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Nad jeziorem
ładniej
Zakończono oczyszczanie i wykaszanie terenu wokół jeziorka przy osiedlu Radosława w Nowogardzie. Burmistrz
Robert Czapla skierował do tych prac osoby osadzone w
nowogardzkim Zakładzie Karnym.
Obecnie oczyszczany i wykaszany jest teren wokół jeziora. Wycięte gałęzie zostały przewiezione na Harcówkę gdzie
mieszkańcy będą je mogli wykorzystać do rozpalenia ogniska.

Stypendia
Prezesa Rady
Ministrów
ŻYCZENIA Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych,
przypadającego w dniu 3 grudnia życzymy,
aby nie opuszczało Państwa przekonanie,
że będąc osobą niepełnosprawną można normalnie żyć
i funkcjonować w społeczeństwie.
Abyście nie tracili wiary w swoje siły i możliwości,
a każdy kolejny dzień był dla Was powodem do radości.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Damian Simiński
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Bogumiła Leśniczek

25 listopada 2013 ponad 180 uczniów województwa zachodniopomorskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady
Ministrów. Stypendium takie może być przyznane jednemu uczniowi w każdej szkole ponadgimnazjalnej. W imieniu Premiera wyróżnienia wręczał wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.
Stypendium otrzymują uczniowie o najwyższej średniej,
nienagannym zachowaniu oraz działalności pozalekcyjnej.
W II Liceum Ogólnokształcącym stypendium uzyskała Barbara Pawłowska uczennica klasy IIIc.
Więcej szczegółów na stronie Radia Szczecin.
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Burmistrz podpisał projekt
budżetu gminy na rok 2014
W dniu 13 listopada br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla, podpisał projekt budżetu gminy na rok 2014, który trafi
pod obrady na najbliższą Sesje Rady Miejskiej 2 grudnia br. W związku z tym postanowiłam porozmawiać o projekcie
przyszłorocznego budżetu ze Skarbnikiem gminy Marcinem Marchewką.

Anna Narkiewicz: Panie Skarbniku, na najbliższej sesji Rady Miejskiej
odbędzie się pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2014.
Jak wyglądały prace nad tworzeniem
przyszłorocznego budżetu?
Marcin Marchewka: Na obowiązujących przepisach prawa. Burmistrz Nowogardu zobligowany jest do 15 listopada br. przedłożyć projekt budżetu na
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie. Przyszłoroczny budżet
opracowany został w oparciu przedłożone wnioski budżetowe, złożone przez
wszystkie jednostki organizacyjne gminy Nowogard - kierowników wydziałów,
jednostek pomocniczych i mieszkańców
gminy Nowogard. Wszystkie te wnioski,
na etapie tworzenia projektu budżetu,
zostały rozpatrzone, po czym zasadne
zostały wpisane do projektu budżetu.
Budżet jest dokumentem, który w posiadaniu Rady Miejskiej decyduje o jej
kształcie. Niemniej jednak, burmistrz
może wprowadzić autopoprawki czyli
ewentualne propozycje i sugestie. Rada
Miejska powinna uchwalić tak opracowany budżet do końca 31 grudnia.
A.N: Według pana oceny jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet
gminy?
M.M: Przyszłoroczny budżet jest
budżetem najlepszym, jaki udało się
przygotować, w oparciu o realne zaplanowane dochody budżetowe. W
tym miejscu należy podkreślić, iż stawki opłat i podatków lokalnych przyjęto

na poziomie obowiązujących w roku
2013. Co świadczy o tym, że mieszkańcy
gminy Nowogard, nie poniosą w przyszłorocznym budżecie dodatkowych
obciążeń. W oparciu o tak zaplanowane
dochody, gmina Nowogard w pierwszej
kolejności zabezpiecza realizacje zadań
statutowych ( w szczególności w zakresie pomocy społecznej, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej), następnie
należy zabezpieczyć spłatę rat zadłużenia oraz odsetek z tytułu obsługi długu
z poprzednich lat. W ten sposób opracowany budżet, pozwala na określenie
nadwyżki operacyjnej, która może być
skierowana na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2014 będą czynione
odpowiednie starania, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych
na realizacje zadań inwestycyjnych. Na
uwagę zasługuje fakt, że przyszłoroczny budżet przewiduje blisko 6 mln zł
na inwestycyjne. Co świadczy o tym, że
emisja zaplanowanych obligacji, na poziomie 1,5 mln zł., w niewielkim stopniu pokrywa przedmiotowe inwestycje.
Blisko 4,5 mln zł to środki własne, które
zostały wygospodarowane w ramach
prawidłowo prowadzonej gospodarki
finansowej gminy Nowogard. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi
9% i ta relacja świadczy o pozytywnym
rozwoju gminy Nowogard. W ostatnich
latach te działania stały się domeną gminy Nowogard. Wskaźnik inwestycji był
by znacznie wyższy, gdyby nie niewystarczające środki finansowe, które mają
pokryć zwiększające się z roku na rok
zadania nakładane na gminę przez rząd.
Dotyczy to głównie oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz gospodarki
komunalnej.
A.N: Słyszymy o problemach finansowych dotyczących oświaty w
Polsce. A jak to wygląda w przypadku
naszej gminy w przyszłorocznym budżecie?
M.M: Samorządom z roku na rok coraz trudniej jest finansować placówki
oświatowe. W budżecie gminy na rok
2014 zabezpieczono środki na realizację
zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej
opieki wychowawczej w wysokości blisko 27 200000,00 mln zł, w tym blisko

95 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę wysokość planowanej
przez Ministerstwo Finansów subwencji
oświatowej na poziomie 16 mln zł., łatwo policzyć, że gmina Nowogard rocznie dokłada środki własne w wysokości
ponad 12 mln zł.
Całość wydatków oświatowych stanowi 41% wszystkich wydatków bieżących. W budżecie zabezpieczono
wszystkie niezbędne wydatki związane
z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. Pomimo trudności z
finansowaniem wydatków oświatowych,
wygospodarowaliśmy środki na przygotowanie oraz realizację inwestycji.
A.N: Czy w budżecie na rok 2014
zabezpieczono środki w zakresie potrzebujących i szeroko pojętej pomocy społecznej?
M.M: Tak zabezpieczono środki w
budżecie na realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej jest to 19,94% ogółu
wydatków, co daje kwotę 13 275 295,00
mln zł, przeznaczając na:
• fundusz alimentacyjny - blisko 1,5
m`Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym działalność
nowo powstałego prywatnego żłobka i klubu dziecięcego, to kwota 126
tys. zł.
• Na 2014 rok zaplanowano mniejsze
wydatki w pomocy społecznej, gdyż
wynika to z zmniejszenia liczby osób
uprawnionych. Jest to skutkiem poprawy bytowej i zmniejszenia wskaźnika bezrobocia na terenie gminy
Nowogard.
A.N: Nasz gmina jest gminą miejsko-wiejską. Inwestycje miejskie są widoczne na każdym kroku, a jak to będzie wyglądało w przypadku terenów
wiejskich w roku budżetowym 2014?
M.M: Na Fundusz Sołecki zaplanowano kwotę 364 463,00 zł. Zgodnie z wolą
mieszkańców wszystkich sołectw, środki
funduszy sołeckich zostały przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć, służących poprawie warunków bytowych,
m.in.: remonty placów zabaw, naprawy
chodników i dróg wiejskich, utrzymanie
porządku i czystości, utrzymanie i nasadzenie zieleni, remont przystanków oraz
utrzymanie boisk i świetlic wiejskich.
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W przyszłorocznym budżecie, poza
wydatkami z funduszy sołeckich, mamy
zabezpieczone na:
• zagospodarowanie terenów pod place rekreacyjno – zabawowe – 100 tys.
zł
• remont i utrzymanie świetlic wiejskich – 200 tys. zł
• utrzymanie cmentarzy wiejskich – 30
tys. zł
• remont i utrzymanie bieżące dróg
wiejskich – 600 tys. zł
Ponadto burmistrz wyasygnował
około 1,5 mln zł na inwestycje w tereny
wiejskie.
Do pozostałych zadań należy zaliczyć:
• Budowa chodnika we wsi Karsk – 300
tys. zł
• realizacja małych projektów odnowy i rozwoju wsi w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) – 1 mln zł
• projekt budowy Mola w Olchowie 10 tys. zł
• Prace związane z projektem wykonania drogi dojazdowej do obszaru
inwestycyjnego Podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej, na terenie obrębu
Wojcieszyn – Miętno - ok 30 tys. zł
A.N: Jak kształtuje się zadłużenie
gminy Nowogard na tle przedłożonego projektu budżetu na rok 2014?
M.M: Stosownie do zapisów ustawy
o finansach publicznych, gmina Nowogard wraz z projektem budżetu przedkłada projekt wieloletniej prognozy
finansowej. Analizując wieloletnią prognozę należy zwrócić uwagę, że zadłużenie naszej gminy z roku na rok spada,
ponieważ spłacamy swoje zadłużenie
szybciej niż to planowaliśmy. W roku
2014 zaplanowano emisję obligacji na
poziomie 1,5 mln zł (na częściowe pokrycie inwestycji), a wykup samych obligacji przewidziano na poziomie 2,5 mln
zł, co świadczy o spadku zadłużenia. Najwyższy dług publiczny gmina Nowogard
osiągnie 2013 roku. Na skutek realizacji
priorytetowej inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala” za blisko 20 mln zł. Jednak
przyszłe lata to spadek zadłużenia, a
świadczy o tym choćby przyszły rok budżetowy, gdzie pomimo 6 mln inwestycji - zadłużenie spada. Jest to odzwierciedleniem tego, że działania, które na
chwilę obecną są prowadzone, mają na
celu oddłużanie gminy.
Dziękuje bardzo za udzielenie wywiadu.
Wywiad przeprowadziła:
Anna Narkiewicz
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I w Nowogardzie
są urodzeni społecznicy
Nie pomagamy sobie, nie współpracujemy? Nieprawda. Są sprawy, które potrafią połączyć organizacje pozarządowe, samorząd, biznes i mieszkańców.
Największe badania Polaków - np.
Diagnoza Społeczna - alarmują, że nasz
kapitał społeczny jest jednym z najniższych w Europie. Podobnie zeszłoroczne badanie stowarzyszenia Klon/Jawor,
z którego wynika, że w ciągu dwóch lat
liczba osób angażujących się w działalność społeczną spadła aż o 61 proc. Jednak w naszym mieście mieszkają osoby,
o których warto wspomnieć.
W czwartek, 21 listopada br., o godz.
14.00 burmistrz Nowogardu wraz z radnym Lechem Jurkiem i kierownikiem
GKMiOŚ Tadeuszem Fiejdaszem spotkał
się z panią Alfredą Turko, by podziękować jej za opiekę na ogródkiem przy ul.
Warszawskiej.
Pani Alfreda czyni to już od dłuższego czasu społecznie, upiększając tą
część miasta, dzięki swojej bezintere-

sownej pracy. W słowach podziękowania, które skierował do gościa burmistrz,
zauważył, że mieszkańcy – szczególnie
ci młodsi – powinni brać z niej przykład,
jak powinno się dbać o wizerunek miasta, szczególnie o okolice swego miejsca
zamieszkania. Wzruszona pani Alfreda
podziękowała za miłe słowa skierowane
pod jej adresem i zwracając się do Roberta Czapli powiedziała, że to on – jako
burmistrz Nowogardu – przyczynia się
w większym stopniu, dzięki remontom,
do upiększania miasta.
Warto wyróżniać takie osoby jak pani
Alfreda Turko, które bezinteresownie
działają dla dobra lokalnej społeczności
– bo ich działanie jest najprawdziwszą
lekcją patriotyzmu szeroko pojętego.
Tekst i zdjęcia: Piotr Suchy

PSZOK otwarty
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że
uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Do PSZOK-u, który został zlokalizowany w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, można bezpłatnie
oddawać m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, opony samochodowe (do 4 szt. rocznie na rodzinę) i odpady
budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg rocznie na rodzinę).
p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Nowy zarząd Nowogardzkiego Stowarzyszenia
Klub Abstynenta „HANIA” u burmistrza
W środę, 20 listopada br., o godz. 11.00 burmistrz Nowogardu spotkał się z nowym zarządem Nowogardzkiego Stowarzyszenia Klub
Abstynenta „HANIA”.
W czasie spotkania zarząd wyraził słowa
wdzięczności za pomoc i dotychczasowe wsparcie,
jakie Klub Abstynenta „Hania” otrzymał ze strony
burmistrza Roberta Czapli. Członkowie zarządu z
nieukrywaną radością przyjęli również obietnicę o
dalszym wspieraniu przez gminę Nowogard działalności Nowogardzkiego Stowarzyszenia Klub
Abstynenta „HANIA”. Spotkanie to było również
okazją do omówienia spraw bieżących.
Tekst i zdjęcie: Piotr Suchy

Problem „bezpańskich” psów
Co jakiś czas pojawiają się pojedyncze sygnały o „bezpańskich” psach na terenie naszej gminy.
Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków
mają swo-ich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to
głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie.
Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.
Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki
są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas
watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie
której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia,
albo i dłużej. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów.
Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego,
że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę - o ile nie
będzie dokarmiane - w końcu samo opuści posesję i wróci do
swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy
powrotu do domu!
Jak zgłosić bezdomne zwierzę?
W kwestii dotyczącej wyprowadzania oraz utrzymywania psów w sposób bezpieczny dla osób trzecich oraz innych
zwierząt, a także sprzątania psich odchodów przez ich właścicieli kompetentnym do udzielenia odpowiedzi jest Komisariat
Policji w Nowogardzie, albowiem powyższe sytuacje kwalifikowane są jako wykroczenia przeciwko obowiązującemu prawu.
W przypadku wypuszczania psów bez dozoru należy powiadomić o tym fakcie dyżurnego policji lub dzielnicowego.
W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę
jest bezpańskie i jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:

a) zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy
jest agresywne),
b) zwierzę jest ranne,
c) został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,
należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do: Urzędu Gminy w
Nowogardzie - w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 91 39 26
239, 91 39 26 200, a poza godzinami pracy urzędu można powiadomić Komisariat Policji w Nowogardzie – tel. 91 57 92 311
Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji lub do sołtysa należy podać:
- swoje dane osobowe,
- miejsce przebywania zwierzęcia,
- nr telefonu kontaktowego.
Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję
dotyczącą wyłapania zwierzęcia.
Odławianie zwierząt odbywa się w sposób doraźny. Na terenie gminy Nowogard usługi te świadczą firmy „AnimalVet”
z Nowogardu oraz „Animal Control” z Polic. Odłowione zwierzęta trafiają do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, gm.
Golczewo. W ostatnim kwartale przyjęto 12 zgłoszeń o bezdomnych psach, w wyniku których zlecono ich odłowienie i
umieszczenie w schronisku dla zwierząt.
Prosimy mieszkańców gminy Nowogard o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta,
głównie psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela.
Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie
zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny do 250 złotych”.
Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego
domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego
właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.
Piotr Suchy
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Obchody dni Honorowego Krwiodawstwa

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża
30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyły się obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa w Nowogardzie. Spotkanie otworzył prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża Zdzisław Szmit
witając wszystkich bardzo serdecznie. Następnie wraz z zaproszonymi gośćmi oraz członkami Klubu HDK rozpoczęli
spotkanie od wysłuchania hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych m.in.:burmistrz Nowogard Robert Czapla,
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, wójt gminy Osina Krzysztof
Szwedo. Obecny byli również: prezes Zachodniopomorskiego
Zarządu PCK, jednocześnie dyr. Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dr. Jarosław Nowak. A także członkowie klubu oraz sponsorzy.
Na spotkaniu przedstawiona została historia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, który
obchodzi w tym roku 55 – lecie swojego istnienia.
Następnie prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża Zdzisław Szmit wręczył odznaczenia Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia dla
sponsorów wspierających działalność Ruchu Honorowego
Krwiodawstwa.
A byli to:
Barbara Wilczek – burmistrz Dobrej Nowogardzkiej
Wierzchnicki Edward – Krwiodawstwo Dobra Nowogardzka
Król Stanisław- Dobra Nowogardzka
Piotrowski Tadeusz – Nadleśnictwo Nowogard
Krzysztof Filip – Mat – Bud Nowogard
Wiesław Małek – Aumix Nowogard
Agnieszka Kapuda - księgarnia „CYMELIA” Nowogard
Małgorzata Ołubiec – księgarnia Nowogard
W spotkaniu głos zabrali zaproszeni goście doceniając postawę krwiodawców, którzy bezinteresownie oddając krew ratują życie i zdrowie innym.
Uznania i ciepłe słowa za działalność Klubu padły także
ze strony burmistrza Roberta Czapli, który dziękując za to że
są tacy ludzie, którzy w ten niepowtarzalny sposób, zupełnie
bezinteresownie i szczerze pomagają innym ludziom i ratują
ludzkie życie, podkreślił „...iż każda ilość oddanej krwi, nawet
ta najmniejsza zawsze ratuje czyjeś ludzkie życie, a to dar bezcenny”. W najbliższym sąsiedztwie brak jest stałych punktów
krwiodawstwa (Nowogard Goleniów Osina, Dobra) oprócz
Gryfic. Krwiodawcy, których przybywa z roku na rok, co świadczy o wrażliwości społecznej, nie mają możliwości oddania
krwi. To martwi. Rodzą się zatem liczne pytania i wątpliwości: dlaczego są likwidowane stałe punkty krwiodawstwa? O
co w tym wszystkim chodzi? Mimo wielu podjętych działań
przez burmistrza, a między innymi wystosowanie pisma do
Ministra Zdrowia o utworzeniu stałego punktu krwiodawstwa
przy Miejskim Szpitalu Publicznym w Nowogardzie, otrzymano odpowiedz, że w Nowogardzie na obecną chwile nie zostanie utworzony punkt bowiem Ministerstwo przewidziało
tylko ambulans do pobierana krwi dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa w Szczecinie. Jednak sam ambulans problemów honorowego krwiodawstwa i zapotrzebowania na krew
nie rozwiąże.
W trakcie spotkania na ręce burmistrza Nowogardu złożono podziękowania i słowa uznania za wspieranie Ruchu Krwio-

dawstwa. Podobnego podziękowania otrzymali również: burmistrz Dobrej Nowogardzkiej oraz Wójt gminy Osina.
Uroczystość była nie tylko okazją do wręczenia nagród i
odznaczeń osobom, które systematycznie oddają krew, organizują akcje krwiodawstwa i wspierają rozwój honorowego
krwiodawstwa, lecz stała się także jedyną w swoim rodzaju
okazją do spotkania krwiodawców i przyjaciół Polskiego Czerwonego Krzyża.

Anna Narkiewicz
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Wywiad ze Stanisławą Jakubczak, Prezes Oddziału ZNP w Nowogardzie

Dzisiejsza oświata
Nie znam takiej gminy jak Nowogard, która dokłada na utrzymanie oświaty drugie tyle co przekazywane jest samorządowi
jako dotacja na prowadzenie placówek oświatowych na jej terenie (St. Jakubczak, Prezes Oddziału ZNP w Nowogardzie).
Piotr Suchy: Pani Prezes, głośno jest ostatnio o zamykaniu szkół i zwalnianiu nauczycieli. Co jest tego podstawową
przyczyną?
Stanisława Jakubczak, Prezes Oddziału ZNP w Nowogardzie: Dwa razy w roku jestem na szkoleniach związkowych, gdzie
spotykają się prezesi Oddziałów ZNP województwa Zachodniopomorskiego, a ostatnio również Pomorskiego i Lubuskiego
skąd otrzymuję informacje, że na skutek zbyt małych środków
przekazywanych przez państwo na prowadzenie oświaty co roku
ubywa przede wszystkim szkół, a w związku z tym zwalniani są
nauczyciele. Na nic zdają się protesty rodziców, nauczycieli, walczących o istnienie placówek, gdy brak jest pieniędzy.
PS: Jakie jest więc zadanie Związku na ten czas?
SJ: Zadaniem Związku jest utrzymywanie zatrudnienia dla
wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy zostali skrzywdzeni przez centralny system zarządzający zmuszający ich do
pracy w wieku, w którym są w stanie pracować tylko jednostki.
PS: Co dziś staje się największym problemem?
SJ: Nauczyciele, podejmujący pracę, szli do tego zawodu ze
względu na przywileje zawarte w Karcie Nauczyciela, tj.30-letni
okres pracy, wakacje w celu regeneracji sił oraz urlopy zdrowotne. Obecnie rządzący szukając oszczędności zniweczyli ustalenia
poprzedników twierdząc, że damy radę pracować do 67 roku
życia. Myślę, że zaplanowany system oświatowy jest testem na
wytrwałość życia człowieka, gdyż w tych warunkach wielu z nas
nie doczeka się emerytury.
PS: A jak ma się sprawa z zarobkami wśród nauczycieli?
SJ: Wbrew opinii na pewno nie przyciągają do pracy tym zawodzie zarobki, gdyż nauczycielskie pensje zasadnicze z tytułem
magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
- dla nauczyciela stażysty: 2.325 zł
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.393 zł
- dla nauczyciela mianowanego: 2.717 zł
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.191 zł
Ale są to pobory zasadnicze brutto.
Jeżeli do tych pensji doliczyć dodatki, o których tak głośno
się dyskutuje, co by tu jeszcze nam zabrać, np. stażowy dla stażysty - 0%, dodatek motywacyjny 0%, a od tych poborów trzeba
odliczyć około 35 % na podatki, jak: ZUS i inne, to nauczyciel rozpoczynający pracę na rękę otrzyma niewiele ponad 1500 zł. Nie
ma czego nam zazdrościć, zwłaszcza, że obecnie ze względu na
podniesienie wieku emerytalnego oraz malejącą liczbę uczniów
młodzi nauczyciele, w zasadzie nie mają możliwości podjęcia
pracy w wyuczonym zawodzie.
PS: Jakie propozycje rządu są dla środowiska nauczycielskiego zagrożeniem?
SJ: Propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie
Nauczyciela proponowane przez rząd zmierzają do degradacji
środowiska nauczycielskiego, byle jakości nauczania i dalszej
likwidacji placówek oświatowych i tym zamierzeniom Związek
Nauczycielstwa Polskiego mówi DOŚĆ.
PS: Jakie kroki planuje ZNP w obronie praw nauczycieli?
SJ: Od 18 – 23 listopada br. w placówkach oświatowych trwać
będzie akcja protestacyjna, 23 listopada /sobota/ ZNP będzie
protestować w Warszawie. W tej akcji Oddział ZNP Nowogard reprezentować będzie Zarząd i prezesi Ogniska ZNP w placówkach.

PS: Jak ocenia Pani działalność burmistrza wobec nowogardzkiej oświaty?
SJ: Pomimo bardzo napiętego budżetu w naszej gminie, szkoły, według obietnicy Pana Burmistrza z dnia 18 października br.
nie będą likwidowane i nie będzie zwolnień nauczycieli. Dziękuję
Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli, za ogromną troskę za wychowanie naszych pociech a zarazem nas nauczycieli i pracowników oświaty.
PS: Dziękuję za wywiad.
Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym,
które mają obowiązywać od 2014 r.
Przeczytaj koniecznie!
I. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu
na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
- stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj.
nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne,
wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)
- ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych
- pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)
2. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
3. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
II. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST
będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze
wzmocnioną rolą rodziców
3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z
jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych
nauczycieli.
Wg materiałów z ZNP o./Nowogard
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CENTRUM SPORTÓW „FIRA” - OTWARTE!
Nowogard w końcu doczekał się centrum sportu z prawdziwego zdarzenia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku i płci.
W sobotę, 30 listopada br., o godz. 17.00 burmistrz Nowogardu uczestniczył w otwarciu nowego Centrum Sportów - Fitness Klubu „FIRA”.
Na otwarciu nie mogło zabraknąć nowogardzianki Ewy
Durskiej - dwukrotnej mistrzyni paraolimpijskiej z Sydney
(2000r.) i Londynu (2012r.), a także dwukrotnej mistrzyni świata z Birmingham (1998r.) i Christchurch (2011r.), a także Piotra
Bagińskiego - utytułowanego polskiego zawodnika brazylijskiego jiu-jitsu (BJJ), wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski oraz zagranicznych turniejów, posiadacza czarnego pasa
w BJJ oraz judo. Na otwarcie Centrum przybył również Maciej
„Irokez” Jewtuszko - polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi lekkiej, pierwszy i aktualny międzynarodowy
mistrz KSW w wadze lekkiej.
W ramach inauguracji Centrum Sportów, każdy chętny – a
takich nie zabrakło - miał możliwość uczestnictwa w darmowym treningu bokserskim. Centrum Sportów oddaje do dyspozycji dużą siłownię, wyposażoną w profesjonalny sprzęt
siłowy i cardio, nowe maszyny, pełne zaplecze w postaci

osobnych szatni i natrysków, a poza tym całkiem osobną salę
fitness, na której odbywać się będą zajęcia różnego rodzaju,
prowadzone przez instruktorów. Planowane są zajęcia zarówno dzieci oraz młodzieży, jak i dla dorosłych.
Co oferuje Fira?
Siłownię ze strefą cardio, Yoga, BJJ, Boks, Fitness, Pilates,
Aerobic, Body Shape, Zumba – to wszystko czeka na dorosłych. A dla dzieci? Dzieci również mają w czym wybierać: BJJ,
Boks, Yoga, gimnastyka dla dzieci z nadwagą. Zarówno dla
dzieci jak i dorosłych prowadzone będą konsultacje dietetyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.
Kadra (boks i BJJ):
Trenerami od boksu będą Piotr Ławiński i Oleg Sidorov z
klubu Spartakus Szczecin, brazylijskiego jiu - jitsu trenerem
będzie Bartosz Węgielnik z teamu Berserker’s Team Stargard
Szczeciński, zaś Piotr „Bagi” Bagiński będzie czuwał nad rozwojem nowogardzkiej sekcji BJJ.
zdjęcia i tekst: Piotr Suchy
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BO WSZYSCY POLACY TO…
No właśnie! To... teraz można by pisać bez końca wiele opinii o nas. Opinii
naszych i nie naszych, podzielanych
przez nas i nie podzielanych. Kiedy
jednak przytoczymy fragment tekstu
nadal bardzo popularnej wśród nas
piosenki, mówiący o tym, że... „wszyscy Polacy to jedna rodzina”, to jawi
się najprawdziwszy problem, bo...
prawda to czy fałsz?
Rodziny wszak mamy różne, dewiacyjne i tylko skłócone też.
Zatem w takim kontekście powyższy cytat możemy zaliczyć do
prawdziwych. Problem w tym, że pojęcie rodziny przez wielu z
nas sprowadzane jest wprost do „Świętej Rodziny”, a już w takim
kontekście nie jest to aż takie oczywiste. Zatem... ?
W porównaniu z historią wielu europejskich nacji nasza pisana historia jest na tyle młodziutka, że często trzeba posiłkować
się legendami opowiadającymi o czasach wcześniejszych. I tak
legenda o Lechu, Czechu i Rusie mówi o rozejściu się plemion
słowiańskich. Jeśli nawet było to rozejście bezkonfliktowe, to późniejsze historie nakreślają już różne scenariusze. Z kolei legendy
o Popielu, Piaście Kołodzieju albo (późniejsza) o Wandzie - co za
Niemca iść nie chciała - tyczą się Polan.
Najwcześniejsze zapiski naszej historii nie były raczej dokonywane ręką rodzimych praprzodków. Musimy tu polegać na przedstawicielach innych nacji, jakże często określanych jako „anonim”.
A wszystko to mogło zaistnieć wraz z napływem chrześcijaństwa.

Tysiąclecie przyjęcia chrztu już mamy za sobą, jednak w dalszym ciągu niemal każdy współczesny dzień to „dopiero” pierwsze milenium jakiegoś opisanego wydarzenia na dzisiejszych polskich ziemiach.
Czy jednak z tego powodu wolno nam nadal uważać się za
„bobasa” cywilizacyjnego i oczekiwać jakichkolwiek przynależnych mu profitów?
Nie wszystkim jest to potrzebne, ale jeśli niektórym tak, to...
z pełną,
aż do bólu, konsekwencją!
Dzięki chrześcijaństwu możemy uważać, że żyjemy w globalnej rodzinie, ale i w związku z historią rozwoju europejskiego
chrześcijaństwa doszło do tego, że wielu z nas widzi przeciwników (a nawet wrogów) za każdą granicą i wewnątrz naszego terytorium też. Czy tak powinno być nadal? A jeśli nie, to dlaczego tak
było i nadal (niestety) jest?
Nasze porzekadła typu: „z rodziną najlepiej wychodzi się
na zdjęciu” albo „kuzyn to nie rodzina” – w odniesieniu do nacji
ościennych traktowa-nych jako wspólna europejska rodzina - dają
już pewien ogląd sytuacji w tym zakresie. Opinie innych nacji o
naszej też są nam dość powszechnie znane. Problem w tym, czy
rzutują na nasze samowychowanie - jeśli w ogóle takowe świadomie podejmujemy?
Złośliwiec mógłby teraz pokusić się o podpowiedź, że i owszem, jesteśmy rodziną - ponieważ nad wyraz zgodnie odrzucamy
opinie, które nam nie pasują. Może...
Lech Jurek

Regulamin konkursu
„Najładniejsza aranżacja świąteczna 2013”
§1
Organizatorem konkursu „Najładniejsza aranżacja świąteczna 2013” jest Burmistrz Nowogardu
Celem konkursu jest podkreślenie nastroju Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz podniesienie walorów dekoracyjnych i estetycznych, budynków mieszkalnych na terenie miasta i
gminy Nowogard
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs kierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących
nieruchomości na terenie gminy Nowogard i osób prawnych posiadających nieruchomości zlokalizowane Na terenie gminy Nowogard.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie nieruchomości w dowolnej formie (pisemnej, mailowej lub osobiście)
do wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 lub e-mailem na adres: konkurs@nowogard.pl w terminie do 18.12.2013 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii
nieruchomości zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej
www.nowogard.pl oraz w prasie lokalnej.
§ 3 Terminarz
18.12.2013 r. – upływa termin zgłoszeń do udziału w konkursie
27.12.2013 – 06.01.2014 r. – przeprowadzenie wizji w terenie
przez komisję konkursową
15.01.2014 r. – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu
Piecza nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz
przestrzeganiem regulaminu zostaje powierzona komisji konkursowej.
Komisję konkursową powoła Burmistrz Nowogardu w terminie do 31.12.2013 r. W skład komisji konkursowej wchodzi 3
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Komisja konkursowa dokona oceny dekoracji oraz ustali i zatwierdzi listę laureatów konkursu.
Komisja dokona oceny w oparciu o poniższe kryteria:
- ogólne walory dekoracyjne, wrażenia estetyczne i atrakcyjność – 0-10 pkt.
- nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej – 0-5 pkt.
- oryginalność i indywidualność dekoracji – 0-10 pkt.
Na wniosek komisji konkursowej organizator zastrzega sobie
prawo odstąpienia od konkursu jeżeli w danej kategorii wpłynie
tylko jedna oferta lub zgłoszenia do konkursu nie spełnią kryteriów określonych w § 2 oraz do rozszerzenia listy laureatów.
§ 5 Nagrody w konkursie
Nagrodami w konkursie są bony pieniężne o łącznej wartości
4 000 zł.
W kategorii budynek jednorodzinny wolnostojący główna nagroda bon o równowartości
3 000 zł
W kategorii balkon w budynkach wielorodzinnych główna nagroda bon o równowartości
1 000 zł
zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania na stronie www.
nowogard.pl

6.12.2013 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

9

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na
sprzedaż działki zabudowanej, położonej
w obrębie Czermnica gm. Nowogard.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
55/3 o pow. 307 m2 (symbol użytku gruntowego – B-RV) zabudowana budynkiem o numerze ewidencyjnym 107 o pow. użytkowej
100,13 m2, położona w obrębie Czermnica gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00030789/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz. 1000 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 13.300,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.330,00 zł najpóźniej
do dnia 20.01.2014r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, tel. (91) 39 - 26 - 225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl, www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
414/10 o pow. 506 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego
Bp), położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00029054/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości. Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony,
ponieważ działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014r. o godz.1015 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 50.600,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 5.060,00 zł. należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 06.01.2014r.
do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr
6112403884 1111000042092470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
06.01.2014r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium
w wyznaczonym terminie.
wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie w dniu 09.01.2014r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.nowogard.pl www.bip.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym
187 o pow. 450 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp),
położona w obrębie nr 2 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28752 w
Sądzie Rejonowym w Goleniowie
i nie jest obciążona żadnymi
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub właściciela, których
działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości.
Działka przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, ponieważ
nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki przeznaczonej pod
budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2014r. o godz.1000 w sali
obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 19.000,00 zł.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na w/w konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
13.01.2014r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium
w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie w dniu 16.01.2014r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl oraz www. nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż
działki rolnej niezabudowanej, położonej
w obrębie Wyszomierz gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna o numerze ewidencyjnym 268 o pow. 905 m2 (symbol użytku gruntowego – RIVa) niezabudowana, położona w obrębie Wyszomierz gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00004229/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani
hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2014r. o godz. 1015 w sali
obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 30.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.000,00 zł najpóźniej
do dnia 13.01.2014r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A. O/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
plac Wolności 1, tel. (91) 39 - 26 - 225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Jak segregować odpady?
Właśnie mija szósty miesiąc od czasu gdy weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Ustawa ta, zwana czasami „ustawą śmieciową”, m.in. nakłada na gminy obowiązek objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina będzie też rozliczana z osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów. Do spełnienia tego warunku
niezbędna jest właściwie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
- mięsa, kości,
W związku z powyższym Zarząd Budynków Komunalnych w
- odchodów zwierzęcych,
Nowogardzie przypomina zasady jakim należy się kierować se- papierosów i niedopałków,
gregując odpady. Poniżej publikujemy kilka praktycznych inforPojemnik czarny lub srebrny (metalowy) przeznaczony jest
macji.
Na terenie gminy Nowogard stosuje się następujące rodzaje na odpady zmieszane.
Wrzucamy tam:
pojemników lub worków:
- artykuły higieniczne, tzw. pampersy,
Worek lub pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier.
- kalki oraz papier przebitkowy, papier od faxu,
Wrzucamy tam:
- tworzywa piankowe, styropian i naczynia jednorazowe sty-wykorzystany papier,
ropianowe,
- gazety, książki, zeszyty, katalogi,
- produkty z tworzyw sztuczne typu: zabawki , szczoteczki do
- torebki papierowe, papier pakowy,
zębów, strzykawki,
- karton, pudełka i tekturę.
- butelki fajansowe, porcelanę i ceramikę,
Nie wrzucamy:
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki
- kartonów po mleku i napojach,
po farbach i lakierach,
- kalek oraz papieru przebitkowego, papieru od faxu,
- mięso i kości,
- artykułów higienicznych, tzw. pampersów,
- popiół z pieców węglowych (ostudzony).
- tapet i worków po materiałach budowlanych.
Nie wrzucamy:
Worek lub pojemnik żółty przeznaczony jest na tworzywa
-odpadów z wymienionych wyżej frakcji odpadów zbieranych
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.
selektywnie,
Wrzucamy tam:
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- puste, niezakręcone butelki po napojach (PET, PE) kosmety- baterii i akumulatorów,
kach i środkach czystości (np. szamponach i chemii gospodar- odpadów niebezpiecznych (leki, żarówki, baterie).
czej),
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
- kartony po sokach czy mleku, kartony po proszku do prania,
i elektroniczny odbierane są w formie tzw. wystawki dwa razy
papier po maśle,
do roku. Przez cały rok można je bezpłatnie oddać do Punktu
- folię i torebki z tworzyw sztucznych,
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zo- plastikowe kanistry, skrzynki, doniczki i wiadra
- drobny złom (aluminiowe puszki po napojach, opakowania stał uruchomiony w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania
Odpadami w Słajsinie.
po dezodorantach itp.),
Warto w tym miejscu przypomnieć, że do odpadów wiel- plastikowe opakowania po margarynie, jogurcie, serkach,
kogabarytowych zaliczamy odpady komunalne, których gasmalcu, lodach itp.,
baryty uniemożliwiają umieszczenie ich w standardowych poNie wrzucamy:
jemnikach na odpady a więc meble, dywany, materace, kołdry,
- opakowań po lekach,
- tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych pierzyny, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Opony nie są odpadami wielkogabarytowymi. Nie można
styropianowych,
- produktów z tworzyw sztucznych typu: zabawki , szczoteczki pozbywać się ich w ramach akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznedo zębów, strzykawki,
- opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemni- go. Można je natomiast bezpłatnie dostarczyć do PSZOK. Rocznie każda rodzina może oddać cztery opony.
ków po farbach i lakierach,
Zbiórka odpadów zielonych prowadzona jest pięć razy do
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
roku (raz w miesiącu od maja do września). Przez cały rok moż- sprzętu RTV i AGD a także ich części.
na je bezpłatnie oddać do PSZOK. Raz w roku organizowana jest
Worek i pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło.
zbiórka choinek.
Wrzucamy tam:
Każda rodzina może bezpłatnie oddać do 100 kg odpadów
- białe i kolorowe butelki, słoiki,
budowlanych i rozbiórkowych dostarczając je do PSZOK. Od- opakowania szklane po kosmetykach.
pady tego typu w ilości przekraczającej 100 kg należy umieszNie wrzucamy:
czać w specjalnych kontenerach, które na zlecenie właściciela
- kapsli, korków,
nieruchomości są wywożone przez przedsiębiorcę odbierające- butelek fajansowych, porcelany i ceramiki,
go odpady.
- butelek z tworzyw sztucznych,
Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do
- luster, żarówek, szkła okiennego i zbrojonego.
Worek i pojemnik brązowy przeznaczony jest na odpady ule- tego przeznaczonych znajdujących się w aptekach.
Zużyte baterie i akumulatory również powinny trafiać do
gające biodegradacji i odpady zielone.
punktów do tego przeznaczonych (pojemniki na baterie możWrzucamy tam:
- odpady spożywcze, resztki produktów mlecznych, skorupki na znaleźć w sklepach, szkołach i przedszkolach) lub do PSZOK.
Podobnie jak używana odzież i tekstylia, które powinny być
jaj, łupiny orzechów,
dostarczone do PSZOK lub specjalnie do tego przeznaczonych
- fusy po kawie, saszetki po herbatach,
- kwiaty, ziemię po kwiatach doniczkowych,
pojemnikach znajdujących się na terenie gminy Nowogard.
- ściętą trawę, chwasty, gałązki drzew i krzewów, liście,
p.o. Kierownika ZBK
- popiół z kominka i z grilla.
Grażyna Grosicka
Nie wrzucamy:

6.12.2013 r.
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.
Oznaczenie
Oznaczenie
Opis
Przeznaczenie
Cena działki Stan
Warunki
Forma zbycia
nieruchomości nieruchomości wg nieruchomości nieruchomości i sposób
władania płatności
wg katastru
księgi wieczystej
jej zagospodarowania
1. Obręb nr 1
SZ1O/00044658/6
działka
Brak planu
80.000,00 zł własność Jednorazowo
Przetarg
m. Nowogard
niezabudowana zagospodarowania
przed
nieograniczony
ul. T. Kościuszki
przestrzennego.
zawarciem
aktu
działka o numerze
Zgodnie ze Studium
notarialnego
ewidencyjnym
uwarunkowań
107/2 o pow. 1404
i kierunków
m2
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Nowogard – tereny
przeznaczone pod
uprawy polowe, łąki
i pastwiska. W części
działki sugerowana
lokalizacja poza
strefami zabudowy
i w podstrefach
podmiejskich
– zabudowa
wielofunkcyjna
z dominacją
mieszkaniowej.

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia
wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 03.12.2013r. do dnia 24.12.2013r.

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie wykazu
z dnia 28.11.2013 roku
nieruchomości gminnej przeznaczonej do
dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.
Informacje dotyczące wykazanej nieruchomości
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i
Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr
207 tel. 91 3926227

Nowogardzki Dom Kultury
– Kino „ORZEŁ”
12.12.2013 godz. 16.00
13.12.2013 godz. 16.00
14.12.2013 godz. 16.00

KRAINA LODU

animacja familijna / przygodowy USA / 2013 / 108 min.
B/O
13.12.2013 godz. 19:00
14.12.2013 godz. 19:00
15.12.2013 godz. 20:00

GRA ENDERA

20.12.2013 godz. 20.00
21.12.2013 godz. 19.00
22.12.2013 godz. 19.00

WYŚCIG

biograficzny / dramat / sportowy USA / 2013 / 123 min. 12 lat
27.12.2013 godz. 17.00
28.12.2013 godz. 17.00
29.12.2013 godz. 17.00

IGRZYSKA ŚMIERCI:
W PIERŚCIENIU
OGNIA

science-fiction / akcja / przygodowy USA / 2013 / 114
min. 12 lat

akcja / dramat / science-fiction,
USA / 2013 / 146 min. 12 lat

20.12.2013 godz. 17.00
21.12.2013 godz. 16.00
22.12.2013 godz. 16.00

27.12.2013 godz. 20.00
28.12.2013 godz. 20.00
29.12.2013 godz. 20.00

KRAINA LODU

animacja familijna / przygodowy USA / 2013 / 108 min.
B/O

DON JON

komedia USA / 2013 / 90 min.
lat 15

normalny - 15 zł; ulgowy* - 12 zł
rodzinny** – 12 zł; zbiorowy*** – 11 zł
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Mikołajkowy
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

7 grudnia 2013 r.

Stadion Miejski
w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00
(odprawa techniczna 10:45)

Zadanie
współfinansowane
przez Gminę
Nowogard

www.nowogard.pl

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.
Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Nowogard,
700-lecia 13, tel. 91 381 51 11

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; Nowogardzki
Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul.
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego
5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep
spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego;
Apteka „NIEBIESKA 2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”,
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”, ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska
Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul.
Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c;
Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA, Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema
58, 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; ZBK ul. 700 -lecia 14,

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

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

Antoni Bielida

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

Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 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

