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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:

- wycinki drzew,

- zaœmiecania powierzchni ziemi,

- wypuszczania œcieków do œrodowiska

- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy

i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.

Dzwoñ na ZIELONY TELEFON

pod nr 39-26-232.

Na V Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, która od-
by³a siê 23 lutego br. radni uchwalili bud¿et gminy na
2011 rok.

Dochody bud¿etowe ogó³em ustalono na poziomie
58 881 998 z³, w tym dochody bie¿¹ce 55 331 898 z³,
dochody maj¹tkowe 3 550 000 z³.

Planowane wydatki ogó³em to 68 824 264 z³, w tym
wydatki bie¿¹ce 56 749 664 z³, wydatki maj¹tkowe -
inwestycyjne 12 074 600 z³. Deficyt bud¿etu wyniesie 9
942 366 z³. Sp³ata kredytów, po¿yczek oraz wykup ob-
ligacji 3 000 000 z³.

Przychody zaœ bud¿etu na pokrycie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach zo-
stan¹ sfinansowane z wp³wów ze sprzeda¿y papierów
wartoœciowych - obligacje co da 8 000 000 z³ oraz nad-
wy¿ka œrodków z roku ubieg³ego 4 942 366 z³ co w su-
mie da przychód w kwocie 12 942 366 z³.

Bud¿et na 2011 rok
uchwalony

Gmina nabiera
nowej dynamiki

Wywiad z Antonim Bielid¹ Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej w Nowogardzie

W pi¹tek, 25 lutego br. burmistrzowie Robert Cza-
pla i Damian Simiñski wraz z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Antonim Bielid¹ i Przewodnicz¹cym Komisji
Mieszkaniowej Czes³awem Kozie³em uroczyœcie prze-
kazali mieszkañcom akty nadania i klucze do nowych
mieszkañ w budynku przy ul. Cmentarnej 15b w Nowo-
gardzie.

Obiekt, liczy 12 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni u¿yt-
kowej 500 m2, w tym:

- 5 mieszkañ 2-pokojowych (pow. 46 m2),
- 6 mieszkañ 1 pokojowych (pow. 35 m2), w tym 1

mieszkanie przystosowane dla osoby niepe³nosprawnej,
- 1 mieszkanie 3 pokojowe (o pow. 55 m2).
Inwestycja obejmowa³a wybudowanie budynku

mieszkalnego wraz z przy³¹czami wodno-kanalizacyj-
nymi, kanalizacj¹ deszczow¹, przy³¹czem energetycz-
nym i dojœciami do budynku. Infrastruktura towarzysz¹-
ca, jak: sieæ wodoci¹gowa, kanalizacyjna, przepompow-
nia œcieków, droga dojazdowa, parkingi i znaczna czêœæ
oœwietlenia terenu zosta³a wykonana w I etapie inwe-
stycji, którego koszt wyniós³ 2.160.908 z³.

Wykonawc¹ robót, wy³onionym w drodze przetargu
nieograniczonego by³ Zak³ad Budowlany PORTAL ze
Szczecina.

Koszt realizacji budowy mieszkañ wyniós³ 1.077.700
z³. Na budowê, Gmina Nowogard uzyska³a dofinanso-
wanie z rz¹dowego programu wsparcia budownictwa
socjalnego w wysokoœci 338.112 z³.

12 rodzinom wrêczono klucze
do nowych mieszkañ

Budownictwo mieszkaniowe

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej przyjêto bud¿et gminy
Nowogard na 2011 r. Jak Pan
ocenia przyjêty bud¿et?

Bud¿et by³ przygotowywany
przez poprzedniego burmistrza.
Po wyborach by³o ma³o czasu,
aby dokonaæ g³êbszej analizy
potrzeb, aczkolwiek burmistrz
Robert Czapla dokona³ kilku
zmian, które móg³ jeszcze
wprowadziæ na tym etapie pro-
jektowania bud¿etu. Bud¿et jest dosyæ trudny, ponie-
wa¿ przyjêliœmy na siebie bardzo wa¿ne zadanie inwe-
stycyjne, jak rozbudowa nowogardzkiego szpitala, któ-

dokoñczenie na str. 2
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wej wynika i¿ subwencja oœwiatowa bêdzie mniejsza w bie-
¿¹cym roku i tym samym wroœnie dysproporcja miêdzy tym,
co gmina otrzyma z ministerstwa, a realnymi wydatkami
na oœwiatê w gminie. T¹ ró¿nicê – na dziœ wynosi ona bli-
sko 13 mln z³ - trzeba pokryæ ze œrodków w³asnych. W
poprzedniej kadencji by³y deklarowane (zarówno przez
burmistrza jak i przez radê) przygotowania do stworzenia
programu restrukturyzacji oœwiaty w naszej gminie, ale nie-
stety nie zosta³ on opracowany. Myœlê, i¿ w najbli¿szym
czasie bêdzie potrzeba pochylenia siê nad tym problemem
i opracowania programu, który przyczyni siê do poprawy
sytuacji finansowej nowogardzkiej oœwiaty. Z tym proble-
mem trzeba bêdzie siê po prostu zmierzyæ.

Trzeci problem, który jest bardzo istotny - zarówno z
punktu widzenia Rady Miejskiej, a przede wszystkim
mieszkañców naszej gminy - to kwestia infrastruktury.
Czeka nas wiele powa¿nych wyzwañ w zakresie dróg,
chodników, oœwietlenia, kanalizacji deszczowej. Oczywi-
œcie nie ca³a infrastruktura nale¿y do nas. Przyk³adem s¹
choæby drogi, których czeœæ nale¿y równie¿ do powiatu i
do województwa, nie mniej jenak mieszkañcy odbieraj¹
je jako nasze i od w³adz Nowogardu wymagaj¹ szybkiej
reakcji w celu poprawienia istniej¹cego stanu.

Proszê powiedzieæ, które z zaniedbañ czy b³êdów
poprzednich w³adz uwa¿a Pan za najistotniejsze?

Myœlê, i¿ oprócz spraw, które wymieni³em - mówi¹c
o wyzwaniach stoj¹cych przed Rad¹ Miejsk¹ w bie¿¹-
cej kadencji - to jest jeszcze sprawa budowy nowego
cmentarza. T¹ inwestycjê trzeba bêdzie szybko rozpo-
cz¹æ, a nie jest mo¿liwe otrzymanie na ni¹ œrodków ze-
wnêtrznych. Bêdziemy wiêc zmuszeni do jej wykonania
tylko z w³asnych œrodków bud¿etowych. Przez cztery
lata poprzedniej kadencji praktycznie nic w tym tema-
cie nie drgnê³o.

Decyzj¹, któr¹ uwa¿am za b³êdn¹, jest decyzja doty-
cz¹ca zagospodarowywania jeziora. Byæ mo¿e zbyt ma³o
realistycznie podesz³a Rada Miejska poprzedniej kadencji
do sprawy, uwa¿aj¹c i¿ w Nowogardzie dojdzie do du¿e-
go rozwoju turystyki i bêdzie mo¿na z tego czerpaæ pro-
fity. Okazuje siê, i¿ trudno bêdzie nam rywalizowaæ z
choæby nadmorskimi miejscowoœciami, które s¹ przecie¿
w niedalekiej odleg³oœci od nas. Uwa¿am, i¿ to by³ zmar-
nowany czas i decyzje, które podjêto – dotycz¹ce choæ-
by k¹pieliska miejskiego – by³y b³êdne.

Kolejnym zaniedbaniem, które obecna koalicja bê-
dzie musia³a nadrobiæ, jest zbyt ma³e wykorzystywanie
zewnêtrznych œrodków finansowych. Analizuj¹c, na tle
innych gmin, nasz¹ absorpcjê pozabud¿etowych œrod-
ków na cele inwestycyjne, nie staliœmy na najwy¿szym
poziomie.

Proszê powiedzieæ jak uk³ada siê Panu wspó³praca
burmistrzem Nowogardu Robertem Czapl¹?

Jeœli chodzi o pracê przy bud¿ecie, to tak jak wspo-
mnia³em burmistrz nie mia³ zbyt wiele czasu, aby go
bardzo mocno przeprojektowaæ i wprowadziæ istotne
zmiany. Po objêciu obowi¹zków burmistrza spad³o na
niego wiele spraw zwi¹zanych z bie¿¹cym funkcjono-
waniem gminy, a pomimo tego maksymalnie wykorzy-
sta³ swój czas i maksymalnie co móg³ zrobiæ w tym bu-
d¿ecie to wykona³. Uwa¿am, i¿ wiêcej przy tych warun-
kach zrobiæ nie móg³.

Jeœli chodzi o codzienn¹ wspó³pracê to razem z bur-
mistrzem pracowaliœmy w Radzie Miejskiej poprzedniej
kadencji wiêc znamy swoje mo¿liwoœci, wiedzê i do-
œwiadczenie. Ja bym nie chcia³ dokonywaæ oceny wspó³-
pracy z burmistrzem czy jego dzia³alnoœci w tak krótkim
czasie. Uwa¿am, i¿ jeœli chcia³oby siê wystawiæ miaro-
dajn¹ opiniê, to trzeba poczekaæ do roku czasu zanim
siê wyda jak¹kolwiek ocenê.

Natomiast mogê powiedzieæ, i¿ zdecydowanie wi-
doczne jest zaanga¿owanie i poœwiêcenie burmistrza
w pracê Urzêdu, nadanie nowej dynamiki poszczegól-
nym dzia³aniom i jeœli ta tendencja zostanie utrzymana
to jest to dobry sygna³ dla Nowogardu.

Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Andrzej Sawicki

Gmina nabiera
nowej dynamiki

Wywiad z Antonim Bielid¹
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Nowogardzie

rego koszt w znacznej czêœci obci¹¿a finanse gminy i
ogranicza mo¿liwoœci inwestycyjne dotycz¹ce innych za-
dañ. Podczas sesji Rady Miejskiej, w trakcie dyskusji nad
bud¿etem zg³oszonych by³o szereg postulatów dotycz¹-
cych zw³aszcza infrastruktury: dróg, chodników, kanali-
zacji, oœwietlenia i jest rzeczywista potrzeba ich wykona-
nia. Niemniej jednak mo¿liwoœci tego bud¿etu s¹ takie, a
nie inne i nie da siê zrealizowaæ wszystkich potrzeb w
ci¹gu jednego roku. Pozosta³e potrzeby i zwi¹zane z nimi
zadania nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach niezbêdnych
do realizacji w najbli¿szym czasie i tak zosta³ ten bud¿et
zaplanowany. Uwa¿am, ¿e bud¿et na 2011 zawiera rze-
czy niezbêdne do wykonania, które wynikaj¹ z potrzeb
mieszkañców i których realizacja przyczyni siê do polep-
szenia warunków ¿ycia jak najwiêkszej czêœci spo³eczno-
œci naszej gminy.

Potrzeb jest wiele i gdybyœmy mogli zrealizowaæ
wszystkie postulaty to pewnie potrzebowalibyœmy co
najmniej jeszcze raz tyle œrodków finansowych, które
s¹ zaplanowane w tegorocznym bud¿ecie. Nie mniej,
bêdziemy siê starali sukcesywnie, w miarê mo¿liwoœci
bud¿etu te potrzeby zaspokajaæ, choæ z doœwiadcze-
nia wiem, i¿ pewnie wszystkich w tej kadencji zaspoko-
iæ siê nie da.

Jak wiadomo opozycja zawsze krytykowa³a, kryty-
kuje i bêdzie krytykowaæ dzia³ania podejmowane przez
ka¿d¹ w³adzê jeœli chodzi bud¿et. Czy mo¿na by³o go
przygotowaæ lepiej?

Zapewne mo¿na by³o to zrobiæ lepiej, ale wi¹za³oby
siê to jednak z przeprowadzeniem „rewolucji” w propo-
zycji przygotowanej przez poprzedników. Na to bur-
mistrz Robert Czapla, który obj¹³ urz¹d w grudniu ubie-
g³ego roku – tak jak ju¿ mówi³em – mia³ za ma³o czasu.
W tym przypadku opozycja podaj¹c krytyce dzia³ania
burmistrza – co do której ma takie prawo – powinna
jednak patrzeæ na sprawy bardziej realnie i mieæ na
uwadze, i¿ burmistrz mia³ ograniczone pole manewru
zarówno pod wzglêdem czasowym jak i finansowym.

Podzielam (tak jak burmistrz) pogl¹d opozycji, ¿e na-
le¿y wyremontowaæ wszystkie ulice, chodniki oraz wyko-
naæ wszystkie zg³aszane postulaty, tylko ¿e tak to jest, ¿e
opozycja mówi o tym co nale¿y zrobiæ ale nie zawsze
mówi o tym sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze. Jeœli przyjrzeæ
siê wnioskom opozycji to tak naprawdê by³y tylko cztery
takie, które konkretnie mówi³y, aby nie wykonywaæ za-
proponowanej w projekcie bud¿etu jednej inwestycji, a w
zamian wykonaæ inne. Reszta wniosków by³a list¹ ¿yczeñ,
bez propozycji z jakich zadañ przenieœæ œrodki finansowe
na realizacjê zg³aszanego wniosku.

Opozycja du¿o mówi³a na temat drogi przy zak³a-
dzie REM. Moim zdaniem jest w tym wiêcej emocji ni¿
merytorycznej dyskusji, poniewa¿ nie jest to tak napraw-
dê znacz¹cy wydatek, a ponadto budowa tej drogi jest
przek³adana ju¿ od szeœciu lat. Co do zarzutu jej ma³e-
go wykorzystywania to warto zaznaczyæ, i¿ przyje¿dzaj¹
tam ludzie zarówno do REM-u jak i do pana Koz³ow-
skiego z ca³ego województwa i z Polski. Trudno siê wiêc
zgodziæ z tez¹, i¿ droga ta jest ma³o znacz¹ca dla wize-
runku Nowogardu.

Jakie, Pana zdaniem, najwiêksze wyzwania stoj¹
przed Rad¹ w bie¿¹cej kadencji?

Jednym z istotnych wyzwañ jest rozbudowa szpita-
la. Jest to najwiêksza inwestycja, która bêdzie realizo-
wana w³aœciwie w ci¹gu ca³ej kadencji.

Drugim wyzwaniem jest racjonalizacja wydatków w
oœwiacie. Z zapowiedzi z ministerstwa Edukacji Narodo-

dokoñczenie ze str. 1
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na m/c marzec 2011

We wtorek,15 lutego br., w B³otnie odby³o siê spo-
tkanie burmistrza Roberta Czapli z mieszkañcami. Te-
matem by³a budowa chodnika we wsi wzd³u¿ drogi wo-
jewódzkiej.

Burmistrz po negocjacjach z Zarz¹dem Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie (ZDW) uzgodni³, i¿ ca³a inwesty-
cja mo¿e byæ finansowana ze œrodków gminy Nowogard,
jak i ZDW dlatego te¿ zaproponowa³, ¿e budowê chodni-
ka sfinansuje w po³owie gmina Nowogard, w po³owie
Dyrekcja Dróg, natomiast mieszkañcy przeka¿¹ czêœæ
swoich terenów pod inwestycjê – terenów przylegaj¹cych
bezpoœrednio do pasa drogi wojewódzkiej - i przestawi¹
ogrodzenie na nowo wyznaczon¹ granicê dzia³ek. Wiel-
koœæ dzia³ek, które mieszkañcy mieliby przekazaæ, waha
siê w granicach od 1,5m2 do niespe³na 60 m2.

Podczas dyskusji dosz³o do ró¿nicy zdañ miêdzy
mieszkañcami. Jedni zgodzili siê przekazaæ gminie nie-
odp³atnie, czêœæ swojej w³asnoœci, które nastêpnie zo-
stan¹ przekazane Zarz¹dowi Dróg Wojewódzkich pod
inwestycjê, inni natomiast zapowiedzieli, ¿e bêd¹ ¿¹daæ
wykupienia przez gminê ich dzia³ek.

Trudnoœci¹ zwi¹zan¹ z budow¹ chodnika mo¿e te¿
byæ odp³yw wód opadowych. Dzisiaj jest tak, ¿e ca³a
woda z dzia³ek przylegaj¹cych do drogi sp³ywa na ni¹.
Po wybudowaniu chodnika nie bêdzie takiej mo¿liwoœci
i ka¿dy we w³asnym zakresie bêdzie musia³ sobie pora-
dziæ z zalegaj¹cymi na posesji opadami.

W miêdzyczasie wyszed³ równie¿ problem jednego
z mieszkañców, na którego dzia³ce kilka lat temu zosta³
postawiony krzy¿. Zapowiedzia³ on, i¿ przeka¿e czêœæ
swojej dzia³ki tylko w przypadku, gdy mieszkañcy prze-
nios¹ krzy¿ gdzie indziej, bowiem w tym miejscu chce
on wybudowaæ wjazd na posesjê. Mieszkañcy poprosili
o czas na przedyskutowanie spraw we w³asnym gronie
i podjêcie decyzji.

W spotkaniu uczestniczyli równie¿: kierownik wydzia³u
GKMiOŒ Tadeusz Fiejdasz wraz z zastêpc¹ Wojciechem
Szponarem, zastêpca kierownika wydzia³u GNGR Ewa
Jakubcewicz oraz projektant.

Spotkanie w sprawie
chodnika w B³otnie

Samorz¹dowa Fundacja

Opieki Medycznej „ZDROWIE”

 wspieraj¹c dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej

zachêca

Zostaw 1% podatku w Nowogardzie

Jako organizacja po¿ytku publicznego rozwijamy

realizacjê programów w zakresie profilaktyki

i promocji zdrowia

KRS 0000207800

4-6.3.2011 godz. 19:00
PI¥TY WYMIAR

thriller - 99 min, Australia/GB 2010, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.

11.3.2011 godz. 19:00
PARA NA ¯YCIE

komedia - 98 min, GB/USA 2011, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.

Komunikacja miejska

Po dwóch miesi¹cach sprawowania urzêdu, burmistrz
Robert Czapla oraz koalicja SLD-PSL realizuje program
wyborczy. W najbli¿szych miesi¹cach bie¿¹cego roku
spadn¹ ceny komunikacji miejskiej, a osoby najmniej
sytuowane bêd¹ jeŸdzi³y bezp³atnie.

We wtorek, 22 lutego burmistrz Robert Czapla przeprowadzi³
negocjacje ze spó³k¹ PKS Gryfice. W ich wyniku zmieni¹ siê
ceny biletów komunikacji miejskiej. I tak:

1. Cena biletu miesiêcznego dla wszystkich zostanie obni¿o-
na z 66 z³ na 50 z³.

2. Cena biletu miesiêcznego ulgowego dla wszystkich zosta-
nie obni¿ona z 33 z³ na 25 z³.

3. Inwalidzi nie bêd¹ p³aciæ 50 % ceny biletu. Bêd¹ jeŸdziæ za
darmo.

4. Emeryci i renciœci powy¿ej 55 roku ¿ycia bêd¹ korzystaæ z
komunikacji bezp³atnie.

Podczas wielu rozmów z mieszkañcami nap³ywa³y do mnie
wnioski od osób bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej o pomoc
w zakresie obni¿enia kosztów ich ¿ycia – mówi burmistrz
Robert Czapla. – Podczas, gdy rz¹d podwy¿sza stawki VAT,
rosn¹ ceny ¿ywnoœci, mediów i ogólnie utrzymania, my w gminie
pokazujemy, ¿e mo¿na tak kierowaæ gospodark¹, aby pomagaæ
osobom najmniej sytuowanym. Powy¿sze ceny s¹ wynegocjo-
wane z firm¹ PKS Gryfice. Musi zatwierdziæ je jeszcze Rada Miej-
ska, ale myœlê, ¿e radni nie bêd¹ protestowaæ. Ustalenia rz¹dz¹-
cych klubów koalicyjnych SLD i PSL s¹ takie, ze uchwa³ê popr¹
i nasi mieszkañcy bêd¹ mogli na tym skorzystaæ.

Stosowny projekt uchwa³y burmistrz wniós³ pod obrady Rady
Miejskiej, która odbêdzie siê 9 marca br. Nastêpnie 30 dni na
swoje uwagi bêdzie mia³ Wojewoda Zachodniopomorski. Po tym
czasie uchwa³a trafi do opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowe stawki zaczn¹ obowi¹zywaæ od po³owy bie¿¹cego roku.
Wa¿ne: emeryci renciœci i inwalidzi, aby skorzystaæ z bezp³at-
nych przejazdów bêd¹ musieli okazaæ kierowcy wa¿n¹ legity-
macjê. Prosimy nie zapomnieæ jej z domu.

Red.

Emeryci, renciœci
i inwalidzi bêd¹ jeŸdziæ

za darmo
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NOWOGARDZKI DOM KULTURY
ZAPRASZA

Na zbiorowy wyjazd do Teatru Wspó³czesnego
w Szczecinie na spektakl pt. „CIÊTE HISTORIE”

W dniu 20.03.2011 (niedziela) godz. 19:00
Cena biletu: - zbiorowy 25 z³ + koszt przejazdu 16 z³ = 41 z³

zg³oszenia tylko osobiœcie przyjmujemy
 do dnia 10.03.2011 pokój numer 29.

z chwil¹ zamówienia miejsca, nale¿y dokonaæ wp³aty
 za przejazd i udzia³ w spektaklu.

Informacja pod numerem 39-26-283 lub 39-25-779
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Kapitu³a Lauru Cisowego informuje, i¿ wrêczenie ho-
norowych wyró¿nieñ „Laur Cisowy” wybranym laure-
atom za szczególne osi¹gniêcia w 2010 roku odbêdzie
siê 30 kwietnia 2011 r. podczas obchodów w Nowogar-
dzie Œwiêta Miasta.

Przewodnicz¹cy Kapitu³y

Komunikat kapitu³y
Lauru Cisowego

Nowogard, dnia 02 marca 2011 r.
GKMiOŒ.7045.1.2011

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: wywozu odpadów zgromadzonych w boksach z
cmentarzy komunalnych po³o¿onych na terenie wsi: Si-
korki, ¯abowo, Trzechel, Strzelewo, B³otno, Wo³owiec,
Jarchlino, Ostrzyca, Wierzbiêcin.
W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zapraszam do z³o¿enia oferty cenowej na
wywóz odpadów zgromadzonych w boksach na cmentarzach komunal-
nych w miejscowoœciach Sikorki, ̄ abowo, Trzechel, Strzelewo, B³otno,
Wo³owiec, Jarchlino, Ostrzyca, Wierzbiêcin.
Zamówienie obejmuje:
- Za³adunek odpadów i przewiezienie ich na sk³adowisko odpadów w
miejscowoœci  Godowo gm. Maszewo lub inne mog¹ce przyjmowaæ tego
typu odpady.
- Wygrabienie terenu wokó³ boksów na cmentarzach.
Przy ocenie ofert pod uwagê bêdzie brana cena za wykonanie us³ugi.
Termin realizacji zamówienia: 25 marca 2011 r.
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
- Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej poœwiadczonego za zgodnoœæ z
orygina³em.
- Wype³niony formularz oferty (do pobrania zes trony internetowej www.no-
wogard.pl)
- Kopiê zezwolenia na transport odpadów wydanego przez w³aœciwy
organ poœwiadczon¹ za zgodnoœæ z orygina³em.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie do dnia 11 marca 2011 r. do
godz. 12.00 w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, Biuro
Obs³ugi Interesanta pok. Nr 5 z dopiskiem:
„Oferta  na wywóz odpadów zgromadzonych w boksach na cmentarzach
komunalnych w miejscowoœciach Sikorki, ̄ abowo, Trzechel, Strzelewo,
B³otno, Wo³owiec, Jarchlino, Ostrzyca, Wierzbiêcin – GKMiOŒ”.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Urz¹d Miejski informuje, ¿e w schronisku dla zwierz¹t w Sosnowicach,

gm. Golczewo znajduj¹ siê psy wy³apane z terenu naszej gminy, które

oczekuj¹ na swoich nowych w³aœcicieli.

Wszystkich chc¹cych zaopiekowaæ siê tymi zwierzêtami zapraszamy do
odwiedzenia schroniska, gdzie uzyskaj¹ Pañstwo wszelkie niezbêdne infor-

macje oraz fachow¹ pomoc w utrzymywaniu zwierz¹t.

Informacje na temat mo¿liwoœci kontaktu ze schroniskiem mo¿na uzy-

skaæ równie¿ w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 5, pok.

207 u Pana Krzysztofa Zwoliñskiego – inspektora Wydzia³u GKMiOŒ tel. 91

39 26 239.

Wykaz psów do adopcji:

1. BALDO - pies, lat 5, mieszaniec wy¿³a niemieckiego, maœæ: czarno-

szary nakrapiany. Piesek trafi³ do schroniska 03.07.2008 roku. Jest to bar-

dzo ³agodny i sympatyczny. £atwo dopasowuje siê do innych psów z boksu.

Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wyso-
koœæ 60 cm.

2. MOSES - pies, lat 7, mieszaniec, maœæ: czarna z bia³ym krawatem.

Pies trafi³ do schroniska 09.01.2007 roku. Jest ³agodnym psem, przyjaŸnie

nastawionym do ludzi i psów, potrzebuje du¿o ruchu. Posiada chip, aktual-

ne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 55 cm.

3. TROPEK (Moshe) - pies, lat 8, mieszaniec, maœæ: czarny-podpala-
ny. Trafi³ do schroniska 20.05.2008 roku. Pies obronny i stró¿uj¹cy. Stwarza

wra¿enie agresywnego, poniewa¿ du¿o szczeka. Jest psem pos³usznym.

Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wyso-

koœæ 60 cm.

4. BRUNO (Tarik) - pies, lat 3, mieszaniec, maœæ: czarna, szorstkow³o-

sy. Pies trafi³ do schroniska 09.11.2009 roku. Pies jest raczej nieufny w
stosunku do ludzi prawdopodobnie by³ bity, jest ³agodny. Posiada chip,

aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wysokoœæ 40 cm.

5. MOZART - pies, lat- 6-7, maœæ: czarna podpalana, trafi³ do schroni-

ska 30.04.2010 roku. Jest to ³agodny pies w stosunku do ludzi, nie sprawia-

j¹cy problemów. Z tego co zd¹¿yliœmy zauwa¿yæ lubi dominowaæ nad innymi
psami wiêc na chwilê obecn¹ siedzi sam w kojcu. Posiada chip, aktualne

szczepienia oraz jest wykastrowany.

6. HARRY - pies, lat 9, mieszaniec, maœæ: czarna. Pies trafi³ do schro-

niska 18.12.2009 roku. Pies ³agodny, bardzo przyjazny w stosunku do ludzi

i zwierz¹t. Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies

ma wysokoœæ 65 cm.
7. CZAKI (Camelot) - pies, lat 6, mieszaniec, maœæ: czarna. Pies trafi³

do schroniska 26.04.2007 roku. Jest to spokojny pies, lubi ludzi i zwierzêta.

Posiada chip, aktualne szczepienia oraz jest wykastrowany. Pies ma wyso-

koœæ 55 cm.

8. CZARNA (Tammy) - suczka, mieszaniec, lat 3, maœæ: czarna, trafi³a

do schroniska 30.04.2010 roku. Jest to ³adna, krótkow³osa, wysoka suczka,
lubi inne zwierzêta, ³agodna do ludzi. Posiada chip, aktualne szczepienia

oraz jest wysterylizowana. Wysokoœæ 65 cm.

9. ANNABEL - suczka, lat 7, wilczur,  maœæ czarna-podpalana. Suczka

trafi³a do schroniska 16.08.2007 roku. Jest to sympatyczna, bardzo ha³aœli-

wa suczka, lubi du¿o biegaæ, jest ³agodna do ludzi i zwierz¹t. Posiada chip,

aktualne szczepienia oraz jest wysterylizowana. Pies ma wysokoœæ 58 cm.

Psy do adopcji

W dniach 14-17.02.2011 w Silkelborgu w Danii odby³
siê treningcamp, w którym wziê³a udzia³ para reprezen-
tuj¹ca FLESZ Nowogard. Organizatorami tego szkole-
nia byli Mistrzowie Œwiata Bo & Helle Loft Jensen.

Poza organizatorami wyk³adowcami byli Alan Tornsberg,
Peter Stokkebroe, Hans Laxholm oraz Glenn Weiss.

W szkoleniu uczestniczy³o wiele znakomitych par z
Danii, Szwecji oraz Polski.

Natomiast w dniach 18-20.02.2011 odby³ siê miê-
dzynarodowy turniej Copenhaga Open 2011. Nowo-
gardzka para na staruj¹cych blisko 50 par zajêli w tañ-
cach standardowych 27, w tañcach latynoamerykañ-
skich 24 oraz w kombinacji 19 miejsce.

Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê burmistrzowi

Nowogardu za pomoc w organizacji wyjazdu do Danii.
Miko³aj Kubiak

FLESZ Nowogard
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WYJAZD NA BADANIA
MAMMOGRAFICZNE DLA PAÑ

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdro-
wie” dnia 5.03.2011r. organizuje bezp³atny wyjazd na
badania mammograficzne dla Pañ w wieku 50- 69 lat
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
W czasie oczekiwania na miejscu prowadzony bê-

dzie bezp³atny program „Profilaktyka Wad S³uchu” przez
specjalistów. Panie bêd¹ mog³y zbadaæ s³uch i uzyskaæ
dalsze zalecenia.

Czynna bêdzie równie¿ Prywatna Poradnia Endo-
krynologiczna,panie z problemami endokrynnymi i nie
tylko bêd¹ mog³y skorzystaæ z wizyty prywatnej (kon-
sultacja+USG 45z³).

Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w
godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus po
godz.14.30 tel.505393636.

Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 5 z³.
PAMIÊTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAÆ SAMA!

                                    Zapraszam

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Kto w ferie do Biblioteki zawita
- tego œwiat ksi¹¿ek przywita
Ferie zimowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w No-

wogardzie dobieg³y koñca. Do czwartku 24 lutego 2011
roku, 680 dzieci uczestniczy³o w zajêciach czytelniczych.
Zajêcia by³y bezp³atne i codziennie rozpoczyna³y siê od
godz. 11.00 i trwa³y do godz.15.00. Up³ynê³y w kontak-
cie z ksi¹¿k¹, czyli tym, co w Bibliotece najwa¿niejsze.
Formy pracy by³y ró¿norodne: zabawy s³owem, konkursy
czytelnicze, g³oœne czytanie, zagadki i krzy¿ówki bajko-
we, projekcje bajek. Zajêcia manualne towarzyszy³y
ka¿demu czytanemu tekstowi.

Do ksi¹¿ki „Jak wielki jest milion”- uczestnicy ferii
wykonali postaæ bohatera, pingwina Oskara oraz wiele
innych zwierz¹t ¿yj¹cych w ró¿nych czêœciach œwiata.
Do opowiadania „Muminek w lesie” powsta³a scenka z
bohaterami oraz dolina Muminków z ich domkiem.

W tym roku goœciliœmy policjantkê, pani¹ Klaudiê
Gieryñ, która przypomnia³a dzieciom zasady bezpie-
czeñstwa w ró¿nych miejscach, w domu, w szkole, na
podwórku, w poci¹gu, na drodze.

O zimowym ¿yciu lasu, o jego mieszkañcach opo-
wiada³ pan Marek Heiser z Nadleœnictwa.

W czwartek 24 lutego przyby³ do Biblioteki burmistrz
Robert Czapla, by wrêczyæ nagrody i dyplomy uczest-
nikom konkursu plastycznego pt. MAGICZNY ŒWIAT
MUMINKÓW. G³ówne nagrody otrzymali:

w grupie klas pierwszych:
I miejsce – Miko³aj Kaczmarek
II miejsce – Ola Kaczmarek
III miejsce – Ada Saniuk
w grupie klas drugich:
I miejsce – Justyna Kocio³czyk
II miejsce – Kornelka Œcibor
III miejsce – Mateusz Wyczkowski
w grupie klas trzecich:
I miejsce – Kornelka Cieœlak
II miejsce – Daria Bogdalska
II miejsce – Wiktoria Paw³owska
w grupie klas czwartych:
I miejsce – Agatka Wypart
II miejsce – Szymon Domanowski
II miejsce – Krystian Moraczyñski.
Pozostali uczestnicy, a by³o ich 64 otrzymali wyró¿-

nienia.
Zajêcia cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem,

brakowa³o miejsc, ale nikt nie odchodzi³, przyjmowaliœmy
wszystkie chêtne dzieci dostawiaj¹c stoliki i krzes³a.

Dziêki sponsorowi Piekarni „Saturn” dzieci codzien-
nie otrzymywa³y s³odki poczêstunek i ciep³y napój. Fe-
rie przygotowa³a i prowadzi³a pani Danuta Baran – Kie-
rownik Dzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y przy pomocy pañ
Sylwii Twarowskiej i Ewy Watral.

Has³o tegorocznych ferii „Kto w ferie do biblioteki
zawita – tego œwiat ksi¹¿ek przywita” jest aktualne przez
ca³y rok, a wiêc do zobaczenia – ksi¹¿ka czeka.

Danuta Baran

Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ
zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz.
24.00.

Spis obejmie:
- osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce

w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszcze-
niach niebêd¹cych mieszkaniami;

- mieszkania i budynki, w których znajduj¹ siê
mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie-
bêd¹ce mieszkaniami;

- osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania
Z jakich tematów bêd¹ zbierane dane:
W spisie powszechnym bêd¹ zebrane dane z na-

stêpuj¹cych tematów badawczych:
- stan i charakterystyka demograficzna ludnoœci;
- edukacja;
- aktywnoœæ ekonomiczna osób;
- dojazdy do pracy;
- Ÿród³a utrzymania osób;
- niepe³nosprawnoœæ;
- obywatelstwo;
- migracje wewnêtrzne;
- migracje zagraniczne;
- narodowoœæ i jêzyk oraz mniejszoœci narodowe i

etniczne;
- wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub zwi¹z-

ku wyznaniowego);
- gospodarstwa domowe i rodziny;
- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych

(mieszkania i budynki)
Osoby objête spisem zobowi¹zane s¹ do udzielania

œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpo-
wiedzi na pytania zawarte w formularzu.

Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ
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Burmistrz Nowogardu
informujê, ¿e wszczêta zosta³a  procedura o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Rozbudowê Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”. Og³osze-
nie ukaza³o siê  w BZP pod numerem 61-2011, w dniu  17.02.2011 r.
Zamawiaj¹cy: Gmina Nowogard, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3926200, faks 91 3926206. Adres
strony internetowej zamawiaj¹cego: www.nowogard.pl

Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie zwana dalej Inwe-
stycj¹. Inwestycja bêdzie realizowana w granicach dzia³ki, na terenie
szpitala, przy ulicy Wojska Polskiego 7 w Nowogardzie. Przedmiot zamó-
wienia obejmuje wszystkie Roboty, pomiary, badania i materia³y oraz
czynnoœci formalno-prawne niezbêdne do prawid³owego zrealizowania i
przekazania do u¿ytkowania Inwestycji na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych, oraz usuniêcia w Robotach wszelkich wad. Zamówienie obejmuje
przebudowê z rozbudow¹ budynków ju¿ istniej¹cych zgodnie z SIWZ.
Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 45.21.51.40-0.
WADIUM: Ka¿dy Wykonawca zobowi¹zany jest zabezpieczyæ sw¹ ofer-
tê wadium, w wysokoœci: 400.000 PLN, s³ownie: czterysta tysiêcy z³o-
tych. Wadium wnoszone w pieni¹dzu nale¿y wp³aciæ przelewem na na-
stêpuj¹cy rachunek Zamawiaj¹cego: Bank PKO S.A. I Oddzia³ Nowo-
gard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441.
WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DO-
KONYWANIA OCENY Informacja  na temat warunków udzia³u w postê-
powaniu jest dostêpna na stronie  internetowej zamawiaj¹cego http://
bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml
INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¥
DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIA-
NIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ NIEPODLE-
GANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spe³niania przez wykonawcê warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w zakresie potwierdzenia niepodlega-
nia wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale¿y przed³o¿yæ
dokumenty wymienione w og³oszeniu o zamówieniu publicznym dostêp-
nym na stronie internetowej zamawiaj¹cego http://bip.nowogard.pl/za-
mowienia.dhtml.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zakoñczony au-
kcj¹ elektroniczn¹ (adres strony, na której bêdzie prowadzona: www.au-
kcjeofert.pl).
Kryteria oceny ofert: najni¿sza cena.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na uzyskaæ pod adre-
sem: Wydzia³ Inwestycji i Remontów, Plac Wolnoœci 5, pokój nr 212, 72-
200 Nowogard. Dokumenty odp³atne netto 1000,00 PLN.
Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu
lub ofert: 10.03.2011 r. godzina 10:30, miejsce: Urz¹d Miejski w Nowo-
gardzie, pl. Wolnoœci 1, pok. nr 5 Biuro Obs³ugi Interesanta.
Termin zwi¹zania ofert¹: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sk³adania ofert).

Nowogard 18.02.2011
W Y K A Z

Nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w najem art. 13 i 35 ust.  i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

(Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm)
Po³o¿enie - Nowogard Plac Wolnoœci 5.
Powierzchnia lokalu wm2 -  316.
Opis nieruchomoœci -  Lokal u¿ytkowy.
Przeznaczenie -  Administracyjno biurowe
Okres najmu -  6 lat
Cena wywo³awcza netto w z³ - 30,00 + vat w stawce ustawowej
Post¹pienie w z³/l m2 – 2,00

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni tj.
 od dnia 18.02.201 Ir do dnia 11.03.2011.

W œrodê, 9 lutego br., w Urzêdzie Marsza³kowskim
burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz skarbnik
Marcin Marchewka podpisali umowê o dofinansowanie
projektu pn. „Doposa¿enie œcie¿ki spacerowo-dydak-
tycznej w Parku gminnym w B³otnie”.

W B³otnie znajduje siê XIX – wieczny park, w któ-
rym wytyczona jest œcie¿ka spacerowo – dydaktyczna.
Projekt obejmuje zakup i monta¿ wiaty, 2 zestawów sto-
³u z ³awkami, 6 ³awek oraz wbudowanie paleniska sta-
³ego. Doposa¿ona w powy¿sze elementy œcie¿ka bê-
dzie spe³niaæ funkcje edukacyjne i rekreacyjne dla
mieszkañców B³otna i okolic.

Dofinansowanie w wysokoœci 7070 z³ zosta³o przy-
znane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 Dzia³anie 4.1/413 Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów. Ter-
min realizacji 7 miesiêcy od daty podpisania umowy.

Œcie¿ka
spacerowo-dydaktyczna

zostanie doposa¿ona

W dniach 10-11 lutego br. goœciliœmy w naszym mie-
œcie delegacjê z miasta partnerskiego Kävlinge ze
Szwecji. Przybyli do nas: Pia Almström-burmistrz, Ro-
land Palmqvist-zastêpca burmistrza, Mats Svedberg-
kierownik Wydzia³u Administracji, Promocji i Wspó³pra-
cy Zagranicznej i Tomas Petersson – dyrektor ds. za-
granicznych. Goœci przyjêli Robert Czapla-burmistrz No-
wogardu, Antoni Bielida-Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
oraz Damian Simiñski-zastêpca burmistrza. Wizyta mia-
³a na celu zapoznanie siê z nowymi w³adzami naszego
miasta oraz ustalenie obszarów dalszej wspó³pracy.

G³ównym punktem wizyty by³o spotkanie w ratuszu,
podczas którego podsumowano piêcioletni¹ wspó³pra-
cê z miastem partnerskim Kävlinge, przedstawiono pla-
ny utworzenia Obszaru Intensywnego Gospodarowa-
nia w Nowogardzie oraz zaproszono miasto Kävlinge
jako partnera do wspó³pracy przy tworzeniu i realizacji
projektu unijnego „Europa dla Obywateli”, dzia³ania do-
tycz¹cego „Tworzenia sieci miast partnerskich”.

W spotkaniu uczestniczyli w³adze Nowogardu, za-
stêpcy Przewodnicz¹cego Rady Stanis³aw Saniuk i Mie-
czys³aw Laskowski oraz dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych Stefan Sitkowski, zastêpca dyrektora
Piotr £¹pieœ oraz nauczyciele Jowita Pawlak, Miros³a-
wa Szymaniak oraz Ewa Balov. Dyrektor oraz nauczy-
ciele z ZSP wraz z Krystyn¹ Dwornik z Wydzia³u RLiF
przedstawili goœciom zasady dzia³ania programu „Eu-
ropa dla Obywateli”, zaproponowali temat przewodni
zwi¹zany z szeroko rozumian¹ przedsiêbiorczoœci¹.
Podkreœlili, ¿e podczas przygotowania i realizacji pro-
jektu warto wykorzystaæ doœwiadczenia nowogardzkich
uczniów w zakresie dzia³alnoœci M³odzie¿owych Mini-
przedsiêbiorstw, kszta³cenia zawodowego i przygoto-
wania do zawodu, wymieniæ doœwiadczenia w zakresie
aktywnoœci m³odzie¿y w M³odzie¿owych Radach Miej-
skich, poinformowaæ o mo¿liwoœciach pracy zawodo-
wej i procedurach zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej
w poszczególnych krajach. Planuje siê zaanga¿owaæ
w realizacjê projektu lokalne stowarzyszenia przedsiê-
biorców. W³adze Kävlinge zadeklarowa³y chêæ uczest-
nictwa w projekcie, a wybrany temat przewodni uznali
za bardzo trafny, innowacyjny oraz warty przygotowa-
nia i realizacji.

Krystyna Dwornik Wydzia³ RLiF

Wizyta delegacji z miasta
partnerskiego Kävlinge

ze Szwecji
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Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w spo³ecz-
noœci wiejskiej na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:

- wspieranie przedsiêwziêæ w zakresie integracji regionu,
- dzia³alnoœæ w zakresie dóbr kultury,
- aktywizacja kulturalna jako czynnik postêpu cywilizacyjnego,
- kreowanie regionalnych produktów,
- promowanie turystyki wiejskiej i agroturystyki,

Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miej-
skim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolno-
œci 1, 72-200 Nowogard.
O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536).

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 15 000,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25
554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
wspierania inicjatyw spo³ecznych i koordynowania pracy organizacji po-
zarz¹dowych na terenie Gminie Nowogard, obejmuj¹cego:

- organizacjê indywidualnych i grupowych konsultacji dla organizacji po-
zarz¹dowych w zakresie mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych;
- wsparcie organizacji pozarz¹dowych w przygotowaniu dokumentacji
konkursowej do projektów;
- wsparcie inicjatyw spo³ecznych wyrównuj¹cych szanse na dobry start w
doros³e ¿ycie m³odzie¿y z mniejszych œrodowisk;
- promowanie partnerstwa pomiêdzy sektorem pozarz¹dowym, samorz¹-
dem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- wspieranie i podtrzymywanie inicjatyw spo³ecznych.

Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miej-
skim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolno-
œci 1, 72-200 Nowogard.
O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536).

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 28 730,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25
554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok.

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:

- prowadzenie dzia³añ wspieraj¹cych powrót do aktywnego ¿ycia spo-
³ecznego,
- wspieranie dzia³añ prowadzonych w zakresie promowania zdrowego
stylu ¿ycia,
- prowadzenie dzia³añ na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym
w szczególnoœci cukrzycy,
- wspieranie dzia³añ w zakresie stwarzania warunków umo¿liwiaj¹cych
osobom chorym na cukrzycê w³¹czenie siê lub powrót do czynnego ¿ycia.
- wspierania dzia³añ w zakresie promowania zdrowego trybu ¿ycia po-
przez np. zmniejszenie stresu,
- promowanie akcji na rzecz wykrywania ró¿nych chorób, w tym onkolo-
gicznych
- organizacja konsultacji lekarskich,
- zakup sprzêtu rehabilitacyjnego,
- organizacjê indywidualnych i grupowych konsultacji,
- wspieranie dzia³añ prowadzonych na rzecz zwiêkszenia aktywnoœci
fizycznej ludnoœci,
- wspieranie dzia³añ prowadzonych w zakresie profilaktyki i promocji oraz
ochrony  zdrowia.
Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miej-
skim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolno-
œci 1, 72-200 Nowogard.

O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536).

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 55 000,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25
554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok.

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
prowadzenia opieki spo³ecznej na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej;
- dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych, ubogich, osieroconych,
bezdomnych, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznych, chorych uzale¿-
nionych;
- wspieranie programów edukacyjno – terapeutycznych oraz dzia³alnoœci
rehabilitacyjnej wobec osób niepe³nosprawnych ruchowo, oraz z innymi
zaburzeniami rozwoju, prowadzenie innowacyjnych zajêæ edukacyjnych
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej;
- dzia³ania zwalczaj¹ce patologie i przemoc w rodzinie;
- organizacja wypoczynku dla dzieci i rodzin patologicznych i nisko upo-
sa¿onych.
Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miej-
skim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolno-
œci 1, 72-200 Nowogard.

O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536)

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 44 200,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25
554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok.



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE8 3.03.2011 r.
Nowogard 25.02.2011r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm) oraz
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia  14 wrzeœnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz.2108).

Burmistrz Nowogardu
Og³asza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nierucho-
moœci,  po³o¿onej w obrêbie nr 1 m. Nowogard przy ul. T. Koœciuszki.

Przedmiotem sprzeda¿y jest nieruchomoœæ sk³adaj¹ca siê z dzia³ek rol-
nych niezabudowanych o nr ewidencyjnych 104, 105 i 103/8 o ³¹cznej
pow. 1570 m2, po³o¿ona  w obrêbie nr 1 m. Nowogard przy ul. T.
Koœciuszki.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 44539 i nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê dniu 1.04.2011r. o godz.10sali obrad Komisji
Rady Miejskiej
/I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 117.306,90 z³ obni¿ona o 10%
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 1.180,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomoœci doliczony zostanie podatek VAT 23%.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania nierucho-
moœci do sprzeda¿y w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ek - 250,00 z³.,
koszty kartograficzne 24,78 z³ koszty geodezyjne - 950,00 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami ko-
munalnymi).
Brak uzbrojenia nieruchomoœci w urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
Dzia³ki nie posiadaj¹ przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic nieruchomoœci nabywca  wykona we w³asnym zakresie.
Inwestycja obejmuje realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 3
lat a zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 5 lat. Oba te terminy biegn¹ od dnia zawarcia
umowy notarialnej.
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zap³aci karê w
wysokoœci 118.000,00 z³ w terminie  jednego miesi¹ca licz¹c od daty
dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku nie
rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w art. 594
kodeksu cywilnego.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wyso-
koœci 10%wartoœci nieruchomoœci tj..731,00 z³ w kasie Urzêdu Miejskie-
go najpóŸniej do dnia .03.2011r. do godz.14na konto: Grupa PEKAO
S.A.IO/Nowogard nr 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji prze-
targowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okre-
œlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³aco-
ne w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu za-
warcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg  podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Z a p r o s z e n i e
do organizacji pozarz¹dowych i innych podmiotów prowadz¹cych dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego w sprawie zg³aszania kandydatów  na cz³onków
komisji konkursowej  w ramach otwartych konkursach ofert na 2011 rok.
W zwi¹zku z realizacj¹ ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie, Urz¹d Miejski w Nowogardzie zaprasza do zg³aszania kan-
dydatów na cz³onków komisji konkursowej w ramach otwartych konkur-
sów ofert na  2011 rok. Kandydaci bêd¹ uczestniczyæ w pracach komisji
konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych lub pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

1. Sposób i termin zg³aszania kandydatów.
Osoby zainteresowane udzia³em w pracach komisji konkursowej proszo-
ne s¹ o przes³anie odpowiednio wype³nionego i podpisanego Formula-
rza zg³oszenia na cz³onka komisji konkursowej Urzêdu Miejskiego w No-
wogardzie. (Za³¹cznik nr 1).
Zg³oszenia nale¿y przes³aæ na adres:
Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard lub
z³o¿yæ osobiœcie w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5) w godz. od 7:30
do 15:30, w terminie do 11 marca 2011 r. Decyduje data wp³ywu zg³osze-
nia do urzêdu.
2. Wymagania w stosunku do kandydatów
Zg³oszenia na kandydatów mog¹ sk³adaæ osoby, które:
- uzyska³y rekomendacjê przynajmniej jednej organizacji pozarz¹dowej
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji
konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zg³o-
szonych w konkursie og³aszanym przez Gminê Nowogard.
- s¹ obywatelami RP i korzystaj¹ z pe³ni praw publicznych,
3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ
W celu potwierdzenia gotowoœci udzia³u w pracach komisji konkursowej
kandydaci zobowi¹zani bêd¹ do podpisania Deklaracji udzia³u w pracach
komisji konkursowej (Za³¹cznik nr 2).
Cz³onków komisji konkursowej Burmistrz Nowogardu wy³aniaæ bêdzie spo-
œród zg³oszonych kandydatów.
4. WY£¥CZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ
Do cz³onków komisji stosuje siê przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z póŸn. zm.) dotycz¹ce wy³¹czenia pracownika.
Ze sk³adu komisji wy³¹cza siê osoby, których ma³¿onkowie oraz krewni i
powinowaci do drugiego stopnia, a tak¿e osoby zwi¹zane z nimi z tytu³u
przysposobienia, opieki lub kurateli s¹ cz³onkami organów zarz¹dzaj¹-
cych, nadzoruj¹cych lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.
Ze sk³adu komisji wy³¹cza siê osoby, bêd¹ce reprezentantami organizacji
pozarz¹dowych i innych podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego, które bior¹ udzia³ w konkursie.
5. Zadania cz³onka komisji konkursowej
Do zadañ cz³onków komisji konkursowej nale¿y w szczególnoœci:
- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z usta-
lonym harmonogramem,
- udzia³ w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w
oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu,
- sporz¹dzanie uzasadnieñ wyboru lub odrzucenia poszczególnych wnio-
sków projektowych,
- udzia³ w przygotowywaniu protoko³u z prac komisji w celu przedstawie-
nia do akceptacji Burmistrzowi Nowogardu listy ofert projektowych reko-
mendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinanso-
wania dla poszczególnych wykonawców na realizacjê projektu.
Udzia³ w pracach komisji konkursowej jest nieodp³atny, a za udzia³ w posie-
dzeniu komisji jej cz³onkom nie przys³uguje zwrot poniesionych kosztów.
Cz³onkowie komisji bêd¹ zobowi¹zani do zachowania poufnoœci na zasa-
dach obowi¹zuj¹cych cz³onków komisji oraz do zwrotu wszystkich otrzy-
manych dokumentów i materia³ów.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Za³aczniki do pobrania na stronie www.bip.nowogard.pl w zak³adce „Otwar-
te konkursy ofert”



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 93.03.2011 r.
Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
wspierania, organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:

- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y w ro¿nych dyscy-
plinach;
- organizowanie wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y -  w
tym tak¿e branie udzia³u m.in. w zawodach sportowych, rozgrywkach i
turniejach sportowych o zasiêgu gminnym i ponadgminnym;
- rozwijanie umiejêtnoœci sportowych wœród dzieci, i m³odzie¿y;
- upowszechnianie zdrowego stylu ¿ycia i podnoszenie stanu zdrowot-
noœci m³odego   pokolenia oraz propagowanie stylu ¿ycia wolnego od
uzale¿nieñ;
- zagospodarowanie m³odym ludziom wolnego czasu poprzez propago-
wanie aktywnego wypoczynku;
- organizowanie imprez masowych o charakterze rekreacyjno-sporto-
wym z udzia³em mieszkañców Gminy;
- organizacja pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y;
- organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y w
okresach wolnych od nauki;
- organizacja szkoleñ dla kadr pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹;
- wspieranie dzia³alnoœci animatorów oraz organizatorów sportu;
- promowanie sportu dzieci i m³odzie¿y oraz turystyki m³odzie¿owej;
- zakup sprzêtu sportowego niezbêdnego do realizacja zadania publicz-
nego;
- utrzymanie i obs³uga obiektów sportowych;
- upowszechnianie sportu zorganizowanego w œrodowisku wiejskim.

Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miej-
skim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolno-
œci 1, 72-200 Nowogard.

O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536)

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 540 000,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91
25 554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowo-
gard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
ochrony œrodowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard,
obejmuj¹cego:

- promocjê i podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska,
- organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i m³odzie-
¿y jako aktywna forma edukacji ekologicznej i propagowania zasady
zrównowa¿onego rozwoju,
- organizacja warsztatów, spotkañ, konferencji dotycz¹cych dzia³alnoœci
w zakresie ochrony œrodowiska i edukacji ekologicznej.

Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miejskim
w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolnoœci 1,
72-200 Nowogard.
O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536)
Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 25 000,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25 554,
91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl w
zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok

Nowogard, dnia 23.02.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w zakresie
prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y oraz promowa-
nie przedsiêbiorczoœci na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:

- realizacjê projektów literackich, teatralnych, plastycznych, fotograficz-
nych i muzycznych maj¹cych na celu umacnianie to¿samoœci lokalnej,
- wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie dla podniesienia poziomu kszta³cenia i
pobudzania aktywnoœci m³odzie¿y stwarza rozwój technik informacyjnych,
- popularyzacjê nauk œcis³ych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w
ich zakresie, w tym nauk o przedsiêbiorczoœci,
- kszta³towanie aktywnych postaw m³odzie¿y i tworzenie mo¿liwoœci spe³-
niania ich aspiracji,
- wspieranie i promocja przedsiêbiorczoœci,
- podnoszenie umiejêtnoœci spo³ecznych m³odych ludzi, na przyk³ad: pra-
ca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja,
- tworzenie warunków sprzyjaj¹cych w³¹czaniu siê m³odzie¿y w dzia³al-
noœæ spo³eczn¹ i publiczn¹ w tym wspólne dzia³ania m³odzie¿y z ró¿nych
œrodowisk i miejscowoœci,
- tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zaintere-
sowañ i pasji m³odych ludzi,
- dzia³ania zapewniaj¹ce zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i m³o-
dzie¿y oraz rozwój zainteresowañ,
- zajêcia pozalekcyjne z uczniami uzdolnionymi,
- zajêcia pozalekcyjne z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce.

Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹
nie póŸniej ni¿ do 18 marca 2011 r. (decyduje data wp³ywu do instytucji
og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzêdzie Miejskim
w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok. 5), Plac Wolnoœci 1,
72-200 Nowogard.
O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536)

Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 40 000,00 z³

Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 209, tel. 91 25 554,
91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok

Nowogard  18.02.2011 r.

W Y K A Z
Nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy zgodnie z art.13 i art. 35
ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-

œciami (Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z póŸniejszymi zmianami).
Po³o¿enie dzia³ki - Nowogard obrêb 2.
Ksiêga wieczysta – 26784.
Nr dzia³ki -  cz.dz. 40.
Pow. w m2 – 20.
Opis nieruchomoœci - Grunt pod budowê gara¿u -  boks nr 1.
Okres dzier¿. - 10 lat.
Wysokoœæ miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 0.50 z³/m2.
UWAGI - przetarg nieograniczony.

Po³o¿enie dzia³ki - Nowogard obrêb 2.
Ksiêga wieczysta – 26784.
Nr dzia³ki - cz.dz. 40.
Pow. w m2 – 20.
Opis nieruchomoœci - Grunt pod budowê gara¿u –  boks nr 2.
Okres dzier¿. - 10 lat.
Wysokoœæ miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 0.50 z³/m2.
UWAGI -  przetarg nieograniczony.
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Urz¹d Miejski w Nowogardzie
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 913926200
Fax: 913926206
Kadry: 913926204
Biuro Rady Miejskiej: 913926210

n Biuro Obs³ugi Interesantów 913926214
       e-mail: boi@nowogard.pl
n Wydzia³ Spraw Obywatelskich:

- kierownik 913926203
- dowody osobiste 913926215
- ewidencja ludnoœci 913926212

n Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
   e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika 913926223
- ksiêgowoœæ 913926222
- kasa 913926219

n Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
- kierownik 913926217
- ksiêgowoœæ podatkowa 913926220
- windykacja 913926220
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych 913926220
- wymiar podatków i op³at 913926217
- kontrola podatkowa 913926217
- ulgi podatkowe 913926217

n Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
- kierownik 913926226
- z-ca kierownika 913926225

n Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego:
  e-mail: architektura@nowogard.pl
- kierownik 913926229
- z-ca kierownika 913926228

n Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik 913926230

n Wydzia³ Bezpieczeñstwa
      i Zarz¹dzania Kryzysowego:

- kierownik 913926234
n Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:

  e-mail: promocja@nowogard.pl
- kierownik 913926293
- z-ca kierownika 913926293
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 913926233

n Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
- kierownik 913926243
- z-ca kierownika 913926238
- Agenda 21  - agenda21@nowogard.pl 913926232

n Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
  e-mail: inwestycje@nowogard.pl
- kierownik 913926241
- z-ca kierownika 913926240

n Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
  e-mail: oswiata@nowogard.pl
- kierownik 913925464

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na

otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 913925947
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 913926289
Zarz¹d Budynków Komunalnych 913926265
Biblioteka Miejska 913926260
Biblioteka Pedagogiczna 913920648
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 913926283
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie

filia w Nowogardzie 913921376
913921813

Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 915792702
Prawo jazdy 915792703
Licencje 913921852

Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 915792082

915792083
913925766

Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor 913927121

913920310
Pogotowie Ratunkowe 999, 915777951
Stra¿ Po¿arna 998, 913920118
Policja, komisariat 997, 915792311
Pogotowie elektryczne 913921274
Pogotowie wodoci¹gowe 913920879
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat 913921559
- centrala 913921356

913921800
913921806
913921877

Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezp³atny biuletyn informacyjny Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
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, 91 579 05 63

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa siê
w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Nowogard - Szczecin
5.37F, 7.10F, 7.10FE, 7.36F, 7.36L, 7.45L, 8.14L, 8.40PL, 9.25F,

10.06F, 10.06F, 12.16F, 13.53F, 16.06Fm, 16.50F, 17.56Fm, 18.46Fm,
20.10L, 21.47Um.

Szczecin - Nowogard
5.45F, 6.30UEm, 7.00F, 9.15F, 10.10L, 11.30F, 11.30Fm, 13.00F,

14.00F, 14.00Fm, 15.15F, 15.30FXP, 16.00Fm, 16.00F, 18.15Fm, 19.15Fm,
20.30Lm, 22.20Um

Oznaczenia:
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - Kursuje w dni robocze
L - Nie kursuje 25-26.XII.,1.I. oraz dwa dni œwi¹t Wielkanocnych
m - Nie kursuje 24.XII. i 31.XII.
P - Kurs poœpieszny
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
X - Nie kursuje 04.06.2010r
Uwaga! W okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany w obo-

wi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy.
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/38-42-494.

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. Wol-
noœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 7,
4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5.  Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskie-
go; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul.
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8.
Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10.
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul.
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul
.Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.;
17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”,
ul. 700 lecia 15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20.
„Pracownia optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”,  ul.
700 Lecia  20.; 22. Sklep „Biedronka”,  ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, ul.
D¹browszczaków;, 24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15
Lutego (obok Lidla).; 25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep
Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATE-
SY”, ul. Gen. Bema 40/8; 28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep
spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 1a.

Rozk³ad jazdy poci¹gów:
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.

Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.

Informacja PKP Szczecin tel. 9436

Rozk³ad jazdy autobusów:


