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Dokończenie na str. 2

W trosce o czystość jezior
Na terenie gminy we władaniu Pol-

skiego Związku Wędkarskiego znajdują 
się aktualnie trzy jeziora – Nowogardz-
kie, Karsk i Kościuszki w Olchowie. Je-
zioro w Glicku jest wprawdzie w posia-
daniu Agencji Nieruchomości Rolnych 
ale wędkarze z Miejsko-Gminnego Koła 
PZW dbają o jego czystość (coroczne 
akcje sprzątania) oraz walczą z kłusow-
nictwem. Jeziora to atrakcja turystyczna 
oraz miejsca często uczęszczane przez 
mieszkańców w słoneczne weekendy.

Pobyt nad jeziorem będzie miło 
wspominamy gdy zastaniemy tam tere-
ny zadbane i czyste. Dbają o to gospoda-
rze (czyli wędkarze) ale też sami musimy 
mieć świadomość, że powinniśmy po 
sobie sprzątać, a wód nie czynić miejsca-
mi, gdzie łatwo pozbyć się wszelkiego 
rodzaju odpadów w postaci butelek, pu-
szek, foliowych toreb i innych opakowań. 

W celu skoordynowania działań 
zmierzających do właściwej troski o 
jeziora, burmistrz spotkał się z przed-
stawicielami PZW i Forum Organizacji 

Pozarządowych. W spotkaniu uczestni-
czyli: prezes Koła Edward Paszkiewicz i 
członek Zarządu Tadeusz Siembida oraz 
Mieczysław Cedro. 

Przedstawiciele PZW poinformowali 

burmistrza o aktualnym stanie praw-
nym regulującym dzierżawę wód przez 
wędkarzy. W obliczu istniejącej obawy, 
że ANR może jezioro Glicko sprzedać 

Remonty jezdni ulic miasta
Wraz z ustaniem niskich temperatur 

ruszają remonty nowogardzkich ulic. 
Prace prowadzi firma Azbud, wyłoniona 
w przetargu ogłoszonym przez burmi-
strza Roberta Czaplę jeszcze w ubiegłym 
roku. W pierwszej kolejności remonto-

wane są jezdnie ulic będących drogami 
powiatowymi – ul. Mickiewicza, ul. Mły-
narska, ul. Żeromskiego, ul.15 - Lutego 
i ul. Rzeszowskiego. Cząstkowy remont 
polega na „łataniu dziur” w jezdni mogą-
cych szkodzić bezpieczeństwu ruchu i 

powodować uszkodzenia pojazdów. 
Jak widać na zdjęciach wokół wyboju 
wycinana jest nawierzchnia bitumicz-
na i otwór zapełniany masą bitumiczną 

Dokończenie na str. 2
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Zarządzenie Nr 137 /2012
Burmistrza Nowogardu

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2012.

§ 1 Zarządzam następujący podział środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard:
1. W zakresie zadania: „Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard”
1) Ludowy Uczniowski Klub Sortowy ,,Panorama-Chrabąszcze „ Nowogard  - 34 000 zł
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Panorama-Chrabąszcze” Nowogard - 4 000 zł
3) Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie - 47 000 zł
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,SIATKARZ” Nowogard – 4 000 zł
5) Klub Sportowy HANDBALL NOWOGARD – 1 000 zł
6) Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka” Nowogard – 12 000 zł
7) Nowogardzkie Centrum Rozwoju Israeli Krav Maga – 2 600 zł
8) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin – 27 000 zł
9) Nowogardzkie Stowarzyszenie 4X4 OFFROAD FACTORY – 6 000 zł
10) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” - 3 000 zł
11) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ – 13 400 zł
12) LOK KSS,, Tarcza’’ Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie  - 25 000 zł
13) Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” - 18 000 zł
14) Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” Nowogard – 220 000 zł
15) Klub Motorowy „CISY” Nowogard – 27 000 zł
16) Klub Motorowy „CISY” Nowogard – 25 000 zł
17) Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedyneczka” Nowogard – 8 000 zł
18) Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Nowogard - 14000 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Nowogardu 

Robert Czapla

Pieniądze dla organizacji rozdane
W roku bieżącym dla organizacji po-

zarządowych gmina Nowogard zabezpie-
czyła kwotę 678 tysięcy złotych. Środki 
przyznawane są w drodze konkursów 
ofert. Dotychczas obyło się ich siedem. 
Rozstrzygnęliśmy je prawie dwa miesiące 
wcześniej, niż w ubiegłym roku. To popra-
wa, jednak mnie osobiście nie satysfakcjo-
nująca. Dlatego stale szukamy z pracow-
nikami urzędu kolejnych rozwiązań, aby 
fundusze do organizacji pozarządowych 
trafiały jak najszybciej, w miarę możliwo-
ści, na początku roku kalendarzowego.

Procedura jest następująca: wnioski 
organizacji rozpatruje w pierwszej kolej-
ności powołana w tym celu komisja, na-
stępnie są one zatwierdzane przez burmi-
strza. W roku 2011 po ocenie projektów 
przez komisję konkursową, dokonałem 
zgodnie ze swoimi kompetencjami kilku 
zmian w podziale środków. Zostałem za 
to skrytykowany przez opozycję w Radzie 

Miejskiej oraz jedną z lokalnych gazet, 
że stosuję „ręczne sterowanie”. W związ-
ku z powyższym, postanowiłem, iż w 
roku bieżącym nie skorzystam ze swoich 
uprawnień i nie będę zmieniał wyników 
i rozstrzygnięć prac komisji oceniającej 
złożone projekty. Dlatego też, wszystkie 
dotychczasowe rozstrzygnięcia siedmiu 
konkursów zostały przeze mnie podpi-
sane w zaproponowanej przez komisje 
formie.

Zdaję sobie sprawę, że zawsze po-
trzeb jest więcej niż środków. Niektóre 
organizacje mogą nie uzyskać wniosko-
wanych funduszy i muszą szukać innych 
rozwiązań finansowych. Ostatni konkurs 
na sport, nie pozwala mi na zachowanie 
bezstronności. Uważam, że klub sporto-
wy „Olimpia” nie może nie otrzymać żad-
nych środków. Co prawda, tradycji piłkar-
skiej jeszcze nie posiada, z uwagi na zbyt 
krótkie istnienie, jednak wpisał się w życie 

społeczności wiejskiej, głównie Wierzbię-
cina. Zapoznałem się z wnioskiem klubu 
„Olimpia”, jak również z finansowaniem 
klubów „A” klasy w okolicznych gminach. 
Z pozyskanych informacji, wynika, że:

- klub sportowy w Kliniskach Wielkich 
otrzymuje dofinansowanie 10.000 zło-
tych

- klub sportowy w Przybiernowie 
otrzymuje dofinansowania 15.000 złotych

- klub sportowy w Żarnowie otrzymu-
je dofinansowania 18.500 złotych

 Dlatego też zgodnie ze swoimi upraw-
nieniami przyznaję Klubowi Sportowemu 
„Olimpia” kwotę 14 tysięcy złotych, szcze-
gólnie mając na względzie dzieci miesz-
kańców Wierzbięcina i okolicznych miej-
scowości.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Podział środków dla organizacji pozarządowych w 2012 r.
1) „Wspieranie inicjatyw społecznych”
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1. Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych 28 000

Razem 28 000

2” Ochrona środowiska” 
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1
Stowarzyszenie Akademia 

Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS”

3 000

2 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” 4 000

Razem 7 000

3” Rozwój wsi” 
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 1 700

2 Stowarzyszenie „Żabowiaki” 4 000

3 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wojcieszyna” Nasz Wojcieszyn” 3 500

4 Stowarzyszenie „Jutrzenka” 2 300
Razem 11 500

4„Ochrona i promocja zdrowia”
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1.
Stowarzyszenie Kobiet z 

Problemami Onkologicznymi „Lila-
róż” w Nowogardzie

13 000

2 Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków koło Nowogard 8 500

3 Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej Zdrowie 28 500

Razem 50 000

5) „Zajęcia pozalekcyjne” 
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł
1 UKS „Gimnazjum Trójka” 8 500
2 LUKS „Czwórka” 8 500
3 Stowarzyszenie „Jutrzenka” 1 000
Razem 18 000

6) „Opieka społeczna” 
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 CARITAS przy Parafii WNMP 
Nowogard  10 000

2 Stowarzyszenie dla dzieci 
niepełnosprawnych „Serduszko” 9 000

3 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 2 000

4 Kościół Ewangelickich Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie 7 200

5 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 16 800

Razem 45 000

7) „Emeryci i renciści”
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Nowogardzie 10 000

Razem: 10 000

8),, Sport ‘’
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

,, Panorama-Chrabąszcze ‘’ 
Nowogard

34 000

2
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

,,  Panorama-Chrabąszcze ‘’ 
Nowogard

4 000

3
Miejsko – Gminne Zrzeszenie  

Ludowe Zespoły Sportowe w 
Nowogardzie 

47 000

4 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
,,SIATKARZ ‘’ Nowogard 4 000

5 Klub Sportowy HANDBALL 
NOWOGARD 10 000

6 Uczniowski Klub Sportowy ,, Trójka 
‘’ Nowogard 12 000

7 Nowogardzkie Centrum Rozwoju 
Israeli Krav Maga 2 600

8 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
TOP Wierzbięcin 27 000

9 Nowogardzkie Stowarzyszenie 4X4  
OFFROAD FACTORY 6 000

10 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Dwójka ‘’ 3 000

11
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Nowogardzki Klub Tańca 
Sportowego FLESZ 

13 400

12 LOK KSS ,, Tarcza ‘’ Goleniów Sekcja 
Strzelecka w Nowogardzie 25 000

13 Stowarzyszenie Klub Żeglarski 
”KNAGA’’ 18 000

14 Ludowy Klub Sportowy ,, 
POMORZANIN ‘’Nowogard 220 000

15 Klub Motorowy ,,CISY ‘’ Nowogard 27 000

16 Klub Motorowy ,,  CISY ‘’ Nowogard 25 000

17 Uczniowski Klub Sportowy ,, 
Jedyneczka ‘’ Nowogard 8 000

18 Ludowy Klub Sportowy ,,Olimpia ‘’ 
Nowogard 14 000

Razem: 500 000
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Narada gminnych OSP 
W czwartek, 22 marca odbyła się w ratuszu narada Komen-

dantów i Prezesów wszystkich gminnych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. W naradzie uczestniczyli zastępca bur-
mistrza Damian Simiński i komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Bogusław Tunkiewicz.

Narada była uwieńczeniem zebrań sprawozdawczych w 
każdej jednostce OSP w pierwszych miesiącach b. r.

Podsumowano rok 2011 – oceniono akcje, w których bra-
ły udział gminne jednostki OSP oraz wydatki finansowe z 
uwzględnieniem zakupów sprzętu, remontów obiektów oraz 
kosztów kursów i szkoleń.

Przyjęto plan finansowy na rok 2012, plan zakupów sprzę-
tu i wyposażenia oraz wydatków na szkolenie druhów zwią-
zanych z rosnącymi zadaniami i wymogami stawianymi OSP.

Tekst i foto LMM

4X4 KM CISY NOWOGARD zaprasza 
wszystkich amatorów jazdy terenowej na imprezę o charakterze 

przeprawowo-turystycznym SZLAKAMI NOWOGARDU 
Impreza odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2012 

Miejsce: Nowogard 
Baza: „Sarni Las” ul. Wojska Polskiego (za stadionem po le-

wej stronie) 
Zapisy prosimy kierować na: 
kmcisy.nowogard@vp.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy z podziałem na klasy:
•	 turystyk
•	 wyczyn
•	 ekstrem
•	 quad 
Koszt uczestnictwa:  120 zł od załogi (kierowca + pilot) 
   100 zł quad 
Możliwość wynajęcia domku 4 osobowego w cenie 150 zł 

za dobę. 

Koszt imprezy obejmuje: 
•	 przygotowanie trasy 
•	 materiały nawigacyjne 
•	 pozwolenia na przejazd 
•	 koszulki + naklejki na auto
•	 ciepły posiłek na terenie bazy 
Otwarcie biura: Sobota 14 kwietnia 2012 godzina 6.30 
Zdanie kart: 14 kwietnia 2012 do godziny 18.00 
Możliwość przyjazdu w piątek 13 kwietnia w godzinach 

popołudniowo-wieczornych po wcześniejszych ustaleniach z 
organizatorem. e-mail: kmcisy.nowogard@vp.pl 

tel. kontaktowy 663 500 501, 500 266 963 
Zapisy i opłaty w dniu rozpoczęcia rajdu 14.04.2012 od go-

dziny 6.30 (biuro rajdu na terenie bazy) 
Organizator: 4X4 KM Cisy Nowogard, www.kmcisy.nowogard.pl  
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Dokończenie ze str. 1

prywatnej firmie – wówczas dostęp dla 
wędkarzy i okolicznych mieszkańców 
może być utrudniony – postanowiono, 
ze Gmina wystąpi do ANR o bezpłatne 
przekazanie jeziora.

Obecna na spotkaniu pani Ewa Ja-
kubcewicz – kierownik Wydziału Nieru-
chomości Rolnych, Geodezji i Rolnictwa 
została upoważniona do realizacji tego 
zadania. Gdy to nastąpi to gmina prze-
każe jezioro w użytkowanie Związkowi 
Wędkarskiemu i na wszystkich wodach 
na terenie gminy obowiązywać będą 
jednakowe przepisy. 

Prezes Paszkiewicz poinformował o 

zaawansowaniu prac związanych z za-
gospodarowaniem jeziora Kościuszki w 
Olchowie. Zgodnie z przepisami został 
opracowany i zatwierdzony przez Za-
rząd Wojewódzki plan lokalizacji kładek 
wędkarskich. Każdy kto chce budować 
kładkę musi uzyskać zezwolenie od Za-
rządu Koła i wybudować kładkę według 
dostarczonego wzoru i we wskazanym 
miejscu. Na pozostałych jeziorach trwa 
sprawdzanie stanu technicznego kładek 
i ustalanie właścicieli. Czasy samowolki 
już się skończyły. Kładka musi spełniać 
odpowiednie wymogi i mieć wyraźnie 
oznaczonego właściciela. Gdy akcja 
się zakończy znikną z brzegów jezior 

spróchniałe kładki i ich pozostałości – 
przestaną zagrażać użytkownikom i wy-
raźnie poprawią estetykę.

Trzeci – równie ważny problem – 
który omawiano i podjęto ustalenia 
to działania mające podnosić wiedzę 
ekologiczną społeczeństwa, a przez to 
uświadomić i wyrobić trwałe nawyki 
dbałości o czystość w miejscach łowie-
nia ryb i zwyczajnego relaksowego po-
bytu. W tym celu (m. in.) umieszczane 
będą tablice informujące o obowiązkach 
ciążących na użytkownikach wód i tere-
nów nad wodami.

Tekst i foto LMM

Konkurs na  
„Najładniejszą elewację i najładniejsze 
otoczenie budynków wielorodzinnych”
20 marca br, Burmistrz Nowogardu 

ogłosił konkurs pt. „Najładniejsza elewa-
cja i najładniejsze otoczenie budynków 
wielorodzinnych w roku 2012”. Jest to już 
druga edycja konkursu, który kierowa-
ny jest do właścicieli budynków wielo-
mieszkaniowych – osób fizycznych 
lub prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej. Jego celem 
jest propagowanie estetycznego 
wyglądu budynków położonych 
na terenie Miasta Nowogard oraz 
kształtowanie postawy współod-
powiedzialności mieszkańców za 
estetykę i wizerunek miasta.

Do konkursu mogą być zgła-
szane budynki, w których zostały 
przeprowadzone prace polega-
jące  na przebudowie, remoncie 
lub termomodernizacji obejmują-

ce w swym zakresie elewacje budynku. 
Zgłaszać można budynki, w których te 
prace przeprowadzane są w okresie od 
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 
r. Nagroda główna dla zwycięscy 
konkursu wynosi 10.000 zł. oraz zo-

staną przyznane dwa wyróżnienia  
po 1.000 zł.

Zgłoszenia do konkursu należy 
składać w terminie do dnia 31 grudnia 
2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, plac Wolności 1 w Biurze 

Obsługi Interesanta (w przypad-
ku zgłoszenia za pośrednictwem 
poczty należy kierować na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, plac 
Wolności 1, 72-200 Nowogard; za 
termin zgłoszenia przyjmuje się 
datę stempla pocztowego).

Kwestionariusz zgłoszeniowy 
oraz wzory oświadczeń dostęp-
ne są na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie oraz w Biurze Obsługi Intere-
santa.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie!!!

W trosce o czystość jezior

na gorąco. W następnej kolejności wy-
równywane będą mniejsze ubytki na-
wierzchni. Ze względu na to, iż nie da 
się równocześnie „załatać” problemu we 
wszystkich miejscach, plan przewidu-
je w pierwszej kolejności naprawę na-
wierzchni w mieście Nowogard (w kosz-

tach naprawy ulic partycypuje starostwo 
powiatowe), w drugiej kolejności napra-
wiane będą nawierzchnie na drogach 
gminnych bitumicznych w sołectwach 
Błotno, Glicko, Olchowo, Sąpolnica, Bie-
niczki i kolonia Krasnołęka.

Tekst i foto LMM 

Remonty jezdni ulic miasta
Dokończenie ze str. 1
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Na roboczo w Maszkowie
Początek wiosny jest najlepszą oka-

zją, aby sprawdzić jak wygląda z autopsji 
stan wiejskiej infrastruktury po zimo-
wych perturbacjach. Podczas robocze-
go spotkania (14 marca br.) burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli z sołtysem 
Maszkowa Krzysztofem Bernachem 
omówiono realizację prac wykonanych 
przez sołectwo w roku ubiegłym i plany 
na rok bieżący. W tym roku przewidzia-
no remont ogrodzenia placu rekreacyj-
nego, jego rozbudowę o nowe urządze-
nia oraz dalsze porządkowanie terenów 
rekreacyjnych przez grupę osadzonych. 
Przylegający do placu park został do-
kładnie oczyszczony, a uschnięte drze-
wa i krzewy przekazano na opał osobom 
potrzebującym. Pozostała roślinność 
będzie pielęgnowana w kolejnym etapie  
prac. Dokonano także oględzin meliora-
cji terenów w środku wioski. W minio-
nym roku Maszkowo praktycznie zosta-
ło całe zalane wodą łącznie z terenem 
rekreacyjnym i boiskiem. Przy pomocy 
osadzonych udrożniono wszystkie rowy 
melioracyjne oraz zbiornik p. poż. Dzięki 

temu poziom wód w Maszkowie obniżył 
się o 1.5 do 2 metrów. Woda cały czas 
opada i już można powiedzieć, że Masz-
kowo jest w końcu zmeliorowane. To do-

bry przykład jak władza samorządowa 
wspiera swoje jednostki pomocnicze.

Marian A. Frydryk
foto: Ewa Jakubcewicz

Orzechowo. Park na użytek mieszkańców

W Orzechowie znajduje się piękny 
park położony na skraju wsi w sąsiedz-
twie poważnie zniszczonego dworku. Za 
czasów niemieckich było to piękne miej-
sce spacerowo-rekreacyjne.

Gdy pan Marian Białczak został soł-
tysem postanowił przywrócić parkowi 
dawną świetność i wykorzystać teren 
jako miejsce spotkań i wypoczynku 
mieszkańców wsi. Problem polegał na 
własności – park należał do Spółdzielni 
Kółek Rolniczych i nie można było na 
tym terenie zmieniać niczego.

Starania sołtysa u poprzednich 
władz gminy nie doczekały się pozy-
tywnego odzewu , a park nie wykorzy-
stywany zarastał krzewami. Burmistrz 
Robert Czapla już na pierwszy sygnał 

sołtysa udał się do Orzechowa i ocenił, 
że park byłby dla gminy pożytecznym 
nabytkiem.

Rozpoczęły się negocjacje z SKR, 
negocjacje zakończone korzystnie dla 
obu stron – SKR przekazał gminie park, 
a gmina w zamian przekazała nie wyko-
rzystywany dotąd teren rolniczy przy-
legły do gruntów SKR. Po podpisaniu 
stosownego aktu notarialnego park stał 
się własnością gminy i w dniu 16 marca 

burmistrz przekazał go w 10-letnie użyt-
kowanie sołectwu Orzechowo.

Obecni przy podpisywaniu stosow-
nych dokumentów mieszkańcy nie kry-
li zadowolenia – mają obecnie teren, 
gdzie urządzą plac rekreacyjny i boisko 
do siatkówki. Zadowolenie było tym 
większe, że sprawa została tak szybko 
załatwiona – od prośby sołtysa minęło 
niecałe 4 miesiące.

Tekst i foto Lesław M. Marek
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Będzie przystanek w Żabowie!
Dobra wiadomość dla mieszkańców 

Żabowa - do końca czerwca 2013 roku 
uruchomiony zostanie przystanek PKP 
z nowym peronem usytuowanym w in-
nym miejscu (będzie przesunięty nieco 
w kierunku wsi). Mapkę sytuacyjną opu-
blikujemy w najbliższym czasie!

Taką wiadomość przywiózł na spo-
tkanie z burmistrzem Robertem Czaplą, 
zastępca dyrektora ds. technicznych Pol-
skich Linii Kolejowych mgr inż. Włodzi-
mierz Wiatr.

Według zapewnień dyrektora mo-
dernizacja linii kolejowej Goleniów – Ko-
łobrzeg zostanie ukończona do czerwca 
2013 roku. Marszałek Województwa dys-
ponuje funduszami na jego realizację. W 
naszym najbliższym regionie w ramach 
tej modernizacji zostaną wybudowane 
łącznice do dworca lotniczego od stro-
ny Nowogardu i od strony Goleniowa, 

wybudowany drugi peron na dworcu 
w Nowogardzie i przystanek wraz pero-
nem w Żabowie, przebudowane zosta-
ną oba przejazdy w Nowogardzie i prze-
jazd w Żabowie.

Pod koniec marca będzie znany do-
kładny plan – gdy realizowany będzie 
szeroki program to jeszcze w tym roku 

w Nowogardzie przebudowane zostaną 
oba przejazdy i przejazd w Żabowie, gdy 
program zawężony to jeden przejazd 
w ciągu ul. 700-lecia w Nowogardzie i 
światła na przejeździe w Żabowie.

Oby więcej takich wiadomości!
Tekst i foto LMM

Zebranie sołeckie w Wierzchach
W dniu 26 marca br., w miłej i sympa-

tycznej atmosferze, odbyło się zebranie 
wiejskie w nowo utworzonym sołectwie 
Wierzchy. Zebranie miało na celu wybór 
sołtysa i rady sołeckiej. Po raz pierwszy 
mieszkańcy sołectwa Wierzchy w głoso-
waniu tajnym wybrali sołtysa - Karolinę 
Iwanów oraz 3 osobowa radę sołecką w 
składzie: Lucyna Nowak, Grzegorz Iwa-
nów oraz Przemysław Ruszkiewicz.

Podczas zebrania mieszkańcy mieli 
okazję do omówienia spraw ważnych 
dla sołectwa z Burmistrzem Robertem 
Czaplą.

Nowo wybranemu sołtysowi i radzie 
sołeckiej gratulujemy i życzymy owoc-
nej pracy. Na zdjęciu od lewej: Nowak Lucyna, Iwanów Karolina - sołtys, Grzegorz Iwanów, burmistrz Robert 

Czapla, Ruszkiewicz Przemysław.
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Spotkanie w sprawie dróg wojewódzkich
W dniu 27 marca 2012 r. w Urzędzie 

Miejskim odbyło się spotkanie burmi-
strza Nowogardu Roberta Czapli z kie-
rownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich 
ze Stargardu Szczecińskiego Anną Jó-
zwą. Tematem przeprowadzonych roz-
mów były sprawy zarządzania drogami 
wojewódzkimi w gminie Nowogard. 
Uzgodnienia dotyczyły:

− remontu cząstkowego (łatanie 
dziur) ulic wojewódzkich, które będą 
wykonywane w pierwszej połowie 
kwietnia br.,

− zwiększenia ilości koszy ulicznych 
w ciągach ulic wojewódzkich (Poniatow-
skiego, Bohaterów Warszawy, Kościusz-
ki). Zrealizowanie tego wniosku będzie 
możliwe po zwiększeniu środków finan-
sowych na ten cel przez dyrekcję ZZDW 
Koszalin,

− zwiększenia ilości miejsc postojo-
wych za przychodnią zdrowia przy ul. 
Kościuszki (na przełomie czerwca i lip-

ca). Rozważana jest również możliwość 
dobudowania miejsc parkingowych 
przed skrzyżowaniem ul. Kościuszki z ul. 
Wiejską,

− ograniczenia prędkości przejaz-
du pojazdów na ul. Poniatowskiego. 
Zarządca drogi jest w posiadania do-
kumentacji modernizacji tej ulicy po-

legającej na wbudowaniu elementów 
spowalniania ruchu. Realizacja tego 
zadania będzie możliwa po uruchomie-
niu funduszu Poprawy Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego „Gambit”. Burmistrz 
Nowogardu wystąpi z zapytaniem i 
wnioskiem do Rady Ministrów o urucho-
mienie tego funduszu.

Spotkanie w sprawie okolic obwodnicy
W środę 14 marca odbyło się spotka-

nie zorganizowane na prośbę mieszkań-
ców gminy mieszkających bardzo blisko 
obwodnicy i odczuwających na co dzień 
niedociągnięcia i nieprawidłowości jakie 
zaistniały w trakcie realizacji tej inwestycji.

W spotkaniu z przedstawicielami inwe-
stora (GDDK i A) oraz wykonawcy (firmy 
BUDIMEX) uczestniczył burmistrz Robert 
Czapla, kierownik wydziału GKM i OŚ Ta-
deusz Fiejdasz, sołtys Olchowa Elżbieta 
Laskowska, sołtys Karska Jerzy Kubicki, 
członek Rady Sołeckiej Wojcieszyna Jacek 
Rafiński.

Rozpoczęto od głównych problemów 
związanych bezpośrednio z organizacją 
ruchu na obwodnicy i wiaduktach. Nieste-
ty pani Laskowska nie usłyszała dobrych 
wieści dotyczących Olchowa. Na zasadni-
cze zmiany nie ma już możliwości – popra-
wione będzie tylko oznakowanie pionowe 
przy wjeździe od strony Szczecina zwią-
zane z jazdą na Nowogard i Wyszomierz, 
dobudowany też będzie odcinek chodni-
ka, lampy o którą prosili mieszkańcy nie 
można zamontować bo... brak w pobliżu 
przyłączy energetycznych. Według GDD-
KiA wjazd pojazdów do Olchowa i wyjazd z 
Olchowa odbywać się musi przez wiadukt. 
Odpowiednie ustalenia z przewoźnikami 
leżą w gestii gminy. Przechodzenie przez 
dwa pasy jezdni drogi ekspresowej jest za-
bronione i zarządca drogi nie odpowiada 
za wypadki jakie mogą spowodować piesi 

nie stosujący się do zakazu.
Zadowolony ze spotkania wychodził 

natomiast sołtys Kubicki – wiadukt Warn-
kowo – Karsk zostanie przystosowany do 
bezpiecznego ruchu rowerzystów i pie-
szych – z jednego pasa trzypasmowej w 
tej chwili jezdni na wiadukcie zostanie wy-
dzielony tzw. pas lewoskrętów odpowied-
nio pomalowany i odgrodzony od jezdni 
odpornikami. Dobudowane też będą od-
cinki chodników prowadzące na wiadukt. 
Te założenia są już realizowane – po opra-
cowaniu dokumentacji będzie przetarg na 
wykonawstwo (przedstawiciel Dyrekcji nie 
obiecuje szybkiego rozpoczęcia prac ze 
względu na procedury).

Nie doczekał się także dobrych wia-
domości przedstawiciel Wojcieszyna – 

rozmieszczenie tablic i napisów będzie 
sprawdzane i dopiero później ewentualnie 
aktualizowane.

Zarówno przedstawiciele sołectw jak i 
kierownik Fiejdasz zgłaszali inne utrudnie-
nia – w Wojcieszynie zalewana jest droga 
przy zjeździe z „wioskowego” wiaduktu, 
zatapiane są tereny w rejonie wiaduktu na 
Lestkowo, pretensje zgłaszają mieszkańcy 
kolonii Otręby - mają uwagi do ich drogi od 
wiaduktu w kierunku Miętna, naprawy wy-
maga pobocze drogi dojazdowej na wia-
dukt w Warnkowie, poprawy nawierzchni 
wymaga ul. Wojska Polskiego w rejonie 
„harcówki” i dalej w kierunku wiaduktu za 
Smużynami. Przedstawiciele Budimexu 
zajmą się tymi usterkami i usuną je.

Tekst i foto LMM

Foto z archiwum UM. Kwiecień 2011 r.



WIADOMOŒCI   SAMORZ¥DOWE 9
30.03.2012 r.

Jak seniorzy z Nowogardu i Polic 
witali pierwszy dzień wiosny

O wiosennym zwyczaju topienia Ma-
rzanny nie zapomnieli ci, którzy lubią i 
pielęgnują tę prastarą tradycję pożegna-
nia zimy.

21 marca, we wtorkowe przedpo-
łudnie intrygowała przechodniów po-
kaźna gromada uśmiechniętych pań 
i panów dzierżąca duże kukły rodzaju 
żeńskiego, która pojawiła się na placu 
Wolności. Zapewniam, że nie byli to 
wcale aktorzy teatrzyku lalkowego, ale 
naładowani pozytywną energią senio-
rzy z prężnie działających emeryckich 
organizacji – z Nowogardu i z zaprzyjaź-
nionych Polic (przyjechał autobus pełen 
gości).Wesołe i rozśpiewane (na ludo-
wo) towarzystwo, dziarskim pochodem 
udało się do Sarniego Lasu na uroczą 
polanę, w miejsce, gdzie znajduje się 
„Kemping u Henia”. Zaproszony przez 
organizatorów burmistrz Robert Czapla 
został kordialnie powitany przez nie-
strudzoną szefową nowogardzkich se-

niorów, panią Alinę Ochman. Widać, że 
obie strony darzą się nie tylko wzajem-
nym szacunkiem, ale po ludzku, zwy-
czajnie lubią. Rozpalając ognisko od jed-
nej zapałki burmistrz dał płonący sygnał 
do rozpoczęcia wiosennego obrzędu. 
Aby tradycji stało się zadość, uczestnicy 
z niekłamaną przyjemnością topili Ma-
rzannę u brzegu jeziora, która później z 
żalem spłonęła w płomieniach ogniska, 
na pohybel zimie!

Zwyczaj ten sięga czasów średnio-
wiecza. Marzanna to rzekoma bogini 
słowiańska wymyślona przez Długosza, 
który ją wziął z pieśni wielkopostnych, 
kiedy dzieci na Śląsku i w Wielkopolsce 
w XIV i XV wieku obnosiły i topiły lal-
kę – Marzannę (Marzankę, Dziewankę), 
symbol zimy i śmierci, w 4-tą Niedzielę 
Wielkiego Postu (łac. Laetare). Możliwe, 
że ten obrzęd (a z czasem zabawa) przy-
szedł na Śląsk przez Czechy z Norym-
bergi, gdzie słynęły niegdyś obchody 

wyrzucania śmierci w niedzielę Laetare.
Co by nie powiedzieć, na Kempingu 

u Henia było ładnie, a nawet słońce się 
wysrebrzyło na kilka dłuższych chwil. 
Niech mi będzie wybaczona niedyskre-
cja, ale przechadzając się wśród barwne-
go towarzystwa, dawno nie podsłucha-
łem tylu pozytywnych zdań o naszym 
burmistrzu i to z ust osób zupełnie po-
stronnych, zupełnie z innego miasta 
(sic!). I nie były to żadne komplementy 
(bez komentarza). Żałuję, że nie mogłem 
do końca uczestniczyć w tym spotkaniu 
ludzi, którzy na co dzień stosują zasadę 
- „człowiek człowiekowi bliźnim! Z bliź-
nim się może zabliźnić!”.

Jestem przekonany, że wszyscy 
uczestnicy tej bardzo udanej imprezy 
plenerowej bawili się doskonale w szam-
pańskich humorach, choć tak naprawdę 
żadnego szampana nie zauważyłem.

Tekst i foto MA Frydryk
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2012 Rokiem Janusza Korczaka
W 2012 roku obchodzona jest rocz-

nica śmierci Janusza Korczaka i setna 
rocznica założenia przez niego Domu 
Sierot przy ul. Krochmalnej w Warszawie 
Dlatego bieżący rok ustanowiono - decy-
zją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Ro-
kiem Janusza Korczaka.

Po raz pierwszy z nazwiskiem Kor-
czaka spotkałem się w dzieciństwie, 
kiedy wśród rozpalających chłopięcą 
wyobraźnię przygodowych powieści 
Karola Maya, Aleksandra Dumasa,wzru-
szających opowieści Curwooda, napo-
tkałem skromną i przyprawioną 
romantyzmem książeczkę „Król 
Maciuś Pierwszy”. I nagle zna-
lazłem się w zupełnie innym 
świecie, owej czarodziejskiej 
krainie łagodności gdzie za-
wsze zwycięża dobro.

Dziś po wielu, wielu latach 
obarczony bagażem doświad-
czeń sam nie wiem, jak mam 
wyrazić to, co chcę powiedzieć 
o takim człowieku jak Henryk 
Goldschmidt, Stary Doktor czyli 
Janusz Korczak, którego postać 
dopiero teraz zaczęła mnie in-
trygować. Chciałbym poznać 
choćby niektóre mechanizmy 
które sterowały Jego życiem i 
śmiercią. Wypada przypomnieć 
kilka encyklopedycznych infor-
macji o tym niezwykłym czło-
wieku. Nie jest znana dokładna data Jego 
urodzin – rok 1878 lub 1879. Zginął wraz 
z dziećmi z sierocińca warszawskiego 
getta w obozie w Treblince w 1942 roku. 
Jako pedagog, pisarz, lekarz i działacz 
społeczny – całe pracowite życie poświę-
cił dzieciom. Był twórcą i kierownikiem 
żydowskiego Domu Sierot w Warszawie.
(1912 – 1942).i sierocińca Nasz Dom (do 
1926), w których zastosował system wy-
chowania w oryginalny sposób łączący 
zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich 
samodzielności; popularyzator proble-
matyki pedagogicznej, autor utworów 

dla dzieci, powieści społecznych i prac 
pedagogicznych. (Jak kochać dziecko, 
Pamiętnik powadzony w getcie do roku 
1942).

Przyglądam się długo niewyraźnej, 
brodatej, dobrotliwej twarzy doktora 
na starej fotografii i szumią mi w głowie 
Jego przepełnione mądrą miłością słowa 
skierowane do swoich ukochanych sie-
rot opuszczających internat: „Nie dajemy 
wam Boga, bo go sami odszukać musicie 
we własnej duszy, samotności wysiłku. 
Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć mu-

sicie w samotnym wysiłku własnej pracy 
serc i myśli. Nie dajemy miłości człowie-
ka, bo nie miłości bez przebaczenia, a 
przebaczać to mozół i trud, który każdy 
sam musi podjąć. Dajemy wam jedno: tę-
sknotę za lepszym życiem, które kiedyś 
będzie, za życiem prawdy i sprawiedli-
wości. Może ta tęsknota doprowadzi was 
do Boga, Ojczyzny, Miłości”. 

Jest wiele publikacji o Januszu Kor-
czaku, ale najpiękniej pisał o Nim Tade-
usz Konwicki: 

„Czy On musiał tak żyć i tak umrzeć? 
Jeżeli to Jego życie aż do kresu było wol-

nym wyborem, co warunkowało ten wy-
bór? Rozpadała się w proch cywilizacja, 
płonął cały świat, Bóg znikł na niebie w 
czarnych dymach, a Stary Doktor karmił, 
uczył i leczył cudze dzieci... Dlaczego nie 
odstąpił ich aż do wnętrza komory ga-
zowej, choć mógł zostać wśród żywych 
i zobaczyć, co z tego wszystkiego wynik-
nie. Co będzie na świecie po tej straszli-
wej wojnie, która wydawała się śmiercią 
moralną gatunku ludzkiego...Był Żydem 
i był Polakiem. A być Żydem i Polakiem 
to dużo trudniej niż być samym Żydem 

czy samym Polakiem... Kiedy zama-
jaczyła się na horyzoncie śmierć, 
śmierć zaczajona, w małym mia-
steczku żydowskim Treblince, kiedy 
jednego letniego dnia pokazała się 
smierć, Janusz Korczak wybrał ży-
dowskość. Gdyby wybrał polskość, 
miałby darowane jeszcze dni, tygo-
dnie, a może nawet miesiące życia. 
Bo Polacy byli następnymi po Ży-
dach w kolejce do gazu. I dlatego 
Janusz Korczak wszedł do komory 
gazowej jako Żyd na czele kolumny 
żydowskich dzieci, a kiedy wchodził 
do tego bunkra wypełniającego się 
z wolna cyklonem, na pewno gdzieś 
górą pod wysokim niebem wschod-
nich miasteczek rozpinała się tęcza 
wszechludzkiego sacrum”. 

Przypominając te poetyckie re-
fleksje naszego znakomitego pisa-

rza, chciałbym, aby wszyscy wiedzieli, że 
był taki święty „czasów pogardy”, a nosił 
nazwisko kojarzące się z wykuwaniem 
złotych zasad ludzkiego postępowania. I 
jeśli mi się zdarzy zrobić jakiś dobry uczy-
nek, okazać tochę życzliwości bliźniemu-
,albo napisać kilka sensownych słów lub 
zdań – mam wrażenie, że jest przy mnie 
cień Starego Doktora i że właśnie dzięki 
Niemu wciąż jeszcze jest aktualne stwier-
dzenie „Człowiek to brzmi dumnie”.

MA Frydryk. 
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!
Polski hymn narodowy powstał 

spontanicznie – podobnie jak”Marsy-
lianka” - w entuzjastycznym nastroju 
Legionów Polskich sformowanych we 
Włoszech, gdy latem 1797 ożyły nastroje 
na wznowienie działań wojennych prze-
ciw Austrii .Kim był autor porywającej 
pieśni, która od dwóch wieków towa-
rzyszy nam w najbardziej podniosłych 
chwilach życia publicznego i oficjalnych 
uroczystościach państwowych?

 Nazywał się Józef Rufin Wybicki, her-
bu Rogala, urodzony w 1747 r. w Będo-
minie pod Brodnicą, konfederat barski, 
przyjaciel gen. Dąbrowskiego, działacz i 
pisarz patriotyczny na emigracji, wysła-
ny z Paryża do Reggio Emiliana we Wło-
szech. Tam wzruszony widokiem znaków 
narodowych i mundurów o polskim kro-
ju, znów otoczony mową polską, napisał 
na melodię starego mazurka ludowe-
go(prawdopodobnie w połowie 1797 r.) 
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. 
Pieśń tę, która przeszła do historii jako 
„Mazurek Dąbrowskiego”, autor odśpie-
wał po raz pierwszy na „autorskim spotka-
niu” ze starszyzną legionową w pałacu bi-
skupim w Reggio, mieszczącym wówczas 
kwaterę Dąbrowskiego. Pieśń przyjęto z 
gorącym aplauzem. Dość szybkie proste 
słowa i swojska melodia zdobyły uznanie 
i przyjęły się wśród żołnierzy-legionistów. 
Orkiestra odegrała ją po raz pierwszy w 
czasie parady wojsk dla uczczenia prokla-
mowania Republiki Cisalpińskiej na pla-
cu Piazza Maggiore w Reggio. Po ośmiu 
latach wódz Legionów, wjeżdżając do 
Poznania przy dźwiękach „Mazurka Dą-
browskiego” potwierdził autorstwo Wy-
bickiego w takich słowach: „Ten cnotliwy 
i ze wszech miar godny mąż, jak gdyby 
wieszczym duchem przepowiedział, że 
Polacy po długiej...kolei nieszczęść za gra-
nicą, gdzie krew i życie święcili dla sprawy 
Ojczyzny, powrócą z chwałą dla kraju...”

Oto tekst oryginalny pierwszej redakcji:
Jeszcze Polska nie umarła
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.
Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim zaborze
Marsz, marsz...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza
Marsz, marsz...

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakamy,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
M Marsz, marsz...

Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...

Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli.
Mamy racławickie kosy.
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Marsz, marsz...

W roku 1806, w przededniu częścio-
wego odzyskania bytu politycznego 
przez naród polski, przy pomocy dbałej 
o własne interesy Francji napoleońskiej, 
ukazała się w Warszawie ulotka ze styli-
stycznie wygładzonym tekstem pieśni 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. W okre-
sie Księstwa Warszawskiego śpiewano 
utwór Wybickiego dla uczczenia waż-
niejszych momentów dziejowych.

Fakty
Zrodzona na ziemi włoskiej w głów-

nej kwaterze Legionów Dąbrowskie-
go, bojowa pieśń Wybickiego dopiero 
na grochowskim polu urosła do rangi 
pieśni narodowej. Historyk powstania, 
Stanisław Barzykowski, podaje, że kie-
dy generał Józef Chłopicki raniony pod 
Grochowem, wskazując ręką kierunek 
natarcia zawołał do żołnierzy: „Tam! 
Tam!”, mimo silnego obstrzału artyleryj-
skiego kolumna piechoty ruszyła do ata-
ku ze śpiewem „Jeszcze Polska nie zginę-
ła”. Działo się to 25 lutego 1831 r. Od tej 

chwili „Mazurek Dąbrowskiego” stać się 
miał powszechnie uznanym hymnem 
narodowym. Zawdzięczał to owej stałej, 
żywotnej aktualności pierwszych słów: 
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my ży-
jemy”.

Uznanie tej pieśni za hymn państwo-
wy nastąpiło poza Sejmem, w trybie 
administracyjnym, gdy okólnik Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego podał 15 października 1926 
roku obowiązujący odtąd w szkołach 
tekst hymnu:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Warte,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Jak Czarnecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany,
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Reasumując pieśń „Jeszcze Polska 
nie zginęła”w której skrzyżowały się prą-
dy oświecenia i romantyzmu, powstała 
pod wpływem patriotycznego nastroju 
chwili i natchnienia. Wybicki nie był po-
etą, jednakże w swym niewielkim wier-
szu umiał wyrazić uniwersalne uczucia. 
Pieśń legionów, głosząca trwanie na-
rodu polskiego i wiarę we własne siły 
odzyskania niepodległości stała się od-
tąd niejako żywym symbolem nieznisz-
czalności narodu, sztandarem bojowym 
wszystkich Polaków bez różnicy stanu 
walczących o byt narodu, rozumianego 
w nowoczesnym znaczeniu tego słowa.

Dzisiaj hymn jest wartością prawdzi-
wie ogólnonarodową.

Opr. MA Frydryk

(Materiał źródłowy 
„Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”). 
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Zaproszenie do składania ofert.
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert cenowych 

na sprzedaż drzew na pniu z terenów gminy Nowogard.
Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dzia-

łając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.). Zapraszam do składania ofert cenowych na zakup drzew na pniu z terenów gminnych Gminy Nowogard.

Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach:

Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Sarni Las” w Nowogardzie – sosna 7 szt. oznaczone nr 24, 25, 26, 27, 8, 9, 18 o obw. 198 
cm, 142 cm, 120 cm, 146 cm, 164 cm, 164 cm, 110 cm; buk oznaczony nr 23 o obw. 173 cm; 4 szt. dębu oznaczone nr 4, 5, 7, 
20 o obw. 126 cm, 142 cm, 127 cm, 210 cm.

Szacowane ilości surowca do pozyskania 20,98 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (sosna – opał) – 10,38 m3

surowiec średniowymiarowy (buk – opał) – 1,41 m3

surowiec średniowymiarowy (dąb – opał) – 8,00 m3

surowiec małowymiarowy (gałęziówka) – 1,19 m3

W miejscowości Długołęka (przy świetlicy wiejskiej) – lipa o obw. 210 cm; 7 szt. wiązów o obw. 27 cm, 50 cm, 40 cm, 56 cm, 
33 cm, 43 cm, 63 cm; wiąz o 2 pniach o obw. 37 cm, 62 cm.

Szacowane ilości surowca do pozyskania 2,13 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (lipa – opał) – 1,65 m3

surowiec średniowymiarowy (wiąz – opał) – 0,40 m3

surowiec małowymiarowy (gałęziówka) – 0,08 m3

W Nowogardzie przy ul. Wybickiego – 2 szt. akacji o obw. 76 cm; forma z 2 pniami o obw. 57 cm, 65 cm.
Szacowane ilości surowca do pozyskania 0,24 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (akacja – opał) – 0,24 m3

W parku w Błotnie – 3 szt. buka o obw. 240 cm, 200 cm, 330 cm.
Szacowane ilości surowca do pozyskania 26,10 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (buk – opał) – 16,61 m3

surowiec średniowymiarowy (buk – papierówka) – 7,12 m3

surowiec małowymiarowy (gałęziówka) – 2,37 m3

W Osowie przy boisku sportowym – 5 szt. topoli o obw. 235 cm, 176 cm, 255 cm, 218 cm, 228 cm.
Szacowane ilości surowca do pozyskania 13,90 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (topola – opał) – 13,12 m3

surowiec małowymiarowy (gałęziówka) – 0,78 m3

Na cmentarzu w Strzelewie – tuja o obw. 120 cm; modrzew o obw. 240 cm.
Szacowane ilości surowca do pozyskania 1,20 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (tuja – opał) – 0,28 m3

surowiec średniowymiarowy (modrzew – opał) – 0,77 m3

surowiec małowymiarowy (gałęziówka) – 0,15 m3

Na cmentarzu w Żabowie – 3 szt. lipy o obw. (forma trójpniowa) 80 cm, 60 cm, 110 cm; (forma trójpniowa) 110 cm, 80 cm, 
120 cm; (forma pięciopniowa) 60 cm, 80 cm, 95 cm, 110 cm, 115 cm.

Szacowane ilości surowca do pozyskania 2,34 m3 w tym:
surowiec średniowymiarowy (lipa – opał) – 2,34 m3

Wszystkie drzewa zostały oznaczone farbą koloru czerwonego. 

Przy ocenie ofert na zakup drewna pod uwagę będzie brana proponowana cena.
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2012 r.
DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOłĄCZYć DO OFERTY:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone-

go za zgodność z oryginałem.
Wypełniony formularz oferty.
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do posługiwania się piłą lub o zatrudnianiu pracownika z takimi uprawnieniami.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogar-

dzie, Plac Wolności 1, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 5 z dopiskiem:
„Oferta  na zakup drewna z terenu gminy Nowogard  – GKMiOŚ”.
     BURMISTRZ NOWOGARDU, (-)      ROBERT CZAPLA
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Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 

Ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych 
zlokalizowanych na terenie ZBK Nowogard przy ul. 700 Lecia 14

1. Garaż nr 8 
Powierzchnia użytkowa 38 m² - na okres 6 lat.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m ² powierzchni lokalu ustala się na 5 zł
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 701,10 zł/3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 23% 

VAT)./ /za lokal nr 8/
Lokal wyposażony w instalację elektryczną
2. Lokal po byłej stolarni
Powierzchnia użytkowa po 186, 00m ² - na okres 6 lat
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m² powierzchni lokalu ustala się na 6 zł
Postąpienie przetargowe wynosi 1 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 4118,04 zł /3x czynsz wg stawki wywoławczej + 23% VAT)/za lokal/
Lokal wyposażony w instalację elektryczną.
 Wadium należy wpłacić na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 12 40 38 84 1111 0000 42 09 23 82 najpóźniej do dnia 

25.04.2012 r godz.1400 
Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego (ZBK)
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu. 
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłacone w całości w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu . 
Osobie, która wygra przetarg , a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej , wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2012 r o godzinie 9ºº w budynku ZBK w Nowogardzie ul. 700-Lecia 14 – świetlica.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej , wywozu nieczystości stałych, podatku od 

nieruchomości, niezależnie od płacenia czynszu najmu z 23% podatkiem VAT. 
Lokal można oglądać od 16.04.12 r do 19.04.2012 r - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w No-

wogardzie przy ul 700-Lecia 14 , tel. 91 39 26-267
ZBK może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny. 

p.o. Kierownika ZBK,  Grażyna Grosicka

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego 

położonego  przy  ul. Zielona „Okrąglak” w Nowogardzie 
o powierzchni użytkowej 172,00 m2 - na okres 5 lat.

Lokal wymaga nakładów inwestycyjnych. 
Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne – osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do ich wykonania wła-

snym staraniem i na swój koszt.
Cenę wywoławCzą stawki Czynszu za 1m2 powierzChni obiektu ustala się na 5,50 zł. 
postąpienie przetargowe wynosi 0,50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 3.490,74 zł (3x czynsz miesięczny wg. stawki wy-

woławczej + 23% VAT) w kasie Urzędu Nowogardzie lub na konto nr 68124038841111000042092441 PEKAO S.A. I/O 
Nowogard najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2012 r. do godziny 1430.

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec wynajmującego .
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku przegrania przetargu wpłacone wadium zostanie wypłaconew całości w ciągu trzech dni po zamknięciu 

przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Przetarg odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2012 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogar-

dzie, Plac Wolności 1 – sala obrad.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, gazową oraz CO.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej, wody oraz kanalizacji 

niezależnie od płacenia czynszu najmu z 23 % podatkiem VAT.
Lokal można oglądać codziennie - uzgadniając ten zamiar z Zarządem Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy 

ul. 700-Lecia 14.
Burmistrz może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
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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

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Da-
mian 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 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących 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. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. 
Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w 
Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publicz-
na, 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 Hor-
niak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; 13.  Urz¹d Pocztowy, ul. War-
szawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep 
spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44.; 
16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, 
ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia 15.; 19. Ap-
teka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia optyczna” 
ul. Armii Krajowej 51a.;  21. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 22. 
Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700 le-
cia 20; 24. Kiosk, ul. D¹browszczaków;, 25. Kiosk, skrzy¿owanie ulic 
Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).; 26. PHU „Pier”, ul. Wojska 
Polskiego 4; 27. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii Krajowej 51.; 28. Sklep 
spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep „Rodzynek”, 
ul. 3 maj¹ 31C; 30. Sklep spo¿ywczo-monopolowy, ul. Bat. Ch³opskich 
1a.; 31. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 32. Sklep Spozyczo Przemys³owy 
„KOGUTEK”, ul. ̄ eromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. ̄ eromskiego 20; 
34. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c; 35. Sklep 
Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 36; Sklep KAMAR, 
ul. Gen. Bema  42.; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyñskiego 7/3

13-15.04.2012 godz. 19.00
BIG LOVE
Melodramat, thriller, Polska 2012, 100’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

20-22.04.2012 godz. 19.00
HANS KLOSS
STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŚMIERĆ
Sensacyjny, wojenny, Polska, 2012, 120’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

23-25.04.2012 godz. 16.00
ALVIN I WIEWIÓRKI 3
Animacja, familijny, USA, 2012, 87’, od lat 15.
Cena biletu: 12 zł, 11 zł ulgowy.

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Wyjazd na badania 
mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

14 kwiecień 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAć SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE" 
wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku w Nowogardzie
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację programów 

w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Każda złotówka zostanie przekazana na zakup sprzętu dla nowogardzkiego szpitala.

KRS 0000207800

Burmistrz Nowogardu informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazów z dnia 20, 
21, 28 marca 2012 r. nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy.

Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości moż-
na uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr 207 tel. 91 
39 26 227.


