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Wyjątkowa uroczystość w ratuszu
W środę, 18 września br. o godz. 13.30, w małej sali RM , odbyło się uroczyste wręczenie przez burmistrza i jego z-cę
listów gratulacyjnych funkcjonariuszom nowogardzkiej Policji i Straży Pożarnej, którzy uratowali z dołu wypełnionego
smołą, obecną na uroczystości, p. Katarzynę Bajerską wraz z jej psem.
Witając przybyłych, burmistrz powiedział: „Pani Katarzyna, wystąpiła do mnie z wnioskiem o podziękowanie Panom listem gratulacyjnym, za Waszą ofiarność i poświęcenie. Chciałbym to publicznie
uczynić i oświadczyć, że służby w Nowogardzie - Straż Pożarna i Policja, są gotowe o każdej porze nieść pomoc, nie tylko mieszkańcom,
ale również i ich zwierzętom. Dziękuję za poświęcenie i gratuluje postawy”.
List gratulacyjny o poniższej treści otrzymali: st. sierż. Andrzej
Gaczkowski, st. sierż. Dariusz Rogala, mł. ogn. Piotr Szadkowski,
mł. ogn. Przemysław Kamiński, sekc. Piotr Woźniak, st. str. Artur
Beck.
„Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie oraz wyrazy najszczerszego uznania za bohaterską postawę podczas akcji ratowniczej w
dniu 6 września 2013 roku. Dzięki Pana postawie udało się uratować
życie ludzkie oraz życie psa – pupila rodziny, dla ratowania którego
właściciel nie zawahał się ruszyć z pomocą. Pana profesjonalizm,
wytrwałość, ofiarność i hart ducha, pokazują, że są ludzie, którym
zależy na drugim człowieku. Za tę szczególną postawę, raz jeszcze
serdecznie dziękuję. Życzę dalszej wytrwałości w niesieniu pomocy
osobom potrzebującym, mnóstwa satysfakcji z pełnionej służby oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku Burmistrz Nowogardu.”
Podziękowanie, za postawę swoich podwładnych, otrzymali
również ich przełożeni: podinsp. Mariusz Nowak – z-ca komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie oraz asp. sztab. Andrzej Husarz - Zastępca Dowódcy JRG.
Zdarzenie, za które funkcjonariusze nowogardzkiej Policji i
Straży Pożarnej otrzymali listy gratulacyjne, miało miejsce przy
drodze biegnącej wzdłuż byłej wytwórni mas bitumicznych (obok
bazy ZDW).
Około godz. 17.00, pani Katarzyna, wybrała się w te okolice na
spacer z psem wraz z siostrzenicami (7 i 10 lat). W pewnym momencie, labrador oddalił się od właścicielki i pobiegł w zarośla.
Okazało się, że za zaroślami, w czarnej smole, pływa psi trup. Naj-

prawdopodobniej zapach rozkładającej się padliny przyciągnął
czworonoga. Jak wspomina p. Katarzyna: Gdy zbliżałam się na
miejsce, widziałam, że pies stoi nieruchomo. Gdy dobiegłam do
niego, okazało się, że grzęźnie w czarnej brei, a obok niego dryfuje martwy, duży pies. Krzyknęłam do dziewczynek, żeby zatrzymały jakiś samochód, a sama postanowiłam spróbować po niego
wejść. Niestety, nie było takiej możliwości. Bez pomocy drugiej
osoby utopiłabym się razem z nim. Siostrzenicom p. Katarzyny
udało się zatrzymać jadącą samochodem kobietę, która przyłączyła się do akcji ratowania psa. Bruce tonął coraz bardziej. Na
powierzchni pozostawała już jego morda i grzbiet. Złapałam za
rękę kobietę i weszłam w tę smołę - opowiada pani Katarzyna, ale
i ten manewr też się nie powiódł. Na szczęście na miejscu pojawiła
się policja. Kobieta, trzymając smycz w ręku, asekurowana przez
funkcjonariuszy, weszła do basenu pełnego lepiku. Przypięła do
smyczy psa, a następnie przy pomocy policjantów wydostała się
na zewnątrz. W tym czasie na miejscu pojawiła się również Straż
Pożarna. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania
pomocy kobiecie, która podobnie jak jej czworonożny pupil, była
praktycznie cała w smole.
zdj i tekst Piotr Suchy

Gmina Nowogard
ma oficjalnie Strefę Ekonomiczną!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Z dniem 2 października 2013 r. uprawomocniło się rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmujące zmiany granic – m.in. utworzenie Podstrefy Nowogard.

Tym samym, blisko 3-letnie starania Gminy Nowogard o
utworzenie na naszym terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały oficjalnie potwierdzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
treść rozporządzenia na stronie www.nowogard.pl
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Odbiór wyremontowanego chodnika
przy ul. Wojska Polskiego
W środę, 25 września br. o godz. 11.00, burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru przebudowanego chodnika przy ul.
Wojska Polskiego. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Budownictwa
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs.
Przebudowa chodnika na długości pół kilometra (na odcinku od pl. Ofiar Katynia do ul. Władysława Sikorskiego) polegała
na rozbiórce istniejącej nawierzchni, krawężników i obrzeży
oraz wykonaniu korekt geometrycznych jezdni z ustawieniem
nowych krawężników i obrzeży i ułożeniu nowej nawierzchni
chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, ułożonej na warstwie odsączającej. Koszt wykonanych robót wyniósł 230.890,88 zł. brutto.
Jest to kolejny etap wymiany nawierzchni chodnika w Nowogardzie przez gminę, na własny koszt, na drodze należącej
do powiatu goleniowskiego
Zdj i tekst Piotr Suchy

Ulica 15 Lutego.
Remont chodników
Rozpoczął się kolejny etap zlecony przez burmistrza remontu chodników przy ulicy 15 Lutego w Nowogardzie. Ostatni etap dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego
(po obu stronach) do ogrodów działkowych. Przypomnijmy, iż
w ubiegłym roku wykonano remont nawierzchni chodników i
parkingów i wjazdów po lewej stronie ulicy 15 Lutego w Nowogardzie (przy blokach mieszkalnych) oraz chodników po
prawej stronie ulicy (od wjazdu na parking do sklepu Lidl do
skrzyżowania z ul. Młynarską).

Odbiór techniczny robót związanych
z budową parkingu przy ul. 5 Marca
W środę, 18 września 2013 roku o godz. 09.00, komisja w
składzie: Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Damian Simiński – z-ca burmistrza, Wojciech Szponar – z-ca kierownika
wydziału GKMiOŚ, Adam Stanuch – przedstawiciel Netto Sp. z
o.o. i Mirosław Sypek – kierownik budowy, dokonała odbioru
technicznego robót związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych na 17 miejsc postojowych przy ul. 5 Marca.
Jest to wspólna inwestycja gminy Nowogard i Netto. Zgodnie z porozumieniem, zawartym w dniu 12 kwietnia 2013 roku,
gmina Nowogard przekazała nieodpłatnie grunt pod parking,
przygotowała ten teren przez wycięcie krzaków, W bieżącej
kadencji władz miasta powstało już 81 nowych miejsc parkingowych a 72 miejsca zostały wyremontowane, który ma służyć
wszystkim mieszkańcom Nowogardu – nie tylko tym, którzy
będą robić zakupy w pobliskim dyskoncie.
Pojawia się kolejny nowy parking na mapie Nowogardu, a
w planach są kolejne.
Zdj i tekst Piotr Suchy
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Sprzątanie świata 2013
Od piątku do niedzieli (20-22 września 2013 roku) dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy gminy Nowogard wzięli udział
w dwudziestej edycji ogólnopolskiej kampanii Sprzątanie Świata – Polska 2013 pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.
Gmina Nowogard oraz Celowy Związek Gmin R-XXI zapewnili nieodpłatnie wszystkim uczestnikom akcji 1800 worków
120 litrowych oraz 1500 worków 60 litrowych na odpady zmieszane, 200 worków na tworzywa sztuczne i metale oraz
4000 par jednorazowych rękawic. Materiały te przekazane zostały wg zapotrzebowania wszystkim placówkom i instytucjom, które brały udział w akcji. Bezpłatny odbiór worków ze śmieciami zorganizował Zakład Usług Komunalnych.
Wszystkie zebrane odpady zostały bezpłatnie przyjęte przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
W akcji jak co roku udział wzięły przedszkolaki oraz uczniowie wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Nowogard, pracownicy Nowogardzkiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej,
mieszkańcy Sołectwa Wojcieszyn oraz grupa osób osadzonych
w Zakładzie Karnym. Koordynatorzy akcji opracowali szczegółowe harmonogramy zawierające informacje na temat miejsca
i daty sprzątania.
W trakcie akcji uprzątnięte zostały ulice: Wojska Polskiego,
Promenady, Leśna, Gen. J. Bema, 15-go Lutego, St. Żeromskiego, A. Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Ks. J. Poniatowskiego, Zamkowa, Kowalska, 3 Maja, J. Kilińskiego oraz tereny
osiedli Gryfitów, Radosław i POM. Sprzątano także Sarni Las,
okolice stadionu miejskiego, aleje spacerowe nad jeziorem i
Plac Szarych Szeregów, Smoczak, Szuwary Nowogardzkie oraz
najbliższe otoczenie wszystkich placówek biorących udział w
akcji.
Uczniowie szkół wiejskich porządkowali tereny przyszkolne oraz wioski: Błotno, Długołęka wraz z drogami dojazdowymi do Krasnołęki i Wyszomierza, Orzechowo, Strzelewo i droga
w kierunku Węgorzy, Wierzbięcin, Żabowo i pobocza dróg do
Brzozowa, Boguszyc i Lestkowa.
Osoby osadzone w nowogardzkim ZK uprzątały dzikie
składowiska odpadów zlokalizowane przy ulicach: St. Żerom-

skiego, L. Waryńskiego, 700 Lecia, 5 Marca, Zamkowej, Armii
Krajowej, Gen. J. Bema, Leśnej, J. Piłsudskiego i wzdłuż Szuwarów Nowogardzkich. Dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się w kampanię na rzecz czystego środowiska.
Joanna Krępa wydział GKMiOŚ

Pasowanie na starszaka w Przedszkolu nr 3
W dniu 25 września w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie w grupie „Pszczółek” odbyła się uroczystość „Pasowania na Starszaka”. W tak ważnym dniu - aby być świadkami niezwykłego wydarzenia - do przedszkola przybyli zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie a także burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Dzieci zaprezentowały zgromadzonym gościom swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, a trzeba
przyznać, że mimo ogromnej tremy

poradziły sobie wspaniale. Po gromkich
brawach przystąpiliśmy do uroczystości
ślubowania. Tekst ślubowania uroczyście odczytał burmistrz a dzieci z powa-

gą ślubowały:
„Być dobrym i dzielnym przedszkolakiem dbać o dobre imię swojej grupy i
przedszkola, swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom”.
Następnie dyr. Przedszkola Ewa Wróbel
pasowała przedszkolaków na starszaków.
Burmistrz wręczył starszakom dyplomy,
złożył gratulacje i życzenia. Życzył im w
nadchodzącym roku wesołej zabawy,
owocnej pracy i samych sukcesów. Bohaterowie dnia bardzo poważnie potraktowali
cała uroczystość i z powagą przystąpili do
ślubowania i pasowania. Na zakończenie
wszyscy udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Uśmiech i
radość na twarzach „Pszczółek” świadczyły
o tym, ze impreza była udana, a goście nie
kryli zadowolenia z występu dzieci.
Wych. Anna Wołosewicz
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Ogłoszenie o przetargu
na dzierżawę miejsc do sprzedaży
kwiatów i zniczy w pobliżu
cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 274 Burmistrza
Nowogardu z dnia 10 września 2013 r. w sprawie sprzedaży
kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy
i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 17 października 2013 w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń
Rady Miejskiej o godzinie 900.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde
licytowane miejsce do sprzedaży
Wadium należy wnieść na rachunek w Banku PKO S.A. I O/
Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w
kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata najpóźniej do
dnia 11 października 2013. Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niedopuszczeniem do
przetargu.
Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce
ustala się na kwotę 150,00 złotych.
Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych.

we.

Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargo-

Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest
zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku nr 2
do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony o 23 % podatek VAT.
Umowa uprawnia do handlu od dnia 29 października do
dnia 3 listopada 2013 r.
Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy wpłacić do dnia 18 października 2013 r.
Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard w PKO
S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1,
oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata.
Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9
powoduje utratę prawa do handlu oraz utratę wadium.
Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu
wygrania dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy.
Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono
lub jego różnica zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego.

Czy warto konserwować konia trojańskiego?
To, do czego posłużyła sławetna konstrukcja w kształcie konia, podczas wojny o Helenę, powinien wiedzieć każdy, kto
osiągnie pewien szkolny poziom. Czy wie? Czy naprawdę powinien wiedzieć?
Także, na podstawie historii
ojca i syna (przekazywanej z mitologii greckiej), którzy na samodzielnie wykonanych skrzydłach
uciekali z niewoli, a młodszy – jako
ten mniej doświadczony – utonął,
powinniśmy wyciągać dziś wielorakie wnioski.
Ilu z nas to czyni? A przecież
mit ten niesie niezwykle humanistyczne przesłanie o tym, że jeśli
ktokolwiek zbytnio się „rozkokosi” i
zapomni o równości (równości szans) i braterstwie (współpracy,
współodpowiedzialności), to i z wolności niewiele wyjdzie! Tylko
kogo to dziś jeszcze fascynuje? Wolimy podniecać się takimi „potęgami” jak: biznes, kapitał, rynek... Czy naprawdę wolimy?
Prawdą jest, że gdybyśmy jeszcze dziś stosowali się bezkrytycznie do stwierdzenia jednego ze znaczniejszych mędrców
starożytności – tego, który nie uwzględnił w swych obserwacjach
oporu powietrza - to nie latalibyśmy samolotami, nikt nie odważyłby się na skok ze spadochronem, itd., itp.
Ale właśnie dlatego „spojrzenie” krytyczne należy wciąż dowartościowywać! Nie da się jednak tego czynić, deprecjonując

humanistyczną stronę wiedzy, a tak niestety dzieje się w naszej
obecnej rzeczywistości. Szkodliwość takiego trendu jest trudna
do oszacowania! Dlaczego tak się dzieje?
Moje pokolenie zaczynało edukację szkolną w trudnych – bo
powojennych – latach. Na pewno nie była to edukacja pozbawiona ideologicznej indoktrynacji, problem w tym, że dzisiejsza też
nie! Co dziś indoktrynuje?
O stanie naszego współczesnego szkolnictwa najlepiej wnioskować na podstawie symptomów dających się zauważyć na co
dzień. Jednak bardzo problematycznym może okazać się dość
rozpowszechnione wśród nas mniemanie (skwapliwie podsycane
przez cyników), że każdy łatwo potrafi te symptomy wyłuskać. Otóż
pozwolę sobie wyrazić opinię, że z umiejętnością obserwacji zachowań społecznych jest tak samo jak z percepcją wielu innych wytworów kultury. Trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym!
Postęp techniczny to naprawdę wielkie „coś”, ale technokracja,
to nie to samo! Dlatego powinniśmy zdecydowanie domagać się,
aby nasi następcy już od najmłodszych lat byli przygotowywani
do tego, by w odpowiednim czasie umieć odróżnić „konia” jako
dzieło sztuki, od „konia”, z którego mogą zagrażać nam nasi nieprzyjaciele! Czy tego ostatniego „konia” warto konserwować?
Lech Jurek
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Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
Absolutorium i Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 na Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Szkoły Wyższej
Collegium Balticum w Nowogardzie
W piątek, 27 września br. o godz. 17.00, w budynku Centrum
Edukacyjnego Zielona miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego 2013/2014 na Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie oraz
pierwsze Absolutorium.
Na uroczystość Inauguracji w Nowogardzie, przybyli: J.M Rektor SSW CB prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, Prorektor SSW
CB ks. dr Krzysztof Zdziarski, Dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Nowogardzie SSW CB dr Grażyna Hagel, burmistrz Nowogardu
Robert Czapla, aspirant Sebastian Źróbek, kadra wykładowców,
rodzice, absolwenci oraz studenci I roku.
W czasie przywitania, prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska
zwróciła uwagę, że „po raz pierwszy w Nowogardzie odbywa się
taka uroczystość – równocześnie wręczenie dyplomów ukończenia szkoły i rozpoczęcie nowego roku akademickiego”. Po tym
wstępie głos zabrała dr Grażyna Hagel, która w przesłaniu do studentów powiedziała: „Ważne jest to, aby nigdy nie przestać pytać”
i tego życzyła nie tylko absolwentom, ale wszystkim przyszłym
pedagogom.
W imieniu absolwentów Wydziału Zamiejscowego SSW CB w
Nowogardzie do obecnych zwróciła się Barbara Lewandowska,
która dziękowała wykładowcom i rodzicom za ich trud: „Serdecznie dziękujemy Wam, drodzy wykładowcy, że przez 3 lata przekazywaliście nam swoja wiedzę, za Waszą cierpliwość i poświęcenie,
choć nie zawsze dawaliśmy Wam powód do zadowolenia. Dziękujemy również naszym rodzicom, dzięki którym mogliśmy zasmakować studenckiego życia”. Po tych podziękowaniach, absolwenci
otrzymali z rąk władz uczelni dyplomy, świadczące o ukończeniu
studiów I stopnia.
Po hymnie Gaude Mater, nastąpiło uroczyste otwarcie Nowego
Roku Akademickiego 2013/2014, w czasie którego Rektor uczelni
skierowała do nowych studentów słowa na temat współczesnej
edukacji: „Edukacja – nie mamy kazać uczyć się na pamięć definicji

i regułek, ale mamy uczyć rozumienia i interpretacji życia. Uczyć się
myśleć to droga bardzo trudna. Wiedza to coś, co musimy wspólnie konstruować, a nie uczyć się materiału na pamięć. SSW CB jest
uczelnią kształcącą nowoczesnych pedagogów”, które zakończyła
łacińską formułą, rozpoczynającą rok akademicki: QUOD BONUM,
FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT (tłum. Oby to było dla dobra, szczęścia, błogosławieństwa i pomyślności).
Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, wygłoszony
przez prof. Leszka Pawelskiego pt. „Współczesne dylematy w edukacji polskiej”.
SSW CB to uczelnia niepaństwowa, założona przez Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.. Aktualnie kształci studentów
na następujących kierunkach: politologia, pedagogika, filologia,
ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia w systemie
stacjonarnym i zaocznym. Uczelnia posiada 2 wydziały zamiejscowe: w Stargardzie i w Nowogardzie.
Na Wydziale Zamiejscowym w Nowogardzie, studia I stopnia
na kierunku pedagogika podjęło w roku akademickim 2013/2014
120 studentów: I rok – 42, II rok – 38, III rok – 40.
zdj i tekst Piotr Suchy

Delegacja z Heide
Delegacja Związku Ojczyźnianego Nowogard – Heimatverein Naugard e.V. z Heide w Nowogardzie

W środę, 2 października 2013 r., gościliśmy w naszym mieście
31 osobową delegację Związku Ojczyźnianego Nowogard – Heimatverein Naugard e.V. z Heide wraz z Przewodniczącą Związku
Pani Margrit Schlegel. Goście już od rana rozpoczęli swoją wizytę
od zwiedzania kościoła pw. NMP w Nowogardzie, nowego budynku Szpitala oraz miejsc związanych z ich latami dzieciństwa.
Po zakończeniu zwiedzania Nowogardu, w czasie wspólnego
obiadu, goście spotkali się z władzami samorządowymi, w czasie

którego burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy oraz dyr. ZSO
w Nowogardzie Leszka Beceli przywitał przybyłych gości i skierował do nich kilka słów akcentując, że dialog pomiędzy Gminą Nowogard a byłymi mieszkańcami Nowogardu jest niezwykle ważny
w dzisiejszych czasach.
O godz. 14.00 na forum ZSO odbyło się spotkanie byłych
mieszkańców z młodzieżą, która dopytywała się o czasy minione
i z zainteresowaniem słuchała opowiadań byłych mieszkańców
Nowogardu. Margrit Schlegel wyraziła słowa wdzięczności i uznania za czynione zmiany oraz za prowadzone inwestycje w Nowogardzie. Dodała również, że Nowogard z roku na rok jest coraz
piękniejszy. Spotkanie miało kilka miłych akcentów: na zakończenie spotkania z młodzieżą, byli mieszkańcy zaśpiewali pieśń o Pomorzu, a młodzież odwzajemniła się śpiewając piosenkę zespołu
Weekend. Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowego
zdjęcia.
Po spotkaniu delegacja Związku udała się na nocleg do Międzyzdroi, pozostawiając miłą atmosferę oraz... piękną pogodę.
Zdj i tekst: Piotr Suchy
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
w gminie Nowogard
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego spełnia szczególnie ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym swojego terytorium. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie efektywnej polityki budżetowej, która
wyraża się przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację określonych zadań. Wejście Polski

do Unii Europejskiej stało się szansą dla rozwoju polskich gmin. W budżetach samorządów gminnych bardzo
często brakuje środków finansowych na nowe inwestycje.
W gminie Nowogard, dzięki dotacji z Unii Europejskiej, można
zauważyć wzrost projektów, na które uzyskano dofinansowanie z
różnych programów.
Oto zestawienie projektów na lata 2012 i 2013, które są realizowane w naszej gminie:
ROK 2012
1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - zakup sprzętu komputerowego i internetu dla 40 mieszkańców Gminy Nowogard – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dodatkowo zakup 35 zestawów komputerowych dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Szkół Podstawowych w Długołęce,
Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie i Żabowie.
Całkowity koszt - 519.890,69 zł
Pozyskana kwota - 441.907 zł
2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - budowa
drogi gminnej Jana Pawła II w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 531 919 zł
Pozyskana kwota - 265.959,00 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
a). Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach Promenady, Placu
Szarych Szeregów i 3-go Maja w Nowogardzie: wybudowanie kanalizacji deszczowej, wybudowanie studzienek kanalizacyjnych,
wymiana istniejących kanałów z wykorzystaniem metody krakingu, budowa podczyszczalni wód opadowych.
Całkowity koszt projektu – 480.000 zł
Pozyskana kwota - 199.000,00 zł
b). Organizacja Eko-Konkursu w Nowogardzie - Edycja 2012 r.
Pozyskana kwota - 6.028,25 zł
c). Oznaczenie i promocja „Zielonej Klasy” na terenie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 10.674 zł
Pozyskana kwota – 5.338 zł
d). Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Nowogard w kwocie 25.573 zł. W drodze zapytania ofertowego
wyłoniony został wykonawca zadania tj. firma E-PIK Usługi Ekologiczne, Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej. Prace były realizowane
w terminie 17.09 – 31.10.2012 r. Usługa obejmuje nieodpłatny
demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu
14 nieruchomości miasta i gminy Nowogard, których właściciele
złożyli wniosek o przyznanie dotacji na powyższe zadanie.
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a). Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ostrzyca
Całkowity koszt – 18. 804 zł.
Pozyskana kwota - 10.373,96 zł
b). Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczytniki
Całkowity koszt – 34,847 zł
Pozyskana kwota – 9.273,88 zł
c.) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel
Całkowity koszt - 492 481 zł
Pozyskana kwota - 145.000 zł

5. Europejski Fundusz Społeczny
a). Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Pozyskana kwota - 413 433 zł,
b). Zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół.
Pozyskana kwota - 2.634.140 zł
c). Opracowanie dokumentacji technicznej w związku z budową drogi dojazdowej do przyszłej Strefy Ekonomicznej w obrębach Wojcieszyn - Miętno – Gmina Nowogard
Całkowity koszt projektu – 50.000 zł.
Dofinansowanie – 42.500 zł.
6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup wyposażenia dla Nowogardzkiego Domu Kultury:
Całkowity koszt projektu – 168.250 zł
Pozyskana kwota – 136.000 zł
7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - dożywianie dzieci
oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
Kwota dofinansowania - 352.873 zł.
8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa „Zielonej Klasy” na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 126.179 zł
Dofinansowanie – 107.252 zł
9. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko i Kulice
Całkowity koszt projektu – 259.516 zł.
Dofinansowanie – 158.241 zł.
Suma ogólna środków pozyskanych w 2012 roku funduszy zewnętrznych (nie tylko z UE) przez gminę – 4.952.892,09 zł
ROK 2013
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
1) Działanie ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa
i rozwój wsi’’ - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie
Całkowity koszt projektu - 622 081,28 zł
Dofinansowanie – 392.337 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
1) Projekt pn. ,, Rekultywacja jeziora Nowogardzkiego w Nowogardzie’’
Całkowity koszt projektu – 452.209,50 zł
Dofinansowanie – 183.825 zł
3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013:
1) Projekt pn. ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Nowogard’’ - zwiększanie możliwości dostępu do internetu, w szczególności dla społeczności lokalnej
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Całkowity koszt projektu – 547.200 zł
Dofinansowanie - 547.200 zł
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1) Przebudowa systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 1.136.334,34 zł
Kwota dofinansowania – 965.884,19 zł
5. Rządowy Program ,, Radosna Szkoła’’
1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 230.900 zł
Dofinansowanie (50 %) – 115.450 zł
6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Kwota dofinansowania – 2.645.787 zł
2) Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub placówek
opiekuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci
kierowanych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowski - projekt pn.,, Z bezradności do aktywności’’
Całkowity koszt projektu - 238 209 zł na 2013 rok
Kwota dofinansowania 209 085 zł na 2013 rok
7. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
1) Budowa drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie
Całkowity koszt projektu – 329.236,08 zł
Dofinansowanie – 164.618,04 zł
8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
1) Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie miejsc
opieki utworzonych w latach 2011- 2012 w Klubie Malucha ,,Błękitna Chmurka’’ w Nowogardzie
Dotacja celowa – 15.400 zł
2) Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie miejsc
opieki utworzonych w latach 2011-2012 w Niepublicznym żłobku
,,Maluszkowo’’ w Nowogardzie
Dotacja celowa – 22.500 zł
9. Program Rozwoju Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzyma laptop , projektor multimedialny,
ekran, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy. Przygotowany
zostanie również program rozwoju biblioteki a pracownicy we-
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zmą udział w szkoleniach. Po opracowaniu programu biblioteka
weźmie udział w konkursie grantowym.
Grant w wysokości 5 000 zł zostanie pozyskany na jedno z działań.
Perspektywy inwestycyjne – planowane złożenie wniosków
i pozyskanie dofinansowania
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
1) Projekt na budowę placów zabaw w miejscowości Łęgno,
Karsk i Sąpolnica
Projekt w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
Dofinansowanie – 80 % kosztów kwalifikowalnych (koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych)
2 ) Projekt na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości
Świerczewo.
Projekt w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i
kosztorysowej
Dofinansowanie - 80 % kosztów kwalifikowalnych (koszty, które
podlegają refundacji z funduszy unijnych)
3) Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości
Żabówko
Całkowity koszt projektu – 190.300 zł
Dofinansowanie – 115.500 zł
4) Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości
Kulice
Całkowity koszt projektu – 65 000 zł
Dofinansowanie – 39.000 zł
Termin : czerwiec 2013 r.
Suma ogólna pozyskanych w 2013 roku funduszy zewnętrznych przez gminę – 5.421.586,23 zł (suma może wynieść około
6 mln zł po otrzymaniu jeszcze dofinansowania 2 projektów w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013).
Według informacji ze strony ministerstwa i opracowań
dostępnych na stronach internetowych, środki pozyskane
ogółem przez województwo zachodniopomorskie (stan na
31grudnia 2012 r.) wyniosły 9 064 005 525,93 zł, co uplasowało je na 12 miejscu wśród innych województw.
Środki pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) wyniosły w sumie 93 684 475,81 zł.

Jak wypada nasza gmina na tle innych gmin w zachodniopomorskim?
Gmina
Nowogard

Środki z UE
ogółem
Pozyskane przez JST
13.351.813,43
177.270.175,59

Ludność
24565

Absorpcja środków na 1 mieszkańca
Pozyskane przez JST
ogółem
543,53
7216,37

Gmina Nowogard wyprzedza takie gminy jak: Pyrzyce, Choszczno, Wałcz-miasto, Wolin, Stargard – miasto, Myślibórz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość absorpcji na jednego mieszkańca środków pozyskanych przez JST to Nowogard znajdzie się w grupie między
innymi z: m. Świnoujście, Gryfice, Wałcz, Czaplinek, Police, Ustronie Morskie.
To zestawienie pokazuje fundusze, które pozyskuje nasza gmina na realizacje projektów z UE. Jeżeli weźmiemy dodatkowo dotacje,
które otrzymują rolnicy i przedsiębiorcy z terenu gminy, to pomoc UE w formie dofinansowania w naszej gminie nie jest mała.
W ocenie aktywności gmin w pozyskiwaniu środków należy być bardzo ostrożnym. Dla przykładu, największy beneficjent środków
pomocowych w województwie, miasto Szczecin, ze względu na dużą liczbę mieszkańców zajmuje dopiero 43. miejsce w rankingu. Z
kolei mniejszym wspólnotom samorządowym trudniej o zapewnienie sobie sukcesu w pozyskiwaniu środków unijnych, choćby ze
względu na niższy potencjał kadrowy, finansowy itp., ale za to sukces ma tam bardziej spektakularny charakter.
Są jednak ludzie w Nowogardzie, którzy na każdym kroku próbują udowodnić, że gmina Nowogard pozyskuje za mało środków z UE
oraz innych projektów pomocowych i nic w tym kierunku nie czyni. Powyższe informacje jednak przeczą tym zarzutom.
Tekst Piotr Suchy
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Paintball na „Smoczaku”
28 września na nowogardzkim „Smoczaku” odbyła się V edycja Drużynowych Zawodów Paintballowych Służb Mundurowych o Puchar Przewodniczącego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie połączona z IV Imprezą Integracyjną dla Funkcjonariuszy i ich Rodzin.
W turnieju wzięli udział funkcjonariusze służb mundurowych z Komendy
Powiatowej Policji w Goleniowie, Aresztu Śledczego w Szczecinie, Komisariatu
Policji w Nowogardzie, Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Szczecinie i Zakładu
Karnego w Nowogardzie. Po otwarciu
turnieju przez Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Szczecinie kpt. Krzysztofa Żylaka rozpoczęła się
prawdziwa „walka o przetrwanie”, w której wzięły udział sformowane wcześniej
pięcioosobowe drużyny.
Po zaciętych walkach – oglądanych
przez rodziny funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości: burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, Przedstawiciela Biura
Poselskiego Andrzeja Piątaka Marzenę
Lubianiec-Kamińską, Dyrektora Zakładu
Karnego w Nowogardzie płk. Jerzego
Dudzika, Zastępcę Komendanta Komisariatu w Nowogardzie podinsp. Mariusza
Nowaka oraz radnego Jacka Rafińskiego– wyniki przedstawiły się następująco:
I miejsce – Zakład Karny Nowogard
(drużyna związkowa)
II miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
III miejsce – Komisariat Policji w Nowogardzie
IV miejsce – Areszt Śledczy Szczecin
V miejsce –Zarząd Okręgowy NSZZ
FiPW w Szczecinie
VI miejsce – Zakład Karny
Nowogard II
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi wręczanymi przez Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW
w Szczecinie kpt. Krzysztofa Żylaka i
Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie płk. Jerzego Dudzika.

Sobotni turniej został sprawnie
przeprowadzony przez firmę „DRAGON
EVENT” ze Szczecina, która zapewniła także dodatkowe atrakcje – zawody
strzeleckie dla rodzin funkcjonariuszy
oraz zapasy SUMO o nagrodę Burmistrza
Nowogardu. Integracyjny charakter imprezy podkreśliły także inne atrakcje jak:
jazda konno dla chętnych, jazda kładami
po torze motocrossowym z zawodnikami Klubu Motorowego „CISY”, dmuchany zamek, popcorn i wata cukrowa
oraz ciepły poczęstunek (grochówka z
kiełbasą oraz bigos). Tego dnia wszystkim przygrywał także zespół muzyczny
„THESAURUS”.
Sobotnia impreza odbyła się dzięki sponsorom:
PZU Życie SA
HDI Gerling – Związkowiec
Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w
Szczecinie

Biuro Poselskie Andrzeja Piątaka
Studio Reklamy „Vizart”
Pomocy w organizacji imprezy
udzielili również:
Urząd Miejski w Nowogardzie
Klub motorowy „Cisy” w Nowogardzie
Gospodarstwo Agroturystyczne Jerzy Furmańczyk
Zamki Dmuchane – Leszek Ostrowski
Zespół muzyczny „THESAURUS”
Sklep Sportowy Małgorzata Kubic4ka
„Lodos” Firma Handlowo-Usługowa
Krystyna Sachryń
Mimo panującej tego dnia pogody „w kratkę” zawody należy uznać za
udane – sobotnie spotkanie było dobrą
okazją do wspólnej zabawy oraz odpoczynku.
Następne zawody już za rok!

Sprostowanie do artykułu w DN
„Na co wieś wyda pieniądze?”
W związku z artykułem pt. „Na co wieś wyda pieniądze?”
opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim numer 75(2209)
z dnia 27 września 2013 r. wyjaśniam, że redakcja poinformowała czytelników, że cyt: „Obecny na zebraniu burmistrz zadeklarował, że gmina wykona to zadanie „we własnym zakresie”.
Powyższa deklaracja miała dotyczyć budowy barier na moście
w Błotnym Młynie. W rzeczywistości w swojej wypowiedzi bur-

mistrz Robert Czapla zaproponował dofinansowanie wykonania barier z budżetu gminy pod warunkiem zabezpieczenia w
funduszu sołeckim na to zadanie kwoty 6 500 zł. Różnicę pomiędzy tą kwotą a faktycznym kosztem montażu barier pokryje gmina.

Tadeusz Fiejdasz
kierownik wydziału GKMIOŚ

7.10.2013 r.
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Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn:

„Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej,
na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014”.
I. Zamawiający
Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,
Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
1) montaż 84 kurtyn świetlnych na drzewach wzdłuż ul. 700 Lecia i
Placu Wolności, wraz ze sprawdzeniem i ewentualną naprawą uszkodzonych elementów, przy czym szacuje się, że naprawa nie przekroczy 10% całkowitej ilości tych elementów,
2) montaż 62 elementów świetlnych nasłupowych w ul. 700-Lecia,
3-go Maja, Warszawskiej, Bohaterów Warszawy oraz przy Placu Wolności i Ofiar Katynia,
3) montaż dekoracji świetlnej nad wejściem głównym do Ratusza
Miejskiego,
4) montaż 2 elementów przestrzennych – postać Mikołaja – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
5) montaż 8 sznurów LED – na choinkach obok pomnika na placu
Wolności,
6) montaż sztucznej choinki na Placu Wolności,
7) demontaż wyżej wymienionych elementów dekoracji świątecznej i ich zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
8) konserwację kurtyn świetlnych zamontowanych na budynku Ratusza Miejskiego przy Placu Wolności 1 wraz z ewentualną naprawą
elementów uszkodzonych,
9) sporządzenie kompleksowej inwentaryzacji elementów dekoracji świątecznej będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną, zawierającej dane na temat całkowitej ilości
elementów świetlnych i wskazaniem elementów wymagających naprawy lub wymiany.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dekoracji świątecznej
miasta i utrzymywania jej w stałej sprawności technicznej do dnia 9
stycznia 2014 roku włącznie.
III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie przewidziano do realizacji:
montaż do 5.12.2013
demontaż od 10.01.2014 r.
inwentaryzacja do 24.01.2014 r.
IV. Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza sprzęt i środki
transportu niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Osoby, które będą bezpośrednio wykonywać prace w zakresie objętym

niniejszym zamówieniem powinny posiadać: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla następujących
urządzeń instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Wykonawca zaakceptuje postanowienia określone w załączonym
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wszystkie wymienione elementy dekoracji świątecznej są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
V. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie elementy
składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
VI. Dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z kopią
uprawnień - załącznik nr 2.
4. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej
kopercie lub zszytym opakowaniu opisanym: nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: „Montaż i demontaż elementów dekoracji
świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014.”
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.10.2013 roku do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój nr 5 (parter).
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
VIII. Osoby uprawnione do kontaktów w Wykonawcami
1. Tadeusz Fiejdasz – (91) 39 26 243
2. Joanna Krępa – (91) 39 26 232
IX. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.
O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty.
Załączniki do pobrania na stronie www.nowogard.pl
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Remont chodników
przy ul. 700 lecia
Dobiega końca remont nawierzchni chodników na terenach zielonych pomiędzy posesjami 700 Lecia 25 i 26 w Nowogardzie zlecony przez gminę Nowogard. Prace wykonała firma
K&M, za kwotę 17 500 zł. Termin zakończenia prac upływa 15
października.

Remont dachu
świetlicy w Żabówku
Dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, burmistrz Nowogardu zlecił remont dachu świetlicy w Żabówku.
Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w
nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Rowerowe wojaże wokół Nowogardu II
Wyjechałem z Kulic i po ujechaniu „asfaltówką” około dwóch kilometrów, wjechałem w niewielki lasek. Nie znalazłem
się tu pierwszy raz, wiedziałem doskonale, że za widocznymi już zakrętami ukażą się pierwsze zabudowania Jarchlina.
Tymczasem skończył się lasek i ktoś, kto (jak ja) wiedział, jak tu było kilkadziesiąt lat wstecz, potrafi też i teraz spostrzec,
że przejeżdża akurat przez prowadzący kiedyś z Nowogardu do Dobrej tor kolejowy.
Od tej właśnie strony - w pierwszych latach drugiej połowy XX wieku - do Jarchlina zmierzał konny zaprzęg. Bryczką ciągnioną przez dwa
„unrowskie” (UNRRA) konie jechali
na gminne dożynki młodzi rodzice
z niespełna czteroletnim synkiem.
Ten szkrab już za kilkadziesiąt minut
w miejscowej świetlicy rezolutnie
wyrecytuje dytyramb na cześć ówczesnego prezydenta Polski.(?)
Ten „recytator” pojawi się tu znowu (za kilkanaście lat, na
motocyklu) jako muzykant. Jakimś trafem właśnie tu zagra na
pierwszym w swym życiu weselu. Za następne kilka lat zjawi się
tu również jako dojeżdżający (z Nowogardu, i to swoją nowiutką syrenką) nauczyciel muzyki w miejscowej „dziesięciolatce”.
Ten sam „recytator”, wjeżdżając tym razem (na swoim rowerze) do Jarchlina, wie dobrze, że nie ma tu już ani starej
świetlicy (jest inna w innym miejscu), ani miejscowej szkoły,
ani tego radosnego zgiełku, w pogoni za którym bywał tu częstym gościem.
Przejeżdżając teraz (wakacyjny dzień około godziny przed
południem) przez niemal całą wieś, w kierunku Konarzewa, napotkał tylko dwie panie, idące skrajem wyasfaltowanej drogi.
Starsza pani odpowiedziała wprawdzie na „dzień dobry”, lecz
wiele wskazywało na to, że nie poznała pozdrawiającego. Natomiast młodsza radośnie zakomunikowała swej towarzyszce,
że… tego pana to ja już dzisiaj widziałam – w Nowogardzie!
I tyle. Przejechałem obok tablicy informującej, że to już koniec wioski.

Jadąc dalej rozmyślałem nad paradoksami, które niesie
„samo życie”. Za chwilę wjadę do kolejnej wsi, której dawne
losy wiązały się z potężnym niegdyś rodem Bismarcków. W
okresie PRL-u ton miejscowego życia wyznaczały tu PGR-y. A
teraz?
Teraz z tych nie najweselszych refleksji wyrwał mnie intensywny smród. Doznaję tego poczucia już któryś raz w tym samym miejscu i zawsze potrafi mnie zaskoczyć. To pozostałości
po przydrożnym kompostowniku, który w dalszym ciągu skutecznie przypomina minioną epokę. Czy tylko to?
Przecież doskonale wiem, jakie „obrazy” ujrzę w tej zbliżającej się wiosce. Do kontrastów między zadbanymi (nawet ekskluzywnymi) posesjami a sąsiadującą „biedą” można się jakoś
przyzwyczaić, ale do sąsiedztwa z niechlujstwem czy nieodpowiedzialnością… trudniej.
A ponadto… Wspaniała niegdyś rezydencja (wspomnianych już włodarzy) jest jakoś tam zabezpieczona przed kompletną dewastacją, ale przylegający do niej dziedziniec, a także
rozległy park, który jeszcze przed ćwierćwieczem był widocznie zagospodarowany - teraz wprost przeraża. Jednak najnowsza historia Kulic (chociażby) wyraźnie wskazuje na ogrom
trudności w tym zakresie.
Kiedykolwiek i gdziekolwiek bym nie przejeżdżał, to najdotkliwiej „ubodzie” mnie zawsze widok nowocześnie wyposażonego placu zabaw dla dzieci, który świeci pustką w czasie,
gdy można by się właśnie tu spodziewać tego gwaru i zgiełku,
do jakiego przywykłem spędzając w swoim życiu nie tak mało
(przecież) czasu na wiosce. Może przydała by się edukacja rodziców.
Lech Jurek
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GARDNO
NAZWA ULICY
X/2013
PLAC WOLNOŚCI 6
4,7,11,14,18,21,25,28
OSIEDLOWA 4
4,7,11,14,18,21,25,28
KOWALSKA 2
4,7,11,14,18,21,25,28
WARSZAWSKA 13-14
4,7,11,14,18,21,25,28
WYSZYŃSKIEGO 5
4,7,11,14,18,21,25,28
ZIELONA 10-11
4,7,11,14,18,21,25,28
LUBOSZAN 12-13
4,7,11,14,18,21,25,28
ŻEROMSKIEGO 2C,19
4,7,11,14,18,21,25,28
15 LUTEGO 15-17
4,7,11,14,18,21,25,28
GRYFITÓW 2-5
4,7,11,14,18,21,25,28
ŚWIATOWIDA 1
4,7,11,14,18,21,25,28
PONIATOWSKIEGO 13
4,7,11,14,18,21,25,28
PONIATOWSKIEGO 22
3,7,10,14,17,21,24,28,31
ARMII KRAJOWEJ 51
1,4,8,11,15,18,22,25,29
ZAMKOWA 2A, 3ABC
1,4,8,11,15,18,22,25,29
LEŚNA 6A
1,4,8,11,15,18,22,25,29
BOHATERÓW WARSZAWY 68,70
1,4,8,11,15,18,22,25,29
MIEJSCOWOŚĆ: MIĘTNO WIEŚ, LESTKOWO, ORZECHOWO,
ORZESZE, WOŁOWIEC, STRUGA, SZCZYTNIKI, WIERZCHY,
SIKORKI, DRZYSŁAW, ZAGÓRZE, ZATOCZE, GLICKO
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
12,26
9,23
6,20,
4,18
4,15,29
13,27
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WIERZCHY 8
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
6,13,20,27 4,11,18,25 4,8,15,22,29 6,13,20,27
MIEJSCOWOŚĆ: WOJCIESZYN, ŻABOWO, ŻABÓWKO, MASZKOWO, BOGUSZYCE, KONARZEWO, BRZOZOWO
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
15,29
12,26
9,23
7,21
4,18
2,16,30
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MASZKOWO 23
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIEJSCOWOŚĆ: JARCHLINO, WARNKOWO, OSOWO, BIENICZKI, BIEŃCZYCE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
17,31
14,28
11,25
9,23
6,20,
4,18
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OSOWO 21
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,27
MIEJSCOWOŚĆ: WIERZBIĘCIN, SAPOLNICA, OSTRZYCA,
SŁAJSINO, BROMIERZ
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
10,24
7,21
4,18
2,16,30,
13,27
11,27
WIERZBIĘCIN 19, SŁAJSINO 22
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,27

XI/2013
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,8,12,15,18,22,25,29
4,7,12,14,18,21,25,28
5,8,12,15,19,22,26,29
5,8,12,15,19,22,26,29
5,8,12,15,19,22,26,29
5,8,12,15,19,22,26,29
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XII/2013
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,6,9,13,16,20,23,27,30
2,5,9,12,16,19,23,27,30
3,6,10,13,17,20,24,27,31
3,6,10,13,17,20,24,27,31
3,6,10,13,17,20,24,27,31
3,6,10,13,17,20,24,27,31

MIEJSCOWOŚĆ: DĄBROWA, WIERZCHĘCINO, BOCHLIN,
GRABIN, OGARY, BŁOTNO, BŁOTNY MŁYN, DOBROSZYN,ZAKŁODZIE, ŁĘGNO, TRZECHEL, CZERMNICA, SUCHY
LAS, PŁOTKOWO, OLSZYCA, PTASZKOWO, MIODNE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
9,23
6,20,
3,17
1,15,29
12,26
10,24
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BŁOTNO 34
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31
MIEJSCOWOŚĆ: DŁUGOŁĘKA, KRASNOŁĘKA, WYSZOMIERZ,
STARE WYSZOMIERKI, NOWE WYSZOMIERKI, OLCHOWO,
GARDNA, MIĘKKIE, STAROGOSZCZ
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
10,24
7,21
4,18
2,16,30,
13,27
11,24
MIEJSCOWOŚĆ: KARSK, OGORZELE, STRZELEWO, ŚWIERCZEWO, SĄPOLE, KULICE WIEŚ
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
11,25
8,22
5,19
3,17,31
14,28
12,27
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Budynki wielorodzinne: w każdy poniedziałek
Budynki jednorodzinne: drugi i czwarty poniedziałek
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty wtorek miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzeci wtorek miesiąca
PAPIER I TEKTURA
Budynki wielorodzinne: druga i czwarta środa miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzecia środa miesiąca
SZKŁO
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty czwartek miesiąca
Budynki jednorodzinne: czwarty czwartek miesiąca
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU
MIASTA I GMINY NOWOGARD
NOWOGARD ULICE: PLAC WOLNOŚCI, LUBOSZAN, 5 MARCA, WARSZAWSKA, ZIELONA, KOWALSKA, 700 LECIA, LUTYKÓW, OSIEDLOWA, KOŚCIELNA, CZARNECKIEGO, WYSZYŃSKIEGO
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
8,22
5,19
2,16,30
14,28
12,25
9,23
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
8,15,22,29 5,12,19,26

2,9,16,
23,30

7,14,21,28 4,12,18,25

2,9,16,
23,30

NOWOGARD ULICE: ARMII KRAJOWEJ, WYBICKIEGO, STASZICA, NORWIDA, JODŁOWA, DĘBOWA, LIPOWA, ŚWIERKOWA, JESIONOWA, ROWECKIEGO, ROOSWELTA, ZAMKOWA, PUSTAĆ, BRZOZOWA
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
9,23
6,20,
3,17
1,15,29
12,26
10,24
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
9,16,23,30 6,13,20,27 3,10, 17,24 1,8,15,
5,12,19,26 3,10,17,
22,29
24,31
NOWOGARD ULICE: WIEJSKA, RACŁAWICKA, GŁOWACKIEGO, RATAJA, KOSYNIERÓW, DĄBROWSKIEGO, KOŚCIUSZKI, MIĘTNO - (NUMERY 20-22) SIKORSKIEGO, WILEŃSKA,
OKULICKIEGO, TRAUGUTA, PIŁSUDSKIEGO, BLACHARSKA,
PLAC SZARYCH SZEREGÓW, DĄBROWSZCZAKÓW.
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
10,24
7,21
4,18
2,16,30
13,27
11,27
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25
2,9,16, 6,13,20,27 4,11,18,
23,30
24/27
NOWOGARD ULICE: WOJSKA POLSKIEGO, PROMENADA,
MONTE CASSINO, SZKOLNA, SMUŻYNY, KILIŃSKIEGO
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
11,25
8,22
5,19
3,17,31
14,28
12,24
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
11,18,25
1,8,15,
5,12,19,26 3,10,17, 7,14,21,28 5,12,19,24
22,29
24,31
NOWOGARD ULICE: LEŚNA, (MIETNO- NR 26-36), OTRĘBY,
ZBYSZEWICE, GEN.BEMA
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
12,26
9,23
6,20,
4,18,31
15,29
13,27
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPŁÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
12,19,26
2,9,16,
6,13,20,27 4,11,18,25
4,8,15,
6,13,20,27
23,30
22,29

NOWOGARD ULICE: GÓRNA, BANKOWA, DWORCOWA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, ZACISZNA, ŻEROMSKIEGO, 15 LUTEGO, ASNYKA, RADŁOWO, SIECIECHOWO, MAGAZYNOWA, WARTCKA, MŁYNARSKA,
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
15,29
12,26
9,23
7,21
4,18
2,16,30,
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
8,15,22,29 5,12,19,26
2,9,16,
7,14,21,28 4,12,18,25
2,9,16,
23,30,
23,30
NOWOGARD ULICE:BOHATERÓW WARSZAWY, KULICE (NR
33-38), ORLIK, RADOSŁAWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
16,30,
13,27
10,24
8,22
5,19
3,17,31
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24
1,8,15,
5,12,19,26 3,10,17,
22,29
24,31
NOWOGARD ULICE: PONIATOWSKIEGO, KWIETNIOWA,
OGRODOWA, JANA PAWŁA II, SIENKIEWICZA
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
17,31
14,28
11,25
9,23
6,20,
4,18
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
10,17,31 7,14,21,28 4,11,18,25
2,9,16,
6,13,20,27 4,11,18,27
23,30
NOWOGARD ULICE: MICKIEWICZA, REJA, REYMONTA,
POLNA, KASPROWICZA, NADTOROWA, SŁOWACKIEGO,
CMENTARNA, KOCHANOWSKIEGO, SIECIECHOWO 121A
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
4,18
1,14,29
12,26
10,24
7,21
5,19
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
4,11,18,25 1,8,14,29 5,12,19,26 3,10,17, 7,14,21,28 5,12,19,27
24,31
NOWOGARD ULICE: WARYŃSKIEGO, 3 MAJA, BATALIONÓW
CHŁOPSKICH, POCZTOWA, FABRYCZNA, RZESZOWSKIEGO,
RACIBORA, ŚWIATOWIDA, GRYFITÓW
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
5,19
2,16,30,
13,27
11,25
8,22
6,20,
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
VII/2013
VIII/2013
IX/2013
X/2013
XI/2013
XII/2013
5,12,19,26 2,9,16,30 6,13,20,27 4,11,18,25
4,8,15,
6,13,20,27
22,29

7.10.2013 r.
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Święto nowogardzkich działkowców
21 września nowogardzcy działkowcy obchodzili podwójne święto - Dzień Działkowca oraz 65-lecie powstania ROD im.
Juliusza Słowackiego w Nowogardzie.
W uroczystości wzięli udział nowogardzcy działkowcy a także zaproszeni goście: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w
Szczecinie Tadeusz Jarzębak i Marian Cichocki oraz prezes ROD
„CUKROWNIK” w Gryficach Stanisław Ciach. Jako pierwszy głos
zabrał prezes ROD w Nowogardzie Ryszard Wajk, który z okazji
Dnia Działkowca oraz jubileuszu 65-lecia ROD w Nowogardzie
złożył wszystkim działkowcom najserdeczniejsze życzenia. Burmistrz Robert Czapla poinformował przybyłych o rozpoczętej w
tym roku procedurze uchwalania planów przestrzennego zagospodarowania, które obejmując ogródki działkowe chroniłyby ich
przyszłość (plany przestrzennego zagospodarowania mają wejść
w życie z końcem sierpnia 2014 roku).
Burmistrz podziękował działkowcom za współpracę: „Ze
strony władz samorządowych dziękujemy za dotychczasową
współpracę, dalej deklarujemy, że jesteśmy chętni do współpracy,
do niesienia pomocy w sprawach, które są dla państwa ważne.
Będziemy chcieli dalej państwa reprezentować i dalej współpracować”. O obecnej sytuacji polskich działkowców opowiedział
prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak, który zachęcał wszystkich
do opowiedzenia się za projektem obywatelskim ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz do wspólnego działania
mającego na celu ochronę ogródków działkowych przed niekorzystnymi zmianami.
Tego dnia nie zabrakło wielu miłych akcentów – prezes Jarzębak w imieniu prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczył
jubileuszowy puchar wraz z dyplomem uznania Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dla ROD w Nowogardzie z okazji 65-lecia istnienia. Prezes odczytał także list od OZ
PZD w Szczecinie oraz wręczył działkowcom pamiątkowy puchar.
Z okazji Dnia Działkowca Prezydium Okręgowego Zarządu w
Szczecinie przyznało nowogardzkim działkowcom wyróżnienia:

Srebrną odznakę otrzymali:
Adolf Kopciuch, Wiesław Zając, Wacław Gałęski, Barbara Gontarska, Jan Mazurek, Jan Zmitrowicz, Jerzy Gnych,
Brązową odznakę otrzymali:
Jerzy Jabłoński, Stanisław Karman, Józef Kucypera
Nagrody przyznał również zarząd ROD w Nowogardzie – w kategorii „Modernizacja Działki” książkę i dyplom otrzymała Bożena
Wardzińska, zaś w kategorii „Wzorowa Działka 2013 roku” wyróżnienie otrzymało 25 działkowców. Prezes ROD w Nowogardzie
Ryszard Wajk został wyróżniony odznaką przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.
Gratulujemy jubileuszu 65-lecia ROD w Nowogardzie i życzymy kolejnych dobrych lat!
Katarzyna Kijana

Zebranie wiejskie w Świerczewie
25 września w Świerczewie odbyło się zebranie sołeckie, podczas którego mieszkańcy dokonali podziału funduszu sołeckiego na rok 2014.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy omówili kwestię podziału funduszu sołeckiego wspólnie z kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewą Jakubcewicz. Zgodnie z podjętą uchwałą fundusz sołecki na 2014
rok w wysokości 10.842,51 złotych zostanie przeznaczony na:
- organizację imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka,
Dzień Seniora, Choinka),
- obróbkę drewna w tartaku,
- energię elektryczną,
- zakup roślin,
- remont placu zabaw,
- namiot biesiadny,
- środki czystości,
- paliwo do kosiarki.
Podczas spotkania sołtys Świerczewa pani Urszula Armata
poruszyła tematy ważne dla mieszkańców – rozmawiano więc
o planowanej przebudowie świetlicy (z adaptacją strychu
podjazdem dla niepełnosprawnych, aneksem kuchennym, to-

aletami i sceną) oraz o stanie drogi powiatowej prowadzącej z
Nowogardu do Świerczewa.

Katarzyna Kijana
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Zebranie wiejskie w Błotnie
We wtorek, 24 września br. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego na rok 2014 dla Błotna. W zebraniu wzięli udział mieszkańcy wsi, burmistrz Robert Czapla, radny Paweł Kolanek, Stanisława Jakubczak
(Związek Nauczycielstwa Polskiego), kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz oraz kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz.
Otwarcia zebrania dokonała sołtys Danuta Nowak, która
po powitaniu przedstawiła porządek zebrania oraz sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej 2013 rok. Następnie głos zabrał burmistrz, który również przywitał wszystkich
mieszkańców oraz zebranych gości, podziękował pani sołtys
i całemu sołectwu za dotychczasową współpracę oraz podsumował trwające inwestycje (m. in. chodnik budowany przy
drodze wojewódzkiej nr 106 w Błotnie) oraz już zrealizowane.
W kolejnej części zebrania rozpatrzone zostały propozycje
wydatków zgłoszone przez sołtys oraz mieszkańców. Zgodnie
z podjętą uchwałą Fundusz Sołecki na 2014 rok wyniósł 12
897,15 złotych. Sołtys zaproponowała jej podział w następujący sposób:
- zakup metalowych drzwi do szatni na boisku sportowym
- wyposażenie świetlicy
- paliwo do agregatu i kosiarek
- zakup sprzętu na prace społeczno – użyteczne
- zorganizowanie imprez Dnia Dziecka oraz Mikołajek
- barierki na moście w Błotnym Młynie.
Podczas dyskusji mieszkańcy wystąpili z propozycją o postawienie barierek na moście w Błotnym Młynie, gdyż zagraża

to bezpieczeństwu mieszkańców. Niestety po podziale funduszu, kwota która została nie była wystarczająca aby zrealizować tą inwestycje.
Burmistrz zadeklarował, że dołoży brakująca część i zostaną postawione barierki aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
Na zakończenie sołtys podziękowała zaproszonym gościom oraz wszystkim zebranym mieszkańcom sołectwa za
przybycie.

Anna Narkiewicz

Jarchlino – fundusz sołecki podzielony
Mieszkańcy Jarchlina spotkali się w środę (25 września), żeby uzgodnić na co przeznaczą przyszłoroczny fundusz sołecki.
Spotkanie rozpoczęła sołtys Świerczewa pani Aneta Kaczmarek, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji funduszu
sołeckiego za rok 2013. Następnie przystąpiono do rozmów
na temat zagospodarownia przyszłorocznego budżetu. W
dyskusji brali udział mieszkańcy Jarchlina oraz zaproszeni goście – burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz kierownik Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Ewa Jakubcewicz. Mieszkańcy postanowili, że przyszłoroczny
fundusz sołecki w wysokości 11.436,63 złotych przeznaczą na:
wymianę okien oraz drzwi, organizację imprez okolicznościowych, paliwo do kosiarki, zakup bramek do piłki nożnej oraz
opłaty (energia, woda, butla gazowa). Tego dnia rozmawiano
także o ustawie śmieciowej oraz o remoncie wjazdu w pobliżu
świetlicy, którego wykonanie burmistrz zaplanował – na prośbę mieszkańców – na przyszły rok.
Katarzyna Kijana

Osoby osadzone
porządkują Nowogard
Dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem, burmistrz Nowogardu zlecił oczyszczenie i wykoszenie terenu
wokół jeziorka przy osiedlu Radosława w Nowogardzie. Prace
wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

7.10.2013 r.
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej

1.

Obręb nr 3 m. Nowogard
ul. Dąbrowszczaków 19

KW SZ1O/00017431/1

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
Cena nieruchomości
Stan
Warunki
nieruchomości i sposób jej
w udziale 1/2
władania
płatności
zagospodarowania
Brak planu
198.450,00 zł
własność Jednorazowo
Przedmiotem sprzedaży
przed
jest udział 1/2 w
zagospodarowania
nieruchomości tj:
przestrzennego.
zawarciem
aktu
- w budynku
notarialnego
mieszkalnym
W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
wielorodzinnym nr
ew. 698,
zagospodarowania
- w budynku
przestrzennego miasta
mieszkalnym nr ew. 713
i gminy Nowogard –
zabudowa mieszkaniowa z
- innym
niemieszkalnym nr
dopuszczalnymi funkcjami
uzupełniającymi (usługi,
ewid.719
- działce nr 227/24
rekreacja, komunikacja
o pow. 0,2359 ha
wewnętrzna).

Forma zbycia

Przetarg
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1, przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed

dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 20.09.2013 r. do dnia 11.10.2013r.
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Zebranie wiejskie w Olchowie
18 września w Olchowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok
2014 oraz dyskutowano na tematy związane z funkcjonowaniem wsi.
Na środowe spotkanie przybyło 19 mieszkańców Olchowa
oraz zaproszeni goście – burmistrz Nowogardu Robert Czapla
oraz kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa Jakubcewicz. Spotkanie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego, odbyło się w
drugim terminie, ponieważ w pierwszym nie uzyskano wymaganego quorum. Zebranie otworzyła sołtys Olchowa pani
Elżbieta Laskowska, która przedstawiła porządek obrad, a następnie poprosiła burmistrza Roberta Czaplę o zabranie głosu.
Burmistrz pogratulował mieszkańcom sołectwa Olchowo,
którzy zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą
wieś gminy Nowogard i otrzymali nagrodę 5.000 złotych (tę
kwotę mieszkańcy muszą wykorzystać do końca roku), a następnie poinformował przybyłych o bieżących sprawach, które dotyczą gminy Nowogard. W dalszej części spotkania sołtys
Olchowa przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego, która została jednomyślnie przyjęta na drodze głosowania
przez wszystkich obecnych na spotkaniu. Zgodnie z podjętą
uchwałą fundusz sołecki na 2014 rok w wysokości 11.560,40
złotych zostanie przeznaczony na:
- zakup namiotu na imprezy plenerowe,
- zakup stołów i ławek składanych,
- zakup podkaszarki spalinowej,
- zakup narzędzi do prac porządkowych,
- zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek,
- dalsze wyposażenie świetlicy,

- organizację imprez (Dzień Dziecka i mikołajki),
- opłacenie rachunków za prąd wykorzystany w świetlicy.
Pani sołtys podziękowała burmistrzowi za przydzielenie
osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowogardzie do
uporządkowania terenu nad jeziorem. Środowe spotkanie
było dobrą okazją do rozmów na tematy ważne dla miejscowej
społeczności. Dyskutowano więc między innymi o: wywózce
odpadów wielkogabarytowych, remoncie kościoła, budowie
drogi dojazdowej do jeziora, przedłużeniu ścieżki rowerowej
oraz budowie placu zabaw w Olchowie.
Katarzyna Kijana

Zebranie wiejskie w Orzechowie
W poniedziałek 23 września br. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego na rok 2014 dla
Orzechowa. Na zebranie przybyli mieszkańcy wsi, a także burmistrz Robert Czapla, kierownik wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz oraz kierownik wydziału Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz.
Zebranie prowadził sołtys Marian Białczak, który po przywitaniu wszystkich obecnych, w skrócie podsumował fundusz
sołecki za rok 2013.
Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu. Przypomniał,
iż na początku swojej kadencji obiecał mieszkańcom Orzechowa, że w ich miejscowości powstanie świetlica wiejska oraz
droga, i tak jak zdeklarował tak dotrzymał obietnicy. Orzechowo jest to miejscowość, w której działo się najwięcej z pośród
36 sołectw w gminie Nowogard. Powstał park, została wyremontowana remiza, powstał plac zabaw przy szkole z programu” Radosna Szkoła, droga która jest w trakcje realizacji oraz

świetlica, która zostanie oddana do użytku w połowie przyszłego roku.
Następnie głos zabrał sołtys, który przedstawił wszystkim
zebranym propozycje wykorzystania funduszu. W toku prowadzonych rozmów udało się ustalić wstępny podział środków,
które w większości został zaakceptowany przez głosowanie
zgromadzonych mieszkańców. Zgodnie z podjętą uchwałą
fundusz sołecki na 2014 rok w wysokości 8 688,86 złotych zostanie przeznaczony na:
-środki na utrzymanie świetlicy
- wyposażenie świetlicy
- oraz prezenty świąteczne dla najmłodszych mieszkańców.
Mieszkańcy także omówili co zrobią z kwotą 4000 zł, którą wygrali podczas Igrzysk Sportowych - Ludowych Zespołów
Sportowych i zdecydowali. że zakupią potrzebny sprzęt nagłaśniający.
Kolejnym tematem były wolne wnioski i zapytanie mieszkańców w sprawie nowego chodnika oraz oświetlenia w miejscowości. Burmistrz zadeklarował, że krok po kroku stopniowo
będą realizowane inwestycje, gdyż wymaga to stosownych
dokumentów, pozwoleń oraz projektów, a to niestety wiąże
się z czasem.
Anna Narkiewicz

7.10.2013 r.
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Nowe ławki
na osiedlu Bema
Przybywa nowych ławek na terenie Nowogardu. Od kilku
dni na świeżym powietrzu wypoczywać mogą mieszkańcy
osiedla Bema, na których będą mogli odpocząć podczas spaceru lub poczytać książkę bowiem zakończono prace zlecone
przez gminę Nowogard związane z wykonaniem i montażem 5
nowych ławek wzdłuż chodnika przy ul. Bema. Kolejne wkrótce
pojawią się wzdłuż chodnika przy ul.Leśnej.

Prace remontowe
przy ul. Piłsudskiego
Dobiega końca remont budynku gospodarczego przy
ulicy Piłsudskiego w Nowogardzie. Prace wykonywane są
przez osoby zatrudnione przez gminę Nowogard do prac
społecznie użytecznych i prowadzone sa w ramach poprawy
estetyki naszego miasta.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

1.

Oznaczenie
Oznaczenie
Opis
nieruchomości nieruchomości wg nieruchomości
wg katastru
księgi wieczystej
Obręb nr 5
KW Nr 11293
Działka
m. Nowogard
niezabudowana
ul. Polna 2a
działka nr 99
o pow. 676 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

Stan władania

Przeznaczenie określone w
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogard – zabudowa
mieszkaniowa z dopuszczalnymi
funkcjami uzupełniającymi (usługi,
rekreacja, komunikacja wewnętrzna).

56.200,00 zł

własność

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 20.09.2013r. do dnia 11.10.2013r.

Warunki płatności

Forma zbycia

Jednorazowo przed
Przetarg
zawarciem aktu nieograniczony
notarialnego
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Gminne Obchody Światowego Dnia walki z Cukrzycą
ZAPROSZENIE
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Nowogardu
oraz okolic wraz z rodzinami w sobotę 5 października 2013r.
na godz. 11:00 do Domu Kultury w Nowogardzie na uroczyste Gminne Obchody Światowego Dnia walki z Cukrzycą w
Nowogardzie. Światowy Dzień walki z Cukrzycą jest kampanią
mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, w
której corocznie Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna
podejmuje nowy temat dotyczący problemów światowej społeczności związanej z cukrzycą.
Obchody są dofinansowane w ramach realizacji zadania
publicznego „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl
•
Program
•
Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
•
dnia 05 października 2013 godzina 11:00
•
w Nowogardzkim Domu Kultury
•
„Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość”
•
Uroczyste otwarcie obchodów
•
Wystąpienia zaproszonych gości

Dla Panów
Tydzień Urologii odbywa się w tym roku w dniach 23-27
września 2013. W tym samym czasie w Polsce startuje akcja
społeczna realizowana przez Firmę Berlin Chemie Menarinii
umożliwiająca wykonanie badań profilaktycznych gruczołu
krokowego.
Również w Nowogardzie dnia 12 października 2013 roku,
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy
współpracy Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje akcję społeczną dla mieszkańców Gminy Nowogard, umożliwiającą wykonanie badania PSA i badań profilaktycznych gruczołu krokowego. Akcja wspierana jest pakietem
materiałów promocyjnych (plakaty, etykiety, ulotki edukacyjne).
Hasło akcji: „Badanie prostaty jest tak proste jak sprawdzanie oleju”
Badania odbędą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Rejonowym w Nowogardzie. Szczegółowe informacje (termin
badania krwi i godz. badania lekarskiego podczas rejestracji:
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Tel.
91 39 21 356 wew. do Fundacji ‚Zdrowie” 122 do godz. 15-ej,
lub u Lidii Bogus tel.505393636.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard (www.
nowogard.pl)
zapraszam prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rola edukacji w walce z cukrzycą. „Szkoła Cukrzycy” –
Pani dr Marzena Kargul.
„Samokontrola glikemii – kiedy i po co mierzymy cukier ?” Pan Łukasz Kuberacki - Bayer.
„Komplikacje cukrzycowe – profilaktyka i leczenie”
Pani mgr Elżbieta Piankowska - WÖRWAG PHARMA
GmbH & CO. KG
Występy artystyczne
Rola masaży w codziennej rehabilitacji. Pan Łukasz Janicki - Dea-Med
Prezentacja firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG)
Prezentacja firmy Bayer - Pan Łukasz Kuberacki
Występy artystyczne
Zakończenie.
W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe w kierunku: wykrywania cukrzycy, ciśnienia
tętniczego oraz w kierunku stopy cukrzycowej.
Będzie możliwość skorzystania z masażu na sprzęcie
masującym firmy Casada
Patronat honorowy: Burmistrz Nowogardu Robert
Czapla
Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki,
Portal internetowy wNowogardzie.pl

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 5
października 2013r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91
3921356 wew.122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard (www.
nowogard.pl)
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej,
położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 8A gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, położona w obrębie nr 3 m.
Nowogard przy ul. 3 Maja 8A, składająca się z :
- działki o numerze ewidencyjnym 97/4 o pow. 179 m2 (symbol użytku
gruntowego – Bi) ,
- budynku o numerze ewidencyjnym 597 – transportu i łączności o pow.
użytkowej 20,97 m2,
- budynku o numerze ewidencyjnym 601 – handlowo – usługowym o pow.
użytkowej 44,90 m2
Nieruchomość posiada atrakcyjną lokalizację – strefa centralna miasta Nowogard.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa i usługowo - handlowa.
Działka o kształcie regularnym, foremnym, płaska. Z dobrym dostępem do
drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj.
wodną, sanitarną, gazową i elektryczną.
W narożniku działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna oraz zlokalizowany jest słup energetyczny.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się obciążyć przedmiotową nieruchomość służebnością przesyłu na rzecz zarządcy sieci w formie aktu notarialnego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00014241/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2013r. o godz. 1015 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 35.000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 400,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a
rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, za wycenę
budynków 470,00 zł, koszty geodezyjne 1.150,00 zł oraz koszty kartograficzne 24,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.500,00 zł najpóźniej do
dnia 21.10.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
- dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem podpisu lub
w formie notarialnej,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje usta-

wowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z
potwierdzonym poświadczeniem podpisu lub w formie aktu notarialnego na
nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie
i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone
w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
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

20

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

7.10.2013 r.

14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Bartosza Głowackiego 7.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 535/2 o pow. 374 m2 zabudowana budynkiem „innym niemieszkalnym” o powierzchni użytkowej 31,09 m2,
położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Bartosza Głowackiego
7.
Bezpośrednie otoczenie sprzedawanej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa.
Działka z dostępem do drogi publicznej drogą utwardzoną.
Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury
technicznej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00029861/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie określone w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: teren zabudowy istniejącej wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej.
Działka obciążona jest umowa dzierżawy do dnia 30.09.2013r.
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem „innym niemieszkalnym”, ogrodzona, zagospodarowana.
Elementy zagospodarowania nie stanowią przedmiotu sprzedaży, zostaną usunięte przez dzierżawcę nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2013r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 30.500,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - 500,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00
zł, za wycenę budynku 130,00 zł oraz koszty kartograficzne 18,88
zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia
20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.050,00 zł najpóźniej
do dnia 25.10.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji
przetargowej:
- dokument tożsamości, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczeniem
podpisu lub w formie notarialnej,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się
oboje małżonkowie lub jedno z nich posiadający pełnomocnictwo
(zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu

lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne
oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości
oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na
poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości
wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
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
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

1.

Oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
Obręb Szczytniki
gm. Nowogard

Oznaczenie
nieruchomości wg księgi
wieczystej
KW SZ1O/00046352/5

działka nr 255/8
o pow. 137 m2

Opis
nieruchomości
Działka
zabudowana
budynkiem
„innym
niemieszkalnym”

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
Cena
jej zagospodarowania
nieruchomości
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogard –
zabudowa wielofunkcyjna z dominacją
mieszkaniowej.

10.000,00 zł

Stan
władania

Warunki
płatności

Forma zbycia

własność

Jednorazowo
przed
zawarciem aktu
notarialnego

Przetarg
ograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy
niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o
nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym
mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy
niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia
1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35
ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od
dnia 25.09.2013r. do dnia 16.10.2013r.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.

1.

Oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
Obręb nr 5
m. Nowogard
działka nr 414/1
o pow. 478 m2

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
Cena
jej zagospodarowania
nieruchomości

Stan
władania

KW Nr SZ1O/00029045/5

Działka
niezabudowana

Przeznaczenie określone w
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogard –
zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z
dominacją mieszkaniowej.

własność

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa
w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6
tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia
1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35
ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od
dnia 25.09.2013r. do dnia 16.10.2013r.

40.000,00 zł

Warunki
płatności

Forma zbycia

Jednorazowo
Przetarg
przed
ograniczony
zawarciem aktu
notarialnego
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„Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”
Zebrania organizacyjne II etapu projektu unijnego.
W dniach 19-20 września 2013r. w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie odbyły się
spotkania organizacyjne personelu projektu unijnego „Szkoły
Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”. Były to spotkania otwierające drugi etap projektu i podsumowujące pracę
w pierwszym etapie. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i
pracownicy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Nowogard prowadzący zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu
oraz kadra kierownicza projektu.
Program spotkania:
1.
Przedstawienie raportu ewaluacyjnego z wynikami za
rok szkolny 2012/2013 (I etap)
2.
Przypomnienie programu zajęć pozalekcyjnoobowiązkowych projektu.
3.
Sprawy bieżące dotyczące projektu.
Informacje ogólne o projekcie:
1.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach
konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2.
Projektodawca: Gmina Nowogard
3.
Tytuł Projektu: „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na
Edukacyjne Wyżyny”
4.
Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
5.
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
6.
Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
7.
Czas realizacji projektu: okres 3 lat
8.
Cel główny projektu: Podniesienie wyników egzaminów
zewnętrznych szkół gminy Nowogard w obszarach wsparcia
edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy
z uczniem, metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w
praktyce.
I.Podniesienie średniej ocen w latach 2013; 2014; 2015
z przedmiotów kluczowych poprzez udział w zajęciach
projektowych.
Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9;
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8;
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia
22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn,
ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki
36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia
Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep
„Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk,
skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep
Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny,
ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”,
ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema
42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER”
Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.; 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

II.Zmotywowanie do nauki i wzrost frekwencji poprzez
uatrakcyjnienie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych pomocy
dydaktycznych.
III.Podniesienie poziomu dopasowania dróg zawodowych i
edukacyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz własnych
predyspozycji.
Specjalista ds.Promocji i PEFS
Piotr Kazuba

Klub Honorowych
Dawców Krwi
Klub Honorowych Dawców Krwi wraz z Wojskowym
Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie przeprowadził Kolejną akcję poboru krwi, która odbyła sie w Nowogardzkim
Domu Kultury. Oddało krew 32 osoby i zebrano 14 litrów
400 ml krwi. Klub dziękuej serdecznie uczniom Liceum Nr 1
i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Akcja odbyła się pod patronem
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli.
Prezes Klubu Krwiodawców
Zdzisław Szmit

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
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