Dwutygodnik Nr 13 (300)/2016

W ciągu najbliższych kilku dni, do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy Nowogard, trafi list burmistrza
Nowogardu Roberta Czapli. List zawiera informację o planie przebudowy placu Wolności. Dzięki tej korespondencji
mieszkańcy będą mogli poznać plan działania burmistrza,
zaznajomić się z wyglądem zaprojektowanego placu.
- Każdy mieszkaniec ma prawo być rzetelnie poinformowany o naszych działaniach i decyzjach. Wychodzimy

24.11.2016 r.

więc naprzeciw tej potrzebie – mówi burmistrz R. Czapla.
– List informacyjny kierujemy do wszystkich mieszkańców,
również osób starszych, które nie posiadają internetu
i nie mogą na bieżąco śledzić naszych działań np. za
pośrednictwem strony www.nowogard.pl. Stąd każdy
otrzyma pisemną informację o jednej z najważniejszych
inwestycji naszego miasta, przebudowie placu Wolności.
Wykorzystując ten sposób komunikacji, chcemy w sposób
przejrzysty przedstawić koncepcję nowego wyglądu centrum miasta.
W celu poinformowania mieszkańców o przebudowie placu Wolności, oprócz listu, burmistrz Nowogardu przygotował również film informacyjny dostępny
na profilu facebook`a Urzędu Miasta w Nowogardzie.
Do 21 listopada br., wg FB, film dotarł do 21.840 osób
(sic!), a wyświetliło go w sumie 11.000 użytkowników
portalu. Ile było udostępnień to trudno stwierdzić, ale ze
strony UM w sumie udostępniono materiał wideo aż 163
razy. Dziękujemy!
opr. Marcin Ościłowski

Kolejny milion zdobyty
W środę 9 listopada br. w Szczecinie, burmistrz Robert
Czapla z Konstantym Oświęcimskim i Radosławem Mackiewiczem – zastępcami prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, podpisał umowę na dofinansowanie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, umożliwiającej
rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogardzie. Dofinansowanie opiewa na kwotę 1.304.685 zł.
***
Całą inwestycję rozdzielenia sieci ogólnospławnej na
sanitarną i deszczową w Nowogardzie rozłożono w czasie.
Pierwsze prace ruszyły w roku 2011 i do końca pierwszej kadencji burmistrza R. Czapli dokonano rozdzielenia sieci na
sanitarną oraz deszczową w obszarze ul. Wojska Polskiego,
Dokończenie na str. 2

Burmistrz chce nowej kotłowni
przy Szkole Podstawowej nr 4
Od początku swojej kadencji, czyli od 2010 r., burmistrz
Nowogardu Robert Czapla w sposób szczególny objął troską nowogardzką oświatę. Od samego początku podejmował działania, aby stan budynków szkolnych na terenie
miasta i wsi systematycznie poprawiał się.

Obecnie przy każdej szkole podstawowej funkcjonują
place zabaw, remontowane są pomieszczenia szkolne. Niebawem kończy się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II na osiedlu Bema. Cały budynek
Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
Promenada, plac Szarych Szeregów i ulice Blacharską oraz Wyszyńskiego. Ostatnimi fragmentami planowanego rozdzielenia sieci ogólnospławnej, który
został zakończony to ul. Kazimierza Wielkiego oraz
ul. Zielona (w okolicy placu zabaw, a także koło Restauracji Przystań). Do zrobienia pozostała sieć na
ul. Waryńskiego i od ul. Zielonej do ul. Kilińskiego
(obejmujące m. in. drogę łączącą z Przedszkolem Zielonym, osiedle Zielone i tak aż do ogrodów działkowych). – Od kilkudziesięciu lat nie budowało się w naszym mieście sieci kanalizacyjnych na tak dużą skalę.
Ich brak powodował, że wody opadowe zamiast być
odprowadzane ścieżką sieci deszczowej, wpadały do
kanalizacji sanitarnej. Ta z kolei nie była przystosowana do przyjmowania dużych ilości ścieków – informuje R. Czapla. – Dochodziło do wybijania ze studzienek
w okolicy szpitala, murów obronnych, placu Szarych
Szeregów. Realizowana przez nas obecnie inwestycja porządkuje ten stan rzeczy.

***

Dofinansowanie inwestycji pochodzić będzie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
– Zdobyte dofinansowanie to dobry dowód na to,
że warto działać dwutorowo: prowadzić inwestycje
i aplikować o dofinansowanie – dodaje R. Czapla. –
Otrzymaliśmy pieniądze na wykonane już zadania
i jedno, które jest w trakcie. Podobne, dwutorowe
działanie przeprowadziliśmy w czasie budowy skateparku i mola, gdzie również najpierw wykonaliśmy
zadanie, a później staraliśmy się o refundację.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że dotychczas
na ten cel gmina wyłożyła kwotę około 4 mln zł wraz
z dofinansowaniem zewnętrznym. Niestety tych
prac nie widać, bo skrywa je ziemia, ale efekty są
widoczne – ścieki nie zalewają już placu Szarych Szeregów oraz terenu przy murach. Nadszedł teraz czas,
aby rozwiązany został również problem wybijających
dwóch studzienek kanalizacyjnych przy „Okrąglaku”
oraz przy ul. Zielonej.
Opr. Marcin Ościłowski

Burmistrz chce nowej kotłowni
przy Szkole Podstawowej nr 4
Dokończenie ze str. 1
szkolny (podstawówka i gimnazjum) otrzymał nową
“szatę zewnętrzną”. Obiekt czeka jeszcze na remont
sali gimnastycznej, który wykona firma zewnętrzna,
posiadająca uprawnienia na prace wysokościowe. Ale
to nie koniec planowanych prac.
Dyrektorzy szkół nie tylko odpowiadają za układanie planów lekcyjnych, za zatrudnianie nauczycieli, ale również dbają o bieżące utrzymanie powierzonego sobie mienia. Do zadań zaś Gminy należy przeprowadzenie potrzebnych inwestycji, które każdego
roku zgłaszają poszczególni dyrektorzy.
Na początku 2016 roku, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Beata Kuligowska zgłosiła problem przyszkolnej kotłowni, która ze względu na zużycie oraz
swój wiek wymaga wymiany. Po zapoznaniu się
z problemem, 14 marca br., burmistrz ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Przedmiot zamówienia dotyczył przebudowy kotłowni, polegającej na
wymianie pieca c.o. na nowy oraz rozbiórkę komina
murowanego i zaprojektowanie nowego komina do
odprowadzania spalin z pieca gazowego.
W chwili obecnej Gmina posiada już projekt. Jego
wykonawcą jest firma GLOBAL PROJECT, wyłoniona
w przetargu zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych, która wykonała go za kwotę 10.762 zł.

Projekt ten pokazał, że koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 340.000 zł. Dlatego też burmistrz
R. Czapla zabezpieczył tę kwotę w projekcie budżetu
gminy na rok 2017. Wykonanie tego remontu zależy więc już tylko od woli radnych, którzy będą pod
koniec grudnia br. głosować za budżetem oraz za tą
inwestycją.
– Zależy mi na tym, aby nowogardzka oświata się rozwijała, zaś baza infrastrukturalna była
w jak najlepszym stanie w trosce o naszych uczniów,
nauczycieli oraz rodziców – powiedział burmistrz
R. Czapla.
Opr. Piotr Suchy

www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe

3

Burmistrz zlecił budowę
placu zabaw

Burmistrz Robert Czapla, w dniu 14 listopada br., podpisał ogłoszenie o składaniu oferty cenowej na budowę placu zabaw na os. Radosława w Nowogardzie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu
zabaw polegająca na przygotowaniu podłoża z piasku,
montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia. Termin
wykonania: 30 kwietnia 2017 r.
- 6 września br., spotkałem się z władzami Spółdzielni Mieszkaniowych “Radosław” oraz “Cisy”. Ustaliliśmy wówczas wstępnie, że razem wykonamy tę
inwestycję – powiedział burmistrz R. Czapla. – Ze strony gminy zaoferowali
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw polegająca na przygotowaniu podłoża z piasku,
montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia. Termin
wykonania: 30 kwietnia 2017 r.
– 6 września br., spotkałem się z władzami Spółdzielni Mieszkaniowych “Radosław” oraz “Cisy”. Ustaliliśmy
wówczas wstępnie, że razem wykonamy tę inwestycję
– powiedział burmistrz R. Czapla. – Ze strony gminy zaoferowaliśmy projekt, teren pod inwestycję, wykonanie placu wraz z ogrodzeniem, natomiast Spółdzielnia
Mieszkaniowa “Cisy” i Spółdzielnia Mieszkaniowa “Radosław” wybuduje chodnik, który doprowadzi mieszkańców na wybudowany obiekt. Projekt już mamy,

teren pod inwestycję również, a teraz przystępujemy
do budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ten
sposób realizuję to, co obiecałem mieszkańcom.
Potencjalnych wykonawców zapraszamy do zapoznania się z ogłoszenie. Wszelkie informacje oraz
szczegóły dotyczące tej inwestycji dostępne są na stronie http://www.bip.nowogard.pl/unzip/8228.dhtml
Opr. Piotr Suchy

Władze Nowogardu potępiają
akt wandalizmu!!!

Prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę (4/5 listopada br.), nieznany sprawca
dokonał aktu wandalizmu, ochlapując farbą pomnik przy ul. 3 Maja. Władze Nowogardu stanowczo potępiają ten czyn, i niezależnie jakiego to by pomnika dotyczyło
w naszym mieście.
Nie wszyscy mieszkańcy Nowogardu pochwalają
gloryfikowanie tego pomnika, który szczególnie najstarszym mieszkańcom źle się kojarzy. Warto przypomnieć, że dzisiejszy Pomnik Niepodległości jeszcze do
niedawna nosił nazwę Pomnika „Poległym w walce
o Ziemie Zachodnie”. Został on ufundowany i wybudowany przez Obwodowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie (UB). Odsłonięcie pomnika nastąpiło 11 listopada 1945 r. Ten najbardziej „komunistyczny” pomnik w naszym mieście, został przez Radę
Miejską poprzedniej kadencji przemianowany (nazwę
pomnika zmieniono w roku 2013), jednak żyją nadal
ci, dla których pomnik ten jest symbolem najgorszych
momentów w historii Polski.
Trochę inaczej ma się rzecz z Pomnikiem Kombatantom RP. Pomnik ten wybudowano w roku 1970
z okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do macierzy i to w całości ze składek ludności

oraz zakładów pracy. Budowę nowego pomnika argumentowano wówczas tym, że „stary pomnik przy ul.
Jedności Narodowej (dziś ul. 3 Maja) z uwagi na złe
usytuowanie oraz skromność wyrazu artystycznego
nie oddaje uczuć, które żywimy dla tych, co w walce
o wolność i odzyskanie naszych ziem oddali swoje życie”. Warto wspomnieć, że na wniosek Związku Kombatantów RP oraz śp. ks. proboszcza Grzegorza Zakliki,
Zarząd Miasta i Gminy Nowogard*, w skład którego
wchodzili również radni (wówczas w gminach funkcjonowała trójwładza: Burmistrz, Zarząd Miasta i Gminy
oraz Rada Miejska), w roku 1995 przemianowała pomnik na placu Wolności na Pomnik „Kombatantom RP”.
W dniu 11 listopada 1995 r. pomnik i nowa tablica zostały uroczyście poświęcone.
Władze Gminy Nowogard surowo i stanowczo potępiają ten chuligański wybryk z minionego weekendu.
Dokończenie na str. 4
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Władze Nowogardu potępiają
akt wandalizmu!!!

Dokończenie ze str. 3

Nie ma zgody Gminy ani Urzędu Miejskiego na tego
typu zachowania.
Z informacji jakie posiadamy, zawiadomienie o tym
czynie wpłynęło już na Komisariat Policji w Nowogardzie, i w chwili obecnej prowadzone jest dochodzenie
wyjaśniające. Gmina zaś niezwłocznie zleci czyszczenie
pomnika z farby, aby przywrócić jego stan dotychczasowy.
Piotr Suchy
(*) Zarząd Miasta i Gminy – do 27 października
2002 r. organ wykonawczy w polskiej gminie, na czele
którego stał wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.
Składał się on z 3 do 7 osób, które rada gminy
wybierała ze swojego grona w tajnym głosowaniu
(jednym z takich osób był m.in. ówczesny radny Marek
Słomski). Przewodniczący organizował pracę zarządu,
reprezentował gminę na zewnątrz i kierował sprawami
bieżącymi. W pracach zarządu uczestniczyli sekretarz
i skarbnik, nie mając jednak prawa głosu. Po wejściu
w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
zarząd gminy został zastąpiony przez, wybieranych
w wyborach bezpośrednich wójtów (burmistrzów
lub prezydentów), którzy jako organ monokratyczny
reprezentują dziś gminę.

Kłamstwa w płatnej gazecie

Dziennik Nowogardzki po raz kolejny się skompromitował. Bo jak inaczej nazwać
„sensacje”, które redakcja zawarła w artykule pt. „Słuchawki, kamera i kariera”.
Kłamstwa i manipulacje faktami, tak można tylko nazwać to, co zostało napisane we wspomnianym
artykule. Miałem się nie wypowiadać w tym temacie,
bo już dawno stwierdziłem, że z kłamcami się nie pole-

mizuje, ale chyba najwyższy czas pokazać mechanizm,
którym posługują się niektórzy tzw. pseudo dziennikarze z DN. A oto dowód manipulacji informacjami odnośnie kosztów szkolenia pracownika i zakupu urządzeń:

L.p.

Sensacje Dziennika Nowogardzkiego

Prawda wg faktur

1

Premier Pro CC Multi-Language 1 Year
za 1.845,00 zł

Premier Pro CC Multi-Language 1 Year
za 1.845,00 zł

2

Aplikacja Premie Pro C – 1547,00 zł

BRAK

3

Torba FotoCase Logic DCB305K – 89,99 zł

Torba FotoCase Logic DCB305K – 89,99 zł

4

Kamera Cyfrowa LEGRA HF G25
– 3.048,00 zł

Kamera Cyfrowa LEGRA HF G25 – 3.048,00 zł

5

Delegacja pracownika – 1.002,00

Delegacja pracownika – 1.002,00

6

Usługa hotelowa – 1.260 zł

BRAK

7

Podstawowy kurs operatora kamery
– 676,5

Podstawowy kurs operatora kamery
– 676,5 zł (+ obiad w TVP)

9.468,49 zł

6.503,98 zł

Razem

www.nowogard.pl
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Objaśnienie informacji z tabelki
Pozycja 1 i 2 – Wystarczyło zapytać kogoś mądrego (spoza redakcji) i by całe to towarzystwo wiedziało, że zakup licencji to to samo, co zakup programu.
Skąd więc wzięło dodatkowe 1547 zł? A taka kombinacja DN - to cena netto za wspomniany program,
który po dodaniu podatku vat kosztuje dokładnie
1845 zł. W jaki sposób na podstawie jednej faktury
DN wywnioskował, że za program Gmina zapłaciła
aż dwie kwoty (raz za program a raz za licencję) to
sam diabeł chyba wie.
Pozycja 5 i 6 – Każdy to chyba wiedzieć powinien, że na wyjazd służbowy pobiera się zaliczkę (tu
pobrana została kwota 1002 zł), a następnie dołącza się faktury, na podstawie których rozlicza się
pobraną zaliczkę. Różnicę powyżej kwoty
z faktur, pracownik
musi zwrócić. Tak więc
faktura za noclegi
w hotelu, na które pracownik pobrał zaliczkę, rozlicza wg faktury
za usługi hotelowe,
a więc nie są to dwie
oddzielne zaliczki dla
pracownika.
W delegacji pracownika, która trafiła do
księgowości, dokładnie
jest podana informacja co i ile kosztowało,
a więc:
3 doby hotelowe – koszt łączny to 630 zł (doba to
koszt średnio 210 zł ze śniadaniem) – był to najtańszy możliwy w tym czasie hotel dostępny w Warszawie (w czasie pobytu na szkoleniu Warszawa przeżywała najazd kibiców Reprezentacji Polski – mecz
z Danią). Wspomniana zaś kwota 1260 zł dotyczyła
3 noclegów dla dwóch osób, a nie jednej i to za jedną dobę hotelową – jak to sugerował DN
2 bilety PKP (Szczecin – Warszawa – Szczecin) –
128 zł (łącznie) najtańszy bilet w II klasie
wyżywienie wg stawki dziennej (tylko te nie wliczone w koszta szkolenia)
transport publiczny (tramwaje, autobusy miejskie, metro) – 0 zł - kierując się zasadą, jak najmniejszego wydawania pieniędzy publicznych (gminnych), pracownik zrezygnował z kupowania biletów
na transport publiczny i na miejsce szkolenia udawał
się na pieszo.
Łączny koszt pobytu to kwota 843,78 zł (1.002 zł
to zaliczka, gdzie nadwyżkę pracownik zwraca na
podstawie rachunków).
Pozycja 7 – szkolenie 3-dniowe (łącznie 20 godzin
szkolenia, a w ramach szkolenia organizator zapewniał jeden posiłek - obiad).

5

Czy można byłoby taniej? Po tym co DN napisał
wychodzi na to, że tak być powinno – czyli pracownik powinien chyba udać się z Nowogardu do Warszawy na pieszo, spać pod gołym niebem w parku
i żywić się tym, co ktoś wyrzuci do śmietnika. Wówczas gmina na pracownika nie wydałaby ani jednej
złotówki na jego pobyt na szkoleniu. Taki wniosek
można wysnuć po tym, co wysmarowała redakcja
Dziennika.
A ten tak zwany podstawowy kurs operatora kamery, to szkolenie prowadzone przez profesjonalistę
z Telewizji Polskiej, który równocześnie pełni funkcję
zastępcy dyrektora Akademii TVP. I wielkim nietaktem
jest stwierdzenie, że podczas tego szkolenia uczył on
jak kamerę włączyć i wyłączyć, i jak ujęcia posklejać.
Chciałbym tylko napomnieć, że w szkoleniu
tym brali udział m.in.
pracownik
Telewizji
Polskiej oddział w Lublinie, czy pani producent telewizyjna. To
tak kilka zdań w kwestii
szkolenia. Jeździłem na
wiele szkoleń i pierwszy raz spotkałem się
z tak tanim szkoleniem
i to prowadzonym przez
specjalistę z tzw „górnej półki” (1 dzień to
225,5 zł wraz z wyżywieniem).
Podsumowując pobyt w Warszawie i szkolenie wyniosło ono w sumie
gminę 1520,28 zł (pobyt+szkolenie pracownika), zaś
koszt sprzętu i programu do obróbki materiałów filmowy to razem 4.982,99 zł (Gmina nie może posługiwać się programami pirackimi). Wszystko razem
kosztowało 6.504 zł. Skąd więc wzięła się kwota prawie 10 tys zł (informacja DN)?
Widać, że w redakcji mają problem nie tylko
z czytaniem ze zrozumieniem (również faktur), ale
również na bakier mają się z matematyką. Może
stąd problemy prezesa Słomskiego z prokuraturą
i urzędem skarbowym?
Po raz kolejny złapaliśmy DN na kłamstwie i manipulacji. To po raz kolejny pokazuje jaki jest prawdziwy sens tych artykułów, które wychodzą spod
pióra prezesa i jego pomagierów. Kłamać, kłamać
i jeszcze raz kłamać – może mieszkańcy dadzą się
nabrać. A my się tych kłamstw nie boimy, na palcach
nie chodzimy...i kłamstwo obnażymy, bo za szmatławca płacimy i prawdy się domagamy! Nie ładnie
panie prezesie tak kłamać, bo kłamstwo ma zawsze
krótkie nóżki.
Tylko pozostaje mi pogratulować tak uprawianego dziennikarstwa!
Piotr Suchy
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6

Wiadomości Samorządowe

Gmina pozyskała już ponad
18 milionów złotych

Ponieważ do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie nasi Mieszkańcy zwracali się wielokrotnie z pytaniem, o pozyskiwane środki unijne przez naszą Gminę, postanowiliśmy Państwu przedstawić jakie to były projekty i jaka była kwota pozyskanego przez burmistrza
Roberta Czaplę dofinansowania ze środków zewnętrznych
Lista projektów które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu w okresie lat: 2011-2016
L.P

Nazwa projektu

1

„Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Nowogard”
Rekultywacja Jeziora Nowogardzkiego w Nowogardzie

2

3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

Budowa lodowiska w Nowogardzie w ramach
programu „Biały Orlik”
“Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na
sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap II”
“Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na
sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap III”
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Nowogard”
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Błotnie – Gmina
Nowogard
”Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w kierunku rekreacyjno-sportowym – zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Nowogard”
„Przebudowa infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard”
„Budowa drogi gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie na terenie działki nr 132/3 obręb nr6”
Organizacja Eko-Konkursu w Nowogardzie
- Edycja 2012 r.
„Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy
ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie”
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Błotnie – Gmina
Nowogard

Kwota
dofinansowania
519 890,69 zł

170 700,00 zł

225 765,07 zł
199 000,00 zł

Źródło
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

78 363,18 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

534 978,29 zł

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

398 000,00 zł

779 000,00 zł

183 327,37 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

164 618,08 zł

Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

6 028,25 zł

478 131,83 zł

75 000,00 zł

www.nowogard.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
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32

,,Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Ostrzyca’’
„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Szczytniki’’
,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel’’
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”
„Zakup wyposażenia dla Nowogardzkiego Domu
Kultury”
„Budowa drogowego oświetlenia solarnego
w miejscowości Żabówko i Kulice”
„Zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla
szkół”
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Nowogardzie”
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
„Z bezradności do aktywności’’
Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w latach 20112012 w Klubie Malucha ,,Błękitna Chmurka’’
w Nowogardzie
Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w latach 20112012 w Niepublicznym żłobku ,,Maluszkowo’’
w Nowogardzie
Program Rozwoju Bibliotek
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Trzechel”
Budowa drogi gminnej, dojazdowej do obszaru
inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno,
Gmina Nowogard
„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej
w Orzechowie”
„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na
sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogardzie”
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu
gminy Nowogard
Usuwanie azbestu z terenu Giny Nowogard

33

Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo”

15
16
17

18
19
20

21
22

23
24

25

26
27
28

29
30

31

10 373,96 zł
9 273,88 zł
145 000,00 zł
413 433,00 zł

136 000,00 zł
158 241,00
2 634 140,00 zł

115 450,00 zł
2 645 787,00 zł

7

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Społeczny

Rządowy Program
Radosna Szkoła
Europejski Fundusz Społeczny

209 085,00 zł
15 400,00 zł

Europejski Fundusz Społeczny
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

22 500,00 zł

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

5 000,00 zł
2 000,00 zł

Program Rozwoju Bibliotek
Program „Przyjazna Wieś”

2 686 031,53 zł

Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych

392 337,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
RPO WZ

1 304 685,71 zł

4213,04 zł
114 210,42 zł
292 643,00 zł

34

“Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym 3 051 802,60 zł
Wojcieszyn-Miętno”, - „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów”
Razem
18 180 409,89 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
WZ

Dokończenie na str. 8
www.nowogard.pl
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Gmina pozyskała już ponad
18 milionów złotych

Dokończenie ze str. 7

Ogółem przez ponad 5 lat, za I i obecnie w połowie II kadencji burmistrza Roberta Czapli, powstały
w sumie 34 projekty, które zostały zrealizowane
dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na kwotę ponad 18 milionów złotych. I to nie jest koniec.
Powstają kolejne projekty, na które
Gmina również będzie pozyskiwała
środki zewnętrzne.
Są jednak osoby, które próbują
przyrównywać naszą Gminę np. do
gminy Osina, aby udowodnić, że burmistrz bardzo mało pozyskuje środków zewnętrznych. A twierdzą tak, po przeliczeniu pozyskanych
środków zewnętrznych na 1 osobę w badanych
gminach. Prawda jest jednak taka, że gminie Osina
wystarczy pozyskanie 5 milionów złotych, aby na
1 mieszkańca przypadła kwota ok 816 zł. W przy-

padku gminy Nowogard, aby ta kwota na osobę była
podobna, jak w przypadku gminy Osina, to musi ona
pozyskać kwotę aż 20 milionów złotych. Trzeba mieć
jednak tę świadomość robiąc jakiekolwiek takie zestawienia.
Mamy nadzieję, że powyższe dane
dadzą pełną odpowiedź na pytania
tych z Państwa, którzy się tym zagadnieniem interesowaliście. Na stronie
nowogard.pl znajduje się zakładka
„Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu”, gdzie na bieżąco
Mieszkańcy są informowani o pozyskiwanych kwotach za II kadencji burmistrza (2014 - 2018) funduszy zewnętrznych na dane projekty przez Gminę Nowogard.
Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony
i tam pozyskiwania informacji w tej sprawie.
Piotr Suchy

Burmistrz chce budowy dwóch
oczyszczalni i przebudowy
sieci kanalizacyjnych
To dobra wiadomość dla mieszkańców Konarzewa i Osowa. W piątek 4 listopada
br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał wnioski o dofinansowanie budowy dwóch oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych w tych
miejscowościach.

Na inwestycje dofinansowanie ma pochodzić
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
– W Konarzewie chcemy przebudować kanaliza-

cję o długości ok. 1100 m wraz z 100 m przyłączy.
Co do budowy nowej oczyszczalni, obecnie na tym terenie znajduje się stara, nieczynna hydrofornia wraz
z infrastrukturą, czyli studnią głębinową, fragmentami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Stare obiekty podlegają likwidacji –
mówi burmistrz R. Czapla. – W przypadku Osowa,
sprawę potrzeby przeprowadzenia inwestycji zgłaszała nam wielokrotnie radna Mirosława Cwajda.
Chcemy tam przebudować 2300 m sieci kanalizacyjnej i 150 m przyłączy. Podobnie jak w przypadku
Konarzewa, na działce, na której ma stanąć nowa
oczyszczalnia w Osowie, również znajdują się urządzenia kwalifikujące się do wyburzenia i rozbiórki.
Całkowity koszt inwestycji to 5 mln 295,65 tys. zł,
w tym: Konarzewo - 1 mln 817,80 tys. zł; Osowo 3 mln 477,86 zł. Orientacyjny termin podpisania umowy na dofinansowanie to kwiecień 2017 r.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Warnkowo skanalizowane!

W dniu 28 października br., w Willi Zbyszko w Warnkowie, burmistrz Robert
Czapla uczestniczył w odbiorze technicznym zakończonego zadania pn. ,,Budowa
rozdzielczej sieci wodociągowej PVC oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej
PVC wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym”.
Oprócz włodarza naszej Gminy w odbiorze wzięli
udział także: z ramienia Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Adam Czernikiewicz, kierownik Wydziału
Inwestycji i Remontów oraz Adam Aniukszys
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska, z PUWiS prezes Ryszard Sobieralski, wiceprezes Damian Simiński oraz pracownicy
wykonujący tę inwestycję, przedstawiciele dostawców
Hydro Vacum i Saint Serwis, a także przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Goleniowie i Rady Miejskiej
w Nowogardzie.
Po prezentacji zakresu inwestycji odbył się odbiór
techniczny i akt poświęcenia odcinka sieci.
W obrębie geodezyjnym Warnkowo wykonano:
• 815 mb rozdzielczej sieci wodociągowej PE
Ø 110 mm i 7 hydrantów,
• 1770 mb sieci kanalizacji sanitarnej; w tym: sieci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC Ø 200 mm
i 1015 mb PVC Ø 250 mm oraz 85 studni rewizyjnych o długości 110,00 mb,
• 660 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 3
przepompownie ścieków,
• 19 przejść pod drogą wojewódzką nr 106 – metodą
bezwykopową.

•

odtworzono 700 mb dróg gminnych, wewnętrznych
i wjazdów.
Warto w tym miejscu dodać, że zrealizowana inwestycja była zapisana w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie gminy Nowogard, który na wniosek
PUWiS, przyjęła Rada Miejska w Nowogardzie 10 marca 2010 r. (uchwała nr XXXIX.321/10).
Piotr Suchy

Lokalny przedsiębiorca
remontuje plac zabaw w Wyszomierzu

W sobotę, 5 listopada br., w Wyszomierzu, burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru wyremontowanego placu zabaw. Wspomniany plac zabaw wyremontował lokalny
przedsiębiorca (hodowca norek) Euzebiusz Adamski, który w ten sposób zrealizował swą
obietnicę, którą złożył podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 2 czerwca br.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście wraz z licznie zgromadzonymi
najmłodszymi mieszkańcami sołectwa, Euzebiusz
Adamski przekazując mieszkańcom, a w ten sposób
i Gminie plac zabaw, wręczył on oficjalnie dokumentację placu burmistrzowi.
Zabierając głos, burmistrz Robert Czapla
podziękował lokalnemu
przedsiębiorcy za jego
zaangażowanie – to kolejny przykład integracji
lokalnego przedsiębiorcy z mieszkańcami danego sołectwa. Dlatego
w tym miejscu bardzo
dziękuję panu Euzebiuszowi za jego otwarte

serce i pomoc, jaką wyświadczył szczególnie tym
najmłodszym mieszkańcom Wyszomierza.
Piotr Suchy

www.nowogard.pl

10 Wiadomości Samorządowe

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. 3-go Maja 39
Przez wiele lat, osoby wjeżdżające do Nowogardu mogły zobaczyć budynek
mieszkalny przy ul. 3 Maja, który swym wyglądem straszył. Był to wątpliwej urody
wizerunek naszego miasta, który witał przybywających do naszego miasta od strony
Szczecina.
Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. 3 Maja stanowi aż 3 właścicieli – 2 osoby prywatne i Gmina
Nowogard (właściciel 5 lokali mieszkalnych), której
majątkiem opiekuje się Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK). Po wykonaniu audytu remontowego oraz projektu technicznego, właściciele nieruchomości podjęli uchwałę o wykonaniu remontu
całego budynku. Wykonawcą robót budowlanych
byłą firma KAZ-BUD Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Kazimierz Duras – Nowogard. Inwestorem
robót jest Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy
Nowogard stanowi 72%, pozostałe 28 % należą do
2 właścicieli.
Koszt robót ogółem wyniósł 160.204 zł. Zgodnie z posiadanym udziałem w części wspólnej nieruchomości gmina Nowogard sfinansowała ten
remont w 72%.
Okres gwarancji wynosi – 36 miesięcy.
W dniu 8 listopada br. (wtorek), burmistrz Robert
Czapla dokonał odbioru wykonanych prac. W odbiorze remontu wzięli również udział: Furmańczyk Jerzy
z Furmańczyk Wspólnoty ze współpracownikiem,
zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz Grażyna
Grosicka p.o. kierownika ZBK.
Piotr Suchy

Tak było

Tak jest

www.nowogard.pl
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Jak być „Bezpiecznym Seniorem”
Osoby starsze łatwo mogą stać się ofiarami naciągaczy i oszustów. Pomimo szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych prowadzonych przez policję, nadal odnotowywane są przypadki oszustw „na wnuczka”, „urzędnika”, „kominiarza”, czy
„policjanta”.
Ofiarami takich przestępstw padają osoby samotne w wieku od 60 do 80 lat, w większości przypadków są to kobiety. Przestępstw tego rodzaju najczęściej dokonuje się w dni robocze, w godzinach
pracy, bowiem w ten sposób przestępcy minimalizują obecność współlokatorów w mieszkaniu potencjalnej ofiary.
Liczba oszustw „na wnuczka” rośnie od 2006
roku. W 2013 roku doszło do 1264 tego rodzaju przestępstw – łączne straty wyniosły wówczas
11 mln zł. W pierwszym półroczu 2014 roku takich
przypadków odnotowano 762 (straty to 6 mln zł).
W celu ograniczenia takich oszustw i uświadomienia o innych zagrożeniach, w środę 16 listopada
br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, zorganizowano spotkanie dla nowogardzkich
seniorów z Uniwersytetu III Wieku z przedstawicielami policji. Z ramienia tej służby, w spotkaniu
udział wzięli m.in.: komendant powiatowy policji
insp. Krzysztof Targoński oraz komendant komisariatu w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura.
Wśród gości byli również: Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Aneta Wysoszyńska – dyrektor
biblioteki, Monika Babirecka z Banku Pocztowego, Teresa Skibska z OPS Nowogard, Justyna Żurek
z Credit Agricole, przedstawiciele starostwa
– w tym Irena Henkelman – powiatowy rzecznik praw
konsumenta oraz przedstawicielka Poczty Polskiej.
W trakcie spotkania, za pomocą prezentacji, Sebastian Źróbek z KP Nowogard, omówił metody działania oszustów. Seniorom zaprezentowano również
filmy edukacyjne o tej tematyce.
Wiele czasu poświęcono również sztuczkom
psychologicznym, jakie stosują niektórzy akwizyto-

rzy oferujący sprzedaż przedmiotów codziennego
użytku. – Osoby starsze mają często problem
z czytaniem wielostronicowych, pisanych drobnym
„maczkiem” umów. Często jesteśmy nęceni ofertami, później zostajemy z kwitkami do opłacenia
– przestrzegała zebranych I. Henkelman. – Niezależnie od wieku, musimy być osobami ostrożnymi.
Warto wiedzieć, iż w przypadku zawarcia „niechcianej” umowy u nas w domu lub na odległość, mamy
14 dni na jej odstąpienie.
Prawo to nie dotyczy zakupu w sklepie stacjonarnym.W czasie dyskusji poruszono również sprawę zachowania ostrożności w udostępnianiu swoich danych osobowych firmom marketingowym.
Te bowiem, mogą później je wykorzystywać np.
w celu odsprzedaży innym podmiotom.
***
W czasie spotkania uczestnicy mogli zaopatrzyć
się w specjalne ulotki Programu Policji Zachodniopomorskiej „Bezpieczny Senior”. W publikacji omówiono bezpieczne korzystanie z bankomatów i kart
płatniczych: „(...) korzystając z bankomatu lub terminala stań tak by zasłonić kod PIN (dodatkowo zasłoń go ręką); przed włożeniem karty do bankomatu
sprawdź, czy nie ma on nałożonej nakładki na klawiaturę lub w miejscu gdzie wkładamy kartę; nigdy
nie zapisuj nr PIN na karcie płatniczej, nie korzystaj
z bankomatów w zaciemnionych i wyludnionych
miejscach; nie przeliczaj pieniędzy w demonstracyjny sposób; nie udostępniaj karty osobom trzecim;
gdy zgubisz lub stracisz kartę natychmiast ją zastrzeż
(...)” – informowała seniorów treść ulotki.
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Mamy się czym pochwalić!
W szpitalu oddano do użytku
nowy sterylizator
W poniedziałek 7 listopada br. w nowogardzkim szpitalu, w obecności władz
gminy, oficjalnie oddano do użytku nowy sterylizator. Zadaniem urządzenia jest
likwidacja drobnoustrojów (w tym wirusów) m.in. z zestawów narzędzi służących
do przeprowadzania operacji.
W spotkaniu wziął udział Robert Czapla – burmistrz
Nowogardu, Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza,
Kazimierz Lembas - dyrektor Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie, Marta
Pińkowska - prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” oraz radne Rady Miejskiej:
Anna Wiąz, Mirosława Cwajda i Jolanta Bednarek.
Nowy sterylizator zakupiono w czerwcu br. Dobrą cenę zakupu sprzętu uzyskano po przeprowadzeniu trzech przetargów. Do tej pory nowogardzki szpital używał ponad 25-letniego urządzenia.
- Pieniądze na zakup sterylizatora pochodziły
z budżetu gminy. Łączny koszt całej inwestycji to
300 tys. zł. Jest to jeden z ostatnich etapów wyposażenia naszej placówki. Wiele szpitali może teraz

nam pozazdrościć – powiedział przed symbolicznym
przecięciem wstęgi dyrektor Kazimierz Lembas.
Cała „linia” sterylizatora składa się z kilku pomieszczeń
i podzespołów umiejscowionych na powierzchni około
200 mkw. Pomieszczenia podzielone są na trzy strefy:
brudną, czystą i sterylną. Poszczególne strefy oddzielone są od siebie śluzami. „Sercem” urządzenia jest
autoklaw parowy, czyli zamknięty hermetycznie zbiornik, w którym dochodzi do ogrzewania sterylizowanego materiału, który staje się jałowy. Sterylizatornia
posiada również m.in. stację uzdatniania wody i myjki.
Aby wysterylizować dany materiał, najpierw trafia
on do strefy brudnej. Tam, w zależności od potrzeb i
jego rodzaju dezynfekuje się go ręcznie lub maszynowo. Maszynowe mycie trwa około godziny (w zależ-

Wejście do „nowej” części szpitala

Wejście do sterylizatorni

Elementy stanowiące wyposażenie sterylizatora
www.nowogard.pl
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ności od programu). Następnie wstępnie oczyszczony
materiał trafia do strefy czystej, gdzie przygotowuje się pakiety narzędzi. Stamtąd pakiety trafiają do
czterowsadowego autoklawu, gdzie sterylizuje się je
w temperaturze 121 lub 134 stopni Celsjusza. Oczyszczone pakiety wyciąga się z autoklawu w kolejnej
strefie – sterylnej. Tu dokonuje się kolejnej kontroli
jałowości.Potem pakiety, w tym narzędzia służące do
przeprowadzania operacji wędrują windą np. na blok
operacyjny. Sterylizatornia jest skomputeryzowana.
Przeprowadzane na kolejnych etapach sterylizacji wyniki, są drukowane i archiwizowane. To pozwala na zachowanie bieżącej kontroli, dzięki czemu wysterylizowane pakiety są bezpieczne dla pacjentów.
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***
W czasie spotkania doszło również do miłej niespodzianki. Marta Pińkowska, prezes Samorządowej
Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”, symbolicznie
przekazała na ręce dyrektora K. Lembasa 14.267,80 zł.
Pieniądze pochodziły z wpływów z 1% podatku PIT.
Jak zapewnił dyrektor K. Lembas, każda kwota się
przyda zwłaszcza, że planuje on przeprowadzenie kolejnych inwestycji w nowogardzkim szpitalu, w tym
ocieplenie starej części budynku oraz adaptacja i ocieplenie laboratorium.
Opr. Marcin Ościłowski

Przekazanie 1%
7 listopada br. w nowogardzkim szpitalu podczas
oficjalnego oddania do użytku nowego sterylizatora
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” przekazała 1% podatku PIT.
SFOM ZDROWIE jako organizacja pożytku publicznego co roku pozyskuje środki z 1 % podatku PIT.
Za rok 2015 kwota ta wyniosła ponad 14.267 zł
i kwotę tę w całości przekazano na rzecz szpitala
w Nowogardzie.
Wszystkim podatnikom , którzy przekazali i przekazują 1% odpisu podatku na rzecz Fundacji składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania.
Żywię głęboką nadzieję oraz zachęcam do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji również
za ten rok.
Marta Pińkowska
Prezes SFOM „ZDROWIE”

www.nowogard.pl
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Pieśni patriotyczne pod patronatem
honorowym burmistrza
57 wykonawców z Goleniowa, Dobrej, Osiny, Gryfic, Dolic, Stargardu, Orzechowa i Nowogardu wzięło udział w II Regionalnym Konkursie Pieśni Patriotycznej,
który odbył się we wtorek 8 listopada br. w Nowogardzkim Domu Kultury. Konkurs swoim patronatem honorowym objął burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Uczestników oceniało jury w składzie: Celina Muza
– aktorka, piosenkarka i producentka muzyczna, Albert
Moroz - dyrektor Ińskiego Ośrodka Kultury oraz Hubert
Biczkowski - pedagog, lider zespołu „Specyficzni”.
Wokaliści występowali w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne.
W kategorii „Przedszkola”, I miejsce przyznano
Neli Dec z Ińskiego Centrum Kultury. II miejsce (ex
aequo): Grupa Myszki z Przedszkola nr 3 w Nowogardzie oraz Nikola Synowiec z Nowogardzkiego Domu
Kultury. W kategorii „Szkoły Podstawowe”, I miejsce
jury przyznało Oliwii Maciejuniec ze Szkoły Muzycznej
w Goleniowe, filia w Nowogardzie. II miejsce zajęła
Alicja Pawlak z Ińskiego Centrum Kultury i III miejsce
– Jakub Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Goleniowie. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Natalii Sadowskiej z Ińskiego Centrum Kultury.

W kategorii „Szkoły Gimnazjalne”, I miejsce przyznano Mai Tębłowskiej z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie,
II miejsce (ex aequo): Wiktorii Pawłowskiej z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie oraz Weronice Lalik z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. W kategorii „Szkoły Ponadgimnazjalne”, I miejsce zdobyła Wiktoria Bucoń
z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Nowogardzie.
- Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie – powiedział zebranym burmistrz R. Czapla tuż przed nagrodzeniem najlepszych wykonawców. – Dziękuję, że
kultywujecie tradycję śpiewania pieśni patriotycznych,
które towarzyszą naszemu narodowi od wielu lat.
- Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom
– powiedziała na zakończenie Aneta Drążewska,
dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury. – Zapraszam
wszystkich za rok, na trzecią edycję konkursu.
Opr. Marcin Ościłowski,
fot. www.ndk.pl

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista do spraw rozwoju strefy ekonomicznej
w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 28 listopada 2016r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko specjalisty do spraw rozwoju
strefy ekonomicznej w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu” w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela pani Dagmara Piasecka nr tel. (91)3926204.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie.
www.nowogard.pl
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Uroczyste obchody
Święta Niepodległości

W piątek 11 listopada br., o godz. 12.00, pod Pomnikiem Kombatantów uroczyście rozpoczęto nowogardzkie obchody Święta Niepodległości. Oprócz
władz samorządowych, z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, jego zastępcą Krzysztofem Kolibskim
i radnymi Rady Miejskiej, kwiaty i wieńce składały
delegacje m.in.: kombatantów, przedstawicieli nowogardzkich stowarzyszeń („Jutrzenka”, „Pokolenia”,
„Serduszko”), placówek oświatowych z terenu miasta
i wsi, związków (w tym PZERiI) oraz przedstawicieli klubów sportowych i Celowego Związku Gmin R-XXI.
– 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad znaczeniem słów:
patriotyzm, ojczyzna, naród, wolność, ale także wspólnota ponad podziałami politycznymi, zwłaszcza na terenie „Małych Ojczyzn”, również u nas w Nowogardzie
– przemawiał do zgromadzonych K. Kolibski, zastępca
burmistrza. – Chcąc bowiem wspólnie budować, musimy razem wypracowywać najlepsze dla naszej gminy
rozwiązania, właśnie ponad podziałami, jak to uczynili
ci, którzy połączeni jedną ideą wywalczyli przed laty
niepodległość.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni udali się do Nowogardzkiego Domu Kultury, gdzie odbyło
się „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”. Koncert poprowadziła Aneta Drążewska, dyrektor NDK.
W czasie spotkania nie zabrakło odśpiewania m.in.
Mazurka Dąbrowskiego, „Przybyli ułani pod okienko”
i „Wojenko, wojenko”. Na scenie wystąpiły również
laureatki II Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Żołnierskie drogi” (Maja Tębłowska, Weronika
Lalik, Wiktoria Pawłowska i Oliwia Maciejuniec), konkursu, który patronatem honorowym objął burmistrz
R. Czapla.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wystawę, którą rozpoczęła prezentacja multimedialna, poświęcono
gen. Tadeuszowi Bór-Komorowskiemu (Naczelny Wódz
Polskich Sił Zbrojnych w latach 1945–1947, dowódca
Armii Krajowej, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie).
Opr. Marcin Ościłowski

www.nowogard.pl
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Nowogard, dnia 15.11.2016 r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108) Burmistrz Nowogardu

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem
pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 5.
Udział 1/8 części stanowi 68,37 m2 działki.
Instalacje: brak.
Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 26/2015.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 03.06.2016 r.
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu 30.09.2016 r.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/8 części
działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
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, zmienionego Uchwałą Nr XLV/380/10 Rady
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. - działka o nr ewid. 40/1 oznaczona jest w studium symbolem – uprawy polowe, łąki
i pastwiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2016 r. o godz. 11.15 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł.
w udziale 1/8
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
Gmina Nowogard nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie
posiadanych dokumentów prawnych.
Gmina Nowogard sprzedaje działkę na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje
roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł. należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 12.12.2016r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884
1111000042092470.
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Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem
podpisu lub w formie notarialnej,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
(aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).
w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia
na nabycie nieruchomości (promesy).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wpłacone w ciągu trzech dni /roboczych/ licząc od dnia zamknięcia
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami 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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

				

		
		
							

Burmistrza Nowogardu
Robert Czapla
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Nowogard, dnia 15.11.2016 r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108) Burmistrz Nowogardu

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem
pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6.
Udział 1/8 części stanowi 68,37 m2 działki.
Instalacje: brak.
Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 26/2015.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 03.06.2016 r.
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu 30.09.2016 r.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/8 części
działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
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, zmienionego Uchwałą Nr XLV/380/10 Rady
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. - działka o nr ewid. 40/1 oznaczona jest w studium symbolem – uprawy polowe, łąki
i pastwiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2016 r. o godz. 11.30 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł.
w udziale 1/8
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
Gmina Nowogard nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie
posiadanych dokumentów prawnych.
Gmina Nowogard sprzedaje działkę na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje
roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł. należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 12.12.2016r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884
1111000042092470.
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Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem
podpisu lub w formie notarialnej,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
(aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).
w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia
na nabycie nieruchomości (promesy).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wpłacone w ciągu trzech dni /roboczych/ licząc od dnia zamknięcia
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami 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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

				

		
		
							

Burmistrza Nowogardu
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Nowogard, dnia 15.11.2016 r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108) Burmistrz Nowogardu

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
w udziale 1/8 z przeznaczeniem
pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7.
Udział 1/8 części stanowi 68,37 m2 działki.
Instalacje: brak.
Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 26/2015.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu 03.06.2016 r.
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu 30.09.2016 r.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/8 części
działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
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, zmienionego Uchwałą Nr XLV/380/10 Rady
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. - działka o nr ewid. 40/1 oznaczona jest w studium symbolem – uprawy polowe, łąki
i pastwiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2016 r. o godz. 11.45 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł.
w udziale 1/8
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
Gmina Nowogard nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie
posiadanych dokumentów prawnych.
Gmina Nowogard sprzedaje działkę na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje
roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł. należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 12.12.2016r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884
1111000042092470.

-2-

•
•
•
•

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem
podpisu lub w formie notarialnej,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
(aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).
w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia
na nabycie nieruchomości (promesy).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wpłacone w ciągu trzech dni /roboczych/ licząc od dnia zamknięcia
przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami 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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/8
z przeznaczeniem pod budowę garażu od nr 1 do 4, położonych w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr ewidencyjnym 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garaży (1-4).
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00026784/6 w Sądzie Rejonowym
w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2016 r.:
garaż nr 1 - o godz. 10.15
garaż nr 2 - o godz. 10.30
garaż nr 3 - o godz. 10.45
garaż nr 4 - o godz. 11.00
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 7.100,00 zł
w udziale 1/8
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 710,00 zł najpóźniej do dnia 12.12.2016 r. 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.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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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 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
W związku z powyższym zainteresowanych wydzierżawieniem stanowisk
proszę o składanie wniosków w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego do dnia 07.12.2016 r.
Dodatkowe informacje udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa- pokój 207.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Cichocka tel: (091) 39-26-227.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
www.nowogard.pl
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Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres 21 dni

wykazów nr 13 i 14 z dnia 12.10.2016 r. nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

wykazu nr 11 z dnia 10.11.2016 r.
nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy
w drodze przetragu nieograniczonego.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-227.

Dobra strona informacji

www.nowogard.pl
AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA

Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

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.
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
Wydawca: GMINA NOWOGARD
Redaktor naczelny: Piotr Suchy
Nakład: 2500 egz.
Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505
Kontakt: wiadomosci_samorzadowe@gazeta.pl
Strona www.nowogard.pl
Łamanie tekstu i Druk Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany tytułów.

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.-SpożywczoPrzemysłowe 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 „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; 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; 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 Spożywczo-Monopolowy „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; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

www.nowogard.pl
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Psy ze schroniska czekają
na nowych właścicieli
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach
zaprasza wszystkich zainteresowanych adopcją psów. Poniżej przedstawiamy Państwu psy, które aktualnie przebywają w Schronisku
i szukają nowego domu.
Osoby chętne przyjąć psiaka
pod swój dach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:
Komunalne Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt
z siedzibą w Sosnowicach
Sosnowice nr 6
72-410 Golczewo
Telefon:
+48 91 38 60
+48 793 844 842
+48 692 536 108

AZA (nr P 238/09/16)

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec
rozmiar:60 cm
kolor:beżowa
wiek:4 lata
sterylizacja: tak

Ma roczek i dużo sił na wariacje.
Lubi spacery, głaskanie i człowieka,
z radości aż wysoko skacze i podszczypuje (jak na filmie). Aza jest
wysterylizowana i zaszczepiona.

Tuli się, jest bardzo wpatrzona
w swojego opiekuna, łagodna, delikatna w obyciu, bez cienia agresji,
nadaje się do domu z innymi psami
i dziećmi.

DZEKI (nr P 95/07/13)

DŻEKI (nr P 02/01/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:
kolor:biały w czarne łaty
wiek:3 lata
kastracja: tak

DORA (nr P 185/11/14)

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec
rozmiar:48 cm
kolor:czarno-beżowa
wiek:1 rok
sterylizacja: tak

EMKA (nr P 221/09/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:60 cm
kolor:czarno-brązowa
wiek:8 lat
kastracja: tak

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec husky
rozmiar:55 cm
kolor:szaro-popielata
wiek:3 lata
sterylizacja: tak

Opis
Towarzyski. Uległy. Ładnie chodzi
na spacery.

Spokojna, rozważna, uwielbia kontakt z człowiekiem i jej największym
marzeniem jest wyjść za bramy
schroniska ze swą nową rodziną.

Bardzo energiczny, radosny psiakkocha ludzi, najlepiej by się odnalazł w domu z ogrodem.

www.nowogard.pl
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FELEK (nr P 06/01/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:65 cm
kolor:biały w brązowe łaty
wiek:5 lat
kastracja: tak

KNYPEK (nr P 145/08/15)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:25 cm
kolor:dzicza
wiek:3 lata
kastracja: tak

HIACYNT (nr P 67/03/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:30 cm
kolor:czarno-beżowa
wiek:7 lat
kastracja: tak

KUMPEL (nr P 191/07/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:40 cm
kolor:biało-czarno-brązow
wiek:4 lata
kastracja: tak

KEN (nr P 01/01/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:25 cm
kolor:czarno-biało-brązow
wiek:4 lata
kastracja: tak

LU LU (nr P 168/09/15)

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec
rozmiar:60 cm
kolor:szaro-biszkoptowa
wiek:6 lat
sterylizacja: tak

Kochana dziewczyna! Będzie się
świetnie czuła na dużym wybiegu,
łagodna, uwielbia dzieci.

ŁATEK (nr P 169/09/15)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:
kolor:czarno-biała
wiek:2 lata
kastracja: tak

NARCYZ (nr P 62/03/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:55 cm
kolor:czarna, rude łapy
wiek:7 lat
kastracja: tak

www.nowogard.pl

PEPER (nr P 22/01/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:30 cm
kolor:rudy
wiek:3 lata
kastracja: tak
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LUPA (nr P 242/10/16)

POLDEK (nr P 90/03/16)

ROCH (nr P 224/12/15)

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec
rozmiar:52 cm
kolor:czarna-podpalana
wiek:2 lata
sterylizacja: tak

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:50 cm
kolor:czarno-rudy
wiek:6 lat
kastracja: tak

płeć: Pies
rasa:mieszaniec husky
rozmiar:60 cm
kolor:siwo-biała
wiek:5 lat
kastracja: tak

W Schronisku mieszka niezwykle
grzeczna i spokojna dwuletnia sunia o imieniu Lupa. Trochę jest
wystraszona otaczającą ją obecnie
rzeczywistością, musi poznać człowieka, ale na widok każdego kogo
zna przykleja się do krat i prosi
o chociaż odrobinę uwagi.

Energiczny uwielbia schroniskowy basenik, kwiaty oraz ganiać za
motylami. Wymarzony przyjaciel i
partner do pieszych wycieczek po
lesie , plaży, parku, a nawet po centrum handlowym!

Roch jest psem w typie Alaskan
Malamute, kocha wodę, uwielbia
długie wędrówki po lesie. Nie ma
problemu z czesaniem, a kąpiel
sprawia Mu ogromną radość. Roch
potrzebuje
odpowiedzialnego
domu i opiekuna, który zna rasę
i Jej potrzeby. Roch ma około 5-6
lat, w swoim życiu zbyt długo przebywa w schronisku. Potrzebny dom
odpowiedzialny, raczej bez innych
zwierząt i małych dzieci. Potrzebuje kogoś kto Go pokocha z całym
bagażem doświadczeń.

OPEL - LAURIN (nr P 44/03/12)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec - terier
rozmiar:45 cm
kolor:czarny-podpalany
wiek:9 lat
kastracja: tak
Opis
Pies spontaniczny, pełen werwy,
temperamentny. Lubi dominować
nad psami z boksu. Lubi spacery.

ASTOR (nr P 08/01/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:38 cm
kolor:czarny-podpalany
wiek:10 lat
kastracja: tak

www.nowogard.pl

WEDEL (nr P 63/03/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:42 cm
kolor:dzicza
wiek:3 lata
kastracja: tak
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SZARIK (nr P 115/04/16)

STOKROTKA (nr P 109/04/16)

płeć: Suczka
rasa:mieszaniec wilczur
rozmiar:60 cm
kolor:czarno-beżowa
wiek:8 lat
sterylizacja: tak

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:50 cm
kolor:szara
wiek:3 lata
kastracja: tak

Stokrotka to starsza sunia w typie owczarka, jako typowa przedstawicielka rasy miewa problemy ze stawami,
więc ciepły kąt dla niej to priorytet.

Ten młodziutki psiak został odebrany interwencyjnie,
z naszych informacji wynika, że całe życie spędził na
łańcuchu bez budy...

TOFIK (nr P 252/11/16)

SVEN (nr P 182/07/16)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:28 cm
wiek:5 lat
kastracja: nie

Jest to maleńki mikropiesek o przesłodkich krzywych
nóżkach. Piesek nie widzi... ale radzi sobie fantastycznie. Jest u nas na specjalnych warunkach:)

płeć: Pies
rasa:mieszaniec
rozmiar:28 cm
kolor:czarna
wiek:5 lat
kastracja: tak

Sven jest psem bezdomnym, który nosi przy obroży
schroniskowy numerek 182. Dzielnie stara się zwrócić
na siebie uwagę i udowodnić, że jest psem wartym adopcji. Sven ma około 4 lat, jest małym pieskiem, siły
i zdrowia mu nie brakuje, po kastracji i szczepieniach.
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