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So³tys Marek Gaj s³owa dotrzyma³ - podczas wizyty 
burmistrza w dniu 13 lipca zadeklarowa³, ¿e we wtorek 
czyli 19 lipca prace zostan¹ zakoñczone. Faktycznie 
zaplanowane prace wykonano - zarówno w œwietlicy jak i 
prace na rowach wzd³u¿ drogi. O pracy osadzonych i ko-
ordynatorze grupy wyra¿a³ siê w samych superlatywach. 
Do zaproszonych goœci z Zak³adu Karnego powiedzia³ 
wprost - „Bez pomocy osadzonych nasze rowy jeszcze 
d³ugo by³yby zaroœniête, a krzaki zagra¿a³yby bezpie-
czenstwu na drodze. Podobnie ze œwietlic¹. Przyznajê, 
¿e sam osobiœcie jestem zmêczony, ale niezmiernie 
zadowolony - tyle dobrej roboty w tak krótkim czasie 
dawno nie wykonaliœmy!”

Ale so³tys niespokojny duch, ju¿ ma kolejne plany - o 
czym rozmawia³ z burmistrzem? Nie wiem, ale burmistrz 
wstêpnie zaakceptowa³ ambitne plany goœcinnych i pra-
cowitych mieszkañców.

tekst i foto LMM

Szczytniki
- œwietlica jak nowa!

B³otno

W miejscowosci B³otno znajduje sie XIX - wieczny 
park, w którym wytyczona zosta³a scie¿ka spacerowo - 
dydaktyczna. Z inicjatywy dzia³aj¹cego Stowarzyszenia 
Przyjació³ B³otna „ANTONÓWKA” Gmina Nowogard 
z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie i zrealizowa³a projekt 
pn. „Doposa¿enie œcie¿ki spacerowo - dydaktycznej w 
Parku Gminnym w B³otnie”.

W ramach projektu dokupiono i zamontowano wiatê, 
2 zestawy sto³owe, 6 ³awek oraz wybudowano sta³e 
palenisko. Doposa¿ona w powy¿sze elementy œcie¿ka 
bêdzie spe³niaæ funkcje edukacyjne i rekreacyjne dla 
mieszkanców B³otna i okolic.

Projekt dofinansowany zosta³ w ramach Programu 

Doposa¿ono œcie¿kê
spacerowo - dydaktyczn¹

UWAGA!
Ze wzglêdu na przerwê urlopow¹ kolejne wydanie 

„Wiadomoœci Samorz¹dowych” uka¿e siê 17 sierpnia.

W „Wiadomoœciach Samorz¹dowych” nr 12 (193) z dnia 30.06.2011 
r. omawiaj¹c podjêcie uchwa³y nr IX/55/11 „8 milionów na wsparcie 
bud¿etu” napisa³em: „Przeciwko tej uchwale g³osowali tylko radni 
klubu Wspólny Nowogard”. Prostujê - radni Wspólnego Nowo-
gardu wstrzymali siê od g³osu.
Przy opisie podejmowania uchwa³y  nr IX/56/11 „20 milionów na 
szpital” napisa³em: „Tej uchwa³y tak¿e nie poparli radni klubu No-
wogard”. Prostujê - owo zdanie powinno brzmieæ nastêpuj¹co:”Tej 
uchwa³y tak¿e nie poparli radni klubu Wspólny Nowogard 
wstrzymuj¹c siê od g³osu”.
Radnych klubu Wspólny Nowogard i ich sympatyków przepraszam.

Les³aw M. Marek

Sprostowanie
dokoñczenie na str.4

Burmistrz Nowogardu oraz Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej w Nowogardzie zapraszaj¹ wszystkich 
mieszkañców gminy Nowogard na Gminne Do¿ynki, 
które odbêd¹ siê 27 sierpnia br., w B³otnie.

Gminne Do¿ynki
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Ju¿ od trzech lat spotykaj¹ siê w Nowogardzie 
cz³onkowie klubów abstynenckich, by razem spêdzaæ 
czas, bawiæ siê i co najwa¿niejsze wspieraæ w walce z 
na³ogiem, któr¹ ka¿dy z nich toczy codziennie. S³uchaj¹c 
opowieœci tych ludzi nabiera siê do nich szacunku i rodzi 
siê podziw dla ich hartu ducha, silnej woli i wytrwa³oœci. 
To nie jest konkurencja sportowa - skok, podium, medal... 
Te zawody trwaj¹ latami i tylko najwytrwalsi wygrywaj¹....

Grubo ponad 100 osób z Nowogardu, okolicznych 
miast, a nawet z Torunia zebra³o siê w sobotê 16 lipca 
na piêknie przygotowanych obiektach Klubu „Hania”.

Rozpoczê³o siê relaksowo od strzelania z wiatrówki, 
potem msza œwiêta i wreszcie zabawa. 

O dzia³aniach klubu mówili prezes klubu Boles³aw 
Boratyñski i wiceprezes Wies³aw Filipczak. Za wyjatkowe 
zainteresowanie ¿yciem klubu burmistrz Robert Czapla i 
pani Teresa Zió³kowska koordynator prac z uczestnikami 
klubu otrzymali pami¹tkowe plakietki. Równie¿ ksi¹dz 
proboszcz Grzegorz Legutko wyrazi³ zadowolenie z za-
proszenia i zadeklarowa³ wszelk¹ pomoc. Imponuj¹ce 
wra¿enie robi wspólny kr¹g i œpiewanie „Barki” co jest 
tradycj¹ klubowych spotkañ. Uczestnicy ju¿ umówili siê 
na kolejne spotkanie - w sierpniu udaj¹ siê na piknik w 
Kamieniu Pomorskim.

tekst i foto LMM

III Nowogardzki Piknik
TrzeŸwoœciowy w klubie

„Hania”

Zawody strzeleckie

Burmistrz Robert Czapla  z pami¹tkowym podziêkowaniem

W Wojcieszynie wzorowo - radoœnie i kolorowo

W sobotê 16 lipca Wojcieszyn bawi³ niesamowit¹ 
masê  goœci - jad¹c do wsi po drodze mijaliœmy grupki 
m³odzie¿y pod¹¿aj¹cych na imprezê. Ka¿demu rzuca³ siê 
w oczy wzorowo przygotowany plac - ukwiecona scena, 
miejsca konsumpcyjne pod namiotami, estetyczne sto-
iska oferuj¹ce coœ dla cia³a  - oprócz tradycyjnej gastro-
nomii swojskie wypieki... Dla najm³odszych dmuchana 
zje¿d¿alnia i ...konna doro¿ka

Niezast¹piony na takich imprezach pan Jacek Rafiñski 
w towarzystwie okolicznoœciowo ubranych asystentek 
skrupulatnie realizowa³ bogaty program - zapowiada³ 
wystêpy zaproszonych zespo³ów, informowa³ o konku-
rencjach dla najm³odszych, poprowadzi³ wybory miss 
i mistera wyjaœniaj¹c przy okazji historiê o powstaniu 
nazwy Wojcieszyn...

Wœród goœci spotkaliœmy burmistrza Roberta Czaplê 
i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Antoniego Bielidê. 
Przedstawiciele samorz¹dowej w³adzy nie ograniczyli siê 
do roli widzów - po luŸnych rozmowach z mieszkañcami 
udali siê w  towarzystwie pañ so³tysek (aktualnej - 
Ad¿elika Kamila Saja i by³ej - El¿bieta Miziorko) na ... 
kontrolê wykonanych prac w œwietlicy. Jak wiadomo za 
gminne pieni¹dze wymieniono dach i rynny oraz wymalo-
wano œciany w jednym pomieszczeniu. Pani so³tys prosi³a 
(z pozytywnym skutkiem) o wsparcie przy poprawie 
komina i wymianie instalacji elekrycznej. Przy okazji bur-
mistrz obejrza³ „najs³ynniejsz¹” kaplicê w gminie (tutaj ks. 
Grzegorz Legutko odprawi³ mszê œwiêt¹ na rozpoczêcie 
festynu) oraz przespacerowa³ siê drog¹, która niebawem 
bêdzie remontowana.

Festyn koñczy³ siê oczywiœcie zabaw¹  do bia³ego 
rana - po wytê¿onej pracy w polu mieszkañcom nale¿y 
siê przecie¿ chwila relaksu...

tekst i foto Les³aw M. Marek

Festyn jakich ma³o!
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Komisja powo³ana przez burmistrza Nowogardu 
rozstrzygnê³a konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y 
Podstawowej nr 3. Jedynym kandydatem by³ pan Piotr 
Kazuba i zosta³ jednog³oœnie rekomendowany na to 
stanowisko.

Komisja po przes³uchaniu trzech kandydatów na sta-
nowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
rekomendowa³a pana Leszka Becelê.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 
Publicznego przy ul. ¯eromskiego przyst¹pi³y dwie 
kandydatki jednak nie spe³ni³y wymogów formalnych i 
Komisja zmuszona by³a konkurs uniewa¿niæ. O dalszych 
decyzjach burmistrza poinformujemy.

Les³aw M. Marek 

Piotr Kazuba i Leszek Becela
wygrali konkursy

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi³a 
spe³niæ marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególnoœci 
ich najm³odszych cz³onków. W odpowiedzi na potrzeby 
lokalnych spo³ecznoœci powsta³ projekt ufundowania i 
budowy 100 placów zabaw na terenie ca³ej Polski. 

Wszystkie gminy/spó³dzielnie, chêtne do udzia³u, w 
konkursie zg³asza³y wyznaczone lokalizacje pod budowê 
placów zabaw. 

Zwyciêskie lokalizacje zostan¹ wy³onione w czasie 
g³osowania internautów trwaj¹cego od 6 czerwca do 31 
paŸdziernika. 

Burmistrz zg³osi³ do plebiscytu plac przy ul. 700 lecia 
w Nowogardzie.

Zarejestruj siê i g³osuj codziennie na lokalizacjê, w 
której powinien zostaæ wybudowany plac zabaw. G³os 
mo¿na oddawaæ co 24 godziny.

W ci¹gu 24 godzin mo¿na oddaæ jeden g³os na wy-
bran¹ lokalizacjê. 

Place zostan¹ wybudowane w lokalizacjach, które 
otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów oraz dope³ni¹ wszyst-
kich formalnoœci zwi¹zanych ze z³o¿eniem dokumentacji 
zg³oszonej lokalizacji.

Jeœli wiêc chcesz, aby to w Nowogardzie powsta³ plac 
zabaw nie czekaj - zarejestruj siê na: www.100latnivea.
pl/glosowanie/rejestracja zapraszaj znajomych, i g³osuj 
na nasze propozycje: www.100latnivea.pl/glosowanie/
plac/2540

 

100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

Zag³osuj na nasz¹ Gminê
w konkursie Nivea!

Informujê, i¿ w dniu 30 czerwca 2011  r. zakoñczy³ 
siê Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ.

Zgodnie z przyjêt¹ metodologi¹ Narodowy Spis 
Powszechny 2011 realizowany by³ w formie badania 
pe³nego, obejmuj¹cego 80% populacji gminy i badania 
reprezentacyjnego, skierowanego do pozosta³ych 20% 
obywateli.

W badaniu reprezentacyjnym na terenie miasta i gmi-
ny Nowogard spisanych zosta³o 1655 punktów adreso-
wych, i tym samym osób zamieszka³ych w wylosowanych 
mieszkaniach.

W badaniu pe³nym spisano 549 jednostek spisowych.
Spisu dokonywa³o 11 rachmistrzów spisowych.
Gminne Biuro Spisowe dziêkuje rachmistrzom z tere-

nu miasta i gminy Nowogard za prawid³owe i terminowe 
przeprowadzenie spisu.

Dziêkujemy za Pañstwa zaanga¿owanie, poœwiêcony 
czas i energiê przy wykonaniu tak wa¿nego zadania jakim 
jest Narodowy Spis Powszechny.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim osobom, które 
skorzysta³y z mo¿liwoœci samospisu internetowego lub 
udzieli³y odpowiedzi rachmistrzom.

Gminny Komisarz Spisowy Robert Czapla

Komunikat Gminnego Biura
Spisowego w sprawie Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludnoœci
i Mieszkañ 2011

Od niepamiêtnych lat nikt nie zajmowa³ siê sza-
chownic¹ nad nowogardzkim jeziorem, przy restauracji 
„Neptun”, która by³a w fatalnym stanie, dlatego bur-
mistrz Nowogardu podj¹³ decyzjê o jej odnowieniu. Ju¿ 
wkrótce mieszkañcy naszej gminy bêda mogli wzi¹æ 
udzia³ w pierwszym turnieju szachowym o Puchar 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy na 
ww. szachownicy. O szczegó³ach poinformujemy.

Bêdzie nowa szachownica

W ostatnim tygodniu na nowogardzkiej pla¿y trwa³y 
prace zwi¹zane z usuniêciem glonów. Zosta³y one wyko-
szone specjalistycznym sprzêtem a nastêpnie wy³owione 
z wody i wywiezione. Zachêcamy do korzystania z 
k¹pieliska.

Glony wykoszone
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Trwaj¹ prace porz¹dkowe, wykonywane bezp³atnie 
przez osoby osadzone w nowogardzkim Zak³adzie 
Karnym. Grupa porz¹dkuj¹ca teren wiejski pracowa³a w 
Szczytnikach gdzie udro¿niono blisko 4 kilometry rowu 
melioracyjnego oraz wyremontowano œwietlicê wiejsk¹ 
(informacja na stronie nr 1). 

Natomiast druga grupa skazanych (podzielona na 
trzy ekipy) ropoczê³a oczyszczanie rowów melioracynych 
znajduj¹cych siê na terenie naszego miasta, remontuje 
Gimnazjum nr 1 oraz wyrównuje i porz¹dkuje teren przy 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.

Osoby skazane
porz¹dkuj¹ gminê 

Na XIX Ogólniopolskim Festiwalu Grup Œpiewaczych 
pod nazw¹ „Ziemia i Pieœñ”, który odby³ siê w Szprotawie 
w dniach 8 - 10 lipca br.nowogardzka „Kapela Rycha” 
zosta³a uhonorowana Nagrod¹ za wyj¹tkowe walory ar-
tystyczne, otrzymuj¹c Statuetkê „Szprotawskiego Liœcia 
Dêbowego”. Wyró¿nienie takie na 49 zespo³ów folklory-
stycznych z ca³ej Polski, które bra³y udzia³ w festiwalu 
œwiadczy, ¿e nasz eksportowy zespó³ trzyma wci¹¿ wy-
soki poziom i przyczynia siê do promocji naszego miasta.

M. A. Frydryk.

„Kapeli Rycha”
kolejny sukces

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Dzia³anie 4.1/413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju 
dla ma³ych projektów. Ca³kowity koszt realizacji projektu 
wynosi 11 994, 96 z³. 

Koszty netto wynosz¹ 9 752,00z³, a dofinansowanie 
70% kosztów netto czyli 6 826,40 z³. Wykonawc¹ projektu 
jest firma - PPHU KUGA z Nowogardu.

W dniu 15 lipca do B³otna uda³ siê burmistrz Robert 
Czapla i dokona³ odbioru prac od wykonawcy. Nastêpnie 
protokolarnie przekaza³ obiekt so³tysowi B³otna pani 
Danucie Nowak.

Na uroczystoœæ przybyli mieszkañcy i grupa m³odzie¿y 
do której adresowana jest w szczegoœci œcie¿ka eduka-
cyjna.

Tekst i foto LMM

Doposa¿ono œcie¿kê
spacerowo - dydaktyczn¹
dokoñczenie ze str. 1
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W sobotê 9 lipca obradowa³ w sali obrad ratusza 
Zjazd Miejsko - Gminny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
dzia³aj¹cych na terenie gminy Nowogard. W obradach 
aktywny udzia³ brali burmistrz Robert Czapla, zastêpca 
burmistrza Damian Simiñski i Komendant Powiatowy 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Bogus³aw Tunkiewicz. 

Nowogardzka Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to 6 jedno-
stek dzia³aj¹cych w Wyszomierzu, Osowie, Ostrzycy, 
Orzechowie, B³otnie i w Szczytnikach. Jednostki z B³otna i 
Osowa s¹ w³¹czone w Krajowy System Ratownictwa Dro-
gowego, druhowie tych zespo³ów s¹ najlepiej wyszkoleni 
i przygotowani do dzia³añ w razie wypadków drogowych, 
dysponuj¹ te¿ odpowiednim sprzêtem. Ogólnie w OSP 
gminy Nowogard zarejestrowanych jest 136 stra¿aków 
– w tym 76 czynnych druhów, 60 wspieraj¹cych i 3 ho-
norowych.

Aktualnie do dzia³añ gotowych jest 49 druhów po 
badaniach lekarskich i ubezpieczonych. (badania le-
karskie zajê³y poczesne miejsce w dyskusji – zespo³om 
OSP stawiane s¹ wymagania, za którymi nie nad¹¿aj¹ 
zmiany prawa – np. pracodawcy prywatni niezbyt chêtnie 
zwalniaj¹ druhów na badania i szkolenia).

W swoich wyst¹pieniach Komendant Powiatowy PSP 
Boguslaw Tunkiewicz jak i Prezes Powiatowy OSP Ka-
zimierz Ziemba podkreœlali donios³¹ rolê OSP w ¿yciu 
spo³ecznoœci gminnej - druhowie to ludzie aktywni i odpo-
wiedzialni, kosztem wyrzeczeñ osobistych zawsze gotowi 
do niesienia pomocy innym. Nazwa stra¿ po¿arna staje 
siê w³aœciwie umowna – druhowie reaguj¹ na szerok¹ 
gamê zdarzeñ – po¿ary, powodzie, zniszczenia spowodo-
wane ¿ywio³ami, wypadki drogowe i zdarzenia prozaiczne 
jak np. usuwanie gniazd os. Oprócz tego zabezpieczaj¹ 
imprezy masowe, sportowe itp. Wprost trudno wyobraziæ 
sobie jak wygl¹da³aby bez nich organizacja szeroko 
rozumianego bezpieczeñstwa obywateli. Pracuj¹ – jak 
to okreœli³ Kazimierz Ziemba „Bogu na chwa³ê, ludziom 
na po¿ytek”. W³adze samorz¹dowe doceniaj¹ znaczenie 
stra¿ackich dzia³añ. W swym wyst¹pieniu burmistrz Ro-
bert Czapla dziêkowa³ za 

dotychczasowe dzia³ania i zapewni³ o pe³nym po-
parciu ze strony UM równie¿ w wymiarze finansowym. 
Jednoczeœnie zwróci³ uwagê na nieprawid³owoœci w 
polityce rz¹du – coraz wiêcej zadañ zrzuca siê na barki 

samorz¹dów nie zapewniaj¹c œrodków finansowych na 
ich realizacjê.      

Delegaci przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoœci w 
mijaj¹cej kadencji przedstawione przez Komendanta 
Gminnego OSP druha Zygmunta Nawrockiego, wybrali 
nowy Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹ na 5-letni¹ kadencjê 
oraz uchwalili plan g³ównych zadañ na najbli¿sze lata. 
Nowy Zarz¹d bêdzie pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:

– Józef Dobruchowski – prezes 
- Pawe³ Kolanko – wiceprezes,
- Jan Paœ – wiceprezes
- Zygmunt Nawrocki – komendant
- Tadeusz Kubski – sekretarz
- Stanis³aw Dynarski – skarbnik«
oraz cz³onkowie Prezydium:
- Kazimierz Ziemba
- Henryk Gar³o
- Sylwester Ciechanowski
- Zbigniew Karaœ 
- Marian Je¿
- Tomasz Pietrzyk
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnym zosta³ wybra-

ny Rafa³ K³ys, a delegatem do Zarz¹du Powiatowego 
OSP Kazimierz Ziemba.

W drodze uchwa³y przyjêto Kierunki dzia³ania na lata 
2011 – 2016:

1 – Zakupy sprzêtu po¿arniczego wed³ug z³o¿onych 
wniosków,

2 – Dokoñczenie remizy w OSO Osowo,
3 – Szkolenie doskonal¹ce stra¿aków przez udzia³ 

w zawodach, manewrach i kursach organizowanych w                     
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 
Goleniowie i w Oœrodkach Szkolenia Po¿arniczego,

4 – Modernizacja i rozbudowa remiz stra¿ackich i 
pomieszczeñ socjalnych,

5 – Wymiana przestarza³ego sprzêtu na nowoczesny 
i o lepszych parametrach,

6 – Wymiana pojazdów po¿arniczych starej generacji 
( w pierwszej kolejnoœci OSP Orzechowo),

7 – Wymiana zu¿ytego sprzêtu ochrony osobistej i 
umundurowania stra¿aków,

8 – Pozyskiwanie nowych cz³onków OSP przez two-
rzenie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych,

9 – Pozyskiwanie œrodków unijnych na zakup sprzêtu 
po¿arniczego i modernizacjê remiz.

Tekst i foto Les³aw M. Marek

 

Zjazd Miejsko - Gminny 
OSP

Podczas Spartakiady LZS w Jarchlinie turniej pi³ki 
siatkowej wygra³ zespó³ S³ajsina przed Boguszycami i 
Kulicami. Startowa³o 6 zespo³ów.

Równie¿ w turnieju pi³ki no¿nej najlepsi byli zawodnicy 
S³ajsina. Drugie miejsce zajêli gospodarze czyli Jarchlino, 
a trzecie Kulice.

Kolejna spartakiada w niedzielê 24 lipca w Trzechlu 
– zapraszamy w imieniu organizatorów.

S³ajsino z dwoma pucharami
Spartakiada LZS
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Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie 
organizuje program „Profilaktyka Raka Prostaty” dla 
mê¿czyzn powy¿ej 40 roku ¿ycia. Badania odbêd¹ siê 
16.07.2011r oraz 30.07.2011r.w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres 
badania wchodz¹: badanie krwi PSA oraz badanie lekar-
skie.Szczegó³owe informacje( termin badania krwi i godz 
badania lekarskiego) podczas rejestracji Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy tel. 91 3921356  wew.122 
(Fundacja „Zdrowie”), w siedzibie Fundacji oraz u Lidii 
Bogus tel.505393636.

PAMIÊTAJ! TY TEZ MUSISZ DBAÆ O ZDROWIE! 
ZAPRASZAM.

Dobrowolna wp³ata na cele statutowe 20z³.

Co Powinieneœ wiedzieæ o Raku Gruczo³u Krokowe-
go?

Rak gruczo³u krokowego (prostaty)jest jednym z 
najczêstszych nowotworów z³oœliwych u mê¿czyzn. 
Jest przyczyn¹ 5% zgonów na nowotwory w Polsce i 
zajmuje 3 miejsce wœród przyczyn zgonów z powodów 
nowotworów. Wed³ug badañ zagro¿ony rakiem gruczo³u 
krokowego jest 1 na 11 mê¿czyzn po 50-tym roku ¿ycia, 
czêœciej po 60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem.W nie-
których przypadkach rak gruczo³u krokowego roœnie 
bardzo powoli.Czêsty jest przerost niez³oœliwy gruczo³u 
krokowego,który g³ównie powoduje utrudnienia w od-
dawaniu moczu, ale jedynie lekarz mo¿e oceniæ rodzaj 
zmian w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbañ, 
niemal trzykrotnie

ni¿sze szanse na wyleczenie maj¹ Polacy ni¿ np. 
Amerykanie; oko³o 2000 Polaków niepotrzebnie traci 
¿ycie w ci¹gu ka¿dego roku! inf. NFZ.

* * *

PROFILAKTYKA
RAKA PROSTATY

DLA PANÓW

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA 
PAÑ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorz¹dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 23.07.2011r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Sk³ada siê z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegó³owe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-
14.00 tel.91 3921356 wew.122 oraz u Lidii Bogus 
tel.505393636.

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

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

DLA PAÑ

PROFILAKTYKA
RAKA PIERSI

Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ 

dzia³ki nie zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie nr 6 m. Nowogard 
przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nie zabudowana o nr ewiden-
cyjnym 141 o pow. 7217 m2 (symbol u¿ytku gruntowego – RIVa i 
RV), po³o¿ona  w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego.

Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 
SZ10/00044843/0 i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi 
prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 22.08.2011r. o godz. 1000 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci - 800.000,00 z³. 

Og³oszenie o przetargu zamieszczone zosta³o na stronie internetowej 
www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
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Nowogard 06.07.2011r.
WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.zm.).

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 7  m. Nowogard, ul. Boh.War-
szawy 42 h.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW SZ10/00019012/2
Nr dzia³ki - 74.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 144 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zago-
spodarowania - Dzia³ka niezabudowana. Przeznaczenie okreœlone w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
teren zabudowy us³ugowej – symbol N7/32U.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony 
Cena dzia³ki - 14.711,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ.

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 7  m. Nowogard, ul. Boh.War-
szawy 42 i.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW 19013.
Nr dzia³ki - 75.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 145 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zago-
spodarowania - Dzia³ka niezabudowana. Przeznaczenie okreœlone w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
teren zabudowy us³ugowej – symbol N7/32U. 
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony 
Cena dzia³ki - 14.813,00 z³.
Stan w³adania - w³asnoœæ.

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 06.07.2011r. do dnia 27.07.2011 r.                           

Burmistrz Nowogardu informuje, ¿e wszczêta zosta³a procedura 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogra-

niczonego na:

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim - 

zadanie 1 Skate Park

Og³oszenie ukaza³o siê w BZP pod numerem 184092-2011 w dniu 

5.07.2011 r.

 Zamawiaj¹cy: Gmina Nowogard, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowo-

gard, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39 26 200, faks 91 39 26 

206. Adres strony internetowej zamawiaj¹cego: www.nowogard.pl

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania 

zadania 1 pn.: „Skate Park” w ramach zagospodarowania terenu 

nad Jeziorem Nowogardzkim w obszarze dzia³ki o numerze geo-

dezyjnym 122/4 w obrêbie ewidencyjnym 3 miasta Nowogard.

Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 45.00.00.00-7., 45233200-1., 

WADIUM: w wysokoœci 18000,00 z³.

WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY 

Informacja na temat warunków udzia³u w postêpowaniu jest do-

stepna na stronie internetowej Zamawiaj¹cego http://www.bip.

nowogard.pl/zamowienia.dhtml

INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, 

JAKIE MAJ¥ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU PO-

TWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W 

POSTÊPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spe³niania przez wykonawcê warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w zakresie potwier-

dzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 

ustawy, nale¿y przed³o¿yæ dokumenty wymienione w og³oszeniu 

o zamówieniu publicznym dostêpnym na stronie internetowej 

Zamawiaj¹cego http://www.bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml

Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w 

postêpowaniu lub ofert: 27.07.2011 r. godzina 09:00, miejsce: 

Urz¹d Miejski w Nowogardzie pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, 

pok. nr 5 - Biuro Obs³ugi Interesanta. 

Zagospodarowanie terenu
nad Jeziorem Nowogardzkim

zadanie 1 Skate Park
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Nowogard, dnia 11.07.2011r.

Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze 

inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy    
Kandydat powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria – wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze 
2. Co najmniej trzy lata sta¿u pracy   
3. Jêzyk niemiecki, biegle w mowie i piœmie 
4. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera i sprzêtu biurowego
5. Dobry stan zdrowia
6. Obywatelstwo polskie
7. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni 
praw publicznych
8. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za 
umyœlne przestêpstwo œcigane z  oskar¿enia publicznego lub umyœlne 
przestêpstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe (nieobowi¹zkowe): 
1. Dyspozycyjnoœæ
2. Umiejêtnoœæ pracy w zespole
3. Doœwiadczenie w pracy w zespole miêdzynarodowym
4. Doœwiadczenie w pozyskiwaniu œrodków z Unii Europejskiej
Zakres zadañ wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Wspó³praca z partnerami zagranicznymi, miastami partnerskimi: 
przygotowywanie umów, porozumieñ, inicjowanie i prowadzenie 
wspó³pracy w zakresie gospodarki, kultury i turystyki. 
2. Kompleksowe przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu wizyt 
delegacji zagranicznych: t³umaczenie, ustalanie harmonogramu wizyt, 
wymiana korespondencji.
3. Kompleksowe przygotowywanie i uczestniczenie w wyjazdach za-
granicznych w³adz samorz¹dowych w roli t³umacza.   
4. Przygotowywanie i nadzór nad wymian¹ m³odzie¿y we wspó³pracy 
ze szko³ami zagranicznymi.   
5. Opracowywanie wniosków na pozyskanie œrodków zewnêtrznych w 
ramach wspó³pracy zagranicznej.
6. Przygotowywanie i aktualizacja oferty turystycznej miasta Nowogard 
w tym informacje dotycz¹ce bazy noclegowej i gastronomicznej.
7. Opracowywanie materia³ów promocyjnych gminy Nowogard.
8. Wspó³praca z instytucjami odpowiedzialnymi za dzia³alnoœæ kultu-
raln¹, sportow¹  i rekreacyjn¹ na terenie gminy Nowogard w zakresie 
promocji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym.
9. Podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwój i promocjê turystyki 
w gminie Nowogard, wspó³praca w tym zakresie z mediami oraz ser-
wisami internetowymi.
10. Opracowywanie kalendarza imprez Gminy we wspó³pracy z jed-
nostkami organizacyjnymi gminy.
Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie
5. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy – œwiadectwa pracy 
lub zaœwiadczenie od  pracodawcy je¿eli kandydat jest w stosunku pracy 
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifika-
cjach i umiejêtnoœciach
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci
8. Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do 
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o 
treœci: „Wyra¿am zgodê na    przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ 
do czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”
Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia 27 
lipca 2011r. do godz. 15.30 w zamkniêtych, opatrzonych imieniem i 
nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora 
w wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy „ w Urzêdzie Miejskim w 
Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 1 (pok. nr 10). Nie ma mo¿liwoœci przyjmo-
wania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie 
nie bêd¹ rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Urszula Berezowska  
nr tel. (091)3926293.
Na stanowisku przewiduje siê wynagrodzenie miesiêczne do 3000 

z³ brutto.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie 
zaproszeni na test i rozmowê kwalifikacyjn¹. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostan¹ umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia 
wybranego/nej kandydata/tki na czas okreœlony a nastêpnie na czas 
nieokreœlony.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.

Nowogard 05.07.2011r.

WYKAZ
Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.zm.)

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 m. Nowogard ul. 3 Maja 
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW SZ10/00046413/1
Nr dzia³ki - 86/1.
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 7 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej 
zagospodarowania - dzia³ka niezabudowana.
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo na poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
Cena nieruchomoœci - dzia³ka nr 86/1 - 696,00 z³.
Stan w³adania - u¿ytkowanie wieczyste.

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 3 m. Nowogard ul. 3 Maja 
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW 45591
Nr dzia³ki - 87/1
Powierzchnia dzia³ki w m2 - 19 m2
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej za-
gospodarowania - dzia³ka zabudowana fragmentem budynku gara¿u.
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo na poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
Cena nieruchomoœci -  dzia³ka nr 87/1  - 1.890,00 z³.
fragment budynku gara¿u  - 1.785,00 z³ (przeniesienie w³asnoœci 
fragmentu budynku)
Stan w³adania - u¿ytkowanie wieczyste

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 05.07.2011r. do dnia 26.07.2011r.

Nowogard, dnia 15.07.2011 r.

Burmistrz Nowogardu
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizacjê zadania publicznego dotycz¹cego dzia³alnoœci w 
zakresie wspierania przedsiêbiorczoœci i rozwoju gospodarczego 
na terenie Gminy Nowogard, obejmuj¹cego:
- przygotowanie przysz³ych przedsiêbiorców zamierzaj¹cych 
za³o¿yæ w³asna firmê 
- tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynaj¹cych 
dzia³alnoœæ  gospodarcz¹
- udzielenie pomocy w zak³adaniu w³asnej firmy
- organizowanie szkoleñ, kursów i nabywanie nowych umiejêtnoœci
- wprowadzenia innowacyjnoœci w firmie  ju¿ dzia³aj¹cej i podnie-
sienie jej atrakcyjnoœci.
Oferty na dofinansowanie projektu mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub 
poczt¹ nie póŸniej ni¿ do 05 sierpnia 2011 r. (decyduje data wp³ywu 
do instytucji og³aszaj¹cej konkurs) w godzinach od 7.30 do 15.30 
w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta 
(pok. 5), Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard
O dofinansowanie mog¹ wystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 
2003 r. dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Na realizacjê zadania powierzono kwotê w wysokoœci: 21 000,00 z³.
Dodatkowe informacje oraz dokumentacjê konkursow¹ mo¿na 
uzyskaæ w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, pok. 201; 
209, tel. 91 25 554, 91 39 26 293, a tak¿e na stronie internetowej 
www.bip.nowogard.pl w zak³adce Otwarte Konkursy Ofert 2011 rok.

Burmistrz Nowogardu
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Nowogard 01.07.2011r.
WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.)

Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb B³otno gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - K.W. SZ10/00028429/4.
Nr dzia³ki - 112.
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0.22 ha
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej za-
gospodarowania - dzia³ka  zabudowana budynkami. Przeznaczenie 
okreœlone w studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard zatwierdzonym Uchwa³¹ 
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie: czêœciowo: (w klasie 
bonitacyjnej B-RIVb) – us³ugi, w pozosta³ym zakresie (w klasie boni-
tacyjnej PsIV) – cele rolne. 
Forma sprzeda¿y - bezprzetargowo
Cena nieruchomoœci -  6.182,00 z³.
Stan w³adania - nabycie u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ 

Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 01.07.2011r. do dnia 22.07.2011r. 

Nowogard 29.06.2011 r.

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

Burmistrz Nowogardu
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ 

nieruchomoœci rolnej niezabudowanej,  po³o¿onej w obrêbie Karsk 
gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka rolna nr 418 o pow. 2800 m2 
niezabudowana, po³o¿ona   w obrêbie Karsk gm. Nowogard.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 48005 
i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi prawami osób 
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.08.2011r. o godz. 10.00 w sali obrad 
Komisji Rady Miejskiej /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci  -  9.000,00 z³.  obni¿ona o 10%
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 100,00 z³ 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Dzia³ka nie ma przeprowadzonych badañ geologicznych. 
Burmistrz Nowogardu nie odpowiada za wady ukryte nieruchomoœci, 
których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posiadanych doku-
mentów prawnych.
Przeznaczenie okreœlone w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard zatwier-
dzonym Uchwa³¹ XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie: tereny 
rolne oznaczone jako o walorach kwalifikuj¹cych siê do uznania za 
zespó³ przyrodniczo – krajobrazowy.  
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszy przygotowania 
nieruchomoœci do sprzeda¿y    w wysokoœci tj. za wycenê dzia³ki - 
250,00 z³ oraz koszty geodezyjne – 1.550,00 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 
lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoœciami 
komunalnymi).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w 
wysokoœci 10% wartoœci nieruchomoœci tj. 900,00 z³ w kasie Urzêdu 
Miejskiego najpóŸniej do dnia 02.08.2011 r. do godz.1430 lub na 
konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 
4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w/w konto urzêdu. 

Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji 
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz 
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez 
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w 
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na 
poczet nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca 
od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci 
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy nota-
rialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie 
powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21dni od dnia rozstrzygniêcia 
przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg  podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, 
Plac Wolnoœci 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Burmistrz Nowogardu
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W niedzielê, 17 lipca rozegrano w Jarchlinie kolejne 
konkurencje So³eckich Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych.

Toczenie beczki wygra³ duet z Orzechowa, przed 
Wierzbiêcinem i B³otnem.

W skoku w dal z miejsca wœród pañ wygra³a Weronika 
Razik z Orzechowa. II miejsce zajê³a Martyna Fedak z 
Czermnicy, a III miejsce Jolanta Kazub ze S³ajsina.

Skok w dal z miejsca mê¿czyzn – najlepszy wynik 
uzyska³ Rafa³ Podbieg³o z Wojcieszyna, drugi by³ Robert 
Czudek z Jarchlina, a trzeci £ukasz Kubicki z Karska.

Po tych konkurencjach punktacja Igrzysk So³eckich 
przedstawia siê nastepuj¹co:

1.Wojcieszyn – 494 pkt.
2.Czermnica – 453 pkt.
3.S³ajsino - 437,5 pkt.
4.Grabin – 418 pkt.
5.Boguszyce – 396,5 pkt.
6.Karsk – 396 pkt.
7.Kulice – 378 pkt.
8.Trzechel – 376,5 pkt.
9.B³otno – 366,5 pkt.
10.Lestkowo – 256,5 pkt.
11.S¹polnica – 239 pkt.
12.Orzechowo – 190 pkt.
Startuje 17 so³ectw. Zawodników zagrzewa³ do walki 

burmistrz Robert Czapla.
Przypominamy, ¿e kolejne spotkanie w ramach 

Igrzysk ju¿ w sobotê 23 lipca – na boisku w Lestkowie 
rozegrane zostan¹ trzy konkurencje - podnoszenie 
ciê¿arka M, oraz rzuty pi³k¹ lekarsk¹ K i M. Pocz¹tek 
zmagañ o godz. 15.00.

Natomiast w niedzielê, 24 lipca – o godz. 10.30 – na 
boisku w Trzechlu rzut opon¹ samochodow¹ M i przeno-
szenie partnera zakoñcz¹ zmagania w ramach Igrzysk.

Jarchlino

Igrzyska So³eckie na finiszu

Spadek seniorskiej dru¿yny „Pomorzanina” z V ligi ki-
bice przyjêli z ¿alem, dzia³acze z poczuciem bezradnoœci, 
bo tylko tym mo¿na t³umaczyæ dymisjê Zarz¹du przed 
up³ywem koñca kadencji. W tej sytuacji zwo³ano Nad-
zwyczajne Zebranie Delegatów, które odby³o siê w pi¹tek 
15 lipca 2011 r. w restauracji „Kamena”. Zebranie bardzo 
sprawnie prowadzi³ pan Marian Siwy.

W sprawozdaniu, które przedstawi³ w imieniu 
ustêpuj¹cego Zarz¹du jego prezes Norbert Dworak 
podkreœlono zadowalaj¹ce wyniki pi³karskich dru¿yn 
m³odzie¿owych i pasmo sukcesów sekcji bryd¿owej, 
Komisja Rewizyjna nie dopatrzy³a siê uchybieñ organi-
zacyjnych ani w gospodarce mieniem i finansami, ak-
tywnym dzia³aczom, trenerom i zawodnikom wrêczono 
z³ote, srebrne i br¹zowe Odznaki „Pomorzanina”. Dys-
kusji praktycznie nie by³o. Przyjêto wiêc sprawozdanie i 
przyst¹piono do wyboru nowych w³adz klubu. Nie bez pro-
blemów skompletowano listê kandydatów i w g³osowaniu 
tajnym wybrano nowy Zarz¹d i now¹ Komisjê Rewizyjn¹.

W sk³ad Zarz¹du wybrani zostali:
Zbigniew Kowalczyk, Dariusz £uczak, Krystian Miklas, 

Kazimierz Oracz, Marcin Skórniewski, Bogdan Sobolew-
ski, Micha³ Sokulski, Pawe³ Sowa, Jerzy Stolf, Marcin 
Wolny, Zdzis³aw Zdeb.

Komisja Rewizyjna: Janusz Dêbicki, Grzegorz £aszuk, 
Andrzej Winczewski.

Na pierwszym posiedzeniu cz³onkowie Zarz¹du wybra-
li tylko prezesa – zosta³ nim Marcin Skórniewski. Wybory 
kolejnych funkcyjnych i przyjêcie planu dzia³ania Zarz¹d 
dokona w najbli¿szych dniach.

W tej nie³atwej dla klubu sytuacji optymizmem mo¿e 
napawaæ fakt, ¿e na zebraniu obecni byli przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych - burmistrz Robert Czapla, 
zastêpca burmistrza Damian Simiñski i przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Antoni Bielida. Przemawiaj¹c na 
zakoñczenie zebrania Robert Czapla zadeklarowa³ 
gotowoœæ wspó³pracy z nowym Zarz¹dem i udzielanie 
mu niezbêdnej pomocy.

Tekst i foto LMM

LKS Pomorzanin Nowogard

Spadek z ligi
i nowe w³adze
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W sobotê 18 czerwca odby³y siê na stadionie M-G 
LKS „Polonia” P³oty XVII Letnie Igrzyska Samorz¹dów 
Miast i Gmin Województwa Zachodniopomorskiego. War-
to podkreœliæ, ¿e P³oty by³y gospodarzem Igrzysk ju¿ po 
raz szesnasty. W tym roku wprowadzono istotne zmiany 
do programu i regulaminu Igrzysk – obok dotychczas roz-
grywanych typowo sportowych konkurencji wprowadzono 
nowe – blok promocyjny, prezentacjê artystyczn¹, blok 
stra¿acki i blok so³ecki. Podczas uroczystego przemarszu 
na rozpoczêcie Igrzysk zaprezentowa³o siê 12 zespo³ów 
reprezentuj¹cych gminy zachodniopomorskie – mo¿na 
zadaæ pytanie – a¿ 12 czy tylko 12?

Organizatorzy postarali siê o szczególn¹ oprawê 
Igrzysk bowiem w tym roku przypada tak¿e 65 rocznica 
dzia³alnoœci Zrzeszenia LZS na Pomorzu Zachodnim. 
Przybyli wiêc znakomici goœcie z wicemarsza³kiem 
Janem Krawczukiem, pos³em na Sejm RP K. T. 
Oœwiêcimskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady G³ównej 
Stowarzyszenia LZS, by³ym pos³em Stanis³awem Kop-
ciem oraz ca³y Zarz¹d Wojewódzki Zrzeszenia LZS z 
prezesem Ryszardem Litwiñczukiem. Gminnym ekipom 
towarzyszyli burmistrzowie i wójtowie.

Ekipa nowogardzka ju¿ na otwarciu mia³a powód do 
dumy – za zas³ugi dla rozwoju sportu ludowego Z³ot¹ 
Odznak¹ Gryfa Szczeciñskiego udekorowany zosta³ 
wieloletni prezes LKS Pomorzanin Nowogard Kazimierz 
Lembas.

Po uroczystym zapaleniu znicza zaczê³y siê zmagania 
sportowe i … tradycyjnie zacz¹³ padaæ deszcz.

Nasza skromna ekipa (warto podkreœliæ, ¿e Nowogard 
by³ jedyn¹ gmin¹ z powiatu goleniowskiego) w ostrej 
konkurencji wypad³a dobrze. Na podium nasi zawodnicy 
stawali 7 razy. Z³ote medale wywalczyli: Ewa Durska w 
pchniêciu kul¹, Jacek Wawrzyniak w skoku w dal z miej-
sca, oraz Dominika Jasiñska i Mateusz Trafankowski w 
toczeniu beczki, srebrne: Zbigniew Ceranka w rzutach 
lotk¹, br¹zowe: Zbigniew Ceranka – rzuty do kosza i 
ekipa „pod wezwaniem” czyli najsilniejsi w przeci¹ganiu 
liny. W sumie miejsce VI i kolejny puchar za dru¿ynowy 
sukces w Igrzyskach. W nowych konkurencjach starto-
wali – promocja gminy stoisko „Miody nowogardzkie”, w 
bloku artystycznym zespó³ „ Stara Gwardia Kumpla”, w 
bloku stra¿ackim OSP Ostrzyca, w bloku so³eckim so³tys 
Wojcieszyna And¿elika Saja i so³tys Karska Jerzy Kubic-
ki. W wieloboju ViP-ów debiutowa³ zastêpca burmistrza 
Damian Simiñski.

P³oty z burmistrzem Marianem Maliñskim jako go-
spodarzem pokazali, ¿e potrafi¹ organizowaæ tak du¿¹ 
imprezê – m³odzie¿owa orkiestra, zespó³ taneczny, 
nag³oœnienie z dobr¹ konferansjerk¹, posi³ki i napoje dla 

Nowogard w czo³ówce

uczestników i goœci, bardzo dobrze przygotowane areny 
zmagañ sportowych. Nie oby³o siê bez „zgrzytów”. Ju¿ 
po kilku minutach „zaczê³y siê schody” – umieszczenie 
w programie a¿ 34 konkurencji zmusi³o organizato-
rów do rozgrywania kilku zawodów jednoczeœnie. Nie 
uwzglêdniono faktu, ¿e zawodnicy mog¹ byæ zg³oszeni 
do startu w kilku konkurencjach. Kierownik naszej ekipy 
Jan Tandecki koordynuj¹c starty zawodników musia³ siê 
sporo napracowaæ biegaj¹c po ca³ym stadionie! 

Sêdziowie poszczególnych konkurencji dawali sobie 
radê – niestety komisja g³ówna nie zda³a egzaminu – na 
og³oszenie wyników koñcowych uczestnicy czekali po-
nad godzinê i protestowali – wyniki by³y niekompletne. 
Sytuacjê pogarsza³ fakt, ¿e zgodnie z regulaminem za 
ka¿dy protest trzeba wp³aciæ 300 z³otych, które kierow-
nicy ekip zastêpowali g³oœnym mówieniem co o tym 
myœl¹…

Wniosek nasuwa siê sam – by Igrzyska by³y praw-
dziwym œwiêtem regulamin kolejnych XVIII musi byæ 
zmieniony. 

Tekst i foto Les³aw M. Marek

W niedzielê 3 lipca na piêknym i doskonale przygo-
towanym boisku w S³ajsinie rozegrano kolejn¹ z cyklu 
letnich spartakiad organizowanych przez M-G Zarz¹d 
LZS. Oprócz spartakiadowych turniejów pi³ki no¿nej i 
siatkowej rozegrano rzut lotk¹ – startowali so³tysi z 11 
wsi walcz¹c o punkty w ramach Igrzysk Sportowo-Re-
kreacyjnych So³ectw.

Turniej pi³ki siatkowej wygrali zawodnicy ze Szczytnik, 
przed S³ajsinem i Œwiêtoszewem, a turniej pi³ki no¿nej 
S³ajsino przed Œwiêtoszewem i Wierzbiêcinem. Wszyst-
kie dru¿yny otrzyma³y puchary.

Imprezê uœwietni³y dodatkowe konkurencje, które 
zorganizowa³ i ufundowa³ nagrody so³tys S³ajsina Se-
bastian ¯ywica.

W pchniêciu kul¹ mê¿czyzn zwyciê¿y³ Damian ̄ ywica 
ze S³ajsina przed £ukaszem Kubickim i £ukaszem Mar-
gatem – obaj z Karska.

Najwiêcej emocji budzi³o u widzów przeci¹ganie liny. 
Smaczku rywalizacji dodawa³y … skarpety zawodników, 
bo regulamin nie pozwala³ startowaæ w korkach. W fi-
nale spotka³y siê ekipy S³ajsina i Karska – gospodarze 
byli niegoœcinni – pokonali rywali dwukrotnie i zgarnêli 
„krzynkê” piwa.

Tekst i foto LMM

Organizacyjny i sportowy
sukces S³ajsina
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Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
          tel. 91 392 00 17, 91 579 05 63

Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na 
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:

1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. 
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci 
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5.  Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskie-
go; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. 
Bank Pekao S.A.,  ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. 
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. 
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 
13.  Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. War-
szawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. 
Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka 
„NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 
15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia 
optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”,  ul. 700 Lecia  20.; 
22. Sklep „Biedronka”,  ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 
24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 
25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii 
Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 31. Sklep Spozy-
czo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 32. Sklep „PROMYK”, ul. 
¯eromskiego 20; 33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 
34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 35; Sklep 
KAMAR, ul. Gen. Bema  42.

Nowogard 18.07.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.) oraz 
Rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów z dnia   14 wrzeœnia  2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie 
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia  2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr 166/2  o 
pow. 783 m2 zabudowanej, po³o¿onej  w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. 
Ksiêcia Józefa Poniatowskiego 84.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka  nr 166/2 o pow. 783 m2 zabudowana 
budynkiem - parterowy barak murowany przeznaczony do rozbiórki, po³o¿ona 
w obrêbie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego 84.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 30439 w S¹dzie 
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, 
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26.08.2011r. o godz. 1000 w sali obrad komisji 
Rady Miejskiej   /I piêtro/ Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki  -  70.822,00 z³. 
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 710,00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
 Przeznaczenie okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwa³¹ XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 r. - teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 22 MN.
Na dzia³ce zlokalizowany jest budynek - parterowy barak murowany prze-
znaczony do rozbiórki.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia robót zgodnie z 
technologi¹ rozbiórki oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego. 
Dzia³ka posiada dobry dostêp do drogi publicznej. 
Inwestycja obejmuje realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj¹cej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zuje siê rozpocz¹æ budowê w ci¹gu 2 lat a 
zakoñczyæ j¹ w ci¹gu 5 lat. Oba te terminy biegn¹ od dnia zawarcia umowy 
notarialnej. 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zap³aci karê w 
wysokoœci   70.900,00 z³  w terminie jednego miesi¹ca licz¹c od daty 
dorêczenia wezwania przez Gminê Nowogard do zap³aty tej kary. 
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w przypadku nie 
rozpoczêcia inwestycji w w/w terminie wg zasad okreœlonych w art. 594 
kodeksu cywilnego. 
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia dzia³ki w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tj. 
wodn¹, energetyczn¹, gazow¹ i sanitarn¹. 
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukryte 
nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na podstawie posiadanych 
dokumentów prawnych.   
Dzia³ka nie posiada przeprowadzonych badañ geologicznych.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie. 
Do ceny dzia³ki doliczone bêd¹ koszty przygotowania nieruchomoœci do 
sprzeda¿y w wysokoœci 250,00 z³ – za wycenê dzia³ki, koszty kartograficzne 
- 18,78 z³  

(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  20 lutego 
2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 
10% wartoœci  dzia³ki tj. 7.082,20 z³. w kasie Urzêdu Miejskiego najpóŸniej 
do dnia 23.08.2011r. do godz. 1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/
Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych 
na w/w konto.  
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji przetar-
gowej przed przyst¹pieniem do przetargu
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzo-
ziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziem-
ców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie 
i miejscu. 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w 
ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, 
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiado-
miony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia 
umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej 
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolnoœci 1, tel. (91) 39-26-225. 

Burmistrz Nowogardu       


