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Mimo opóźnienia, fundusze dla organizacji
pozarządowych zostały rozdzielone
Jeszcze nigdy tak późno nie zakończono konkursów dla organizacji pozarządowych. Według pierwotnych założeń, konkursy te miały zakończyć się jeszcze w grudniu 2014 roku.
Przedstawiciele Nowogardzkiego Forum Organizacji Poza- rządowymi i z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
rządowych (NFOP), na spotkaniu z burmistrzem w dniu 8 paź- pożytku publicznego w 2015 roku”. Jednak jak pamiętamy,
dziernika 2014 r., zwrócili uwagę, że organizacje działalność na sesji w dniu 9 grudnia ubiegłego roku, radni stwierdzili, że
rozpoczynają już od stycznia danego roku, a fundusze na ten muszą się jeszcze zastanowić co do poszczególnych zapisów
cel przydzielane są zazwyczaj dopiero w lutym/marcu, co jest programu, w związku z tym, postanowili przełożyć tę sprawę
nie małym utrudnieniem dla nich. Wychodząc więc naprzeciw na następną sesję. A szkoda bo przyjęcie tej uchwały umożtym prośbom organizacji zrzeszonych w NFOP, burmistrz Ro- liwiłoby uruchomienie przez burmistrza procedury konkursobert Czapla rozpoczął procedury związane z przydziałem fun- wej na pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy, na
duszy już w grudniu 2014 roku.
realizację zadań statutowych stowarzyszeń i organizacji pozaPierwszym etapem miało być przyjęcie przez radnych „Pro- rządowych i to już z dniem 1 stycznia 2015 roku.
gramu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozadokończenie na str. 3

Radni nasyłają na siebie kontrolę
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca br., radny Dariusz Kielan zawnioskował, aby komisja skierowała pismo
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (RIO), aby ta przeprowadziła kontrolę, czy „burmistrz Nowogardu naruszył
prawo realizując modernizację ulicy Szkolnej ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard, zapisanych w budżecie na rok 2015”.
Absurd goni absurd
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że w dniu 29 stycz- w Gminie Nowogard na rok 2015” (pod wnioskiem podpisało się
nia br., to właśnie Rada Miejska w Nowogardzie, a raczej ko- 12 radnych z koalicji PiR/PiS, PSL i niezależni). Zmiany te polegały
alicja PiR/PiS i PSL, do której należy radny Kielan, uchwaliła na zabezpieczeniu w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiąbudżet na rok 2015, gdzie znajdował się zapisany wydatek na zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoww. remont. Żaden radny nie stwierdził wówczas, że to jest coś manii” wydatków remontowych w kwocie 102 tys zł, przeznaczazłego. Wręcz chwalono burmistrza, że w końcu wyremontowa- jąc z tego 80 tys zł na remont ul. Szkolnej doprowadzającej dzieci
na zostanie ta ulica. A dziś się to neguje?
do świetlicy środowiskowej oraz 22 tys zł na remont ogrodzenia
Warto tu jeszcze przypomnieć, że właśnie radni Marcin Nie- wokół klubu abstynenta Hania przy ul. Zamkowej w Nowogarradka, Roman Kwiatkowski i Dariusz Kielan, którzy dziś zasiadają dzie. Na czym polega ów absurd w toku rozumowym radnych?
w Komisji Rewizyjnej byli współautorami wniosku o wprowadzedokończenie na str. 5
nie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Ruszają prace przy zagospodarowaniu
terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1

W piątek, 17 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał dokumentację przetargową na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie.
Przedmiotem zamówienia jest dzeniu zieleni, wprowadzeniu elementów małej architektury
wykonanie zagospodarowania te- tj. miejsc wypoczynku, ławek, stołów szachowych, karmników
renu przy Szkole Podstawowej Nr 1 dla ptaków.
w Nowogardzie, polegającego na rePrzypomnijmy, że dotychczas w ramach zagospodaromoncie istniejących trybun, wymianie wania ww. terenu, Gmina wybudowała plac zabaw, na który
nawierzchni, uporządkowaniu i urządokończenie na str. 11
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PUWiS kolejny raz pod lupą
Inspektora Sanitarnego

20.04.2015 r.

Po raz kolejny wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(PPIS). Tym razem pismo dotyczy ujęcia wody z wodociągu Czermnica. Również i tym razem zostały nałożone zobowiązania, które Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie (PUWiS) musi zrealizować.
Mimo, że PUWiS bez umowy z Gminą dostarcza wodę
We wspomnianym piśmie czytamy:
PPIS stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody do mieszkań, to ciąży na nim obowiązek dostarczania wody
z wodociągu Czermnica albowiem stwierdzono zwiększoną odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do
ilość manganu na litr wody, przy czym ustala, że zawartość spożycia przez ludzi. To już drugie takie pismo dotyczące
manganu nie może przekroczyć 120 μg/l do dnia 30.06.2015 przekroczenia stężeń związków chemicznych w wodzie, która dostarcza do naszych mieszkań PUWiS. Ta
r. (zwiększona ilość manganu w wodzie nie ma
sytuacja budzi zaniepokojenie wśród mieszbezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi).
kańców naszej Gminy. Miejmy nadzieję, że
Ponadto PPIS zobowiązał PUWiS, aby najod 1 lipca br., woda dostarczana z wodociągu
później od dnia 01.07.2015 r. dostarczało
z wodociągów Czermnica wodę odpowiadaCzermnica będzie spełniała normy określone
jącą wymaganiom dla wody przeznaczonej do
przez Ministerstwo Zdrowia.
Piotr Suchy
spożycia przez ludzi (najwyższe dopuszczalne
stężenie manganu to 50 μg/l).

PUWiS – co się dzieje z naszą wodą?
To już trzeci raz, w tak krótkim czasie, wpłynęło do Urzędu Miejskiego kolejne pismo z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Tym razem pismo to dotyczy ujęcia wody z wodociągu Boguszyce. Oczywiście
i tym razem zostały nałożone zobowiązania na Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
(PUWiS), które mamy nadzieję, że zostaną jak najszybciej wdrożone przez ww. firmę.
We wspomnianym piśmie czytamy:
Może tym problemem powinni się zająć radni,
1. PPIS stwierdza warunkową przydatność
którzy w ostatnim czasie tak ochoczo stawali w
do spożycia wody z wodociągu Boguszyce do
obronie PUWiSu twierdząc nawet, że to najlepsza
dnia 30.06.2015 r., gdzie stwierdzono zwiększofirma w Nowogardzie, jeżeli chodzi o jakość doną zawartość mętności, żelaza i manganu na litr
starczanej wody do naszych kranów. Jak widzimy,
wody, przy czym ustala, że zawartość manganu
nie do końca jest to prawdą. Czy radni nie powinnie może przekroczyć 120 μg/l, mętności 1,8 NTU,
ni skontrolować stan urządzeń na oczyszczalni
zaś żelaza 150 μg/l.
ścieków (przy ul. Zamkowej) i przepompowni
2. Ponadto PPIS zobowiązał PUWiS, aby
wody (ul. Wojska Polskiego), które bezumownie
najpóźniej od dnia 01.07.2015 r. dostarczało z
obsługuje PUWiS? Czy nie powinni skontrolować
wodociągów Boguszyce wodę odpowiadającą
stanu ujęć wody poszczególnych wodociągów,
wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. bo wg Inspektora Sanitarnego nie najlepiej się tam dzieje?
Firma PUWiS choć dostarcza wodę do mieszkań bez umowy
Pozostaje nam tylko nadzieja, że woda dostarczana z woz Gminą, to ciąży jednak na niej obowiązek dostarczania wody dociągu Boguszyce, jak i z tych pozostałych, będzie spełniała
odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do spo- normy określone przez Ministerstwo Zdrowia w jak najszybżycia przez ludzi. Ile jeszcze razy podobne pisma będą wpływa- szym czasie.
ły do sekretariatu Urzędu Miejskiego?
Piotr Suchy

V NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
UWAGA MIESZKAŃCY NOWOGARDU I OKOLIC!!!
I znów niespodzianka. a jak duża, to zależy od was i waszej
1 Zapoznać się z regulaminem konkursu, który
inicjatywy, bo my podjęliśmy już pewne działania zachęcająumieszczony jest na stronie internetowej www.
ce do zainteresowania się polską ortografią. przygotowujemy
soswnowogard.republika.pl
dla was, drodzy mieszkańcy, V Nowogardzki Konkurs Orto2 Zgłosić chęć uczestnictwa
graficzny po raz kolejny ktoś ma szansę zostać Mistrzem
3 Osobiście: sosw, ul. Poniatowskiego 17, 72-200
Ortografii Ziemi Nowogardzkiej w dziejach naszego miaNowogard
sta! Ten ktoś ma też szansę wygrać laptopa ufundowanego
4 Telefonicznie: 663 366 399, ew. 913920 108
5 Pocztą mailową: soswnowogard@op.pl
przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę.
6 W dniu konkursu przekazać 15 zł na rzecz stowarzyszenia
Z szansy tej można będzie skorzystać 09 maja 2015 r. o
„Nasze Szanse”.
godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w NowoZarząd i Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
gardzie to konkurs dla wszystkich chętnych, nie ma żadnych
ograniczeń. aby wziąć udział w konkursie należy:
Osób Niepełnosprawnych „Nasze Szanse”

20.04.2015 r.
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Mimo opóźnienia, fundusze dla organizacji
pozarządowych zostały rozdzielone
dokończenie ze str. 1

W końcu przyjęli, ale niestety, nie tak jak trzeba
Rada Miejska, przyjmując w końcu ten program, wprowadziła do niego istotne zmiany. Rada chciała m.in. upolitycznienia składu komisji konkursowej – cześć członków komisji
miała być powoływana przez radnych. Dotychczas to same
organizacje, zrzeszone w Nowogardzkim Forum Organizacji
Pozarządowych, wybierały spośród siebie członków komisji konkursowej. Rada miała także decydować, kto i w jakiej
wysokości otrzyma dofinansowanie. Zmiany te dalece wykraczały poza kompetencje Rady i wkraczały w kompetencje
burmistrza, jednak pomimo przedstawianych opinii prawnych
i tłumaczeń burmistrza, radni przyjęli program w zmienionej
wersji. Przeciwko tym zmianom protestowali przedstawiciele
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, a także w imieniu klubu radnych SLD–Lewica Razem radny Marcin Wolny. Przestrzegano radnych, że program przyjęty w zmienionej formie będzie, jako niezgodny z prawem, uchylony przez Wojewodę, a
to w znaczny sposób opóźni przydział środków dla organizacji
pozarządowych. No i niestety stało się! W dniu 28 stycznia br.,
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność przyjętej uchwały i w całości ją unieważnił.
Przyspieszenie
Podczas sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek burmistrza Roberta Czapli, w środę, 11 lutego br., radni przyjęli
program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Przyjęli program w wersji pierwotnej,
czyli zaproponowanej przez burmistrza. Na tę uchwałę z niecierpliwością czekało ponad 50 organizacji pozarządowych z
terenu gminy Nowogard. Przyjęcie programu umożliwiło burmistrzowi rozpisanie konkursu na dofinansowanie działalności
organizacji pozarządowych z terenu gminy Nowogard.
Co dalej?
Program współpracy to jedno, a przyjęty budżet na rok 2015
to drugie. Bez tych dwóch uchwał burmistrz nie mógł rozpisać
konkursów dla organizacji pozarządowych. Jak pamiętamy,
radni budżet, ze zmianami, uchwalili w ostatnim możliwym

terminie tj. 29 stycznia br. Procedury związane z przyjęciem do
realizacji przyjętego przez radnych budżetu trwały do końca
lutego (kontrola ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie oraz ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego),
co w znaczny sposób wszystko opóźniło, pomimo starań podejmowanych już w grudniu minionego roku.
16 lutego br., burmistrz Robert Czapla ogłosił konkursy dla
organizacji pozarządowych oraz wydał zarządzenie w sprawie
powołania komisji konkursowej.
Kwota przeznaczona w tym roku na realizację zadań wynosiła 696 000 zł. W tegorocznych otwartych konkursach ofert
wzięło udział w sumie 35 organizacji, które złożyły 48 ofert.
Komisja Konkursowa oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym, w wyniku czego dwie, niestety z
powodów formalnych (brak wszystkich dokumentów), zostały
odrzucone. Takie sytuacje miały miejsce również w latach poprzednich i większość organizacji wyciągnęła z tego wnioski.
Jednak jak widać nie wszystkie. Te odrzucone oferty należały
do STOWARZYSZENIA ROZWÓJ OŚWIATY LOKALNEJ-ROL, w
zarządzie którego zasiada radna Jowita Pawlak, przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej ds. Funduszy Europejskich i Inwestycji. Pozostawiamy to bez komentarza.
Po zakończeniu procedury Komisja Konkursowa w dniu
08.04.2015 r. sporządziła sprawozdanie z podaniem propozycji
kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.
Pozostaje więc tylko ostatnia rzecz – podpisanie umów pomiędzy gminą Nowogard a organizacjami pozarządowymi.
Pomoc Gminy dla organizacji
Ponadto, wychodząc ku prośbie tych organizacji, burmistrz
zabezpieczył w tegorocznym budżecie gminy Nowogard na
rok 2015 kwotę na tzw. wkład własny. Otóż wiele konkursów
zewnętrznych, organizowanych dla organizacji pozarządowych, wymaga wkładu własnego w wysokości 10-20% udzielanej sumy, co dla wielu było przeszkodą nie do przeskoczenia.
Dzięki temu gmina Nowogard wspomoże organizacje w pozyskiwaniu środków unijnych z różnych programów zewnętrznych, które są rozpisywane każdego roku.
Piotr Suchy

Informacja nt. Otwartych Konkursów
Ofert w 2015 roku
W 2015 roku Burmistrz Nowogardu ogłosił 9 Otwartych
Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard
2. Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard
3. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
wśród mieszkańców Gminy Nowogard
4. Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć
dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard
5. Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard
6. Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na
terenie Gminy Nowogard
7. Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz

organizacji i upowszwchniania dóbr kultury w społeczności
wiejskiej na terenie Gminy Nowogard
8. Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego na terenie Gminy Nowogard
9. Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań wynosiła
696 000 zł. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe – do dnia 10 marca 2015 r.
W tegorocznych otwartych konkursach ofert wzięło udział
35 organizacji, które złożyły 48 ofert.
Komisja Konkursowa oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
dokończenie na str. 4
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Informacja nt. Otwartych Konkursów
Ofert w 2015 roku

dokończenie ze str. 3

Po zakończeniu oceny ofert Komisja Konkursowa przystąpiła
do podziału środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.
A oto lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie oraz wysokość przyznanych kwot:
W zakresie zadania:
1. „Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy
organizacji pozarządowych na terenie gminy Nowogard”
- Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych – 30.000 zł
2. „Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i
rencistów na terenie gminy Nowogard”
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – 9.500 zł
3. „Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
wśród mieszkańców gminy Nowogard”
- Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” Szczecińskiej
Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Nowogardzie – 22.000 zł
4. „Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć dla
dzieci i młodzieży na terenie gminy Nowogard”
- Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” - 3.500 zł
- Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” - 3.500 zł
- Stowarzyszenie „Jutrzenka” - 3.000 zł
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.200 zł
5. „Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard”
- Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” - 3.500 zł
- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY –
1.000 zł
- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie – 12.000 zł
6. „Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie gminy Nowogard”
- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” 8.000 zł
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.500 zł
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 9.000 zł
- Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie –
12.000 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 13.000 zł
7. „Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na
terenie gminy Nowogard”
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej – 1.600 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn”
- 2.875 zł
- Stowarzyszenie „Jutrzenka” - 3.025 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb” - 4.500 zł

8. „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard”
- Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” 28.000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard
– 8.500 zł
- Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-róż” w Nowogardzie – 8.500 zł
9. „Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowogard”
- Stowarzyszenie Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie
– 10.000 zł
- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY –
3.500 zł
- Stowarzyszenie Promocji Sportu „Szansa” - 10.000 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca
Sportowego FLESZ – 15.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Nowogardzie
– 4.000 zł
- Klub Motorowy „CISY” w Nowogardzie – 22.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama Chrabąszcze”
w Nowogardzie – 30.000 zł
- Stowarzyszenie Wiejskie Kluby Sportowe – 5.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”Nowogard – 6.000 zł
- Stowarzyszenie Nowogardzki Klub Biegacza ENDORFINA –
3.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Trójka” - 5.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” Nowogard
– 220.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” Nowogard – 6.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Nowogardzie – 5.000 zł
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w
Nowogardzie – 45.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” w Nowogardzie – 5.000 zł
- LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sekcja Strzelecka w Nowogardzie
– 10.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin
– 25.000 zł
- Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych
„AWIS” - 5.500 zł
Piotr Suchy

W nawiązaniu do notatki prasowej zamieszczonej w dniu 10.04.2015 r. w Dzienniku Nowogardzkim:

„Nowa droga a woda stoi…” wyjaśniam:

Wykonawca robót, którym była firma AZBUD z Nowogardu
wykonała remont nawierzchni na ulicach: Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Stolarskiej przy udziale podwykonawcy PRD
Nowogard. Na mocy zawartej umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym tj. Gminą Nowogard wykonawca udzielił
gwarancji jakości wykonywanych robót na okres 36 miesięcy
od daty odbioru oraz rękojmi za wady w przedmiocie umowy na okres 48 miesięcy. W tym okresie jest on zobowiązany
do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek ujawnionych

w czasie użytkowania wyremontowanych dróg. W związku ze
stwierdzeniem występowania zastoin wody po opadach deszczu zamawiający w dniu 12 marca 2015 r. wezwał wykonawcę
do wykonania prac poprawkowych w celu wyeliminowania
tworzenia się kałuż na tych ulicach. Roboty te zostały rozpoczęte w dniu 17.04.2015 r.
Z poważaniem Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

20.04.2015 r.
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Radni nasyłają na siebie kontrolę
dokończenie ze str. 1

niego działań na rzecz mieszkańców gminy Nowogard, radni koalicyjni zapędzili się w „kozi róg”. Sami budżet uchwalili, a teraz
chcą kontroli swoich decyzji. To jest kompromitacja na całej linii
ww. radnych, którzy przecież przysięgali mieszkańcom, że zrobią
wszystko dla ich dobra. A dziś udowadniają tylko to, że politykierstwo i populizm jest dla nich ważniejsze niż dobro gminy Nowogard.
Jak tak dalej pójdzie, to strach się bać na jaki pomysł jeszcze,
z tej nienawiści, ci radni wpadną.
A jak było za kadencji poprzednika?
Burmistrz Kazimierz Ziemba, za swojej kadencji, jakoś nie był
oskarżany przez radnych z PSL i z pozostałych klubów, że łamie
prawo odnośnie wykorzystywania środków z Gminnego Programu Antyalkoholowego na remonty. A dziś przedstawiciel klubu
radnych PSL, zasiadający w Komisji Rewizyjnej uważa, że to wykorzystywanie środków dla zdrowia i dobra dzieci, korzystających
ze świetlicy środowiskowej to łamanie prawa. Gdzie byli wówczas
radni z PSL? Przecież również uchwalali tamten budżet.
A oto tylko kilka przykładów wykorzystywania środków
z Gminnego Programu Antyalkoholowego na remonty przez burmistrza Kazimierza Ziembę, zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową przez radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie w latach 2005
- 2006:

Jak widać, burmistrz Robert Czapla kontynuuje to, co rozpoczął kilka lat temu jego poprzednik. Więc dziwić zaczyna postępowanie radnych. Z ich postępowania wynika, że to co robił „ten
z PSL” było dobre, a „ten z SLD” łamie prawo. Jest to kolejny dowód
na to, że radni z koalicji PiS/PiR, PSL i tzw. niezależni podejmują
działania polityczne, nie mające żadnego związku z poprawą warunków bytowych naszych mieszkańców, a jedynie są wymierzone w osobę burmistrza Roberta Czaplę.
Ponieważ opozycji nie udało się w wyborach na burmistrza

Nowogardu wprowadzić na ten urząd „swojego” człowieka, od
jakiegoś czasu, przy użyciu mediów lokalnych i regionalnych,
prowadzą kampanię mającą na celu ukazanie osoby burmistrza
w złym świetle. Jednak ta ślepa nienawiści radnych, będących dziś
w opozycji do obecnego burmistrza, doprowadza do kolejnej ich
kompromitacji. Ile jeszcze mieszkańcy będą znosić ten wstyd, na
jaki narażają nas radni?

Należy w tym miejscu zadać radnym z koalicji pytanie: jeżeli
ten zapis w budżecie sami wprowadzili niezgodnie z obowiązującym prawem, to dlaczego w ogóle przyjęli uchwałę budżetową?
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że radni z koalicji,
którzy zasiadają dziś również w Komisji Rewizyjnej, nie zauważyli w swym postępowaniu tego, że sami doprowadzili do sytuacji,
w której wszystkie podjęte przez nich decyzje chcą zrzucić na
Urząd Miejski.
Jeżeli przeznaczenie przez Gminę pieniędzy z programu profilaktyki na remont ulicy Szkolnej, którą dzieci dochodzić będą do
świetlicy środowiskowej jest wg tych radnych złamaniem prawa,
to czym nazwiemy podjęcie tej uchwały przez Radę Miejską i ich
dodatkowy gest przekazania 22 tys zł z ww. programu na remont
ogrodzenia klubu? Przecież jedno i drugie zadanie to remont. Jednak propozycja remontu ul. Szkolnej – NIE – bo to pomysł burmistrza, a remont ogrodzenia – TAK – bo to pomysł radnych z koalicji.
W tym właśnie tkwi absurd w toku rozumowym radnych. Przecież
to ci sami radni wpisali i uchwalili w budżecie gminy zmiany dotyczące remontu ul. Szkolnej, prowadzącej do świetlicy PROMYK
i remont ogrodzenia klubu Hania.
Kompromitacja koalicji?
W tej nienawiści do burmistrza i do podejmowanych przez

Piotr Suchy
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Podsumowanie debaty w I LO
W dniu 1 kwietnia br., uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, zorganizowali
debatę z zaproszonymi gośćmi na temat możliwości spędzania przez młodzież wolnego czasu oraz bezpieczeństwie
rowerzystów w Nowogardzie.
Debatę poprowadzili: Natalia Nejman oraz Maciej Kuberski
uczniowie klasy II, przy wsparciu Hanny Komisarz i Grzegorza
Kollessa, posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży w ubiegłym roku,
w ramach przygotowań do XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na debatę przybyli: Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu,
radni miasta: Michał Wiatr, Marcin Wolny (stał wśród młodzieży) oraz Michał Krata, Szymon Pilipczuk - Wydział Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego
Domu Kultury, Zofia Pilarz - dyrektor Biblioteki Miejskiej, a także Tobiasz Lubczyński, prezes Stowarzyszenia AWIS.
Zaproszeni goście wraz z uczniami starali się odpowiedzieć
na pytanie: „Jakie możliwości spędzania wolnego czasu ma
młodzież oraz czy rowerzysta może czuć się bezpiecznie w Nowogardzie?”
Debata przeprowadzona została bardzo sprawnie, przy

i na luzie. Młodzież nie miała oporów w zadawaniu niewygodnych pytań.

dużym zaangażowaniu uczniów zadających pytania zaproszonym gościom. Podstawą do dyskusji stały się wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, która dotyczyła tematu debaty.
Momentami było poważnie, ostro, a momentami wesoło

20.04.2015 r.
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Wynikiem przeprowadzonej debaty było sformułowanie
następujących postulatów:
1. budowa scieżki rowerowej dookoła jeziora oraz euroboiska,
2. powołanie pełnomocnika ds. młodzieży przy urzędzie Burmistrza,
3. kontynuacja maratonów rowerowych i biegowych,
4. otwarta sala w NDK dla młodzieży,
5. organizacja nocy filmowych w NDK,
6. prowadzenie spotkań edukacyjnych w ratuszu,
7. rowerzyści powinni dbać o swe bezpieczeństwo m.in. nosząc kamizelki odblaskowe,
8. jest bardzo wiele możliwości spędzania wolnego czasu przez
młodzież - propozycje NDK, kompleks boisk, ścieżki rowerowe,
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9. 29 kwietnia br. spotkanie młodzieży z burmistrzem w ratuszu.
W ocenie osób uczestniczących, debata była udana, przebiegała w przyjemnej atmosferze z ciekawymi pytaniami. Debata,
która została zorganizowana w LO nr 1 w Nowogardzie pokazała
jasno, że młodzi ludzie potrzebują pomocy oraz wskazówek, jak
mogą i w co się zaangażować, aby owocnie spędzić wczas wolny.
Życzymy, aby Natalia Nejman oraz Maciej Kuberski , którzy
przygotowali w/w debatę, wykorzystali wnioski z niej płynące
podczas wyjazdu na obrady Sejmu do Warszawy.
Piotr Suchy

Działalność LOP w roku szkolnym 2014/2015
We wtorek 31 marca br., w Nadleśnictwie Nowogard odbyło się spotkanie sprawozdawcze, na którym omówiono działalność nowogardzkiego Oddziału Ligii Ochrony Przyrody (LOP)
w roku szkolnym 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie szkolnych kół LOP oraz zaproszeni goście. Podczas
spotkania obecni byli m. in. zastępca burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski, Danuta Chodyniecka z Zarządu Wojewódzkiego LOP w Szczecinie oraz Marek Heiser z Nadleśnictwa
Nowogard. W Nowogardzkim Oddziale LOP zrzeszone są łącznie 22 placówki oświatowe z terenu gminy Nowogard w tym
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Szczególnie dużo pasjonatów i miłośników przyrody odnajdujemy w szkołach podstawowych.
W swoim wystąpieniu Danuta Chodyniecka i Marek Heiser nie szczędzili pochwał kierowanych pod adresem Nowogrdzkiego LOP-u. Wg opinii Wojewódzkiego Zarządu LOP,
LOP w Nowogardzie jest jednym z najaktywniej działających
w województwie zachodniopomorskim. Wpływ na to ma na
pewno szeroko zawiązana współpraca m. in. z: Urzędem Miejskim w Nowogardzie, Nadleśnictwem Nowogard, Biblioteką
Publiczną, Nowogardzkim Domem Kultury, CZG R XXI, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i wieloma innymi
instytucjami. Głos również zabrał zastępca burmistrza, który
zapewnił wszystkich obecnych, ze wszelkie działania w zakresie ochrony przyrody i środowiska będą zawsze w sposób
szczególny traktowane przez władze miasta a szkoły mogą liczyć na wsparcie i pomoc przy ich organizacji.
Duże znaczenie ma tu również zaangażowanie i aktywna praca nauczycieli, prowadzących szkolne koła LOP. Dzieci i młodzież skupiona w LOP, zawsze chętnie i licznie bierze
udział we wszelkich konkursach międzyszkolnych jak również
organizowanych na szczeblach powiatowym i wojewódzkim, gdzie zajmuje wysokie lokaty. Członkowie SK LOP biorą

aktywny udział we wszelkich imprezach okolicznościowych:
Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata, Światowym Dniu Zwierząt
i wielu innych. Na zaproszenie szkół pracownicy Nadleśnictwa
i CZG R-XXI często odwiedzają szkoły, gdzie przeprowadzają
pogadanki i warsztaty ekologiczne. Szkoły zrzeszone w LOP
biorą udział w programach edukacyjnych innych organizacji.
Są to: Euroregionalny Program Ekologiczny „Zielony Ogród”,
Program „Bocian”, oraz Program edukacyjny OTOP-U „Ptaki”.
W maju 2014 podczas festiwalu „Ekofilm” w sali biblioteki publicznej w Nowogardzie, zaprezentowana została wystawa
Szkolnych Kronik LOP.
Podczas zebrania wszyscy obecni podzielili się swoimi spostrzeżeniami co do pracy SK LOP, nauczyciele przestawili swoje
pomysły i propozycje. Kończąc spotkanie, wszyscy wyrazili nadzieje, że kolejny rok szklony będzie równie bogaty w atrakcje
a Nowogardzki LOP nadal będzie świetnym przykładem dla
pozostałych w województwie.
Anna Narkiewicz

Podwórko NIVEA w gminie Nowogard?
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard bierze udział ogólnopolskim konkursie, w ramach
którego wybudowanych zostanie 40 placów zabaw - zwanych
„Podwórkiem NIVEA”.
Gmina Nowogard,
jako miejsce lokalizacji
na budowę placu zabaw, zgłosiła plac leżący w centrum miejscowości Miętno.

Rywalizacja konkursowa polega na aktywnym głosowaniu
na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: www.nivea.pl/podworko.
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.
Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność.
Głosowanie trwa od 01 kwietnia 2015 r.
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SUKCES DZIEWCZĄT GIMNAZJUM NR 1
W TURNIEJU „COCA-COLA CUP 2015”
17. edycja Coca-Cola Cup, najstarszego w Polsce turnieju piłkarskiego dla młodzieży, ruszyła pełną parą. Wraz z początkiem marca zakończyła się rekrutacja. W tym roku o udział w wielkim finale i wyjazd na międzynarodowy obóz treningowy będzie rywalizować 3948 drużyn-najwięcej w historii turnieju w obecnej formule szkół gimnazjalnych. Już po raz
piąty z rzędu turniej jest wspierany przez Roberta Lewandowskiego.
Do udziału w tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się prawie stworzenie jakiejkolwiek sytuacji bramkowej drużynom przeciw25 000 gimnazjalistów i ponad 14 000 gimnazjalistek , pragnących niczek.
podążać drogą Roberta Lewandowskiego-obecnie najlepszego
SKŁAD DRUŻYNY PUBLICZENGO GIMNAZNJUM NR 1 W
polskiego piłkarza, w przeszłości uczestnika Coca-Cola Cup.
NOWOGARDZIE
-Sport kształtuje nie tylko ciało, ale i charakter. Buduje war1. Oliwia Czerewacz-atak
tości. Otwartości na innych, wzmacnia relacje z rówieśnikami 2. Alicja Gruszczyńska-pomoc
mówi Robert Lewandowski, ambasador turnieju.
3.
Wiktoria Gruda-obrona
W dniu 24 marca 2015r. na boisku „Orlik” odbyła się runda
4. Weronika Godziszewska-obrona
eliminacyjna turnieju Coca-Cola Cup. Nasze dziewczęta wy5. Julia Górniacka-atak
walczyły awans do kolejnej rundy rozgrywek. Przeciwniczkami
6. Jagoda Tomczyk-bramkarz
Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie były szkoły z:
7. Karolina Lewandowska-pomoc
· Drawska Pomorskiego; · Maszewa; · Osiny; · Gimnazjum Nr
8. Magdalena Salamon-pomoc, obrona
2 w Nowogardzie
9. Pola Iwanowska-pomoc
Ekipa dziewczyn wygrała 3 mecze, zdobywając najwięcej bra10. Karolina Kobus-pomoc
mek. Jedyną porażkę zanotowały z gospodarzem turnieju Gim11. Daria Furmańczyk-kierownik drużyny, trener
nazjum Nr 2 (0:1) po problematycznej bramce, która nie powinna
12. Martyna Dworak-pomoc
być uznana. Gole zdobywało aż 5 zawodniczek (Czerewacz, GruOpina na temat zawodów, kontuzjowanej zawodniczki od
da, Godziszewska, Salamon, Górniacka). Na szczególne wyróżnie- poprzedniej edycji turnieju-Darii Furmańczyk:
Natalia Obracianko
nie zasługuje lina defensywna i bramkarz, którzy uniemożliwili

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza
miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o
prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w
dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim
statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
składa się w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1 w godz. od 8.00 do
15.00 pokój nr 6, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do
dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej.
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia
i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje
swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby
upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie
do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie

o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury
wyborów).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca
zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed
ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do
głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego
głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla
w miejsca stałego zamieszkania.
Przygotowała: Elżbieta Laskowska, p.o. kierownika WSSiO

20.04.2015 r.
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Ruszają prace przy zagospodarowaniu
terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1

dokończenie ze str. 1

burmistrz pozyskał dofinansowanie z rządowego programu
„Radosna Szkoła" współfinansowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej poprzez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj.
96.532,25 zł. Zakończony został remont ulicy Szkolnej. Teraz
przyszedł czas na kolejny etap - zagospodarowanie pozostałego miejsca. Był to postulat rodziców, złożony na ręce włodarza

naszego miasta, którzy w porze popołudniowej przychodzili
na ten plac zabaw ze swoimi pociechami i mieli problem, że
nie było gdzie usiąść bezpiecznie. Realizacja ogłoszonego
przetargu na wspomnianą inwestycję, przyczyni się do kompleksowego zagospodarowania i upiększenia terenu, leżącego
przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.
Piotr Suchy

Przywiózł Babę Wielkanocną i nagrodę
Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
29.03.2015 r. w Łobzie odbyły się Międzynarodowe Wielkanocne Spotkania z Folklorem, w których wzięły udział zespoły pieśni i tańca, zespoły muzyczne i soliści.
Przyjechały m.in.: liczne grupy z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku i Państwowej Szkoły
Muzycznej Nr 19 w Mińsku (Białoruś) oraz
z Lwowskiej Szkoły Muzyki, Plastyki i Sztuki
Nr 5 (Ukraina).
Artyści ludowi z Belgii, Białorusi, Niemiec,
Republiki Tuwa, Ukrainy i Polski mogli się zaprezentować w jednej z czterech kategorii:
- Zespoły Pieśni i Tańca,
- Zespoły ludowe pow. 8 osób (duże formy muzyczne),
- Kapele ludowe do 8 osób (małe formy muzyczne),
mark, na którym można było znaleźć prawie wszystko wytworzo- Soliści - instrumentaliści ludowi.
ne na wsi, konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną i potraCzteroosobowe Jury w międzynarodowym składzie, miało wy oraz wyroby rękodzielnicze i pszczelarskie...
ocenić tę różnorodność europejskiej kultury muzycznej.
W kategorii: soliści - Instrumentaliści ludowi wystąpili m.in.:
W kategorii zespołów pieśni i tańca najlepszy był ZPiT SzczeOpuylaa Artysh, Republika Tuwa – śpiew gardłowy
cinianie. Zespół Bandurzystów z Lwowskiej Szkoły Muzyki, PlastyJohny Briers, Belgia – dudy
ki i Sztuki Nr 5 (Ukraina) był wspaniały. Wśród kapel najlepszymi
Inessa Szczuka, Białoruś – okaryna, dudka, żalejka, dudy
okazały się Kapela Ludowa: ,,Czerwienskie Bałagóry (Białoruś)
(Инесса ЩУКА – окарина, дудка, жалейка, дуда).
i „SWATY” z Będzina (Polska).
Jegor Tjukin, Białoruś – dudka, podwójna dudka, żalejka, dudy
Najsilniejsza była kategoria solistów, obsadzona przez 7 przed(Егор ТЮКИН – дудка, парные дудки, жалейка, дуда.)
stawicieli z: Belgii (1), Białorusi(4), Republiki Tuwa(1), Polski(1). Za
Anna Walickaja, Białoruś – okaryna dudka, żalejka, dudy
najlepszego został uznany przedstawiciel Republiki TUWA, Opuy(Анна ВАЛИЦКАЯ – окарина, дудка, дуда.)
laa Artysh – za śpiew gardłowy. Nowogardzki instrumentalista,
Siergiej Jaruk, Białoruś – czekotka, dudka, żalejka, dudy
Ryszard Zagórski został wyróżniony za grę na fujarce ludowej
(Сергей ЯРУК – чаротка, дудка, жалейка, дуда.)
i otrzymał statuetkę Łobeskiej Baby Wielkanocnej oraz nagrodę
Ryszard Zagórski, Polska (województwo zachodniopomorDyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
skie, Nowogard) – fujarka
Ryszard Zagórski
Przeglądowi tańca, śpiewu i muzyki ludowej towarzyszył jar-
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Porządki w gminie

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są
przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy oraz (dzięki życzliwości i dobrej współpracy
z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem) osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Grabienie przy pomniku Kombatantów RP

Zamiatanie nad jeziorem
Zamiatanie przy ul. Poniatowskiego

Grabienie przy Placu Szarych Szeregów
Grabienie przy ul. Kościuszki

Ocieplanie budynku Przedszkola nr 3

Grabienie skweru Ofiar Katynia

Grabienie skarpy przy ul. Zielonej

Zamiatanie nad jeziorem

20.04.2015 r.
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Zamiatanie przy ul. 700-lecia

Grabienie ścieszki nad jeziorem

Zamiatanie przy ul. Poniatowskiego

Grabienie przy ul. Kościuszki

Grabienie ul. 700-lecia

Grabienie ścieszki nad jeziorem

Zamiatanie przy ul. Boh. Warszawy

Grabienie przy ul. Woj. Polskiego
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy – garaż o pow.
18 m2 w budynku o numerze ewidencyjnym 600 zlokalizowany na działce nr 753 obręb 2 miasta Nowogard. Nieruchomość
zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 zł/1m2 miesięcznie plus podatek vat w ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem
nieruchomości tj. 108,00 zł najpóźniej do dnia 14.05.2015r.
na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard
nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część działki
o numerze ewidencyjnym 311/26 o pow. 6,023 ha (użytki zielone, symbol użytku gruntowego – ŁIV, ŁV, PsIV, W-RV, WŁ-IV,
W-ŁV, RIVa, RIVb), położona w obrębie Olchowo gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne. Przedmiot dzierżawy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej. Nieruchomość zostanie
wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.05.2015r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi
500,00 zł/ha gruntu w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 20% pięcioletniego czynszu dzierżawnego, tj. 500,00 zł najpóźniej do dnia 30.04.2015r. na
konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. I O/Nowogard nr
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1430.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 913926227 lub 913926225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek niezabudowanycho nr ewidencyjnych 124/4 o pow.
55 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp) i 157/40 o pow. 387
m2 (symbol użytku gruntowego – RVI), położona w obrębie nr
4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00036768/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2015r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 36.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.600,00
zł najpóźniej do dnia 04.05.2015r. 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 nieograniczonym na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 141/2 o pow. 7116 m2 (symbol użytku gruntowego RIV a – 0,0925 ha i RV – 0,6191 ha), położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00051445/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2015r. o godz. 1000
w sali obrad komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 692.800,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
69.280,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia
29.06.2015r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie wykazów z dnia 08.04.2015r nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazów nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. (091) 39-26-22
Małgorzata Cichocka
Wydział GNGR Urząd Miejski w Nowogardzie
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Szczytniki i Sąpolnica – kolejne
siłownie na terenie wiejskim
W dniu 31 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał zapytanie ofertowe odnośnie budowy siłowni zewnętrznej
w Szczytnikach i w Sąpolnicy. Będą to kolejne siłownie na
terenie wiejskim. Przypomnijmy, że pierwsza została przekazana mieszkańcom z Maszkowa, kolejna przekazana zostanie w Długołęce.
Są to kolejne inwestycje na terenie gminy Nowogard, które burmistrz realizuje zgodnie ze wskazaniami samych mieszkańców. To oni podczas spotkań z włodarzem naszej Gminy
zwracali uwagę, czego potrzebują. I to dziś z sukcesem jest
realizowane. Warto tu dodać, że na ten cel Gmina pozyskała
dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 80% poniesionych kosztów.
Piotr Suchy

Sapolnica
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;

Szczytniki

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
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

