (4.000 zł),

koszenie boiska oraz zakup paliwa (1.500 zł),
remont jednego z mostów (3.000 zł),
organizacja imprez dla dzieci (1.721 zł),
materiał na remont placu zabaw (500zł)
wylewka betonowa pod wiatę (3.500 zł)
Jak widać ma być to fundusz w pełni inwestycyjny, co bardzo chwalił obecny na spotkaniu burmistrz Nowogardu, który wyszedł również z inicjatywą, aby mieszkańcy wskazali te
drogi, które można w sposób gospodarski naprawić - Gmina
zakupi grys asfaltowy, zaś mieszkańcy we własnym zakresie go
zagospodarują. Propozycja została przyjęta, zaś mieszkańcy
zobowiązali się zrobić jeszcze jedno spotkanie, aby ustalić najważniejsze miejsca do remontu. Następnie burmistrz z sołtys
Błotna i mieszkańcami przeszedł na teren boiska szkolnego,
gdzie dokonał wizji lokalnej miejsca pod kosz, o który zawnioskowali mieszkańcy w imieniu młodzieży.
Piotr Suchy
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„Straszydło” w centrum miasta
przestanie straszyć
Od ponad 18 lat budynek po byłym przedszkolu przy 3
Maja 50 (przy Restauracji “Kamena”) w Nowogardzie straszył.
Obiekt wyglądał jak z horroru. Zarośnięty z każdej strony budynek, wyrastające przez dach drzewo i zabite deskami otwory po miejscu dawnych okien – tak wyglądało to dotychczas.
Niestety dawny właściciel nie był w stanie wyremontować
budynku, ponieważ zalecane przez Konserwatora Zabytków
użycie materiałów sprawiało, że wartość remontu wielokrotnie przewyższała wartość samej posesji.
Już od roku 2012 były podejmowane przez burmistrza
Roberta Czaplę działania, aby przejąć teren po byłym przedszkolu, i w końcu go uporządkować. Po bardzo długich negocjacjach i wypracowaniu korzystnego rozwiązania, właściciel
ostatecznie wyraził chęć sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem gminie Nowogard. Warto wspomnieć, że były właściciel kilkakrotnie próbował też sprzedać wspomniany teren,
jednak bez sukcesu.

miasta. Jest to zgodne z polityką obecnego burmistrza, który
zapowiadał już w roku 2010, że za jego kadencji w Nowogardzie nie zostanie wybudowany żaden nowy hipermarket.
Osoby zainteresowane kupnem ww. gruntu, którego właścicielem jest Gmina Nowogard, zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa (GNGR).
Piotr Suchy

BURMISTRZ NOWOGARDU
w trybie art 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki budynku użytkowego,
zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 117 w obręb 3 m. Nowogard
ul. 3 Maja 50 w Nowogardzie oraz wyrównania terenu po rozbiórce.

We wtorek 25 sierpnia br., w kancelarii notarialnej doszło
do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie na
rzecz gminy Nowogard za cenę 120.000,00 zł.
Co dalej z nabytym przez gminę Nowogard gruntem i budynkiem po dawnym przedszkolu?
W chwili obecnej trwają prace porządkowe na terenie posesji, które wykonują osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym (dzięki życzliwości jego dyrektora płk Jerzego
Dudzika), skazani przez sądy na prace społeczne, bezrobotni
(zgodnie z umową zawartą z PUP w Goleniowie) oraz osoby
pobierające zasiłki z OPS i będące równocześnie bez pracy
i bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Również pracę
mają geodeci, którzy prowadzą prace związane ze wznowieniem granic posesji. Gdy teren zostanie całkowicie uporządkowany, wówczas firma rozbiórkowa, wyłoniona w przetargu
(zostanie on ogłoszony), przystąpi do rozbiórki budynku.
Całkowicie oczyszczony i uporządkowany teren zostanie
wówczas wystawiony przez Gminę do sprzedaży w przetargu
nieograniczonym, do którego będzie mógł przystąpić każdy
zainteresowany. To oznacza, że nowym właścicielem posesji
przy ul. 3 Maja zostanie ten, kto da najwyższą cenę. Dla uspokojenia mieszkańców podajemy, że teren ten nie jest przewidywany pod budowę kolejnego marketu na terenie naszego







Do zakresu prac wykonawcy należy:
rozebranie budynku w zabudowie wolno stojącej
podpiwniczonego, trzema kondygnacjami
nadziemnymi o powierzchni zabudowy 236 m2,
wywóz gruzu i jego utylizacja,
wyrównanie terenu,
wykonanie lub przestawienie w części ogrodzenia
zgodnie z przebiegiem granic działki,
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres prac w odniesieniu do rozbiórki określa projekt rozbiórki oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ofertę proszę złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia
12.10.2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard,
Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 5, z adnotacją:
„Oferta na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. 3 Maja 50
w Nowogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu
– GNGR. 7125.43.2015”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
13.10.2015 r. godz. 10.15
Numery kontaktowe w sprawie: tel. 91-39 26 226 lub 91 39 26 225
Szczegóły na stronie http://www.bip.nowogard.pl
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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25. rocznica utworzenia w Nowogardzie
Koła Związku Sybiraków
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą – i spokój by ci co po nas przyjdą uczyli
się znowu najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win.
Zbigniew Herbert, „17 IX”

Przeddzień 76. rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę oraz Dnia
Sybiraka, we wtorek (15 września br.) nowogardzkie Koło Związku Sybiraków świętowało 25. rocznicę utworzenia koła. O godz.
11.00, w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w intencji członków Koła i wszystkich Sybiraków została
odprawiona uroczysta msza św., po której wszyscy przeszli do Nowogardzkiego Domu Kultury (NDK).
Uroczystość w NDK prowadziła Franciszka Kobylińska, prezes
Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie. Spotkanie rozpoczęło
się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków i wprowadzeniem sztandaru Sybiraków. Po czym prezes Koła powitała zaproszonych gości:
burmistrza Roberta Czaplę, jego zastępce Krzysztofa Kolibskiego,
Kazimierza Lembasa radnego Powiatu Goleniowskiego, Stanisława Saniuka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie,
Piotra Słomskiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, ks. Grzegorza Legutko proboszcza parafii pw. WNMP
w Nowogardzie, Iwonę Biedulską Przewodniczącą Związku Sybiraków w Szczecinie oraz Michała Buniaka wiceprzewodniczącego
Związku Sybiraków w Szczecinie.
Głos zabrał również burmistrz Nowogardu, który pogratulował jubileuszu i podziękował za dotychczasową obecność Koła,
jak i jego członków, w życiu miasta.
Rocznicowe obchody to również podziękowania i wyróżnienia dla tych, którzy w pracach Koła się udzielają oraz dla tych,

którzy działalność społeczną Sybiraków w Nowogardzie wspierają. Na scenę NDK zaproszeni zostali wszyscy Ci, których prezes
nowogardzkiego Koła jak i członkowie Zarządu Głównego chcieli wyróżnić.
Po części oficjalnej obecni na sali NDK zostali zaproszeni na
część artystyczną. Swój program przedstawili uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, w oparciu o twórczość Marii
Konopnickiej – patronki szkoły, zaś „Wesoła Ferajna” przeniosła
słuchaczy w świat folkloru. Oba występy zostały entuzjastycznie przyjęte.
Już dziś, w imieniu nowogardzkich Sybiraków, zapraszamy
17 września br., wszystkich mieszkańców Nowogardu, młodzież
i dzieci z nowogardzkich szkół na Cmentarz Komunalny w Nowogardzie, pod pomnik Sybiraka, na uroczystości 76. rocznicy agresji
Armii Czerwonej na Polskę, aby uczcić pamięć naszych przodków
– poległych, pomordowanych, represjonowanych Polaków, by
oddać hołd tym, którzy przez ludzkie bestialstwo stracili wszystko
– ojców, matki, braci, siostry, a nawet dzieci.
Piotr Suchy

Podziękowanie od Związku Sybiraków
dla burmistrza Nowogardu
W imieniu Zarządu i Członków Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie, składamy serdeczne podziękowanie burmistrzowi Robertowi Czapli za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu Jubileuszu 25. lecia działalności
Koła Związku Sybiraków.
Dumni jesteśmy, że nasza praca w środowisku jest zauważana i doceniana przez władze Gminy.
Życzymy zdrowia i sukcesów w pracy burmistrzowi Nowogardu, zastępcy i pracownikom Gminy.
Franciszka Kobylińska, prezes Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie
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Krasnołęka - kolejna świetlica
w gminie Nowogard
W środę 16 września br., w Krasnołęce odbyły się konsultacje z mieszkańcami, w sprawie ostatecznego naniesienia ewentualnych zmian do projektu budowy budynku
gospodarczego pod świetlicę. W spotkaniu uczestniczyli:
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, sołtys Krasnołęki
Anna Rakowska, Rita Mazurczak zastępca kierownika wydziału IiR Urzędu Miejskiego oraz pracownik tego wydziału.
Podczas spotkania mieszkańcy zaproponowali drobną korektę do projektu i w takim stanie zaakceptowali go w całości.
Prace związane z projektowaniem potrwają do 30 listopada
2015 roku. Wtedy to projektant przedstawi ostateczny schemat wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt przewiduje rozbiórkę starego budynku, który tam istnieje, i wybudowanie
nowego budynku gospodarczego.
Podczas zebrania mieszkańcy zapowiedzieli, że tym roku
złożą wniosek do burmistrza, aby wspomniana inwestycja znalazła się w przyszłorocznym budżecie gminy Nowogard. Tym
bardziej, że nie jest to inwestycja droga i kosztochłonna - a jest
potrzebna, ponieważ w Krasnołęce zintegrowane społeczeństwo, poza sezonem letnim, nie ma gdzie się spotykać.
Pomimo, że przy boisku znajduje się budynek, to niestety
z powodu bardzo złego stanu murów, nie nadaje się on do remontu, a jego koszt przekroczyłby wartość samego budynku.
Dzięki takim działaniom w miejscowości powstanie odpo-

wiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna baza
rekreacyjna. Budynek stanie się miejscem spotkań pełniącym
we wsi funkcje kulturotwórczą, wychowawczą, dydaktyczną
i społeczną. Estetyczny wygląd budynku wraz z zagospodarowanym terenem, jaki tam się znajduje, przyczyni się do poprawy wizerunku wsi, która będzie postrzegana jako miejsce
przyjazne i otwarte dla turystów oraz samych mieszkańców.
Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów, i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.
Anna Narkiewicz

28.09.2015 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

13

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama Mickiewicza 12.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca
się z:
- działki o nr ewidencyjnym 57 o pow. 454 m2 zabudowanej
budynkiem „mieszkalnym” oraz pozostałymi budynkami „niemieszkalnymi”,
- działki o nr ewidencyjnym 581 o pow. 45 m2 niezabudowanej,
położona jest w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Adama
Mickiewicza 12.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00010107/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 55.282,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.528,20
zł najpóźniej do dnia 26.10.2015r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
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 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu ograniczonym
na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana o nr ewidencyjnym 563/2 o pow. 483 m2 (symbol użytku gruntowego
– Bi), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Działka zabudowana jest budynkiem murowanym garażowo – gospodarczym o nr ewidencyjnych 1157.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00045622/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników
wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do
sprzedawanej nieruchomości.
Przetarg został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie
posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2015r. o godz. 1000

w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 18.394,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.839,40
zł najpóźniej do dnia 19.10.2015r. na konto Urzędu: BANK
PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
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 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 25.09.2015r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetragu nieograniczonego.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.
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Wkrótce „Schetynówki” po nowemu.
Którą drogę chce przebudować gmina?
W październiku ruszy nabór wniosków samorządów
do nowego wieloletniego rządowego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” (zastąpi on dotychczas realizowany „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”). Gmina
Nowogard już przygotowuje się do złożenia swoich wniosku o dofinansowanie...
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2020 zakłada udzielanie jednostkom
samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy,
przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Strategicznym celem programu będzie poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi lokalnej sieci drogowej.
Źródłami finansowania realizacji Programu będą środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki
przeznaczane przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów
własnych. Na dotacje w latach 2016-2020 przeznaczone zostaną środki budżetu państwa w łącznej kwocie 5 260 051 000
PLN. Na dotacje budowy dróg w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 55 647
074,48 PLN (50 % tej kwoty zostanie przeznaczone na dotacje
do budowy dróg powiatowych, a 50% na dotacje do budowy
dróg gminnych). W roku 2016 kwota dotacji będzie wynosiła
1 000 000 000 PLN a w latach kolejnych nie będzie niższa niż
w roku bazowym.
Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie

w kwocie nieprzekraczającej 3.000.000 zł. W każdym roku,
gmina będzie mogła skorzystać z dofinansowania nie więcej
niż jednego zadania.
Burmistrz rozważa złożenie wniosku o dotacje na:
przebudowę ul. Zielonej. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 1 000 000,00 PLN
budowę drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Całkowita wartość zadania szacowana jest ok. 3 000
000,00 PLN.
Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie
atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym
celu realizowane będą działania - przedsięwzięcia dotyczące
dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie
połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
które przyczynią się do poprawy spójności regionu, przede
wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz
warunków życia społeczności lokalnych.
W związku z tym zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje Gminy Nowogard do składania propozycji dróg do budowy lub przebudowy w kolejnych latach
trwania projektu.
Propozycje przyjmuje Pan Adam Czernikiewicz Kierownik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, pok. 211,w godzinach pracy urzędu.

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 7; 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 17; 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 103a; 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 Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 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 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep SpożywczoMonopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły
Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska
2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a;

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie
Stanisław Saniuk przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30.

Agnieszka Wróblewska
Kierownik WRLFKiS

W sprawach oświatowych przyjmuje
Agnieszka Biegańska-Sawicka, sekretarz Gminy,
w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków interesantów odbywa się
w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8,
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,
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, 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

