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Kiedy będzie nowy plac Wolności?
Patrząc na rynki sąsiednich miast, trudno oprzeć się wrażeniu, że nasz plac jest już trochę wysłużony. Centralne miejsce 
miasta, zamiast służyć mieszkańcom i odwiedzającym nasze miasto gościom, zamieniło się w parking. Nawierzchnia 
placu lata świetności ma już dawno za sobą. Chociaż wokół wiele się zmieniło – wyremontowane alejki przy jeziorze, 
nowe chodniki wokół placu, iluminacja budynku ratusza – plac wciąż pozostaje niezmienny. Liczne są również głosy 
mieszkańców, że plac powinien być wyremontowany, ponieważ zamiast być wizytówką naszego miasta, straszy.

Na początku 2013 roku burmistrz ogłosił konkurs dla archi-
tektów na zagospodarowanie placu Wolności i terenów przy 
bibliotece, domu kultury aż do murów obronnych. Powstało 
wiele ciekawych propozycji zagospodarowania przestrzeni 
w centrum miasta. Konkurs zapoczątkował prace nad zmianą 
wizerunku tego miejsca. Opracowana została dokumentacja 
kompleksowej przebudowy placu Wolności, która przewiduje 
stworzenie miejsca wypoczynku w centrum miasta oraz od-
dzielenie miejsc parkingowych od części rekreacyjnej. Projekt 
zakłada wybudowanie fontanny, siedzisk, i co najważniejsze, 
nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji powstać ma tuż przy 
miejskiej bibliotece czytelnia pod chmurką, a dotychczasowe 
zejście do jeziora miałoby być zastąpione kaskadowymi scho-
dami, stanowiącymi jednocześnie siedziska do sceny plenero-
wej. Całość ma być efektownie podświetlona. W budżecie gminy, w tym roku, burmistrz wygospodaro-

wał około dwa miliony złotych i chciał przebudować plac, jed-
nak inwestycja została zablokowana przez radnych. Być może 
plac Wolności doczeka się remontu, zwłaszcza że jest to inwe-
stycja dla prawie 25 tysięcy mieszkańców gminy i turystów, 
którzy nas odwiedzają.

Prezentujemy wygląd placu dzisiaj i jak mógłby wyglą-
dać w przyszłości, który lepiej wygląda? Zdecydujcie Pań-
stwo sami.

Rita Mazurczak, z-ca kierownika wydziału IiR

W kolejnym numerze „Wiadomości Samorządowych” dołą-
czona zostanie kolorowa wkładka ze zdjęciami przedstawiają-
cymi wizualizację nowego wizerunku placu Wolności.

Szkoła Podstawowa Nr 3 wyróżniona w programie MEN

Rok Szkoły w Ruchu
W dniu 19 września 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 26  

im. Mirosława Biernackiego w Warszawie odbyło się uroczyste 
zakończenie programu – Rok Szkoły w Ruchu organizowane-
go przez MEN. Szkoła Podstawowa nr 3 została wyróżniona 
w tym programie przez KO Szczecin i reprezentowała woje-
wództwo zachodniopomorskie. W uroczystym podsumowa-
niu brali udział m.in sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki 
i znakomity polski olimpijczyk Mateusz Kusznierewicz. SP nr 3 

reprezentowana była przez dyrektora Piotra Kazubę i nauczy-
ciela wf-u Jacka Cieślaka, którzy realizowali program na tere-
nie naszej placówki. Spotkanie w Warszawie było doskonałą 
okazją do podziękowań wszystkim, którzy efektywnie współ-
pracowali z MEN, inicjując nowe przedsięwzięcia służące roz-
wojowi aktywności fizycznej wśród uczniów.

informacja własna
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Spadek bezrobocia w naszej gminie
Według zgromadzonych danych i statystyk Powiatowego 

Urzędu Pracy wynika, że na terenie gminy Nowogard w latach 
2010-2014 zjawisko bezrobocia uległo znacznemu zmniejsze-
niu, co najlepiej obrazuje poniższa tabela. 

Od początku 2014 roku odnotowaliśmy systematyczny 
spadek bezrobocia, a ostatnie dane nie pozostawiają wątpli-

wości. W styczniu wskaźnik bezrobocia wynosił 9,9%, w maju 
8,4%, na dzień dzisiejszy wynosi 7,5% - różnica jest ogromna! 
To niesamowity wynik, szczególnie w tak niewielkiej gminie 
jak nasza. Porównując to do roku 2010, gdzie bezrobocie wy-
nosiło 13,7%, jest to duża zmiana na plus. 

Karsk podzielił swój fundusz sołecki
Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców. Dzięki 
temu można zbudować nowy lub odnowić istniejący plac zabaw, zakupić materiały edukacyjne do lokalnej świetlicy. 
Z funduszu sołeckiego można również naprawić uliczne oświetlenie, dołożyć do remontu gminnej drogi przebiegającej 
przez waszą wieś lub zorganizować festyn z okazji święta miejscowości.

Decyzję, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołec-
kiego, mogą podjąć tylko i wyłącznie mieszkańcy sołectwa 
w drodze uchwały podjętej na zebraniu wiejskim – nikt nie 
może ich w tej czynności zastąpić.

Do 30 września sołtys musi przekazać burmistrzowi uchwa-
lony na zebraniu wiejskim wniosek o fundusz sołecki. Jeśli 
wniosek spełnia kryteria formalne, przedsięwzięcia w nim uję-
te wpisywane są do uchwały budżetowej. Wykonanie przed-
sięwzięć z funduszu sołeckiego następuje w kolejnym roku ka-
lendarzowym.

W czwartek, 24 września br. w Karsku, burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla, na zaproszenie sołtysa Jerzego Kubickiego, 
uczestniczył w spotkaniu wiejskim w sprawie podziału fun-
duszu sołeckiego. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali 
liczne propozycje, które zostały zawarte we wniosku. Świetlica 
i miejsce rekreacji jakim jest boisko sportowe to najważniejsze 
wg mieszkańców zadania, które stoją przed lokalną społeczno-
ścią, a w szczególności dokończenie rozpoczętych inwestycji 
i doposażenie świetlicy oraz zakup stołów i ławek na imprezy 
okolicznościowe, które integrują mieszkańców sołectwa. Nie 
zapomniano również o dzieciach, zabezpieczając w funduszu 
odpowiednią kwotę. Na rok 2015 fundusz sołectwa Karsk wy-
nosi 13 757,27 zł.

Obecność burmistrza na spotkaniu była okazją do otrzy-
mania informacji w sprawie planowanej budowy chodnika 
w Karsku oraz w sprawie organizowania dojazdów miesz-
kańców do komisji wyborczej w najbliższe wybory. Burmistrz 
poinformował, że jeżeli chodzi o działania gminy w sprawie 
budowy chodnika, to gmina ze swej strony zrobiła wszystko: 
zabezpieczono odpowiednią kwotę na realizację tej inwesty-
cji, wszystkie potrzebne dokumenty, projekty i pozwolenia są 
w posiadaniu gminy. Jedyny problem leży po stronie marszał-
ka naszego województwa, aby dokonał przelania potrzebnych 
funduszy na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich (ZZDW) w Koszalinie. Jak tylko ten problem zosta-

nie rozwiązany, to inwestycja niezwłocznie zostanie rozpoczę-
ta. W sprawie transportu do Błotna na głosowanie w czasie 
najbliższych wyborów, burmistrz poinformował, że w tej chwi-
li gmina organizuje transport, aby każdy mógł bez problemu 
uczestniczyć w wyborach.

Odnosząc się do sołtysa, burmistrz serdecznie podzięko-
wał za jego zaangażowanie i troskę o swoich mieszkańców. 
Przedstawił go jako przykład aktywnie działającego sołtysa na 
rzecz swego sołectwa oraz radnego dbającego o swych wy-
borców, co obecni mieszkańcy nagrodzili brawami.

Kończąc półtoragodzinne spotkanie, sołtys Jerzy Kubicki 
podziękował burmistrzowi za ich owocną współpracę przez 
minione cztery lata. Za wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej 
społeczności i pomoc w ich realizacji. „Mam nadzieję, że ta 
owocna współpraca będzie nadal podtrzymywana przez kolejne 
lata, na co liczymy” - podsumował całe spotkanie sołtys.

Piotr Suchy
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Rozbiórka kotłowni na Zamkowej 
Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowo-

gardzie, zakończono prace związane z rozbiórką nieczynnej 
kotłowni, która znajdowała się przy ulicy Zamkowej 1 w No-
wogardzie. Od jakiegoś czasu kotłownia stała pusta, stwarzała 
zagrożenie i stała się miejscem libacji alkoholowych. Budy-

nek nie nadawał się, aby wykorzystać go na inne cele, dlate-
go burmistrz podjął decyzję o jego rozbiórce. W tym miejscu 
przewiduje się budowę miejsc postojowych dla mieszkańców 
osiedla. Prace wykonała firma P.H.U. Krzysztof Saja z Brzozowa. 

Podział funduszu sołeckiego w Błotnie
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy 

zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących po-
prawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało środki 
finansowe w roku 2015, sołtys musi przedstawić burmistrzowi 
do 30 września br. podział funduszu sołeckiego, zatwierdzo-
nego podczas spotkania wiejskiego. Takie zebranie, na którym 
został ustalony fundusz sołecki, odbyło się w Błotnie w ponie-
działek, 22 września br. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy 
wsi, burmistrz Robert Czapla, radny Paweł Kolanek, Stanisła-
wa Jakubczak (Związek Nauczycielstwa Polskiego). Otwarcia 
zebrania dokonała sołtys Danuta Nowak, która po powitaniu 
przedstawiła porządek zebrania oraz sprawozdanie z działal-
ności sołtysa i rady sołeckiej za 2014 rok. Następnie głos za-
brał burmistrz, podziękował pani sołtys i całemu sołectwu za 
dotychczasową współpracę oraz podsumował zrealizowane 
inwestycje (m.in. wybudowany chodnik przy drodze woje-
wódzkiej nr 106 w Błotnie) 

 W kolejnej części zebrania rozpatrzone zostały propozycje 
wydatków zgłoszone przez panią sołtys oraz mieszkańców. 
Fundusz sołecki dla sołectwa Błotno na rok 2015 wynosi 13 
548, 03 zł.

Sołtys zaproponowała jego podział w następujący sposób:
1 500 zł - koszenie boiska oraz zakup paliwa
2 000 zł - zorganizowanie im-

prez: Dnia Dziecka oraz Mikołajek 
10 000 zł - remont chodnika 

przed szkołą (brakującą część po-
kryje gmina)

Podczas dyskusji mieszkańcy 
wystąpili z propozycją postawie-
nia przystanku autobusowego 
w Zakłodziu, ponieważ dzieci, któ-
re dojeżdżają codziennie rano do 
szkół, często stoją podczas opa-
dów w błocie i nie mają gdzie się 
schronić oraz narażone są na nie-
bezpieczeństwo ze strony przejeż-
dżających samochodów. Burmistrz 
zadeklarował, że gmina pokryje 

koszty postawienia nowego przystanku w Zakłodziu oraz  
uporządkuje cmentarz i postawi nowe ogrodzenie. 

Kończąc zebranie z mieszkańcami sołtys Błotna powiedzia-
ła: „Serdeczne dziękuje panu burmistrzowi Robertowi Czapli 
za dotychczasową współpracę oraz wsłuchiwanie się w po-
trzeby mieszkańców naszego sołectwa. Najlepszym przykła-
dem tego jest tak długo oczekiwana, a w końcu zrealizowana 
budowa chodników w naszej miejscowości. Przez te minione 
lata mogliśmy zawsze liczyć na pana zrozumienie i pomoc. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach pan o nas nie zapomni”

Anna Narkiewicz
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40-lecie Domu Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie

Chcemy Wam opowiedzieć o nas i o naszym życiu. Nie chcemy być anonimowi. Jest nas ponad 200 mieszkańców i żyjemy 
wśród Was w dwóch domach. Mijamy się czasami na ulicach naszego miasta. Siedzimy w tych samych fotelach w miej-
scowym kinie, w tej samej ławce naszego kościoła. Chcemy być częścią naszego wspólnego miasta. Chcemy być choć 
trochę bliżej Was. Tu mieszkamy, tu żyjemy i chcemy, byście nas się już więcej nie bali.

Są to słowa z bloga noszącego nazwę „naszdom”, który powstał 
w 2007 roku, aby opisywać życie codzienne mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

Piękne położenie miasta przy lesie i jeziorze spowodowało, 
że Pomorski Urząd Ubezpieczeń (rejon Pomorze) zdecydował się 
w latach 1905/1906 założyć, w lesie na północnym brzegu jeziora, 
uzdrowisko dla kobiet. Obejmowało ono, istniejące do dnia dzisiej-
szego dwa duże budynki, które później były wyposażone w najno-
wocześniejszy sprzęt i które służyły do kuracji w chorobach płuc; 
dom dla ogrodnika i maszynistów. Wokół domów założony został 
park, a cały zespół ogrodzony został wysokim płotem z dwoma wej-
ściami. Na terenie parku stał pawilon, zaś nad jeziorem urządzona 
została przystań z pomostem i pawilonami na łodzie. „Genesung-
shein Waldfriede” - „Leśny spokój” - taką nazwę nosiło wówczas 
to miejsce.

Sanatorium przeznaczone dla 120 osób funkcjonowało do 16 
marca 1945 roku, następnie zostało zajęte przez wojska sowieckie. 
Później do 1974 roku funkcjonowało tu sanatorium przeciwgruźli-
cze dla dzieci i młodzieży, stąd nazwa prewentorium (Prewentorium 
(z ang. prevent – zapobiegać) – zamknięty zakład zapobiegawczo-

-leczniczy przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży, zagrożo-
nych jakąś chorobą, najczęściej gruźlicą), która pozostała do dzisiaj. 
W 1974 roku decyzją ówczesnych władz wojewódzkich na miejscu 
prewentorium, powstał Dom Opieki Społecznej dla dzieci, które 
z czasem zmieniło nazwę na Dom Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie dla dorosłych i w tej formie funkcjonuje do dziś. Dziś w bu-
dynkach po prewentorium mieszkają mężczyźni, mający problemy 
zdrowotne natury umysłowej. DPS w Nowogardzie to również filia 
znajdująca się w budynku na rogu ulic: Tadeusza Kościuszki i Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Dom ten zbudowany został w roku 1909 
z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy dla osieroconych dzieci, 
a dziś mieszkają tu kobiety.

25 września br., Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie ob-
chodził 40-lecie swego istnienia. Nie mogło więc zabraknąć gości 
ze starostwa i z powiatu oraz przedstawicieli władz miejscowych 
w osobach burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoniego Bielidy i radnych 
Rady Miejskiej w Nowogardzie. W scenerii z lat 70-tych przypomnia-
no gościom i pracownikom historię nowogardzkiej placówki.

Miłym akcentem było wręczenie upominków najstarszym 
mieszkańcom domu, którzy przebywają w nowogardzkiej placówce 
od 39 lat. Nie zapomniano także o pracownikach, których wyróżnio-

no za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców 
i domu.

Na zakończenie części oficjalnej miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie, a mianowicie do wspólnego tańca zostali zaproszeni 
obecni goście, którzy sprawili się w tym zadaniu dzielnie. Składano 
życzenia i życzono kolejnych tak pięknych rocznic.

W imieniu gminy Nowogard, ży-
czenia na ręce pani dyrektor Lucyny 
Skałeckiej-Włodarczyk, złożył bur-
mistrz Robert Czapla, który poinfor-
mował również, że ma dla pracowni-
ków i mieszkańców prezent: „Gmina 
Nowogard kilka dni temu oficjalnie 
stała się właścicielem odcinka drogi 
powiatowej, która biegnie od drogi 
na Strzelewo do bramy DPS. Już za 
kilkanaście dni ruszą prace związane 
z remontem tej właśnie drogi. Mam 
nadzieję, że uda się zakończyć prace 
do końca tego roku, a jeżeli nie, to 
rozpoczniemy dalszy remont na po-
czątku następnego, po zimie”.

Informacja ta wywołała niesamowity aplauz wśród obecnych, 
nawet sama pani dyrektor nie kryła radości. Każdy wie, że ta dro-
ga od kilkunastu lat była najgorszym odcinkiem drogi powiatowej 
na terenie naszej gminy, a najwięcej przykrości z korzystania z niej 
doświadczyli ludzie związani z nowogardzkim DPS na osiedlu Smu-
żyny 2. Na ten remont czekano od wielu lat. 

W tym miejscu, wszystkim pracownikom nowogardzkiego DPS, 
z okazji święta pracownika socjalnego, życzymy pomyślności w ży-
ciu osobistym i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Piotr Suchy
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„Szwindel” wodno-kanalizacyjny 
w wykonaniu „Dziennika Nowogardzkiego”

Od jakiegoś czasu „Dziennik Nowogardzki” (DN), piórem swoich dziennikarzy w tym i samego prezesa Marka Słomskie-
go, serwuje mieszkańcom Nowogardu - i to świadomie - nieprawdę odnośnie przetargu na usługi wodno-kanalizacyjne 
na terenie naszej gminy, czyli krótko mówiąc, okłamują mieszkańców.

Po raz kolejny zwracamy uwagę dziennikarzom DN i jego 
redaktorowi naczelnemu oraz wydawcy, że zgodnie z pra-
wem prasowym zobowiązani są do prawdziwego przed-
stawiania omawianych zjawisk, oraz dbania o szczególną 
staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu 
materiałów prasowych. A zwłaszcza sprawdzać zgodność 
z prawdą uzyskanych wiadomości lub podawać ich źródło. 

Niestety od dawna obserwujemy, że „Dziennik Nowo-
gardzki” nie zawsze przestrzega przepisów prawa prasowego. 
Naganne jest to, że prasa lokalna nie liczy się z prawdą ani 
przepisami, a jej głównym celem jest dokopać obecnemu bur-
mistrzowi i oczernić go w oczach mieszkańców.    

Gazeta od jakiegoś czasu próbuje także wmawiać wszyst-
kim dookoła, że Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych Sp. z o.o. (PUWiS), które przegrało postępowanie dotyczą-
ce świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych w Nowogardzie, 
zostało skrzywdzone przez gminę, a konsekwencje tego po-
niosą mieszkańcy. 

Jak było naprawdę? Na pewno nie tak jak pisze „Dzien-
nik Nowogardzki”.

Nieprawdą jest, że niemiecka spółka Wasserverband 
Lausitz będzie dostarczać niemiecką wodę, bo woda nadal 
będzie płynąć ta sama, z dotychczas wykorzystywanych ujęć 
wody, z których przez 21 lat korzysta PUWiS.

Nieprawdą jest, że rury będą niemieckie, bo sieć wodno-
-kanalizacyjna jest i będzie nadal własnością gminy Nowogard. 
Ponadto gmina zabezpieczyła się na przyszłość w ten sposób, 
że każdy operator mający świadczyć usługi dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, będzie zobowiązany po zakończe-
niu umowy przekazać na własność gminy wszystkie składniki 
majątkowe związane z tą działalnością w tym wszystkie frag-
menty wodociągu czy kanalizacji, który wybuduje. Takich zapi-
sów nie było niestety w poprzedniej umowie.

Nieprawdą jest, że burmistrz osobiście zadecydował 
o przejęciu sieci wodno-kanalizacyjnej przez spółkę nie-
miecką w gminie Nowogard. To już jest totalna bzdura. Aby 
wyłonić najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę prywatnego w oparciu o środki publiczne, 
niezbędne jest zorganizowanie przetargu lub postępowania 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Postępowanie ta-
kie więc zostało przeprowadzone, a wszelkie odwołania w tym 
zakresie składane przez PUWiS do sądu administracyjnego zo-
stały odrzucone, co potwierdza prawidłowość zastosowanej 
procedury. Burmistrz w takim postępowaniu nie ma nic do 
powiedzenia. To oferenci decydują o kształcie swojej oferty 
i wygrywa ta, która zawiera najniższą cenę, czyli jest najko-
rzystniejsza dla mieszkańców. 

 O ile zrozumiałym jest, że PUWiS – firma nastawiona na 
zysk, walczy wszelkimi metodami, aby nie dopuścić konkuren-
ta, to postępowanie redaktorów „Dziennika Nowogardzkiego” 
z panem M. Słomskim na czele, już takie zrozumiałe nie jest. 
Z artykułów przez nich pisanych wynika, że gmina źle zrobi-
ła, iż przeprowadziła postępowanie zgodnie z przepisami. 
Według nich gmina powinna załatwić wszystko „pod stołem” 

z obecnym usługobiorcą (PUWiS-em). Nie będziemy tego ko-
mentować. 

Dla przypomnienia informujemy, iż burmistrz nie brał bez-
pośredniego udziału w postępowaniu PPP, powołał bowiem 
do tego specjalny zespół negocjacyjny w skład którego wcho-
dziły osoby: Damian Simiński – zastępca burmistrza (zbieżność 
nazwisk z redaktorem Marcinem Simińskim nieprzypadkowa, 
panowie są bowiem kuzynami), Tadeusz Fiejdasz – Kierownik 
Wydziału GKMiOŚ, Joanna Krępa – Zastępca Kierownika Wy-
działu GKMiOŚ, Anna Kordas – Inspektor Wydziału GKMiOŚ. 
I to właśnie ten zespół doprowadził do finału procedurę prze-
targową. Ich pracę należy oceniać jako kompetentną, rzetelną, 
sumienną i wykonaną z korzyścią dla mieszkańców gminy No-
wogard. Tak więc mówienie oraz pisanie o rzekomych „szwin-
dlach” czy przekrętach związanych z tym postępowaniem 
i obarczaniem za to burmistrza, jest co najmniej nie na miejscu 
i dla tych osób bardzo krzywdzące. 

Nieprawdą jest, że pracę straci 150 osób. Według Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” PUWiS zatrudnia obecnie 116 
pracowników i obsługuje w sumie czternaście gmin. A to 
oznacza, że w przypadku, gdyby usługi dla gminy Nowogard 
miał świadczyć inny podmiot, ekipa pracownicza PUWiS-u po-
mniejszy się ewentualnie o tę tzw. część nowogardzką firmy. 
Natomiast zauważa się już od jakiegoś czasu, że firma Wasser- 
verband Lausitz, zarejestrowana w Polsce pod nazwą „Wodo-
ciągi Nowogardzkie WAL-BETRIEB SP. Z O.O.” prowadzi nabór 
pracowników z terenu gminy Nowogard. Jeżeli więc miałoby 
dojść do tego, że firma niemiecka będzie świadczyła usługi 
na rzecz gminy Nowogard, prawdopodobnie znaczna część 
pracowników PUWiS-u znajdzie zatrudnienie w tej firmie i to 
z zarobkami, dwu lub trzykrotnie wyższymi niż u dotychczaso-
wego pracodawcy.  

Aktualnie PUWiS prowadzi działalność z zakresu zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
czternastu gmin: Nowogard, Banie, Brojce, Dobrzany, Ińsko, 
Kamień Pomorski, Marianowo, Osina, Przybiernów, Stara Dą-
browa, Stare Czarnowo, Trzebiatów, Wolin oraz Chociwel. Nie-
które z tych gmin znajdują się w znacznej odległości od No-
wogardu, co pokazuje, że bezpośrednie sąsiedztwo wcale nie 
jest warunkiem konsolidacji. Spółka świadczy usługi na rzecz 
około 53 tys. mieszkańców, sprzedając 2 mln 155 tys. m³ wody 
i odbierając 1 mln 340 tys. m³ ścieków. (wg informacji ze strony 
wspolnota.org.pl). Czy ewentualne zaprzestanie obsługi jed-
nej gminy spowoduje upadłość firmy i likwidację wszystkich 
stanowisk pracy? Raczej mało prawdopodobne. 

Nieprawdziwą do końca jest informacja, która zosta-
ła wysłana przez firmę PUWiS do mieszkańców: „Zależnie 
od stanowiska i działań Gminy Nowogard musicie się Państwo 
liczyć z tym, że do dnia 30.11.2014 r. nasze Przedsiębiorstwo bę-
dzie zmuszone dokonać demontażu, będących jego własnością, 
wodomierzy głównych”. Prawda jest taka, że PUWiS nie będzie 
mógł, demontując wodomierze główne, zaprzestać dostar-
czania wody. Jakiekolwiek działania ze strony w/w firmy, które 
pozbawiałyby mieszkańców naszej gminy dostępu do 
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Rusza modernizacja drogi wewnętrznej 
przy ulicy Warszawskiej

Realizując kolejne zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych na terenie Nowogardu, burmistrz Nowogar-
du podpisał 22 września br. przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej drogi osiedlowej, zlokalizowanej  
przy ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51 (równoległa do ul. Warszawskiej).

Zadanie to będzie finansowane wspólnie przez gminę No-
wogard i Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”, w ramach do-
brej współpracy, która rozwija się od kilku lat.

Środki na realizację tej inwestycji zostały wstępnie zabez-
pieczone w autopoprawce burmistrza Nowogardu do budże-
tu na rok 2014 na kwotę 150 000,00 zł. Podczas sesji Rady Miej-
skiej w dniu 13 czerwca br., burmistrz wystąpił z wnioskiem do 
Rady Miejskiej o zwiększenie środków na realizację tego za-
dania.

Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogo-
wą pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łącznik 
między ul. Kowalską, a ul. Zamkową”. Inwestorem zadania jest 
gmina Nowogard.

Realizacja inwestycji ma na celu:
- remont i przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, 

chodników oraz miejsc postojowych (w sumie ma być 86 
miejsc parkingowych);

- przebudowę istniejących wpustów deszczowych kanali-
zacji deszczowej i lamp oświetleniowych.

Planowane prace nawierzchniowe w obrębie pasa jezdni 
mają na celu poprawę nośności oraz jakości nawierzchni. Po-
zwoli to na zwiększenie komfortu poruszających się po drodze 
pojazdów, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkow-
ników ruchu drogowego. Inwestycja zakłada ponadto odwod-
nienie parkingów i jezdni.

Piotr Suchy

wody, naraża firmę na utratę koncesji, a tym samym 
całkowitą utratę prawa na świadczenie usług wodno-

-kanalizacyjnych na terenie gminy Nowogard. Kłania się tutaj 
także prokurator, sanepid no i oczywiście sądy powszechne. 
Raczej wątpliwe, żeby właściciele PUWiS-u tak bardzo chcieli 
ryzykować. Jest to po prostu ich świadome działanie mające 
na celu wywołanie tylko niepokoju społecznego.  

Nieprawdą jest, że w przypadku zmiany operatora po-
datki nie trafią do gminy Nowogard, a będą odprowadza-
ne w Warszawie, gdzie „Wodociągi Nowogardzkie WAL-
-BETRIEB SP. Z O.O.” zostały zarejestrowane. Wspomniana 
spółka zobowiązała się, że z chwilą rozpoczęcia swej działalno-
ści przeniesie swą siedzibę do Nowogardu, a więc będzie od-
prowadzać podatki u nas (zgodnie z przepisami VAT, CIT, po-
datek od nieruchomości spółka i tak odprowadzałaby na rzecz 
gminy Nowogard – w miejscu prowadzenia swej działalności). 

Niezrozumiałe jest postępowanie redakcji „Dziennika No-

wogardzkiego” w tej sprawie i wypisywanie kłamstw na temat 
działań gminy. Gazeta próbuje ugruntować nieprawdziwy 
stereotyp „złego Niemca”, który przyjdzie, wszystko wykupi  
i z naszych kieszeni wyciągnie pieniądze. A prawda jest inna, 
ten „zły Niemiec” zaproponował o wiele niższe stawki za do-
starczenie wody i odbiór ścieków niż dotychczasowy operator. 

O co więc tak naprawdę tu chodzi?
Odpowiedź jest prosta: zważając na zbliżające się wybory 

oraz to, że ekipa kierująca „Dziennikiem Nowogardzkim” bę-
dzie wystawiała swojego kandydata na burmistrza i kandy-
datów do rady miejskiej i powiatu, należy wręcz spodziewać 
się nasilenia ataków na osobę Roberta Czapli - burmistrza No-
wogardu. Jest to element ich „brudnej” kampanii wyborczej. 
Najrozsądniej byłoby traktować po prostu takie „rewelacje” 
z przymrużeniem oka, coś w rodzaju przedłużającego się pri-
ma aprilis. 

Piotr Suchy
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Będą nowe parkingi  
przy Szkole Podstawowej Nr 2

Wkrótce ruszy budowa kolejnych miejsc parkingowych w Nowogardzie. Tym razem przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy 
ul. Żeromskiego powstanie 13 nowych miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. 

Przebudowany zostanie również odcinek chodnika przy 
ogrodzeniu oraz wjazd przeciwpożarowy na teren szkoły. 
Ponadto w związku z budową nowych miejsc parkingowych 
przebudowie ulegnie odcinek ogrodzenia oraz usunięte będą 
cztery kolidujące z budową drzewa. Po zakończeniu prac bu-
dowlanych wykonawca dokona nasadzeń kompensacyjnych 

na terenie działki szkolnej zgodnie z wydaną przez Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie decyzją na wycinkę drzew.

Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „WAL-
BUD” Waldemar Puszcz z Nowogardu, który złożył najkorzyst-
niejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie pu-
bliczne. Wartość robót budowlanych to 79.581,00 zł brutto. 
Termin wykonania prac budowlanych: 22 listopada 2014 r.

Pomnik „Matki Sybiraczki” odsłonięty
W 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę w dniu 17 września 

2014 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odsłonięto 
pomnik „Matki Sybiraczki”. Pomnik powstał przy współudziale 
finansowym sybiraków i ich sympatyków. W ten sposób uho-
norowano matki, które sponiewierane głodem, mrozem i pra-
cą ponad siły, robiły wszystko, by uchronić dzieci od śmierci 

głodowej i wynarodowienia. Ich cierpienia, boleśnie doświad-
czone Sybirem, nie zostaną zapomniane, pozostaną w pamięci 
młodego pokolenia.

Sybiracy Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie serdecz-
nie dziękują burmistrzowi Robertowi Czapli za pomoc i wspar-
cie w wyjeździe do Szczecina.

Prezes Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie
Franciszka Kobylińska
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Podział funduszu sołeckiego w Szczytnikach
„Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej licz-
by kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.” 

Aby sołectwo Szczytniki mogło przedstawić burmistrzowi pro-
pozycję podziału funduszu, mieszkańcy musieli najpierw dokonać 
wyboru sołtysa, po ustąpieniu z dniem 1 września br. z tej funkcji 
byłego sołtysa Marka Gaja.

Wybór sołtysa odbył się w czasie spotkania zwołanego przez 
burmistrza w piątek 26 września br. W głosowaniu wzięło udział 
40 mieszkańców sołectwa, którzy w tajnym głosowaniu na soł-
tysa wybrali Andżelikę Krzywańską oraz wybrali członków nowej 
rady sołeckiej. Gratulując jednomyślnego wyboru, burmistrz Ro-
bert Czapla pogratulował nowej pani sołtys i wyraził nadzieję, że 
współpraca będzie układać się jak najlepiej dla dobra tutejszej 
wspólnoty. Następnie oficjalnie zostało przekazane pani sołtys 
dalsze prowadzenie spotkania z mieszkańcami, którego głównym 
celem było dokonanie podziału przyznanego funduszu sołeckie-
go w wysokości około 8,5 tysiąca złotych.

Mieszkańcy zagłosowali za propozycją przedstawioną przez 
sołtys Andżelikę Krzywańską m.in. zabezpieczenie sumy na budo-
wę wiaty na boisku. Ponadto mieszkańcy zobowiązali się, że w pla-
nowanym remoncie drogi gminnej usłużą swym sprzętem oraz 
sami fizycznie będą gotowi pomóc w tym remoncie, aby koszt re-
montu drogi bym niższy.

Gratulujemy mieszkańcom wyboru nowego sołtysa i nowej 

rady sołeckiej, zaś wybranym jak najlepiej pełnienia swej funkcji 
dla dobra lokalnej społeczności.

W spotkaniu z mieszkańcami w Szczytnikach, oprócz burmi-
strza, wzięli udział: Tadeusz Fiejdasz kier. Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), Ka-
rol Brzęczek i Beata Wojewoda pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR).

Piotr Suchy

Komunikacja miejska będzie darmowa
Dotychczas w Nowogardzie, za darmo z komunikacji miejskiej mogły korzystać m.in.: dzieci do lat 4, osoby powyżej 75 roku 
życia, osoby niewidome lub ociemniałe, zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne.

W uchwale, zaproponowanej przez burmistrza, do grupy osób 
mogących korzystać z bezpłatnej komunikacji miały dołączyć dzie-
ci od 4 do 7 lat oraz dzieci i młodzież dziennych szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W czasie przedstawiania propozycji uchwały przez Tadeusza 
Fiejdasza kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), grupa radnych zgłosiła 
propozycję poprawki, aby komunikacja miejska w Nowogardzie, 
przykładem innych miast, była również darmowa.

Po konsultacjach, burmistrz Robert Czapla poinformował rad-
nych, że po wysłuchaniu wszystkich argumentów przedstawio-

nych podczas sesji, popiera zaproponowaną przez radnych zmianę 
w uchwale oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie od-
powiedniej kwoty, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom, w gra-
nicach miasta, korzystanie z komunikacji miejskiej za darmo.

Uchwałę w sprawie darmowej komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Nowogard, radni przyjęli jednogłośnie, co oznacza, że od 
1 grudnia br., mieszkańcy Nowogardu będą jeździć komunikacją 
miejską za darmo, a roczne koszty tych przejazdów w pełni pokry-
wane będą z budżetu gminy.

Piotr Suchy

Podział funduszu sołeckiego w Jarchlinie 
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Aby sołectwo otrzymało pieniądze w roku 2015, sołtysi musieli 
przedstawić burmistrzowi do 30 września br. podział funduszu sołeckiego, zatwierdzonego w czasie spotkania wiejskiego.

W takim to właśnie spotkaniu, 29 września br. (poniedziałek), 
na zaproszenie mieszkańców i sołtys  Jarchlina Anety Kaczmarek, 
wziął udział zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski, 
Tadeusz Fiejdas kierownik Wydziału GKMiOŚ UM z oraz Beata Wo-
jewoda pracownik wydziału GNGR .

Otwarcia zebrania dokonała sołtys, która po powitaniu przed-
stawiła porządek zebrania oraz sprawozdanie z działalności soł-
tysa i rady sołeckiej za 2014 rok. W kolejnej części zebrania roz-
patrzone zostały propozycje wydatków zgłoszone przez sołtys 
oraz mieszkańców.

Fundusz sołecki dla sołectwa Jarchlino na rok 2015 zaplano-
wany jest w wysokości 12 057,22 zł.

Sołtys zaproponowała jej podział w następujący sposób:

Wstępna propozycja przedstawiona mieszkańcom przez soł-
tys wyglądała w następujący sposób: Remont wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej (zakup ławek i stołów, wstawienie drzwi wejścio-
wych); koszenie boiska; opłaty bieżące; farby na boisko sportowe 
i narzędzia ogrodnicze.

W toku prowadzonych rozmów udało się ustalić podział środ-
ków, które w większości został zaakceptowany przez głosowanie 
zgromadzonych mieszkańców. Jednak nie tylko podział funduszu 
został poruszony przez obecnych mieszkańców. Od dłuższego 
czasu mieszkańcy mają problem z niedrożnymi rowami meliora-
cyjnymi. Obecni na zebraniu przedstawiciele gminy zapewnili, że 
postarają się by rozwiązać ten problem i ustalą do kogo należą te 
rowy oraz podejmą dalsze kroki.                                            Piotr Suchy
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Daleko od szosy - VI edycja Rajdu 
Turystyczno-Przeprawowego 

Zakończyła się szósta edycja rajdu turystyczno-przeprawowego o puchar burmistrza gminy Nowogard. W tym roku 
w rajdzie wystartowały 74 załogi, które miały do pokonania 8 nowych, przeprawowych odcinków specjalnych. Łącznie 
do zdobycia było ok. 100 pieczątek, w tym dużo błota, bagien i wody, a wszystko do pokonania w 14 godzin. 

W niedzielę, 28 września br., na terenie ośrodka „Sarni 
Las”, odbyło się zakończenie tegorocznych zmagań i wręcze-
nie przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego nagród 
tym najlepszym.

Oto lista tych, którzy zwyciężyli:
TURYSTYK:
1. FILIP JULIA, FILIP ZBYSZEK, PIETRZAK TOMEK

QUAD:
1. TOMASZ JACENIK ex aequo DZIURA PAWEŁ
WYCZYN:
1. PAWEŁ DŹWIGAŁA, TOMASZ KACAŁA
WYCZYN Z WYCIĄGARKĄ:
1. WOJCIECH CICHECKI, ZBIGNIEW MARCINKOWSKI

Piotr Suchy  

Jesienne porządki 
w Nowogardzie 

Trwa porządkowanie naszego miasta. Prace wykonywa-
ne są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy 
z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Je-
rzym Dudzikiem.

Anna Narkiewicz

Oczyszczanie chodników i krawędzi jezdni z zalegającej ziemi i chwastów Przycinanie drzew

Naprawa chodników
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 
zabudowanej, położonej w obrębie Szczytniki, gmina Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewiden-
cyjnym 255/8 o pow. 137 m2 zabudowana budynkiem „innym 
niemieszkalnym”, położona w obrębie Szczytniki, gmina No-
wogard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  
Nr SZ1O/00046352/5 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie. 
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 
30.09.2014 r.

Przetarg  odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. o godz.1015 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro,  
sala obrad. 

     Cena wywoławcza nieruchomości    - 5.000,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 500,00 zł, 
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
dnia 20.10.2014 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO 
S.A. I O/Nowogard nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470.

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 interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Wiejskiej 14a

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się 
z działek o numerach ewidencyjnych 357 o pow. 99 m2  oraz 
362/3 o pow. 162 m2, położone w obrębie nr 2 miasta Nowo-
gard przy ul. Wiejskiej 14a. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  
Nr SZ1O/00019307/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie 
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób 
trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. o godz.1000 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro,  
sala obrad.

     Cena wywoławcza nieruchomości    -  30.000,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.000,00 zł, 
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
dnia 20.10.2014 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. 
I O/Nowogard nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470.

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 interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 
Burmistrz Nowogardu 

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,  
plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 
26.09.2014 r. nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 
Urząd Miejski 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,  
plac Wolności 1, na okres 21 dni wykazu z dnia 
19.09.2014 r. nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.  
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
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, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego:  
bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” 
można otrzymać w następujących punktach:

Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-
Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;  
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; 
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep 
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk,  
ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny,  
ul. Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse  
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;  
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund 
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”,  ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS  
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż 
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy  
w pobliżu Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 390 Burmistrza No-
wogardu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży kwia-
tów i zniczy w pobliżu Cmentarza Komunalnego w Nowogar-
dzie 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 2014 r. w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde 
licytowane miejsce do sprzedaży.

Wadium należy wnieść na rachunek w BANKU PEKAO S.A.  
I O/Nowogard nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 lub w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, ozna-
czając przedmiot, za który wnoszona jest opłata najpóźniej do 
dnia 14 października 2014 r.. Niewpłacenie wadium w wy-
znaczonym  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. 

Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetar-
gowe. 

Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana 
jest zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku 
nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz po-
większony o 23% podatek VAT. 

Umowa uprawnia do handlu od dnia 29 października  
do dnia 2 listopada 2014 r. 

Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony 
o wpłacone wadium, należy wpłacić do dnia 21 października 
2014 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard 
w BANKU PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 61 1240 3884 1111 
0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona 
jest opłata.

Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 
umowy 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 wylicytu-
je miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono 
lub jego różnica zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Harmonogram pracy  
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie

Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie zawiadamia, 
że przyjmuje do rejestracji listy kandydatów na radnych do 
Rady Miejskiej w Nowogardzie w następujących terminach:

2 października  2014  r. od godz. 1400 do godz. 1530

3 października  2014 r. od godz. 1400 do godz. 1530

6 października  2014 r. od godz. 1300 do godz. 1530

7 października  2014 r. od godz. 1300 do godz. 2400

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, pokój nr 
102, tel. 91 39 26 211, fax 91 39 26 206

Przewodniczący GKW 
      w Nowogardzie
Mieczysław Laskowski


