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Informacja o środkach na zakup
sterylizatora dla Szpitala w Nowogardzie
Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard
W lokalnej prasie, jak i w wypowiedziach niektórych radnych, pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące środków w kwocie 300 tys. zł, przeznaczonych na zakup urządzeń
do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
Zarzuca się skarbnikowi i innym podległym mi pracownikom urzędu, że środki te, nie wydatkowane do końca 2015
roku w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
zniknęły i obecnie nie ma pieniędzy na zakup sterylizatora.
Radni, których wiedza z zakresu finansów publicznych
często jest znikoma, oskarżając skarbnika i inne podległe mi
służby, postępują wyjątkowo niesprawiedliwie i krzywdząco w stosunku do nich. Mam pełne zaufanie do podległych
mi pracowników, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem

i wiedzą gwarantują, iż wszystkie działania były prowadzone
racjonalnie i zgodnie z przepisami.
W związku z tym, celem rozwiania wszelkich wątpliwości,
w dniu 11 lutego 2016 r. skierowałem pismo do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, aby ta przeprowadziła kontrolę obrazującą przebieg czynności podjętych przez gminę Nowogard
w celu realizacji tego zadania. O wynikach kontroli niezwłocznie Państwa poinformuję.
Z poważaniem

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Propozycja zagospodarowania terenu
sportowo-rekreacyjnego
pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie
29 czerwca 2015 r., burmistrz Nowogardu Robert Czapla,
spotkał się z mieszkańcami osiedli leżących przy ulicy Kowalskiej, Warszawskiej oraz Zamkowej, którzy przedstawili

swoje propozycje dotyczące zagospodarowania terenu
sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ich tymi ulicami.
dokończenie na str. 4

Będzie rondo w Nowogardzie
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj poinformował, 26 stycznia br., burmistrza
Roberta Czaplę, że w związku z tym, iż budowa chodnika
w Karsku będzie szybciej zrealizowana niż planowano, to istnieje realna szansa na rozpoczęcie jeszcze w tym roku realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda przy ul. Bohaterów Warszawy
i Poniatowskiego”. Na ten cel Marszałek zabezpieczył kwotę
prawie 1 mln zł, jako 50% wkładu własnego. Drugie zaś 50%,
jako swój wkład, musiałaby zabezpieczyć gmina Nowogard.
Projekt uchwały został przedłożony przez burmistrza, a radni
jednogłośnie go przyjęli, zabezpieczając w budżecie gminy na
rok 2016 kwotę 930 tys. zł.
Opr. Piotr Suchy
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XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie,
czyli nastaną „ciemności egipskie”
Środowa (27 stycznia br.) sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie przeszła już do historii. Jednak decyzje jakie zostały podjęte przez radnych koalicyjnych - Słomski (PiR), Gała
(WN), Ciechanowski (WN), Jurczyk (WN), Cwajda (WN), Kania (WN), Dziura (PiS), Nieradka (PiR), Pawlak (PO), Kielan
(niezależny), Wiatr (niezależny), Bociarski (PSL), Saniuk
(PSL) zaskoczyły wielu, a ich negatywne skutki będziemy
odczuwać przez długi okres. Projekty uchwał omawiano
wcześniej w komisjach i jak to już się stało zwyczajem tej
rady – co innego mówi się na komisjach, a co innego decyduje podczas sesji.
A oto decyzje radnych oraz skutki, jakie one przyniosą
nam mieszkańcom.
Radni nie przyjęli następujących zmian w budżecie na rok
2016, które zaproponował burmistrz Robert Czapla:
- nie dla 100.000 zł - na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Enei. Nie przyznając
tych pieniędzy radni spowodowali, że Gmina nie może w tej
chwili podpisać nowej umowy z Eneą, która wygasła z końcem
minionego roku. Co to oznacza dla nas mieszkańców? Tylko
tyle, że któregoś dnia nastaną na kilku ulicach naszego miasta oraz na kilku wioskach tzw. „egipskie ciemności”. A oto te
ulice oraz wsie, gdzie znajduje się oświetlenie będące własnością Enei:
Nowogard i ulice: Roosevelta, Grota Roweckiego, Wiejska,
Świerkowa, Lipowa, Dębowa, Jodłowa, Tadeusza Kościuszki (od Wiejskiej do byłej winiarni), Dąbrowskiego, Piłsudskiego,
Traugutta, Wileńska, Okulickiego, Wojska Polskiego, Blacharska, Wyszyńskiego Luboszan, Dąbrowszczaków, Bankowa,
Kilińskiego Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Pocztowa,
Fabryczna, Batalionów Chłopskich, Rzeszowskiego, Nadtorowa (od ul. Polnej do ul. Mickiewicza), Polna, Kochanowskiego, Mickiewicza, Reymonta, Reja, Mickiewicza, Cmentarna,
Młynarska, Żeromskiego, Słowackiego, Kasprowicza, Magazynowa, Warcka, Młynarska, Poniatowskiego (do ul. Ogrodowej) oraz Ogrodowa;
Wsie: Ostrzyca, Sąpolnica, Długołęka, Wyszomierz, Bieńczyce, Bieniczki, Osowo, Słajsino, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Żabówko, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce, Wołowiec, Orzesze, Orzechowo, Lestkowo, Miętno, Wierzchy, Sikorki, Grabin,
Glicko, Łęgno, Trzechel, Czermnica, Strzelewo i Świerczewo.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że jakakolwiek awaria
lampy, przepalenie się żarówki czy zdewastowana skrzynka
sprawi, że bez podpisanej umowy nie możemy jako Gmina
zobowiązać Enei do naprawy szkód i uruchomienia ponownie
oświetlenia. Radni o tym zostali poinformowani podczas sesji,
dlatego ich decyzja nie jest do końca zrozumiała.
- nie dla 300.000 zł – na sterylizator do nowogardzkiego
szpitala. O tej sprawie szerzej piszemy w artykule pt. „Zagadka
kryminalna rozwiązana!” na stronie 11.
- nie dla 25.000 zł – na budowę punktu czerpania wody na
cmentarzu komunalnym przy tzw. kwaterach sybirackich. Był
to wniosek od najstarszych mieszkańców naszej Gminy, którzy
zwrócili się do burmistrza , aby zabezpieczyć na ten cel środki,
ponieważ noszenie wody dla tych osób z ujęcia oddalonego
o prawie 100 metrów jest dużym utrudnieniem. Jednak tego
kranu nie będzie, bo taka jest konsekwencja podjętej decyzji
przez radnych.

- nie dla 25.000 zł – na wykonanie dokumentacji odnośnie przebudowy pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej, w których ma być utworzona Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej. W tym punkcie szczególnie radny Piotr Słomski (PiR)
wyraził swe negatywne stanowisko, odnośnie celowości przeznaczania ww. kwoty na określony w uchwale cel. Jednak brak
tych pieniędzy to brak dokumentacji, bez której nie będzie
można dokonać przebudowy pomieszczeń bibliotecznych,
a to również przesunięcie w czasie powstania „nowogardzkiego muzeum”.
- nie dla 5.000 zł – na pokrycie kosztów obsługi prawnej
wdrożenia umowy PPP w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. I choć na spotkaniu
ubiegłotygodniowym radni sami zaproponowali zabezpieczenie tej kwoty, to podczas dzisiejszej sesji ponownie jej nie zabezpieczyli. Czyżby radni brali udział w jakieś grze?
Na realizacje tych zadań, skarbnik zaproponował zdjęcie
500.000 zł z dwóch inwestycji: z budowy świetlicy w Wyszomierzu oraz z zagospodarowania terenu między ulicami: Kowalską, Warszawską i Zamkową.
Dlaczego właśnie te inwestycje? Powód jest bardzo prosty.
W przypadku świetlicy w Wyszomierzu Gmina zabezpieczyła
aż 3 źródła finansowania tej inwestycji - jako rezerwa celowa
na PROW (400 tys. zł), środki unijne pozyskane z samego PROW
(63,63% kosztów inwestycji) oraz dodatkowe zabezpieczenie
inwestycji w budżecie, którego dokonali sami radni. Ponieważ
żadna inwestycja nie miała potrójnego zabezpieczenia,
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dlatego ostatnie z zabezpieczeń zostało wskazane do
przesunięcia na inne zadania, bez zagrożenia realizacji
tego pierwotnego, czyli świetlicy w Wyszomierzu („Ja tę świetlicę zrealizuję z radnym Kanią lub bez jego pomocy. Bo tak
obiecałem mieszkańcom, a ja słów swych dotrzymuję.” - burmistrz Robert Czapla podczas środowej sesji).
W przypadku tej drugiej inwestycji sprawa jest inna. Otóż
trwają prace projektowe, które zakończą się pod koniec miesiąca maja. Jednak zanim Gmina będzie mogła przystąpić do
realizacji głównej inwestycji, potrzebne będą prace związane
z drenażem tego terenu, który powstał po osuszeniu Jeziora
Grodzkiego. Jeżeli do końca tego roku zakończona zostanie
procedura projektowa to będzie to wielki sukces – co potwierdził radnym kierownik wydziału Inwestycji i Remontów Adam
Czernikiewicz oraz burmistrz Robert Czapla. Więc pieniądze
przeznaczone na realizację tej inwestycji byłyby najzwyczajniej w świecie zamrożone.
Pomimo długiej dyskusji i argumentowania ze strony
burmistrza, skarbnika, poszczególnych kierowników oraz
dyrektora szpitala, radni odrzucili zaproponowaną uchwałę
uniemożliwiając tym samym realizację zadań, które zostały
przedstawione. W toku zaś prowadzonej dyskusji zdenerwowany radny Andrzej Kania, który jest sołtysem Wyszomierza,
po raz kolejny potwierdził swą wolę rezygnacji z funkcji sołty-
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sa. Burmistrz rezygnację sołtysa przyjął.
Często ze strony radnych pada zdanie, że są atakowani
i pisze się o nich nieprawdę, bo „my chcieliśmy dać, ale Urząd
nie chce z nami współpracować”. Trudno pisać inaczej, kiedy rzeczywistość jest taka jaka jest i nie da się tego zaczarować. Trudno napisać, że radni chcieli na coś zabezpieczyć
pieniądze, kiedy w wyniku podjętych przez nich decyzji nie
można realizować wskazywanych działań. Liczą się rezultaty,
a nie chcenie.

Powitanie Nowego Roku w Heide
W dniu 12 stycznia br. delegacja Gminy Nowogard
w składzie: Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza
Nowogardu i Szymon Pilipczuk – inspektor w Wydziale
Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie brała udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego i miasto Heide.
Spotkanie to stało się już tradycją w kalendarzach miasta
Heide i gminy Nowogard, dlatego też i w tym roku na zaproszenie organizatorów w obchodach udział wzięła delegacja
naszej gminy.
Wydarzenie miało miejsce w teatrze miejskim w Heide.
W ramach spotkania przeprowadzono Talk-Show , w którym
Ulf Stecher - Burmistrz Heide, Helge Gerken - Komandor II
Podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Wojskowego oraz Ingo Schallhorn – Zastępca Przewodniczącego Związku Przedsiębiorców
i Gospodarki w Heide omówili obecną sytuację miasta i cele na
rok 2016. Obecnie nasze miasto partnerskie zmaga się z problemem fali uchodźców, odbudowy hali sportowej i bieżącymi
inwestycjami. Najważniejsze cele na rok 2016 to:
- zapewnienie mieszkań socjalnych i miejsc dla uchodźców
wraz z pomocą socjalną,
- budowa kompleksu sklepów w centrum Heide
- przystąpienie do prac budowlanych w celu odbudowy
hali sportowej.
Warto dodać, że wszystkie podmioty aktywnie działają na
rzecz realizacji powyższych zadań.
Następnie głos zabrali przedstawiciele miast partnerskich
Heide – Anklam i Nowogardu. Z-ca Burmistrza Nowogardu
w imieniu wszystkich mieszkańców gminy złożył zebranym
gościom najserdeczniejsze życzenia pomyślności w Nowym
Roku. Do życzeń dołączony został prezent w formie zabawek
dla dzieci, które zostaną przekazane dla Miejskiego Przedszkola w Heide: Do życzeń pragnę dołączyć skromny prezent. Wiemy,
że w Heide powstaje miejskie przedszkole. Dlatego też pozwólcie

Drodzy Państwo, że wręczę na ręce Pana Burmistrza Ulfa Stechera skromny prezent od mieszkańców Nowogardu. Są to zabawki
dla dzieci, które będą uczęszczać do nowego przedszkola. Mamy
nadzieję, że te zabawki umilą czas dzieciom i pomogą im rozwijać się w ich młodym życiu.
Spotkanie noworoczne to również dobry moment do
ustalenia celów współpracy partnerskiej między miastami.
Przedstawiciele Nowogardu i Heide ustalili między innymi, iż
będą kontynuować działania umożliwiające udział uzdolnionej młodzieży z miasta Heide w tegorocznych warsztatach
artystycznych w ramach Lata z Muzami. Rok 2016 jest także
wyjątkowy ponieważ w tym roku obchodzony jest jubileusz
XX-lecia współpracy miedzy Nowogardem i Heide. Strony
ustaliły wstępnie, iż obchody tego jubileuszu odbędą się w Heide w czerwcu br. Poza tym zostały złożone wzajemnie wstępne zaproszenia na obchody świąt miast. Nowogard obchodzi
święto miasta w dniu 30 kwietnia. Miasto Heide swoje święto
obchodzi w dniach 14-17 lipca i jest to tzw. ”Marktfrieden”.
Całą uroczystość uświetnił swoim występem chór Shantychor „Die Buddelschipper e.V. Heide”.
Szymon Pilipczuk
Inspektor w Wydziale RLFKiS
Foto: BOYENS MEDIEN
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Propozycja zagospodarowania terenu
sportowo-rekreacyjnego
dokończenie ze str. 1

Podczas spotkania omówiono wstępną koncepcję zagospodarowania ww. terenu, czyli to co ewentualnie ma się na nim znajdować.
Mieszkańcy zaproponowali, aby na tym terenie znajdowało się:
boisko trawiaste do piłki nożnej oraz popularna wśród mieszkańców naszej gminy siłownia na świeżym powietrzu. Ponadto mieszkańcy wyszli z propozycją postawienia wiaty rekreacyjnej z miejscem na palenisko. Środki finansowe na dokumentację projektową
zabezpieczone zostały w budżecie gminy na 2015 rok w kwocie
20.000zł.
Przedstawiamy Państwu wizualizację propozycji, które na ww.
spotkaniu z burmistrzem zaproponowali sami mieszkańcy. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, budowę dwóch placów zabaw, siłowni zewnętrznej, street workout,
polany z miejscem do grillowania oraz terenem przeznaczonym do
wyprowadzania psów. Place zabaw przeznaczone będą dla dwóch
grup wiekowych tzn. osobny plac zabaw dla dzieci młodszych i drugi wyposażony w urządzenia przeznaczone dla dzieci starszych.
Wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych: bujaczki, dwa zestawy zabawowe, huśtawką wahadłowa, linarium i tuba.
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci starszych: zestaw zabawowy, karuzela, trampolina (zestaw 3 szt.), linarium, huśtawka wahadłowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, zjazd linowy (tzw. tyrolka)
i pomost ruchomy,
Boisko do piłki nożnej wyposażenie: bramki, trybuny, piłkochwyty i ogrodzenie.

Polana biesiadna: altana i stoły z ławami.
Street workout i siłownia zewnętrzna: urządzenia do ćwiczeń
gimnastycznych i urządzenia do ćwiczeń siłowych.

RANKING LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2016
Redakcja czasopisma "Perspektywy" ogłosiła wyniki 18
edycji Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. W kategorii licea
ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego. Zajęło 17 miejsce.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. 1. Sukcesy
szkoły w olimpiadach. 2. Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych. 3. Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
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Pieniądze dla organizacji
pozarządowych przyznane
W dniach 21 i 29 stycznia br., Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe,
na realizację zadań publicznych w roku 2016. Komisja obradowała w składzie:
Jarosław Soborski – Przewodniczący Komisji.
Urszula Berezowska – członek.
Szymon Pilipczuk – członek.
Barbara Sroka – członek.
Mieczysław Cedro – członek.
Tadeusz Hołubowski – członek.
Cezary Komisarz – członek.
W tegorocznych 9 otwartych konkursach ofert wzięły udział
33 organizacje pozarządowe, które złożyły 42 oferty. Dotychczas
Komisja Konkursowa oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 22 oferty w ramach 7 otwartych konkursów ofert. Po
zakończeniu oceny Komisja Konkursowa przystąpiła do podziału środków przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań:
Komisja Konkursowa zaproponowała Burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli wysokości dotacji dla poszczególnych
organizacji pozarządowych:
1. W zakresie zadania: ,,Wspieranie działalności w zakresie
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard''
- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4 x 4 OFFROAD FACTORY 1 000 zł,
- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie - 12 000 zł,
2. W zakresie zadania: ,, Wspieranie inicjatyw społecznych
i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie
Gminy Nowogard'':
- Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
- 30 000 zł.
4. W zakresie zadania:” Wspieranie działalności w zakresie
rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury
w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard”
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 1 500 zł.

- Stowarzyszenie ŻABOWIAKI - 1 000 zł.
- Stowarzyszenie ,, Jutrzenka’’ - 3 000 zł.
- Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,, DĄB'' - 3 500 zł.
- Stowarzyszenie ,, Lepsze Jutro Świerczewa'' - 2 000 zł.
5. W zakresie zadania:” Działalność w zakresie organizacji
wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard”.
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie - 9 000 zł.
6. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie
opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard”.
- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych ,, Serduszko’’
- 8 500 zł.
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 8 500 zł.
- Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
- 12 000 zł.
- Polski Komitet Pomocy Społecznej - 13 000 zł.
7. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”:
- Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ,,ZDROWIE'' 22 000 zł;
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 8 500 zł;
- Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Lila-róż” w Nowogardzie - 8 500 zł.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
Koło Terenowe w Goleniowie - 1 000 zł.
8. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard”.
- Stowarzyszenie ,, Jutrzenka'' - 3 000 zł.
- Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,, KNAGA'' - 1 000 zł.
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 1 400 zł.

Dwutygodniowa przerwa, jaką są ferie zimowe jest idealną
okazją do wykonania najpotrzebniejszych prac w placówkach
oświatowych naszej gminy. Już od pierwszych dni ferii rozpoczął się remont dwóch sal lekcyjnych oraz korytarzy w Szkole
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie oraz remont sekretariatu

i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.
Prace wykonywane są przez przez pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy osoby osadzone w nowogardzkim
Zakładzie Karnym.

SP 1

SP 3

Burmistrz przedłożone propozycje dotacji zaakceptował.

Jarosław Soborski
Wydział RLFKiS

Remonty w szkołach
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Koncepcja budowy
tzw. południowej obwodnicy
Radni w budżecie gminy na rok 2015, zabezpieczyli na
ten cel wygórowaną kwotę ponad 2,8 miliona złotych, która
jak wiemy, została wydatkowana przez radnych na inne inwestycje, które w ciągu roku wnosił na sesje Rady Miejskiej burmistrz Robert Czapla.
Zakres opracowania obejmuje koncepcję budowy tzw. południowej obwodnicy, łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul.
Armii Krajowej na wysokości miejscowości Wojcieszyn, zgodnie z obwiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dokonano wyceny tejże inwestycji. Łączny przewidywany koszt to 30 523.778 zł/brutto (słownie: trzydzieści
milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).
Zaprojektowano m.in.: jednostronny chodnik szerokości
2,0m po stronie południowej, oddzielony od jezdni pasem
zielni szerokości 2,5m, ścieżkę rowerową dwukierunkową szerokości 2,0m umiejscowiono po północno-wschodniej stronie
jezdni, oddzielono ją pasem zieleni wysokiej szerokości 2,5m.
Zaprojektowano również oświetlenie jezdni lampami

oświetleniowymi ulicznymi w rozstawie co 30m, zaproponowano również lampy oświetleniowe niskie parkowe od strony
ścieżki rowerowej.
Na dzień dzisiejszy jest to zadanie nierealne do realizacji, ze
względu na bardzo wysoki koszt jej wykonania - nie do udźwignięcia samodzielnego przez gminę Nowogard.

Opr. Piotr Suchy

Stypendia sportowe wręczone

Z udziałem sportowców, rodziców, burmistrza Roberta
Czapli oraz Mieczysława Cedro, Przewodniczącego Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się
w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie, w dniu
2 lutego br., o godz. 12.00, uroczyste wręczenie aktów
przyznania stypendiów sportowych, za wyniki osiągnięte
w ubiegłym roku.
Stypendia otrzymali:
Ewa Durska – kwotą 280 zł / miesięcznie za: zdobycie złotego medalu w pchnięciu kulą podczas MŚ INAS 22-26.09.2015
w Quito. Ponadto Ewa Durska jest wielokrotną medalistką MŚ,
ME i Paraolimpiad Osób Niepełnosprawnych w pchnięciu kulą
i rzucie dyskiem,
Szymon Piecyk – kwotą 200 zł/miesięcznie za: zajęcie
I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Karate (Kumite indywidualne) Legnica 25.10.2014 r., I miejsce
w drużynowych Mistrzostwach Europy kadetów WUKF , Belgia
czerwiec 2015. Ponadto Szymon Piecyk jest członkiem kadry
narodowej na rok 2015,
Wiktoria Gruda – kwotą 200 zł/miesięcznie za: zajęcie.,

I miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Europy minikadetów WUKF, Belgia czerwiec 2015,
Jakub Cieplak – kwotą 120 zł/ miesięcznie za: zajęcie 2
miejsca w Mistrzostwach Polski Strzelectwa Sportowego Kobiet i Mężczyzn we Wrocławiu (17-20.09.2015) w klasyfikacji
drużynowej i zajęcie 9 miejsca w Mistrzostwach Polski Kobiet
i Mężczyzn we Wrocławiu w klasyfikacji indywidualnej, za zajęcie miejsc punktowanych w I i III Rundzie Pucharu Polski,
Bartosz Jemilianowicz – kwotą 100 zł/miesięcznie za: zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Woj. seniorów w tenisie stołowym (gra pojedyncza), zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Woj.
seniorów w tenisie stołowym (gra podwójna),
Sebastian Jemilianowicz – kwotą 100 zł/miesięcznie za:
zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Woj. juniorów w tenisie stołowym (gra podwójna), zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Woj.
juniorów w tenisie stołowym (gra pojedyncza).
Wszystkim stypendystom gratulujemy i trzymamy kciuki
za jak najlepsze wyniki na najbliższych zawodach sportowych.
opr. Piotr Suchy
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Jeszcze w tym roku remont drugiego
przejazdu kolejowego
W piątek, 29 stycznia br., na spotkanie z burmistrzem
Robertem Czaplą przybył do Nowogardu Włodzimierz
Wiatr, p.o. dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło remontu przejazdu kolejowego
w ciągu ulic powiatowych: Batalionów Chłopskich i Cmentarnej.
Przybyły gość poinformował burmistrza, że jeżeli nic poważnego nie stanie na przeszkodzie, to na przełomie wiosny
i lata, jeszcze w tym roku, PKP PLK rozpocznie remont ww.
przejazdu. Jest to na pewno ważna informacja dla wszystkich
mieszkańców tej części miasta oraz firm, które prowadzą swą
działalność przy ul. Nadtorowej, ale także dla wszystkich przyjeżdżających na groby swych bliskich na tutejszy cmentarz komunalny.
Po wielokrotnych wcześniejszych zabiegach ze strony burmistrza Nowogardu, od 9 czerwca do 22 października 2014
z przerwami, PKP PLK wyremontowała przejazd kolejowy
w ciągu ulic wojewódzkich 700 lecia – Bohaterów Warszawy.
Zastosowana została nowa technologia – nawierzchnia prze-

jazdu z płyt o nawierzchni gumowej sprawdziła się i jest pozytywnie oceniana przez użytkowników drogi. Przejazd kolejowy
w ciągu ulic powiatowych – Batalionów Chłopskich i Cmentarnej również zostanie wykonany w tej samej technologii.
Jest więc szansa, że kolejny przejazd kolejowy w naszym
mieście zostanie wyremontowany. Rozmawiano również o poprawie przejazdów w ciągu ul. Górnej i Zamkowej oraz pozostałych przejazdach na terenie gminy Nowogard. Ze strony dyrektora Włodzimierza Wiatra padło zapewnienie, że w sprawie
pozostałych przejazdów, wróci on do rozmów z włodarzem
naszej Gminny po wykonaniu drugiego tzw. miejskiego przejazdu.
W związku z planowanym remontem przejazdu, burmistrz
rozważa czy zwrócić się do Powiatu Goleniowskiego o przeprowadzenie remontu ciągu ulic powiatowych (Bohaterów
Warszawy, Cmentarnej i Nadtorowej), które łączy ww. przejazd
kolejowy. Po wyremontowaniu przejazdu, potrzebne będzie
wykonanie poziomowania drogi jezdnej, której właścicielem
jest Powiat.

Mak+ w naszej Bibliotece
W nowogardzkiej Bibliotece odbyło się oficjalna prezentacja wdrożonego elektronicznego systemu bibliotecznego
Mak+. Mak+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem
bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu
bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację
wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Dzięki temu można będzie sprawdzić
czy dana książka jest w bibliotece i ją zarezerwować przez
internet. Ponadto w przypadku, gdy biblioteka nie będzie
posiadała w swoich zbiorach szukanej pozycji książkowej,
wówczas będzie istniała możliwość sprowadzenia jej z innej biblioteki.
Aby program ruszył należało w pierwszej kolejności wprowadzić cały księgozbiór biblioteki, to jest około 90 tys. książek
do katalogu elektronicznego. Oprócz tego należało każdej
książce nadać, wydrukować i przykleić kod kreskowy. Następnie działania skupiły się na wprowadzaniu do bazy czytelników
Trzeba tutaj zaznaczyć, że cały proces komputeryzacji dla
pracowników biblioteki był dodatkowym wyzwaniem. Wdrożenie systemu nie zakłóciło normalnego funkcjonowania bi-

Opr. Piotr Suchy

blioteki. Wysiłek i upór wszystkich pracowników biblioteki
zaowocował tym, że dzisiaj nowogardzka biblioteka dołączyła
do 1863 bibliotek w Polsce pracujących w systemie MAK+.
Zapraszamy do korzystania z systemu przez stronę internetową: http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html
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Nowe miejsca parkingowe
przy ul. Wojska Polskiego
W środę, 20 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał ogłoszenie w ramach zamówień publicznych, o składanie
ofert cenowych na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odnośnie przebudowy chodników przy ul.
Wojska Polskiego uwzględniającej budowę parkingu wzdłuż budynku szkolnego Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1.
Koncepcja zakłada utworzenie w tym
miejscu 15 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).
O rozważenie możliwości budowy
w tym miejscu parkingu, zwrócili się do
burmistrza obaj dyrektorzy szkół - Sebastian Szymański (Szkoła Podstawowa nr
1) i Anna Łysiak (Gimnazjum nr 1). Prośba
ta podyktowana jest niebezpiecznymi sytuacjami, które mają miejsce szczególnie
podczas przywożenia do szkoły dzieci
przez rodziców.
Ul. Wojska Polskiego jest specyficzną
ulicą. Przy niej usytuowane są nie tylko
punkty handlowe (3 sklepy spożywcze,
hurtownia papierowa, kwiaciarnia, zakład
pogrzebowy), ale również nowogardzki
szpital, baza Pogotowia Ratunkowego oraz
Komisariat Policji.

Parking ten rozwiązałby na pewno problem parkowania
samochodów, z którym mamy do czynienia w okolicach szkół.
opr. Piotr Suchy

Będzie w końcu parking przy
Przedszkolu nr 4
We wtorek, 19 stycznia br., burmistrz Robert Czapla
podpisał przetarg na wykonanie parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki w sąsiedztwie Przedszkola Publicznego
nr 4.
Przypomnijmy, że radni już w styczniu 2015 r., przyjęli
w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 wykonanie projektu
parkingu przy Przedszkolu nr 4. Dyrekcja przedszkola, wychowawcy oraz rodzice zwracali wielokrotnie uwagę na niebezpieczne momenty, kiedy rodzice przywożą i odbierają samochodem swoje dzieci.
Konsultacje przeprowadzone ze stronami zainteresowanymi, przedsiębiorcami posiadającymi w pobliżu swe punkty
handlowo-usługowe sprawiły, że powstał projekt parkingu na
28 miejsc postojowych, w tym z jednym miejscem dla osoby
niepełnosprawnej. W sierpniu 2015 r., projekt parkingu był już
gotowy i otrzymano już wszystkie potrzebne zgody.
Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej, która miała
przyjąć projekt odnośnie przeznaczenia pieniędzy na budowę
parkingu przy Przedszkolu nr 4, rodzice wraz z dyrekcją wymusili na radnych spotkanie w przedszkolu, na który zaproszony
został również burmistrz Robert Czapla.
We wtorek, 3 listopada, odbyło się zaplanowane spotkanie dyrekcji i personelu Przedszkola nr 4 oraz rodziców dzieci
uczęszczających do tej placówki oświatowej z burmistrzem
Robertem Czaplą i radnymi Rady Miejskiej. Najważniejszym

celem tego spotkania było podjęcie przez radnych decyzji, odnośnie budowy parkingu przy przedszkolu. Podczas spotkania
rodzice potwierdzili, że chcą parkingu (poprosili również o zabezpieczenie pieniędzy na remonty), zaś radni zapewnili ich,
że go dostaną.
W związku z tym w imieniu rodziców i personelu przedszkola, burmistrz złożył na ręce obecnego na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisława
Saniuka oficjalny wniosek o zwołanie sesji wraz z projektem
uchwały zabezpieczającej w budżecie gminy na rok 2015 środki na wybudowanie parkingu przy Przedszkolu nr 4 mieszczącego się przy ul. Tadeusza Kościuszki.
10 listopada, zwołana została więc na wniosek burmistrza
Nowogardu sesja Rady Miejskiej, która jednak się nie odbyła.
Na 21 radnych było obecnych tylko 9, a więc nie było quorum.
25 listopada, na XVIII sesji Rady Miejskiej radni podjęli ostateczną decyzję. I choć wcześniej to zapowiadali, że poprą tę
uchwałę zgodnie z wolą większości rodziców, to jednak budowa parkingu nie ruszyła w 2015 roku. Tak ostatecznie zadecydowali radni.
W dniu 16 grudnia 2015 r., miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie tzw. budżetowa, podczas której radni
przyjęli projekt budżetu na rok 2016, w którym zostały zabezpieczone środki na budowę ww. parkingu.
Opr. Piotr Suchy
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Spotkanie z mieszkańcami Osowa
We wtorek, 20 stycznia br, w miejscowości Osowo,
odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami tegoż
sołectwa. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dwóch
wniosków, które mieszkańcy złożyli na ręce burmistrza
Nowogardu: odnośnie sołtysa (za jego odwołaniem oraz
za nieodwoływaniem) oraz wyboru nowej rady sołeckiej.
Podczas zebrania obecni była również: radna Rady Miejskiej i mieszkanka Osowa Mirosława Cwajda, Tadeusz Fiejdasz
- kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) oraz Beata Wojewoda - pracownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa (GNGiR) Urzędu Miejskiego.
Spotkanie rozpoczęła sołtys Marlena Lisowska, która powitała wszystkich przybyłych na zebranie. Następnie przekazała
głos burmistrzowi, który przedstawił mieszkańcom wnioski,
złożone w listopadzie przez mieszkańców, dotyczące odwołania oraz nieodwoływania sołtysa. W związku z tym, burmistrz
zwrócił się z zapytaniem do mieszkańców, który z tych wniosków ma przyjąć. Obecni na spotkaniu mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za nieodwoływaniem dotychczasowego
sołtysa z jego funkcji.
Następnie burmistrz poinformował mieszkańców, że docierają do niego sygnały od mieszkańców, że chcieliby, aby
odłączyć przyległe miejscowości Bieniczki i Bieńczyce od sołectwa Osowo. Mieszkańcy wyjaśnili, że ich prośba spowodowana jest tym, że mieszkańcy nie mogą się dogadać między
sobą i lepiej by było, gdyby sami mogli decydować o sobie
oraz mieli swoje sołectwo. W związku z tym, burmistrz przekazał głos Beacie Wojewodzie - pracownikowi wydziału GNGR,
która szczegółowo przedstawiła procedury, jakie muszą być
zastosowane, gdy mieszkańcy wyrażą taką chęć, aby dokonać
rozdzielenia sołectwa na dwa.
Podczas zebrania włodarz Gminy poinformował mieszkańców, że 20 stycznia br., w Urzędzie Miejskim odbyło się spotka-

nie odnośnie projektu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Słajsinie, który wspólnie realizują gmina Nowogard z Celowym
Związkiem Gmin R-XXI. Sołtys Słajsina wyszedł z inicjatywą do
burmistrza proponując, że jak projektuje się kanalizację dla
Słajsina, a z drugiej strony jest sołectwo Osowo, a zakład R-XXI
jest w środku, to można by było spróbować połączyć to w jedno. O tej sprawie więcej na stronie 10 w artykule pt. „Nowa sieć
kanalizacyjna w Słajsinie i w Osowie?”
Po omówieniu tematów bieżących, przystąpiono do wyboru rady sołeckiej.
W głosowaniu tajnym, oddano ogółem 30 głosów, w tym:
26 ważnych i 4 nieważne.
Do rady sołeckiej zostali wybrani:
Helena Wierzbicka - 24
Tatiana Mosińska – 21
Izabela Wierzbicka – 19
Burmistrz złożył gratulacje nowo wybranej radzie sołeckiej, licząc na owocną współpracę, która przyczyni się do rozwoju całego sołectwa i gminy.
Anna Narkiewicz

Spotkanie sołtysów w Ostrzycy
Tradycyjnie jak co miesiąc, w piątek, 5 lutego br., odbyło się spotkanie sołtysów z burmistrzem Nowogardu.

Omówione zostały najważniejsze zadania, jakie czekają
Gminę oraz sołtysów w roku 2016. W spotkaniu wzięli również udział kierownicy poszczególnych wydziałów.
Sołtysi otrzymali m.in. pełną informację od głównej księgowej z Wydziału Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie Ewy Fedeńczak, odnośnie sposobu rozliczania faktur grudniowych. W czasie spotkania okazało się, że ten
problem dotyczył nie jednego sołtysa, a kilku którzy faktury za
rok 2015 próbowali rozliczyć w styczniu 2016. Niestety ustawa
o finansach publicznych nie dopuszcza takiej możliwości.
Spotkanie te to też okazja, aby dopytać o ważne dla sołtysów szczegóły oraz wyrazić swoje zdanie na temat omawianych inicjatyw i zadań, które Gmina chce realizować w poszczególnych sołectwach.
Opr. Piotr Suchy

Burmistrz Nowogardu ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 176,70 m2- KW nr 33278 położony w Nowogardzie przy
Placu Wolności 1 (piwnica pod Ratuszem) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną niekolidująca z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Nowa sieć kanalizacja
w Słajsinie i w Osowie?
W środę, 20 stycznia br., o godz. 9.00 w ratuszu, odbyło się spotkanie odnośnie projektu sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni w Słajsinie, który wspólnie realizują gmina
Nowogard z Celowym Związkiem Gmin R-XXI.
W spotkaniu wzięli udział: ze strony urzędu – burmistrz Robert Czapla, Adam Czernikiewicz kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, Joanna Krępa zastępca kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Paweł Krugły kierownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego; ze strony R-XXI - Zdzisław
Wilgucki Główny specjalista Dział Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych. Na spotkanie to przybył również projektant oraz sołtysi - Marlena Lisowska (Osowo) i Sebastian Żywica (Słajsino).
Podczas spotkania zgłaszano uwagi, które mają być naniesione na projekt, ale padło również zapytanie, czy istnieje
możliwość rozszerzenia powstającego projektu o sieć kanalizacyjną w Osowie. Przypomnijmy, że o tę możliwość wnioskował sołtys Słajsina oraz sołtys Osowa, a także wspomniał o tym
również jeden radny podczas ostatniej sesji. Projektant stwierdził, że nie istnieje żaden problem techniczny, aby projekt
rozszerzyć tym bardziej, że istnieje dawny projekt tej sieci dla
Osowa, który dotychczas nie został zrealizowany. W związku
z tym oczyszczalnia będzie musiała być powiększona o większą przepustowość, na co zgodę wyraziło R-XXI.
Inną już kwestią jest sama sieć kanalizacyjna w Osowie,
którą R-XXI nie zgodziło się współfinansować razem z Gminą.
Stąd też decyzja burmistrza, aby wydział Rozwoju Lokalnego,
Funduszy, Kultury i Sportu sprawdził, jakie istnieją możliwości

pozyskania środków zewnętrznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Osowie, która byłaby podłączona do oczyszczalni
ścieków w Słajsinie.
Podczas wyżej opisywanego spotkania, przedstawiciel R-XXI poinformował, że o sprawie Osowa dowiedzieli się z prasy lokalnej i pod wpływem tej lektury powzięli decyzję, że nie
będą współfinansować budowy sieci w Osowie. Może warto
czasami nie wychodzić przed szereg, aby nie wytrącać argumentów w biznesowych rozmowach? I nie ma co się dziwić
decyzji R-XXI, kiedy miejscowa gazeta sugeruje załatwianie
spraw o wartości ponad 2 milionów złotych na zasadzie kolesiostwa, układów czy „pieczenia na jednym ogniu dwóch pieczeni”. Za takie komentarze pozostaje nam tylko podziękować
w imieniu mieszkańców Osowa.
opr. Piotr Suchy

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już 5 lat
W czwartek, 11 lutego br., w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury (NDK), z okazji 5-lecia istnienia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie (UTW), zebrali się zaproszeni goście, przyjaciele oraz członkowie
Uniwersytetu.
Wanda Obrębska, sprawująca obecnie funkcję Prezesa
UTW, powitała zgromadzonych gości, wśród których obecni
byli: burmistrz Robert Czapla (który obdarował Uniwersytet
nowoczesną drukarką), dr Beata Bugajska ze Szczecińskiego
Uniwersytetu Humanistycznego, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Ziemba, dyrektor NDK Aneta Drążewska, prezesi zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Golczewa, Goleniowa,
Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Gryfic, Stargardu, Polic,
dyrektorzy szkół nowogardzkich, przedstawiciele Policji i Eugeniusz Tworek Prezes Stowarzyszenia Diabetyków.
Kapela „RYCHA” zaprezentowała hymn Uniwersytetu, zaś
jeden ze współtwórców UTW w Nowogardzie, a zarazem
pierwszy jego prezes Ryszard Zagórski, w kilku słowach opisał
początkowe działania, ważne zajęcia oraz wydarzenia, które
miały miejsce na początku istnienia tej uczelni. Drugim prezesem UTW był Tadeusz Dziedziela, który w swoim wystąpieniu
wskazał na poszczególne etapy rozwoju w dalszej działalności
nowogardzkiego uniwersytetu.
W chwili obecnej, działalność tej specyficznej i wyjątkowej
uczelni, to przede wszystkim rozwój turystyki, ogromna wie-

dza zdobyta w kształceniu, umiejętność obsługi komputerów
oraz znajomość języków obcych. Dziś UTW może się poszczycić tym, że ma do zaproponowania swoim słuchaczom większą liczbę warsztatów, wykładów, prelekcji oraz rodzajów integracji ze środowiskiem.
Po krótkim przedstawieniu 5 letnich osiągnięć studenckich, głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystości oficjalne zakończył występ podopiecznych NDK oraz zespołu Uniwersytetu z Goleniowa.
Opr. Piotr Suchy
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Zagadka kryminalna rozwiązana!
Czy można słuchając nie słyszeć? Czy mając nagranie z sesji, można napisać zupełnie coś innego?
Jak przeczytamy materiał odnośnie ostatniej sesji Rady Miejskiej w piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (29 stycznia br.), to okaże się, że jednak można. Tylko w jakim celu?
Po raz kolejny właściciel wydawnictwa, które wydaje Dziennik
Nowogardzki, piórem swego redaktora naczelnego, posunął się
do oszczerstw skierowanych pod adresem burmistrza Nowogardu, że to on jest winny zniknięciu z budżetu gminy na rok 2015
kwoty 300 tys zł., za które miał być zakupiony sterylizator.
Finanse naszej Gminy prześwietlane są dokładnie przez instytucje zewnętrzne, kontrolujące prawidłowe wydawanie pieniędzy publicznych. I pomimo tego, że nigdy stwierdziły one żadnych nieprawidłowości, to DN wielokrotnie sugerował w swych
artykułach, niepodpartych żadnym wiarygodnym źródłem, że
burmistrz nieprawidłowo wydaje nasze pieniądze. Wcześniejsze
pisma kierowane przez Urząd Miejski do Dziennika o zamieszczenie sprostowań odnośnie drukowanych nieprawdziwych informacji albo nie były zamieszczane w ogóle, albo skracano je
i opatrywano swoim komentarzem (co jest niezgodne z obowiązującym prawem prasowym). Kiedy już je drukowano, to tylko
dlatego, że sąd wyrokiem nakazywał ich druk redaktorowi Marcinowi Simińskiemu. Czy więc pisanie prawdy przez redaktora
naczelnego DN jest możliwe tylko wtedy, gdy zmuszony zostanie
on wyrokiem sądu? Jak życie pokazuje, to na dziś jest to jedyna
droga, by wymóc pisanie prawdy przez ten lokalny periodyk.
Aby zdemaskować po raz kolejny kłamstwo DN, przedstawimy Państwu dokładnie całą sprawę, podpierając się również
nagraniem dźwiękowym ze wspomnianej sesji. To ostatecznie
odsłoni mechanizm gry politycznej, którą od dawna stosuje środowisko związane z Dziennikiem Nowogardzkim, które jest wrogo nastawione do obecnego włodarza, przedstawiając go oraz
naszą Gminę w niekorzystnym świetle, a przy okazji dzieląc społeczeństwo na tych lepszych, bo z „nami” i tych innych z tzw. gorszego sortu, bo ośmielają się myśleć i mieć inne zdanie niż „my”.
Przetarg był, a kasy nie ma?
Wróćmy więc do wspomnianej sprawy sterylizatora. Podczas
ww. sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, radni nie zgodzili się na
ponowne zabezpieczenie kwoty 300 tys. zł. Stwierdzili oni, że na
zakup sterylizatora została już zabezpieczona odpowiednia kwota podczas sesji w dniu 7 października 2015 r. Wówczas to radna
Anna Wiąz z klubu radnych SLD zaproponowała, aby pieniądze
przeznaczone na remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego,
która z przyczyn technicznych jednak nie mogła być wykonana,
zabezpieczyć na zakup sterylizatora do nowogardzkiego szpitala. Radni zgodzili się z tą propozycją i zabezpieczyli odpowiednią
kwotę w budżecie na rok 2015.
Jednak przetarg z przyczyn proceduralnych trwał długo.
W sprawie samego przetargu złożono aż 200 zapytań, na które
trzeba było udzielić odpowiedzi. Ponadto już w trakcie przetargu okazało się, że termin realizacji (4 tygodnie na montaż) nie
jest realny, ponieważ cały sprzęt produkowany jest, pod konkretne zamówienie. Z tego też powodu wydłużono ten termin do
10 tygodni. W ten sposób koniec inwestycji i uregulowanie za nią
kosztów przewidziane jest na luty br. Skarbnik wraz z dyrektorem szpitala dokładnie wyjaśnili radnym całą sytuację związaną
z przetargiem i finansami, ci jednak tego nie przyjęli do wiadomości. Dlaczego?
Co więc stało się ze wspomnianą kwotą?
Otóż radni podczas grudniowej sesji budżetowej (16 grudnia
2015 r.), dokonali bez porozumienia ze skarbnikiem (zignorowa-

li go również podczas posiedzeń komisji)
zmian w projekcie budżetu gminy na rok
2016. Dziś już wiemy, że te 300 tys zł nie
znikło z budżetu. Po prostu w wyniku zmian, wprowadzonych
i przegłosowanych przez radnych z koalicji PiR/PiS, PSL, WN, PO
i tzw. niezależnych, zaplanowana nadwyżka budżetowa w projekcie budżetu na rok 2016, została całkowicie rozdysponowana
na pokrycie inwestycji, które wpisali do tegoż budżetu. Niestety
16 grudnia 2015 roku, gdy zatwierdzano budżet, te pieniądze
były jeszcze do dyspozycji dyrektora szpitala. Ponieważ ww. inwestycja nie została dokończona w poprzednim roku, zabezpieczona kwota znalazła się w nadwyżce budżetowej na ten rok.
Musimy wiedzieć, że zapisanie inwestycji i zabezpieczenie
na ten cel kwoty nie oznacza, że ta kwota znajduje się na koncie
Gminy. Wszystkie inwestycje finansowane są z wpływów, które dopiero mają zasilić konto gminne. Podobną sytuację mają
z fakturą proforma przedsiębiorcy: zapis inwestycji jest, pieniędzy jeszcze nie wydano, a towar nadal spoczywa w magazynie
producenta.
Dlaczego tak się stało?
Dziś radni twierdzą, że nikt im tego nie powiedział, ale ci którzy odsłuchali nagranie ze wspomnianej sesji wiedzą, że radni nie
chcieli nawet rozmawiać na temat wprowadzanych przez siebie
zmian ani ze skarbnikiem ani też z burmistrzem. Nie chcieli nikogo słuchać, a dziś mają pretensje, że nikt ich nie uświadomił.
Na co poszło te 300.000 zł?
Kilka inwestycji wpisanych przez burmistrza do projektu budżetu, które pokryły się z pomysłami radnych koalicyjnych, pozostały. Te inne zostały wykreślone. Uzyskane w ten sposób środki
finansowe wraz z nadwyżką budżetową radni przeznaczyli na
zapisane przez siebie inwestycje.
Nikt poważny nie powie, że są to nieważne propozycje, ale
w przypadku kilku z nich pojawia się wiele znaków zapytania.
Przykładem tego są m.in. środki zabezpieczone przez radnych
w tegorocznym budżecie na remonty związane z drogami i chodnikami, których właścicielem jest Powiat: przebudowa dróg
i chodników przy ul Żeromskiego, przebudowa dróg i chodników
przy ul. Wojska Polskiego, przebudowa dróg przy 15-go Lutego,
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w Osowie, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika w Kulicach, przebudowa dróg i chodników przy ul. Piłsudskiego, przebudowa drogi w Wierzbięcinie (przy Kościele).
Dlaczego więc Gmina ma wykonywać zadania Starostwa Powiatowego, które na ten cel otrzymuje subwencję drogową?
To nie my...
Radni dziś nie mają nawet odwagi przyznać się do błędu.
W internecie napisali, że informacja na temat ostatniej sesji na
stronie Urzędu to manipulacja faktami, ale rzeczywistości nie da
się w żaden sposób zakląć. Do tego fałszującego chóru dołączył
również DN, który sugerując winnego, próbuje zakrzyczeć fakt,
że ich cichy doradca wprowadził ich na niezłą minę.
Dobra rada dla radnych: zacznijcie słuchać i rozmawiać
o wszystkim ze skarbnikiem oraz burmistrzem, aby służyć jak najlepiej mieszkańcom gminy Nowogard, a nie tych, którzy od kilku
lat próbują przedstawiać naszą gminę na zewnątrz w jak najgorszym świetle i głoszą, że wszystkiemu winny jest Czapla, nawet
temu, że w Nowogardzie wieczorem pada deszcz.
No i mamy nadzieję, że radni uderzą się w końcu we własne
piersi i na najbliższej sesji (24 lutego) zabezpieczą 300.000 zł za
fakturę na zakupiony już sterylizator.
opr. Piotr Suchy
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BEZROBOCIE PONIŻEJ 7 %
Według udostępnionych danych i statystyk Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na terenie Gminy Nowogard
w latach 2011– 2015 zjawisko bezrobocia uległo znacznemu zmniejszeniu.
Od początku 2015 roku odnotowujemy systematyczny
spadek bezrobocia. Ostatnie dane nie pozostawiają wątpliwości. W styczniu 2015 wskaźnik bezrobocia wynosił 7,8 %, a
na ostatni dzień listopada 2015 roku 6,2 %. Porównując to do
roku 2011, gdzie bezrobocie wynosiło 10,9 %, to jest to duża
zmiana na plus.
Oczywiście ten systematyczny spadek bezrobocia w naszej
gminie nie wziął się z niczego. Wpływ na to ma wiele czynników, wśród których należy wymienić m.in.: funkcjonowanie
istniejących już firm, powstawanie nowych, a także wzrost zatrudnienia w już istniejących, i tak:
Obecnie na terenie gminy Nowogard działa 2.169 podmiotów gospodarczych - wg raportu gminnego Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
o przedsiębiorcach działających na terenie gminy.
Nabór nowych pracowników przez duńską firmę HJORT
KNUDSEN, która na terenie naszej gminy w 2015 roku, rozpoczęła produkcję mebli wypoczynkowych w Nowogardzie.
Podobnie rzecz się ma w przypadku Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który dał
początkowo pracę 150 osobom, a obecnie prowadzi rekrutację pracowników;
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MAGDALENA KONIECZNY, która prowadzi Ośrodek „Familijny” w Dziwnówku
i zatrudnia w większości ludzi z Nowogardu w liczbie koło
20 osób.
Firma BONO FUR FARM Sp. z o. o., która na chwilę obecną, na stałe, zatrudnia z gminy Nowogard osób 158, a w sezonie dodatkowo 80;
Gospodarstwo Rolne pod nazwą „VISONEX” - zatrudnia
150, a w chwili obecnej planuje zatrudnić dodatkowo kilkanaście osób w związku z rozszerzeniem działalności;
Euzebiusz Adamski - przedsiębiorca (hodowca norek) –
zatrudnia 50 osób, zaś w sezonie dodatkowo 70;
Autoneum - przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją
akcesorii samochodowych – zatrudnia 201 osób z tereny gminy Nowogard;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie - zatrudnia ok 200 z terenu gminy Nowogard;

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie
specjalizuje się w produkcji obuwia roboczego. Dziś firma
oprócz więźniów zatrudnia również 53 osoby cywilne;
Start nowogardzkich firm w przetargach na prace zlecane
przez gminę Nowogard, dzięki czemu firmy te zatrudniają nowych pracowników;
Współpraca gminy Nowogard z Powiatowym Urzędem Pracy, dająca mieszkańcom możliwość, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.
Na terenie gminy Nowogard istnieją również mniejsze firmy o charakterze rodzinnym, które często zatrudniają również
mieszkańców naszej gminy.
Nie małą szansą w zmniejszeniu bezrobocia w gminie Nowogard może być w przyszłości utworzona (13 sierpnia 2013
roku) na naszym terenie podstrefa Kostrzyńsko - Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Choć jest to proces
długotrwały (strefa w Goleniowie ruszyła dopiero 4 lata po jej
utworzeniu), to daje szansę, że również w Nowogardzie zaczną
powstawać nowe zakłady pracy, a przy tym wzrośnie liczba
miejsc pracy.
Gmina Nowogard jak i powiat goleniowski w roku 2015
wypadli bardzo dobrze, co przedstawia poniższa tabelka:
Gmina Świnoujście 3,6%
Gmina Dobra Szczecińska 3,8%
Gmina Goleniów 3,8%
Gmina Kobylanka 4,5%
Gmina Gryfino 4,7%
…
Gmina Koszalin 6,1%
Gmina Nowogard 6,2%
Gmina Osina 6,4%
…
Gmina Barwice 15,0%
104 Gmina Białogard 15,2%
105 Gmina Tychowo 15,5%
Rozwiązywanie problemu bezrobocia to długotrwały proces, który musi być prowadzony na wielu płaszczyznach. Czy
dotychczasowe działanie przyniosą pozytywne skutki i spadek
liczby bezrobotnych będzie jeszcze większy? Czas pokaże. Na
dziś pewne jest to, że systematycznie z roku na rok liczba bezrobotnych spada, i oby ta tendencja utrzymała się w gminie
Nowogard jak najdłużej. A szanse na to są.
Anna Narkiewicz
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Rozstrzygnięcie konkursu „Najładniejsza
aranżacja świąteczna 2015”
W dniu 12 listopada 2015 r., burmistrz Robert Czapla, ogłosił konkurs pod nazwą „Najładniejsza Aranżacja Świąteczna
2015”, który został rozstrzygnięty w dniu 20 stycznia br.
Celem konkursu było podkreślenie nastroju Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego roku oraz podniesienie walorów dekoracyjnych, a także estetycznych budynków mieszkalnych oraz docenienie tych mieszkańców, którzy od lat zdobią swoje posesje. Do
konkursu przystąpiło w sumie dziewięciu mieszkańców, którzy
z pomysłem oraz z niemałym wysiłkiem, nadali swym posesjom
bożonarodzeniowego charakteru.

Komisja Konkursowa w osobach: Krzysztof Kolibski, Tadeusz
Fiejdasz, Joanna Krępa kierując się wrażeniami estetycznymi, oryginalnością, indywidualnością oraz atrakcyjnością aranżacji, nawiązującej do tradycji świąteczno-noworocznej, dokonała oceny.
Wyłoniono zwycięzców: Justynę i Jana Kozłowskich, którzy
otrzymali nagrodę główną – bon pieniężny o wartości 3000 zł

oraz przyznano dwa wyróżnienia dla: Daniela Keck i Zbigniewa
Myszewskiego w postaci bonów pieniężnych o wartości 500 zł.
Państwo Kozłowscy poinformowali, że podjęli decyzję, aby
swoją nagrodę przekazać na konto Fundacji Złotowianka jako
darowizna na rzecz Michała Urtnowskiego, nowogardzianina,
który 1 lipca 2015 na treningu, w wyniku nieszczęśliwego upadku, doznał wstrząsu mózgu oraz złamania kręgosłupa na odcinku
piersiowym między 6 -7 kręgiem, uszkadzając przy tym również
rdzeń kręgowy.
W kategorii balkon w budynkach wielorodzinnych, ze względu na tylko jedno zgłoszenie, komisja na podstawie § 5 pkt 5 regulaminu konkursu odstąpiła od przyznania punktacji, w związku
z brakiem możliwości dokonania obiektywnej oceny.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.
Opr. Piotr Suchy
na podstawie Informacji z GKMiOŚ
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard
przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 71.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz. 1000
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
400,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 25.02.2016 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK
PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
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
plan >
-

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard
przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 72.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz.1015
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
400,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 25.02.2016 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK
PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
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 internetoplan >
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard
przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 73.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz. 1030
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
400,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 25.02.2016 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK
PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
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 plan >

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 6 Nowogard
przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod
budowę garażu nr 74.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie,
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz.1045
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 4.000,00 zł. w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
400,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 25.02.2016 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK
PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
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 plan >
-
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Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie Szczytniki gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działki o nr ewidencyjnym 172/4 o pow. 0,1256 ha (symbol
użytku gruntowego S - RV) niezabudowanej, położonej w obrębie Szczytniki gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00004988/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016r. o godz. 1000
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 35.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00
zł najpóźniej do dnia 07.03.2016r. 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,w imieniu Gminy
Nowogard, podpisał umowę na dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego z budżetu państwa na rok
2016 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w łącznej kwocie 300.000 zł.
Kwota ta w pełni zabezpieczy potrzeby dzieci i rodzin,
które wymagają wsparcia w formie gorącego posiłku lub
zasiłku na zakup żywności.
Teresa Skibska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Urząd Miejski w Nowogardzie
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 08.02.2016 r. nieruchomości gminnej
przeznaczonej do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji I Rolnictwa - pokój nr 207 tel. 91 39-26-227.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla,w imieniu Gminy
Nowogard, podpisał umowę na dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego z budżetu państwa na rok
2016 na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 412.000 zł .
Teresa Skibska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
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Rozpoczęły się przygotowania
do III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY
We wtorek, 9 lutego br., odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z Janem
Kozłowskim (Dealer: Opla, Chevroleta, Toyoty, Lexusa, Mazdy) oraz Arturem Koniorem (Stowarzyszenie Nowogardzki Klub
Biegacza "ENDORFINA"). Podczas spotkania Jan Kozłowski potwierdził chęć ponownego objęcia patronatem Nowogardzkiego
Biegu Ulicznego oraz do wsparcia jego organizacji finansowo.

Ustalony również został termin III Biegu
Ulicznego na dzień 2 października. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa, przez którą chętni do udziału w III
Nowogardzkim Biegu Ulicznym TOYOTY będą
mogli się rejestrować. Już dziś zachęcamy
wszystkich chętnych do śledzenia informacji na
stronie nowogard.pl oraz do rejestrowania się.
opr. Piotr Suchy

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest udział 1/3 części działki o numerze ewidencyjnym 79 o pow. 0,9167 ha położona w obrębie
Wojcieszyn gmina Nowogard. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2016 r. o godz. 10.00
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego tj. 120,00 zł najpóźniej do dnia 23.02.2016r. 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 drugim ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowogard
Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 242/2 o pow. 0,9732 ha położona w obrębie Ostrzyca
gmina Nowogard. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na
okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2016 .r o godz. 10.30
w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 300,00 zł za dzierżawiony grunt w stosunku rocznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie

wadium w wysokości 20% trzyletniego czynszu dzierżawnego tj. 180,00 zł najpóźniej do dnia 01.03.2016r. 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.

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 „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 SpożywczoPrzemysłowe 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

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
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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

